
Čikaga (LR ambasados, ,,Draugo” info) – Gruodžio 1
d. Čikagoje, Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, buvo
pagerbta žinoma lietuvių kilmės visuomenės veikėja,
filantropė, verslininkė ir žurnalistė Jūratė Kazickaitė. Šį
pripažinimą ji gavo iš ilgametę ,,Metų žmogaus” rinkimų
tradiciją tęsiančio Balzeko lietuvių kultūros muziejaus.
J. Kazickaitė pagerbta už jos ilgametę veiklą švietimo sri-

tyje bei paramą nukentėjusiems nuo karo. Kaip viena pir-
mųjų moterų karo žurnalisčių J. Kazickaitė dirbo
Vietname, Pietų Korėjoje, Artimuosiuose Rytuose, buvo
ilgametė agentūros ,,Associated Press”, žurnalo ,,Wash-
ington Star”, ,,Times”, ,,Newsweek” bei ,,Paris-Match”
korespondentė.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos Res-
publikos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė, apsilankiusi lazerinių tech-
nologijų įmonės ,,Brolis Semiconduc-
tors” atidaryme, apžiūrėjo moder-
niausią Rytų Europoje puslaidinin-
kių lazerių laboratoriją ir pasveikino
įmonę įkūrusius brolius Augustiną,
Kristijoną ir Dominyką Vizbarus.
Prezidentės teigimu, trijų jaunų ir ta-
lentingų brolių įsteigta įmonė kuria
itin didelę pridėtinę vertę. Kartu ji
yra geras pavyzdys užsienyje studi-
juojančiam jaunimui bei mokslą ver-
sle taikyti ketinantiems šalies moks-
lininkams. Su broliais Vizbarais ir
renginyje dalyvavusiais Lietuvos bei
užsienio mokslininkais prezidentė
aptarė inovatyvaus verslo galimybes
ir naujovių taikymo Lietuvoje proble-
mas.

Lietuvoje yra daug gabių ir talen-
tingų mokslininkų, tačiau pagal iš-
radimų taikymą Europos Sąjungoje

mūsų šalis užima tik 25 vietą. Tai, pa-
sak valstybės vadovės, rodo, kad Lie-
tuva, turėdama dideles mokslo gali-
mybes, vis dar negeba deramai jų iš-
naudoti. Naujovių taikymas ir inova-

tyvaus verslo plėtra gali sumažinti
jaunimo nedarbą, užtikrinti spartes-
nį šalies ekonomikos augimą ir didin-
ti Lietuvos konkurencingumą pasau-
lyje.

Johannesburg (URM info) – Lietuvos Respublikos
ambasada Izraelyje ir Pietų Afrikos Respublikai (PAR)
lapkričio 24–gruodžio 3 d. surengė pirmą konsulinę misi-
ją didžiausiame PAR mieste Johannesburg. Išvažiuo-
jamosios misijos metu LR garbės konsulate Johan-
nesburg keliems šimtams PAR gyvenančių Lietuvos
piliečių ir lietuvių kilmės asmenų buvo teikiamos kon-
sulinės paslaugos, konsultuoti gausios ir įtakingos PAR
litvakų bendruomenės atstovai. Beveik prieš šimtmetį ša-
lyje įsikūrusi litvakų bendruomenė vienija 80,000 žmo-
nių, dauguma kurių – sėkmingai PAR visuomeniniame,

verslo, meno, mokslo ir politikos pasaulyje įsitvirtinę as-
menys. Jie aktyviai domisi Lietuva ir jos laimėjimais, sie-
kia atkurti ryšius su tėvų ir protėvių gimtine. Tai lemia
ne tik nuolat didėjantį labiausiai išsivysčiusios Afrikos
šalies turistų skaičių Lietuvoje, bet ir skatina jos vers-
lininkų domėjimąsi Lietuva – čia įmonę įsigijusi viena
didžiausių PAR bendrovių „Bidvest” sėkmingai plėtoja
veiklą Lietuvoje ir už jos ribų. Ambasada planuoja ir to-
liau rengti išvažiuojamąsias misijas Pietų Afrikos Res-
publikoje.
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Lietuvoje įsteigta moderniausia Rytų Europoje laboratorija

Surengta pirma misija Pietų Afrikos Respublikoje

Čikagoje pagerbta Jūratė Kazickaitė

(Iš k.): Robert Balzekas, Eileen Mackevich, Joseph Katauskas, Jr. su žmona Elli, JAV senatorius Dick Durbin su žmona Loretta, Stanley
Balzekas, Jr., Jūratė Kazickaitė su vyru Roger Altman, Sigita Balzekienė, LR ambasadorius JAV ir Meksikai Ž. Pavilionis ir Stanley
Balzekas III. RRoobbeerrtt  WWeehhmmeeiieerr  nuotr.

Pažangiųjų technologijų verslas – Lietuvos ūkio ateitis.                                        EELLTTAA nuotr.



Okupacijų žalos atlyginimas daugeliui atrodo ne -
reikalingas rūpestis, tik gadinantis santykius su
kitomis valstybėmis. Pastarosios visaip suka uo -

de gą, pirmiausia apskritai nepripažindamos okupacijos
fakto, o antra, ginčydamos, kas kam turi atlyginti patir-
tus nuostolius. Ginčas gali tęstis iki begalybės, tačiau yra
viena labiau moralinė šios problemos pusė: istorinis tei -
singumas reikalauja, kad šalys agresorės atsakytų už
savo nusikaltimus prieš kitas tautas ir nesiryžtų pakarto -
ti tokių veiksmų ateityje. Štai kodėl visų – lenkiškosios,
nacistinės ir sovietinės – okupacijų padarytos žalos pir-
miausia turi būti visuotinai pripažintos, o paskui abipu-
siu susitarimu atlygintos.

Šia prasme suaktyvėjo Latvija. Kaip pranešė laik raš -

tis „Neatkarigas Rita Avize”, neseniai atnaujinta komisi-
jos, skaičiuojančios sovietinės okupacijos padarytą žalą,
sudėtis. 2013 m. jos darbui bus skirta 10,000 latų. Žinoma,
tai simbolinė suma, pastebi laikraštis, tad iš jos veiks -
mingo darbo laukti negalima. Ji buvo sukurta 2005-ųjų
rugpjūtį, kai gegužę Latvijos parlamentas priėmė dek -
laraciją „Dėl komunistinės ir totalitarinės sovietinės
santvarkos pasmerkimo”, kurioje reikalaujama, kad
Rusija, kaip SSRS įsipareigojimų perėmėja, atlygintų
oku pacijos padarytus nuostolius. Ji dirbo iki 2009 m. rug-
pjūčio 1 d. Tada vietoj šios komisijos atsirado Okupacijos
tyrimo draugija, kurios valdybai pirmininkauja Ruta
Pazdere, laikraščiui tvirtinusi: „Mes tai darome ne tam,
kad erzintume Rusiją.”

Leidinyje „SSRS skolos Latvijai knyga” filosofas Ju -
ris Prikulis rašo, kad pokario laikotarpiu iki 1988 m.
įvairios sovietinės įstaigos iš Latvijos persivedė pinigų
beveik dukart daugiau, negu šalis gavo iš SSRS biudžeto.
1990 m. sukurta latvių darbo grupė apskaičiavo, kad mi -
nimali Sovietų Sąjungos skola Latvijai sudaro 63 mlrd.
rublių, iš jų 10,5 mlrd. – už stalinines represijas ir depor -
taciją. Kiti šaltiniai nurodo, kad, skaičiuojant per oku-
paciją negautą Latvijos bendro vidaus produkto, lyginant
ją su Suomijos, Austrijos, Danijos ir JAV patirtais nuos-
toliais, įskaičiuojant aplinkai padarytą žalą, skolos suma
sudaro apie 200 mlrd. JAV dol. Vien tik sovietinės armijos
padarytą ekologinę žalą latviai įvertino 356 mln. latų arba
712 mln. JAV dol. Antai, armijos reikmėms buvo naudoja-
mi gamtos turtai – iškasta 2 mln. kub. metrų smėlio, 31
mln. kub. metrų dolomito, kuris dabartinėmis kainomis
sudarytų apie 300 mln. JAV dol. Komisija taip pat ap skai -
čiavo nuostolius uostų akvatorijose, kur buvo sovie tinių
laivų bazės, pakrantės zonoje.

Pazdere tvirtina, kad okupacijos padariniai iki šiol
neištirti, nors komisija per daugiau nei ketverius metus
išnaudojo jai skirtą apie pusės milijono latų biudžetą. Šie
pinigai panaudoti duomenų bazės archyvo tvarkymui,
tyrėjų komandiruotėms į Rusijos archyvus, 1941 m. birže-
lio 14 d. ištremtų Latvijos gyventojų sąrašo paskelbimui.
Pavyzdžiui, vieno žmogaus siuntimas į Rusijos archyvus
kainavo 5,000 latų... Bet komisijai trūko maždaug dvejų
me tų, kad galėtų apibendrinti okupacijos padarytus
nuostolius. „Mūsų represuotieji turi gauti kompensacijas
iš Rusijos, – sakė laikraščiui mokslininkė. – Tai reikia
pasiekti. Bet tai politikų užduotis. Rusija mums sako:
mes jums pastatėme gamyklas. Taip, pastatė, bet jos juk
vyk dė karinius užsakymus, o kai SSRS iširo, jų niekam
nereikėjo. O kiekvienas, atvykęs į Latviją, šaliai atsiėjo
12,000 rublių, nes juos reikėjo aprūpinti gyvenamuoju
plotu ir t. t. Taip vienas dirbantis užtikrino vieno atvyku-
sio jo gyvenimą...” Be to, reikia milžiniškų lėšų iki šiol
grįžtantiems į savo etninę Tėvynę įkurdinti.

Latviai nusižiūrėjo į prieštaringą Lietuvos patyrimą,
sako Latvijos Užsienio reikalų ministerijos oficialus at -

stovas Aleksandr Lukaševič. Praėjusią vasarą Rusijos
diplomatinė tarnyba kategoriškai atmetė Vilniaus pre-
tenzijas į kompensacijas už sovietinę okupaciją. „Mums,
latviams, šis klausimas baigtas visiems laikams”, – tvirti-
no atstovas, galbūt norėdamas pasakyti, kad Ryga ryžtin-
gai juda savo keliu, nelaukdama jokių Maskvos atsi pra -
šymų už okupaciją. Tačiau diplomatas kritiškai vertino
Lie tuvos premjero Andriaus Kubiliaus liepą išreikštus
ketinimus įtraukti okupacijos padarytos žalos atlyginimo
klausimą į Rusijos ir Europos Sąjungos santykių darbot-
varkę. Latvijos teisingumo ministras Janis Bordans
pareiškė, kad Rusija net neatsiprašė už tuos metus, ku -
riuos Latvija praleido SSRS sudėtyje. Bet „mes atsiprašy-
mo ir nelaukiame”, – pridūrė jis.

Mes jau prieš ketverius metus
Geopolitika.lt rašėme apie ryžtinges-
nius Rygos žingsnius, apskaičiuojant ir
tikintis Rusijos atlygio už patirtą sovie -
tinės okupacijos žalą. Ryga tai padarė
įdomiai: anot komisijos, demografinė
žala siekia 10 mln. vadinamųjų žmo-
gaus metų. (Žmogaus me tai – tai ben-
dras darbo laiko apskaitos vienetas,
sudarytas iš nuveikto darbo kiekio per
metus, apskaičiuojant jį per savaitę ir
dauginant iš 52 – tiek savaičių yra me -
tuose. Kiekvienoje veiklos srityje šis ro -
diklis skiriasi...) Kaip tuomet pa aiš -

kino komisijos vadovas Edmund Stankevic, Latvija ne -
teko tiek pajamų, kiek vienas žmogus uždirbtų per 10
mln. metų. Pavyzdžiui, dėl penktame dešimtmetyje vyk -
dy tų trėmimų buvo netekta 742,000, dėl Černobylio avari-
jos padarinių likvidavimo – 29,000, o dėl karo Afganistane
– 5,2 00 metų. Skaičiai įspūdingi. 

Beje, kompensacijų, tik gal ne taip nuosekliai,
reikalauja ir kitos posovietinės šalys. Tuomet rašėme,
kad Mol dova, nusižiūrėjusi į Azerbaidžane pra ėjusio de -
šimtmečio pradžioje kilusią kampaniją „Reikalauk pi -
nigų iš Ru si jos”, 2005 m. birželį Kišiniove prie Rusijos
am basados surengė Sibiro tremtinių ir kalinių demon-
stra ciją, ku rios dalyviai protestavo prieš 1940 m. birželio
28 d. paktu patvirtintą prievartinį Besarabijos ir Šiaurės
Bukovinos prijungimą prie SSRS. Piliečių asociacijos
prieš Mo lo tov-Ribbentrop paktą pirmininkas Jakobas
Golovka tada sakė, kad protestuotojai reikalauja likvi -
duoti šio pakto padarinius ir išmokėti kompensacijas
tiems, kurie buvo deportuoti ir atsidūrė koncentracijos
stovyklose. Prie jų prisidėjo ir Kazachstanas, tačiau jo
gyventojai reikalavo kompensacijų už dėl SSSR-Rusijos
kaltės nusekusį gėlą Aralo jūros vandenį – po 1 dol. už
kubinį metrą.

Žinoma, Maskva tik šaiposi iš tokių reikalavimų.
Stebėdama, kokie nevieningi šiuo klausimu Baltijos šalių
politikai ir įvairaus rango veikėjai, ji visokius skaičia -
vimus vadina klastotėmis. Nenuostabu, kad Rusijos pasi-
priešinimas atvėsina ir Lietuvos pareigūnų ryžtą bent
jau priversti Maskvą pripažinti okupacijos bei padarytos
žalos faktus. Tiesa, šių metų rugsėjį Lietuvos Vyriausybė
taip pat atnaujino komisiją, kuri koordinuos pasiūlymų
dėl SSRS okupacijos žalos kompensavimo vykdymą.
Anuo metinė komisija snūduriavo.

Ar vėl viskas iš pradžių? Niekas nesako, kad tai leng-
vas klausimas. Ypač dabar, kai naujoji Lietuvos valdžia,
matyt, keis savo santykių su kaimynais, o kartu ir atly-
ginimo už okupacijos žalą, atskaitos taškus. Tokių ženklų
jau pasigirsta. Aišku, kad Ryga šiame nematomame
fronte išsiveržia į priekį.

Delfi.lt

Česlovas Iškauskas – Lietuvos žurnalistas, ilgametis
Lietuvos radijo ir televizijos darbuotojas.  Internete veda
savo tinklaraštį (www.iskauskas.lt).

Latviai mus lenkia
ČESLOVAS IŠKAUSKAS

Kaip�pastebi�,,The�New�York�Times”,
Katalikų� Bažnyčia� gali� būti� viena� iš� lė�-
čiau�siai�besikeičiančių�institucijų�pasau�-
lyje,� tačiau,� kalbai� pakrypus� apie� ben-
dra��vimą�su�savo�tikinčiaisiais,�ji�atsistoja
pirmaujančiųjų�gretose.�1896�m.�popie�-
žius�Le�onas�XIII�tapo�pirmuoju�popiežiu-
mi,� pa�sirodžiusiu� filme.� 1931�m.� įkurtas
,,Va�tikano� radijas”,� o� popiežius� Pijus� XI
buvo�pirmasis�popiežius�kalbėjęs�radijo
eteryje.�1949�m.�popiežius�Pijus�XII�tapo
pirmuo�ju� popiežiumi,� pasirodžiusi� TV
ek�rane.� Praėjus� 60� metų,� 2009-aisiais,
pra��dėjo�veikti�Vatikano� internetinė� sve-
tainė� (www.pope2you.net),� kurioje� ti�-
kintie�siems� pasiūlyta� su� popiežiumi
ben�drauti�ir�per�,,Facebook”.�Prieš�metus
Va�tikanas� internete�atidarė�savo�naujie�-
nų�svetainę�–�News.va.�O�kitą�savaitę�jis
,,nu��silenks”�dar�vienam,�ypač�tarp�jauni-
mo� populia�riam� socialiniam� tinklui� –
,,Twitter”.� Gruo�džio� 12� d.� popiežius� Be�-
nediktas�XVI�iš�ką�tik�sukurto�@pontifex
pasiųs�pirmą�ją�savo�žinutę.�Jos�jau�laukia
daugiau� nei� 250,000� užsiregistravusių
,,Twitter”�se�kėjų.

Vyr.�red. Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis TTEEMMAA::  OOKKUUPPAACCIIJJOOSS  ŽŽAALLOOSS  AATTLLYYGGIINNIIMMAASS

Istorinis� teisingumas�reikalauja,�kad�šalys�agresorės
at�sakytų�už�savo�nusikaltimus�prieš�kitas�tautas�ir�ne�-
si�ryžtų�pakartoti�tokių�veiksmų�ateityje.�Štai�kodėl�vi�-
sų�–�lenkiškosios,�nacistinės�ir�sovietinės�–�okupacijų
padarytos�žalos�pirmiausia�turi�būti�visuotinai�pripa�-
žintos,�o�paskui�abipusiu�susitarimu�atlygintos.

KLAIDOS AtItAISymAS
Š.� m.� lapkričio� mėn.� 15� d.� ,,Draugo”� kultūriniame� priede

Ramunės� Kubiliūtės� kalbinama� Ellen� Cassedy,� knygos� ,,We� Are
Here,�Memories�of� the� Lithuanian�Holocaust”� autorė,� teigė,� jog
,,istorikų�apskaičiavimais,�iki�karo�pabaigos�tik�6�proc.�iš�maždaug
240,000�Lietuvos�žydų�liko�gyvi”.�Anksčiau�netiksliai�buvo�parašy-
ta,� jog� ,,iki� karo� pabaigos� tik� 6� proc.� Lietuvos� žydų,� t.� y.� apie
240,000,�liko�gyvi”.



Išvykdamas į gamtą, poilsiui pa siėmiau žur -
nalų bei knygų. Baigęs skai tyti Česlovo
Senkevičiaus knygą ,,Trys iki šimto”, galinio

viršelio vi duje radau trumpą autoriaus prista ty -
mą: ,,Autorius gimė 1921 m. sausio 2 d.
Joniškėlyje, Pasvalio rajone, ge ležin ke liečio
šeimoje. Tėvą perkėlus į Petrašiūnus, o iš ten į
Pakruojį, dar vė liau į Ukmergę, teko tol ti nuo
gimtojo krašto, paskui nuklysti net iki
Kanados…” Daugiau žinantiems apie Sen -
kevičiaus biografiją, jis į Kanadą ne nuklydo, bet ten
atsirado bėgdamas nuo raudonojo siaubo. Ne žinau,
kas šį autoriaus pristatymą parašė, bet noriu paste-
bėti, kad knyga redaguota ir spausdinta Lietuvoje.
Pati knyga – įdomi ir verta dėmesio.

Netrukus po to perskaičiau Vy tau to Germano
laiš ką, kuriuo jis pa tikslina informaciją apie prof.
Vy tau tą Kavolį ir jo archyvą (,,Drau gas”, 2012 m.
spalio 25 d.). Jis komentuoja ,,Elta” žinutę, pastebė-
damas, kad Kavolio archyvas nebuvo grąžintas į
Lie  tuvą, bet buvo sutelktas išeivijoje. ,,Bene di -
džiausia netiesa yra ta, kad V. Kavolis 1944 m. su tė -
vais emigravo į Vakarus. (…) Artėjant  antrajai so -
vie  tinei okupacijai, mūsų tėvai (ir mes 14-mečiai)
bė go me į Vokietiją, kad liktume gyvi. Buvome karo
pa  bė gėliai tikra to žodžio prasme”, – pastebi Ger -
ma nas.

Tai paskatino mane geriau susipa  žinti su bio -
grafijų žinynu ,,Jung ti nių Amerikos Valstijų lietu-
viai”, iš leistu Mokslo ir enciklopedijų leidybos
instituto Vilniuje 1998 m. Jame ap  rašyti šimtai
lietuvių, daugelis iš Lie  tuvos pabėgusių nuo
raudonojo teroro. Kaip ten jie prista tomi? Ar kas
nors iš ten aprašytų pri statyti kaip pabėgėliai nuo į
Lietuvą grįžtančių  sovietų?  Pasitenkinau  ati džiau
pažiūrėdamas į 21 man pa žįstamą pavardę. Paci tuo -
siu keletą ten rastų aptari mų: ,,1944 karo audra nu -
bloškė į Vo kie tiją”, ,,mokėsi Kybartuose, vėliau Vo -
kietijoje”, ,,1944 m. pasitraukė į Vo kie tiją”, ,,pasi -
trau kė iš Lietuvos”, ,,Gi mė Kaune, 1949 m. apsi-

gyveno JAV”, ,,gimė  Vilkaviškio apskrityje, mo kėsi
Schwabisch Gmunde lietuviš koje gimnazijoje. 1950
m. persikėlė į JAV”. Dauguma žmo nių be jokio pa -
aiš kinimo aprašomi, jog jie pasitraukė į Vo kie tiją.
Kas pa rašyta apie mane? La bai trumpai sa ko ma,
kad gimiau Pa ne vėžyje. Ki ta me sakinyje rašoma,
kad 1958 m. Roo sevelt universitete ga vau baka lau ro
laipsnį. Teisybė, kas pa rašyta, bet nieko apie bė gi -
mą nuo sovietinio siau bo.

Gražia išimtimi reikia laikyti Magdaleną Gal -
di kienę. Apie ją rašoma, kad, SSRS okupavus Lie tu -
vą, ji pasitraukė į Vokietiją. Visus nutylėjimus
žinyne tarsi at sveria Kazys Musteikis, apie kurį ra -
šoma, kad ,,paskutiniame Lietuvos vyriausybės po -
sė dyje (1940.6.14–15) griežtai prieštaravo SSRS ulti-
matumui ir siūlė priešintis jėga. 1940 kar tu su prez.
A. Smetona pasitraukė į Vokietiją. 1942–44 buvo
Vers lo ūkio ins pekcijos Kaune direktorius. 1944–49
gy veno Vokietijoje, 1949 persikėlė į JAV.”

Čia gera proga prisiminti, kad  visus tuos pa -
bėgėlius pokarinė sovie tinė propaganda bandė ap -
šaukti tautos išdavikais, nacių kolaborantais, tie -
siog karo nusikaltėliais. Buvo pa kar totinai teigia-
ma, kad dori žmonės liko savo nuo nacių iš lais vin -
ta me kraš te ir džiaugėsi iš rytų atgabentu dar binin -
kų rojumi.  Su panašia „mei le” buvo traktuojami ir
iš Lietuvos nie kur nepasitraukę partizanai bei
prieš sa vo valią į Sibirą išvežti tremtiniai. 

Lapkričio mėn. pirmoje pusėje  vie šėjau Vilniu -
je, kur Švietimo ir mokslo ministerijos buvau ap -

dovanotas premija, skirta užsienyje
gyve nan tiems lietuviams moksli nin -
kams.  Buvome trys laureatai. Mano
maloniam nustebimui, mano asme-
niu žiniasklaida itin domėjosi.  Mus
tiesiog ,,gaudė” laikraščių korespon-
dentai, televizija ir gausybė foto -
grafų.  Vieno pasikalbėjimo metu pa -
pa sa kojau apie savo pabėgimo iš
Lietuvos ap linky bes, vėlesnius ryšius

su jau ne pri klau soma Lietuva ir sprendimą ne -
grįžti nuolatos gyventi Lietuvoje. Skai  tytojų
pasisakymuose, o jų buvo daugiau nei šimtas,
įvairovės tikrai  netrūko. Kai kuriuose jų jau tėsi
nepasitikėjimas ir kritiškas tonas. Kaip galiu turėti
savo nuomonę apie įvykius ir nuotaikas dabartinė-
je Lietu vo je ten negyvendamas? – klausė kai kurie.
Išreiškus savo nuomonę dėl JAV ką tik įvykusių
pre zidento rinkimų, man sarkastiš kai bu vo pasiū-
lyta grįžti į Lietuvą. Kitas pri dūrė, klausdamas,
kokia nauda Lie tuvai iš tokių patriotų ir kam jiems
dalinti tokias premijas. Atra dau vieną pastabėlę,
lyg suprantančią mano padėtį: ,,Gerai, kad ne -
galvojate grįžti, nes čia jus ‘nurašytų’ kaip per seną.
Dabar visus moks linin kus ‘grūda’ į pensiją tarp
65–70 me tų, nesvarbu, ar jie pripažįstami pa saulyje,
ar ne.”

Spauda Lietuvoje atlieka svarbią užduotį, nors
ji nėra tobula. Ypač in terneto skaitytojai mėgsta pa -
reikš ti savo anoniminę nuomonę. Per dažnai ta
nuo monė yra persunkta pyk čio, pagiežos bei sar -
kazmo. Būda mas Vilniuje, pririnkau ten leidžiamos
spaudos krūvelę. Kai kurie leidiniai man dar nebu-
vo girdėti. Pa vir šutiniškai juos visus pavarčius, į
akį krito dažnai matomas kategoriškas, net tenden -
cingas įvykių pristatymas, kur susipynę nuomonės
ir faktai.  Vis dėlto tai, bent man, yra labiau priim -
ti na nei cenzūruota spauda. Tačiau vie nu ir kitu
atveju, skaitant Lietuvos spaudą, reikia įgūdžių,
norint at skirti pelus nuo grūdų. 
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Naujos Vyriausybės formavimas virto
vienkartiniu, ligi šiol neregėtu spektak-
liu. Į sceną jau išėjo pagrindiniai dra -

matis personae: prezidentė Dalia Gry baus -
kaitė, būsimas premjeras Algirdas But ke -
vičius ir Viktor Uspaskich. Nežinia, kuo spek -
taklis baigsis, ir neturiu omenyje vien Vy -
riausybės sudėties. Kol kas prezidentės vaid-
muo didžiausias. Pasibaigus antrajam rin ki -
mų ratui, ji pareiškė, kad formuojant Vy riau -
sybę negali dalyvauti Darbo partija, kad ji
palaikys tik tą politinę jėgą, kuriai pavyks
valdančiąją daugumą suburti be Darbo partijos. Tai
– iki šiol panašaus į save neturintis mėginimas
Seimo rinkimus laimėjusioms partijoms diktuoti,
kas gali ir kas negali būti Vyriausybėje.

Prezidentės antipatija Darbo partijai seniai ži -
no ma. Bet jos nutarimą veikė ir kitos priežastys. D.
Grybauskaitė teisingai nujautė, kad A. Butkevičius
yra baikštus, lengvai įbauginamas politikas, kuris
skubės daryti nuolaidų. Ji neklydo. V. Uspaskich ir
kiti Seimo nariai, kuriems pateikti kaltinimai juo-
dosios buhalterijos byloje, nedalyvaus Vyriausy bė -
je, nors rinkimų išvakarėse Darbo partijos vadovas
aiškino, kad jis būtų geriausias premjeras. Savo ul -
timatyviais reikalavimais prezidentei pasisekė pri -
sistatyti kaip doros politikos ir skaidrios de mo kra -
tijos gynėjai. Tai gali būti naudinga, jei ji nu tars
siek ti antros kadencijos.

Praeitą savaitę vyko prezidentės susitikimai su
kandidatais į ministrus. „Susitikimas” nėra tinka -
miausias žodis aptarti, kas vyksta. Veikiau tai egza-
minavimas – būsimi ministrai tampa moksleiviais
ar studentais, o prezidentė – griežta mokytoja ir dės -
tytoja. Procesas iš dalies žeminantis, ypač kai prezi-
dentė tikrina kandidatų anglų kalbos mokėjimą. So -
cialdemokratų kandidatas į susisiekimo ministrus
Rimantas Sinkevičius pasakė, kad D. Grybauskaitė
paprašė jį angliškai pakalbėti. Matyti, kad jam
nelabai sekėsi, jis aiškino, kad kalbos yra ta sritis,
kur visuomet galima tobulėti. Bet pati D. Gry baus -
kaitė nerodė itin didelio anglų kalbos meistrišku-
mo, kai Briuselyje korespondentui mėgino aiškinti
sa vo požiūrį Sirijos atžvilgiu.

Socdemų kandidatas į sveikatos ministrus
Vytenis Andriukaitis bene optimistiškiausiai verti-
no pokalbį su prezidente. ,,Prezidentė mano, kad
ma no kandidatūrai priekaištų nėra,” – dar duo-

damas suprasti, kad, ko gero, prezidentė susi ža vė -
jusi jo kandidatūra. V. Andriukaitis nelinkęs dirbti-
nai kuklintis. Aiškindamas, kodėl jis daugiausiai
kar tų pasisako Seime, jis nurodė, kad ,,aš esu dirbęs
įvairiose srityse, mano patirtis, turima atmintis tu -
ri būti panaudojama.”

Šią savaitę bus pristatytas galutinis kandidatų
į ministrų sąrašas. Sužinosime ir prezidentės
sprendimą. Daug ką pasakys jos reakcija į ,,darbie -
čių” kandidates į švietimo ir mokslo bei socialinės
ap  saugos ir darbo ministrų postus. Ir Virginija Bal -
trai tienė, ir Loreta Graužinienė yra patyrusios ir
kom petentingos politikės, dėl jų tinkamumo
neturėtų būti abejonių. Atmesdama abi kandi-
datūras, D. Grybauskaitė stotų į atvirą susikirtimą
su koalicija, sakyčiau, kad ir su rinkėjais, bei ge ro -
kai padidintų politines įtampas. Bet esu optimis tiš -
kas nusiteikęs.

Neaišku, kaip prezidentė vertins kai kuriuos
socdemų kandidatus – jau minėtą R. Sinkevičių,
kandidatę į ūkio ministres Birutę Vėsaitę ir į finan-
sų ministro postą besižvalgantį Rimantą Šadžių.
Nu stebčiau, jei D. Grybauskaitė visus palaimintų
arba atmestų. Bet dviejų kandidatūrų atmetimas
ver stų socdemus rimtai pagalvoti apie nuoširdaus
bendradarbiavimo su prezidente galimybes.

Sakoma, kad tyla yra gera byla. Gaila, kad A.
Butkevičius neįsisąmonino šios patarlės ir neiš mo -
ko daugelio rimtų politikų mėgstamo posakio – ne -
komentuosiu. Per kelias savaites jis sukūrė savo
nuo lat bekeičiančio, besiblaškančio ir pasimetusio
politiko įvaizdį. Jo prieštaravimai bei nusišnekėji-
mai verčia abejoti, ar jis iš viso turi viziją, kaip Lie -
tuva turi būti tvarkoma, ko sieks naujoji valdžia,
kaip ji gerins lietuvių gyvenimą. Nekompetencijos
vir šūnė, ko gero, buvo pasiekta dėl Giedriaus Druk -

teinio kandidatūros į kultūros ministrus. Pa -
skel bęs, kad turi puikų kandidatą į ministrus,
ir įtraukęs G. Drukteinį į ministrų sąrašą,
kurį jis elektroniniu paštu siuntė D. Gry -
bauskaitei, A. Butkevičius prisipažino klydęs
ir atsiėmė kandidatūrą. Nieko neišmokęs, jis
tuojau pliurptelėjo, kad abiem rankom būtų už
Inos Mar čiulionytės kandidatūrą. Bėda ta, kad
šis postas priklauso Darbo partijai.

Linkiu A. Butkevičiui gero – jis bus kitas
Lietuvos premjeras, šalies likimas iš dalies
pri klausys nuo jo kompetencijos ir spren di -

mų. Bet jis turi greitai susigriebti, nes tampa
pajuokų objektu. Jis kenkia ir būsimai Vyriau sy -
bei, nes prezidentei bus sunku laikyti jį rimtu poli-
tiku ir lygiaverčiu partneriu, nustatant šalies politi -
kos gaires.

Stebina V. Uspaskich elgesys, jo polinkis į mi -
nis trus siūlyti nekompetentingus kandidatus. Vieni
piktinasi, manydami, kad V. Uspaskich tyčiojasi iš
Vy riausybės sudarymo proceso, rodo špygą prezi-
dentei ir Lietuvos žmonėms. Pats V. Uspaskich save
prisistato kaip puikiai besisusigaudantį politiką.
,,Ministru buvau, visose stadijose man teko daly -
vau  ti formuojant Vyriausybę, aš puikiai įžiū riu ir
ma tau intrigas, labai puikiai orientuojuosi ir
adresą galiu parašyti, iš kur eina ir iš kur auga
kojos.” Jei susigaudymas būtų toks puikus, tai ne -
bū tume girdėję nei apie G. Drukteinį, nei apie Rytį
Šatkauską, Mindaugą Kuklierių ir dar kelis atmes-
tus kandidatus.

Nemanau, kad V. Uspaskich tyčiojasi iš visų. Jo
bravūra yra dirbtinė, pasimetimo, o ne pasitikėjimo
savimi ženklas. Darbo partija yra pažeidžiama nuo
jos nusigręžus konservatoriams. Ji nebeturi rimtų
svertų, kuriais derybose galėtų paveikti socdemus.
Išėjusi iš koalicijos, partija būtų visiškai izoliuota,
patektų į politinę dykumą be pranašo, gebančio ją
vesti į pažadėtąją žemę. V. Uspaskich blaškosi ne
mažiau negu A. Butkevičius, gal net daugiau. Abe -
jonių kelia Darbo partijos kompetencija. Nors ji se -
niai žinojo, kad dalyvaus valdančioje koalicijoje, ji
ne gebėjo parengti rimto būsimų kandidatų į mi -
nistrus sąrašo. Nežinau, kaip baigsis Vyriausybės
su darymo spektaklis, bet gaila, jog pagrindiniai
vaidmenys nepatikėti kitiems veikėjams.

Alfa.lt
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Šiomis vėsiomis dienomis, kai šven čiame Pa dė -
kos dieną ir ruošia mės kalėdinėms šventėms,
prisiminiau karštos vasaros dienas Daina vo je,

kurių metu šventėme lietuviškas šven tes ir pa pročius.
Tai buvo mano ant ra vasara ,,Lith uanian He ritage
Camp”, kuri vyksta Dainavos stovyk lavietėje. Šiais
metais stovykla vyko liepos 29–rugpjūčio 5 dienomis, o
joje stovyklavo 163 stovyklautojai! 

Nesitvėrė džiaugsmu

Po registracijos ir susitvarkymo būreliams pa -
skirtuose kambariuose, pasigirdus dūdos garsams,
pasipylė jaunimas pakalnėn į vėliavos pakėlimą.
Bu vo nuostabu matyti jau  nimą, besidžiaugiantį at -
vykus į Dainavos stovyklą. Per vėliavų pakė li mą
sto vyklos administratorė ir programos vadovė
Rima Birutienė pa svei kino stovyklautojus ir pris-
tatė stovyklos komendantą Richard Tar būną, kuris
papasakojo apie stovyklos eigą ir tvarką, supažindi-
no su vy r. mergaičių vadove Elaine Nor kute, vyr.
berniukų vadovu Mykolu Rušėnu, sveikatos pri žiū -
rė toja, medicinos seserimi – Catherine Juška. Jau -
tėmės saugūs, turėdami nakties sargus Marių
Gražulį ir Algi mantą Janušį. Šeimininkavo Zita
Ku  še liauskienė su padėjėja Brone Abro mauskiene,
virtuvės vyriausia tvarkda re Kris -
tina Žvinakyte, virtuvės pa gal bi nin -
kais ir ūkvedžiais John Sorgatz ir
Ana Sanchez. Mažutėlius, dar per
jaunus stovyklauti, vaikų dar želyje
,,Heri tage Club” globojo Dai na Gra -
žulis ir Lina Nicklin.

,,Vienas gyvenimas – 
daug meilės” 

Po vėliavų pakėlimo šventovėje
vyko šv. Mišios, kurias atnašavo kun.
Gintaras Jonikas iš Detroit. Jam asis-
tavo brolis Lukas Laniauskas, SJ.
Bro  lis Lukas aiškino jaunimui, kad
čia,  šio je  nuostabioje Dainavos gam-
toje, atitrūkus nuo pasaulio triukšmo,
yra gera proga priartėti prie Dievo.
Tai da rant, reikia atverti širdį Dievui
ir įsi leisti Jį į vidų. Jo iššūkis jauni -
mui, kurį kartojome per visą stovyk-
lą, buvo ,,Vienas gyvenimas – daug
meilės” (one life – much love).  Brolis
Lukas paaiš kino, kad Dievas skyrė
mums vieną gy venimą, o ką mes su
juo darysime, priklausys nuo mūsų:

ar į savo gy venimą įsileisime kitus, paguosime liū -
dintį, pasiūlysime draugystę vie nišam, atjausime
tuos, kurie ieš ko paramos ir padrąsinimo, ne tik fi -
nan sinio, bet ir dvasinio, ar užsida ry si me savyje
vien tik savo malonumams? Šūkį girdėjome dažnai:
ar prie vėliavų, ar valgykloje. Vadovui ar komen-
dantui sušukus ,,one life”, jau nimas garsiai atsaky-
davo – ,,much love”. 

Šventėme lietuviškas šventes

Po šv. Mišių laukė vakarienė ir su sipažinimo
vakaras lauke prie Bal tųjų rūmų. Vakarinėms pro-
gramoms vadovavo Madeleine Baltuška ir Mi chael
Prochaska. Šių metų stovyklos tema – ,,Švęs ki me
lietuviškas šventes ir papro čius!”, todėl per susipa -
žinimo vakarą šventė me Naujuosius metus. Visą
sa vaitę daug sužinojome apie lietuviš kas kalendo -
rines  šventes. 

Kasdieni nė dienotvarkė buvo išspausdinta
abiem – anglų ir lietuvių – kalbomis. Kiekvieną
dieną vy ko trys pamokos: viena iš ryto ir dvi po
mau dymosi. Pirmas keturias pa mo kas visiems nus-
tatė programos va dovės. Pamokų metu mokytojai
ir vadovai vartojo daug lietuviškų žodžių, dainavo
tik lietuviškas dainas, kurių mokė Glo ria Kot ir
Aušra Bužėnaitė, pastarajai prita riant akordeonu.
Religinių pašnekesių pamoką, kurių tema buvo

,,Gerb kime ir švęskime gyvybę!”, vedė Pau lius
Birutis. Šventės ir papročius įvai riai pristatė ir už -
si ėmimams pasiruošti padėjo Violeta Abad, Audra
Rudytė-Brown ir Rima Bi ru tienė. Linas Vyšnionis,
rodyda mas vaizdajuostę ir nuotraukas, su pa žin di -
no jaunimą su šių dienų lietuviškais papročiais ir
tradicijomis: Naujų metų, Lietuvos valstybinių  die   -
nų (Vasario 16-osios, Sausio 13-osios ir Kovo 11-
osios), Užgavėnių, šv. Velykų, Sekminių, Joninių,
Žo linių, Vėlinių, Kūčių, šv. Kalėdų  ir lietuviškų
ves tuvių. 

Šv. Ve lykoms visa stovykla margino margu -
čius, kuriuos rideno antradienio Velyki nių pusry -
čių  metu ir aiškinosi, kuris stipresnis.  Šv. Kalė -
doms bū re liai vėrė šiaudinukus, kuriais per penk-
tadienio Kalėdas papuošė net dvi eglutes.  Šias pa -
mokas vedė Austi na DeBonte, Audra Ricci-Holdorf
ir Dana Rugieniūtė. Jonines trečiadienį šventėme
būreliams pasirodant prie laužo; tarp pasirodymų
dainavome tik lietuviškas dainas, skandavome šū -
kius. Komendantas Ričardas su savo nauja žmona
Kristina sėkmingai peršoko susikabinę rankomis
per Joninių laužą! 

Nuo rankdarbių iki gamtos pažinimo

Rankdarbių mokė Kris tė Vedegytė-Duhigg,
Rasa Raišys ir padėjėja Taylor Galandak. Iš pa ruoš -
tų medžio pagaliukų jaunimas su kūrė daug gražių
lietuviškų koply tėlių ir kryžių. Su lietuvių kalba
kas dien supažindino Marius Polikaitis ir Nijolė
Balčiūnienė. Pamoką pradėdavome nuo lietuviškų
žodžių galvo sūkio iš lietuviškų padavimų, užbaig-
davome – lietuviškų žodžių ieškiniu. 

Tautinių šokių mokė Dalia Bi lai šytė-DeMuth ir
Michael Prochas ka. Sporto užsiėmimams vadovavo
Ra mū nas Balčiūnas, Kristin Tauras, Tom Folliard
ir Catherine Wilkosz. Gamtos pamokas vedė Tadas
Birutis ir Tom Geoly. Jų vadovaujamas Dai navos
gamtos klubas stovyklavietėje surasdavo įvairių
gyvūnėlių ir juos parodydavo jaunimui. O kaip
stovykla gali apsieiti be laikraštėlio, kurio laukia -
me grįžę namo? Laikraštėlio pamokas vedė ir jį
redagavo Sarah Tho mas, Kristine Tarbūnas, Vytas
Aukštuolis, Monyca Currier ir Scott Hannan. Sto -
vyklos fotografė buvo Li dija Mitriūtė-Fremeau.  

,,Lithuanian Heritage” pamoka

Penkta pamoka ,,Lithuanian He ri tage” vyko
tris kartus. Ją stovyklautojai galėjo pasirinkti visai
savaitei iš: lietuviškos virtuvės (vedė Rasa Raišys ir
Audra Ru dys-Brown), ,,Paskraidink aitvarą!” (Juo -
zas Vaičiūnas ir Algis Janušis), žuvavimo (Tom
Geoly ir Ramūnas Balčiūnas), fotografavimo (Lidi -
ja Mitriūtė-Fremeau ir Linas Vyšnio nis), Dainavos
darbų (Marius Gražu lis ir Algis Juška), teniso (Tom
Fol liard), futbolo/soccer (Kristen Tau ras ir Cath -
erine Wilkosz), krepšinio (Richard Tarbūnas) ir
chorelio (Aušra Bužėnaitė, Gloria Kot ir Tadas
Birutis). Stovyklos chorelis labai gra žiai giedojo

per uždarymo šv. Mišias. Stovyk -
lautojai ne kartą pastebėjo, kad jiems
labai patiko, jog galėjo patys pasirink-
ti juos labiausiai dominusią pamoką.

Pasodintas naujas medelis

Antradienį vakare susikaupimui
vadovavo brolis Lukas. Stovyklau to -
jus padalinome pagal amžių į dvi da -
lis. Vyresnieji Dainavos pušyno šven-
tovėje klausėsi vadovų ir mo kytojų
pasakojimų apie Dievo didžiau sią do -
vaną – gyvybę. Jie diskutavo, kaip
galime gerbti gyvybę visose jos for-
mose ir stadijose, ar tai būtų augalai,
gyvūnai ar žmonės. Jaunes nieji su Ri -
ma Birutiene ir vadovais klausėsi
Jėzaus pasakojimo apie gar s tyčių
sėklas, išbarstytas įvairiose že mėse.
Po kalbiai vyko apie to pasakojimo
reikšmę mums. 

Stovyklautojai padėjo vienas ki -
tam papuošti molinius puodelius,
juose pasėjo Dainavos laukinių gėlių
sėkleles. Po to abi grupės susirinko
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Šventėms artėjant…
Prisimename šių metų ,,Lithuanian Heritage” stovyklą Dainavoje

DRAUGAS

2012 m. ,,Lithuanian Heritage” stovyklos dalyviai. ,,LLiitthh  uuaanniiaann  HHee  rriittaaggee  CCaammpp” archyvo nuotr.

Lietuviškų vestuvių ,,Sadutė”. 



DR. VIKTORAS STANKUS

Spalio mėnuo Cleveland buvo
ku pinas lietuviams reikšmingų
įvykių. Spalio 18 d. Lietuvos

Res publikos garbės generalinė kon-
sulė Ohio ir Kentucky valstijoms In -
grida Bublienė, Kent lituanistinės
programos pirmininkas dr. Viktoras
Stankus tarėsi su Kent State Univer -
sity (KSU) bibliotekų dekanu James
A. Bracken ir universiteto vyriausia
ar chyviste Cara Gilgenbach dėl lietu-
viškų archyvų KSU kruopštaus su rū -
šiavimo. Susitikime dalyvavo ir KSU
bibliotekų direktorė Karen Hillman
bei Mokslo ir meno fa kulteto direk-
torė Dia ne Ruppelt. Svarstyta į bū si -
mus posėdžius pakviesti ir JAV Lie -
tuvių Bendruomenės Ar chyvų komi -
teto pirmininkę Dalę Lu kienę.

Vėliau konsulė Bublienė susitiko
su KSU naujai paskirtu Associate
Provost for Global Education dr. Mar -

cello Fan toni, kuris vadovauja uni-
ver siteto fakultetams bei sudaro  jų
programas. Jis yra ir dabartinis KSU
padalinio Florencijoje, Italijoje, di -
rek torius bei KSU padalinio Ženevo-
je, Švei ca rijoje, vadovas. KSU prezi-
dentas Les ter A. Lefton įgaliojo dr.
Fan toni tartis su konsule Bubliene,
kaip per LR Švietimo ministeriją
pra dėti Lie  tuvos universitetų ben-
dradarbia-imą su KSU. Susitikimo
metu dr. Stankus apibūdino Kent
lituanistinės programos siekius.     

* * *
Spalio 19 d. garbės konsulė Bub -

lienė ir dr. Stankus priėmė KSU vie -
šėjusias Šiaulių universiteto (ŠU) So -
cialinės gerovės ir negalės stu dijų fa -
kulteto dekanę prof. dr. Ing ridą Ba -
ranauskienę ir prof. dr. Liudą Rad -
zevičienę. Aplankyti Lietuvių kul tū -
ri niai darželiai, University Cir c le,
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Nukelta į 14 psl.

RENATA CHESHIRE   

Su jauduliu laukiu spalio 28-o -
sios. Šiandien pirmasis Rytinio
Long Island bendruomenės

(RLIB) organizuojamas renginys –
gar baus Lie tuvos poeto Maironio
150-ųjų gimi mo metinių progai skir-
tas koncertas. Pagrindinis naujosios
bendruo me nės tikslas – suburti
Long Island rytuose gyvenančius lie -
tuvius, ką sėkmingai daro jau  šeštus
metus gy vuojanti A. Kazickienės
litu anistinė mokykla (vadovė Neila
Bau milienė). Rytinio Long Island
ben  druomenė susikūrė 2012 metų va -
sarą siekiant suvienyti ne tik tėve -
lius su vaikučiais, bet ir įvairaus am -
žiaus tautie čius, nepriklausančius
mo kyklai.

Organizatorių rytas prasidėjo…
skutant bulves ir pjaustant šoninę
ku geliui! Bulvių skustukais mikliai
darbavosi Mitrulevičių  ir Vadeikų
šei mos, Marina Levisauskienė, Algis
Vyšniauskas, Paulius Klimavičius.
Vė liau iniciatyvą virtuvėje perėmė
vy rai – Rimas Vaičaitis, Arūnas Pet -
rauskas, Darius Tarasevičius, Pau -
lius Klimavičius. Moterys tuo labai
džiaugėsi ir neprieštaravo.

Pagrindinis vakaro svečias –
cho ras ,,Laisvė” iš Philadelphia, PA,
vadovaujamas Ilonos Babinskienės.
Programoje – Maironio eilėmis su -
kur tos dainos, tapusios kiekvieno
lie  tuvio ausiai ir širdžiai malonia
klasika. Chorui akompanavo gabi
jau na pianistė, tarptautinių konkur -
sų laureatė Agnė Radzevičiūtė. Vaka -
rą  sa vo žodžiu pradėjo Rytinio Long
Is land Lietuvių Bendruomenės pir -
mininkė Rasa Mitrulevičienė. Bū -
tina paminėti Rasos pastangas ir en -
tuziazmą organizuojant šį vakarą,
sty guojant ir derinant visas detales.
Ačiū, Rasa! 

Maironio gyvenimas mums vi -
siems buvo primintas A. Kazickienės
lituanistinės mokyklos mokytojos
Re natos Petrauskienės dėka. Eiles
skai tė bendruomenės nariai – Kęs -
tutis Jankūnas ir jo dukra, A. Kazic -
kie nės lituanistinės mokyklos moki -
nė Smiltenė Jankūnaitė, bendruo me -
nės sekretorė Danutė Tarasevičius.
Žo dį tarė nauja JAV LB Krašto valdy-
bos pirmininkė Sigita Šimkuvienė-
Ro sen, taip pat malonu buvo susipa -
žinti ir su ilgamečiu JAV LB Krašto
val dybos pirmininku Vytu Maciūnu,
dainuojančiu chore. Naują bendruo -
menę pasveikino New York Brook -

prie ežero, kur jų laukė didelis de -
gančių žvakučių ratas ir iškasta
duobė naujam ,,Lithuanian Heritage
Camp” medeliui. Vyriausiems sto -
vyk lau tojams medelį pasodinus, visi
sto vyklautojai nešė po puodelį van-
dens jam palaistyti. Kartu pasi mel -
dėme, kad medelis gerai augtų, mums
teiktų smagų pavėsį daug vasarų
Daina voje ir visada primintų apie
Die vo didelę gyvybės dovaną.

Visų laukta sporto diena

Trečiadienį vyko visų laukta
spor  to diena! Sporto šventei vadova-
vo sporto vadovai, ypač aktyvus buvo
jų komandos vadas Ramūnas Bal -
čiūnas. Visą die ną vyko tiktai sporto
rung tynės. Ko mandos buvo mišrios,
vyresnieji var žėsi tose pačioje ko -
man dose su jau nes niaisiais. Koman -
dų pavadinimai parinkti pagal skir -
tingų kraštų pavadinimus, kaip Ang -
lija, Lie tuva, Japonija ir t. t.; unifor-
mos – įvai rių  spalvų. Po pietų vyko
visos sto vyklos maratono lenktynės į
kitą pusę Spyglio ežero. Ten vyko
plau kimo rungtynės, virvės trauki-
mas per iš kastą balą. Nors virvė buvo
storesnė negu praeitų metų, bet per
antrą traukimą nutrūko ir visi išvir-
to. Po to vyko smėlio pilių varžy bos. 

Po vėliavų nuleidimo ir vakarie -
nės – sporto šventės uždarymas. Ko -
man dos turėjo apibūdinti ar suvai-
dinti savo komandos pasirinkto kraš-
to ypatybes. Temstant visi susėdome
prie ežero kranto vakaro maldai.
Stai ga kitoje ežero pusėje pasigirdo
spro gimas, švilpimas,  į dangų pakilo
įvairiausių spalvų kibirkštys – ug -
nies salvės. Pa sigirdus sproginė ji -
mui, švilpimui, nutilo visi gyvu liu -
kai – virš Spyglio ežerėlio dan guje
sklei dėsi įvairių spalvų ki birkštys.

Stovyklos pabaigai –
lietuviškos vestuvės

Šeštadienį, paskutinę stovyklos
dieną, šv. Mišias atnašavo kun. Jo ni -
kas, savo pamoksle visus raginęs ti -
kėti Dievo stebuklais, kurie mūsų
gyve nimuose pasirodys, jeigu įsi -
leisime Dievą į savo širdis. Pasibai -
gus Mišioms, prasidėjo lietuviškų
ves tuvių šventė! Visą savaitę jauni-
mas ruošėsi vestuvėms, repetuodami
tautinius šokius, kurių mokė Dalia
Bi laišytė-DeMuth ir Michael Pro -
chas  ka.  Kadangi artėjo didelė audra
su žaibavimu bei griaustiniu, vestu-
vės perkeltos  iš  paviljono į valgyklą. 

Vestuves pra dė jo me su jauniau -
sių stovyklautojų šo kiais prie Baltųjų
rūmų, po to jaunie ji su pulku ėjo į val-
gyklą puotai. Nu stebo radę jaunųjų
stalą apsėstą persi rengėlių, iš kurių
stalą turėjo iš sipirkti saldainiais ir
dainomis. Vai šių stalą puošė stovyk-
lautojų iškepti lietuviški grybukai ir
trys dideli ša kočiai, iškepti mūsų
rankdarbių mo kytojos Rasos Raišys
ir prieš stovyklą paštu atsiųsti net iš
jos namų Seat tle, Washington. Po ves-
tuvinių vai šių ir  iškilmingos vaka -
rie nės stebėjome vyresnius stovyk-
lau tojus, šokančius tradicinius lietu-
viškus vestuvių šokius. Šokiai links-
mai tęsėsi visą va karą.  Jaunimas no -
riai jungėsi kartu su mokytojais į
šokančių būrį.

,,Lithuanian Heritage Camp”
pra ėjo labai sėkmingai. Stovyklau to -
jai grįžo namo pavargę, bet patenkin-
ti. Tikimės, kad šios stovyklos sto -
vyk lautojai, vadovai ir mokytojai vi -
sada smagiai švęs lietuviškas šven -
tes, džiaugsis tų švenčių papročiais ir
šią vasarą išmoktomis tradicijomis!

Bendruomenės ir choro ,,Laisvė“ nariai. Choras ,,Laisvė” (akompaniatorė Agnė Radzevičiūtė – 5-ta iš karės pirmoje eilėje, šalia
vadovės – Ilonos Ba binskienės, antroje eilėje pirma iš kai rės – Rytinio Long Island  Lie tu vių Bendruomenės apylinkės pir mi ninkė –
Rasa Mitrulevičienė).                                                                                                                                                                  GGeeooffffrreeyy  CChheesshhiirree  nuotr.

lyn/Quenns apylinkės pirmininkė
Ra sa Sprindys. Po koncerto visi susi -
rinkome į salę, rudeniškais motyvais
papuoštą Danutės Tarasevičius.

Susėdę prie bendro vaišių  stalo
bendruomenės nariai ir choro daly-
viai skanavo kugelį, vaišinosi kava ir
saldumynais. Balsingiems choris-
tams užtraukus ,,Ąžuolai žaliuos”,

ne pritariančių nebuvo. Jaudinančiai
graži akimirka – visi sustoję, susiki -
bę  už rankų vieningai traukiame
dai  ną. Tikiuosi, šią jaudinančią aki -
mir ką jaučiau ne tik aš, bet ir visi
žmo nės, dalyvavę šiame vakare.

Dėkojame visiems, kurie rekla-
ma vosi mūsų renginio lankstinuke
paremdami šį nuostabų koncertą.

Kent – Šiauliai – 
,,The Other Dream Team”

Susitikimas su KSU dekanu Brac ken. Priekyje: LR garbės gen. kon sulė Ingrida Bublienė,
KSU bibliotekų dekanas James A. Bracken; ant roje eilėje: Kent vyr. archy vistė Cara
Gilgenbach, Kent biblio te kų direktorė Karen Hillman, Mokslo ir meno fakulteto direk-
torė Diane Rup pelt, Kent lituanistinės programos pirmininkas dr. V. Stankus.

Maironio minėjimas
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FIL. DANGUOLĖ BIELSKIENĖ

Prisiminimai apie dr. Vydūną

Minėjimo prelegentas, inž. Pra nas Jurkus pa -
pa sakojo apie savo susitikimą su dr. Vydūnu
Liubeke, Vokie ti joje, 1945 m. Pirmo susitikimo me -
tu jis pastebėjo, kad, nors humanitaras bu vo labai
nusilpęs, jo akyse degė dva sinė jėga. Jurkus su hu -
moru už siminė apie sunkiai suprantamą Vydūno
Tilžės apylinkės tarmę, jo mokymus apie teoso -
finės religijos filosofiją, asketišką išvaizdą. Prele -
gen tas pasakojo, kad skautai, at lik dami gerą dar-
belį, pasiryžo lan kyti sergantį dr. Vydūną, vienas
iš jų buvo brolis Jurkus. Skau tės paruošdavo, o
skautai nunešdavo dr. Vydūnui vegetariško mais-
to,  rū pestingai jį globojo, kol jo sveikata su stip rė -
jo. Apie savo susitikimus su kilnia as menybe Jur -
kus parašė savo knygoje ,,Lemties vingiuose”, taip
pat leidinyje ,,Mūsų Vytis”. Prelegento paklausus
minėjimo dalyvių, kurie iš jų asmeniškai yra su -
tikę dr. Vydūną Vokietijoje, pakilo bent keletas ran -
kų. Esame pa gerbti, kad tarp mūsų yra žmonių,
ku rie asmeniškai sutiko dr. Vydūną,  kad jie dali-
na si savo atsiminimais su mumis. 

Fil. Maskaliūnas 
apdovanotas trimis žymenimis

60-ties metų minėjime pa gerbtas fondo veikė-
jas, stipendijų me cenatas fil. Leonas Maskaliūnas.
Dip lomuotas statybos inžinierius Maskaliūnas
kar jerą padarė statybos inžinerijos konsultacijos
srityje Azijos kraštuose, Kuveite ir Saudo Ara -
bijoje. 25 metus išdirbo VJF, tame laikotarpyje dve-
jus metus buvo tarybos pirmininko pavaduotojas,
23 metus ėjo tarybos pirmininko pareigas. Už ypa -
tingus nuopelnus fil. Maskaliū nas pakeltas į
Lietuvos studentų skau tų Korp! Vytis garbės na -
rius. Jis daug metų sėkmingai dirbo įvairiuose lie -
tuvių visuomenės baruose, eidamas Lietuvos par-
tizanų globos fondo pirmininko ir Čiurlionio dai -
lės galerijos pirmininko pareigas. Brolis Mas ka -
liūnas 2006 m. apdovanotas Vilniaus Gedimino
technikos universiteto (VGTU) aukso medaliu.
2010 m. VGTU senatas jam suteikė universiteto
Gar  bės nario vardą. Fil. Maskaliū nas savo as me -
ninėmis lėšomis įsteigė stipendijas našlaičiams ir
daugiavai kių šeimų studentams Lietuvoje, ku rie
mokosi VGTU statybos inžinerijos ir aplinkos in -
žinerijos fakultetuose. Filisteris įnešė 100,000 dol. į
stipendijos fondą, iš kurio kas semestrą skiriama
10 stipendijų. Iki šiol šią paramą gavo 100 Lietuvos
studentų. VJF už svarią veiklą fonde ir už lietuvių
skautų studentų paramą fil. Maskaliūną apdo va -
nojo trimis žymenimis: padėkos lente le, pagarbos
medaliu ir R. Povilaičio meno kūriniu. Apdo vano -

jimus įteikė VJF valdybos pir mininkas fil. Gin ta -
ras Plačas ir VJF pirmininko pavaduotoja fil. Jū -
ratė Variakojie nė. 

Apdo va no tų fondo veikėjų sąrašas ilgas

Fil. Plačas dalyvius su pažindino su VJF me -
tine veikla, sėkmin gai atliktais uždaviniais bei
būsimais  planais. Jis padėkojo visiems, kurie dar -
bu ar aukomis prisidėjo prie VJF veiklos. Fil. Pla -
čas kartu su fil. Brazaityte apdovanojo nusipelniu -
sius asmenis už pareigingumą, pasiaukojimą ir
pavyzdingą bedra dar biavimą: filisterius Danguolę
Biels kienę, Danutę Eidukienę, Vacį Garbonkų,
Rimantą Griškelį, Kęstutį Ječių, Danutę Kor zo -
nienę, Edmundą Kulikauską, Giną Mačiulienę,
Aldo ną Meiluvienę, Šarūną Rimą, Ritonę Ru dai -
tienę, Zitą Sodeikienę, Algirdą Stepaitį, Adą Sut -
kuvienę, Julių Spa kevičių, Jūratę Varia kojie nę,
Leo pol dą von Braun, Taiydą Chiapettą, Mi litą Lau -
raitienę, Ramunę Papartienę, Zitą Rahbar, Renatą
Staniškienę, Jo ną Variakojį, Jolitą Kasa lynienę ir
Vytenį Kirvelaitį. Pagerbti fondo aukotojai Alek -
sandras ir a. a. Larisa Jankūnai, Gražina Liau -
taud, Kęstutis  Sidabras bei   Algis ir Violeta Stri -
kai gavo padėkos medalius. Su padėka už au kas
aukso  medalį gavo filisteriai: Birutė Ciplijaus kai -

tė, Romas Viskanta ir Leonas Mas ka -
liūnas. Si da bri niai aukotojo medali-
ai įteikti: Petrui I. Jokubai ir Daliai
Tal lat-Kelpšaitei Urbutienei. Pa gerb   -
tas mirusiųjų VJF veikėjų at mi -
nimas: a. a. filisteriai Jonas Dai naus  -
kas, Ra munė Lukienė, Sigitas Mik -
nai tis, Vy tautas Mikūnas, Liudas Ra -
manaus kas, Antanas Rauchas ir Eu -
genijus Vil  kas. 

Be veiklių narių svaraus įnašo
fon das vargu ar būtų taip sėkmingai
pasiekęs tikslus remiant lietuvius
stu dentus skautus, lavinant jų tautiš -
kumą. Apdo va no tų veikėjų sąrašas
ilgas, paminėdami  jų vardus, norime
dar kartą išreikšti skautišką ačiū! 

Prof. Viskanta buvo pagerbtas už
ilgametę veiklą VJF ir už įsteigtą sa -
vo vardinę premiją, skirtą Lietuvos
energetikos studentams. Fil. prof.
Viskanta pereitame tarybos posėdyje
buvo vienbalsiai išrinktas kitos ka -
dencijos VJF tarybos prezi diumo
pirmininku. Fondo vardu lin ki me
jam sėkmingai tęsti fondo kilnius
darbus.

Didelė garbė teko VJF veikė-
jams, kada 2009 m. fondui už  lie tu -
vybės puoselėjimą JAV ir už pa ramą
Lietuvos mokslo institucijoms ir stu -
dentijai buvo įteiktas Lietuvos Res -
publikos užsienio rei ka lų ministeri-
jos garbės ženklas ,,Lie tuvos tūk-

stantmečio žvaigždė”. Garbės ženklą įteikė  LR už -
sie nio reikalų ministras Vygaudas Ušackas. 

Dabartinė taryba ir valdyba

Dabartinės kadencijos VJF tarybą sudaro ASS
filisteriai: pirm. prof. Romualdas Viskanta, sekre-
torė Taiy da Chiapetta, nariai – Leopoldas von
Braun, Gina Mačiulienė, Zita Rahbar, Renata Sta -
niškienė, Jūratė Variako jie nė, Jonas Varia ko jis,
Danguolė Biels kienė, teisės patarėjas Vytenis Kir -
velaitis-ex officio, Ričardas Chia petta-ex officio,
įgaliotinė valstijai Ra munė Papartienė, įgaliotinė
Lietu voje Jolita Kasalnienė. VJF valdybą sudaro
ASS filisteriai: pirm. Gin taras Plačas, pirm. pa -
vaduotoja Jūra tė Variakojienė, sekretorė Vida
Bra  zai tytė, iždininkas Arūnas Draugelis, rei kalų
vedėjas Leopoldas von Braun. Fil. Mas ka liūnas su -
tiko pasilikti VJF taryboje kaip patarėjas.

Pristatyta knyga ,,Iš kelionių užrašų”

Minėjimas baigtas Ritonės Ru dai tienės knygos
,,Iš kelionių užrašų” pristatymu. Pastaruoju metu
fil. Ru dai tienė ėjo tarybos sekretorės parei gas, ji
daug metų išsamiai spaudoje aprašė VJF veik  lą,
supažindindama  vi suomenę su fondo ryžtais, lei-
diniais ir renginiais. Kny gą, kuri yra fil. Ritonės ir
jos vyro Teo do ro kelionių įspūdžių ir pri  simini mų
rinkinys, pristatė pati autorė, pa pa sakojusi apie
jos atsiradimo aplinkybes ir iš lei di mą.   

Pirma laida, išleista Lietuvoje, fil. Rudaitienės
pageidavimu padova nota Lietuvos skaitytojams.
Knyga išplatinta Lietuvos bibliotekose vil iantis,
kad skaitytojai, vartydami knygos puslapius, galės
bent mintyse  nukeliauti į aprašytus tolimus kraš-
tus. Fil. Rudaitienės vaizdingos nuotraukos bei
aprašymai vilioja skaitytojus keliauti po didingus
Amerikos parkus ir egzotinius kraštus. VJF  išlei-
do antrą papildomą knygos lai dą, ją galima įsigyti
VJF knygyne. Pristatymo metu susirinkusieji tu -
rė jo progą grožėtis kelionių nuotrau komis, kurios
buvo rodomos ek rane.

Po minėjimo dalyviai pakėlė šampano taures,
linkėdami VJF sėkmingos ateities ir darbingos
veik los. Su stoję draugų būreliuose, jie vaišino si
paruoštais skanėstais, dalinosi minėjimo įspū -
džiais. Ad Meliorem!                                           Pabaiga

Vydūno jaunimo fondo 60-ties metų jubiliejaus minėjimas

Pranas Jurkus pasakoja apie savo susitikimą su dr. Vydūnu.

Po minėjimo dalyviai pakėlė šampano taures. Iš k.: Leonas  Maskaliūnas
ir prof. Romualdas Viskanta.                                    JJoonnoo  KKuupprriioo nuotr.
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2012 m. rugsėjis – paskutinis šių mokslo metų Čikagos lituanistinės mokyklos dešim-
tokams. LLaaiimmooss  AAppaannaavviiččiieennėėss  nuotr. 

Antrokai ir mokytoja Vilma Poliuvienė pamokoje.                  Nuotr. iš ČČLLMM  ,,,,FFaacceebbooookk’’‘‘

Raštinės darbuotoja Žilvina Šležaitė džiaugiasi nauju kopijavimo aparatu, kurį įsigyti
padėjo Kazickų šeimos fondo Aleksandros Kazickienės para mos fondas. Esame dėkin-
gi už paramą.

Gerbiamas Kalėdų seneli,
žinome, kad jums parašys tūks-

tančių tūkstančiai, ir visi prašys jū -
sų dėmesio ir dovanų, pasakos apie
savo pasiekimus ir laimėjimus. Norė -
tume, kad šioje gausybėje mūsų laiš -
kas ne pasimestų ir prašome jūsų pa -
galbi ninkų, kad jie atidžiai laišką
per skaitytų ir perduotų jums tiesiai į
rankas, nes mūsų mokyklos mokinu -
kai, jų tėveliai, mokytojai ir mokyk-
los svečiai nusipelnę pačių gražiau -
sių Kalėdų. Bet apie viską iš pra -
džių...

Kaip ir kiekvieną rudenį susirin -
kome į mokyklą (apie tai jau anks -
čiau pasakojome laikraštyje), ir, kai
jau ruo šėmės kibti į mokslus, mus
ap lan kė patys pirmieji svečiai – ke -
liautojai aplink pasaulį – Evelina ir
Ka  rolis. Kiek daug įdomaus jie
mums papa sakojo: kaip 2012 m.
sausio 3 d., palikę Vilnių, per Europą,
Aziją,  Aus t raliją, Kanadą jie atkelia-
vo į Čikagą. Stabdydami pakeleivin-
gas mašinas, miego dami palapinėse,
su tik tų žmonių namuose, jie atkelia-
vo pas mus, kad pasakytų mums, ko -
kie geri ir gražūs žmonės gyvena mū -
sų planetoje. Šiuo metu Evelina ir
Ka rolis keliauja per Pietų Ameriką,
po to jų laukia Afrika, o 2013 metų va -
sarą – namai. Evelina ir Karolis su
mo ki niais ne tik dalijosi nuotrau ko -
mis ir kelionių įspūdžiais, bet lei do
pa ne šioti savo sunkias (per 30 kg)
kupri nes, parodė savo rankų darbo
viryklę ir dar papasakojo, kaip pabė-
go nuo meš kų Aliaskoje. 

Kalėdų seneli, padaryk, kad juos
lydėtų tik sėkmė ir nuosta būs pake -
leiviai!

Spalio mėnesį mus aplankė akto-
riai iš Lietuvos. Kiek gilių akių, jaut -
rių širdžių stebėjo aktorių Biru tės
Mar, Alekso Kazanavičiaus ir smui -
kininko Sigito Rubio rodomą spek-
taklį „Jis ir ji”, sukurtą pagal J. Bi -
liūno ir jo žmonos laiškus. „Nepa kar -
tojamas įspūdis, kokie jausmai, kaip
gražu!” – tai tik keletas žiūrovų atsi -
liepimų. Kaip gera, kad mes gali me
pri imti menininkus iš gimti nės.

Lapkritį apie „Pasaulio sutvėri -
mą” šokiu mums pasakojo šiuolaiki -
nio šokio teatro „Dansema” šokėjai.
Tokio aiškinimo dar nebuvome matę!
Nuostabu apie pasaulio kūrimąsi su -
žinoti žiūrint šokį.

Ka lėdų seneli, pakviesk pas mus
dar daugiau aktorių, muzikų, daili -
nin kų, poetų, šokėjų. Su jais visada
labai įdomu!

Nebevardinsime kitų svečių, ku -
rių visada pas mus gausu. Mes džiau-
giamės kiekvieno jų apsilankymu ir
tikimės, kad pas mus jiems gera. Mū -
sų namų durys visada atviros vi -
siems geros valios žmonėms.

Kaip ir kiekvienais metais spal -
vin gais darbeliais pasitikome rude -
nį, parodydami ir kitiems, ką galime
gam toje rasti, ir ką, pasikliovę fan ta -
zija ir rankų prisilietimu, galime su -
kurti. Lapkritį visi parodos dalyviai
buvo apdovanoti bilietais į Brook -
field Zoo ir kitomis dovanomis.

Nepamiršome, kad rudenį svei -
ki  name mokytojus jų profesinės die -
nos proga. Mūsų mokytojai – patys
šauniausi! Kokių jie įdomių projektų
projektėlių sugalvoja, kokių įvairių
dainų, žaidimų, šokių išmoko... Užsu -
kite į mūsų klases – jos pačios gra -
žiausios, nes mokytojos labai išra -
din  gai jas puošia, dabina, ir daro vis -
ką, kad mums, vaikams, būtų įdo -
miau, patogiau ir gražiau. Todėl
mums visiems būna liūdna, kai vie -
na ar kita mokytoja/as nusprendžia
at sisveikinti su mūsų mokykla. Jau
tapo gražia tradicija su tokiais moky-
tojais atsisveikinti spa lio mėne sį,
įteikiant jiems prisiminimui gė lių
puokštę, tariant nuošir džius padė kos
žodžius. Džiaugiamės, kad jų vie tos
nelieka tuščios, ir kad šį rudenį mū -
sų šeima pasipildė naujomis mo ky -
tojomis, kurios jau spėjo parodyti
savo išradingumą, meilę ir rūpestį
mo kinukams. 

Kalėdų seneli, būk ge ras, per-
duok visiems dirban tiems ir buvu -
siems mūsų mokytojams – mes juos
vi sus labai mylime ir kad jie ne pa -
mirštų mūsų aplankyti.

Smagu eiti į mokyklą, bet, seneli,
vaikams labai smagu būna vasarą,
kai ne tik savaitgaliai, bet visos kitos
dienos laisvos! Kad prisimintume tą
puikų metą, kai daug laiko buvo skir -
ta kelionėms, poilsiui, jau kelinti me -
tai iš eilės tęsiame buvusios mo kyk -
los direktorės Jūratės Dovilienės su -
galvotą Dainų dienos tradiciją. De ga
„laužas”, o mes dainuojame, žai džia  -
me žaidimus aplink jį. O kiek mes
dainų mokame! Ir dar išmoksta me!

Lapkritį prisiminėme visus, ku -
rių nebėra šalia mūsų. Žvakelių liep -
s  nose paskęsta mūsų mintys, prisi-
menant išėjusius. Maldoje pa bū name
visi kartu – ir mokinukai, ir mokyto-
jai, ir tėveliai... Gražios mūsų lietu-
viškos tradicijos! Esame laimingi,
kad galime jų laikytis, kai kurias
prisiminti, o ir naujų išmokstame.

Nespėjome apsidairyti – ir gruo -
dis jau čia! Mes labai tavęs laukiame,
Kalėdų seneli. Mokomės naujų dai -
nų, šokių, siuvame kostiumus ir re -
pe tuojame. Smagūs bus du šeštadie -
niai mokykloje. Pažiūrėk į mūsų
kalėdinių pasiro dymų tvarkaraštį ir
būtinai aplankyk mus.

Gruodžio 8 d.
9 val. r. Jaunimo centro mažojo-

je salėje vyks Kiškių ir vaikų ratelių
klasių pasirodymai.

10 val. r. didžiojoje salėje pasiro -
dys pirmokai.

11:30 val. r. didžiojoje salėje dar -
želinukai pakvies tave, Kalėdų se ne -
li, į savo ratelį.

Gruodžio 15 d.
9 val. r. mažojoje salėje Kalėdų

rytą sutiks trečiokai.
9:30 val. r. didžiojoje salėje rate-

lyje su Kalėdų seneliu suksis ketvir -
to kai ir šeštokai.

9:30 val. r. Čiurliono galerijoje
penktokai švęs tradicines Kūčias.

10:30 val. r. mažojoje salėje  pa -
sirodys antrokai.

11 val. r. didžiojoje salėje mūsų
mokyklos vyriausieji – 7–10 klasių
mokiniai – sveikins vieni kitus Ka lė -
dų proga.

Kviečiame visus – tėvelius, seses

ir brolius, močiutes ir senelius, kitų
klasių mokinukus – atvykti į mūsų
pasirodymus, pasidžiaugti ir pasi da -
linti kalėdine nuotaika. Tegul šie du
šeštadieniai bus apgaubti kalėdinės
nuotaikos, o mes būsime geri, pakan-
tūs ir nuoširdūs vieni kitiems!

Gerumo ir nuoširdumo įrody-
mas – prie Kalėdų eglutės mokykloje
vis pilnėjanti dovanų dėžė. Kvie -
čiame mokinukus, mokytojus ir tėve -
lius susivienyti gražiai gerumo ir
dosnumo akcijai „Padovanok pirš -
tines – sušildyk širdį Lietuvoje”. Pra -
šome padovanoti šiltas pirštines,
kepurę, šaliką ar kojines mažajam
drau gui gimtinėje. Dovanėlės bus
ren kamos iki gruodžio 15 d. Moterų
klubo „Alatėja” narės pasirūpins,
kad siuntiniai dar sausį pasiektų Lie -
tuvos vaikus.

Kalėdų seneli, papasakojau tau
truputį apie mūsų mokyklą ir apie
tai, ką be gramatikos taisyklių moky -
mo  si, ką be istorijos datų kartojimo
ir Lietuvos pažinimo čia veikiame.
Šiuo laiškeliu negaliu išreikšti, kaip
sun kiai vaikai, tėvai ir mokytojai
dirba, kad kiekvienas šeštadienis
Jaunimo centre taptų mūsų namais,
lietuviška salele Čikagoje. Kadangi
tu darai stebuklus, tai tikriausiai
viską ir pats puikiai žinai.

Tik vieno prašau – padaryk taip,
kad visiems mūsų didelės mo kyk -
linės šeimos nariams Kalėdos atneš -
tų ramybę ir meilę, kantrybę ir dė -
kingumą, sveikatos ir daug daug
gražių akimirkų ne tik namuose, bet
ir mokykloje!

Mokyklos administracijos vardu
Audronė Sidaugienė

direktorės pavaduotoja

Visi pasaulio vaikai, kai nebetiki jokiais ki tais stebuklais, gruodį
rašo laiškus tam, dažnai vieninteliam, ku riuo dar tiki. Bet jie nežino, kad
to kį patį laišką Kalėdų seneliui rašo ir tė vai, ir seneliai, ir močiutės, ir
mo ky tojai. Noriu pasidalinti Čikagos litua nistinės mokyklos laišku
Kalėdų se neliui, kad ir vaikai, ir mokinukų tė veliai įsitikintų, kad toks
buvo iš siųstas.
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Dominikoniškas pašaukimas mus ragina eiti ten, 
kur jaučiamas Dievo Žodžio alkis

LAIMA APANAVIČIENĖ

Čikagiečiai jau spėjo pastebėti įvairiuose ren -
giniuose besilankantį, rekolekcijas vedantį
ir šv. Mišias aukojantį, nuolat besišypsantį

jauną domi nikoną kun. Paulių Rudinską, OP.
Brolis Paulius – vienuolis dominikonas, gyvenan-
tis vienuoly ne,  įsikūrusiame pačiame Vilniaus
centre, Lukiškių aikštėje, šalia Šv. apaštalų Pilypo
ir Jokūbo domini ko nų bažnyčios. Be jo čia gyvena
dar devyni broliai.

Dominikonų ordinas buvo įkurtas XIII a.
pradžioje. Dominikonai – katalikų Bažnyčios vie -
nuoliai, broliai pamok s  lininkai pasišventę maldai,
kontem p liacijai, Dievo žodžio studijoms ir ne -
šantys savo ieškojimų bei at ra dimų vaisius
visiems – trokštan tiems tiesos, tikintiems ir ne,
tiems, kurie džiaugiasi ir kurie liūdi, tur tin giems
ir vargstantiems.

Šv. Dominyko dvasingumas – bū ti kartu su
žmo nėmis ten, kur jie yra – gyvenimo sūkuryje ar
jo paraštėse – kalbėtis, išklausyti, būti draugais,
padėti vienas kitam kelyje į Kara lystę.

Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo vie -
nuolynas priklauso Pabal tijo Šventų Angelų Sargų
gene rali niam vikariatui, kuriam be Vilniuje esan -
čio vienuolyno dar priklauso Lie pojos Šv. Domi -
nyko vienuolynas bei Talino Šv. Kotrynos Sie -
nietės vie nuolynas.

Kokie tikslai atvedė brolį Paulių į Čikagą? Ką
veikia dominikonai Vilniuje? Kas paskatino jauną
žmogų apsispręsti tapti vienuoliu? Apie tai ir ne
tik kalbėjomės su jaunu kunigu P. Rudinsku jam
lankantis ,,Draugo” redakcijoje.

Paulius užaugo Klaipėdoje, šei moje, kur buvo
švenčiamos tradi ci nės religinės šventės, tačiau
tėvai ne buvo labai pamaldūs ir kaip Paulius sakė:
,,kas savaitgalį į bažnyčią tik rai niekas nevaikščio-
jo”. Dar besi mokydamas mokykloje Paulius tvirtai
žinojo – bus chirurgu.  Jis jau nuo 16-os metų tu -
rėjo galimybę padirbėti ligoninėje, bėgdavo ten
kiekvieną lais vą minutę. Čia pirmą kartą gyve -
nime akis į akį susidūrė su mirtimi, su tuo, kad gy -
dytojas išeinančiam nie kuo negali padėti, ir supra-
to – jog chirurgu netaps. 

Paulius sako, kad pirmą kartą kunigo pašau -
kimo grožį – gelbėti sielas – jis atrado gana anksti,
dar bū damas 14-likos, kai pasibaigus šv. Mišioms, į
kurias jį buvo nusivedęs jo geras draugas,  jį
palaimino kunigas. ,,Žinoma, tėveliai nelabai buvo
patenkinti tokiomis mano svajonė mis – jie norėjo
matyti savo sūnų  gydytoju, – juokiasi brolis
Paulius. – Tačiau dabar viskas pasikeitė, atrodo,
kad mano tėvai iš naujo atrado bažnyčią, jie seniai
su sitaikė su ma no pasirinkimu.”

Baigęs vidurinę mokyklą Pau lius įstojo į
Telšių kunigų seminariją. Besimokydamas antra -
me kurse  nutaria pasitraukti iš seminarijos ir sa -
vo kelią susieti su broliais domi nikonais. Kodėl?
Istorija labai pap ras ta. Dabartinis vyskupas Jonas
Kauneckas, tuometinis seminarijos dvasios tėvas,
sumanė seminaristus nuvežti į Mainz (Vokietija),
kur vyko kasmetinė eucharistinė procesija ir sim-
poziumas. Kelionės metu buvo sustota Koln
mieste. Ten smalsus jaunuolis ne tikėtai užėjo į
šalia šio miesto katedros esančią St. Andreas
bažnyčią ir nusileido į kriptą. ,,Ne žinau, kas ma ne
ten nuvedė. Atsik laupiau prie ten buvusio sarkofa-
go, ap supto degan čio mis žvakėmis, ir ėmiau karš-
tai melstis. Taip karštai, kaip niekada ne buvau
meldęsis. Ma ne apgaubė ypatinga aura, nesi norėjo
iš ten iš ei ti. Po maldos mano žvilgsnį pa t raukė
užrašas ant sarko fago: ‘Al bertus Mag  nus’. Nega lė -
jau patikėti savo akimis – sar ko fage ilsisi Albertus
Di dysis – dominikonas, žmo nijos šviesulys, di dis
moksli nin kas! Supratau – ma no kelias į kunigystę
eis per Do mi ni konų ordiną. Reikia pasakyti, kad
tuo savo apsisp rendimu sukėliau ne pasitenkinimą
seminarijoje”, – pa sakojo apie savo apsisprendimą
tapti dominikonu bro lis Paulius.  

Dominikonai jauną brolį išsiuntė mokytis į
Catholic University of  Ame rica (Washington, DC).
Čia Pau lius įsigijo filosofijos bakalauro laip s nį.
1999 metais Cincinnati, OH, gavo laikinus įžadus ir
buvo pasiųstas stu dijuoti teologijos į Leuven uni-

versitą, Belgijoje. ,,Broliai pamanė, kad aš labai
jau suamerikonėjau”, – juokiasi Paulius. Moks -
lams atiduota 10 metų, įgytas teologijos magistro
laipsnis. ,,Nesiruošiate ginti daktarato?” – klausiu.
,,Kas žino, kas žino, visko gali būti, tačiau šiuo
metu no riu truputį pailsėti nuo mokslų”, – šypsosi
brolis Paulius, OP. 

P. Rudinskas penkerius metus bu vo Šv. apaš-
talų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios rektorius. Per tuos
metus išaugo šios bažnyčios bendruo menė, vis
daugiau žmonių atei na į bažny čioje vyksiančias
rekolekcijas, į atna šau jamas šv. Mišias. ,,Kas, jūsų
ma nymu, traukia žmones į jūsų baž ny čią?” – klau-
siu kunigą. 

,,Manau, tai, kad esame atviri. Mūsų bažnyčia
nėra parapijinė, ta čiau jau 5-ą sezoną vyksta Šei -
mų bendruomenės susirinkimai, šeimų bendruo -
menė kviečia mažuosius į vaikų liturgijos grupę,
kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį, po 6 val. v.
Mi šių kviečiame kartu išgerti arbatos, ruošiame
kalėdinius aukcionus ir mu ges, meno festivalius,
džiaugia mės Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo baž -
nyčioje gimstančia sakralinės muzikos festivalio
tradicija. Remian tis istorija, dominikonų vienuo -
ly nai visada buvo meno traukos centrai. Mes
norime suteikti vietą, kad tie sak ralinės muzikos
lobynai būtų gir dimi.

Dominikoniškas pašaukimas mus ragina eiti
ten, kur jaučiamas Dievo Žodžio alkis, domini ko -
nai ži no mi savo pamokslais. Aš pats as me niškai
jiems kruopščiai ir ilgai ruo šiuosi. Pradžioje kai
kas sakydavo, kad jie per ilgi, tačiau, jei pamokslas
prasmingas, jis visada pritraukia klausytojus”, –
pasakoja P. Rudins kas. 

Paklausiau ir apie svajonę,  kai šalia Lukiškių
aikštės įsikūrusios dominikonų vienuolijos Šv.
apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje suskambės
Vilniuje dar niekada negirdėtas instrumentas –
karilionas. Brolis Paulius, OP, nusijuokė: ,,Ir apie
tai žinote?” Ir pratęsė: ,,Vienuolijos bei žymių
Vilniaus architektų iniciatyva porą metų rengtas
ir derintas Šv. Jo kūbo kari liono projektas sausio
vidu ryje gavo paskutinį privalomą leidi mą. Kol
kas projektui neprireikė nė lito –
viskas buvo daroma iš geros valios
ir entuziazmo. Tačiau dabar, kai
atėjo metas atnaujinti bažnyčios
bokštus, liedinti varpus ir pirkti bū -
ti ną įrangą, vien gerų norų nepa -
kaks. Reikia pinigų. Ir nemažai – 4
mln. litų. Pietiniame bažnyčios
bokš  te įrengtas karilionas aiškiau
nub rėžtų Lukiškių aikštės paskirtį,
ap čiuopiama linkme pak reiptų ar -
chi tektūrine dykyne virtusios teri-
torijos sutvarkymo darbus. Todėl jo
įrengimas neturėtų likti be miesto
ar valstybės valdžios dėmesio ir
pini ginio indėlio.”

Iš kur gimė tokia idėja? Pa si -

rodo, kad kaip ir daugelis kitų vaikų, šalia vidur-
inės mokyklos Paulius lankė ir mu zikos mokyklą.
Vaikys tėje dažnai su tėvais ateidavo pasiklausyti
varpų muzikos, sklindančios iš Klaipėdos cen-
trinio pašto rūmų bokšto. Nepraleisdavo progos
pasiklausyti varpų muzikos ir besimokydamas
Belgijoje. Mintis, kad karilio nas galėtų pakibti jo
vadovaujamoje baž nyčioje, kilo kalbantis su ordi-
no broliais. „Vaiz duotėje pama čiau ka rilioną, Šv.
Jokūbo ir Pilypo baž nyčios bokštą, Lukiškių
aikštę ir šovė klausimas – o kodėl ne? Ne t rukus įsi-
tikinau, kad tai nėra iš piršto laužta idėja, –
pasakojo brolis Pau lius. – „Karilionas galėtų būti
alfa – Lukiškių aikštės sutvarkymo projekto
pradžia. Kokia bus omega – ne ži nia. Tačiau ‘par -
kingų’ ir ‘šopingų’ Lu kiškių aikštėje tikrai nebus.
Čia ateisime pasiklausyti mu zikos.”

Na, o kiek laiko brolis Paulius ruošiasi būti
Čikagoje?

,,Tiesą pasakius, brolija norėtų, kad aš tęsčiau
pastoracinį darbą ame rikietiškoje bendruomenėje,
ta čiau aš pats norėčiau įsijungti į lietuviškų para-
pijų veiklą. Kiek čia būsiu, dar neaišku, tačiau, bū -
damas čia, lai ko veltui neleisiu. Naudodamasis
pro ga, švenčiant Advento laikotarpį, kviečiu visus
į  mano vedamas reko lekcijas, kad nurimtume, su -
si mąstytume, susikauptume ir ramiai lauktume
Kristaus Gimimo”, – kvietė brolis Paulius. 

Rekolekcijos ir  šv. Mišios, kurias atnašaus
kun. P. Rudinskas, OP vyks Švč. Mergelės Marijos
Gimimo baž ny čioje (Marquette Park),  Švč. Mer -
gelės Nekaltojo Prasidėjimo bažny čioje (Brighton
Park) ir Šv. An tano bažnyčioje (Cicero). Šventinį
pa maldų ir rekolekcijų tvarkaraš čius galite rasti
laikraštyje ,,Drau gas”. 

Prieš važiuojant iš Lietuvos aš susisiekiau su
kun. Jauniumi Kelpšu ir tėvu A. Saulaičiu ir jie
sakė, kad reikia kunigo. Mano provincijolas su -
sisiekė ir su Jėzuitų provincijolu G. Vitkumi, jis
taip pat patvirtino, kad Čikagoje reikia pagalbos.
Mane nori siųsti į pastoraciją, man būtų smagiau
dirb ti su lietuviais, žmonių, dirbančių nelietuviš -
kose parapijose yra daug, o čia jų trūksta. 

Albertus Magnus sarkofagas St. Andreas bažnyčios (Kioln, Vokie ti -
joje) kriptoje, kur brolis Paulius apsisprendė būti dominikonu.

Paulius Rudinskas, OP.       AAssmmeenniinniioo  aallbbuummoo nuotr. Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo domi nikonų bažnyčia
Vilniuje.                               wwwwww..ddoommiinniikkoonnaaii..oorrgg  nuotr.



Panevėžio krašto Kūčios

Panevėžio krašte labai paplitęs karštas pa tie -
kalas – džiovinti grybai su burokėliais. Iš vakaro
van denyje užmerkite džiovintų grybų, skaniau si –
baravykai. Ryte išvirkite buro kėlių ir supjaus ty ki -
te juos kubeliais (turi būti perpus daugiau nei gry -
bų). Kitame puode apvirkite grybus. Jums taip pat
prireiks poros svogūnų. Su pjaus tykite juos kube -
liais ir pakepkite aliejuje. Į svogūnus įdėkite ska -
nių riebių silkių, pjaustytų šiau de liais, ir pa lau -
kite, kol gerai apkeps. Į masę įmaišykite burokėlius
ir gry bus. Šį patiekalą reikėtų patroškinti apie 50
min. ant mažos ugnies. Jeigu silkės nesūrios, gali-
ma įberti maltų pipirų ir drus kos.

Jeigu griežto pasninko nesilaiko te, galite ga -
minti daugelio mėgstamas silkes „pataluose”. Besi -
lai kan tiems tradicijų majonezo „patalo” reikėtų at -
si sakyti.

Kūčių stalui labai tinka silkių bly neliai. Miltus
sumaišykite su vandeniu, įberkite druskos ir cuk -
raus. Šioje tešloje pamirkykite silkių ga balėlius be
ašakėlių ir kepkite keptuvėje su šlakeliu aliejaus.

Dzūkų Kūčios

Dzūkai per Kūčias valgydavo gri kių patiekalų,
sriubų ir įvairių gry bų. Marinuoti grybai su kep-
tais svo gūnais, aliejuje kepti grybai, gry bų sriuba –
šventėms tiks viskas, kam gaminti nenaudojami
gy vulinės kil mės produktai.

Pavyzdžiui, dabar Kūčių stalui ga  minamos
auselės su aguonomis, obuoliais, spanguolėmis ir,
žinoma, grybais. Paruoškite mėgstamą mie linę
tešlą, iškočiokite ir stikline iš spauskite skritulė -
lius. Į jų vidų dėkite įdaro, kraštelius sulipinkite.
To kias auseles virkite aliejuje. 

Kai kurie auseles gamina iš koldūnų tešlos:
van dens, miltų, žiupsnelio druskos ir šlakelio alie-
jaus. Tada jos verdamos vandenyje. Bet jos nebus
tokios skanios kaip mielinės tešlos ause lės, virtos
aliejuje.

Auselės su grybais valgomos dar karštos kartu
su pasninkine burokėlių sriuba. Jai išverdamas
silkių sultinys (vandeniu užpilami silkių kaulai,
kitos atliekos nuo silkių, sudedamos prieskoninės
daržovės, lauro lapelis, pipirai). Išvirus perkošia-
mas. Tada į sultinį dedami su tarkuoti marinuoti
bu rokėliai, su svogūnais pakepinti džiovinti gry-
bai, išspaudžiama citrinų sultis, paskaninama. Ši
sriuba turi būti aštroko, sal džiarūgščio skonio. Tai
pagrindinis Kūčių patiekalas.

Aukštaičių Kūčios

Aukštaičių Kūčių stalui tradiciškai buvo
būdingi virti kviečiai, grū dų mi šinys, saldė, šusti-
nis. Čia ant valgių būdavo užtrupinama kalėdaičių.

„Kūčia” – tradicinis Kūčių stalo valgis, gami-
na mas iš javų (kvie čių, miežių, rugių ir kt.) ar
žirnių, pu pelių, sumaišytų su miešimu (medumi

saldytu vandeniu). „Kūčia” buvo skirta prosenių
vėlėms vaišinti. Pir mus kąsnius ir gurkšnius visa-
dos aukodavo vėlėms ir derliaus dievybėms, juo bu -
vo vaišinamos ir bitės.

Naminiai kūčiukai

Kūčių stalas – vis kitoks ne tik skirtingose
Lietuvos vietose, bet ir skir tingų šeimininkių na -
muose. Kiek  viena turi savo ypatingą patie ka lą, be
ku rio neįsivaizduojamas šventinis stalas, o štai
kūčiukai, deja, dažniausiai būna pirktiniai. Tačiau
kūčiukai – itin senas Kū čių simbolis, atėjęs dar iš
pagonybės laikų. Tai prėski, nedideli miltiniai ke -
pi nėliai, dar vadinami „prės ku čiais”, „šližikais”,
„ban dukėmis”, „bam bolikais” ir „kleckučiais”.
Rei  kė tų šeimininkėms atgaivinti senas tradicijas ir
namuose pa čioms išsikepti skanių kūčiukų. Jie
nesensta ir ilgai gali stovėti, juos vaikai ir suaugę
gali valgyti kaip ja vainius. 

Kūčiukai mūsų krašte atsirado anksčiau nei
duona ir yra tam tikras duonos prototipas, dar va -
di namas vė lių duonele. Yra šeimininkių, kurios
dabar į kūčiukų tešlą pila šlakelį pie no ar deda ga -
balėlį sviesto, tačiau, pagal mūsų įsitikinimus, tai –
jau ne tradiciniai kūčiukai. Nuo seno per Kūčias
laikomės pasninko, tad ir į kūčiukus neturėtume
dėti gyvulinės kilmės produktų.

Jei norite namuose pasigaminti kūčiukų, jums
Reikės: 1 svaro miltų, puodelio vandens, 3

šaukš tų aguonų, 6 šaukš tų cukraus, gabalėlio švie -
žių mie lių (apie 3 oz), žiupsnelio druskos ir 2-jų
šaukš tų aliejaus. Visi produktai turėtų būti kam-
bario tempe ratū ros. Vandenį galima truputį pašil -
dy ti.

Mieles gerai sutrinkite su cukrumi. Jeigu įpil-
site šlakelį vandens, procesas vyks greičiau. Į šiek
tiek pa šildytą vandenį įsijokite pusę turimų miltų,
įberkite žiupsnelį druskos ir sudėkite pertrintas
mieles. Tešlą leng vai išplakite šluotele, apibars -
tykite miltais. Tuomet tešlą priden kite rankšluos -
čiu ir palikite šiltoje vietoje, kad pakiltų.

Į iškilusią tešlą suberkite likusius miltus,
aguonas, įpilkite aliejaus ir minkykite, kol tešla
įgaus blizgesio ir nebelips prie rankų. Vėl priden -
kite rankšluosčiu ir maždaug valandai pa dėkite šil-
tai. 

Iš pakilusios tešlos iškočiokite maždaug piršto
storio ritinėlius ir aštriu peiliu supjaustykite juos
nedi deliais kubeliais. Sudėkite į miltais pabarstytą
arba kepimo popieriumi išklotą skardą, tik nepri -
glauskite vie no arti kito, mat tešla dar iškils. Kep -
kite 350 F temperatūros orkaitėje, kol gražiai pa -
gels.

Iškeptus šviežius prėskučius grei čiau slėpkite,
nes jie bus tuoj pat išgraibstyti!

Dauguma šeimų Kūčių vakarie nę užbaigdavo
saldžiais patiekalais. Kūčiukai tam labai tiko. Kai
kur jie buvo valgomi su kanapių pienu, kitur – su
kanapių aliejumi. Popu liariausias kūčiukų priedas
– aguonų pienas.

Stiklinę (puodelį) aguonų užpli kykite ver-
dančiu vandeniu, palauki te, kol išbrinks. Galima
laikyti net per naktį. Tuomet vandenį nupilkite,
aguo nas sumalkite, užpilkite šaltu virintu vande-
niu ir paskaninkite cukrumi. Tokiu aguonų pienu
užpil kite kūčiukus ir skanaukite! Saldaus miego!

Spanguolių kisielius

Reikės: apie 24 oz šviežių ar šal dytų span-
guolių, ¾ puodelio smul kaus cukraus, 3 šaukštelių
krakmolo, 2 puodelių vandens.

Spanguoles sudėkite į šaltą vandenį ir
užvirinkite. Kai užvirs ir uogos pradės sproginėti,
dar pavi rin kite ant silpnos ugnies apie 10 min.
Tuomet perkoškite per sietą. Su pilkite atgal į
kaistuvą, sudėkite cuk rų ir užvirinkite. Kai užvirs,
supilki te šaltame vandenyje ištirpintą krakmolą ir,
maišydami minutę, pakaitin kite. Atvėsinkite ir pa -
dėkite į šaldytuvą.

Prie šio kisieliaus labai tinka ma nų košės
gabalėliai: išvirkite ma nų košę, supilkite į ketur -
kam pę for mą ir atšaldykite šaldytuve. Tuomet sup-
jaustykite nedideliais keturkam piais gabalėliais ir
paskleiskite ant kisieliaus.

Pieno „šampanas”

Reikės: 3 galionų virinto vandens, 2 galionų
lieso pieno išrūgų, 3 oz šviežių mielių, 3 svarų tam -
siai rudo cukraus, šviežių razinų.

Vandenį pavirinkite ir atvėsin ki te iki kam-
bario temperatūros. Išrū gos taip pat turi būti kam-
bario temperatūros. Į molinį ar nerūdijančio plieno
indą supilkite vandenį ir išrūgas. Kartu supilkite ir
cukrų. Pamai šykite, kad cukrus ištirptų. Mieles
sutrupinkite ir suberkite į drungą vandens ir iš -
rūgų mišinį. Mielės turi tuoj pat pakilti. Indą pri-
denkite ir palaikykite apie 10 –12 val. Atsi radusias
tam sias putas nugriebkite. Perkoškite per retesnę
medžiagą. Taip paruoštą skystį supilkite į šva rius
butelius. Į kiekvieną butelį įdėki te po 2–3 šviesias
ra zinas ir užkimškite. 

Laikykite vėsioje vietoje. Kartais buteliai
sproginėja, jei jie laikomi per šiltoje patalpoje.

Žemaitiškas krupnikas

Reikės: ¾ puodelio medaus, puo de lio cukraus,
šaukštelio cinamono, puodelio vandens, imbiero,
muškato rie šuto, rožių žiedų, rūtų šakelių, ka dagio
uogų, gvazdikėlių (visų šių prieskonių dedama maž-
daug po šaukš  telį), 2 litrų (2,000 ml) degtinės. 

Medų, cukrų, vandenį ir nurodytus priesko-
nius virkite 10 min. Po to nukelkite nuo ugnies,
supilkite degtinę. Indą gerai uždenkite ir dar
pakaitinkite, bet neužvirinkite. Krupniką palai -
kykite šiltai apie 8 val. Reikia tik gerai užkloti, kad
kvapai neišgaruotų ir prisitrauktų. Paskui per koš -
kite pro tankią medžiagą, supilkite į butelius ir pas-
tatykite šaltai.
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Ruošia�Nijolė Nausėdienė • El.�paštas:�nausediene@hotmail.com

Šv. Kalėdos prasideda Kūčio mis

Ne�visuose�kraštuose�katalikai�švenčia�Kūčias.�Užtat�lietuviai�jau�nuo�senų�laikų�ypatingą�dėmesį�sky�-
rė�Kū�čioms�ir�Kūčių�stalui.�Kūčių�dieną�nebuvo�galima�valgyti�mėsos,�buvo�griežtai�laikomasi�pas-
ninko.�Naktį�visi�važiuodavo�į�bažnyčią�Bernelių�Mi�šioms�ir�tik�grįžę�sėsdavo�prie�Kūčių�stalo.�Tą�va�-

ka�rą�paprastai�nekeliami�aikštėn�žemiš�kie�ji�pasiekimai,�o�rodoma�meilė�arti�mui�ar�net�priešui.�Užmirštamas
bet�koks�pyktis,�nedera�jo�ir�rodyti.�

Pagrindinis�Kūčių�stalo�bruožas�–�paprastumas,�neturtas,�nes�ir�Kristus�gimė�neturte.�Ant�stalo�deda�-
mas�šienas,�kuris�simbo�lizuoja�neturtą,�ant�jo�klojama�balta�lyg�sniegas�staltiesė.�Viduryje�stato�ma�lėkštė
su�kalėdaičiu,�šalia�–�kry�žius.�Kalėdaitį,�kaip�Mišių�aukos�simbolį,�šeimos�nariams�dalija�tėvas.�In�dai�taip�pat
pa�prasti.�Ant�Kūčių�stalo�nede�ra�krikštolas�ar�porcelianas,�bet�koks�blizgesys�netinka�Kalėdų�nakties�įvykio
rimčiai.�

Patiekalai�– pasninkiški,�natūralūs,�suteikti�gamtos.�Jų�įvai�rovė�simbolizuoja�dvylika�apaštalų.�Kai�kur
ant�Kūčių�stalo�pade�damas�rojaus�vaisius�–�obuolys,�nes�šis�vakaras�sutampa�su�Adomo�var�dinėmis.�Vienu
obuoliu�paprastai�da�lijasi�visi�šeimos�nariai,�taip�išreikšdami�artumą�ir�nuoširdumą.�Norėtųsi,�kad�šios�tradi-
cijos�liktų�ir�ateinančiose�kartose.�

Tarp�Kūčių�patiekalų�pagrindinę�vietą�užėmė�silkės,�žuvys,�grybai,�aguo�nos,� riešutai� ir�kt.�Kiti�su�ne�-
kantrumu�laukdavo�Kalėdų�dienos�– ne�tiek�dėl�dovanų,�bet�kiek�dėl�to,�kad�galės�iki�soties�prisivalgyti�vi�-
so�kių�patiekalų�ir�skanėstų.
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Redaktorė�Loreta Timukienė • El.�paštas:�loretatim@gmail.com

Rusija kritikuoja Europos Sąjungą
dėl žmogaus teisių pažeidimų

Iranas tvirtina sučiupęs dar vieną JAV bepilotį

Šveicarijos prezidentu išrinktas konservatorius

Sulaikytas įtariamasis, norėjęs padegti JAV ambasadą 

Ženeva (BNS) – Naujuoju Švei-
carijos prezidentu išrinktas konser-
vatorius Ueli Maurer. Toks sprendi-
mas buvo priimtas abejų Federalinio
Susirinkimo (parlamento) rūmų –
Nacionalinės Tarybos ir Kantonų Ta-
rybos – posėdyje.

62 metų amžiaus U. Maurer, ku-
ris yra dešiniosios Šveicarijos liau-

dies partijos narys, parėmė dauguma
parlamentarų. U. Maurer 2013 m. ne
tik eis prezidento pareigas, bet ir to-
liau vadovaus Gynybos, civilinės
saugos ir sporto departamentui.
Šveicarijos viceprezidentu ateinan-
tiems metams išrinktas Užsienio rei-
kalų departamento vadovas Didier
Burkhalter.

Vilnius (ELTA) – Artėjant žie-
mos atostogų sezonui, Užsienio rei-
kalų ministerija (URM) primena, kad
užsienyje esantys Lietuvos piliečiai
nelaimės atveju konsuliniais klausi-
mais visą parą konsultuojami telefo-
nu arba elektroniniu paštu.

Pirminė informacinė konsulinė
pagalba nelaimės atveju visą parą
teikiama el. paštu pilieciai@urm.lt
arba telefonu +370-5-2362444. Šiuo nu-
meriu piliečiai konsultuojami nuo
2011 m. sausio 1 d. – jau beveik dvejus
metus. URM konsulinės informacijos
tinklalapyje http://keliauk.urm.lt

nuo gruodžio 3 d. taip pat pradėjo
veikti savanoriška Lietuvos piliečių
kelionių registracija.

Trumpalaikės kelionės (viena ar
kelios) registruojamos tam, kad
URM, naudodamasi pateikta infor-
macija, galėtų susisiekti su asmeni-
mis jų buvimo valstybėse atsitikus
stichinei nelaimei, kilus kariniam
konfliktui ar kitokiai ypatingai pa-
dėčiai. Kelionių registracija galėtų
pagreitinti galimą evakuaciją iš už-
sienio šalių ir palengvinti konsulinės
pagalbos teikimą. Registracijos duo-
menys nebus prieinami viešai.

Briuselis (BNS) – Serbija ir Ko-
sovas susitarė dėl bendrų pasienio
punktų administravimo. Europos Są-
jungos (ES) užsienio reikalų įgalio-
tinė Catherine Ashton Briuselyje sa-
kė, kad Serbijos ir Kosovo premjerai
susitarė kartu administruoti keturis
pasienio punkus. Jie bus atidaryti iki
gruodžio 31 d.

Derybos Briuselyje buvo trečias

abiejų premjerų susitikimas per še-
šias savaites. Pasienio punktų admi-
nistravimo klausimas jau seniai yra
abiejų pusių ginčų objektas. Serbija
ir toliau laiko Kosovą savo provincija
ir nesutinka pripažinti jo nepriklau-
somybės. Kosovo šiaurėje gyvenan-
tys serbai savo ruožtu nepripažįsta
vyriausybės Prištinoje. 

Lietuvos piliečiai nelaimės atveju 
galės kreiptis į URM

Vilnius (BNS) – Seimas priėmė
pataisas, kuriomis atšauktas nuo ki-
tų metų sausio turėjęs įsigalioti cent-
ralizuotas užsienio kalbų mokėjimo
patikrinimas pretenduojantiems į
valstybės tarnybą. Šiomis pataiso-
mis Seimas atšaukė nuo 2013 m. tu-
rėjusią įsigalioti Valstybės tarnybos
įstatymo nuostatą, kad tarnybai rei-
kalingos užsienio kalbos mokėjimą

Vyriausybės nustatyta tvarka tikrina
Valstybės tarnybos departamentas.
Vietoje to įrašyta, kad tarnybai rei-
kalingos užsienio kalbos mokėjimas
tikrinamas vidaus reikalų ministro
nustatyta tvarka. Pataisas pasiūlę so-
cialdemokratai pagrindiniu pataisų
motyvu nurodė taupymą – esą atsisa-
kius numatyto bendro patikrinimo,
biudžete liktų apie 150,000 litų. 

Teheranas (BNS) – Irano valsty-
binė televizija pranešė, kad šalies Re-
voliucinė gvardija sučiupo JAV radi-
jo bangomis valdomą lėktuvą, kai šis
kirto iraniečių oro erdvę virš Persi-
jos įlankos, tačiau JAV laivyno atsto-
vas kiek vėliau pranešė, kad pasta-
ruoju metu Persijos įlankoje nedingo
nė vienas JAV bepilotis lėktuvas.

Iranas teigia, kad bepilotis lėktu-
vas rinko informaciją skraidydamas
virš Persijos įlankos ir įsibrovė į Ira-
no oro erdvę. Kiek vėliau JAV kari-
nio jūrų laivyno atstovas pranešė,

kad Vidurio rytų regione nedingo nė
vienas bepilotis lėktuvas. Jis pridū-
rė, kad operacijos Persijos įlankoje
vykdomos tik tarptautiniuose vande-
nyse ir tarptautinėje oro erdvėje.

Iranas tvirtino 2011 m. numušęs
Centrinės žvalgybos valdybos šnipi-
nėjimui skirtą bepilotį lėktuvą, kai
šis kirto iraniečių oro erdvę iš rytuo-
se esančių sienų su Afganistanu ir
Pakistanu pusės. Teheranas vėliau
pranešė atkūręs ,,RQ-170 Sentinel” –
itin užslaptinto bepiločio – technolo-
giją. 

Serbija ir Kosovas susitarė 
dėl bendrų pasienio punktų

,,Vogue” redaktorė – kandidatė į JAV ambasadores 

Atidaryta pirmoji išmanioji klasė Baltijos šalyse

Seimas atšaukė centralizuotą užsienio 
kalbos patikrinimą tarnautojams

Washington, DC (BNS) – Di-
džiojoje Britanijoje gimusi JAV ma-
dos žurnalo ,,Vogue” vyriausioji re-
daktorė Anna Wintour yra viena iš
kandidatų į JAV ambasadorius Lon-
done. Ji į kandidatų sąrašą buvo
įtraukta, nes prezidento Barack Oba-

ma rinkimų kampanijai finansuoti
surinko daugiau nei 500,000 JAV dol.
ir pateko tarp dešimties daugiausia
lėšų surinkusių žmonių. JAV prezi-
dentai ambasadorių pareigas dažnai
skiria daug lėšų jų rinkimų kampa-
nijoms paaukojusiems asmenims.

Maskva (BNS) – Maskva, kuri
dažnai sulaukia Vakarų kritikos dėl
žmogaus teisių pažeidimų, pareiškė,
kad Europos Sąjungos (ES) šalys vis
labiau pažeidinėja žmogaus teises.

Europos šalių vadovai kritikavo
Rusiją dėl merginų grupės ,,Pussy
Riot” narių įkalinimo, opozicijos at-
stovų teismų ir įstatymų, ribojančių
protestus ir užsienio finansuojamas
organizacijas. Rusijos prezidentas
Vladimir Putin, kuris šį mėnesį tu-
rėtų dalyvauti dukart metuose ren-
giamame susitikime su ES šalių va-
dovais, teigia, kad ES neturi teisės
kritikuoti Rusiją dėl žmogaus teisių.

Pernai Rusijos užsienio reikalų

ministerija pirmą kartą paskelbė
ataskaitą apie žmogaus teises kitose
valstybėse. Ataskaitoje daugiausia
kritikos teko JAV už piktnaudžiavi-
mą valdžia. Rusija skundžiasi dėl ne-
tinkamo elgesio su ES valstybėse na-
rėse įvaikintais vaikais iš Rusijos ir
apkaltino kai kurias ES valstybes ne-
tinkamu elgesiu su rusiškai kalban-
čiomis etninėmis mažumomis. Atas-
kaitoje taip pat teigiama, kad netin-
kamai elgiamasi su nelaisvėje esan-
čiais žmonėmis, kalėjimų gyvenimo
sąlygos per prastos ir egzistuoja ša-
liškumas prieš etnines mažumas bei
darbo migrantus. 

Vilnius (ELTA) – Užsienio rei-
kalų ministerija parengė ir išleido
leidinį, kuriuo Lietuvos visuomenė
supažindinama su pagrindiniais dip-
lomatinės tarnybos 2009–2012 metais
nuveiktas darbais ir ateities iššū-
kiais. Leidinyje ,,Diplomatinė tarny-
ba Lietuvai” pristatomi svarbiausi
darbai ir veikla kaimyninės, regio-
ninės, Europos Sąjungos bei pasaulio
politikos srityse.

Apžvalgoje pateikiami ekonomi-
nės diplomatijos pasiekimai: įdirbis
siekiant užsienio partnerių paramos
energetinio saugumo projektams, ak-

tyvi strateginio tranzito tinklo per
Lietuvą plėtra, eksporto, turizmo bei
investicijų augimo duomenys.

Šalies visuomenei pristatomas
diplomatinės tarnybos atsakas į emi-
gracinius iššūkius – konsulinio tink-
lo plėtra ir ,,Globalios Lietuvos” stra-
tegijos įgyvendinimas.

Daug dėmesio skirta istorinės at-
minties politikos strategijai, istori-
nio teisingumo įtvirtinimui, diplo-
matijos paveldo grąžinimui į Lietu-
vą, kultūriniam bendradarbiavimui
ir viešajai diplomatijai.

Užsienio reikalų ministras Aud-
ronius Ažubalis leidinio įžangoje pa-
brėžia, kad, pagrindinė užsienio poli-
tikos kryptis šiuo laikotarpiu liko
tokia pati, kaip ir nuo pat nepriklau-
somybės atkūrimo: ,,veiksmingas įsi-
liejimas į saugias ir vertybiškai ar-ti-
mas Vakarų struktūras, puoselėjant
ir skleidžiant demokratiją, teisės vir-
šenybę, augančią konkurencingą
ekonomiką bei konstruktyvaus dialo-
go kultūrą – Lietuvoje ir kaimynystė-
je”. Ministras taip pat pažymi, jog
įvardinti tikslai pasiekiami tik įsisą-
moninus, kad „mūsų užsienio poli-
tikos įtaka ir sėkmė yra neatsiejama
nuo pačios Lietuvos klestėjimo, o tai
įpareigoja tolimas užsienio politikos
vizijas grąžinti prie opiausių Lietu-
vos piliečių rūpesčių”. 

Vilnius (BNS) – Vilniaus Jėzuitų
gimnazijoje buvo atidaryta pirmoji
išmanioji klasė Baltijos šalyse, kurio-
je besimokantys moksleiviai turės po
kompiuterį, o vietoje tradicinės len-
tos įrengtas televizorius.

Laikinasis švietimo ir mokslo
ministras Gintaras Steponavičius
per atidarymą džiaugėsi, kad techno-
logijų diegimo pažanga neaplenkia ir
švietimo. ,,Samsung” verslo padali-

nio vadovas Baltijos šalims Tomas
Deržanauskas sakė, kad mokyklai,
norinčiai įsirengti išmaniąją klasę,
reikėtų apie keliasdešimt tūkstančių
litų investicijų.

Išmaniojoje klasėje dirbantis
mokytojas gali matyti, ką veikia
kiekvienas moksleivis, labai greitai
surengti  testus. Pamokų metu moky-
tojas nusprendžia, kokiomis progra-
momis leisti naudotis moksleiviams.

Skopjė (BNS) – Makedonijoje su-
laikytas vyriškis, kuris įtariamas į
JAV ambasadą metęs butelį su pade-
gamuoju skysčiu. Policija pranešė,
kad butelis sprogo apie 15 metrų nuo
ambasados pastato vartų. Per įvykį
niekas nenukentėjo. Užpuolikas pas-
pruko.

37-erių vyras buvo sulaikytas po
to, kai jo automobilis netoli ambasa-
dos rėžėsi į kitą transporto priemo-

nę. Automobilio vairuotoja pranešė
nepaprastųjų situacijų tarnybai, kad
įtariamasis sakė jai padegęs ameri-
kiečius.

Policijos teigimu, įtariamojo
kraujyje nustatytas didelis alkoholio
kiekis. Vyriškis sakė pareigūnams,
kad šiam išpuoliui jį įkvėpė ameri-
kiečių trileris ,,Neapsaugotas” (,,De-
fenseless”), kurį jis anksčiau žiūrėjo
per televiziją.

UURRMM  nuotr.

Pristatomi diplomatinės tarnybos 
2009–2012 m. darbai
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Dėl viesulo ,,Sandy” sumažėjus
automobilių pardavimams, JAV var-
totojų išlaidos spalį sumažėjo pirmą
kartą per 5 mėnesius. Nors dėl viesu-
lo sumažėjo automobilių pardavimai,
bendros išlaidos iš dalies atspindėjo
silpnus ekonominius pagrindus. Var-
totojų pajamos spalį pirmą kartą nuo
balandžio išliko nepakitusio. Priva-
tūs darbo užmokesčiai ir atlyginimai
sumažėjo, tai atspindėjo darbo truk-
džius, kilusius dėl viesulo.

***
Milijonierių skaičius Jungtinėse

Valstijose 2013 m. gali sumažėti 6
proc. (315,000 žmonių), jeigu šalyje
nepavyktų išvengti ,,fiskalinio skar-
džio”, kai vienu metu būtų didinami
mokesčiai ir mažinamos biudžeto iš-
laidos. Jeigu ,,fiskalinio skardžio”
pavyktų išvengti, milijonierių skai-
čius JAV gali geriausiu atveju padi-
dėti 443,000 žmonių, o jų bendras tur-
tas išaugti 1,6 trln. dol. Jeigu vis dėlto
,,fiskalinis skardis” įvyktų, ameri-
kiečių milijonieriai nuskurstų 240
mlrd. dol.

***
Vokietijos bendrovė ,,Winter-

shall” aptiko naftos telkinį Šiaurės
jūroje Olandijos dalyje. Telkinys ras-
tas sklype, esančiame per 120 km nuo
Den Helderio (Šiaurės Olandija). Ža-
liavos atsargos vertinamos 30 mln.
barelių. Gręžimo darbai, per kuriuos
planuojama patvirtinti ekonominį
telkinio naudojimo tikslingumą,
numatyti 2013 m.

***
JAV iždo sekretorius Timothy

Geithner pareiškė, kad nebus jokio
sandorio, padėsiančio išvengti vadi-
namojo ,,fiskalinio skardžio”, jeigu
respublikonai nesutiks padidinti mo-
kesčius turtingiesiems. Tačiau At-
stovų rūmų pirmininkas John Boeh-
ner atmetė 10-ies metų planą, kuriuo
siekiama padidinus mokesčius ir
apkarpius išlaidas pritraukti 1,6 trln.
JAV dol., ir jį pavadino kvailyste. T.
Geithner, kuris derasi už Baltuosius
rūmus, parengė planą, kuriame nu-
matyta skirti daugiau lėšų bedar-
biams ir sunkiai besiverčiantiems
būstų savininkams, taip pat sumažin-
ti valstybės medicininį aptarnavimą
ir kitas išmokas.

***

Gurmaniško maisto gamintojas
,,Beverly Hills Caviar” Los Angeles iš
automato siūlo įsigyti prabangių
ikrų, sraigių mėsos ir iš ikrų paga-
minto kremo veidui. Viename auto-
mate patalpintų prekių bendra vertė
siekia apie 50,000 JAV dol.

***
Automobilių pardavimai Jungti-

nėse Valstijose lapkritį išaugo iki
aukščiausio lygio per 5 metus, nes
rinka atsigavo po spalį praūžusio vie-
sulo. Pardavimai lapkritį padidėjo 15
proc., iki 1,14 mln., aukščiausio lap-
kričio mėnesio lygio nuo 2007 m. Au-
tomobilių gamintojų ,,Ford”, ,,Hon-
da” ir ,,Nissan” rezultatai pranoko
lūkesčius, padidėjo ir ,,Chrysler”,
,,Toyota” bei ,,Hyundai” pardavimai.
Rinkos analitikai ir investuotojai
mano, kad pardavimai turėtų augti ir
metų pabaigoje. JAV automobilių ga-
mybos milžinės ,,General Motors” re-
zultatai lūkesčių nepateisino.  

***
Buvęs kandidatas į JAV prezi-

dentus respublikonas Mitt Romney
vėl priklauso didžiausio JAV viešbu-
čių tinklo ,,Marriott International”
direktorių tarybai. Praėjusiais me-
tais M. Romney pasitraukė iš tary-
bos, nusprendęs dalyvauti preziden-
to rinkimų kampanijoje. M. Romney
sprendimas sugrįžti į ,,Marriott” ne-
stebina dėl jo glaudžių ryšių su bend-
rove. M. Romney tėvas George buvo
ilgametis ,,Marriott” tinklo steigėjo
John Willard Marriott draugas ir sa-
vo sūnų pavadino šio verslininko gar-
bei. Visas buvusio kandidato į prezi-
dentus vardas – Willard Mitt Romney.

***
Bulgarija siūlo suteikti pilietybę

užsieniečiams, kurie yra pasiryžę į
silpną šalies ekonomiką investuoti
mažiausiai pusę milijono eurų. Pagal
patvirtintas pataisas, kandidatai tu-
rėtų investuoti į vieną iš Bulgarijos
bendrovių, dalyvaujančių investicijų
projekte pramonės, infrastruktūros,
transporto ar turizmo srityse. Inves-
tuotojai taip pat privalės mažiausiai
metus šalyje turėti nuolatinės gyve-
namosios vietos statusą. Bulgarija,
kuri į ES įstojo 2007 m. ir yra netur-
tingiausia sąjungos narė, bando susi-
grąžinti užsienio investicijas, kurių
srautas smuko nuo 6,55 mlrd. eurų
2008 m. iki 1,75 mlrd. eurų praėju-
siais metais. 

***
Suomijos kovos su piratavimu

prižiūrėtoja už nelegalaus muzikos
įrašų parsisiuntimą nubaudė dešimt-
metę. Autorių teisių informacijos ir
kovos su piratavimu centro atstovai
pranešė, kad reikalą išsprendė su
mergaitės tėvu. Po derybų 600 eurų
siekusi bauda sumažėjo per pusę.
Mergaitė buvo susekta per praėjusių
metų rudenį organizacijos vykdytą
akciją. Ji iš programos ,,The Pirate
Bay” siuntėsi suomių popdaininin-
kės Chisu dainas. Remiantis kovos su
piratavimu centro duomenimis, suo-
miai tarptautinėse duomenų daliji-
mosi svetainėse kas mėnesį apsilan-
ko maždaug 1 mln. kartų.

Tarptautinė žmogiškųjų išteklių
valdymo, konsultavimo ir sprendimų
bendrovė „Aon Hewitt” paskelbė kas-
met atliekamo geriausių Vidurio ir
Rytų Europos darbdavių tyrimo re-
zultatus. Tarp geriausių darbdavių
didelių įmonių kategorijoje (turin-
čios daugiau kaip 1,000 darbuotojų)
pateko vienintelė Lietuvos bendrovė
– šalies ne gyvybės draudimo rinkoje
pirmaujanti bendrovė „Lietuvos
draudimas”. Tyrimas buvo atliktas
daugiau nei 400 bendrovių 8-ose Eu-
ropos šalyse. Pagal gautus rezultatus
buvo atrinktos 29 geriausios bendro-
vės.

***
Klaipėdos universitetas (KU) sta-

tys naują modernų mokslinių tyri-
mų laivą, kuris esą yra būtina kuria-
mo Jūrinio slėnio dalis. Jį statys
„Vakarų Baltijos laivų statyklos”
specialistai ir tai bus pirmasis lietu-
vių Lietuvai pastatytas laivas per ko-
ne 20 metų. Klaipėdos universitetas
jau turi burlaivį „Brabander”. Pri-
reikus mokslininkai, studentai juo
išplaukia į jūrą atlikti tyrimų. Ta-
čiau  „Brabander”, pasak mokslinin-
kų, negali prilygti specializuotam
mokslinių tyrimų laivui. Teigiama,
kad jame bus galima atlikti visus pag-
rindinius okeonografinius tyrimus.

***
Lietuvos bankas į apyvartą išlei-

do kolekcines monetas, kurias puo-
šia keturių šalies kurortų – Birštono,
Druskininkų, Neringos ir Palangos –
spalvoti herbai. Pirmą kartą išleistos
2 litų kolekcinės apyvartinės mone-
tos, lietuviškų metalinių pinigų lei-
dybos istorijoje panaudotas spalvi-
nio spausdinimo būdas, monetos iš-
leistos su spalvotais vaizdais, jose
įamžinti Lietuvos kurortai.

***
Londono City lietuvių klubas

(LCLC) nuo kitų metų dar aktyviau
bendradarbiaus su Lietuva. City klubo
nariai yra pasiryžę padėti Lietuvai pri-
traukti investicijų iš Jungtinės Kara-
lystės. Nuo 2006 m. veikiantis klubas
vienija Londono City, finansų sektoriu-
je, dirbančius lietuvius ar su Lietuva
susijusius profesionalus. Vienu svar-
biausių šių metų darbų klubas vadina
pasirašytą bendradarbiavimo susitari-
mą su VšĮ ,,Investuok Lietuvoje”. Šiuo
metu LCLC turi 60 narių, taip pat bend-
rauja su 200 klubo bičiulių. Jais gali
tapti visi Londone gyvenantys lietu-
viai, nesvarbu, kur jie dirbtų. Savo bi-
čiulius klubas kviečia dalyvauti  rengi-
niuose, labdaros akcijose bei partnerių
organizuojamose kultūrinėse progra-
mose.

***
Seimas patvirtino Seimo pirmi-

ninko Vydo Gedvilo Vilniuje vykusios
tarptautinės konferencijos „SEMWO
2012” svečiams ir rengėjams duotą pa-
žadą, kad reikiami teisės aktų projektai
dėl kosmoso reikalų neužsigulės Seimo
stalčiuose. Seimas patvirtino Jungtinių
Tautų tarptautines sutartis kosminės
erdvės naudojimo srityje. 

***
Nuo šiol kelionė iš Šiaulių į Rad-

viliškį tapo paprastesnė ir trumpes-
nė. Anksčiau negu planuota atidary-
tas naujasis Kairių aplinkkelis. Tai
vienas stambiausių projektų Baltijos
šalyse. Bendra viso projekto vertė
siekia apie 130 mln. litų. Už šias lėšas
nutiestas greitkelis Radviliškis –
Šiauliai. Vasaros sezono metu sau-
gesniu keliu bus galima važiuoti 110
kilometrų per valandą greičiu.

***
Drabužius ir avalynę internetu

lietuviai perka drąsiausiai iš visų
Baltijos šalių. Tačiau tradicinės pre-
kybos atstovai stiprėjančių interneto
parduotuvių konkurencijos nesibai-
mina. Nors internetu perkamų pre-
kių nei pačiupinėsi, nei pasimatuosi,
kaip įprastoje parduotuvėje, lietu-
viai vis daugiau drabužių ir avalynės
perka neišeidami iš namų. Pastaruoju
metu drabužiai yra perkamiausia elek-
troninių parduotuvių prekė, populia-
rumu lenkianti net kompiuterius. Ruošiant puslapį naudotasi informacija iš BNS, ELTA, Delfi.lt.

LLeemmoonntt (,,Draugo” info) – Pasaulio lietuvių centras, Lemont, IL, gruodžio 1–2 die -
nomis kvietė į tradicinę ,,Kalėdinę mugę”. Joje dalyvavo lietuviškos organizacijos (gau-
siausi buvo skautai), labdaros organizacijos (,,Saulutė”, ,,Vaiko vartai į mokslą”), Pal.
Jurgio Matulaičio misija, tautodailininkai, menininkai bei lietuviai verslininkai. 

DDaaiinnooss  ČČyyvviieennėėss nuotr.: ,,Food Depot International” prezidentė Angelė Ka va kienė
(d.) su dukra.  



Lietuvių kilmės Kanados rašyto-
jas Antanas Šileika yra išlei-
dęs ketu ris ro ma nus: ,,Dinner

at the End of  the World” (1994),
,,Buying on Time” (1997), ,,Woman in
Bronze” (2004, lie tuviškas leidimas
,,Bronzinė mote ris”, 2009) ir ,,Under -
ground” (2011). Pas tarojo romano lie -
tuvišką leidimą ,,Po grindis” (2012),
dar kvepiantį spaus tuvės dažais, jau
galima rasti Lie tu vos knygynuose.

Lapkričio 3 d. Antanas Šilei ka,
kar  tu su naujausio jo kūrinio ek -
ranizacijos teises įsigijusiu kino re ži -
sieriumi Tomu Donela, viešėjo Či ka -
goje, Balzeko lietuvių kultūros mu -
zie juje, kuriame Amerikos lietuvių
or ganizacija „National Lithuanian
Ame rican Hall of  Fame” surengė jų
abiejų susitikimą su Čikagos lietu-
vių bendruomene, esamais ir būsi-
mais kny gos skaitytojais bei filmo
suma ny mo rėmėjais. 

Karas pagal Churchill

Šileika prisipažino visuomet no -
rėjęs rašyti apie XX amžių. Kadangi
vienas pagrindinių istorinių šio am -
žiaus įvykių buvo Antrasis pasauli-
nis karas, norėjosi rašyti ir apie karą.
Rašytojas teigė, kad Vakarų Europa ir Šiaurės
Amerika apie šį karą gal vo ja taip, kaip įdiegė
Winston Chur chill: tai buvęs „geras karas”, „gera
kova”. Tokį patį požiūrį atspindi ir 1998 m. pastaty-
tas Steven Spielberg fil mas ,,Gelbstint eilinį Ryan”
(,,Sa ving Private Ryan”). Vakaruose daugiau ar
mažiau visiems Antrasis pasaulinis karas baigėsi
1945 m. ge gužę. Tačiau Rytų Europoje buvo toli gra -
žu ne taip. Apie tai, kas vyko Rytų Europoje po
Antrojo pasaulinio karo, buvo labai mažai žinoma
Vakaruose. Šileika, kaip lietuvių kilmės vakarietis,
negalėjo nesidomėti savo tėvų tėvyne. Netruko
paaiškėti, kad Lie tu vos pokaris buvo labai panašus
į Lat vijos, Ukrainos, Baltarusijos ir Len kijos po -
karį. Vadinasi, rašant roma ną, pagrįstą istoriniais
įvykiais Lie tuvoje, nušviečiama ir visos Rytų Eu ro -
pos padėtis. 

Vakaruose išaušo Rytų Europos valanda

Rašytojas paaiškino, kodėl ,,Pog rindį” parašė
tik dabar. Tam priežas čių buvę ne viena. Visų pir -
ma, prieš ke letą dešimtmečių Lietuva ir visa Ry tų
Europa daugumai vakariečių buvo visiškai neį-
domios šalys. Tai bu vo tiesiog „nemadingos” pa -
saulio vietos. Autoriaus tėvų karta politikoje palai -
kė dešiniųjų pažiūras, o rašyto jai ir menininkai
dažniausiai yra kairesnių pažiūrų. 6–7 dešimtmety-
je visi domėjosi tuo, kas vyko Pietų Af rikoje, Ni ka -
ragvoje, o ne Lietuvoje. Tiesą pasakius, tuomet jau-
ni mas net dorai nesuprato, ką ir kiek žinojo jų tėvų
kartos žmonės, apie kuriuos ga lėdavai išgirsti tik
tiek: jų dantys blo gi, jie prastai rengiasi, jų politika
bloga ir jie labai neįdomūs. Tačiau su brendę dauge-
lis suprato, kad yra at virkščiai: tie, kurie madingai
rengiasi, dažniausiai yra didžiausi kvailiai, o tie,
kurie vaikšto prastai apsi rengę, kartais gali žinoti
labai daug. 

Kita priežastis, dėl kurios tik pas taruoju metu
Lietuva tapo įdomi, yra ta, kad Vakaruose paplito
dau giakultūriškumas. Įdomus tapo pla tes nis pa -
sau lis, ne vien Šiaurės Ame rika ar Vakarų Eu ro pa.
Trečias daly kas – sugriuvus Sovietų Sąjungai, at si -
darė archyvai, į kuriuos „sulindo” istorikai. Jų ty -
ri nėjimų rezultatas jaučiamas būtent dabar. Vos ne
kasmet išleidžiamos naujos istorinės stu dijos apie
Rytų Europą pokario me tais. Viena naujausių –
,,Iron Cur tain: The Crushing of  Eastern Euro pe,
1944–1956” (,,Geležinė uždanga: Rytų Europos sutri-
uškinimas 1944–1956”). O juk anksčiau dešimt-
mečių de šimtmečiais buvo galima skaityti tik
Robert Conquest knygas. 

Šileika primena, kad jis pats – ne is torikas, o
romanistas. Todėl nerei kia tikėtis, kad jo romanuo -
se bus at kurti tikslūs faktai, tikslios vieno ar per-
sonažo biografijos. Rašytojas do mi si ne tik istori -
nėmis asmenybėmis, bet apskritai žmogumi ir tuo,
kaip as menybę paveikia beprotiškai sunkios gyve -
ni mo aplinkybės. Taip jau suta po, kad įtaigiau ra -
šyti padėjo ir pa ties autoriaus gyvenimo aplinky-
bės: ro mano rašymo metu jo paties sūnus buvo ka -

riuomenėje ir tarnavo ypač pa vojingoje pasaulio
vie toje – Afga nis tane.

Šaltiniai

Nusprendęs kurti romaną, rašyto jas užsimojo
perskaityti viską, kas yra parašyta apie partizaninį
karą Lietuvoje. Tačiau perskaitęs arti 40 knygų,
suprato, kad parašyta yra tiek daug, jog visko nie -
kada neperskaitys. Svarbiausiu savo šaltiniu Šilei-
ka pa sirinko Juozo Lukšos-Daumanto kny gą ,,Par -
ti zanai”. Jo teigimu, ypač įdomus yra penktasis
šios knygos leidimas, nes jame pateikta be galo
daug papildomos informacijos. 

Antrasis šaltinis buvo Liūto Moc kūno knyga
,,Pavargęs herojus”. Moc kūnui buvo įdomesni ne
herojai, o klaidaus likimo žmonės, todėl jis rašė
apie Joną Deksnį – buvusį partizaną, kuris vėliau
pabėgo į Vakarus ir buvo užverbuotas sovietų
saugumo. Deks niui grįžus į Lietuvą, juo buvo nau-
doja masi apie 10 metų. Jis, beje, išliko gyvas. Yra
pasakojimų, kad Deksnys buvo alkoholikas ir prie
baro už 200 gramų degtinės siūlydavosi papasa ko  ti
labai įdomių dalykų, tačiau nie kada taip ir nepa-
pasakodavo. Moc kūno knyga įkvėpė ,,Pogrindžio”
autorių sukurti Lozoriaus personažą. 

Dar vienas šaltinis buvo Ra manausko-Vanago
knyga ,,Daugel kri to sūnų”, kurioje aprašytas Mer -
kinės puolimas. Su šia knyga Šileika buvo nuvykęs
į Merkinę ir, vaikščioda mas po miestelį, mėgino įsi-
vaizduoti, iš kur puolė partizanai, kad ga lėtų tai pa -
vaizduoti savo knygoje. Bu vo įdomu tai, kad vieti -
niai žmonės apie pokario įvykius jam galėjo pa pa -
sakoti taip vaizdžiai, lyg tai būtų atsitikę vakar. Tad
istorija ten yra labai gyva. Dar viena knyga, kuria
autorius rėmėsi, pasakojo apie Lukšos pa vaduotoją
partizaną Povilą Pečiulai tį-Lakštingalą. Jis, kaip
Shakespeare, dramose, buvo antraeilis personažas
– paprastas žmogus, kuriam labai se kėsi. 1953 m. jis
susilaužė koją, kuri la bai ilgai gijo. Per tą laiką
buvo sugaudyti visi paskutiniai partizanai, o jis iš -
liko gyvas. Vėliau jį surado, iš trėmė į Sibirą, tačiau
ir ten jis išgy veno, o vėliau net emigravo į Jung ti -
nes Valstijas. 

Dar viena svarbi knyga buvo Lio ngino Baliu -
kevičiaus – ,,Partizano Dzū ko dienoraštis”, iš ku -
rios Šileika pasiėmė Kosto Kubilinsko istoriją. Kita
vertus, jis teigia, kad buvę įdo mu skaityti ir soviet-
mečiu išleistą knygą ,,Vanagai iš anapus”, kurioje
parti zanai vaizduojami kaip neigiami personažai,
Lukša parodomas kaip kvailys ir vagis, žodžiu –
viskas ap versta aukštyn kojomis.

,,Pogrindžio herojai” – ne iš Disneyland

Šileikos nuomone, amerikiečiai gyvena Dis -
ney land – pasakų šalyje, kur kiekviena istorija
baigiasi lai min gai, o didžiausia įsivaizduojama
trau ma herojui, pavyzdžiui, kad jo tėvelis negalėjo
stebėti beisbolo var žybų, kuriose jis žaidė’’. Nieko
sau „trau ma”! O kokia trauma būtų, jei tėvelis

apskritai negrįžtų namo? O jei pa -
bėgtų nežinia kur? O jei jį nu šau tų? O
gal kartu ir mamą? 

Pokario Rytų Europa – ne pasaka.
Pokario Rytų Europos žmonių is -
torijos daug tragiškesnės, sudėtinges-
nės, gilesnės. Ta čiau ir ypatingų sun -
kumų metais žmo nės lieka žmonėmis
– jie myli, pavargsta, jie nori aplan -
kyti tėvus, nori, galų gale, išgerti ir
pailsėti. Ir, žinoma, jie nenori mirti.
Visai kaip tame filme „Niekas neno -
rėjo mirti”. Beje, ir tragiškomis atve-
jų būna kuriozinių, komiškų ir tra gi -
komiškų si tuacijų. Tačiau įdomus da -
lykas, pa sak rašytojo, yra tas, kad po -
kario metų žmogus buvo kitoks nei
da bar. Tuomet tėvynė buvo svarbiau
už as meninį gyvenimą. Tokius perso -
nažus ir stengėsi kurti ,,Pogrin džio”
autorius.

Partizanai – ne visiems didvyriai

Nors pačiam rašytojui nekyla
klausimas, ar partizanai buvo tautos
didvyriai, kovoję už tėvynės laisvę, jis
teigia puikiai žinąs, kad iki šiol ne
visi lietuviai šiuos kovotojus laiko
di dvyriais. Tiesą pasakius, egzistuo-
ja net gi labai arši opozicija partiza -

nams. Štai neseniai vaikščiojant po Merkinę ir
kalbantis su žinomu teat ro režisieriumi Jonu
Jurašu, šis pasa kė tai, apie ką pats Šileika tiesiog
ne susimąstė: Merkinė yra mažas mies telis, ir šiuo
metu čia gyvena ir tie, ku rių tėvai buvo stribai, ir
tie, kurių tėvai buvo partizanai. Vadinasi, tavo
kaimyno tėvas gal nušovė tavo tėvą, o kito kaimyno
tėvas gal išvežė tavo tetą į gulagą? Negi būtų
įmanoma, kad, vieni kitiems pasakę „pamirš ki me
praeitį”, jie gyventų tikroje taikoje? Anot rašytojo,
tokios galimybės nė ra. Tad arši opozicija egzistuo-
ja. Pavyzdžiui, jei ,,Lietuvos ryte” para šy tas straip-
snis apie partizanus, būtinai bus partizanus men -
kinančių ko mentuotojų. Kartą autorius net su skai -
čiavo komentarus ir paaiškėjo, kad iš 185 komen-
tarų 120 buvę „prieš” partizanus. Taigi vienareikš -
mių istorijų nėra. O jei dar at sižvelg tume į Holo -
kaustą? Kuo giliau į miš ką, tuo klaidžiau. 

Ar Lietuvai reikia romano ir 
filmo apie pokarį?

Jei skirtumas tarp Šileikos ir jo tėvų kartos
kadaise atrodė neaprė pia mai didelis, ir vaikų kar-
tai buvo visai neįdomu, ką daro tėvų karta, tai šian-
dien, rašytojo nuomone, skirtumas tarp tėvų ir vai -
kų kartų gerokai sumažėjęs. Bent jau rašytojo šei -
moje. Štai jo sūnui, visai kaip ir jam pačiam, la bai
įdo mi istorija ir įdomu tai, kas vyko ar vyksta Lie -
tuvoje. Sūnus priklauso jau trečiai imigrantų kar-
tai Kanadoje, tačiau šeimoje vis dar bendraujama
lietuviškai. Taip yra to dėl, kad Lietuva ir Lie tuvos
istorija yra ne tik įdomi, bet ir sava, brangi. Ra šy -
tojui daugiau mažiau pavyko sa vo lietuviška istori-
ja sudominti įvairių kartų skaitytojus Ka nadoje.
Kaip seksis knygai Lietuvoje, parodys lai kas. 

O štai režisierius Donela, kuris perskaitęs kny -
gą iškart susku bo kreiptis į jos autorių dėl ekrani -
za cijos teisių, mano, jog šis svarbus, įdo mus, įtiki-
namai parašytas roma nas Lietuvoje gali turėti pa -
klausą. Be je, pasak režisieriaus, naujasis ki no pro-
jek tas, matyt, buvęs „užprogramuotas žvaigždėse”,
kadangi į susitikimą su romanu ir jo autoriumi jį
at vedė atsitiktinumų virtinė: savo filmą „Atsi svei -
kinimas” Donela išsiuntė į Kanadoje vykusį festi-
valį, kur jį pamatė Šileika (ir filmas jam pa tiko).
Vėliau režisierius atsitiktinai susipažino su Jonu
Platakiu iš Čika gos, kuris jam atsiuntė ,,Pogrindį”
(dar anglų kalba), po to kreipėsi dėl ekranizacijos
teisių. Rašytojas iškart sutiko, nes buvo matęs „At -
sisveiki nimą”... 

Šiuo metu būsimo filmo projektas dar tik
„užkuriamas”, ir režisie riui labai svarbu, kad jis
bū tų gerai žinomas ir remiamas užsienyje gyve-
nančių lietuvių. Režisierius tikisi, kad Lietuvoje
romanas sulauks dė me sio kaip dar vienas tiesos
pliūpsnis. Tie, kurių „smegenys buvo pra plautos”
dar sovietiniais laikais vi durinės mokyklos suole ir
iki šiol ne ką težino apie po karį bei partizanus. Kai
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Lietuvos pokaris išeina 
iš pogrindžio

Pokalbis su rašytoju A. Šileika ir kino režisieriumi T. Donela

KARILĖ VAITKUTĖ

Tomas Donela, Jon Platakis ir Antanas Šileika.

Nukelta į 14 psl.
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Advokatas
GINtARAS P. ČEPĖNAS

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

tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

ADVOKAtAI
Labai padėkoję seneliui už pasa -

kojimą, suskubome keliauti toliau.
Pra  dėjusi eiti mąsčiau, jog dar yra
žmo nių, galinčių papasakoti apie vi -
sus šiuos įvykius. Kodėl jie mūsų vi -
suo menėje beveik užmiršti? Kodėl
dau guma bendraamžių, kuriems už si -
menu keliavusi į kaimą pašnekinti se -
nelių, kurių akyse jau šešėlį meta
mir tis, manęs juokais paklausia: „Tu
ką, veikt neturi ką? Mokytumeisi, juk
eg zaminus laikysi, ar bent kartais
kaip žmogus pašoktum klube.” Ne ga -
liu suvokti, kodėl kiti nesupranta, jog
šie žmonės, ši gyva atmintis, mums
da bar turėtų būti svarbesnė už visa
kita. 

Einant keliu, jungiančiu Marda -
savą ir Kasčiūnus, mūsų paskutinę
sto  telę, mus užklupo lietus. Lyg nu -
jaus dama, kad naktinis lietutis ne -
buvo paskutinis per kelionę, lietaus
ap siaustą buvau įsidėjusi negiliai.
Greitai visi apsivilkome apsiaustus,
už sidengėme kuprines specialiais
dangalais. Lietus visai manęs nepyk -
dė, o labiau atgaivino, nuplovė nuo
vei do visą prakaitą. Kelias, artėjant
prie paskutiniojo kaimo, pasidarė ne
toks malonus eiti – žvyras buvo smar -
kiai suvažinėtas, aštrūs akme nu kai
skaudžiai masažavo pūslėtus pa dus. 

Galiausiai priėjome Kasčiūnus.
Žinojau, kad šiame kaime gyvena par -
tizanas slapyvardžiu Tigras. Taip, vis
dar gyvas! Neseniai jis parašė atsi -
minimų knygą „Šalia mirties”, kurios
pristatyme Tuskulėnų memoriali nia -
me komplekse Vilniuje dalyvavau.
Jau iš tolo jis mus pasitiko. Nors lijo,
Tigras buvo pasipuošęs kos tiumu, pa -
sikabinęs visus pelnytus medalius,
nuo lietaus slėpė žilą galvą po skėčiu.
Atsivedęs mus už tvarto, pa rodė at -
statytą bunkerį, kurį tėvui leidus pa -
statė A. Ramanauskui-Va na gui. Susė -
dome aplink jį. Jis pasa kojo apie da ly -
vavimą ginkluotoje partizaninėje ko -
voje, suėmimą, žiaurius tardymus ir
kalinimą GULAG’o lage riuose. Bun -
keris dabar yra atstatytas. Jame gau -
su autentiškų, partiza ninio karo metu
naudotų daiktų: spausdinamoji ma ši -
nėlė, liktarna, dubenėliai, iš ku rių
valgė čia besislapstantys partiza nai…
J. Jakavonis-Tigras parodė ir sprog -
diklį, kuriuo labai domėjosi mū sų
kariškiai. Su dainavome Dzūkijos par -
ti zanų him ną ir taip labai sugrau di -
nome ir pra džiuginome partizaną
Tig rą…

Turbūt didžiausią įspūdį paliko
jo pasakojimas, kaip jis, nusileidęs
prie Merkio, pastebėjo plaukiančią
mal   daknygę. Ją ištraukė ir pamatė ją
esant kruviną, su vieno iš Mardasave

žuvusių partizanų incialais. Tą mal -
daknygę jis parsinešė namo ir su pra -
to, jog Mardasave įvyko tragedija. Kai
jo dukra atnešė tą maldaknygę, vos
sulaikiau ašaras. Visa tai buvo šventa,
tauru ir labai tikra. Kruvini ir pageltę
puslapiai bei kuklus kryžio ženklas –
knygutės viršelyje.

Partizanas pasirašė ant pirmo
savo atsiminimų knygos „Šalia mir -
ties” puslapio ir taip pat pasirašė
drau gams, kurie irgi pirko šią neįkai -
nojamos vertės knygutę. Jo dukra pa -
kvietė mus į talką vasarą. Reikėtų at -
statyti ir slaptą tunelį į bunkerį. Tam
reikia jaunų žmonių, nes senas par -
tizanas Tigras jau vos bepaeina... Pa -
linkėjau Tigrui ilgų metų ir svei katos.

Atsisveikinę su juo ir pažadėję
su grįžti, sukrovėme daiktus į prieš
kiek laiko atvažiavusį autobusą. Kai
kurias merginas vaikinai tiesiog
įnešė į autobusą. Vienai ir aš padėjau
lipti – kojos jau visai nebeklausė. Su -
sėdę į savo vietas dar pamojavome
Tig rui. Išsiaiškinome, kad iš viso nu -
ėjome 57 km. Pirmąją dieną – 32, o
antrąją – 25. Per sekmadienį nuėjau 20
km basomis. Didžiavausi savo kojo -
mis. Po keliolikos minučių visas auto -
busas nurimo, vienas po kito dalyviai
ėmė migti. Aš irgi, pritrū kusi šiąnakt
miego ir nuvargusi per šias dvi die -
nas, patogiai paguldžiau gal vą ant
Justino kelių ir užmigau. Miegojau
iki pat Vilniaus. Tik grįžusi namo pa -
mačiau nuotraukas, jog be veik visi
ke lionę atgal pramiegojo. 

Atvykę į Tymo turgaus kvartalą
vėl išsidalinome daiktus ir išsiskirs -
tėme – vieni dar turėjo traukiniais
grįžti į savo miestus, kiti traukė į cen -
trą, treti – į Fabijoniškes. Su visais,
net ir tais, su kuriais per šias dvi die -
nas nespėjome pakalbėti, šiltai išsi -
glė besčiavome, atsisveikinome iki
susitikimo birželio 7 d. vyksiančiame
„Misija Sibiras’12” paramos koncerte.

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

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

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

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija

150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,�IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
tel. 708-422-8260 

Dr. JOVItA KERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DANTŲ GYDYTOJAI

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

7600�W.�CollegeDrive
Palos�Heights,�IL�60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Trokštu pabuvoti ten, 
kur vargo seneliai ir proseneliai

Eglė Česnakavičiūtė
12

Siuntiniu paemimas is namu: 
Tel: 630-774-2136

 
Automobiliu gabenimas i visas 
pasaulio salis. 
Asmens turto perkraustymas. 
Automobiliu pirkimas is visu 
JAV aukcionu. 
Tel: 708-599-9680

Tel:708-907-3000www.atlanticexpresscorp.com

Siuntiniu pristatymas lektuvu bei laivu i Lietuva, Latvija ir Estija

Adresas: 8801 S. 78th Ave,Bridgeview, IL 60455

Bociu Mene, 
14911 127th St.,
Lemont, 
IL 60439 
(Dirba tik savaitgaliais)

Atlantic Express Chicago, 
2719 W. 71 St.,
Chicago, 
IL 60629 
Tel: 773-434-7919

Lithuanian Plaza, 
9921 S. Roberts Rd., 
Palos Hills, 
IL 60465 
Tel: 708-599-9866

 Kunigaiksciu Uzeiga,
 6312 S. Harlem Ave,
 Summit, 
 IL 60501 
 Tel: 708-594-5622

Old Vilnius Café, 
2601 75th St. Suite B, 
Darien,
IL 60561 
Tel: 630-324-6811

Ruta, 
6551 South Cass Ave.,
Westmont,
IL 60559 
Tel: 630-964-7882

Always With Flowers, 
1138 B S. State St., 
Lemont, 
IL 60439 
Tel: 630-257-0339

Eurus Deli,
22 W. 535 Butterfield Rd., 
Glen Ellyn,
IL 60137 
Tel: 630-469-4290

  Balalaika Wheeling, 
  259 E. Dundee Rd., 
  Wheeling, 
  IL 60090 
  Tel: 847-520-7777

  Balalaika Mundelein, 
  368 Townline Rd., 
  Mundelein, 
  IL 60060 
  Tel: 847-566-6660

Siuntiniu surinkimo vietos:
 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

Grupelė, su kuria traukėme per
centrą, atrodė juokingai. Nekalbant,
kad aš per Vilniaus elito nuvaikš čiotą
Didžiąją gatvę kulniavau basa, su -
braižytom kojom, susivėlusia gal va ir
milžiniška, visokiais daikteliais ap -
rai šiota kuprine, visas mūsų „bū rys”,
kaip klipatų armija, šlubčioda mas
koja kojon juokino praeivius. 

Parvažiavau namo, nešina sun kia
kuprine parėjau skaudančiomis kojo -
mis, bet to, ką čia patyriau, nie ka da
nie kada nepamiršiu ir saugosiu savo
atmintyje kaip tėvo ir motinos at -
minimą.

Gegužės 28 d.

Pirmadienį man paskutinė proga
pasitaisyti metinį lietuvių kalbos pa -

žymį, tad nusprendžiau keliauti į mo -
kyklą. Kadangi kojų negalėjau įkišti
net į lengvas vasarines basutes, ma -
ma nuvežė mane iki pat mokyklos. O
bendraklasis užnešė mane iki pat tre -
čio aukšto. Rašiau baigiamąjį darbą
ištiesusi savo juodut juodutėles kojas.
Buvo šiek tiek nesmagu jas rodyti
mokytojai, tačiau nors atsikėliau va -
landa anksčiau, kad galėčiau jas atsi -
šveisti, nieko neišėjo, nes net priliest
jas buvo be proto skausminga. Taigi
mirkydama jas druskingame vande -
nyje mokiausi iki pat išėjimo...

Pažymį išsitaisiau, mane nunešė
žemyn, įsėdau į mamos automobilį ir
grįžau namo bei iki pat šiandien, t. y.
gegužės 30 d., rašiau dienoraštį su šio   -
kiom tokiom miego pertrau kė lėm.

Pabaiga
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ko nežino net tie, kurie tuo laikotarpiu domėjosi, pavyzdžiui,
pats bū si mo filmo reži sie rius. Todėl sukurti tokį filmą Lietu -
vai yra tiesiog būtina. Tuo labiau, kad iki šiol partizanų te -
ma turime tik vieną ideologiškai ne iškraipytą vai dy binį
filmą „Vienui vie ni”, ir kai kam nėra paslaptis, kiek pagalių
buvo sukaišiota į to fil mo gamybos ratus.

Filmas, dėl kurio režisieriui vertėjo gimti

Iki 2012-ųjų Kalėdų turėtų būti parašytas pirmasis
„Pogrindžio” scena rijaus variantas. Jį rašo tarptau tinė
komanda, dalyvaujant režisie riui ir scenaristui Alvydui
Šlepikui. Į klau simą, kokio žanro bus šis filmas, Donela
atsako, jog turėtų būti meilės istorija ir veiksmo filmas. Toks
veiks mo filmas, kokio iki šiol Lietuvoje dar negalėjo niekas
sukurti, nes nebu vo tiek pinigų ir galimybių. Svar biausia –
filmas turi įtikinti. Taip, kaip įtikina romanas ir jo persona -
žai. Filmas – tai iliuzija, apgaulė. Ta čiau tai turi būti garbin-
ga apgaulė. „Gali padaryti vieną ar kitą klaidą, ta čiau
pamatęs trečią klaidą žiūrovas atsistos ir išeis iš salės, nes jis
neturi tiek laiko savo gyvenime, kad gaištų jį žiūrėdamas
prastą filmą”, – mano režisierius. Kita vertus, Šileikos ro ma -
no medžiaga tokia gera, kad pa gal ją pastatyti prastą filmą
reikėtų dar ir pasistengti.

Apie tai, kokia turėtų būti filmo originalo kalba,
režisierius nedvejoda mas atsakė, kad norėtų, jog filme būtų
kalbama lietuviškai, angliškai su akcentu, prancūziškai su
akcentu – taip, kaip galėjo būti kalbama iš tie sų. Tačiau
norint, kad filmas pasiektų pasaulio žiūrovą, būtina turėti ir
angliškai įgarsintą kopiją. Bet tai pri klausys jau nuo
finansinių gali my bių. Kol kas – yra tik didžiuliai geri norai
sukurti teisingą, įtikinamą fil mą apie vieną sudėtingiausių
ir tragiškiausių Lietuvos istorijos laikotar pių. Tokį filmą,
dėl kurio režisierius Do nela norėtų būti gimęs.

Lietuvos�pokaris�išeina�
iš�pogrindžio
Atkelta iš 12 psl.

„Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą
ir žiemos šaltos trūsus pargriaudama juokės”
– šiais žodžiais poetas Kristijonas Donelaitis
pradėjo savo „Pavasario linksmybes”. Buvo ir
kitų poetų, rašiusių apie saulę, pvz., Fausto
Kiršos eilėraštyje „Laikas bė ga” pirmieji žo -
džiai sakė, kad „Ateis kiti laikai, bet mūsų
sau lė švies.” Tik  rai saulė žemę apšviečia ir
šildo. Be jos Žemėje nebūtų nei augmenijos,
nei gyvūnų, nei mūsų, o tik riogsotų vien šal -
ta planeta.

Žiūrint nuo Žemės į Saulę, ji atrodo, kaip
gražus, raudonas kamuolys, keliaujantis per
erd vę. Iš tiesų tai yra lyg milžiniškas, nuola -
tos kunkuliuojantis katilas, kurio skersmuo
šimtą kartų didesnis negu Žemės, todėl ten
visą laiką vyksta nuolatinė atominė kaita, su -
kelianti Saulės audras viduje ir aplink Saulę
esančioje atmos fe roje. Temperatūra Saulės
vi duje sie kia net iki 27 mln. Fahrenheit laips -
nių. Niekas nežino, kodėl Saulės atmosfera
yra vienu mi lijonu laipsnių karštesnė.

Saulės centre atomų kaita sukelia mil ži -
niš ką energiją, kurią stiprūs fotonai (šviesos
dalelytės), skindami sau kelią, sunkiai neša į
viršų. Saulės sudėtis yra labai labai tanki,
todėl fo tonai pasiekia Saulės paviršių per
100,000 metų, o Žemę – per aštuonias minutes,
ką mes vadiname Saulės šviesa. Saulė – nei
kie ta, nei skysta me džiaga, ji nėra ir dujų
pavidalo, ji – plazma. Žinome, kad plazma su -
sidaro tada, kai nuo atomo atplėšiami proto -
nai ir elektronai.

Trys audros

Norint geriau suprasti audras (čia nesigi -
linsiu į audrų atominės kai tos smulkmenas)
ir jų įtaką Že mei, pirmiausia supažindinsiu
su trimis pagrindinėmis Saulės audromis.

Pirma – Saulės žybsniai. Saulės atmosfe -
ro je nuolat vyksta smarkūs sprogimai, vadi-
nami Saulės žybsniais (solar flares), galintys
pasiekti ir sutrukdyti aukšto dažnio radijo ir
televizijos bangas, „Global Positioning Sys -
tem” (toliau – GPS) bei radarų sistemas. Žyb-
s niai pasie kia Žemę per 8-ias minutes, o jų pa -
veikiai žemėje trunka nuo kelių mi nučių iki
ke leto valandų.

Antra – Saulės radiacija. Ji su si daro tuo
metu, kai pakyla energeti nių dalelyčių kie -
kis, sukeliantis stip rią Saulės radiacijos au -
drą, kuri išmetama į erdvę. Audra pasiekia
Že mę per 30 min., bet gali užtrukti net keletą
valandų. Jos veikimas Že  mėje trunka kelias
die nas, kas pa kenkia satelitams bei ryšių sis-
temoms.

Trečia – geomagnetinė audra. Ji yra di -
džiausia Saulės audra iš čia trijų minimų. Ją
sukelia sprogimai Sau lę supančiame žiede
(Corona). Įvykę sprogimai išmeta į erdvę mil -
žinišką energijos masę, kuri pasiekia Žemę
po 20 valandų. Žemei pavojingiausios yra geo-
magnetinės audros, nes, susiliejusios su Že -
mės magnetiniu lauku, jos sustiprėja. Tai gali
padaryti didelių nuostolių: sugadinti GPS sis-
temą, elektros ir telefono tinklus, transforma-
to rius. Po tokių sutrikimų neturėtume elek-
tros ir telefonų. Gerai žino me, kad be elektros
viskas sustotų.

Praeities audros

Kiek yra žinoma, stipriausia geomagnet-
inė Saulės audra įvyko 1859 m. Ji sukėlė viršį-
tampį telegrafo laiduose, ir dėl šios prie žas -
ties tele grafo operatoriai patyrė elektros smū   -
gius, užsidegė telegrafo po pie rius. Mat tuo
me tu telegrafas buvo vėliausia ir pagrindinė
ryšių technika. Šiandien po 153 metų turime
elektros ir telefono tinklus, internetą, GPS,
be vielius telefonus ir dar daug kitokios rūšies
technikos. Jeigu šiandien įvyktų 1859 m.
Saulės audra, visa ši technika sugestų.

Mū sų amžiuje didžiausia geomag netinė

Saulės audra įvyko 1989 m. Ji sutrikdė elek-
tros tinklus Kanados Quebec ir Montreal
mies tuo se. Šeši milijonai žmonių buvo be
elek tros ilgiau negu 10 valandų. Pasaulio
kraštų elektros bendro vėms labai rūpi, kaip
apsau goti elektros tinklus nuo geomagneti -
nių Saulės audrų.

Saulė nekinta

Saulė per amžių amžius niekuo met ne pa -
si keitė. Jos atominė kaita yra tokia pat, kokia
buvo ir anksčiau. Žemė ir jos magnetinis lau -
kas taip pat nepasikeitė. O kas pasikeitė Že -
mėje? Pasikeitė tik žmonių sukurta techno -
logija, tarnaujanti mūsų porei kiams bei pato -
gumui. Kaip minėjau anksčiau, elektros ir te -
l efono tinklai, internetas, GPS atlieka savo
pa  skir tį, o satelitai per visą pasaulį transliuo-
ja ra dijo ir TV programas. Be elektros energi-
jos nutrūktų ryšys tarp visuomenių.

Anksčiau, maždaug prieš 160 me tų, da -
bar tinės technologijos nebuvo, todėl Saulės
audros nebuvo reikšmingos. Jos nesugriovė
na mų, žmonės ne susirgo nuo elektromagneti -
nio lau ko. Tada žmonės net nežinojo, kad Sau -
lės audra įvyko ir pasiekė Žemę. Saulės tyri-
mams turėta tik primityvus teleskopas ir ke -
le tas magnetinio lauko tyrimo stočių. Tokia
technika mažai ką galėjo pasakyti, kas vyksta
Saulėje ir aplink ją.

Šių dienų pramonė ir visas žmo nių gy -
venimas yra pagrįstas elektros energija, be
ku rios viskas sustotų. Todėl šiuo metu tiria-
ma ir dedamos visos pastangos, kaip ap sau -
goti elektros ir ryšių tinklus nuo Saulės au -
drų, o ypač nuo geomagnetinės audros. Jei
šian dien įvyktų Saulės audra, kaip tai buvo
1921 m. gegužę, ji iš jung tų pusę JAV elektros
tinklo, o 1859 m. audra sugadintų visą JAV
elek tros tinklą.

Saulės audros vyksta nuolatos. Jos vis
didėja, o paskui ir vėl sumažėja – toks ciklas
kar tojasi kas 11-ka metų. Audros yra dideli
sprogimai, panašūs į atomines bombas. Ap -
link Saulę vyksta įvairūs garsai, kuriuos su -
kelia sprogimai. Iš garsų mokslininkai nusta-
to sprogimo arba audros dydį.

Ateitis

Pagal vėliausius duomenis, di džiausia ir
pavojingiausia geomagne tinė audra turėtų
įvykti 2013 m. ge gužę. Tai nereiškia, kad ji
tik rai įvyks, bet tokia galimybė yra. Sate li tai,
kurie seka Saulės atomines kai tas ir siunčia
surinktus duomenis į Žemę, įspės moksli -
ninkus apie ką tik įvykusią didžiausią geo-
mag netinę audrą. Žemės elektros tiekėjai dar
turės šiek tiek laiko apsaugoti elektros tin-
klus, o gal tik jų dalį.

Be dabartinių Saulę tiriančių satelitų,
NASA 2015 m. birželį planuoja siųsti dar vie -
ną satelitą „Solar Probe Plus”, kuris tirs Sau -
lę iš ar čiau. Sa telitui užtruks tris mėnesius
pa siekti savo tikslą, kad galėtų skrie ti apie
Saulę 4 mln. mylių atstumu nuo jos, kur tem-
peratūra sieks 2,600 laipsnių F., t. y. plieno tir-
pimo temperatūra. Šis pirmasis sa telitas,
skrie jantis taip arti Saulės, su teiks tyrinėto-
jams daug naujų žinių. Kad satelitas ne su -
degtų, jis bus apsaugotas nuo tiesioginės Sau -
lės kaitros specialiai sukonstruotu sky du,
kuriam bus panaudota karščiui atspari me -
džia ga. Satelitui keliaujant aplink Saulę, sky-
das visada bus atsuktas į Saulę, todėl satelitas
ir jo įranga nesieks 86 laipsnių F. Visai įran-
gai elektrą tieks Saulės celės.

Visas tyrimas tęsis 7-rius metus. Satelitas
apskries Saulę 24 kartus, nuolatos siųsdamas
į Žemę duomenis. Moksli nin kai tvirtina, kad
jie žino, kas vyksta Saulėje, bet nežino to
priežasties. Šio satelito duomenys turėtų
įrodyti, kodėl Saulėje vyksta atominė kaita.

Saulės audrų 
įtaka Žemei
VIKTORAS JAUTOKAS

gar susis Cleveland Museum of  Art, kur yra ir lietuvių  me -
nininkų dar bų. Kaip antai, Aleksandro Blažio, ku ris 1925
me tais į Cleveland iš Lie tuvos atvežė mo derniosios metalo
skulp tūros prin  cipus, M. Kalish (Ka lisius), W. Zo rach bei A.
Vaikšnoro.

Muziejaus kuratorė, padėjėja   Deir  dre Vodanoff  papa -
sakojo apie  ką tik atliktą, 260 mln. dol. kainavusį  Cleve land
meno muziejaus atnaujinimą, patalpų ir meno galerijų
praplatini mą. Muziejaus pedagogi kos specialis tė viešnioms
Debbie Apple pres ser aprodė  naują priestatą, galeriją, po
stiklo stogu įsi kū rusią įspūdingą erd vę, kurią mu zie jaus
atnaujinimo projekto architektas Rafael Vinoly vadina di -
din ga centrine ,,piazza”, jun giančia originalų 1916 metais
sta tytą Beaux Arts muziejaus pastatą su naujais pastatais.
Toliau parodė Ar mor Court, Mūzų bei modernaus me no
galerijas.

Netoli muziejaus yra Artists Ar chives of  the Western
Reserve, kur ga lima pamatyti grafiko, tapytojo Kęs  tučio
Kyze vičiaus kūrybą (jo  menas rodomas ir ŠU). O Cleveland
Roko sa lėje ir Muziejaus muzikos archyvuo se saugoma
Šiau lių roko grupės ,,Vai ras” muzika.

* * *
Po to nuvykta į Lietuvių namus, kuriuos puošia gausūs

lietuvių kul tūros pavyzdžiai, kur įkur ta lietuviš kų knygų
biblioteka. Ten susitikta su namų direktore Rūta Degutiene,
su JAV LB Cleveland apylin kės pirmi ninku Algiu Gudėnu
ir vie tos lietuviais. ŠU viešnias sužavėjo, kaip stropiai  Lie -
tuvių namai, jų di rek torė ir apy linkė dirbo reklamuodami
Ma  riaus Mar ke vičiaus filmą ,,The Other Dream Te am”,
rodytą kino teatre ,,Cedar Lee”, Cleveland. Pastangos ne -
nuėjo veltui – filmą rodė net 3 sa vaites – nuo spalio 12  iki
lap kričio 1 d.! Kino teatras padė ko jo lietuviams už pastan-
gas. 

Akciją pradėjo konsulė Bublie nė, išdalinusi filmo pla -
katus, lanksti nu kus, vietiniams lietuviams raginant ame -
rikiečius per internetą ir ki tais būdais atvykti žiūrėti filmo.
Cleve land laikraščio ,,Plain Dealer” spalio 11 d. dviejuose
puslapiuose su nuotrauko mis paskelbtas Mary Schmitt
Boyer pokalbis su buvusiu Cleveland ,,Ca va liers” krep ši nin -
ku Žydrūnu Ilgaus ku, kur kalbama apie krepšinį, Lietuvą ir
filmą ,,The Other Dream Team”. To paties laikraščio spalio
12 d., penktadienio, laida Markevičiaus filmą įvertino ,,A”
pažy miu.  

ŠU profesorės džiaugėsi viešna ge, pažymėdamos, kad
tikrai Cleve land žydi lietuviška sąmonė, o vie ti niai lietu viai
lin kėjo viešnioms akademinės sėkmės.

,,The�Other�Dream�Team’’
Atkelta iš 5 psl.
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Žmogus – tik žemės svečias
Ir turi jis sugrįžt namo
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią
Kuriuo negrįžta niekas atgalios....

A † A
VYTAUTUI VOLERTUI

mirus, netekties skausmą tesumažina Jo šviesus pri -
siminimas.

Jį mums primins gausus kūrybinis palikimas bei
nuoširdus bendradarbiavimas „Drauge”.

„Draugo” leidėjai ir redakcija reiškia nuoširdžią
užuojautą šeimai ir  artimiesiems

Daugelis mūsų apylinkės žmonių 
išgyvena skau džią netektį mirus rašytojui 

VYTAUTUI VOLERTUI.
Žmona Bronė neteko mylimo vyro, sūnūs Virgus

ir kun. Vytautas – tėvo, marti Kristina – uošvio,
vaikai čiai Virgus, Dainius ir Darius – senelio.

Daugelis ne teko gero draugo, pareigingo kataliko,
išmintingo pa tarėjo, mėgiamo rašytojo, Lietuvos
patrioto, lietuvių bendruomenės sielos, linksmo ir
gero žmogaus.

Mes dalinamės netekties skausmu su visais ir
tikime laikinu išsiskyrimu ir Amžinuoju gyvenimu.

Jonas, Vitalija, Andrius, Vytis Dunčiai

A † A
JADVYGA BARŪNIENĖ

BOLYTĖ
Mylima Mamytė ir Močiutė

mirė 2012 m. lapkričio 29 d., su -
laukusi 90 metų.

Gimė 1922 m. spalio 5 d. Kė -
dainiuose. Lankė Aušros Mer gai -
čių gimnaziją Kaune, po to baigė
Seserų mokyklą, dirbo Mažeikių
ir Šiaulių ligoni nė se.

Atvykusi su vyru Kaziu ir
keturiais vaikais į Ameriką, Jad  -
vyga apsigyveno Bostone, akty -
viai dalyvavo Lietuvių Ben  druo -
me nėje, priklausė Atei  tininkams
ir Šv. Petro parapijos chorui. Ji
labai mėgo dainuoti – jos gražus
sopranas skambėdavo namuose,
bažnyčioje ir koncertų salėse.
Išėjusi į pensiją, Jadvyga su vyru
persikėlė gyventi į Ormond Beach, FL, kur vėl įsijungė į lietu-
vių kultūrinį gyvenimą kol sveikata leido. Likusi našle, grįžo į
šiaurę, apsigyveno Pembroke, MA, su dukra Danute, kuri Ją iki
mirties su meile globojo.

Pirma Jos Amžinybėn iškeliavo vyras Kazys Barūnas ir sū -
nus Rimvydas.

Liūdesyje liko: duktė Audronė Willeke su vyru Klaus
(Orinda,  CA), duktė Danutė Barūnaitė (Pembroke, MA) ir sūnus
Algis Barūnas su žmona Dalia (Daytona Beach, FL); anūkai
Vytas Sun Spiral su žmona Claire, Kristina Jepsen su vyru Paul,
Alex Baru nas ir Laura Barunas; proanūkai Katherine Jepsen ir
Donald Jep sen; sesuo Stefa Gintendorfienė Kaune ir kiti gim-
inės Lietuvoje.

Mūsų Mamytės šviesi asmenybė, linksma šypsena ir geru-
mas pritraukė visus, kurie ją pažinojo. Jos mirtis paliko didelę
tuštumą mūsų širdyse. Mišios bus aukojamos Šv. Petro baž -
nyčioje, So. Boston, gruodžio 8 d., 11:30 val. ryto.

Nukeliavusi sunkų ir prasmingą gyvenimo kelią, ilsėkis
ramybėje, brangi Mamyte!

Liūdinti  šeima

A † A
PETRAS KALVAITIS

Mirė 2012 m. gruodžio 3 d., sulaukęs 45 metų.
Gimė 1967 m. rugsėjo 19 d. Čikagoje.
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park

apylinkėje.
Nuliūdę liko: tėvai Leonas ir Nijolė Kazlauskaitė; brolis Jo -

nas; sesuo Dana Curta su vyru Michael; brolis  Andrius; duk-
te rė čia Aleksa Curta; sūnėnai Nicholas ir Vincent Curta; dėdės
Juozas ir Vytas Kazlauskai.

A. a. Petras buvo brolis a. a. Povilo.
Velionis pašarvotas ketvirtadienį, gruodžio 6 d. nuo 4 v. p. p.

iki 9 val. vakaro Blake Lamb laidojimo namuose, 4727 W. 103rd
St., Oak Lawn.

Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 7 d. 9 val. ryto iš
Blake Lamb laidojimo namų a. a. Petras bus nulydėtas į Šv.
Linus bažnyčią, 103rd ir Lawler gatvė, Oak Lawn, kurioje 9:30
val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių, prašom aukoti Leukemia Foundation.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus

dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

Mielai Daytona Beach, FL Lietuvių klubo narei

A † A
JADVYGAI BARŪNIENEI

mirus, dukterims AUDRONEI, DANUTEI ir sūnui
ALGIUI su šeimomis, giminėms ir draugams reiš -
kia me gilią užuojautą.

Klubo valdyba ir nariai

Brangiam sūnui

A † A
ALGIMANTUI

mirus, NATALIJAI ir JONUI VAZNELIAMS reiškia -
me nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Dr. Kazimieras ir Marija Ambrozaičiai
Danguolė Bartkuvienė

Irena Jonynienė
Juozas ir Dana Noreikos

Laima Navickienė
Ada Sutkuvienė

Vytautas Šimkus
Dr. Vytautas ir Aldona Urbos

Sofija Sendzikas, gyvenanti Canada, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Walter Barkauskas, gyvenantis Whitestone, NY, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Esame dėkingi už
paramą.

Jonas  Vyšnionis, gyvenantis Willowick, OH, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame, kad mus
skaitote ir remiate.
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��  Gruodžio 8 d., šeštadienį, 1 val. p. p.
Tėviškės parapija (5129 S. Wolf Rd.,
Wes tern Springs, IL 60558) visus kvie -
čia į Kalėdinę šventę, kurią ruošia Mo -
terų draugija. Po šven  tės – parapijos ta -
ry bos narių su si rin ki mas. Daugiau infor-
macijos suteiks Nico le Šmulkštienė tel.
630-670-7146 ar ba el. paštu: nsmulk-
stys @yahoo.com

��    Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) šeštadienį,
gruodžio 8 d., 12 val. p. p. dominikonų
kun. Paulius Rudinskas ves rekolekcijas.
Bus klausomos išpažintys ir atnašau-
jamos šv. Mišios.  Sekmadienį, gruodžio
9 d., 10:30 val. r. šv. Mišias atnašaus
kun. Paulius Rudinskas, OP. Po pamaldų
parapijos salėje – kavutė.  

��  JAV LB Cicero apylinkė gruodžio 9 d.
po 9 val. r.  lietuviškų šv. Mišių  rengia
šven tinę Agapę Šv. Antano parapijos di -
džiojoje salėje. Agapės metu kalbės dr.
Li nas ir Rima Sidriai. Meninę programą
at  liks para pi jos choras, vadovaujamas
Vilmos  Meilutytės. Giedosime kalėdines
giesmes, bus gausios vaišės.  Kviečiame
vi sus atvykti ir pasidžiaugti artėjančia
Kris taus Gimimo švente. 

��    Gruodžio 11 d., antradienį, organi -
zuo jamas Čikagos lietuvių profesio na lų
grupės (Chicago Lithuanian Pro fe ssional
Group) susitikimas. Renginys vyks įmo -
nės ,,Grant Thornton LLP’’ pa talpose
(175 W Jackson Blvd., 13-ame aukšte,
Chicago, IL) nuo 6 val. v. iki 9 val. v.
Ren ginio svečias – Jonas Bružas, bend -
ro vės ,,Mondelez International, Inc.” vy -
riausiasis teisininkas pasau li nei veiklai
(Chief Counsel Global Law) – kalbės te -
ma ,,Mano karjeros kelias”. 

��  Gruodžio 15 d., šeštadienį, 2 val. p.
p. Filisterių skautų sąjungos Čikagos
sky rius ruošia kalėdinę popietę, kuri
vyks adresu: 13429 W. Oakwood Ct.
Ho  mer Glen, IL,60491. Bus vaišės. No -
rintys dalyvauti prašoma skambinti Au š -
relei tel. 630-243-6302.

��  Gruodžio 16 d., sekmadienį, Pasau -
lio lietuvių centro Moterų renginių ko mi -
tetas rengia tradicines Kūčias. Jos įvyks
12:30 val. p. p. PLC didžiojoje salėje.
Vi sus kviečiame dalyvauti. Registruotis
pra šome PLC raštinėje arba tel. 630-
257-8787.

��  Jaunimo centro didžiojoje salėje
gruodžio 16 d. vyks Ateitininkų Kūčios.
Pradžia 1 val. p. p. Registruotis tel.
630 - 325-3277 arba el. paštu odaugir-
das@hotmail. com (Ona Daugirdienė).

��  Gruodžio 16 d. po 11 val. r. Mi šių
kviečiame visus prie bendro parapijos
Kūčių stalo Švč. Mergelės Marijos Gi -
mimo pa rapijos salėje. Bilietus prašome
užsi sa kyti iš anksto tel. 773-776-4600
(Aud ra). Meninę programą atliks vai kų

stu di ja „Tu ir aš” (vadovė Loreta Janule -
vi čiū tė), solistė Urtė Zaka raus  kaitė ir
Mo nika Deksnytė bei for te pi jono klasės
mo ki niai (vadovė Jolanta Ba nienė).

��  Kviečiame į Naujųjų metų sutikimą
gruodžio 31 d., 7:30 val. v. Švč. Merge -
lės Marijos Gimimo parapijos salėje
(6812 S. Washtenaw Ave., Chicago,
IL). Vakaro vedėjas – Arvydas. Progra -
mo je dalyvauja aktoriai Apolonija ir Pet -
ras Steponavičiai. Muzikinę programą
atliks  Arvydas ir Virgis (,,Cigarai”) ir
Gied rė (,,Sandalai”) Kaina – 65 dol. as -
me niui. Bilietus įsigyti prašoma iki gruo -
džio 20 d. Informacija tel. 773-776-
4600.

��  Gruodžio 9 d., sekmadienį, Holy
Trinity Church parapijos salėje (53 Ca -
pitol Ave, Hartford, CT 06106) vyks JAV
LB New Jersey apylinkės kalėdinė mu -
gė. Pradžia po 9 val. r. šv. Mišių. Galė -
site įsigyti meno dirbinių, papuošalų,
su venyrų, maisto produktų, paveikslų,
at virukų, madingų rūbų. 

��  San Francisco, CA lietuvių Kūčios
vyks gruodžio 15 d., šeštadienį, nuo 5
val. p. p. iki 9 val. v. adresu: Oakwood
Athletic Club, 4000 Mt. Diablo Blv.,
Lafayette, CA 94549. Kūčias ruošia JAV
LB San Francisco apylinkė.

��  Gruodžio 16 d. Šv. Onos bažnyčioje
(433 E. Golfwood Rd., Beverly Shores,
IN 46301) 1 val. p. p. šv. Mišias at na -
šaus tėvas Antanas Gražulis, SJ. Po šv.
Mišių Beverly Shores Lietuvių klubas vi -
sus maloniai kviečia paklausyti choro ir
klubo vaikų atliekamos programos, pa -
bendrauti prie kalėdinės eglutės. Kaip ir
kiekvienais metais, klubo valdyba pa  -
kvies visus prie vaišių stalo.

��  Kalėdinės eglutės šventė gruodžio 22
d. 1 val. p. p. lituanistinės mokyklėlės
,,Lietuvėlė” mokiniams ir bendruomenės
vaikams vyks mokyklos patalpose (4
Cross St., Veterans Hwy, Jackson NJ
08527). Matysite spektakliuką ,,Vilkas
ir ožiukai”, galėsite pasigėrėti kalėdinių
puokščių paroda, prekiausime kūčiukais
ir meduoliukais, vaišinsimės kalėdiniais
kepiniais ir žaisime su Kalėdų seneliu.
Galėsite paskanauti lietuviškų valgių.
Daugiau informacijos rasite tinklalapyje: 
www.lietuvele.org

��  Gruodžio 26 — sausio 1 dienomis Dai -
na vos stovykloje, Manchester, MI, vyks
atei tininkų Žiemos kursai. Kreiptis el. paš -
tu: Mirgą Girniuvienę (mgirnius @hot-
mail.com), Tomą Girnių (to masgirnius@
gmail.com) arba Andrių Kaz lauską (And
rius_Kazlauskas@meei. har vard.edu).

��  2013 m. sausio 27 d., sekmadienį,
2:30 val. p. p. kviečiame paslidinėti Wil -
mot Mountain, 11931 Fox River  Rd.,
Twin Lakes, WI. Tel. 847-362-8675.

ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

AAddvvookkaattaass
VVYYTTEENNIISS  LLIIEETTUUVVNNIINNKKAASS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

TTeell..  777733--228844--00110000

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

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

tel. (773) 847-7747

SKELBIMAI

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
14911 W. 127th Street, Lemont IL

Tel.: 630-257-5613; matulaitismission@sbcglobal.net

ŠVENTINIS MIŠIŲ IR RENGINIŲ TVARKARAŠTIS

Gruodžio  7 d.,�penktadienis�– 7�val.�v.�adventinis vakaras
,,Šviesa�mūsų�žingsniams”�(prašoma�atsinešti�Šv.�Raštą)

Gruodžio  8 d.,�šeštadienis�– Nekalto Prasidėjimo šventė,�
šv.�Mišios�8�val.�r.�ir�7�val.�v.

Gruodžio  9 d.,�sekmadienis�– 12:45�val.�p.�p.�misijos choro koncertas bažnyčioje

Gruodžio 12 d.,�trečiadienis�– Bendruomeninis susitaikymo vakaras
(išpažintys)�7�val.�v.

Gruodžio 14 d.,�penktadienis�– 7�val.�v.�adventinis vakaras
,,Šviesa�mūsų�žingsniams”�(prašoma�atsinešti�Šv.�Raštą)

Gruodžio 21 d.,�penktadienis�– Bendruomeninis susitaikymo vakaras
(išpažintys)�7�val.�v.

Gruodžio 24 d.,� pirmadienis� – 4� val.� � p.� p.� Kūčių vakaro šv. mišios bažnyčioje;
7�val.�v.�misijos�Kūčios (registruotis�iki�gruodžio�20�d.);�
11�val.�v.�Bernelių mišios Ritos�Riškienės�salėje

Gruodžio 25 d.,�antradienis�– 9�val.�r.�ir�11�val.�r.�
Šv. Kalėdų mišios Ritos�Riš�kie�nės�salėje�

Gruodžio 27–28 dienomis,�ketvirtadienį�ir�penktadienį�–
Ateitininkų�namuose�(1380�Castlewood�Drive,�Lemont,�IL�60439)�
nuo�9�val.�r.�iki�5�val.�v.�p.�p.�– Biblinė vaikų stovykla

2013 m. sausio 1 d.,�antradienis�– 9�val.�r.,�11�val.�r.��ir�7�val.�v.��
Naujųjų�Metų�šv.�Mišios�bažnyčioje������������������������

Š. m. lapkričio 30 d. po šv.
Mi šių Palaimintojo Jurgio Ma -
tulaičio misijoje giminės, drau-
gai montessori mokyklėlės
,,Žiburėlis” mokinukai susi rin -
ko pasveikinti Elenos Kara liū -
nienės, švenčiančios gra žią su -
kak tį – 90-metį. 

Skambėjo Dalios Žars kie -
nės dek lamuojamos eilės, lie -
josi svei kini mo žodžiai, bu vo
teikiamos gė  lės. 

Sveikiname sukaktuvi nin -
kę ir linki me jai geros svei -
katos.

,,Draugo” krautuvėlėje galima nusipirkti kalėdaičių. At�vykę�ga�lėsite�įsi�gy�ti
ir�kalėdi�nių�atvirukų,�ku�rių�pasirinkimas�– tik�rai�didelis.�

Nežinote,� ką� padovanoti� Ka�lė�doms?� Gera� dovana� – knyga.� ,,Drau�ge”� ga�lite
nusipirkti�kny�gelių�ir�kompaktinių�plokštelių�vai�kams�bei�knygų�ar�meno�al�bu�-
mų�suaugusiems.�

Krautuvėlė dirba nuo 8:30 val. r. iki  4:30 val. p. p. 
tel. pasiteirauti 773-585-9500.

Gruodžio 1–2 dienomis Pasaulio lietuvių centre vyko lituanistinių mokyklų seminaras
,,Mokytojas – mokytojui”, kuriame dalyvavo arti 60 mokytojų iš 6 JAV veikiančių litu-
anistinių mokyklų. Tuo pat metu PLC viešėjo ir žinomas praeityje krepšininkas Šarūnas
Marčiulionis (centre), kuris mielai nusifotografavo su grupe seminaro mokytojų.

LLaaiimmooss  AAppaannaavviiččiieennėėss nuotr.

Š.�m.�gruodžio�10�d.,� pirmadienį,�Lietuvių katalikų spaudos draugijos
taryba rinksis į direktorių posėdį,�kuris�vyks�Tėvų�marijonų�vienuolyne�(6336
South� Kilbourn� Ave,� Chicago,� IL).� Posėdis,� kurį� šaukia� marijonų� vienuolijos
provincijolas�kun.�Kazimierz�Chwalek,�vyks�nuo�1�val.�p.�p.�iki�5�val.�p.�p.

Jubiliatė Elena Karaliūnienė su dukra Rūta. 
Dainos Čyvienės nuotr.�


