
Vilnius (URM info) – Užsienio šalių ambasadoriams
pristatytas artėjantis pirmininkavimas Europos Sąjungos
(ES) Tarybai. Užsienio reikalų ministerijoje (URM) susi-
rinkusius diplomatinio korpuso atstovus pasveikino
užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Nuo sausio
1 d. pirmininkausiantis trejetas (Airija, Lietuva ir
Graikija), jo teigimu, savo pastangas sutelks ties svar-
biausiais europinės darbotvarkės klausimais. Ministras
atkreipė dėmesį, jog gruodžio 11 d. ES
Bendrųjų reikalų taryboje patvirtin-
toje Trejeto programoje užsibrėžtas
tikslas atstatyti pasitikėjimą ES eko-
nomika, skatinti ūkio augimą ir
darbo vietų kūrimą.

Ko tikėtis iš Lietuvos pirminin-
kavimo ES Tarybai 2013 m. antrąjį
pusmetį, užsienio diplomatams pasa-
kojo atsakingų URM padalinių atsto-
vai. Lietuvos pirmininkavimo sėkmė,
anot Europos reikalų departamento
direktoriaus Tomo Gulbino, bus
nemaža dalimi matuojama pagal tai,
ar Lietuva sugebės sėkmingai koordi-
nuoti 27 valstybių narių darbą pri-
imant visai Europai svarbius teisės
aktus. Pirmininkavimo ES Tarybai
departamento direktorius Remigijus
Motuzas pabrėžė, kad iki Lietuvos
pirmininkavimo likus pusei metų
galima džiaugtis sėkmingu ir sklan-
džiu ligšioliniu pasirengimu. Visi

pasirengimo darbai atliekami laiku ir griežtai laikantis
pirmininkavimo biudžeto principo.

Gruodžio 19 d. Lietuvos URM pasirašė paramos sutar-
tį su nauja Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai rėmėja –
bendrove „Baltic Data Center”, kuri kitų metų antrą pus-
metį neatlygintinai teiks duomenų saugyklos ir atsargi-
nių kopijų paslaugas.

Mar del Platos
(,,Ecos de Lituania”
info) – Lietuviškai
ra dijo programai ,,E -
cos de Lituania”
(,,Lie   tuvos aidai”)
Ar  gentinos mieste
Mar del Platos įteik-
ta premija ,,Faro de
Oro” (,,Auksinis švy-
turys”) už geriausią
šių metų Argentinos
radijo programą ki -
tataučių bendruome-
nių grupėje. Šventė
vyko ,,Teatro radio
city” salėje, dalyvau-
jant 2,000 žiūrovų. „Ecos de Lituania’’ ir toliau skina laurus bei gauna apdovanojimus Argentinoje.
Šią premiją ji gavo ketvirtą kartą. ,,Ecos de Lituania”, vienintelė lietuviška radijo programa Pietų
Amerikoje, savo laidas transliuoja jau devinti metai. 

B. Obama vėl paskelbtas 
,,Time” metų žmogumi

Washington, DC (BNS) – Žurnalas ,,Time” metų
žmogumi vėl išrinko JAV prezidentą Barack Obama metų
žmogumi. B. Obama aplenkė kitus septynis kandidatus,
įskaitant Egipto prezidentą Mohammed Morsi ir
Pakistano aktyvistę už moterų švietimą Malala
Yousafzai. Metų žmogumi renkamas asmuo, kuris tais
metais turi didžiausią įtaką pasaulyje. Dabartiniam JAV
vadovui šis vardas pirmą kartą atiteko 2008 metais, iš
karto po to, kai jis buvo išrinktas JAV prezidentu.

Žurnalas ,,Time” teigia, kad JAV prezidentas nusipel-
nė 2012 metų žmogaus vardo, nes ,,atrado ir sudarė naują
daugumą, silpnybes pavertė galimybėmis ir stengiasi,

esant labai nepalankioms sąlygoms, sukurti tobulesnę
sąjungą".

JAV lankosi užsienio 
reikalų viceministras

Washington, DC (URM info) – Gruodžio 19–21
dienomis su darbo vizitu Washington, DC lankosi
užsienio reikalų viceministras Vytautas Leškevičius. Jis
dalyvauja pasitarimuose su aukštais JAV prezidento
administracijos ir Valstybės departamento pareigūnais.
Susitikimų metu aptariami svarbūs dvišalio bendradar-
biavimo ir tarptautinės darbotvarkės klausimai.
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Čiurlionio galerijai 2012-ieji
buvo sėkmingi – 8 psl.
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• Rockford, IL lietuvė nepamir -
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• ,,Draugo” lietuviukai – 7
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15
• Nesu princesė! (4) – 13
• Šveicarija prieš Kalėdas – 14

Apdovanota lietuviška radijo programa Argentinoje

Lietuva ruošiasi pirmininkavimui

Sutartį pasirašė Užsienio reikalų ministerijos kancleris Valdas Lastauskas (d.) ir bendro-
vės „Baltic Data Center” gen. direktorius Aleksandras Samuchovas (k.). Pasirašymo iškil-
mėse dalyvavo ir užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. 

Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

„Ecos de Lituania’’ komanda.



Brangūs broliai, seserys Kristuje,

Kalėdų slėpinyje Dievas apsireiš kė per savo Sūnų
Jėzų Kristų. Kalė dos yra ypatingas šventinis laikotarpis,
kurio metu žmogus siekia la biau susipažinti su gyvuoju
Kristumi ir vienytis su Juo, dalyvaudamas iš kilmingose
Mišių apeigose, susikau pi muose, kalėdinių giesmių kon -
cer tuose, gilesniame maldos išgyvenime bei švenčiant
Kūčių vakarą ir Kalėdų dieną su lietuviškomis tradici-
jomis. Kalėdos nėra atostogos, o pasitraukimas iš kasdie -
nybės į šventają tylą, taip švelniai išreikštą Franz Grüber
giesmėje „Tyli naktis”. 

Kalėdoms artėjant, prasidėjo po piežiaus Benedikto
XVI paskelbti Ti kėjimo metai, kurie mums primena
mūsų atsakomybę dalintis tikėjimo dovana su kitais.

„Mums reikia žmo nių, kurie kalbėtų su Dievu ir idant
kalbėtų apie Dievą”, – aiškina Popie žius. Kalėdų laiko-
tarpis yra puiki proga suaugusiems geriau susipažinti su
kalėdinio tikėjimo tiesa, t. y. kad „Šventosios Dvasios
veikimu (Kris tus) priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir
tapo žmogumi” (Tikėjimo išpažinimo malda). Svarbu ir
su vaikais bei anūkais pasikalbėti apie Kalėdų lai ko -
tarpio tikrąją prasmę, jog Kalėdos yra mūsų Išganytojo
Emanuelio gi mimas, o ne tik Kalėdų Senio dovanų mai -
šas. 

Naujasis evangelizacijos siekis kaip tik yra iš naujo
atrasti tikėjimo džiaugsmą ir juo įvairiais būdais pa si -
dalinti. Tai ne vien kunigų atsako mybė, mes visi turime
as meniškai pri imti tikėjimą į Dievą savo širdyse ir gy -
venime. Prisiminkime, kad Ka lėdos yra Dievo di džiausia

meilės do vana mums ir duodama tam, kad ja dalin-
tumėmės. 

Aš šį Dievo meilės įgy vendinimą esu liudijęs
lankyda masis įvairiose lietuvių katalikų bendruomenėse
išeivijoje. Kai Sao Paolo, Brazilijoje, vyko „Dievo gai les -
tingumo” simpoziumas, programą praturtino visa lietu-
vių bendruomenė, Šv. Juozapo lietuvių parapijos choras,
abu tautinių šokių ansambliai ir net iš Montreal atvykęs
Kanados choras bei vietiniai brazilai teologai ir dvasiški-
ai, kurie visi pasidalino mintimis apie Dievo gailes tin gu -
mą.

Londone, Jungtinėje Karalystėje, jau 100 metų Šv. Ka -
zimiero lietuvių parapija su savo klebonais ir savanoriais
parapijiečiais aptarnauja lietuvių bendruomenę, kuri

šiuo metu yra viena iš di -
džiausių išeivijoje.

JAV, Kanadoje ir Europoje
yra daug įvairių lietuvių ben-
druomenių, įsisteigusių ma -
žes niuose miestų centruose,
kur dar nėra nei lietuviškų
parapijų, nei misijų. Bendruo -
menių nariai savo iniciatyva
kviečia lietuvius kunigus lan -
kytis ir atnašauti Mišias lietu-
vių kalba.

Lieku dėkingas visiems
dva siš kiams – kunigams, vie -
nuoliams, vie nuolėms – kate-
chetams ir sava no riams, kurie
jungiasi ir remia lietuvių kata-
likų veiklą užsienyje, mūsų
lietuviškose parapijose ir misi-
jose. Per jų pasiryžimą Evan -
gelijos skelbimas įsikūnija ir
virsta pagalba arti mui, dva-
sine ir labdaringa parama
varg šams, švietimo galimybė -
mis ka techizuojant ir evange-
lizuojant vai kus ir suaugusius,

ypač besiruošian čius priimti sakramentus. Jų pri sijun -
gimas prie vietinio lietuviško bendruomeninio gyvenimo
padeda perduoti ir išlaikyti mūsų krikščioniš kas ir tau-
tines vertybes bei tapatybę.

Linkiu visiems išgyventi asme nišką susitikimą su
Dievu šv. Mišiose ir ypač per šias Kalėdų šventes.

Šv. Kalėdų meto palaima telydi jus ir jūsų šeimos nar-
ius per 2013 metus.  Linksmų šv. Kalėdų!

,,Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas”
(Izaijas 9,5)

Remiantis�Darbo�ir�socialinių�tyri-
mų�instituto�duomenimis,�absoliutaus
skurdo� lygis� Lietuvoje� šiemet� siekė
1,092�Lt.�Jei�žmogus�už�savo�pajamas
neišgali� patenkinti� net� paprasčiausių
poreikių,� jis� laikomas�skurdžiumi.�Tad,
pastebi�žinovai,�net�jei�jis�gyventų�vie-
nas,� ir� pakėlus� minimalų� mėnesinį
atlyginimą� (Lietuvoje� jis� –� 800� Lt),� jis
vis� tiek� už� juos� negalėtų� patenkinti
net�paprasčiausių�savo�poreikių.�Todėl
į� naujos� Lietuvos� vyriausybės� pritari-
mą�nuo�sausio�1�d.�minimalią�mėnesi-
nę�algą�(MMA)�didinti� iki�1,000�Lt�rei-
kėtų�žiūrėti�blaiviau�ir�paprasčiau,�nei
tai� daro� naujasis� premjeras.� Anot
Vyriausybės,� padidinus� MMA,� nyks
socialinė�atskirtis,�mažės�soc.�paramos
gavėjų� skaičius,� veiksmingiau� bus
kovojama� su� šešėline� ekonomika,
daugės�įmokų�į�soc.�draudimo�ir�svei-
katos�draudimo�fondus�ir�t.�t.�Lietuvos
skurdžiui� ši,� jau� trejus� metus� laukta
žinia� tereikš� viena� –� daugiau� maisto
ant�jo�kasdieninio�stalo.

Vyr.�red. Dalia Cidzikaitė
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LAIŠKAI 

SMAGU PATAIKIUS

Nuostabu, kad Juozas Gaila pri -
siminė mano laišką dėl apsileidimo
Lie tuvos meilės ugdyme, rašytą prieš
trejus metus. Deja, jis nedavė jokių
pa tarimų man, atrodo, jog kritikuoti
yra kur kas lengviau („Draugas”,
2012 m. lapkričio 22 d.).

Senais laikais Amerikoje karinė
tarnyba buvo privaloma, todėl tur -
tuo lių vaikai pasirinkdavo laivyną
ar ba aviaciją. Nenuostabu, kad sena-
sis Bush, Kennedy, McCain ir kiti ne -
buvo pėstininkai. Jaunasis Bush taip
pat bandė įsto ti į aviaciją, bet, dieną
prieš pas ku tinius egzaminus nutaręs
gerai pa ūžti, pavėlavo į egzaminus ir
iš sąrašo buvo išbrauktas. Tuo ir bai-
gėsi jo karjera aviacijoje.

McCain nuo pat jaunystės buvo
karštakošis, o tai, kad išliko gyvas
viet namiečių karo nelaisvėje, jis turi

būti dėkingas geraširdžiams vietna -
mie  čiams ir Dievuliui. Karo metu
mir tinas bombas atnešusį lakūną,
nukritusį ant žemės, nedaug kas glo-
bodavo, ypač Vietname. 

Žmogus, matęs karo žiaurumus
ir baisybes, daugiau karų nenori.
Tik tai tie, kurie sėdi minkštose kėdė-
se su taure prancūziško konjako, žan-
dams užkaitus, atranda tam drąsos.
Romney, jei būtų išrinktas preziden-
tu, mano nuomone, savo pasisa ky -
mais būtų kur nors išprovokavęs ka -
rą. Pats Romney išvengė privalomos
karinės tarnybos, nes, tapęs mormo-
nų misionieriumi, jis buvo atleistas
nuo kariuomenės ir išvyko į Pran cū -
zi ją. 

Man gaila pranešti, kad mano
kil nios svajonės dėl Lie tuvos jauni-
mo patriotinio auklė jimo sužlugo.
Dar ir šiandien vaikai Lietuvos isto-
rijos pradedami mokinti tik nuo 6

sky riaus. Tokio amžiaus vaikai jau
yra daug girdėję iš mokytojų, tėvelių
ar giminių apie ,,auksines dienas”
prie komunizmo. Pasimokin kime iš
žydų – daugelis jų gimė toli nuo tėvy-
nės, bet jie visi myli ir gerbia savo
kraštą Izraelį. Kodėl? Todėl, kad nuo
pat jaunų dienų žydų vaikui yra
pasakojama apie jo kilmę, apie garbę
būti žydu. Kodėl mes taip negalime
elgtis? Sutikau ne vieną naują atvy -
kėlį iš Lietuvos, vos keletą žodžių
pra mokusį angliškai, jau norintį būti
ame rikonu ir besiteiraujantį, kaip
kuo greičiau įsigyti Amerikos pilie -
tybę. Skaudu matyti, kaip jie išsižada
mūsų Lietuvos, o juk iš istorijos žino-
me, kad niekas mums laisvės ir
Nepriklausomybės neatneš ir nepa-
do vanos.

Algis Virvytis,
Boston, MA

Prel. Edmundas Putrimas

Dainos Čyvienės nuotr.



Amerikoje nėra ka ra lių, ir keli
ban dymai tokį parodyti filme iki
šiol nepavykdavo. Net ir 1949 m.

filme „All the Kings Men” vaiz duojamas
vos ne karaliumi ban dęs tapti politikas
Willie Stark, filmo parodijoje iš tikrųjų
buvęs gar susis Louisiana gubernatorius
Huey Long, tokiu netapo. Nei 1949-ųjų,
nei 2006 metų to filmo versija taip ir
nesukūrė Ame rikos „karaliaus” įvaiz-
džio. Tačiau šį  metiniam, dabar kino te a t -
ruose ro do mam filmui apie JAV prezidentą Lin -
coln nedaug betrūksta, kad jį galėtume įsivaizduo-
ti jei ne kaip karalių, tai bent kaip nežemišką kraš-
to valdovą.

Filmo „Lincoln” neskubėjau pa matyti, kol
laik  raščiai nepradėjo ra šyti apie aktorių puikią
vaidybą ir visur keturiomis žvaigždėmis žymėti
garsaus filmo režisieriaus Steven Spielberg pasta -
tymo. Nuėjęs įsiti ki nau ne tik kritikų teiginių tik -
rumu ir entuziazmu, bet ir poleminiu filmo te -
mos – 1865 m. Amerikoje vykusių istorinių įvy-
kių – pristatymu.

Filmas apima tik mažą, bet labai svarbią XIX a.
JAV istorijos atplaišą, kurioje 16-asis JAV prezi-
dentas Ab raham Lincoln paskutiniais savo ant ros
kadencijos mėnesiais kovoja ir iš gyvena labai lem-
tingą Amerikos istorijos tarpsnį, kurio metu jis
ryž tingai ir su užsispyrimu kovoja už beveik ketve -
rius metus (1861–1865) trukusio, labai žiauraus pi -
lie tinio karo užbaigimą bei atsiskyrusių pieti nių
valstijų susigrąžinimą ir nuo šir džiai trokšta pa -
nai kinti išplitusią negrų vergiją.

Spielberg, išgarsėjęs savo daug „Oskarų” lai-
mėjusiais filmais „Schind ler’s List” (1993), „Amis -
tad” (1997) ir „Saving Private Ryan” (1998), jau yra
minimas kaip būsimas „Oska ro” už filmą „Lin -
coln” laimėtojas. Sa vo dramatiška režisūra jis pre -
zidentą Lincoln iškėlė jei ne į ka ra liaus, tai bent į
didvyrio lygį. Panašiai, kaip ir filme „Private Ry -

an”, „Lin coln” pra sideda žiauriais, bet tikroviš-
kais ka ro vaizdais. Filme neapsieita nei be retų,
bet itin šokiruojančių politikų pasisakymų. Tur -
būt todėl filmui bu vo suteiktas PG-13 įvertinimas.

Pagrindiniam prez. Lincoln vaidmeniui Spiel -
berg parinko neseniai išgarsėjusį aktorių Daniel
Day-Le wis, kuris savo kalbėjimo būdu ir laikysena
su gebėjo išgauti įtikinantį pre zidento, žinomo
kaip ramaus būdo, melancholiško, kietos va lios
vyro, įvaizdį. Įtakingiausio Respublikonų par tijos
vadovo, atstovo iš Pennsylva nia, sąmojingo ir daž-
nai spalvingais posakiais pasižyminčio bei sarkas-
tiško Thaddeus Ste vens vaidmenį puikiai atliko
aktorius Tommy Lee Jones. Stevens ir se na torius
Charles Sumner iš Massa chusetts, puikus ora -
torius, kartu su visuomet su cigaru pasirodančiu
valstybės sekretoriumi William H. Se ward ir buvo
tie pagrindiniai Lincoln politikos varikliai.

Gausiose Lincoln biografinėse knygose ne vi -
suomet teigiamai api būdinamos prezidento žmo-
nos Mary Todd, kaip dominuojančios ir ambi cin -
gos, gražios ir geros kilmės moters, vaidme nį taik-
liai sukūrė aktorė Sally Field. Mary Todd prezi-
dentui buvo pagim džiusi keturis sūnus, kurių vy -
riau siasis Robert Todd (filme – aktorius Joseph
Gordon Levitt) tarnavo  kapitonu gen. Ulysses S.
Grant, būsimo (18-ojo) JAV prezidento, štabe.
Filme pasirodę gen. Grant ir Lincoln sūnus Robert
žymesnio vaidmens filme ne suvaidino. Širdį virpi-
no rodo ma prezidento tėviška meilė savo jauniau-

siajam sūnui.
Nors Lincoln ne vieną kartą buvo

sakęs, jog jo didysis uždavinys buvo
išvengti Jungtinių Valstijų ski limo į dvi,
Šiaurės ir Pietų, vergijos panaikinimo
klausimas jam visuo met buvo neginčija-
mas. Tuo pačiu jis nerodė jo kios neapy -
kantos vergų sa vininkams, sakydamas,
jog „mes visi skaitome tą pa čią bibliją ir
mel džia mės tam pačiam Dievui”. Vergiją
Lin coln panaikino gar siuo ju 1862 m. rug-

sėjo 22 d. prezidentiniu potvarkiu (Emancipation
Proclamation), kuris buvo taikomas tik pietiečių
valdomoms teritorijoms. Visuotinis vergijos pa -
naikinimas atėjo tik 1865 m. su XIII Konstitucijos
pataisa.

Filmo pagrindins siužetas ir su kasi apie prez.
Lincoln kovą su Kon gresu, bandant prastumti JAV
Kons titucijos pataisą dėl vergijos panai kinimo.
Kon grese buvo daug prieštaraujančių prezidentui.
Vieni tai darė iš įsitikinimo, kiti – dėl Lincoln pa -
sirinktų kelių tai įvykdyti. Didelį vaidmenį čia at -
liko ištikimas prezidento sąjungininkas Thaddeus
Ste vens, o taip pat ir pagrindinis prezidento opo-
nentas, buvęs New York meras, pietiečiams palan-
kus Atstovų rūmų narys demokratas Fernando
Wood (ak torius Lee Pace).

Po ilgų ir triukšmingų debatų pagaliau buvo
nubalsuota priimti  XIII Konstitucijos pataisą, ku -
ri skambėjo maždaug taip: „Vergija bei bet kokia
prievartinė tarnystė, išskyrus teismo vertai baus-
tų nusikaltimų atvejai, Jungtinėse Valstijose ar jų
jurisdikcijai priklausančiose teritorijose egzistuo-
ti negali.” Ši pataisa bu vo 3/4 visų valstijų ratifi-
kuota 1865 m. gruodžio 18 d., taigi tik po Lincoln
žūties.

Filmo pabaigoje matome karo pabaigą, kai
1865 m. balandžio 9 d. pietiečių gen. Robert E. Lee
pa sidavė šiauriečių gen. Grant. Po penkių dienų,
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Puikus filmas žvelgia į 
JAV istoriją
ALEKSAS VITKUS

Globalizacija, interneto plėtra, nesiliau-
janti, vis didesnį pagreitį įgyjanti
moks lo ir technologijos pažanga kas-

dien keičia mūsų pasaulį. Bet kaitos sūkuryje
yra pastovių elementų. Naujame kairiosios
Vyriausybės programos projekte rašoma, kad
būtinas Lietuvos ir Rusijos santykių „perkro-
vimas”, dvišaliame bendradarbiavime dėmesį
sutelkiant ne praeičiai, o ateičiai, „grindžiant
jį abipusį pasitikėjimą stiprinančiomis euro-
pietiškomis vertybėmis, neapsibrėžiant iš -
anks tinėmis, sunkiai įgyvendinamomis sąly-
gomis, trukdančiomis geriems ir abiem pusėms
nau dingiems kaimyniniams santykiams”. Įvairiuo-
se savo pavidaluose socdemai jau dvidešimt metų
stengiasi gerinti santykius su Rusija. Ligšiol jiems
nepasisekė, nepasiseks ir šį kartą.

Nuo Nepriklausomybės atgavimo Lietuvos san-
tykiai su Rusija ne visada buvo įtempti. Būta atšili-
mo laikotarpių. Gana ilgai Lietuva turėjo norma-
lius ryšius su Maskva, kuri buvo labiau linkusi
pliekti mūsų kaimynus Estiją ir Latviją. Nors Ru -
sija pirmiausia su Lietuva pasirašė ir ratifikavo sie-
nos demarkavimo sutartį, santykiai visada buvo ga -
na trapūs, nes tai viena, tai kita pusė buvo linkusi
kai myno elgesyje įžiūrėti blogos valios.

Socdemai nuosekliai teigia, kad konservatoriai
neišnaudojo progų santykius pasukti normalaus
bendravimo linkme. Ir pasitiki savo gebėjimu tai
daryti. Šis pasitikėjimas nėra labai pagrįstas. Soc -
demams atėjus į valdžią 1992 m. pabaigoje, buvo
skel biama, jog Lietuva taps tiltu tarp Rytų ir
Vakarų. Maskvai buvo siunčiami aiškūs ženklai,
kad norima gerinti ryšius, bet Kremlius nekreipė
jokio dėmesio į socdemų pastangas įsiteikti, tad flir-
tas buvo nesėkmingas. Apie santykių gerinimą
nemažai kalbėta ilgais Algirdo Brazausko premje-
ravimo metais, nors reikšmingesnių laimėjimų ne -
būta.

Gediminiui Kirkilui premjeraujant, tarpusavio
santykiai pasiekė dugną. Atsakomybė tenka abiem
pusėm. Bet verta prisiminti, kad Lietuva dažnai ir
griežtai kritikavo Maskvą, ypač dėl dujotiekio
,,Nordstream” tiesimo, grasino vetuoti Europos Są -
jun gos derybas su Rusija, kalbėjo apie naująjį šaltą-
jį karą, smerkė Rusijos veiksmus prieš Gruziją,
priekaištavo ES šalims, kad jos esą pataikauja
Kremliui, vertybes paaukodamos prekybai ir vamz -

dy nams. Rusija neliko skolinga.
Nėra pagrindo manyti, kad šį kartą bus kitaip.

Sąlygos santykių gerėjimui yra nepalankios. JAV ir
Rusijos santykių „perkrovimas” nepasiekia lauktų
rezultatų, net Rusiją palaikančios Vakarų Europos
šalys reiškia susirūpinimą dėl demokratijos suvar-
žymų ir griežtos Putino politikos savo oponentų
atžvilgiu. Be to, NATO skiria ypatingą reikšmę ka -
rin ėms pratyboms ,,Steadfast Jazz”, kurios vyks
Lenkijoje ir Baltijos šalyse 2013 m. rudenį. Pratybos
yra netiesioginis atsakas 2009 m. vykusioms Ru -
sijos pratyboms „Zapad” ir „Ladoga”. Nors ne pri -
imti galutiniai nutarimai dėl pratybų apimties, Bal -
tijos šalys ir Lenkija siekia, kad pratybose dalyvau-
tų kuo daugiau karių iš kuo daugiau šalių, kad jos
nebūtų virtualios. Jų rengimas erzina Rusiją.

Visada buvusi gana atgrasi ir nemaloni kaimy-
nė, Rusija vis labiau primena pretenzingą, prieka-
bią damą, visur įžvelgiančią ir jautriai reaguojan-
čią į tikrus ar menamus įžeidimus. Šį ypatingą jaut-
rumą veikiausiai sukelia Rusijos vadovų suprati-
mas, jog šalies galia negailestingai mažėja, ir kad
pro cesas yra nesustabdomas.

2009–2010 m. prezidentė Dalia Grybauskaitė ir
premjeras Andrius Kubilius mėgino gerinti santy-
kius su Maskva. Kurį laiką net buvo viliamasi, jog
prezidentė bus pakviesta Rusiją. Nors per pastaruo-
sius dvejus metus būta teigiamų poslinkių ekono-
mikos ir kultūros srityse, Rusija pasiryžusi ben-
drauti tik savo sąlygomis. Maskva nori, kad Lietuva
prisidėtų prie naujos Kaliningrado atominės jėgai-
nės statybos, nors Lietuvos prisijungimas prie pro-
jekto reikštų savo jėgainės statybos atsisakymą.
Rusiją siutina Lietuvos nutarimas griežtai įgyven-
dinti trečiąjį ES energetikos paketą, kuris atskiria
dujų tiekėjus nuo vamzdynų bei jos vaidmuo įtiki-

nant Europos komisiją pradėti tyrimus, kurie
turi nustatyti, ar „Gazprom” pažeidžia anti -
monopolines ES taisykles.

Kremlius dar nori, kad Lietuva neberei-
kalautų okupacijos žalos atlyginimo, nors jis
puikiai žino, kokio likimo sulauktų Lietuvos
politikas, kuris vienašališkai ir nuosekliai ra -
gintų palaidoti šį klausimą. Naujoji Lie tuvos
Vyriausybė skelbiasi ketinanti sutelkti dėme-
sį į ateitį, ne praeitį, bet pati Rusija nuolat už -
simena apie praeitį, iškreipia Lietuvos istori-
ją, kovojusius už Lietuvos laisvę vadina nacių

talkininkais. Spalio mėnesį Rusijos Užsienio reika-
lų ministerija reiškė pasipiktinimą, kad Šilutės ra -
jone šalia atstatyto partizano bunkerio Švėkšnos se -
niūnijoje buvo atidengtas paminklas. Esą ne tik gar-
binami nacių kolaborantai, bet tai daroma „per 68-
ąsias Šilutės rajono išvadavimo iš fašistinių vokie-
čių grobikų metines”. Rusija patogiai užmiršo, kad
jokio išvadavimo nebuvo, nes rudąjį okupantą tik
pakeitė raudonasis. Taigi, siekdama geresnių san-
tykių su Rusija, Lietuva turėtų atsisakyti planų ma -
žinti savo energetinį priklausomumą ir pažeidžia -
mu mą bei iškreiptai vaizduoti savo praeitį. Tai per
aukšta kaina kaprizingos damos malonei laimėti. O,
padarius nuolaidą, ko gero, būtų reiškiamos naujos
pretenzijos.

Kokie bebūtų socdemų ir Vyriausybės ketini-
mai, prezidentė Dalia Grybauskaitė grieš pirmuoju
smuiku, nustatant užsienio politikos gaires. Prezi -
dentė jau seniai pabrėžia energetinio nepriklauso-
mumo bei suskystintų dujų terminalo svarbą. 2010
m. pradžios susitikime su Vladimir Putin ji tvirtai
atmetė jo raginimą prisijungti prie Kaliningrado
ato minės statymo. Prisimintina ir jos taikli pasta-
ba, kad „su Rytų kaimynu saulės ieškoti sudėtinga,
nes nemokamai saulės ten nedalinama”.

Naujasis užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius yra vienas didžiausių Lietuvos integra-
vimosi į Vakarus entuziastų, itin uolus NATO rėmė-
jas. Jis skeptiškai, net gana įtariai, vertina Rusijos
užsienio politiką, gal net linkęs pervertinti jos ke -
liamą grėsmę Lietuvai. Jis turėtų puikiai sutarti su
prezidente dėl tvirtos, nepataikaujančios politikos
Rusijos atžvilgiu. Santykiai, ypač ūkiniai ir kultū-
riniai, gali pagerėti šiek tiek, bet rimtesnių pokyčių
nebus.

Alfa.lt

Socdemų santykiai 
su Rusija – déjà vu
KĘSTUTIS GIRNIUS

Nukelta į 13 psl.
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GINTARĖ BUKAUSKIENĖ 

Vasara nurisnojo, poilsį pakeitė mokyklos,
darbai, reikalai… Tačiau kartkartėmis pri-
simenu vieną sto vyklą Neringoje, apie

kurią gal daugelis gerai ir nežino. Tradi ci nė lietu-
viškai kalbančių vaikų sto vyk la tęsiasi dvi savai-
tes, jos pabaigą apvainikuoja stovyklautojų pasiro-
dymas Putnam, CT. Apie tai jau buvo pasakota
mūsų skaitytojams. Tačiau vyresniesiems stovyk-
lautojams yra siūloma ir trečioji savaitė, kurios
me tu Neringoje stovyklauja paaugliai nuo 12 iki 16
metų.

Ši savaitė gana skiriasi nuo pirmų dviejų, ją
drįsčiau pa va din ti ramybės oaze. Na, be abejo, vai -
kai ir sportuoja, ir dainuoja, ir žai džia įvairiausius
žaidimus. Likus šiek tiek mažesniam stovyklautojų
skaičiui, tarp vaikų balsų aiškiau pasigirsta paukš-
čių švilpavimas, lietaus lašų ritmas, vėjo šniokšti-
mas. Gana įtemptą dienotvarkę pa   keičia kiek
ramesnė dienos tėkmė. Popietinius numatytus
užsiėmimus pakeičia stovyklautojams siūlomi pa -

sirenkami dalykai, kur
vaikai  renkasi tai, kas
jiems artimiau ir įdo-
miau. Šiais metais sto-
vyklautojai galėjo pasi -
rink ti medžio drožinėji-
mo, fotografijos, pramo-
ginių šokių, tekstilės
rank darbių, miško sta-
tybos, uogavimo ne -
toliese esančiame avie-
čių ir mėlynių ūkyje bei
uogienės virimo pamo-
kas.

Mums, suaugu-
siems, dar gana ne -
blogai yra pažįstama
nespalvotų nuotrau kų
ryškinimo technologija,
tačiau mūsų vaikams tai – beveik išnykęs amatas.
Fotografas Al gis Nor vila iš New York stovyklauto-
jams pri statė visą nespalvotos fotografijos gimimo
pro  cesą. Stovyklautojai pa tys fotografavo, ryškino
juostas ir mo kėsi spausti nuotraukas. 

Dvasiniams apmąstymams Put nam seselės
pakvietė nuostabų ku ni  gą Joną Puodžiūną, OFM.
Esu laiminga, kad vaikams teko pabendrauti su
tokia gilia ir šviesia asmenybe. Kiek daug gilios
patirties, išminties ir re liginio su vokimo buvo iš -
dalinta sto vyklautojams.

Norėčiau pasidžiaugti dar keletu stovyklos
vakarinių programų. Ne pa prastai gražiai praėjo
režisierių dvi kova, kuri vyksta jau ne vie neri
metai. Pa pras tai stovyklautojai pa skirs tomi į vai-
dybines grupes, jiems paskiriami vadovai – reži sie -
riai. Šiais metais keturios grupės pristatė dvi lietu-
vių liaudies pasakas: „Du broliai” ir „Mer gelė ir
nykštu kai”. Tad dvi grupės rungėsi režisuodamos
vie ną pasaką, kitos dvi – kitą. Neį ti kėtina, kaip
smagiai, kūrybingai ir linksmai jaunimas gali
kurti su itin nedideliais ištekliais! Stovyk lauto -
jams labai patinka ir modernaus šo kio pamokos, o
visas rezultatas atsi skleidžia per labai kūrybingai
pristatomas išmoktas ir improvizuojamas šokių
kompozicijas stovyklautojų šokių konkurso metu.

Trečios savaitės metu stovyklautojai dažniau
pasklinda už stovyklos ribų. Paprastai suruošia-
mos 2–3 iškylos. Pirmoji – apie 6 mylių į South
Pond, kur, gavus Marlboro mies telio leidimą, mūsų
vaikai gali naudotis miestelio paplūdimiu, pasi-
maudyti tvenkinyje ir vėl pėstute parkeliauti į

Neringą. 
Tradiciškai ruošiama didžioji iš kyla, kurios

metu vaikai keliauja 14 mylių nuotolį. Šiais metais
iškylą dėl nepalankių orų teko kiek sutrum pinti.

Trečios savaitės programa rūpinasi Dana
Račiūnas-Norvilienė, ilgametė New York miesto
mokyklų mokytoja metodininkė. Kruopščiai ir
ramiai ji vedė mūsų vaikus į grožio, ramybės ir
paprastumo pasaulį, kur kiekvienas galėjo rasti
tai, kas jam miela ir prasminga, bei praleisti kelias
dienas arčiau gamtos bei draugų.

Gintarė Bukauskienė – Ilgametė meno progra-
mos Neringos stovykloje vedėja, stovyklautojo
Naglio mama.

Trečioji stovykla Neringoje: ramybės oazė

Stovyklautojai rodė, ko išmoko per modernaus šokio pamokas.  Algio Norvilos nuotr.

Stovyklautojos Linos Mockutės nuotrauka. Joje – Linos
draugė, ilgametė Neringos stovyklautoja Elytė Auš -
traitė. Fotografijos pamokos mokytojas – Algis Norvila.

Lietuvė, nepamirštanti 
jaunystės pomėgio

EDVARDAS ŠULAITIS

Jeigu norite pamatyti gražių lie -
tuviškų kalėdinės eglu tės
papuošalų, turite keliauti į

Rockford, IL, kur gyvena jų kūrėja
Ona Kerami nie nė. Nors ji – garbingo
amžiaus (gi mė 1929 m. vasario 16 d.),
o ir ligos jos jau neaplenkia, tačiau ši
darbšti bei na ginga moteris stengiasi
nepasiduoti ir prieš Kalėdas paga-
minti bent porą šimtų šiaudinukų. 

„Vis negaliu atsisakyti savo ilga -
mečio pomėgio ir stengiuosi išpildyti
bent dalį prašymų”, – sakė švelniai
Onute vadinama šiaudinukų meist-
rė, kurios darbus yra įsigiję daugelis
muziejų įvairiuose miestuose. Dau -
giausia Keraminienės kūrinių yra
Rockford etniniame muziejuje, kurio

lietuviškam skyriui lietuvė ilgus me -
tus vadovavo. 

Nors Keraminienės sveikata yra
silpnoka, vos tik geriau pasijutusi, ji
kimba į darbus – daro pamėgtus šiau-
dinukus. Anks čiau Onutė džiuginda-
vo ir kitokiais tautodailės kūriniais –
skulptūrėlė mis, figūrinėmis kompo-
zicijomis iš vaško ir kt. Ji dalyvavo
grupinėse parodose ne tik Rockford,
bet ir Čika goje. Keraminienė buvo
surinkusi ir Lietuvoje darytų gintaro
dirbinių, kurių nemažai atidavė
Rock ford bei kitų miestų muziejams. 

Kai buvo jaunesnė ir sveikesnė,
Onutė amerikiečiams skaitydavo
pas kaitas apie Lietuvos kultūrą, mo -
kė kitataučius lietuvių tautinio me -
no, rankdarbių. Š. m. lapkričio 12 d.
Keraminienė da lyvavo religiniame

Ona Keraminienė su savo kalėdiniais papuošalais tais laikais, kada ji juos gamindavo
šimtais.
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Cleveland,�OH

Atsisveikinome su 
prezidento Smetonos vaikaičiu 

DR. VIKTORAS STANKUS

Antanas Algirdas Smetona, pia-
nistas, Lie tu vos Respublikos
pirmojo prezidento An tano

Sme tonos vaikaitis, po sunkios kovos
su vėžiu atsisveikino su šiuo gyveni-
mu š. m. gruodžio 1 d. Cleveland,
Ohio.

Pasak jaunesniojo brolio Vytauto
Juliaus Sme tonos, Antanas, nors ir
kankinamas skausmingos ligos, buvo
pasiruošęs sutikti Sutvėrėją, nes, li -
gonio prašymu, jį nuolat lankydavo ir
komuniją teikdavo katalikai dvasiš-
kiai. A. Smetonos gyvenimo kelionė
buvo įdomi ir įvairi.

A. Smetona gimė 1939 m. sausio
23 d. Pa ry žiuje. Netrukus su tėvais
Juliumi ir motina Birute Nasvytyte-
Sme toniene grįžo į Lietuvą. Sovie -
tams okupuojant Lietuvą, Smetonų
šeima 1940 m. birželio mėnesį pasi-
traukė į Vakarus, į Ameriką. 1942 m.
apsigyveno Cleveland, Ohio, kur 1944
m. Smetonų bute kilusio gaisro metu
prezidentas mirė apsinuodijęs dū -
mais.

Po tėvo ir senelio mirties Sme to -
nų šeima persikėlė į Cleveland
Heights, OH. Jaunasis Antanas pra-
dėjo skambinti pianinu, šio meno jį

mokė motina Birutė ir muzikas Leo -
nard Shure netoliese esančioje Cleve -
land Music School Settlement, kur jie
abu mokytojavo. Pirmasis Antano
koncertas vyko ,,Halle’s Steinway”
salėje, Cleveland miesto centre, jam
būnant 6 metų. 1956 m. jis baigė St.
Joseph katalikų gimnaziją lietuvių
ra jone, Cleve land. 

Keletą kartų grojo pagrindinėse
Cleveland ir New York radijo stotyse.
Atliko programą Lietu vių studentų
sąjungos suruoštame rečitalyje 1959
m. Čikagoje. ,,Dirvos” laikraščio jau-
nųjų pianistų suruoštame konkurse
1961 m. laimėjo pirmą vietą.

Muzikos studijas tęsė New York
mieste. Bakalauro laipsnį gavo
Mannes College of  Music (1961 m.), o
magistro – garsiojoje Julliard School
of  Music. Po to keletą metą praleido
Europoje, kur studijavo jam paskirtų
Amerikos Fulbright, Rockefeller,
Herz bei Vokietijos stipendijų dėka. 

Koncertavo kaip solistas su Ham -
burger Sym phoniker ir Frank furt
sim foniniais orkestrais, dalyvavo
tarp tautiniuose konkursuose, o Ver -
celli Viotti konkurse Italijoje laimėjo
sidabro medalį. A. Smetonos kon -
certas Wigmore Hall, Londone, vykęs
1967 m. balandžio mėnesį, buvo įrašy-

susirinkime, kur kalbėjo apie Lie -
tuvą, papasakojo apie tai, kaip ji
būdama jauna mergaitė, buvo pate-
kusi į Vokietijos Da chau koncen tra -
ci jos stovyklą.

Rockford lietuvė yra sušelpusi
daug lab daringų lietuviškų ir nelie-
tuviškų organizacijų. Už visuomeni-
nę veiklą bei nuopelnus Lietuvai (yra
parėmusi ir daugelį Lietuvos organi-
zacijų bei pavienių asmenų tėvynėje)
ir darbą Šaulių sąjungoje ji įver tin ta
ne vienu ženklu, tarp kurių – „Šaulių
žvaigždės” ordinas, Ameri kos revo-
liucijos dukterų organizacijos meda-
lis. Šį garbingą apdovanojimą ji gavo
pirmoji iš ne Amerikoje gimu sių mo -
terų. 

Šiandien Keraminienė į Čikagą,
kur ji anksčiau kartu su a. a. vyru
buvo dažna viešnia, atvažiuoti jau
negali. Nors jai daž nokai tenka pabu-

voti ligoninėje, ji nepraranda vilties
atsigauti. Svar biausia – ji nepraran-
da noro dirbti lie tuvių labui. Už tai
šiai darbščiai moteriai priklauso
didelė pa garba ir padėka! Ilgiausių
metų jai! 

Jeigu kas keliautų į Rockford,
aplankykite to miesto pašonėje,
Spring Brook gatvėje, esančią Ke -
raminienės sodybą, kur stovi vienas
gražiausių Jono Keramino padarytų
koplytstulpių. Šis meno kūrinys
traukia ne vieno praeivio akį, jis
buvo ne kartą aprašytas amerikiečių
spaudoje, rodytas per televiziją. 

Neseniai Keraminų sūnus Vidu -
tis šią Lietuvą garsinančią moterį bu -
vo nuvežęs į atnaujintą ir praplėstą
Rockford muziejų, kuriame yra įvai -
rių tautų skyriai. Tačiau akį la biau -
siai traukia lietuviškas skyrius. Tai
vis Onos Keraminienės nuopelnas.

Artėjant didžiosioms metų
šventėms, Lietuvos atstovybė-
se organizuojami įvairūs ren-

giniai, į kuriuos susirenka svetur gy -
venantys tautiečiai, prisimenamos
se nosios advento tradicijos, atsidėko-
jama iškiliausiems užsienio lietu-
viams. 

Lietuvos atstovybėje Berlyne
gruo džio 6 d. surengta lietuviška
advento vakaronė, kurioje prisiminti
tūkstantmetį siekiantys Lietuvos ir
Vokietijos Saksonijos-Anhalto žemės
saitai, pristatyti lietuviški advento
pa pročiai, folkloras, surengta lietu-
viškų rankdarbių, papuošalų ir kuli-
narinio paveldo produktų mugė.

Lietuvos ambasadorius Vokie -
tijoje Deividas Matulionis pažymėjo,
kad Saksonija-Anhaltas visada bus
svarbus Lietuvos partneris, nes bū -
tent šios žemės Kvedlinburgo mieste
buvusiame imperatoriškajame mote-
rų vienuolyne rašytame metraštyje –
Kvedlinburgo analuose – pirmą kartą
paminėtas Lietuvos vardas.

Renginyje dalyvavę šio Vokie -
tijos regiono atstovai pabrėžė sėk -
min gą dvišalį bendradarbiavimą že -
mės ūkio srityje. Šie glaudūs ryšiai
atsispindi ir tradicinėje Kalėdų šven-
tėje, kurią jau šeštą kartą kartu su

Paskutinis ,,sudiev“ Visų Sielų kapinėse. Trečias iš d. stovi Antano brolis Vytautas Julius
Smetona, šalia jo, dešinėje, stovi jo sūnūs Paul ir Peter Smetonos.  

Dr. V. Stankaus nuotr.

tas (jį galima išgirsti internete per
,,YouTube”). Londono laikraštis ,,Dai -
ly Telegraph” A. Smetonos grojimą
pavadino ,,didingu grojimu”.

Grižęs į Ameriką, A. Smetona
dėstė Eastern Michigan, Indiana
State, Appalachian State ir Youngs -
town State universitetuose. Taip pat
dėstė Cleveland Music School Set -
tlement, Willoughby School of  Fine
Arts, John Carroll ir Ursuline univer-
sitetuose. Koncertavo kaip solistas
Phillip’s Collection, Washington, DC,
Čikagos ,,Orchestra Hall” ir Lincoln
Center, New York.   

Koncertavo ir lietuvių visuome-
nei. Keletą koncertų atliko kartu su
savo broliu, pianistu Vytautu J. Sme -
tona. Vytautas brangina tą atminimą
ir prisimena, kad brolis nemažai kon-
certavo ir labdarai, o koncertas Cleve -
land Music School Set tlement 1964 m.
buvo skirtas sutelkti lėšas Ame rikos
lietuvių krepšinio rinktinei vykstant
į Australiją. Lie tuva Anta nui buvo ar -
ti širdies. Po 1990 m.  nepriklausomy-
bės atkūrimo jis net keletą kartų vy -
ko į Lietuvą, ten praleisdamas po ke -
lis mėnesius. 

Atsisveikinimas su Antanu vy ko
š. m. gruodžio 6 d. ,,Schulte and
Mahoney-Murphy” laidojimo namuo-
se. Liūdesyje liko Antano ir jo žmo-
nos Lois Pachucki dukros Valerie
(Sme tona) Running, atskridusi iš Ca -
lifornia, ir Claudia Smetona (deja, ne -
spėjusi atvykti į laidotuves). Taip pat
dukterėčia seselė Gertrude Marie,
bro lis V. J. Smetona su žmona Cath -
erine ir jų vaikai Joseph, John, Paul,
Theresa, Peter ir Ann Marie. 

Laidotuvėse dalyvavo daug gimi-
nių iš A. Smetonos motinos pusės:
pusseserės Eglė (Augustinavičiūtė) ir
Aldona (Nasvytytė) iš Toronto, Birutė
(Augustinavičiūtė) iš Cincinnati, Da -
lia Nasvytytė-Armonienė, jos se suo
Julytė ir brolis Algirdas iš Cleve land,
bičiuliai ir draugai. Užuojautą ,,Dir -
vos” vardu pareiškė laikraščio pirmi-
ninkas Algirdas Matulionis, Cleve -
land Lietuvių klubo/namų var du –
direktorė Rūta Degutienė, JAV LB
Ohio apygardos ir Cleveland apylin-
kės vardu – dr. V. Stankus.

Gedulingas lotyniškas šv. Mišias
gruodžio 7 d. Immaculate Conception
šventovėje, Cleveland, iškilmingai at -
našavo kunigai: Bede, Godic, Weave,
ir benediktinų vienuolis Kothuski.
Pašventintas A. Smetonos karstas nu -
lydėtas į Visų Sielų kapines. Kun.
Wea  ver kapinėse sukalbėjo išlydėji-
mo maldas, melsdamas ramybės An -
tanui ir susirinkusiems. Aukas An -
tano atminimui šeima prašė skirti
benediktinų vienuolynui – Saint

Andrew Abbey, Cleveland. A. Sme to -
na palaidotas arti motinos Birutės
bei mauzoliejaus, kur ilsisi jo seneliai
Lietuvos prezidentas An ta nas Sme -
tona su žmona Sofija Sme toniene.

Po laidotuvių V. J. Smetona šei-
mos vardu pakvietė susirinkusius į
savo namus Shaker Heights pabend-
rauti ir prisiminti Antaną. Pietų
metu Nasvyčių šeimos giminaitės
pri  siminė, kaip kartu su Antanu da -
lyvavo studentų korporacijoje Neo-
Lithuania, kiti prisiminė drauge pa -
tirtus nuotykius, Antano asmenybę.
Vaišių stalą puošė Lietuvių klu -
bo/namų kepyklos iškeptas, klubo ir
Cleveland lietuvių visuomenės vardu
padovanotas įspūdingas šakotis, pa -
puoštas gėlėmis ir Lietuvos vėliavėlė-
mis. Antano dukra Valerie padėkojo
už užuojautas, pasidžiaugė ant stalo
padėtu simboliniu Lietuvos gabalė-
liu. Ji sakė norinti daugiau sužinoti
apie lietuvišką kultūrą, aplankyti sa -
vo prosenelių gimtinę.

Ohio didžiausias dienraštis
,,Cleve   land Plain Dealer”, daugelį
metų gyręs A. Smetonos tobulą ,,pia-
nistinę laikyseną”, jo tikrai įspūdin-
gą ,,techninio atlikimo sklandumą”,
gruodžio 7 d. paskelbtame Inter na tio -
nal Keyboard Institute and Festival
New York vadovo Jerome Rose nekro-
loge lietuvį apibūdino kaip aukštą,
patrauklų vyrą su aristokratiška,
autoritetinga laikysena. Rose rašo,
kad A. Smetona buvo itin ryškus pia-
nistas bei mokytojas, nuostabiai su -
gebėjęs perduoti muzikos meną klau-
sytojui. Toks jo įvaizdis ir pasiliks
mumyse.

Antanas Algirdas Smetona. 
Smetonų šeimos archyvo nuotr.

Pasaulio lietuviai pasitinka
didžiąsias šventes

Nukelta į 6 psl.



S. FIL. AUDRONĖ PAKŠTIENĖ

Washington, DC skaučių židinie čių kalėdi-
nė sueiga, vykusi š. m. gruodžio 2 dieną,
pra dėta sustojus ratu prie gražaus kalėdi-

nio stalo. Sesė Aud ronė tarė: ,,Šį malo nų šv. Kalėdų
laikotarpį tarp savo se sių ir brolių pradėsime susi-
kaupdami maldoje, prisimindami amžinybėn iške-
liavusias mūsų seses Danutę Cunningham, Nijolę
Grinienę, Aldo ną Simanavičienę, brolį Mindaugą
Jankauską bei mūsų garbės narę Da nielą Lo -
zoraitienę.” Sesė Audronė pa siūlė uždegti simboli-
nę taikos ir švie sos liepsnelę-žvakę jų ir visų mū sų
didžios Lietuvių skaučių seserijos šeimos atmini-
mui.  ,,Te ši taikos liepsnelė sujungia mūsų širdis,
mintis ir darbus skautybės labui”, – sakė ji. Na mų
šeimininkė sesė Dalė perskai tė šv. Kūčių Evan -
geliją, po to sekė kun. Ylos Kūčių malda. Visi pasi -
da lino Kūčių paplotėliais.

Sesė Audronė paragino mintimis nuskristi į tą
metą, kai už kelių sa vaičių su savo artimaisiais šei-
mos na riais švęsime nuotaikingą šventą Kū čių
vakarą ir šv. Kalėdas. Ji padė kojo sesei Dalei ir
bro liui Algiui už šiai popietei paruoštas puikias
patalpas ir įteikė sesei Dalei kalėdines gė les kaip
skautiškos padėkos išraišką. 

Tolimesnė sueigos dalis vyko prie žavingai
spindinčios, lietuviš kais šiaudinukais papuoštos
kalėdi nės eglutės. Pusračiu susėdus buvo gie da -
mos kalėdinės giesmės. Gies mėms pasibaigus, se sė
Irena tapo mū sų ,,laužvede”, su dainomis ir eilė-
raščiais vedusi nuotaikingą ir malonų skautiškų
prisiminimų ka lėdinį laužą. Paskutiniam dainų

posmeliui nutilus, sesė Audronė įnešė taikos  lieps -
nelę ir pastatė ją vi duryje rato. Sesė Audronė tęsė:
,,už baigiant mūsų laužą, užges ir mūsų uždegta
taiko-šviesos liepsnelė. Sudainuokime IV Tautinės
stovyklos dainą ‘Laužai liepsnoja’, parašytą s. Vi -
liaus Bražėno 1958 metais Atlanto ra jone.” Toje
stovykloje ,,Rambynas”, vykusioje Camp Child,
Cape Cod, MA, teko dalyvauti ir sesėms Audronei,
Meilei, Aldonai bei Irenai. ,,Mes puikiai prisime-

name, kaip brolis Bražėnas mus šią dainą prie sto-
vyklos laužo iš mokė”, – prisiminė sesė Audronė.
Su sikibę rankomis, laužą užbaigėme kun. Ylos
žodžiais: ,,Sutelk mus, Vieš patie, būrin.”

Vakarą tęsėme prie puikaus saldumynų ir
kavos stalo, pasidalinome sesių atneštomis dova-
nėlėmis, šventėme sesės Reginos jubiliejinį gimta-
dienį. 
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SKAUTYBĖS KeLIAS

Kai suskambės kalėdiniai varpai
Ir pasakose pasipuoš eglutės,

Lai užsimirš kasdieniniai vargai
Ir kils dar noras žemėje pabūti.
Tegul ištirps žvakučių liepsnose

Širdžių ledai ir šaltas ledo gruodas,
Ir lai sušvis vėl mūsų veiduose

Vilties ugnis lyg pranašas paguodos.

Sveikinu visus „Skautybės kelio” rėmėjus, bendradarbius, Lietuvių skautų
sąjungos seses ir brolius, savo šeimą, „Draugo” laikraščio redakciją su šv.
Kalėdomis ir laimingais Naujais metais! Lai visos svajonės Jums išsipildo.
Lai Dievulis laiko Jus visus sveikus. Lai Naujieji metai Jums atneša daug
vilties, taikos ir džiaugsmo.

v.s. Aušra Jasaitytė Petry
,,Skautybės kelio” redaktorė

Washington, DC skaučių židiniečių kalėdinė sueiga

Skautės židinietės kalėdinėje su eigoje pas Dalę Lu  kie nę. Pirmoje eilėje (iš k. į d.): Ra mu  tė Aidienė, Irena Jankaus kie -
nė, Audronė Pakštienė, Daiva Orentienė ir Elvyra Vodopalienė; antroje eilėje: Gražina Blekaitienė, Regina Galinai -
tienė, Aldona Kindurienė, Meilė Mic kienė, Dalė Lukienė, Teresė Lands ber gienė, Rūta Šlekienė ir Vida Če jauskienė.

Algio Luko nuotr.

Lietuvos bei Saksonijos-Anhalto žemės ūkio ministe-
rijomis organizuoja Lietuvos ambasada. Advento
papročius ir dainas renginio dalyviams pristatė tau-
tinių dainų atlikėja Kristina Šyliūtė ir tradiciškai
šiame renginyje dalyvaujantis ansamblis „Sutaras”.

Lietuvos ambasados Lisabonoje surengto šventi-
nio vakaro metu su gausiai susirinkusiais Por tu ga -
lijos lietuvių bendruomenės nariais aptarti tautie-
čiams aktualiausi praėjusių metų darbai, taip pat
diskutuota apie kitų metų projektus. 2008 metais
įsteigta Portugalijos Lietuvių Bendruomenė vienija
apie keturias dešimtis narių. Iš viso šalyje gyvena
apie 500 Lietuvos piliečių.

Lietuvos ambasadorius Stokholme Eitvydas
Bajarūnas Vakarų Švedijos Vesteroso miesto LB
kvietimu dalyvavo čia surengtoje Šventų Kalėdų ir
Naujųjų metų šventėje. Jis pasveikino Vesterose gyvenantį ilgametį LB narį
Povilą Čalnarį su 90-uoju gimtadieniu. Šventėje skambėjo lietuvių liaudies
dainos, buvo žaidžiami liaudiški žaidimai, vyko loterija, kurioje surinkti

pinigai bus nusiųsti Lietuvoje vykstančios „Išsipildymo akcijos” organizato-
riams. Vesteroso lietuvių telkinys nuolat gausėja, prieš kurį laiką mieste pra-
dėjo veikti sekmadieninė lituanistinė mokyklėlė.                               URM info

Lai gerovės ir laimės šv. Kalėdos Jums teikia 
Te pildosi viskas, ko tik širdžiai reikia, 

Daugiausia - sveikatos, giedriausių dienų, 
Šeimyninės laimės ir metų ilgų.

Čikagos lietuvių skautų tuntai: „Nerijos” jūrų skautės, „Aušros
vartų/Kernavės” skautės ir „Lituanicos” skautai ir jūrų skautai linki
Lietuvių Skautų Sąjungos nariams, šeimoms, draugams, „Draugo”
redakcijai linksmų šv. Kalėdų ir laimingų, skautiškų Naujų metų!

Pasaulio lietuviai

Gausus Portugalijos lietuvių būrys, švenčių proga susirinkęs LR ambasadoje, Lisabonoje.

Atkelta iš 5 psl.
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Kūčios
Stasys Yla

Šią naktį gimė
Jėzus vaikelis.
Prie stalo meldžias
Mama, tėvelis.
Tėvelis laužo
Mums paplotėlį,
Mama dalina
Po gabalėlį.
Ačiū Tau, Jėzau,
Už dovanėlę.
Sotink ir laimink
Mūs šeimynėlę.

Kai� galvoju� apie� Kalėdas,� aš
galvoju� apie� laiką,� praleistą� su
šeima� ir� draugais.� Aš� taip� pat
gal�voju� apie� visas� dovanas
kitam� ir� sau.� Per� Kalėdas� mes
val�gom� visokių� skanių� patie�ka�-
lų.� Visi� žmonės,� kurie� galvoja
apie�Kalėdas,�dažniausiai�galvo-
ja�apie�dovanas�ir�žaidimus.�Bet
man�atrodo,�kad�Kalėdos�sujun-
gia�žmones�ir�sukuria�meilę.

Marius Tali,�6�klasė Mattias, 6 metų amžiaus

Benas, 6 metų amžiaus

Visi�vaikai� žino�eilėraštuko�eiles:�„Eglutė�skarota,�eglutė�žalia...”,�bet�ar� jie,�o�dar
svarbiau�jūs�– suaugusieji�– lituanistinių�mokyklų�mokytojai,�tėveliai�ir�se�ne�liai,�žinote,
ką�galite�rasti�atsivertę�tinklalapį�www.eglute.org?�Tai�periodinio�žurnalo� �vaikams,
JAV�leidžiamo�daugiau�nei�50�metų,�tęsinys.�Įgyvendinus�JAV�LB�Švie�timo�tarybos�pro-
jektą,� kurį� remia� Lietuvių� Fondas,� žurnalas� tapo� internetiniu.� 3–4� kartus�per�metus
interne�tinė�„Eglutė”�išleidžia�naujus�ūglelius�– naujus�straipsnius,�,,Eglyno�naujienas”,
dainas�ir�juokus.

,,Pasklaidykite”�www.eglute.org puslapius:�ir�naujausią�numerį,�ir�ar�chyvą.�Tikrai
rasite� kažką� įdomaus.� Gal� kai� kurie� straipsniai� pravers� litua�nistinės� mokyklos
pamokoms,�gal�išgirsite�ir�išmoksite�naujų�dainelių,�o�jei�ne�– tai�smagiai�pasijuoksite,
pa�suksite�galvas�spręsdami�galvo�sū�kius�ar�žaisdami�lietuvišką�inter�ne�ti�nį�žaidimą.

Linkime�visiems�mūsų�skaitytojams�laimingų�šv.�Kalėdų�ir�gražių�Naujųjų�metų.

„Eglutės” redakcija

Sofija ir Viktorija Tijūnėlytės džiaugiasi kalėdiniais žaisliukais, kuriais Pasaulio lietuvių
centre gruodžio 1–2 dienomis vykusioje mugėje prekiavo Lietuvos vaikų globos būrelis
,,Saulutė”.                                                                                      Laimos Apanavičienės nuotr.

„Genio“�(San�Francisco)�mokinių�mintys�ir
piešiniai�apie�žiemą�ir�jos�šventes

Lapkričio 18 d., kai PLC didžiojoje salėje vyko seselės Ignės Marijošiūtės p askaita,
užbaigiant Palaimintojo Jurgio Matulaičio metus, vaikučiai (dauguma jų besiruošiantys
Pirmai Komunijai), vadovaujami seselės Laimutės,  turėjo įdomią pamokėlę – skaitė
knygelę „Jurgutis“, kalbėjo apie Matulaičio meilę Švč. Mergelei Marijai, mokėsi maldą
„Sveika Marija”, labai kūrybingai papuošė Pal. Jurgio paveikslėlį ir džiaugsmingai
pradėjo Tikėjimo metų kelionę.                          Pal. J. Matulaičio misijos archyvo nuotr.

Onutės Surdokienės karpinys ,,Angelai”

Gavę šį laišką-sveikinimą, mes apsilankėme tinklalapyje www.eglute.org
ir siūlome Jums keletą žinučių ir piešinėlių iš paskutiniojo ,,Eglutės” numerio.
Tikimės, kad Jūs susidomėsite ir apsilankysite šioje svetainėje.

Redaktorė

www.eglute.org naujametiniai sveikinimai 

Giedrės Seniūnienės piešinys. 

Kalėdų žvaigždelė
Zita Gaižauskaitė

Geroji žemele,
Parodyk man kelią
Į šviesią ir tyrą
Kalėdų žvaigždelę.

Kai niekas nemato,
Kai niekas negirdi,
Kai angelas basas
Ateina į širdį.

Ateina į širdį
Tik vaikiškai tyrą.
Balti žiedlapėliai
Ant delno pabyra.

Balti žiedlapėliai
Parodys tau kelią
Į nuostabiai tyrą
Kalėdų žvaigždelę.

Per�Kūčias�aš� ir�mano�šeima
susėdame� prie� stalo� ir� bent
paragaujame� dvylika� skirtingų
valgių.�Aš�daug�galvojau,�ką�tas
skaičius� reiš�kia:� ar� tai� gali� būti
dvylika� mėnesių� ir� po� to� atei�-
nantys� nauji� metai?� O� gal� tai
reiš�kia� draugystę,� pasidalinimą
ir�meilę�tarp�šeimos�narių?�Man
labai�patinka�Kūčios�–�ne�dėl�val-
gymo,�bet�todėl,�kad�visa�šeima
susirenka�prie�stalo.

kalmintas kupčinskas,�7�klasė



LAIMA APANAVIČIENĖ

Ir vėl į duris beldžiasi Kalėdos.
Netrukus užversime paskutinį
2012 metų kalendoriaus lapą.

Taip jau įp rasta, kad tai ne tik do -
vanų pirkimo, pasiruošimo šventei
metas. Pas ku tinėmis nueinančiųjų
metų dieno mis paprastai prisime-
name nuveiktus darbus, įdomiausius
įvykius, žmo nes, kuriuos sutikome.
Ne išim tis ir Čiurlionio galerija, jau
55 metus veikianti Jaunimo centre
Čikagoje. Tie sa, nors jubiliejinis gim-
tadienis buvo spalio pabaigoje, jo dar
nešventėme, tačiau prisiminti tu ri -
me ką. 

2012-uosius pradėjome Dainiaus
Mačikėno fotografijos paroda ,,Iš
meilės šokiui”. Tai paroda, gimusi iš
tūkstančių akimirkų, sustabdytų Vil -
niuje, Boston, MA ir Providence, RI,
pro objektyvo ertmę stebint Lie tuvos
baleto meistrų – Eglės Špo kaitės,
Mar tyno Rimeikio, Mindaugo Baužio
bei Vilios Putrius – kasdienį darbą,
sce nos užkulisius ir taip už gimusį šo -
kio stebuklą. 

Žiūrovas galėjo pamatyti baleto
scenos žvilgesį, linijų tobulumą, už -
buriančią muzikos ir judesio har mo -
niją, pažvelgti į scenos užkulisius,
kur per emociškai ir fiziškai seki -
nantį darbą gimsta mus užburiantis
šokis. Parodos atidaryme dalyvavo
dar bų autorius D. Mačikėnas ir bale-
to šokėja Eglė Špokaitė. 

Kovo 12 d. Čiurlionio galerija bu -
vo pakviesta į Loyola University Chi -
cago suruoštą Kovo 11-os dienos
šventę. Šioje šventėje aktorė Audrė
Budrytė–Nakienė trumpai supažin -
dino susirinkusiuosius su lietuvių
poezija, proza, skaitė lietuvių poetų
eiles. Čiurlionio galerija suruošė Al -
gio Griškevičiaus nuotraukų parodą
(mecenatė Giedrė Gillespie), kuri
sulaukė nemažo pasisekimo. Renginį
organizavo Gabija Steponėnaitė. 

Na, o kovo viduryje susilaukėme
svečių iš toliau. Pirmą kartą Čiurlio-
nio galerijoje svečiavosi grupė lietu-
vių dailininkų iš Atlanta, GA. ,,Su si -
pažinkime, mes – iš Atlanta, GA”, –
čikagiečius į savo parodą kvietė me -
nininkai – fotografė Aiva Gabrie lai -
tytė, ta py tojai Silvija Aniulienė, Vy -
kin tas Genys, Simona Pakalkaitė,
As ta Phillips ir Sandra Verb liu  gevi -
čiū tė bei konceptualių darbų autorė
Ša rūnė Stanke vičienė. Paroda praėjo
su pasisekimu. Ypač daug pagyrų
susilaukė A. Gab rie laitytės nuotrau -
kos, S. Aniulienės, Š. Stankevi čienės
darbai. Netikėtų raiškos prie mo nių

Ša rūnės darbai kupini subtilaus pa -
jautimo. Tai pagauta, pajausta, paste-
bėta akimirka, įamžinta la bai netra -
diciniu būdu. Jos darbai ku pini erd-
vės, skaidrumo ir šilumos. Tad ne -
keista, kad ši au torė parodos ati dary -
me iš susirinku sių žiūrovų susilaukė
daugiausia klau simų. 

Atėjusius į parodą domino ir jau-
niausios parodos dalyvės – S. Pa -
kalkaitės – kūriniai. Jei autorė neap -
leis kūrybos, jos darbai kada nors
gali susilaukti pakvietimo ir iš kitų
ga lerijų. 

Visiems, kurie nors kiek domisi
kultūriniu išeivijos gyvenimu, gerai
žinoma režisieriaus ir operatoriaus
Arvydo Baryso pavardė. Prieš sep-
tynetą metų pirmą kartą apsilankęs
JAV režisierius sakosi įsimylėjęs
Ame rikos lietuvius, tad grįžęs nus-
prendė statyti filmų seriją „Žymiausi
pasaulio lietuviai”. Tai filmų serija
apie žmones, kurie garsūs Amerikoje
bei pasaulyje, tačiau apie kuriuos
ma  žai žinoma Lietuvoje. Vienos pir-
mųjų šio filmo serijų premjera „Švie -
sos ir formos estetas” apie fotomeni -
ninką Algimantą Kezį  ir vyko balan -
džio 1 d. Čiurlionio galerijoje, Jauni -
mo centre. Jos metu atvykę žiūrovai
ne tik dalyvavo filmo premjeroje, bet
ir susitiko su filmo herojumi ir su fil -
mo režisieriumi. Ta proga fotografas
Jonas Kup rys paruošė fotoparodą,
skirtą A. Kezio nueitam gyvenimo
ke liui. 

Balandžio 27 d. Čiurlionio galeri-
joje atsidarė paroda ,,Transformuoti
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Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyve-
nimą, kad apsčiai jo turėtų

(Jono�10:10)

Apstus�gyvenimas�–�kiekvieno�svajonė�ir
siekis.� Bet� kaip� jis� turi� atrodyti,� kokiu
apstumu� pasižymėti,� kad� tu� tikrai

būtumei� laimingas?� Galime� turėti� apsčiai
duonos,� sveikatos,� proto,� bet� tai� vis� tiek
nesuteikia� gyvenimo,� gyvybės� apstumo.
Pasižvalgius� aplink,� vien� laikinumas,� visas
mūsų�kuriamas�ar�turimas�gyvenimo�apstu-

mas�bematant�sunyksta,�ir�nėra�atramos,�kuri�tvirtai�galėtų�laikyti�tavo�gyvybės
inkarą.

Dėl�šios�priežasties�žmonijos�beviltiškos� istorijos�kelyje�sužibo�Betliejaus
žvaigždė.�Tarsi�švyturys�audroje�paklydusiam�laivui,�sušvito�žmogui�pakvieti-
mas� į� nesibaigiančios� gyvybės� krantą,� gyvenimo� apstumą.� Dangus� ir� žemė
praeis,�o�mano�žodžiai�nepraeis� (Mato�24:35).� Jo�kvietimas� tau,�besiblaškan-
čiam�ir�neramiam,�dar�nepraėjo,�tikiuosi,�jį�spėsi�priimti�iki�tavo�dangus�ir�tavo
žemė�praeis.�

Apie� dangaus� ir� žemės� praėjimą� šiemet� vėl� daug� buvo� kalbėta,� visur
pabrėžiant�žodį�„Pabaiga”.�Tikėjimo�ir�vilties�neturintis�žmogus�yra�pilnas�bai-
mės,� todėl� tiek� daug� apie� ją� kalba.�Tiems,� kurių� gyvenimo� laivui� kelią� rodo
Betliejaus�švyturys,�kiekviena�prabėganti�diena�yra�tik�artėjimas�į�tikėjimo�išsi-
pildymą,� į�naują�pradžią,� į�gyvybės�apstumą.�„Štai�aš�visa�darau�nauja!...� šitie
žodžiai�patikimi�ir�tikri.”�Aš�esu�Alfa�ir�Omega,�Pradžia�ir�Pabaiga.�Trokštančiam
aš�duosiu�dovanai�gerti�iš�gyvojo�vandens�šaltinio.�(Apreiškimo�21:5-6)

Palaimintų�Jums�Šv.�Kalėdų�ir�Naujųjų�2013-ųjų�Viešpaties�metų!

kun. Liudas Miliauskas, 
Lietuvių�evangelikų�liuteronų�Tėviškės�parapija

Čiurlionio galerijai 2012-ieji buvo sėkmingi

Algimantas Kezys (kairėje) ir režisierius Arvydas Barysas. 
Laimos Apanavičienės nuotr.

gyvenimai”, kurios didelę rengimo
naštą ant savo pečių nešė dailininkė
Aušrinė Marcinkevičiūtė-Kerr, pa -
siū  liusi suruošti parodą, kurioje ga -
lėtų dalyvauti visi kūrybingi, ne bū -
tinai meno studijas baigę žmo nės.
Dar bus pristatė net 20 autorių. Gau -
siai į parodos atidarymą su si rinkę
žiū rovai gėrėjosi kūrybingų žmonių
išmone – iš dėvėto rūbo, apavo ar gal -
vos apdangalo, kurie mena praeitį ar
kelia gražius ar liūdnus prisimini -
mus, sukurti meno kūrinį. Parodoje
ap silankę dar kartą įsitikino – daik-
tas, sutikęs kūrėją, savo ,,gyvenimą”
pasuka visai kita linkme. 

Sezono pabaigą šventėme su sve -
čiais iš saulėtosios Florida valstijos.
Gegužės 11 d. atsidariusioje parodoje
,,Kryžkelės” dalyvavo lietuviai daili -
ninkai, dirbantys ir gyvenantys Or -
lando, FL. Saulius Jankauskas pagal
profesiją – plastikos chirurgas. Ta -
čiau jau daugiau nei 13 metų turi ir
kitą užsiėmimą – jį domina karštas

stiklas. Jis įdomiai žaidžia su šviesa,
vandeniu – šiltas ir šaltas; švelnus,
ly gus ir saugus arba aštrus ir pavo-
jingas.

Irma Kirvelienė, būdama 12 me -
tų, nupiešė savo pirmąją freską. At -
vy kusi į JAV Irma nepamiršo savo
po  mėgių – daugiau nei 10 metų piešia
freskas pagal užsakymus. Tuo pačiu
tapo paveikslus, kuriuos retkarčiais
rodo meno galerijose bei JAV LB
renginiuose.

Edita Klinkel fotografuoti pra -
dėjo nuo Lietuvos Nepri klau somybės
paskelbimo. Pomėgis pamažu išaugo
į aistrą, tuo pačiu atsirado įgūdžiai ir
supratimas apie tai, kokios fotografi-
jos sukelia ir išlaiko žiūrovo susi do -
mėjimą. 

Oksana Kofman baigė Kauno
dai  lės institutą. Sėkmingai pritaikė
savo žinias ir kūrybą atvykusi į JAV.
Tapo aliejiniais ir akrilo dažais.

Floridiečiai Saulius Jankauskas ir Irma Kirvelienė ruošiasi parodai Čiurlionio galeri joje.  Editos Klinkel nuotr.

Nukelta į 15 psl.



Po�šv.�Kalėdų�ateina�Naujų�metų�šventė,�kai�vėl
reikės�sėsti�už�stalo,�o�šeimininkėms�–�ga�minti.
Kūčių�vakaro�ir�Ka�lė�dų�tradicijas,�kvepiančias�ci�-

na�monu� ir�manda�rinais,�atsi�nešame� iš�vaikystės.�Tos
tradicijos� yra� pati� didžiausia� vertybė,� kurią� stengia-
mės�įskiepyti�ir�savo�vai�kų�bei�anūkų�širdyse.�Naujųjų
me�tų� tra�dicijos� dažnam� siejasi� su� kur� kas� že�miš�-
kesniais�da�lykais.�Deja,�ne�visuo�met�gerais�ir�gražiais.
Tačiau� niekas� juk� nedraudžia� patiems� kur�ti� Naujųjų
metų�sutiktuvių�tradicijas�–�įdomias,�linksmas�ir�malo-
nias.� Tai� pui�ki� proga� jauniesiems� paūžti� linksmame
draugų�būryje,�o�vyresniems�–�susitikti�ir�smagiai�pra-
leisti� laiką� su� bičiuliais.� Juk� tokiu� bendra�vimu� šian-
dien�galime�pasidžiaugti�vis�rečiau�ir�rečiau.�Paskendę
savo�dar�buose�ir�rūpesčiuose,�per�dažnai�pa�mirštame
bene�patį�svarbiausią�da�lyką,�kurį�kažkada�skelbė�vie-
nos�garsios�įmonės�šūkis:�„Svarbiausia�–�bendravimas
tarp�žmonių.�Visa�kita�–� tik� technologijos.”�Tad�Kalė�-
dos� švenčia�mos� šeimos�būryje,�o�Naujuo�sius�me�tus
švęskime�su�draugais.

Tam,� kad� Naujųjų� metų� naktis� bū�tų� įdomesnė,
nenuobodi,�ruoštis�turėtų�visi,�norintys�maloniai�pra�-
leisti� laiką.�Viena� iš� pasiruošimo� šven�tei� dalių� tenka
šei�mininkėms.�Ant� naujamečio� šven�tinio� stalo� tikrai
nepakanka�vien�pagal�etiketą�iš�ri�kiuotų�in�dų,�taurių,
įrankių�ir�pa�pras�tai�patiektų,�nors�ir�pačių�ska�niau�sių
patiekalų.�Visada�norisi�naujametės� simbolikos.�Tam
dažniausiai�gali�pakakti�tik�noro�ir�vaizduotės.�Šiuo�at�-
veju� labai� tin�ka� visiems� žinoma� taisyklė:�„Panaudok
viską,�ką�turi�po�ran�ka.”

Eglutės iš sūrio

Reikės: 1 sv kietojo sūrio, indelio žalių alyvuo-
gių be kauliukų, kelių me dinių iešmelių.

Iš dalies sūrio atpjaukite kelis (tiek, kiek pla-
nuojate daryti eglučių) kvadratinius gabalėlius.
Tai bus eg lutės pa grindas. Likusį supjaustykite ly -
gia šoniais trikampiais su vienu ilgu kampu. Tri -
kampėliai gali būti didesni ir mažesni. Jų galite
pripjaus tyti mažėjimo tvarka. Įsmeikite medinį
ieš menį į sūrio kvadratuką, užmaukite vieną aly-
vuogę, po to – ke lis didžiausius sūrio trikampėlius
taip, kad kiekvieno trikampėlio smai lusis kam  pas
būtų nukreiptas į skir tingą pusę. Ta da vėl maukite
alyvuogę ir vėl sūrį – tik truputį mažesnius trikam-
pėlius. Taip viršūnėje gali at si durti snaigė iš svo-
gūno arba žvaigž  dė ir paprikos. Tai puikus už kan -
dis ir stalo paįvairinimas.

Sniego seniai-1

Reikės: daugiau ne gu svaro feta sūrio, puodelio
varškės (8 oz), tiek pat kieto varš kės sūrio, 2 šaukštų

grieti nės, skil telės česna-
ko, dantų krapš tu kų.

Varškę sumalkite
mės male (jei varškė
drėg  na, būtinai ją nu -
sau sin kite). Fetą, varš-
kę ir grietinę gerai iš -
maišykite, įspauskite
čes nako. Turi gautis ga -
na tiršta vientisa masė.
Sūrį smulkiai sutarkuo-
kite. Iš paruoštos masės
šaukšteliu formuokite
ru  tu liu kus, dėkite juos
į sutarkuotą sūrį ir
apvoliokite. Turi būti
skirtingų dy džių – nuo
didžiausio iki mažiau-
sio. Sniego senius pa -
sta tykite, sutvirtinda-
mi juos dantų krapštu-
kais. 

Ma žiukų pomidorė-
lių puselės gali tapti
besmegenių kepurėlė-
mis, pipiriukai – akimis

ir sagomis, o gabalėlis mor kos – puikia nosimi.
Kadangi seniai besmegeniai mėgsta šaltį, iki pat
pa tiekimo į stalą jie turi būti šaldytuve. Na, ir kas,
jei jie primena vaikų stalą, juk šventė.

Sniego seniai-2

Reikės: konservuotų kukurūzų (kelių indelių),
4 oz krabų lazdelių, ½ puodelio virtų ryžių, 3 virtų
kiauši nių, trupučio kokosų
drožlių, majonezo, druskos.

Šis užkandis irgi turėtų
visiems patikti. Ry žius, kiau-
šinius, kukurū zus, krabų laz-
deles sumalkite mėsma le.
Įber kite druskos. Įdėkite tru -
pu tį ma jonezo ir gerai išmai-
šykite. Iš gautos masės dary-
kite rutuliukus ir apvoliokite
juos kokosų drožlėse. Už -
kandį galima patiekti atski-
rais rutu liukais arba iš jų su
dantų krapštu kais padaryti
senius besmegenius, kaip pa -
rašyta pirmame recepte.

Salotos „Vaišės triušiui”

Reikės: 12 sv vištienos, ½
sv bulvių, ½ sv grybų (pieva -
grybių, bara vy kų ar kitokių),
½ sv morkų, 2 kiau ši nių, 2 svo-
gūnų, trupučio majonezo,
drus  kos, krapų, aliejaus.

Išvirkite kiaušinius,
morkas ir bul ves. Iš virkite vištieną. Smulkiai
supjaustykite svogūnus ir grybus. Keptuvėje su
aliejumi apkepkite svo gūnus, tada sudėkite grybus
ir kepkite apie 15 min. Bulves, morkas ir kiauši-
nius smulkiai sutarkuokite. Vištieną supjaustyki-
te mažais ga ba liukais. 

Į didelę lėkštę dėkite bulves, darydami pailgą
morkos formą. Pa tepkite majonezu. Ant bulvių
sluoks nio dėkite grybus. Ant jų – susmulkintą viš-
tieną. Pabarstykite truputį druskos ir patepkite
ma jonezu. To liau dėkite kiaušinių sluoksnį, taip
pat patepkite majonezu. Ant viršaus ir šonų sudė-
kite morkas, suformuodami morką. Vietoj morkos
lapų įsmeikite kuokštelį krapų. „Mor koje” peiliu
įspauskite rėželius, kad ji atrodytų tikroviškiau.

Salotos su rūkyta menke ir ryžiais

Reikės: karštai rūkytos menkės (ar kitos žu -
vies), puodelio virtų ry žių, 2 kietai virtų kiaušinių,
puodelio kon servuotų ar šaldytų žirnelių, puo delio
konservuotų kukurūzų, ne di de lės saldžios raudonos

paprikos, 3–4 šaukštų majonezo, šaukšto grietinės.
Nulupkite nuo žuvies odą, išim ki  te kaulus ir

su smulkinkite žuvį nedideliais gabalėliais. Su ber -
kite virtus ryžius, konservuotus žirnelius bei ku -
kurūzus. Sudėkite kubeliais su pjaustytą papriką,
su smulkintus kiaušinius ir išmaišykite. Majo nezą
išsukite su grietine ir pagardinkite salotas.

Žiedinių kopūstų salotos su riešutais

Reikės: 1 sv žiedinių kopūstų, 2 morkų, 3 šaukš-
tų kapotų lazdyno rie šutų, 3 šaukštų susmulkintų
šviežių kra pų, šaukšto krienų, puodelio majo nezo,
trupučio druskos, citrinos rūgš ties, šaukštelio cuk-
raus.

Žiedinius kopūstus nuplaukite, susmulkinki-
te, pamerkite 10–15 min. į pasūdytą vandenį. Tada
nusausin kite, sudėkite į dubenį, pasmulkin kite.
Su dėkite sutarkuotas morkas, riešutus, krapus,
krie nus, majonezą. Pabarstykite druska, cukrumi,
citri nų sultimis ir išmaišykite.

Karšti vištienos pyragėliai

Reikės: 1 sv sluoksniuotos tešlos (šaldytos),
puo delio rūkytos arba keptos vištienos, ½ puodelio
fermentinio sūrio, 2 šaukštų majonezo, trupučio svo-
gūnų laiškų arba poro.

Vištieną ir fermentinį sū rį supjaustykite ku -
beliais, įdėkite majonezo, susmulkinto poro, išmai-
šykite. Sluoks niuo tą tešlą atšildykite kambario
temperatūroje, išlankstykite ir supjaustykite
kvad  ratais. Ant kiek vieno kvadrato dėkite po
šaukštą įda ro, kampus su spauskite ir kepkite or -
kaitėje. Jei norite, kad pyragėliai iš keptų uždari,

patepkite juos kiauši nio pla-
kiniu.

Kava su šokoladu

Reikės: 5 puodelių karš-
tos ir labai stiprios ka vos, 4 oz
juodojo šokolado, 10 šaukšte-
lių plaktos grietinėlės, 6
šaukštų stiprios šaltos kavos.

Karštoje kavoje ištirpin-
kite šokoladą ir išpilstykite į
puodelius. Plaktą grietinėlę
sumaišykite su 6 šaukštais
šaltos kavos. Į kiekvieną puo-
delį įdė kite po šaukštą šios
grietinėlės. Taip pat galite pa -
barstyti tarkuotu šokoladu.
Prie kavos tiks traškūs sau -
sai niu kai.

Šampanas su spalvotais
ledo gabaliukais

Reikės: butelio šampano,
2 puo de lių (raudonųjų) vynuo-

gių sulčių, ½ puodelio mėtų sirupo, 1,5 puodelio vi -
rinto vandens.

Vynuogių sultis ir su vandeniu sumaišytą
sirupą supilstykite į for meles. Sudėkite į šaldiklį.
Kai sulčių kubeliai sušals, išimkite juos į indą le -
dui ir patiekite prie šampano.

Naujamečiai krepšeliai

Tešlai reikės: 2 lazdelių sviesto, kiaušinio, ½
puodelio cukraus, 3 puodelių miltų.

Įdarui: ½ puodelio saulėgrąžų sėklų, ½ puode-
lio graikinių riešutų, tiek pat lazdyno riešutų, puo-
delio avie čių džemo.

Iš tešlai skirtų produktų paruoš kite trapią teš -
lą ir valandą laikykite šaltai. Įdarui sukapokite
rie šutus ir sumaišykite su saulėgrąžų sėklomis bei
aviečių džemu. Iš tešlos formuo kite krepšelius. Į
vidų dėkite po 1,5 šaukšto įdaro. Kepkite 425 F
karštumo orkaitėje apie 15–20 min. Iškepu sius
krep šelius pabarstykite cukraus pudra.

Paruošta pagal Rimą Marcinkevičienę
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Naujųjų metų sutiktuvėms pasitelkite vaizduotę
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LIeTUVOS IR PASAULIO NAUJIeNOS

Krikščionybė lieka skaitlingiausia religija 

Prancūzijoje iškilo mokesčių problema

Kiniją papiktino Europos raginimas 

Konferencija apie litvakus Londone 

Vilnius (BNS) – Žurnalistams
2012 metai turbūt bus vieni mirtin-
giausių pasaulyje – eidami savo pa-
reigas žuvo mažiausia 67 žurnalistai,
pranešė JAV registruota žiniasklai-
dos teisių grupė. New York įsikūręs
Komitetas žurnalistams apsaugoti
(CPJ – Committee to Protect Journa-
lists) nurodė, kad, palyginti su praė-
jusiais metais, šiemet buvo 42 proc.

daugiau žūčių; didelė dalis jų sieja-
ma su neramumais Sirijoje, Soma-
lyje, smurto protrūkiais Pakistane,
nužudymais Brazilijoje. Pasak CPJ,
kol kas daugiausia žurnalistų žuvo
2009 m., kai dėl žurnalistinio darbo,
patvirtintais duomenimis, žuvo 74 as-
menys; beveik pusė jų buvo nužudyti
Magindanao provincijoje Filipinuo-
se.

Toronto (ELTA) – Šiaurės Ame-
rikos Nacionalinės krepšinio asocia-
cijos (NBA) čempionate  gruodžio 16
d. ,,Toronto Raptors” komanda, ku-
riai atstovauja du lietuviai, namuose
103:96 įveikė be Donato Motiejūno
rungtyniaujančią ,,Houston Rockets”
komandą.

Nugalėtojų gretose varžybų pra-
džios  penkete rungtynes pradėjęs Jo-
nas Valančiūnas per 14 min. pelnė 2
taškus, atkovojo 2 kamuolius, atliko
rezultatyvų perdavimą,  sustabdė 2
metimus ir kartą suklydo. Linas Klei-
za per 19 min. pelnė taip pat 2 taškus,
atkovojo 3 kamuolius, atliko 3 rezul-
tatyvius perdavimus bei 2 kartus pra-
sižengė.

Prieš rungtynes Lietuvos krep-
šinio federacijos (LKF) prezidentas
Arvydas Sabonis J. Valančiūnui įtei-
kė geriausio 2012 metų Lietuvos
krepšininko apdovanojimą.

,,Rockets” Vakarų konferencijoje
užima dešimtąją vietą, o ,,Raptors”
komanda Rytų konferencijoje pakilo
į 13-ąją vietą. 

Lenkijoje apdovanotas lietuvių poetas

Žurnalistams 2012 metai buvo pažymėti mirtimis

Vilnius (BNS) – Kinijos vyriau-
sybė „grubiu kišimusi į Kinijos vi-
daus reikalus” pavadino Europos ra-
ginimą kalbėtis su tibetiečiais. Už-
sienio reikalų ministerijos atstovas
pareiškė „didelį nepasitenkinimą”
dėl atitinkamo ES įgaliotinės užsie-
nio politikos klausimais Catherine
Ashton pareiškimo ir ryžtingai jį at-
metė. Ministerijos atstovas kalbėjo
apie „beprasmius kaltinimus”.

C. Ashton prieš tai paragino Bei-

jing nagrinėti priežastis, kodėl vis
daugiau tibetiečių ryžtasi susidegin-
ti dėl nepasitenkinimo Kinijos valdy-
mu. Ji pabrėžė, kad europiečiai su-
pranta tibetiečių nusivylimą, tačiau
kartu paragino nutraukti tokios for-
mos protestus. Turėdama omenyje
Dalai Lamą, C. Ashton kreipėsi į tibe-
tiečių „religinius vadovus”, raginda-
ma išnaudoti savo įtaką, kad tibetie-
čiai taip tragiškai neprarastų savo
gyvybės. 

Varšuva (ELTA) – Poetas, eseis-
tas, vertėjas Tomas Venclova apdo-
vanotas aukščiausiu Lenkijos kultū-
ros ir nacionalinio paveldo ministeri-
jos apdovanojimu – auksiniu „Gloria
Artis” medaliu. 

Apdovanojimo iškilmės vyko
Varšuvoje, minint vieno garsiausių
literatūros žurnalų Lenkijoje „Zes-
zyty Literackie” 30 metų jubiliejų.
Apdovanojimas skirtas už nuopelnus
kultūrai ir ilgametį bendradarbia-

vimą su žurnalu. Susirinkę klausyto-
jai turėjo progos išklausyti T. Venc-
lovos minčių apie ilgametį jo bendra-
darbiavimą su vienu svarbiausiu
Lenkijos kultūroje žurnalu, asme-
niškai pažinotus poetus Czesław Mi-
losz, Josif  Brodski ir kt. T. Venclova
yra žurnalo redakcinės kolegijos na-
rys nuo pirmųjų „Zeszyty Literac-
kie” numerių, kurių kiekviename
yra skelbiami lietuvių poeto eilėraš-
čiai, esė, moksliniai straipsniai.

Vilnius (URM info) – Lietuvos
ambasadoje Jungtinėje Karalystėje
gruodžio 17 d. jau antrą kartą sureng-
toje konferencijoje „Nepaprastos is-
torijos: Lietuvos žydai istorinėje per-
spektyvoje” Lietuvos ambasadorė
Jungtinėje Karalystėje Asta Skaisgi-
rytė Liauškienė pabrėžė istorinio tei-
singumo užtikrinimo, kovos su anti-
semitizmu ir žydų kultūros ir pavel-
do tyrinėjimų bei išsaugojimo svar-
bą. Ji priminė, kad būtent šie tikslai
Lietuvos Vyriausybės yra įvardyti

svarbiausiais šioje srityje. Prisimi-
nusi 2009 m. Vilniaus pasaulio litva-
kų kongresą ji pridūrė, jog „Lietuva
visuomet išliks viso pasaulio litvakų
namais”.

Konferencijoje žinomi istorikai,
diplomatai ir mokslininkai diskuta-
vo apie Lietuvos žydų praeitį, dabartį
ir ateitį. Lietuvos žydams atstovavo
Lietuvos žydų bendruomenės pirmi-
ninko pavaduotoja Faina Kukliansky.
Ji pažymėjo visų žydų organizacijų
bendradarbiavimo svarbą.

Renginio dalyviai teigiamai
įvertino neseniai Lietuvos Seimo pri-
imtą Geros valios žalos atlyginimo už
žydų bendruomenių nekilnojamąjį
turtą įstatymą ir pabrėžė, jog sie-
kiant demokratiškos ir tolerantiškos
valstybės itin svarbų vaidmenį atlie-
ka švietimas, aktyvus politinis elitas,
žiniasklaida bei inteligentija.

Svečiams pristatyta „Šiaurės Je-
ruzalės” iniciatyva Lietuvoje bei Vals-
tybinio Vilniaus Gaono žydų muzie-
jaus atgabenta XX a. pr. Vilniaus žydų
liaudies teatro afišų paroda.

Vilnius (BNS) – Vieno žymiau-
sių Prancūzijos kino aktorių ir šalies
simboliu laikomo Gerard Depardieu
nesutarimai su šalies premjeru į pir-
muosius spaudos puslapius iškėlė
mokesčių problemą. Socialistų vy-
riausybė tvirtina, kad planuojamas
75 proc. apmokestinimas pajamoms,
didesnėms nei 1 mln. eurų, yra būti-
na „solidarumo” išraiška. Prancū-
zijos turtuoliams tai prilygsta įteisin-
tam apiplėšimui, kuriam jie prieši-
nasi, traukdamiesi į užsienį – vis

daugiau Prancūzijos turtuolių ku-
riasi Belgijoje, Didžiojoje Britanijoje,
Šveicarijoje ir kitose kaimyninėse
šalyse, kad tik nereikėtų mokėti au-
gančių mokesčių. 

Valstybės biudžetas dėl to patirs
didelių nuostolių, tačiau prezidentas
Francois Hollande ir premjeras Jean
Marc Ayrault, bent kol kas, neketina
nusileisti. Dėl padidintų mokesčių
vienas turtingiausių Prancūzijos ir vi-
so pasaulio žmonių G. Depardieu pa-
prašė kaimyninės Belgijos pilietybės. 

Vilnius (BNS) – Krikščionybė
yra daugiausia tikinčiųjų turinti re-
ligija – ją išpažįsta apie 2,2 mlrd. žmo-
nių visame pasaulyje, rodo studija,
kurią paskelbė Pew Religijos ir vi-
suomeninio gyvenimo forumas. Jis
surinko duomenis apie aštuonių pa-
grindinių religinių grupių, įskaitant
netikinčiuosius, dydį ir geografinį
pasiskirstymą. 

Nustatyta, kad krikščionys su-
daro apie 32 proc. pasaulio gyvento-
jų. Antroji vieta tenka musulmo-
nams, kurių yra 1,6 mlrd. Hinduiz-

mas yra trečioji daugiausiai tikin-
čiųjų turinti religija – jų yra apie mi-
lijardą (15 proc. pasaulio gyventojų).
Budistų esama apie 500 mln. (7 proc.),
o išpažįstančių judaizmą – 14 mln.
(0,2 proc.). Daugiau nei 400 mln. žmo-
nių (6 proc.) išpažįsta įvairius liau-
dies tikėjimus, tokius kaip Afrikos
tradicinės, čiabuvių arba liaudies re-
ligijos. Pew forumas nurodė, kad ši
studija buvo grindžiama žmonių ta-
patinimusi su kuria nors religija, ne-
sistengiant aiškintis, kaip jie prakti-
kuoja savo tikėjimą.   

J. Valančiūnas (k.) apdovanojimą atsiėmė
iš LKF prezidento A. Sabonio rankų.

Vilnius (ELTA) – Konstitucinis
Teismas (KT) priėmė partizanų vado
Adolfo Ramanausko-Vanago suėmi-
mo bylą nagrinėjančio Kauno apy-
gardos teismo prašymą ištirti, ar
Konstitucijai neprieštarauja Bau-
džiamajame kodekse numatytas ge-
nocido apibrėžimas. 

Kauno teismas teigia, kad Lietu-
voje genocido nusikaltimo sudėtis
reglamentuojama plačiau nei pagal
tarptautines normas, pranešė KT. Tai
jau šeštas KT priimtas prašymas, ku-

riuo prašoma paaiškinti, ar Baudžia-
mojo kodekso pataisos pagrįstai nu-
matė, kad genocidu laikomas asme-
nų, priklausančių socialinei ar poli-
tinei grupei, naikinimas. Pagal tarp-
tautinę teisę, genocidu laikomi veiks-
mai prieš žmones, kurie priklauso
bet kuriai nacionalinei, etninei, rasi-
nei, religinei grupei. Kauno teismo
nuomone, nustačius platesnę genoci-
do nusikaltimo sudėtį buvo nukrypta
nuo tarptautinių sutarčių nuostatų.

Bus svarstomas genocido apibrėžimas 

Maskva (BNS) – Rusijos parla-
mentas balsavo už draudimą JAV pi-
liečiams įsivaikinti rusų vaikus.
Naujasis įstatymas, kuris, be kita ko,
traktuojamas kaip atsakas į JAV ap-
ribojimus, neoficialiai vadinamas Di-
ma Jakovlev vardu. Šis iš Rusijos įsi-
vaikintas vaikas 2008 m. mirė JAV,
kai jo įtėvis paliko jį perkaitusiame
automobilyje. Kad įstatymas įsiga-
liotų, jam Dūma dar turi pritarti tre-
čiuoju svarstymu. Tačiau tai laikoma
tik formalumu. Tada dėl įstatymo

balsuos Federacijos Taryba, jį turės
pasirašyti prezidentas Vladim Putin.

Įstatymo projektas buvo pateik-
tas kaip Rusijos atsako į JAV Mag-
nicki įstatymą, kuris įteisina vizų
draudimą rusų pareigūnams ir jų lė-
šų įšaldymą, dalis. Rusų advokatas
Sergej Magnicki mirė 2009 m. Mask-
vos tardymo izoliatoriuje. JAV Kong-
resas prieš savaitę nusprendė pa-
skelbti apribojimus Rusijos pilie-
čiams, susijusiems su S. Magnicki
mirtimi. 

Dūma balsavo už draudimą JAV piliečiams 
įsivaikinti rusų vaikus

Maskva (BNS) – Kremlius pra-
nešė, kad JAV prezidentas Barack
Obama pirmoje 2013 m. pusėje tik-
riausiai atvyks į Rusiją, nepaisant
įtampos JAV ir Rusijos santykiuose.

Prezidento Vladimir Putin už-
sienio politikos patarėjas Jurij Uša-
kov sakė, kad nedidelė krizė kilo dėl
JAV priimto įstatymo, kuriuo bau-
džiami žmogaus teisių pažeidimais
kaltinami rusai.  Šiemet po perrinki-

mo į prezidentus ir V. Putin, ir B.
Obama teigė norį gerinti Rusijos ir
JAV santykius. Po JAV prezidento
rinkimų praeitą mėnesį V. Putin pa-
kvietė B. Obama atvykti  į Rusiją.

Rusija ateinančiais metais pir-
mininkaus Didžiojo dvidešimtuko
(G20) grupei, kuriai priklauso ir JAV,
o rugsėjo mėnesį Sankt Peterburge
vyks G20 vadovų susitikimas. 

Rusija tikisi B. Obama viešnagės 

SPORTAS

Konferencijos dalyviai.             URM nuotr. 
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Naujos galimybės Lietuvos IT 
įmonėms žengti į JAV rinką

Užsienyje studijas baigęs jaunimas 
grįžta į Lietuvą kurti verslo

Ekonominiai nuostoliai, patirti
dėl 2012 m. gamtos nelaimių, gali
siekti 140 mlrd. dol., teigiama vienos
didžiausių pasaulyje draudimo bend-
rovių „Swiss Reinsurance” prane-
šime. Per 2011 m. šis rodiklis buvo
kiek mažesnis – 120 mlrd. dol. 2010 ir
2011 m. daugiausia gamtos nelaimių
įvyko Azijos-Ramiojo vandenyno re-
gione ir Pietų Amerikoje. Bet 2012 m.
pagal nelaimių skaičių pirmauja
JAV, kur įvyko sunkiausios ekonomi-
niu požiūriu nelaimės. Dėl spalį siau-
tėjusio viesulo „Sandy” patirti nuos-
toliai siekia 20–25 mlrd. dol. 

***
Vertinimų agentūra ,,Fitch” per-

spėjo, kad padidėjo tikimybė, jog ji
sumažins aukščiausią AAA Jungti-
nių Valstijų skolinimosi vertinimą,
jeigu šalies valdžia neužkirs kelio
gresiančiam ,,fiskaliniam skar-
džiui”. ,,Fitch” JAV vertinimui šiuo
metu yra nustačiusi neigiamą per-
spektyvą. Kita vertinimų agentūra
,,Standard & Poor’s” pernai rugpjūtį
buvo pirmoji, atėmusi iš JAV aukš-
čiausią skolinimosi vertinimą. 

***
Irano naftos eksportas per 9 šių

metų mėnesius išaugo, pareiškė Ira-
no užsienio reikalų ministro pava-
duotojas Hossein Amir Abdollahian.
Taip jis paneigė anksčiau skelbtus
pranešimus apie sumažėjusį naftos
eksportą. Pasak diplomato, kai ku-
rios šalys iš tiesų sumažino Irano
naftos importą, bet Irano plati rinka.
Tarptautiniai apribojimai sukelia
tam tikrų sunkumų Irano ekonomi-
kai, tačiau ji yra pakankamai stipri. 

***
Europos Vadovų Taryba (EVT)

įpareigojo visas šalis ateinančiais
metais ypatingą dėmesį skirti pen-
kioms ekonomikos augimą užtikri-
nančioms sritims: laikytis atsakin-
gos finansinės politikos, sudaryti pa-
lankesnes skolinimosi galimybes
verslui, skatinti konkurencingumą,
veiksmingai spręsti nedarbo proble-
mas ir modernizuoti viešąjį admi-
nistravimą.

***
Skaičiuojama, kad per pastaruo-

sius metus bedarbių skaičius Euro-
pos Sąjungoje  išaugo 2 mln., ypač di-
delė išlieka jaunimo nedarbo proble-
ma. Kai kuriose bendrijos šalyse dau-
giau negu 50 proc. jaunimo neturi
darbo, Lietuvoje – kas ketvirtas jau-
nas žmogus bedarbis. Todėl ES vals-
tybės raginamos nedelsiant parengti
veiksmingas jaunimo užimtumo pro-
gramas ir ypatingą dėmesį skirti dar-
bo vietų kūrimui.

***
Jungtinių Valstijų vyriausybė

skyrė Japonijos automobilių gamin-
tojai ,,Toyota” rekordinę 17,4 mln.
JAV dol. baudą už tai, kad ji dar kartą
nesugebėjo skubiai pranešti atitinka-
mai institucijai apie problemas ir už-
delsė automobilių atšaukimą. Tai jau
ketvirta bauda, gamintojai ,,Toyota”
už pažeidimus skirta per pastaruo-
sius 2 metus. 2010 m. ,,Toyota” iš viso

sumokėjo 48,8 mln. JAV dol. baudų.
Bauda sudaro tik mažytę ,,Toyota” pa-
jamų dalį. Vien trečiojo ketvirčio ben-
drovės pelnas siekė 3,2 mlrd. JAV dol. 

***
Estijos gyventojų surašymo duo-

menys rodo, kad 561,138 nuolatiniai
Estijos gyventojai turėjo darbą. Iš jų
25,000 žmonių darbavosi užsienyje.
Daugiau nei pusė jų, arba 13,943 žmo-
nės, – nuo 30 iki 49 metų amžiaus.
Dauguma dirbančių užsienyje – vy-
rai. Daugiausia Estijos gyventojai
darbuojasi Suomijoje – ten dirba
15,140 žmonių iš Estijos. Taip pat ne-
maža dalis Estijos piliečių vyksta
dirbti į Norvegiją, Švediją ir Rusiją. 

***
Daugiau nei 35,000 mokytojų aš-

tuonių Kanados Ontario provincijos
savivaldybių mokyklose, tarp jų ir di-
džiausiame šalies mieste – Toronto,
gruodžio 18 d. surengė vienos dienos
streiką. Buvo atšauktos pamokos.
Mokytojai protestuoja prieš įstatymo
projektą, kuris buvo priimtas rugsėjį
liberalų vyriausybės siūlymu ir ku-
riuo ,,įšaldomi” mokytojų atlygini-
mai dvejiems metams. Be to, nuo šiol
mokytojai, išeidami į pensiją, nebe-
gaus piniginės išmokos už nepanau-
dotas ,,nedarbingumo dienas”.

***
Nuo Naujų metų įsigaliosianti

ES direktyva, pagal kurią visi ES
kiaulių augintojai privalės laikytis
naujų kiaulių gerovę užtikrinančių
reikalavimų, sukėlė priešišką disku-
sijų bangą tarp kiaulių augintojų, o
žmonėms – baimės jausmą dėl pakil-
siančių kiaulienos produktų kainų.
Aišku viena, kad kiaulienos produk-
tai brangs. Kai nuo 2012 m. pagal ES
sugriežtėjusius reikalavimus pradė-
tos taikyti vištų gerovės sąlygos, ga-
lutiniam vartotojui kiaušinių kainos
išaugo daugiau nei 50 procentų. 

***
Tarptautinė vertinimų agentūra

,,Standard & Poor’s” padidino Grai-
kijos skolinimosi vertinimą ir pagy-
rė stiprų euro zonos šalių ryžtą išsau-
goti Graikiją bendros valiutos bloke.
Graikijos vertinimas padidintas nuo
,,atrankinio bankroto” iki B–. Agen-
tūra taip pat gyrė nenutrūkstančias
Graikijos vyriausybės pastangas su-
mažinti savo išlaidas. Graikija šiuo
metu gauna antro iš dviejų gelbėjimo
paketų lėšas. 

Vilnius („Verslauk!” konkurso
organizatorių info) – Gruodžio 12 d.
baigėsi visą rudenį vykęs kasmetinis
„Verslauk!” konkursas. Šiemet fina-
las stebino ne tik kūrybingomis idė-
jomis tačiau ir pristatymų profesio-
nalumu – dauguma dalyvių atėjo su
jau pagamintais prototipais, o vilnie-
čiai galėjo pamatyti net ir bepilotį
lėktuvą, skraidantį virš Europos vers-
lo centro. 

„Verslauk!” konkurse nugalėjo
Eimanto Mikšio verslo idėja pavadi-
nimu „Brazauskas kosmose” – bepi-
ločių lėktuvų su stebėjimo įranga
paslauga, kurios pritaikomumas yra
labai platus. Fotografuojant ar fil-
muojant su paprastomis arba į šilu-
mą reaguojančiomis kameromis ga-
lima nustatyti, kuriose vietose pas-
tate yra pažeidimai. 

,,Šiemet pakeitėme projekto kon-
cepciją. Matėme, jog Lietuvoje vyks-
ta daugybė verslumo konkursų, todėl
dalyvių ieškojome tiek Lietuvoje,
tiek užsienyje. Iš dvylikos finalo daly-

vių bent dvi komandos rudenį po stu-
dijų grįžo į Lietuvą ir jau dabar čia
steigia savo įmones, nes, kaip jie tei-
gia, iš Lietuvos verslą valdyti daug
paprasčiau”, – teigia „Verslauk!”
konkurso direktorius Mindaugas Bu-
sila. 

Šiemet jau 8-ąjį kartą vykusiame
„Verslauk!” konkurse užsiregistravo
320 jaunų žmonių. Baigiamajame
renginyje savo verslo idėjas pristatė
12 komandų, kurių dalis net ir nelai-
mėję konkurse dirbs su mentoriais
bei ekspertais bei toliau vystys savo
idėjas. 

„Verslauk!” yra didžiausias verslo
planų konkursas Lietuvoje, vykstan-
tis kiekvienų metų rudenį. Jo tikslas
yra formuoti jaunimo verslumo įgū-
džius, skatinant jaunus žmones savo
idėjas paversti sėkmingais verslais.
„Verslauk!” konkursą organizuoja
asociacija „Jaunimo verslo klubas”
(JVK), projekto iniciatorius yra Vil-
niaus miesto savivaldybė.

Ruošiant puslapį naudotasi informacija iš BNS, ELTA, Delfi.lt.

Konkurso ,,Verslauk” nugalėtojai su organizatoriais.                          Organizatorių nuotr.

Vilnius („Versli Lietuva” info) –
2012 m. gruodį VšĮ „Versli Lietuva”
pasirašius sutartį su JAV konsultaci-
jų bendrove „151 Advisors”, pastaroji
pradės teikti klientų paieškos paslau-
gas Lietuvos informacinių technolo-
gijų bendrovėms, norinčioms par-
duoti sukurtus produktus už Atlanto.
Ši JAV bendrovė yra viena didžiau-
sių bei labiausiai patyrusių konsul-
tantų ir verslo žengimo į JAV rinką
ekspertų, konsultuojančių plėtra su-
interesuotas užsienio mobiliųjų, be-
vielių, internetinių programų bei
aukštųjų technologijų bendroves.

VšĮ „Versli Lietuva” kartu su
„151 Advisors” padės Lietuvos infor-
macinių technologijų bendrovėms
paruošti žengimo į Šiaurės Amerikos
rinkas strategijas. Dalyvaujančioms
įmonėms bus teikiamos ekspertinės
konsultacijos verslo plėtros temomis,
įtraukiančios rinkodarą, tikslinių
verslo ryšių paiešką, pasiruošimą in-
dividualiems apsilankymams JAV, ti-
pinių sutarčių parengimą ir kitas
paslaugas.

VšĮ „Versli Lietuva” generalinis
direktorius Paulius Lukauskas pa-
brėžia, kad Lietuvos įmonėms yra
brangu ir gana rizikinga steigti nuo-

savą pardavimų padalinį kitoje šaly-
je, nes kiekviena rinka turi savo spe-
cifiką, kurią pažinti reikia nemažai
žmogiškųjų ir finansinių išteklių. 

„151 Advisors” vykdantysis part-
neris Bill Rom pabrėžia, kad Lietuva
turi puikių talentų inžinerijos srity-
je, kurie prisideda prie technologijų
sektoriaus vystymosi. 

Įmonės, turinčios patrauklų, iš-
baigtą ir rinkai paruoštą produktą,
yra kviečiamos pasinaudoti nauja
galimybe: 70 proc. visų fiksuotų pas-
laugos kaštų bus dengiama ES struk-
tūrinių fondų lėšomis, 30 proc. suda-
ro kiekvienos projekte dalyvaujan-
čios įmonės investicija (apie 6,000
dol.). Projekto laikotarpis – 6 mėne-
siai, pasinaudoti konsultacijomis tu-
rės galimybę 9 įmonės.

Papildomos informacijos apie
projektą suteiks Gediminas Rickevi-
čius, VšĮ „Versli Lietuva” Eksporto
departamento vyr. projektų vadovas
(tel. +370-610-20458, el. paštas: g.ricke-
vicius@verslilietuva.lt ).

Projektas remiamas projekto
„Galimybės verslui kurtis ir plėstis”
(Projekto Nr. VP2-2.2-ŪM-03-V-04-001),
finansuojamo Europos regioninės
plėtros fondo lėšomis.
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ŠALFASS ateities planuose tradicija pinasi su naujovėmis

Lapkričio 17 d. Cleveland, OH,
Lietuvių klube rinkosi Šiaurės
Amerikos lietuvių sporto klu -

bų delegatai į kasmetinį Šiaurės
Ame rikos lietuvių fizinio auklėjimo
ir sporto sąjungos (ŠALFASS) su -
važia vimą. Čia atvykę užjūrio lietu-
vių sportui neabejingi įvairių JAV ir
Ka nados miestų bei valstijų atstovai
da  lijosi įspūdžiais ir patirtimi iš
praė jusių metų varžybų, taip pat pri -
statė savo pasiūlymus, kas galėtų
būti tobulinama ateityje. Aptartas
2013 m. var žybų kalendorius (jis ne -
tru kus pasirodys svetainėje www.sal-
fass.org). 

Apie organizacijos veiklą ir pla -
nus paprašėme papasakoti Centro
valdybos pirmininką Lauryną R. Mi -
sevičių. ŠALFASS su važiavime tvir -
tinamas kitų metų kalendorius. Kaip
sakė L. Mise vi čius, planuojant atei -
nan čių metų sporto renginius, buvo
atsižvelgta į kitąmet vyksiančias XIX
Pa saulio lietuvių sporto žaidynes,
taigi slidinėjimas 2013 m. vyks ne
Šiaurės Ame rikoje, bet Australijoje
kartu su visais mūsų planetos lietu-
viais – varžybos organizuojamos rug-
pjūčio mėnesį prie Canberra miesto. 

Tam tikrų naujovių sulauks ir
krepšinio turnyro dalyviai – kitąmet
jaunių ir suaugusiųjų žaidynės bus
rengiamos kartu, jas apsiėmė su ruoš -
ti Čikagos lietuvių krepšinio lygos
(ČLKL) įkūrėjas, ŠALFASS Vidurio
vakarų apygardos vadovas Aurimas
Ma tulevičius. Į šią milžinišką 63-iąją
ŠALFASS sporto šventę Čikagoje
kitų metų gegužės mėn. 3–5 d. bus
kviečiamos ne tik vaikų, jaunučių,
jaunių, vyrų bei moterų krepšinio
ko   mandos, bet ir tinklinio, plaukimo,
stalo teniso, šachmatų bei kėgliavi-
mo (bowling) mėgėjai. Tik vyresnių
nei 35 m. krepšininkų varžybos pla -
nuojamos atskirai – į kaimyninę Ka -
na dą pakvies Toronto mieste įsikū -
rusio klubo „Gintaras” atstovai. Šis
turnyras numatytas 2013 m. kovo
23–24 d. Tuo tarpu šaudymo, softbolo,
golfo ir kelių kitų pavienių sporto ša -
kų varžybos suplanuotos kaip ir
kiek vienais metais (detalesnę infor-
maciją galima rasti www.salfass.org).  

L. Misevičius sako, jog praėjusią
vasarą Pietų New Jersey vykusį 62-
ąjį krepšinio turnyrą, nepaisant ma -

žesnio nei paprastai komandų skaiči-
aus, vis vien galima vadinti is to -
 riniu. Pasak Centro valdybos pir mi -
ninko, kažin ar netoli garsiojo New
Jersey paplūdimio artimiausiu metu
išvis bus įmanoma organizuoti bet
ko kias varžybas – juk tie Atlanto
vande nyno pakrantės miestai buvo
nu plau ti viesulo ,,Sandy”. Lauryno
nuo  mone, vyrų A grupės krepšinio
bai gia   mosios varžybos buvo reto
grožio  ir  įtampos (jas po pratęsimo
itin mažu skir   tumu prieš Texas
„Senus krie  nus”  laimėjo Čikagos
„Lituanica”). Tiesa, organizatoriai
vylėsi, kad at vyks daugiau komandų.
Dėl dalyvių stokos neįvyko stalo
teniso, tinklinio bei kelių kitų sporto
šakų varžybos, tačiau žaidynėse daly-
vavo daugiau nei įprasta moterų ko -
mandų, kuo, anot L. Misevičiaus,
negali pasigirti net didžiausią lietu-
vių kilmės gyventojų skaičių Ame ri -
koje turinti Čika ga. 

ŠALFASS veiklą bandoma gai -
vinti, džiaugiamasi platesne daly vių
geo grafija. Štai jau kelinti metai į są -
jungos organizuojamas varžybas
atvyksta saulėtosios Florida valstijos

atstovai, pra ėjusį pavasarį ir patys
su rengę senjorų krepšininkų tur -
nyrą.

Iš ŠALFASS žaidynių progra -
mos kuriam laikui iškrito šachmatų,
plau kimo, tinklinio, stalo teni so var -
žybos, nuskriausti liko ir futboli -
ninkai. L. Misevičius įsitikinęs, kad
daugelis skaitytojų jokiu būdu neat-
spėtų, ku rios ŠALFASS sporto šakos
varžybos pernai pritraukė daugiau-
sia dalyvių. Jam pačiam buvo didelė
staigmena,  kad populiariausias tarp
Šiaurės Ame  rikos lietuvių sportas
šiuo metu yra... softbolas. Va saros
pabaigoje Wa saga kurorte, Kanadoje,
vykusia me turnyre dalyvavo per 300
lietuvių kilmės softbolo žaidėjų.

Nemažą gru pę ŠALFASS spor tininkų
kasmet su traukia golfo ir slidinėjimo
varžybos. Kalbėdamas apie tinklinį,
plau kimą, stalo tenisą ir kelias kitas
neseniai atvykusių mūsų tautiečių
mėgs ta miau sias sporto šakas, Lau -
rynas sa  kė, kad kitų metų pavasarį
Vėjų mies te   vyksiančios 63-iosios
ŠALFASS spor to šventės varžybų
kalendo riuje bus surasta vietos ir
laiko visiems.

Ateinančių metų birželio 28–30 d.
Klaipėdoje vyks XIX Pasaulio lietu-
vių sporto žaidynių, kurios bus ski -
ria mos 80-osioms Dariaus ir Girėno
skry džio per Atlantą metinėms, bai -
giamosios varžybos. ŠALFASS Cen -

Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir
sporto sąjungos suvažiavimui pasibaigus

Štai iš dangaus aš ateinu, 
Naujieną gerą jums nešu, 
Klausykite, didi, maži, 
Naujiena ši tokia graži!

Angelai giedodami paskelbė Gerąją
Naujieną – mums gimė Išganytojas!
Jie nepranešė piemenims apie

pasaulio pabaigą ar apie prapuolimą. Jie
paskelbė apie pasaulio išganymą ir naują
gyvenimą! Džiaukimės ir dalinkimės vienas su kitu Gera Žinia. Švęskime
išganymą, kurį mums atnešė kūdikiu gimęs Visatos Karalius, savo tikėjimo
bendruomenėse giedodami džiaugsmo giesmes, dėkodami Visagaliui
Dievui, dalindamiesi Žodžiu ir Altoriaus Sakramentu – Viešpats yra arti!

Per Kalėdas atsimename Jėzaus (,,tas, kuris išgelbėja”) gimimą, dėko-
dami už mums skirtą išganymą, už atvertus Jo karalystės vartus. Per
Kalėdas mes laukiame Jo antro atėjimo, kada viskas, kas yra pažadėta ir ką
mato tik tikinčiųjų akys ir širdys, atsivers ir nebebus paslėpta! Taigi susi-
rinkime kartu ir švęskime Dievo meilę, skirtą visam pasauliui, ir ypatingai
mums, Jo vaikams!

Iki pasimatymo bažnyčioje!

Kun. dr. Valdas Aušra
Ziono lietuvių liuteronų parapijos klebonas

ŠALFASS suvažiavimo dalyviai lapkričio 17 d. Cleveland, OH. Vaivos Gelažauskaitės nuotr.

ŠALFASS archyvų perdavimo LTSC sutartį ,,Draugo” redakcijoje pasirašė ŠALFASS cen-
tro valdybos pirmininkas L. Misevičius ir LTSC vykdomoji direktorė Kristina Lapienytė. 

Jono Kuprio nuotr.

V. Eidukaičio vardo lietuvių komandų krepšinio turnyro metu draugiškas rung tynes
sužaidė ir dvi Rytų pa kran  tėje gyvenančios lietuvaičių  mer ginų komandos. 

Deivio Pavasario nuotr. 

Nukelta į 15 psl.
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Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS
6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

ADVOkATAI

Vilniaus Antakalnyje Nida rado
nuostabų „Labas – nuotykių parką”
(prie Lizdeikos gatvės). Tai miškelis,
kuriame nuo medžio iki medžio nu -
vesti laidai su platformomis apie me -
džių kamienus. Čia yra „Zip-line”
par  kas, įvairių aukštumų trasos, net
per Nerį, pritaikytos įvairiems am -
žiams bei sugebėjimams. Darbuo -
tojai pri žiūri mažylius, kurie, prisiri-
šę dir žais prie laidų kaip Tarzanai
leidžia si nuo medžio iki medžio, o
suaugę skraido padangėje.

Su Asta, Dainyte ir Pauliukų Ni -
da su vaikais važiavo į Anykščius,
kur Arklio muziejuje matė senovinę
sodybą, roges, vežimus, jojo poniais.
Su Daiva ir Mindaugu apžiūrėjo Tra -
kų pilį, plaukiojo laiveliais Galvės
eže re, rijo kibinus, susipažino su ka -
raimų namelių stiliumi. Atosto gau -
dami Neringoje bendravo su Da riaus
ir Vaidos bei Pauliaus ir Jūra tės šei-
momis. Vieną dieną jiems einant
takeliu, Nidai kelią pastojo elnias!
Nepraleista pasimėgauti Pa langa ir
prie jos įsikūrusiais „Pas Juozą” ir
„Vien kiemio sodyba” su restoranais
ir pra mo gomis vaikams.

Su Nida ir vaikučiais aplankėme
Kernavę, kur „Bajoryne” Vilniaus
„Ya maha” mokyklos mokytoja,  pia-
nistė Lina Si dabraitė Mockuvienė
(su smuikininke Ulija Rekašiūte kon-
certavusi „Saulu tei”) vedė savaitės
trukmės stovyklą. Joje stovyklauja
vaikučiai su bent vienu iš tėvelių.
Sto vyklautojai šoka, dainuoja, dekla-
muoja, mokosi skambinti gitara,
daro rankdarbius. Nepaprastai sma -
gi ir turininga stovykla. Su vyru Re -
na tu Lina augina dukrelę Beatričę ir
gerai žino vaikučių poreikius.

Po to džiaugėmės Kernavės pilia -
kalniais. Belakstant po piliakalnius,
nuklydus nuo tako, Nida ir vaikai su -
sipažino su dilgėlėmis! Neapsakytą
džiaugsmą suteikė ant Majos ranku -
tės nutūpusi peteliškė, kuri nenu -
skri  do net jai sėdant į automobilį.
Grįž dami į Vilnių, sustojome pakelė-
je ir nupurtėme peteliškę, kuri su -
tiko nuplasnoti ir pasilikti gamtoje, o
ne persikelti į Vilniaus miestą.

Iš muzikos kasečių vaikai žinojo
Laimos Lapkauskaitės vadovaujamą
Marijampolės „O-lia-lia” vaikų an -
samblio žvaigž du tę su nuostabia šyp-
senėle – Ne rin gą Nekrašiūtę, dabar
baigusią Mu zikos ir teatro akademiją
su aktorystės bakalauru ir režisūros
magistru, draugaujančia su operos
solistu Ra fai lu Karpiu. Juoza pai -
čiams padova nojus bilietus į Eglės,
Vytauto ir jų duk relės Ievos koncertą
„Negaliu nemylėti” Paveikslų galeri-
jos kieme su pučiamųjų orkestru
„Tri mitas”, pasikvietėme Nidą su

vaikais ir Ne ringą Nekrašiūtę.
Vaikučiai stebė josi, kad Neringa – ne
maža mergytė! Koncertas patiko, bet,
Daniui nuslin kus nuo kėdės žolėje
ieškoti kirminų, Nida parvedė jį į
namus. Netrukus Majai pradėjus
migti, Donatas ir su ja iškeliavo
namolio. Likau su Ne rin ga maloniai
klausytis gražaus Juo zapai čių šei-
mos koncerto.

* * *
Po koncerto sutiko me kalifornie-

tės Angelės Nelsienės ir Liudos Avi -
žonienės iš Utah šeimas. Lietu vo je
daž nai sutinkame iš JAV at vykusius
pažįstamus. Taip ir šį kartą ma tėmės
su Ofelija Baršketyte Vai nie ne ir jos
4 vaikučiais, „Lithuanian Heri tage”
žurnalo redaktoriumi Val Ra mo niu,
filatelistu Jonu Variakoju, „Lithu a -
nian Mercy Lift” savanore Angele
Klei vaite Dirkiene, atvykusia iškil-
mingam organizacijos uždarymui
Rotušėje, dail. Vida Krištolaityte bei
„Draugo” redaktore ir Čikagos Jau -
nimo centro Čiurlionio galerijos di -
rektore Laima Apanavičiene, ku rios
suorganizuota išeivijos meninin kų
paroda tuo metu vyko „Arkos” ga -
lerijoje Vilniuje, o po to keliavo po
Lietuvą. Susitikau Rupinskus, Vidą
Brazaitytę su mama, Algirdą Kanau -
ką, M.  S. Tamulionius.

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

NESU PRINCESĖ!NESU PRINCESĖ!
2011-ųjų vasara Lietuvoje

4

INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

Bus daugiau.

Didžiojo penktadienio dieną, įvyko
sukrečiantis prezidento Lincoln nu -
žudymas. Spielberg paties nu žudymo
filme nutarė nerodyti, nors isto rijai
pats žudikas ir jo mirtinas šūvis į
pre zidentą yra gerai žinomas. Iro -
niška yra tai, kad, Lincoln esant
gyvam, jis buvo vienas iš labiausiai
ne ken čia mų ir kartu labiausiai myli-
mų Ame rikos prezidentų. Nėra ko
stebėtis, kad filmas ir jame vaidinan-

tys trys pagrindiniai aktoriai jau
išrinkti varžytis dėl ,,Oskarų” net
septyniose kategorijose.

Filmo trukmė – 2 val. ir 30 min.
Išeinant iš kino teatro, girdėjosi tik
teigiami atsiliepimai apie puikų pa -
statymą ir vaidybą. Neabejoju, kad
ne visi sutiks su Spielberg per daug
„su dievinto” prezidento pavaizdavi-
mu, bet istorinė pamoka liko su vi -
sais. Kas mėgsta istoriją, filmu tikrai
nenusivils.

Puikus filmas žvelgia į JAV istoriją
Atkelta iš 3 psl.

Marija Černius, gyvenanti Hinsdale, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiausiai Jums dėkojame.

Dalia R. Jakas gyvenanti Blue Bell, PA, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už Jūsų paramą.

Kernavė.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Šveicarija, kaip ir kitos pasaulio šalys jau nuo
gruodžio pradžios pra deda ruoštis didžiau-
sioms metų šventėms – Kalėdoms. Šių

švenčių artėji mą gali jausti kiekviename žingsny-
je – gatvėse stovi iš kalnų atgabentos ir tiesiog prie
namų sienų pritvirtintos eglutės, aikštėse vyksta
Kalėdų mu gės, parduotuvių vitrinos traukia akį
spalvingais papuošimais.

Bazelis – trečiasis pagal dydį Šveicarijos mies-
tas, kuriame gyvena apie 200,000 žmonių. Įdomi jo
geogra finė padėtis – visai šalia, anapus Rei no upės,
yra Prancūzija, o netoliese – ir siena su Vokietija.
Bazelis vadinamas šalies kultūros sostine, taip pat
universitetiniu miestu, nes pats pirmasis šalies
universitetas čia įsteig tas dar 1460 metais. Miestą
įkūrė keltai, jo istorija siekia daugiau kaip du
tūks tančius metų. Tai buvo knygų spausdinimo
lopšys, čia gyveno ir pa laidotas garsusis filosofas
Erazmas Roterdamietis, iki mūsų dienų išliko
puikūs pastatai – XII amžiaus katedra ir 1504–1608
metais statyta renesansinė rotušė.

Bazelis Europoje ir pasaulyje garsėja savo far-
macijos pramone, čia įsikūrusios kelios garsių
vaistų gamintojų būstinės. Būtent čia vyksta stam-
biausios šalies verslo mugės bei kongresai.
Nemažą pelną atneša ir tu rizmas, nors tai nėra
šalies turizmo sostinė – daugiau turistų pritraukia
Alpių rajonai, Ženevos apylinkės. Kaip ir visoje
šalyje, čia gausu bankų ir jų padalinių, o sunkio-
sios pramonės beveik visai nėra.

Pastaraisiais metais Bazelyje itin sparčiai
vyksta naujų pastatų, gele žinkelio ir tramvajų lin-
ijų statyba. Šveicarai džiaugiasi tuo, kad po be veik
30 metų pasiruošimo ir darbų pavyko sukurti vien-
ingą geležinkelio sistemą tarp Vokietijos,
Prancūzijos ir Šveicarijos – traukiniai jungia vi sas
šias šalis, turint galvoje, kad Švei carija nėra
Europos Sąjungos šalis ir čia nėra euro, o atsiskait-
oma Švei carijos frankais, lengvai galima įsigyti
bilietus. Čia itin išvystytas tramvajų eismas, ši
transporto priemonė taip pat jungia kaimynines
šalis.

Bazelis, kaip ir visa šalis, daugiatautis mies-
tas. Atvykėliai iš svetur sudaro apie 30 proc.
miesto gyventojų. Daugiausia jų – iš Italijos, taip
pat Vokietijos ir Prancūzijos. O štai atvykėlių iš
Azijos ar Afrikos pa ma tysi labai retai. Įdomu tai,
kad į Ba zelį kasdien dirbti iš Prancūzijos at -
važiuoja apie 35,500 prancūzų ir apie 34,000 vok-
iečių iš Vokietijos, kurie vakare sugrįžta namo į
savo šalį. Šveicarų, važiuojančių dirbti anapus šių
dviejų šalių sienų, yra vos keli šimtai.

„Tai visiškai suprantama – Švei carijoje darbo
užmokestis yra vidutiniškai 25 proc. didesnis nei
Vokie tijoje ar Prancūzijoje. Mums nuolat trūksta
darbuotojų, ir, sakysime, Ispa nijai itin nukentėjus
nuo ekono minės krizės, mes priėmėme į savo šalį
tūkstančius jų inžinierių, statybininkų, projektuo-
tojų, nes mums jų dėl besiplečiančių statybų labai
rei kia”, – aiškino Europos užimtumo tar nybos
EURES Bazelyje patarėjas Beat Britt.

Tuo, kad kainos Bazelyje, kaip ir visoje Šve-
icarijoje, išties labai aukštos, lengva įsitikinti
kiekviename žingsnyje. Pavertus doleriais, puode -
lis kavos kavinėje kainuoja ne mažiau kaip 8,5 dol.,
už nedidelę Kalėdų eglutę gatvės turgelyje teks
sumokėti apie 110 dol., puodelis būtino šioje ša lyje
Kalėdų gėrimo – karšto vyno – atsieis apie 6 dol. Už
kepsnį kavinėje reikės sumokėti apie 45-50 dolerių,
bo kalas alaus kainuos apie 7 dol.

Šveicarai sutinka, kad kainos jų šalyje – labai
didelės, bet čia pat pri duria, kad pridėtinės vertės
mokestis siekia vos 3,2 proc. daugeliui prekių, tik
alkoholiui ir tabakui – 7,3 proc. Kalbant apie
kainas, būtina paminėti ir atlyginimus. Kokioje
nors įstaigoje dirbantis valdininkas, per metus ne -
atskaičius mokesčių, gauna apie 67,000 dolerių,
padavėja kavinėje per metus uždirba apie 45,000
dol., o universiteto profesorius gali gauti ir 90,000
dol. per metus. 

Pasienyje su Prancūzija įsikūrusio informaci-
jos centro INFOBEST darbuotojas Marc Borer,
suteikiantis informaciją gretimoje šalyje norin-
tiems dirbti žmonėms apie darbo sąlygas, užmoke-
stį, pensijų ir mo kesčių sistemą, sako, kad per
metus į juos įvairiausiais klausimais kreipia si
daugiau kaip 4,000 žmonių. 

„Nedarbo lygis Šveicarijoje dabar išties
nedidelis, siekia apie 3,1 proc. Be tų darbuotojų,
kurie atvyksta iš kitų šalių, vargu ar išsiverstu me.
Žmonės gauna didesnę algą, bet ir moka daug dau-
giau už prekes. Vis kas čia bent 25 proc. brangiau
nei kaimyninėje Vokietijoje, o, sakysime, mėsa čia
dvigubai brangesnė. Ne nuostabu, kad netoli sienos
gyvenantys šveicarai važiuoja apsipirkti pas kai -
mynus. Nors kartais jie kaltinami patriotizmo sto -
ka, bet jų smerkti tikrai negalima. Yra apskai čiuo -
ta, kad per metus dėl to Šveicarija netenka apie 5–6
mlrd. frankų (5,57–6,69 mlrd. dol.)”, – sakė M.
Borer.

Prieš didžiąsias metų šventes Bazelyje ne ma -

žai turistų – daugelis jų atvyksta aplankyti vi soje
šalyje žinomą Kalėdų mugę, kuri dviejose miesto
aikštėse vyksta visą mėnesį, nors nebrangus dvivi-
etis viešbučio kambarys nakčiai kainuoja ne maži-
au kaip 260 dol. Vakarais beveik visi miesto
restoranai ir kavinės pilni žmonių, jų daug ir mu -
ziejuose. Ba zelyje yra apie 40 muziejų, ir beveik
visus juos galima lankyti su specialiu Aukštutinio
Reino muziejų pasu, kuris leidžia nemokamai ap -
žiūrėti net 200 pasienio regione – Vokietijoje, Šve-
icarijoje ir Prancūzijoje – įsikū rusių įvairiausių
muziejų. Bazelio gyventojai didžiuodamiesi sako,
kad jų mieste veikia net 180 fontanų. 

Daug turistų užsuka į Bazelio katedrą, garsė-
jančią įdomia istorija. Šioje katedroje palaidotas ir
garsusis filosofas humanistas Erazmas Roter -
damietis (1469–1536), kuris priešinosi reformacijos
atėjimui į Šveicariją XVI amžiuje. Katedra pradėta
statyti XI amžiuje romanikos stiliumi, o 1356 m. ją
gerokai apgriovė žemės drebėjimas, tad ji buvo
atstatyta jau gotikos stiliumi. Abu šie stiliai ir
bažnyčios viduje, ir jos išorėje gerai matomi. Mūsų
laikais apie 25 proc. gyventojų yra katalikai,
panašus skaičius ir protestantų. Šveicarai moka
nema žus mokesčius bažnyčiai – jie gali siekti apie
8–12 proc., bet ateistai šių mokesčių nemoka.

Bazelio gyventojai kalba – vokie čių kalba, bet
lygiai taip pat jie gali kalbėti ir prancūziškai.
Tiesa, ta vokiečių kalba yra vadinama šveicarų –
vokiečių, nes ji skiriasi nuo kalbos, kuria kalba
Vokietijos vokiečiai. Be to, dalis šveicarų kalba
retoromanų kalba. Oficialios Šveicarijos kalbos
yra keturios – be jau minėtųjų, dar ir italų kalba.
Be to, vietos gyventojai gerai kalba ir anglų kalba,
nors vyresni žmonės jos nelabai moka.

Šveicarija prieš Kalėdas: ir�labai�gražu,�ir�labai�brangu

Kalėdų mugė Bazelyje. A. Vaškevičiaus nuotr.

Anapus Reino – jau Prancūzija.

Pati gražiausia Rotušės eglutė.



Ilius tracijose derina akvarelę ir
spalvotų pieštukų grafiką.

Prabėgo vasara, prasidėjo naujas
parodų sezonas. Atidarėme jį Lietu -
vos dailininkų ir žurnalistų sąjungų
nario, kauniečio Vladimiro Beres nio -
vo (Vlaberio) – plačiai žinomas hu -
moristikos meistro – ka ri ka tūrų par-
oda „Smailiu žvilgsniu”. Daili nin  kas
Lietuvoje žinomas ne tik savo kari -
katūromis, bet ir savo kuriamais afo -
riz mais, kuriuos pats vadina vla -
berizmais. Juos parodos atidaryme
skaitė Dalia Sokienė. Jis taip pat
mėgs ta tapyti (akvarelė, tempera,
aliejus), yra apipavidalinęs daugybę
knygų, piešia ekslibrisus, įvairius
kitus ženklus. ,,Linksmos prigimties
žmogui karikatūra teikia malonumo,
niū ruolį ar niurzgą tik erzina”, –
teigia autorius, atvežęs parodą į JAV. 

Lapkričio 2 d. į Čiurlionio galeri-
ją pakvietėme ne tik dailės, bet ir
poezijos mėgėjus. Tą dieną atidarėme
žinomos dailininkės, knygų iliustra -
to rės ir pasakų vaikams autorės Si -
gutės Ach parodą. Paslaptinga ir nai -
vi, poetiška ir šviesi, elegantiška ir
,,išbėganti” už popieriaus lapo – to -
kia yra dailininkės S. Ach kūryba.
Dailininkė žinoma ir kaip knygų
iliustratorė. Parodos lankytojų dė -
me  sį patraukė ir iš visos parodos
išsiskiriantys keli Sigutės darbai.
Rusvu tonu atlikti vienspalviai dar-
bai, įrėminti paukščių pėdutėmis
,,nutupečiuotuose” pasportuose – tai
ilius tracijos Roberto Danio knygai
,,Būsiu paukštis”. Tad atsirado dar
viena proga – rašytojo mamai pa -
siūlius, surengėme ir poeto poezijos
vakarą ,,Vienatvės paros”. 

Ant fortepijono ramiai degan -
čios žvakės, šalia – maži rožių žiede -
liai ir švelnus, jautrus, sentimenta -
lus ir iki beprotybės atviras R. Danio
ei les skaičiusios akorės Biru tės Mar
balsas bei Sigi to Rubio smuiku išgau-
ti garsai apsupo atėjusius į vakarą. 

O kaip gali išleisti B. Mar po
vienintelio poezijos vakaro? Pasinau -
do jome jos atvykimu į  Čikagą, o kad
jai būtų linksmiau, dar pasikvietėme
ak torių Aleksą Kazanavičių ir smui -
kininką S. Rubį ir paprašėme paro-
dyti čikagiečiams spektaklį ,,Jis ir
ji”, sukurtą pagal rašytojo Jono Bi -
liūno ir jo žmonos Julijos Janulai -

tytės-Biliūnienės prisiminimus bei J.
Biliūno ir Julijos atvirlaiškius. 

Beveik prieš šimtmetį, vos kelis
metus tetrukusi Julijos ir J. Biliūno
jautrumo kupina, švelni ir jausmin-
ga meilės istorija sužavėjo žiūrovus.
Po spektaklio žiūrovai atsistoję dar
il gai plojo atlikėjams. Galerija yra
dė kinga Rūtai Danienei ir JAV LB
Kul tūros tarybai už finansinę para -
mą, kurios dėka galėjo parodyti
spek taklį.

Gruodžio 14 d. Kaune galerijoje
,,Meno parkas” atidaryta kanadietės
dailininkės Elenos Žebrauskaitės-
Weir (1919–1995) paroda ,,Atsive rian -
ti mitologija”. Prie šios parodos ati -
darymo prisidėjo ir Čiurlionio galeri -
ja.

Metai baigiasi, su jais atsisveiki-
na ir Čiurlionio galerijoje kabantys
Sigutės Ach angelai. Angelas – gėrio
ir saugos simbolis. Tad tegul Jus,
mieli skaitytojai ir Čiurlionio galeri-
jos lankytojai, kitais metais visur
lydi Dievo pasiuntinys ir tarnas –
angelas. Būkite sveiki ir laimingi.
Lauksime Jūsų Čiurlionio galerijoje
kitų metų parodose ir renginiuose.

Dr. Robert A. Vitas, gyvenantis Aurora IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū už paramą.
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LIETUVOS PARTIZAnŲ GLOBOS FOnDUI AUkOJO:
$200Mindaugas�ir�Sofija�Putrimai,�Toronto,�Canada�(viso�$1,000).
$100 JAV�LB�East�Chicago�apylinkė�per�Birutę�Vilutis,�Schererville,�IN�

(viso�$650).
$50 Vytautas�Urbonas,�Valparaiso,�IN�(viso�$450).
$40 Bruno�Jaselskis,�Evanston,�IL�(viso�$145).
$20 Vytautas�Jonaitis,�Grand�Rapids,�MI�(viso�$130).
$5 Emilija�Sadonis,�Verona,�NJ�(viso�$35).

Pagerbdama� vyro� a. a. kazio Majausko atminimą,� našlė� Elena� Majauskienė
aukojo�Lietuvos�Partizanų�fondui�$50 (viso�$295).
A.� a.� Kazio�Majausko� žmonai� LPG� fondo�nuoširdžiausia� užuojauta� ir� padėka�už

$50 auką.
Taip�pat�širdingai�dėkojame�visiems�už�dosnias�aukas.

Lietuvos Partizanų Globos Fondas
2711 West 71st Street,  Chicago, IL 60629

Vytenis kirvelaitis
Vicepirmininkas�finansų�reikalams

Andrius Rasutis
Finansų�patarėjas

Skirmantė Miglinienė
Archyvų�direktorė

Vytas Beleška
Muzikologijos�archyvo�direktorius

Enata Skrupskelytė
Leonas Putrius
Pasaulio�lietuvių�archyvo�
bendradarbiai

Šv. Kalėdų proga Tautos Fondo vadovybė 

sveikina visus mūsų rėmėjus. Linkime 

Jums įdomių ir įspūdingų 2013-ųjų metų.
Tautos Fondo Taryba ir Valdyba

tro valdybos pirmininkas ir keletas
kitų narių įei na į šios didžiulės kas 4
me tai  Lie tuvoje vykstan čios sporto
šventės dar bo grupę, vadovaujamą
LR  vidaus reikalų ministro. Pasta -
ruoju metu Šiaurės Ame rikos lietu -
viai sudarydavo didžiausias užsienio
šalių spor tininkų delegacijas. Šios
puikios tra dicijos nesi ruo šiama lau -
žyti ir atei nančių metų vasarą. Jau
dabar JAV gyvenantys sporto mylėto-
jai, norintys dalyvauti šiose varžybo -
se, kviečiami susisiekti su JAV LB
Krašto valdybos sporto reikalų
vicepir mininku Arvydu Bu buliu (el.
paštu arvisb@hotmail.com) arba
tiesiogiai rašyti L. Misevičiui (rytu-
pakrante@yahoo.com). PLSŽ pro-
gramoje bus apie 30 sporto šakų
(visas sąrašas skelbiamas ŠALFASS
tinklalapyje), tikimasi, kad visiems
žai dynių daly viams, atvykstantiems
iš užsie nio ša lių, kaip ir anksčiau,
Pasaulio lietuvių sporto šventės
metu bus sumokėta už gyvenimą
viešbučiuo se. Taip  pat ieškoma rė -
mėjų, ku rie padengtų bent dalį Ame -
rikos lie tuvių spor ti ninkų kelio nės
išlaidų.  

Visus metus nuo praėjusio ŠAL -
FASS suvažiavimo 2011 m. iki dabar
buvo svarstoma, ką daryti su dau -
giau nei 60 metų buvusio ilga mečio
mūsų sąjungos gen. sekretoriaus Al -
girdo Bielskaus kauptu archy vu.
Dauguma organizacijos narių prita -
rė Centro valdybos sprendimui visus
dokumentus tolimesniam sau go ji -
mui perduoti Lituanistikos tyrimo ir
studijų centrui (LTSC) Čikagoje.
Šiuo metu apie 15 dėžių medžiaga yra
skirstoma ir tvarkoma LTSC talki-
nančių specialistų. Netolimoje ate-
ityje visuo menė galės plačiau susi -
pažinti su ŠALFASS istorija.
Archyvo medžiagos kopijos bus per-

duotos ir Lie tuvoje esančiam Sporto
muziejui, taip  pat VDU Lietuvių išei -
vijos institutui Kaune. Daug disku-
tuota apie ŠALFASS Šlovės arenos
perspektyvas. Nutarta visus sąjun-
gos garbės na rius įtraukti į oficialų
internetinį puslapį. Baigtas paruošti
ir išsamus straipsnis apie ŠALFASS
istoriją Lietuvos sporto enciklopedi-
jai, kuris netrukus bus persiųstas į
Vilnių.

ŠALFASS glaudžiai bendradar-
biauja ir su kitomis visuomeninėmis
organizacijomis, padeda rengti atski -
rus krepšinio ir kitų sporto šakų tur -
nyrus, neįeinančius į oficialų sąjun-
gos varžybų kalendorių. Štai daugiau
nei prieš mėnesį Connecticut vals -
tijo je vyko kasmetinės V. Eidukaičio
var do krepšinio varžybos, kurias
laimėjo vietos lietuvių komanda;
ŠALFASS Rytų apygarda prisidėjo ir
prie šio turnyro ruošos. Jau kelinti
metai kartu su diplomatais iš
Lietuvos or ga nizuojamos „Ambasa -
dos taurės” pirmenybės Washington,
DC. 2013 m. kovo 30 d., šeštadienį,
vyks jubi liejinės 10-osios tokios var -
žybos. ŠALFASS taip pat skyrė
medalius tiek Čikagos, tiek New York
maratonuose dalyvavusiems Ameri -
kos lietuviams bėgikams, susitarta
su Šarūno Marčiulionio ir Arvydo
Sabonio įkurtu Krepšinio ateities
fondu dėl Mariaus Markevičiaus ne -
seniai su kur to filmo „Kita svajonių
komanda” DVD platinimo šiapus
Atlanto. Kaip pranešė L. Misevičius,
filmas, kartu su kita medžiaga (kny -
gutėmis apie Lietuvos krepšinį), jau
atkeliavo į Ameriką ir yra puiki do -
vana šv. Kalėdoms! Susidomėję filmą
gali užsisakyti el. paštu: rytupa -
krante@yahoo.com arba tel./faksu:
732–317–9195.

Paruošta  pagal Dainiaus Ruževičiaus
 pokalbį su  L. Misevičiumi.

ŠALFASS

Lituanistikos�tyrimo�ir�studijų�centras�Čikagoje�– tai�didžiausias�moksli-
nis� archyvas�bei� knygų� leidėjas�už� Lietuvos� ribų.� LTSC� šįmet� švenčia
savo�30�metų�jubiliejų.�Mūsų�darbai�iš�tikrųjų�prasidėjo�pokario�Vokie�-

tijoje,�kai�a.�a.�Vincentas�Liule�vičius�pradėjo�rinkti�ir�saugoti�lietuvių�knygas,
spaudą,�rankraščius�bei�kitus�vienetus.��Jo�ir�kitų�švie�suolių�pastangų�dėka
išaugo�mūsų�laikų�LTSC.

LTSC� siunčia� sveikinimus� lietuvių� tautai� Kalėdų�proga.� Lietuvių� tauta
yra�tikra�pasaulinė�tauta,�ir�LTSC�siekia�išsaugoti�mūsų�kultū�rines�vertybes
bei� puoselėti�mokslą� lietuviškomis� temomis� visur,� kur� lietuviai� gyvena� ir
veikia.

dr. Robertas Vitas
LTSC�Tarybos�pirmininkas

dr. Augustinas Idzelis
LTSC�Valdybos�pirmininkas

kristina Lapienytė-
Bareikienė
Vykdomoji�direktorė

dr. kazys Ambrozaitis
dr. Vytautas Bieliauskas
dr. Jonas Račkauskas
LTSC�Garbės�pirmininkas

Atkelta iš 12 psl.

Čiurlionio galerija
Atkelta iš 8 psl.

Fotomenininkas Dainius Mačikėnas. 
Jono Kuprio nuotr.
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� Mieliems skaitytojams pranešame,
kad kitą savaitę išeis tik du ,,Draugo”
numeriai – ketvirtadienio ir šeštadienio. 

�  Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) nuo gruodžio
23 d. keisis Mišių laikas – šv. Mišios
pra si dės 10 val. r. Jas atnašaus kun.
Ge  di mi nas Keršys. Po Mišių parapijos
salėje vyks suneštinis kalėdinis pasi sė -
dė jimas ir susitikimas su kun. G. Keršiu.
Daugiau infor ma cijos su teiks Salomėja
Daulienė tel. 773-847-4855.

� Gruodžio 24 d., pirmadienį, 7 val. v.
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
kvie čia į Kūčių vakarienę, kuri vyks Pa -
saulio lietuvių centro didžiosios salės
va karinėje dalyje (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439). Re gistruotis pra šo -
ma misijos raštinėje (tel. 630-257-
5613; el. adresu: matulaitismission@
sbcglobal.net) arba pas ses. Lai mutę
(tel. 630-243-1070; el. paštas: seslai
mute@gmail.com). Čekį rašyti:  Ble  ssed
Jurgis Matulaitis Mission (me mo: Kūčių
vakarienė).   

� 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). Va -
karo vedėjas – Arvydas. Progra mo  je da -
ly vauja aktoriai Apolonija ir Pet ras Ste -
ponavičiai. Muzikinę programą at liks Ar -
vydas ir Virgis (,,Cigarai”) bei Gied   rė

(,,Sandalai”). Kaina – 65 dol. as me niui.
Informacija tel. 773-776-4600.

� Jeigu paskutinę metų naktį norite
pabūti ypatingoje aplinkoje, sutikite
Nau  juosius ,,Legendinio ‘Titaniko’ po ky -
lyje”, kuris vyks Willowbrook ,,Ballroom
Fres co” salėje. Jūsų laukia išskirtinė
programa:  vyrų trio ,,Ledkalnis” su kon -
kur sų lau rea te Julija, klasikinis kvar -
tetas, vi sų gerai pažįstamo ,,Sodžiaus”
muzi kantai, jaunatviškoji grupė ,,San -
dalai”. Informacija teikiama ir vietas už -
sisakyti galima tel. 312-375-2728. 

� PLC ir JAV LB Lemont apylinkės or -
ganizuojamas Naujųjų metų sutikimas
vyks pirmadienį, gruodžio 31 d., 8 val.
v. PLC didžiojoje salėje. Vakaro svečius
linksmins Bronius Mūras ir Arvydas Sta -
kaitis, maistą ruoš ,,Kunigaikščių užei -
ga”, veiks baras.  Bilieto kaina – 75 dol. 
Tel. 630-257-8787.

� Sutikite Naujus metus su Bri ghton
Park choro dainininkais ir artoriai! 2013
metų sutikimas vyks gruodžio 31 d. 8
val. v. Brighton Park parapijos salėje
(4426 S. Fairfield  Ave., Chicago, IL
60632). Jūsų laukia trum pas spektak-
lis, šventiška nuotaika,  mu zika, gardus
maistas. Programoje: trum pas spek -
taklis ir šokiai, šokiai, šo kiai!  Stalus
užsisakyti ir bi lietus įsigyti galima tel.
773-627-2137 arba tel.  708-703-
7114.

ČIKAGOJe 
IR

APYLINKĖSe

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

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

Tel. (773) 847-7747

SKELBIMAI

Šventiniai sveikinimai
Linksmų šv. Kalėdų, sveikų Naujų metų mieliems

giminėms, draugams ir pažįstamiems linki

Marija Kuprienė
Cicero – Riverside, IL

***
Danutė Stankaitytė sveikina visus gimines, draugus ir pažįstamus šv.

Kalėdų proga ir linki sveikatos, ištvermės ir geriausios kloties Nau juose me -
tuose.

***
Nuoširdžiai sveikiname savo gi mines, draugus ir pažįstamus su šv.

Kalėdomis ir linkime daug laimės, sveikatos ir vilties Naujaisiais 2013 metais.

Raminta ir Vladas  Sinkai
Lemont, IL

***
Sveikiname mūsų gimines, draugus, artimuosius šv. Kalėdų ir Nau jųjų

metų proga, linkėdami viso ge riau sio Jūsų gyvenime, sveikatos ir džiaugsmo
2013 metais. Teišsipildo Jūsų norai.

Romo ir Baniutės Kronų šeima
***

Šv. Kalėdų proga linkime, kad Dievo galybė lydėtų mūsų  žingsnius, o
Kalėdų džiaugsmas pasiliktų mūsų širdyse. Naujieji metai teatneša naujų
vilčių.

Aldona Totoraitienė ir šeima

***
Įžiebkit kibirkštį vilties
Šventų Kalėdų tylią naktį,
Tegul Naujieji nešykštės
Džiugių akimirkų.
Geros sveikatos savo šeimai, draugams bei artimiesiems linki

Feliksas ir Jonė Bobinai,
Berwyn, IL

***
Tegul ši stebuklinga šventė atne ša Jums geros sveikatos, laimės ir ge ro vės.

Mikutaičių šeima
***

Praurimė ir Leonidas Ragai šv. Kalėdų ir Naujų metų proga sveikina
gimines, draugus ir artimuosius, linkėdami jiems fizinės stiprybės ir dvasi nės
ramybės.

Kas nemėgsta Kalėdų ir kalėdinių dovanų? Čikagos litua nistinės mokyklos moky-
tojai turi gražią tradiciją – pasibaigus mokinių kalėdi nėms šventėms susėsti prie ben-
dro stalo.  Gruodžio 15 d. vykusio kalėdinio pasisėdėjimo metu mokyklos tėvų komite-
tas visiems mokytojams įteikė po gražią kalėdinę dovaną – skėtį su mokyklos ženklu. 

Nuotraukoje: ČLM mokytojai su kalėdinėmis dovanomis – skėčiais. 
Evelinos Karalienės nuotr.

Penkiasdešimt aštuonerius me -
tus anglų kalba leidžiamas žurnalas
,,Lituanus” skaitytojus supažindina
su Lietuvos kultūra, istorija ir litera -
tūra. Gruodžio mėnesį išleistą nu -
merį, redagavo Viktorija Skrups ke -
lytė, Vytauto Didžiojo universiteto
Vokiečių ir prancūzų filologijos kate-
dros profesorė.  

Jame rasite straipsnį apie Lie tu -
vos ir Lenkijos santykius po 1990 me -
tų, sužinosite Gegužės trečiosios kon-
stitucijos prasmę, susipažinsite su
re  žisieriaus Rimo Tumi no kūryba,
Tytuvėnų Bernar di nų vienuolyno ar -
chitektūra ir šiuo lai kiniais lietuvių
diasporos rašytojais. Žurnale taip pat
pristatomos kny gos.

Keturiskart per metus išeinan -

čio žurnalo prenumeratos kaina  –
tik 20 dol. Tai puiki dovana tiems, ku -
rie nori išsamiau susipažinti su Lie -
tuvos kultūra.  

,,Lituanus” galite skaityti in ter -
 nete. Adresas: www.lituanus.org.
Taip pat galite užsisakyti paštu.  Čekį
rašyti: Lituanus Foun dation, Inc. ir
siųsti adresu: 47 W. Polk St. Suite 100-
300, Chicago, IL 60605. Nauji prenu-
meratoriai gaus lie tuvių liaudies
dainų kompaktinę plokštelę. 

Žurnalo internetinėje svetainėje
galite rasti ir seniau spausdintus
straipsnius, tarp jų ir paskelbtuspir-
majame – 1954 metų – numeryje.
,,Lituanus” vyriausioji redaktorė yra
Eli zabeth Novickas.

,,Lituanus” info

Šventėms – naujas ,,Lituanus” numeris

Tytuvėnų Bernardinų vienuolyno kompleksas.         Vytauto Balčyčio, ,,Lituanus” nuotr.

Spaudos apžvalga
Poetei Vitalijai Bogutaitei ir poetui Pranui Visvydui paskirtos 2011 m.

Lietuvių rašytojų draugijos literatūrinės premijos. 
Mecenatas – Lietuvių Fondas.


