
Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čika-
goje ir Balzeko lietuvių kultūros muziejus  pasirū-
pino, kad didžiausiame Čikagos laisvalaikio ir pra-

mogų centre Navy Pier ir šiemet būtų papuošta tradicinė
lietuviška kalėdinė eglutė. Organizacijų prašymu savos
kūrybos lietuviškais „šiaudinukais” eglę padabino me-
nininkė Marija Kriaučiūnienė, kuriai maloniai padėjo
muziejaus darbuotoja Rita Janz. Abi moterys jau daugelį
metų unikaliais lietuviškais tautiniais motyvais kalėdi-

nes eglutes papuošia Navy Pier, O’Hare bei Midway oro
uostuose, Cook apygardos iždo biure ir kitur.

Į pramogų centrą pasigrožėti „šiaudinukais” puoštu
medeliu atvykęs generalinis konsulas Čikagoje Marijus
Gudynas padėkojo moterims už jų nuoširdų rūpestį ir
darbą tęsiant tradiciją originaliai pristatyti lietuvišką
kultūrą Čikagos gyventojams bei svečiams.

LR generalinio konsulato Čikagoje informacija
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Tu negali savo gyvenimo nei prailginti, nei praplatinti, bet tik pagilinti. – F. Foch
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Kultūros ministro įspūdžiai iš
Philadelphijos. – 4 psl.

Kalėdinei mugei – 
600 skautiškų ,,grybukų”! – 6 psl. 

Čikagos Navy Pier tradiciškai papuošta lietuviška eglutė

Dainiaus Labučio nuotr. 

Generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas ir Marija Kriaučiūnienė džiaugiasi lietuviška eglute.  Agnės Vertelkaitės nuotr.

Lietuvos nacionaliniame muziejuje –
lietuviški sodai

Vilnius (ELTA) – Gruodžio 3 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje Vil-
niuje atidaryta tradicinių lietuviškų sodų paroda ,,Sesė sodų sodina”.

Ši pirmoji respublikinė sodų paroda yra Vilniaus etninės kultūros
centro vykdomo projekto ,,Sesė sodų sodina” dalis. Joje eksponuojamus so-
dus ir šiaudinukus kūrė 50 kūrėjų – tik pradedančių rišėjų, ilgamečių tau-
todailininkų, pripažintų amatininkų. Vyriausia autorė – sodų vėrėja Antosė
Čiupailienė, gimusi 1922 metais, gyvenanti Trakų rajono Paungurių kaime.

Senovėje į šiaudą žiūrėta kaip į gyvybės simbolį. Būdingas lietuvių tra-
dicinės kultūros bruožas buvo aplinkos šventinimas ir jos daiktų, įtrauktų
į kalendorinių, šeimos ir gamtos virsmų švenčių apeigas, pavertimas sim-
boliais. Lietuvių tikėta, jog aplinka geba suderinti žmogaus gyvenimą, padeda
siekti grožio ir dvasios darnos. – 15 psl.

Vilnius (BNS) – Seimas
gruodžio 2 d. nutarė, kad šieme-
tinė Laisvės premija skiriama
dva sininkui, so viet mečio politi-
niam kaliniui Sigitui Tam kevi -
čiui, kuris pastaruosius 17 metų
vadovavo Kauno arkivyskupijai.
Už tai balsavo 52 parl amentarai.
– 15 psl.

Laisvės premija
skirta arkivyskupui
Sigitui Tamkevičiui

M. Ambrazo nuotr.



SVEIKI,

Sudomino straipsnio  „Ar Ameri kos lietuviai iš-
nyks be pėdsako?” („Drau gas”, 2013 rugpjūčio 1 d.)
tekstas ir diskusija bei pasiūlymai įprasminti Ame-
rikos lietuvių palikimą angliškame šaltinyje. 

Manau, kad XXI a. net geresnis informacijos
šaltinis už muziejų ar knygą yra išsami interneto
svetainė. Svetainė pasiekiama iš bet kurio pa saulio
taško, ji gali būti sąlyginai pi giai (pvz. dengiant kaš-
tus iš rek la mos) išlaikoma neribotą laiką. Prie šin-
gai nei knyga, ji gali būti nuolat pildoma daugybės
žmonių, iškart pa siekiama kiekvienam, kas ieškos
tam tikros informacijos „Google”.

Tokią svetainę kuriu jau daugiau nei metai: iš
įvairių internetinių, spausdintų šaltinių, pasako-
jimų, ren ku mažai kur atkartojamą informaciją,

viską pateikiu ir anglų kalba.
Pavyzdys, kaip galėtų atrodyti galutinis pusla-

pis apie kiekvieną lie tuvių bendruomenę ir jos pa-
veldą, ga lėtų būti svetainės puslapis apie Čikagą:
http://global.truelithuania.com/chicago-illinois-
45/.

Svetainėje yra ir daug kitų straips nių, bet
trūksta nuotraukų, nes pats turėjau galimybę fo-
tografuoti tik kai kuriose vietovėse.

Tad norėčiau pakviesti norinčiuosius prisidėti
prie svetainės atsiun čiant nuotraukas bei informa-
ciją apie lietuvių bažnyčias, su Lietuva susijusias
skulptūras, gatves, žy mių  užsienio lietuvių ka-
pus (prisidė ję asmenys bus paminėti svetainėje).

Pasakojant apie vietas galima papasakoti ir su
jomis susijusių žy mių  lietuvių istorijas, ypač tas,
ku rios aktualios ir platesniame kontekste.

Tai kartu ir būdas įamžinti, pri siminti suny-
kusias ar sunaikintas bendruomenes, bažnyčias –
nes apie daug jų šiandien internete informacijos
beveik nėra, o bėgant metams ją surinkti bus vis
sunkiau.

Siekiu pristatyti lietuvių paveldą užsienyje ir
angliškai (tolimesnių kar tų lietuviams ir kitiems
besidomintiems) ir taip pat lietuviš kai Lie tuvos lie-
tuviams, kurie, priešingai nei vokiečiai, žydai ar
lenkai, dažnai keliaudami užsienyje (dar) neieško su
Lietuva susijusių vietų (manau ir to dėl, kad trūksta
informacijos net lietuviškai).

Su pagarba,
Augustinas Žemaitis
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Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus redakcija netaiso

Prezidento rinkimai vyks po pusmečio,
gegužės 11 d., bet rinkimų kampanija
jau prasidėjo. Pagrindinės partijos

jau paskelbė arba netrukus paskelbs savo
kandidatus į Prezidentus, nors kai kurie
kandidatai gal dar atsiims savo kandidatū -
rą. Aštrėja retoriniai išpuoliai. Ryškiausias
pavyzdys – Seimo pirmininkės Loretos
Grau žinienės pastabos apie Prezidentę Da-
lią Grybauskaitę, jos tariamą aroganciją ir
kitus neigiamus bruožus, netinkamai parengtus
įstatymų projektus. Jausdami potencialų Preziden-
tės pažeidžiamumą dėl nutekintos VSD pažymos, į
kovą stoja ir kiti politikai, nors jų pastabos yra gana
aptakios. Manytina, kad partijos „Tvarka ir teisin-
gumas” planai inicijuoti parašų referendumui dėl
euro rinkimą irgi yra susieti su artėjančiais rinki-
mais.

Dažnai skundžiamasi rinkėjų apatija ir politi-
niu neišprusimu. Dalis atsakomybės tenka politi-
kams, kurie nemoka bendrauti su rinkėjais, negeba
vaizdžiai paaiškinti, kuo jų partija skiriasi nuo kitų
ir kodėl reikia palaikyti ją. Tenkinamasi dergti opo-
nentą bei save ir savo partiją pristatyti kaip mažes -
nį blogį. Netikėtina, kad šis politikų polinkis staiga
išnyktų, bet yra reali galimybė, kad Prezidento rin-
kimų kampanija bus gerokai įdomesnė, negu buvo
galima įsivaizduoti prieš metus. Tada pagrindinis
klausimas buvo, ar prezidentė sieks antros kadenci -
jos, ar mėgins užimti aukštas pareigas Briuselyje.
Mažai kas abejojo, kad ji lengvai laimėtų pergalę, jei
nutartų kandidatuoti.

Prezidentė yra labiau pažeidžiama, bet lieka di-
džioji favorite. Nors premjeras Algirdas Butkevi-
čius labai populiarus, naujausios apklausos rodo,
kad dvikovoje su Prezidente jis smarkiai pralaimė -
tų. Savo balsus Prezidentei atiduotų 40,4 proc. žmo-
nių, o už Butkevičių balsuotų 12,7 proc. gyventojų.
Butkevičius ne kartą pareiškė, kad jis patenkintas
premjeravimu ir nekandidatuos į Prezidentus. Nėra
pagrindo abejoti jo pasisakymais.

Socdemai galutinai nutars dėl savo kandidato
sausio 18 d. Norą siekti posto jau pareiškė europar-
lamentaras Zigmantas Balčytis, kurio kandidatūrą
palaiko daugelis bendrapartiečių ir rinkėjų. Minė-
toje apklausoje Balčytis buvo trečiasis mėgstamiau -

sias kandidatas, lengvai pralenkęs  kitus   galimus
kandidatus  į Prezidento postą. Bet ar protinga Bal-
čyčiui kitais metais kandidatuoti, užuot laukus dar
penkerius metus? Yra tik maža tikimybė, kad jis
kitais metais įveiktų D. Grybauskaitę.  Galimybės
būti išrinktam bus gerokai didesnės 2020 m., kai D.
Grybauskaitė nebekandidatuos. Vieną kartą kan-
di datavus ir pralaimėjus, antro karto veikiausiai
nesulauksi.

Šitokie apskaičiavimai yra sudėtingi, nėra jo-
kių garantijų, kad įvykiai klostysis kaip numatoma.
1992 m. JAV vyravo įsitikinimas, jog Prezidentas
George Bush (senjoras) po TSRS žlugimo ir sėk-
mingo karo su Kuweitą okupavusiu Iranu bus leng-
vai perrinktas. Daugelis perspektyviausių demok-
ratų partijos kandidatų nutarė nestoti į, jų manymu,
beviltišką kovą, bet laukti ketverius metus, kai są-
ly gos bus palankesnės. Bill Clinton galvojo kitaip, iš-
naudojo progą ir laimėjo rinkimus.

Neaišku, koks bus Zigmanto Balčyčio galutinis
sprendimas, kiek jis jaus spaudimą kandidatuoti.
Kiekvienu atveju socdemai turės savo kandidatą į
Prezidentus. Vytenis Andriukaitis veikiausiai te-
be svajoja apie Daukanto aikštę, pasiryžęs duoti
progą rinkėjams atitaisyti klaidą, kurią jie padarė
nebalsuodami už jį 1997 m. ir 2002 m. rinkimuose.
Gali atsirasti ir kitų savanorių.

Nežinia, ar kandidatuos partijos „Tvarka ir tei-
singumas” įkūrėjas Rolandas Paksas, net jei visos
teisinės kliūtys jo kandidatūrai būtų laiku pašalin-
tos. Jo partijos populiarumas smunka, jai gresia
Naujosios sąjungos likimas – išnykimas, tad reikia
ką nors daryti. Bet nėra garantijų, kad dalyvauda-
mas rinkimuose Paksas sutelktų tradicinį elekto-
ratą bei pritrauktų naujų rėmėjų. O akivaizdus pra-
laimėjimas – pvz., jei jis surinktų mažiau negu 10

proc. balsų – galėtų būti paskutinė vinis
į „tvarkiečių” karstą. Galutinį spren-
dimą paveiks parašų dėl referendumo
rinkimo rezultatai. Jei referendumo
mintis nepagaus rinkėjų vaiz duotės, par-
tija neteks potencialaus kozirio, ir R. Pa-
ksas veikiausiai nutars kandidatuoti ne
į Prezidentus, bet į Euro parlamentą.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gy-
nybos komiteto pirmininkas Artūras

Paulauskas yra Darbo partijos kandidatas. A. Pau-
lauskas kadaise buvo vienas populiariausių žmo-
nių Lietuvoje, pirmame 1997 m. prezidento rinkimų
ture surinkęs net 45, 3 proc. balsų, vėliau įkūręs
partiją Naujoji sąjunga. Bet tie seniai praėję šlovės
metai nebegrįš. A. Paulauskas turi rinkimų kam-
panijos įgūdžių, bet jis neseniai tapo Darbo partijos
nariu, tad neaišku, kaip uoliai demoralizuota par-
tija palaikys jo kandidatūrą. Net spėliojama, jog
bus stengiamasi jį pakeisti Seimo pirmininke Lo-
reta Graužiniene. Darbo partijos rinkimų kampa-
nija bus nukreipta prieš Prezidentę, kuriai bus prie-
kaištaujama, kad ji nederamai tvar kė teisėsaugos
organus, kartais jais net piktnaudžiaudavo, smul-
kiai nurodinėdama, kas darytina. Pats buvęs gene-
raliniu prokuroru, A. Paulauskas šiuose reikaluose
gerai susigaudo.

Konservatoriai palaikys D. Grybauskaitę.
Jiems ne kartą priekaištauta, kad rimta politinė
partija turi kelti savo kandidatą. Nebus paisoma
kritikos, nes, išskyrus Ireną Degutienę, partija neturi
kandidato, kuris sulauktų platesnio gyventojų pa-
laikymo. Be to, konservatorių ir Prezidentės nuosta-
tos esminiais klausimais mažai skiriasi, o jų kandi-
datas tik atimtų balsų iš D. Grybauskaitės, tad kenk -
tų sau artimam žmogui. Kaip ir konservatoriai, Li-
beralų sąjūdis 2009 m. neiškėlė savo kandidato į Pre-
zidentus. Gali taip būti ir per šiuos rinkimus.

Rinkimų kampanija bus įdomesnė negu 2009
m., bet rezultatai bus tie patys. Jei D. Grybauskaitė
kandidatuos, ji laimės, nors gal ne pirmame rate. Jei
ji nekandidatuotų, nežinia, kaip viskas baigtųsi,
bet yra nemaža tikimybė, kad pirmuoju Lietuvos
žmogumi pirmą kartą po Algirdo Brazausko būtų
kairysis politikas.

Alfa.lt

Artėjant Prezidento
rinkimams 
KĘSTUTIS GIRNIUS



Briuselis ir Strasbūras to kių garantijų neduos, tol
visos rytų part nerystės buksuos. Mat asociacijos
sutartis – beveik tušti žodžiai. Pa si rašydama šią su-
tartį Ukraina nieko konkretaus negauna. Bevizis
režimas ir galimybė ukrainietiškoms pre kėms pa-
tekti į ES rinką – tik kada nors vėliau. Toji sąvoka
,,kada nors vėliau” – labai neapibrėžta.

Dabartinė Vakarų taktika veiks minga tol, kol
derybose dalyvauja dvi pusės – ES ir Ukraina. Bet
šiuo konk rečiu atveju padėtis klostėsi kiek ki taip.
Čia buvo trys žaidėjai: ES ir Uk raina, norinčios su-
sitarti, ir šiam su si tarimui prieštaraujanti Rusija.
Eu ropa buvo pasyvi žaidėja, o Rusija – ak tyvi. Tad
ar verta stebėtis Ukrai nos valdžios sprendimu?

Svarbu išsiaiškinti ir priežastis, kodėl Ukraina
svarstė, ar verta pasirašyti asociacijos sutartį. Jei
ekonominiais sumetimais, – vienokia padė tis. Jei tu-
rėjo ir geopolitinių tikslų, kaip kadaise Lietuva,
Latvija ir Esti  ja, troškusios apsisaugoti nuo Rusijos
ir politiškai, ir ekonomiškai, – kita pa dėtis. Taigi į
ES kai kurios šalys žvelgia per geopolitinę prizmę.
O to kios įtakingos valstybės kaip Vokieti ja, Pran-
cūzija, – daugiau kaip į eko no minį darinį. Jei nori
priklausyti ES klubui, privalai griežtai laikytis visų
ekonominių ir moralinių taisyklių. Nesilaikysi –
niekada nebūsi priimtas. 

Beje, ES net ir norėdama nega lėjo priimti V. Ja-
nukovyčiaus valdomos Ukrainos, nes Briuselis to-
kiu at veju būtų priversti pripažinti, jog pa tys pa-
mina savo sukurtas taisykles. Tiksliau tariant, į pa-
dorią kompaniją įsileidžia ne itin džentelmeniškai
be sielgiantį veikėją. 

Vilniaus nesėkmė –
didelė Europos pergalė

Kaip bebūtų gaila, ES greičiausiai praras ir
Moldovą. Kai oficialusis Kišiniovas pareiškė norįs
artėti prie Europos, sulaukė rusiškų sank ci jų. Pa-
vyzdžiui, Rusija sudarė truk džių moldaviško vyno
ekspertui į ru siškas rinkas. Moldovos valdžia pa pra -
šė, kad Europa kompensuotų šias netektis įsileis-

dama jos vynus. Bent labai nedidelius
kiekius. Europa ne įsi leido. Europa ki-
taip ir negalėjo pa sielgti, nes egzistuoja
griežtos prekybos taisyklės, kurių pri-
valu laikytis visiems ES nariams. Bet
Moldovai dėl tokio pasiteisinimo – nė
kiek ne leng viau. 

V. Janukovyčius greičiausiai rim tai
svarstė, kaip pasielgti atvykus į Vilnių.
Jis, pasinaudodamas uni kalia  padėtimi,
tarsi lūkuriavo, kuri pusė pažadės dau-

giau pinigų – ES ar Rusija. Šitaip jis šantažavo ir
Briu se lį, ir Kremlių. Bet pamatęs, jog ES nie ko
konkretaus net nežada, – pasi rin ko rusiškąjį vek-
torių. 

Privalome pripažinti, jog europie tiškos integ-
racijos tema – labai su dė tinga. Būta rimtų ginčų
net dėl spren dimo, kaip pavadinti Ukrainą – Eu ro-
pos kaimyne ar europietiška kai myne. Šiose dviejo -
se panašiose są vokose slypi daug esminių skirtu-
mų.

Įsiminė Ukrainos analitiko Jev genijaus Dykyj
prisipažinimas, esą jis džiaugiasi Vilniaus nesėkme,
nes šis pralaimėjimas iš tiesų yra didelė Eu ropos
pergalė. Ukrainiečių simpa tijos Europai tik sutvir-
tėjo. Jei ES bū tų pasirašiusi asociacijos sutartį su
ne visiškai teisėtu Ukrainos preziden tu, įkalinusiu
keletą dešimčių opo nentų politiniais sumetimais, –
kris  tų pačios ES autoritetas. Skepti kai priekaiš-
tautų ES vadovybei da rant neteisėtus kompromi-
sus. Girdi, ES neturi jokių vertybių bei įsitikinimų,
o vien tik pragmatiškus išskai čia vimus. Jei ekono-
miškai naudinga, esą galima eit obuoliauti ir su
pačiu velniu. Įmanomi ir dar aštresni prie kaištai:
Vilniuje pasirašius sutartį bū tų galima susidaryti
nuomonę, esą ES su Rusija konkuruoja tik dėl teri-
torijų ir žaliavų. 

Kitas aspektas – ukrainiečiai šiuo metu ideali-
zuoja Europos Sąjun gą. Asociacijos sutartį su ES
ukrai nie čiai būtų priėmę kaip europietiš kos svajo-
nės išsipildymą. Todėl euro pietiškoji svajonė greitai
būtų sprog tų kaip muilo burbulas, nes bent kiek
ženkliau geresnio gyvenimo tikėtis ne verta. Dabar
gi, užuot nusivylę ES, jie nusivils rusiška kryptimi,
nes ir nepasirašius asociacijos sutarties eko nomika
ženkliai nepagerės. Nepa gerės dar ir dėl to, kad
šiandieninė Rusija nepasiruošusi Kijevui duoti fi-
nansinių paramų vien tam, kad Uk rainoje sustip-
rėtų integracijos su Ru sija šalininkų.

Svarbu nepamiršti ir aplinkybės, jog Rusijos
bandymas įtakoti Ukrai nos ir ES santykius, pasak
analitiko J. Dykyj, – irgi buvo primityvus. Krem  lius
nebesusigaudo, kas iš tiesų dedasi Ukrainoje. Rusija
išvystė an tieuropietišką propagandą. Ir kuo la biau
dergė Europą, tuo Europa ukrai niečių akyse tap-
davo gražesnė. 

Ukrainos jau vis tiek nesulaikyti

Ukrainos valdžia taip pat nebesuvo kia, kas de-
dasi Ukrainoje. V. Janu ko vyčius manė sulaukęs le-
mia mo mo mento – dėl sutarties pasiderės ir su ES,
ir su Rusija. Ir kuri pusė at sei kės daugiau finansi-
nių injekcijų, tam ranką ir paspaus. Oficialusis Ki-
jevas manė, kad sėkmingai prekiauja savo vals tybe,
o iš tiesų nei ES, nei Krem lius nesiruošė pirkti Uk-
rainos. Už dy ką – prašau. Už milijardus – jokiu bū -
du.

Ukrainos valdžia taip pat nesuvo kė, kad ji jau
nebegali prekiauti valstybe nepasiklausiusi piliečių
nuo mo nės. Nes tokių rinkėjų, kurie turi griežtą nuo-
monę, – daugiau nei pasy viųjų ir abejingųjų. Ir ta
nuomonė – proeuropietiška. Kuo labiau bus skriau-
džiami proeuropietiškai nusiteiku sie ji, tuo Euro-
pos populiarumas Uk rai noje tik augs. 

Svarbią mintį išdėstė ir iš Mask vos atvykęs po-
litologas A. Suzdalce vas. Jis nemano, kad dabar
Kremlius mes milžiniškas lėšas į Ukrainos eko no-
miką, kad sutvirtėtų palankumas Rusijos – Ukrai-
nos draugystei. Rusija mano, kad Ukrainos vis tiek
ne išlai ky si savo įtakoje. Ukraina gravituoja ES link.
Ir su šia realybe Rusijai būtina susitaikyti. Kuo
greičiau – tuo ge riau. 

Tačiau A. Suzdalcevas atkreipė dė mesį ir į ES
klaidas. Rusija daro klaidų, per daug aktyviai kri-
tikuoda ma kaimynes. Bet ir Europa elgiasi pri mity-
viai, nuolat ir kryptingai kritikuodama Rusiją. At-
kakli, ilgalaikė, kryptinga kritika duoda priešingą
rezultatą. Aplinkiniai ima nepasiti kė ti ne tuo, į kurį
nuolat laidomos kri tikos strėlės, o tuo, kas be pa-
liovos laido kritikos strėles. Tai – bumerango dėsnis. 

Taigi visur būtinas saiko jausmas.

Tikriausiai nesuklysiu pasakęs, jog
viena iš aktualiausių nūdienos te -
mų – kas laimėjo po ES viršūnių su  -

sitikimo Vilniuje. Stereotipiškai mąstant
padėtis – aiški. Ukrainos prezidentas Vla-
dimiras Janukovyčius at suko Europai nu-
ga rą ir stumtelėjo ša lį Rusijos pusėn. Eu-
ropa neva gėdingai pralaimėjo, o Rusija,
spaudusi Uk rainą nepasirašyti jokių su-
tar  čių, – tarsi laimėjo dar vieną politi nių
intrigų partiją.

Paradoksas – dažnas politinių ginčų reiškinys

Tokio pobūdžio skirstymas į lai mėjusius ir pra-
laimėjusius ypač ga jus dabar, kai oficialusis Kijevas
iš centrinių sostinės aikščių grubiai iš vaiko savo
oponentus. Dar visai neseniai tvirtinęs, jog Ukrai-
nos piliečiai turi teisę kritikuoti šalies valdžią tai-
 kiuose mitinguose, Ukrainos prezi den tas staiga  iš
es mės  pakeitė nuo monę, įsakydamas bet kokiomis
priemonėmis nutildyti mitinguojan čius. Taigi Ki-
jevo centre pralietas kraujas. O kraujo dėmių neį-
manoma lengvai nusiplauti. V. Janukovyčiui šio
aki brokšto dovanoti niekas ne skubės. Bent jau ar-
timiausiu metu. 

Ir vis dėlto neskubėkime skelbti kategoriškų
pareiškimų. Kaip bebūtų keista, dabartinė V. Janu-
kovyčiaus laikysena naudinga būtent... proeuro pie-
tiškoms jėgoms. Jei bandysime išsiaiškinti, kas
šiandien labiausiai Ukrainoje populiarina, tegul ir
nesąmoningai, tegul ir nenoromis, prisijungimo
prie ES idėją, privalėsime pripažinti, jog tai – anti -
europietiški V. Janukovyčiaus sprendimai. 

Taigi turime paradoksą, kuris, beje, dažnas
reiš kinys politinių ginčų metu. Jei mėgini sustip-
rinti palan ku mą europietiškai idėjai, – ne visuo-
 met būtina tokią idėją beatodairiškai liaupsinti. Jei
sieki sustiprinti kryptį Rusijos pusėn, – leisk tautai
pačiai įsi tikinti ne vien ES privalumais, bet ir trū-
kumais. Vaizdžiai tariant, tiesmukiškumas – blogas
patarėjas lo šiant sudėtingas politines partijas. Kar-
 tais pravartu elgtis priešingai, nei atrodo iš pirmo
žvilgsnio.

Šitaip tvirtindamas jokiu būdu nemanau, kad
V. Janukovyčius yra slaptas ES agentas, kuriam pa-
vesta Ukrainoje stiprinti simpatijas euro pie tiškoms
vertybėms ir menkinti draugystės su Rusija idėjas.
Pasirink da ma antieuropietišką liniją dabarti nė Uk-
rainos valdžia elgiasi nuošir džiai, natūraliai. Bet ji
neįvertina ap linkybės: atsisakius pasirašyti net ir
beveik jokios juridinės reikšmės ne tu rinčią sutartį
su Europa ekonominis šalies gyvenimas nepage-
rės. Todėl norom nenorom daugės tokių rinkė jų,
ku rie šauks – draugais pasirin ko me ne ES, o Rusiją,
bet algos ir pensijos tokios pat mažos, kaip ir anks-
čiau. Tokie balsuotojai ilgainiui nuo širdžiai ma-
nys – jei būtume išdrįsę pasirašyti asociacijos su-
tartį su ES, už darbiai ir pensijos greičiausiai būtų
ūgtelėję. Ir atvirkščiai: jei simbo linė sutartis Vil-
niuje dabar būtų pasirašyta, Ukrainoje netrukus
pa dau  gėtų euroskeptikų, nes geresnis ekonominis
gyvenimas šalyje vargu ar įmanomas bent jau arti-
miausiu metu.

Žaidėjų – trys

Tad kas iš tiesų laimėjo, Uk rai nai neištarus
Vil niuje žodžio ,,taip”?

Lapkričio 30-ąją Seimo Europos informacijos
biu re surengta, man re gis, dėmesio verta diskusija,
kuriai pir mininkavo Piliečių gynybos para mos
fondo direktorius Stasys Kauši nis. Oficiali apskri-
tojo stalo tema – kaip Rytų Europa atrodo po ES
viršū nių susitikimo Vilniuje. Renginio iniciato-
riai – Lietuvos Seimo parlamen tinė grupė ,,Už de-
mokratinę Balta ru siją” bei Piliečių gynybos para-
mos fondas.

Organizatorių dėka pasiginčyti dėl Rytų par-
tnerystės ateities susi rinko žymių politologų, moks-
lininkų, visuomenės veikėjų iš Lietuvos, Uk rainos,
Rusijos ir Baltarusijos. Pavyz džiui, savo poziciją iš-
dėstė Rytų Eu ropos studijų centro politologas Lau-
 rynas Kasčiūnas, Tarptautinių de mok ratijų insti-
tuto (Kijevas) analiti kas Jevgenijus Dykyj ir Na-
cionalinio tyrimų universiteto ,,Aukštoji ekono mi  -
kos mokykla” (Maskva) politologas Andrėjus Suz -
dalcevas. 

Kokių minčių sukėlė šių svečių pranešimai?
Europa padarė klaidų, derėda ma si su Ukraina.

Ji nepasakė, kad asociacijos sutartis – tai mažytis
žingsnis, vedantis Ukrainą narystės ES link. Kol
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Politinio 
bumerango dėsnis
GINTARAS VISOCKAS

Kaip bebūtų keista,
dabartinė V. Janukovyčiaus
laikysena naudinga būtent...
proeuro pietiškoms jėgoms.

EPA-ELTA nuotr.
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RY T YS
Rytỹs – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

Šios savaitės „Rytyje” – lapkričio mėnesį Philadelphijoje įvykusios me nų
parodos „Craft Show” atgarsiai. Specialiame interviu „Draugui” Lie tu vos kul-
tūros ministras Šarūnas Birutis dalijasi savo viešnagės įspū džiais, o foto re-

portažas pristato jau prabėgusios mugės akimirkas. 
Malonaus skaitymo ir labai lau kiame jūsų Rytų pakrantės vietinių nau-

jienų. Rašykite: draugas.east.coast@gmail.com

DALIA VENCEVIČIENĖ
Specialiai „Draugui”

Lapkričio mėnesį Phi-
ladelphijoje vyko di-
džiausias Lietuvos

pirminin kavimo Europos
Tarybai pristatymo rengi-
nys JAV – „Lietuvos festi-
valis”. Jį vainikavo Lietuvos
dalyvavimas prestižinėje
Philadelphijos taikomojo
meno mugėje „Craft Show
2013”, bet prieš tai buvo
kelios dešimtys Lie tuvos
kultūrą, meną, istoriją ir
kulinarinį paveldą prista-
tančių renginių.

„JAV yra puiki rinka
pasitikrinti, kas ko yra ver-
tas”, – sako Lietuvos kul-
tūros ministras Šarūnas
Birutis, lankęsis Philadelp -
hijos amatų mugėje „Craft
Show”, susitikęs su JAV, Mek sikoje ir Kanadoje gyvenančiais Lie-
tuvos garbės konsulais, dalyvavęs lietuvių menininkų rengi-
niuose ir New Yorke atidaręs Kristinos Kleizie nės dailės darbų
pa rodą. Pasak mini stro, čia atvykę menininkai pasitikrina savo
jėgas, nes daug mačiusi JAV visuomenė išranki ir renkasi tik ko-
kybiškus daiktus, pastebi unika lius dirbinius ir ieško naujovių.
Apie tai, kas lemia lietuvių pranašumą, ko dėl tai glaudžiai sie-
jasi su Lietuvos kultūra, kalbamės su Lietuvos kultū ros ministru
Šarūnu Biručiu.

– Ministre, ar JAV lankotės pir mą kartą? Ar teko būti
čia anksčiau?

– Teko būti, ir ne vieną kartą. Čia lankiausi ir
kaip Lietuvos verslo at stovas, ir vėliau kaip euro-
par lamenta ras. Galiu pasakyti, kad ši šalis pa lieka
įspūdį ir labai džiaugiuosi, kad čia lankausi su skir-
tingomis misijomis. Taip susipažinau su JAV įvai-
 riapusiškai, galima sakyti, paliečiau kertines sri-
tis – politiką, verslą ir kul tūrą. 

– Ar tai, ką išvydote „Craft Show”, Jus nustebino? 
– Lietuvos menininkų dalyvavimas Philadelp-

hijos meno muziejaus mugėje „Craft Show” tapo
vienu iš svar biausių Lietuvą pristatančių ren ginių
JAV Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu.
„Craft Show” mugė suteikė galimybę Lietuvos me-
 nininkams įsilieti į meno rinką JAV ir didinti Lie-
tuvos kūrybinių industrijų tarptautinį konkuren-
cingumą. Labai gerbiu Lietuvos menininkus ir labai
tikiu jų sėkme. Kaip kultūros ministras nuolatos
pabrėžiu, kad Lie tuva pasaulyje gali būti matoma  ir
konkurencinga rinkose tik kurda ma ir kūrybingų
žmonių dėka.

– Ką turite omenyje? 
– Lietuva yra maža šalis, tačiau gali stebinti

savo kūrėjais. Jeigu pa žiūrėtume į ekonominius ro-
diklius, pamatytume, kad Lietuva su autori nėmis
teisėmis susijusių produktų eksportuoja apie 5 proc.
Tai netgi dau giau nei pieno produktų. Kūry bi nės in-
dustrijos sukuria šalyje daugiau kaip 5 proc. BVP.
Kūrybos sektorius, net ir ekonominio nuosmukio
metu augo, o tai reiškia, kad kūrybinis sektorius ša-
lyje daug žadantis ir perspektyvus. Todėl, mes, kaip
valstybė, kūrybingumą esame numatę stra tegijose,
kurios siekia 2030 m. 

Visada pabrėžiu, kad Lietuva pi gia darbo jėga
konkuruoti negali ir gamindami baldus kitoms ša-
lims mes nelaimėsime, todėl turime investuoti į kū-
ry bos sektorių. Ne tik JAV puikiai žinomas „Ap-
ple” prekės ženklas, bet taip pat yra kūrybos sek to-
 riaus sėkmės pavyzdys, nes prade dant di zai nu, bai-
giant programiniais spren dimais, tai yra kūryba,
kuri pui kiai panaudota ir investuojama tenkinti
šių dienų visuomenės poreikius ir tampa šių dienų
kultūros dalimi. Taip ir Lietuvoje gimstantys di-
zaino, programavimo, pažangių informacinių tech-
nologijų darbai įgauna pagreitį ir tampa geidžiami
daugelio šalių rinkose, tiek Europoje, tiek Ry tų, Azi-
jos šalyse ir JAV.

– Kaip Lietuva skatina šiuos procesus?
–  Tai dar tik pradžia. Esame ne seniai nepri-

klausoma tapusi valstybė, prieš akis turinti daug iš-
šūkių. Pir miau sia, norėdami matyti save kaip pa-
žangią valstybę, turime atsigręžti į vertybes, dėl ku-
rių tapome tuo, kuo esame dabar. Negalime pa-
 miršti, kad turime ugdyti visuomenę, sudaryti są-
lygas užaugti naujiems kūrėjams ir teisingų spren-
dimų pri ėmėjams. Nuo pat mažų dienų vaikai turi
matyti kul tūrinę aplinką, kuri pasiruošusi jiems
pateikti kūrybi nius sprendi mus. Mokiniams pamo -
kos turi vykti ir muziejuose, ir teat ruo se, ir dailės
ga lerijose ar etnografiniuose kaimuo se, kad vaikai
galėtų susipažinti su
me nu ir tradicijomis.
Vėliau jie turi būti ug-
domi, kad suvoktų, kaip
mokslas ir kultūra gali
sąveikauti, kad  priimtų
kūrybingus sprendi-
mus. 

Per pastaruosius de-
šimtmečius, kultūra pra -
dėta suvokti labai siau-
rai – tik kaip menas,
pra mogos ar laisvalai-
kis. Kultūra yra tai, ką
mes kū rėme šimtme-
čiais – tai mūsų identi-
tetas, tai kaip mes save
suprantame ir dėl ko
mus unikaliais laiko ki -
tų tautų žmonės. Mums
svarbu tai išlaikyti, nes
kitaip mes, kaip vals-
tybė, nebe ten kame pras-
mės. Kultūra yra valsty-
bės pagrindas ir mūsų
tapatumas išlieka kaip
pagrindinis ryšys su
Lie  tuva. O šiam ryšiui išlaikyti ir kad jis taptų pa-
žangios ateities varikliu, turime rūpintis sistema, į
kurią įeina ir švi e timas, ir verslas, ir kultūra.
Pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos isto rijoje kul-
tūros sektorius skirstys Europos struktūrinių fondų
paramą, kuri bus nukreipta būtent minėtiems pro-
cesams skatinti, kartu didinant ir socialinę san g-
laudą šalyje. T. y., ge rin dami sąlygas kultūros inf-
rastruktūroje, gerinsime socialinę ir ekono minę ge-
rovę, kas padės lietuviams jaustis oriai ir, mano
manymu, stabdys emigraci nius procesus, skatins
kurti ir dirbti Lietuvoje.   

– Ar, Jūsų nuomone, Lietuvos menininkai atvykę į Phi-
ladelphi ją, parodė Lietuvos išskirti nu mą? 

– Esu įsitikinęs – taip. Visi  Lie tuvą atstovavę ša-
lies menininkai – Daiva  Ložytė, Rūta Šipalytė, No-
meda Marčėnaitė, Dainius Strazdas, „Bal tos kan-
dys”, Danguolė Brogienė, Se verija Inčirauskaitė-
Kriaunevičienė, Indra Dovydėnaitė, Ugnė Blažytė ir
Danas Tamašauskas, Laura Dailidė nienė, Tadas
Deksnys, Ingrida Didi ka, Darijus Gerlikas, Sandra
Malaš kevičiūtė, Šarūnė Vaitkutė ir Dainius Nar-
kus, Viktoras Dailidėnas, Remigi jus Kriukas, Lina
Austė, Virginija Gi niotyte, Dalia Marija Šaulaus-
kaitė, Aušra Petroškienė, Indra Marcinke vi čienė ir
Klaidas Navickas – atvežė Lietuvą, t. y. jie ją atvežė
kartu su savo darbais. Tai, ką mes šiandien laikome
nauja ir unikalu, pagaminta laikantis lietuviškų
tradicijų, o tai mus daro įdomiais ir patraukliais. 

Tokiais JAV lankytojų akims ta po ir kitų ren-
ginių, vykusių Philadel phijoje autoriai ir dalyviai.
Vienoje se niausių JAV teritorijoje esančių mokymo
įstaigų – 1669 m. Phila del phija miesto įkūrėjų pro-
testantų kvakerių įsteigtoje „Friends Select” mo-
kykloje buvo eksponuojama „Šiuo laikinės Lietuvos
vaikų knygų iliustracijos” paroda. Parodoje prista-
tyti žymių Lietuvos vaikų knygų iliustruotojų Kęs-
tučio Kasparavi čiaus, Stasio Eidrigevičiaus, Laisvy -
dės Šalčiūtės, Mariaus Jonučio, Eglės Gelažiūtės-
Petrauskienės, Rimanto Rolios, Ievos Babilaitės, Li-
nos Dūdai tės, Rasos Joni, Karolio Strautnieko ir
Nomedos Marčėnaitės kūriniai.

Philadelphijoje įsikūrusiame „In ternational
House” kino centre pri statyta filmų programa
„Kino inkliuzai”. Parodyti suskaitmeninti ir res-
tauruoti septyni ryškiausi XX a. Lietuvos doku-
mentinio kino filmai: „Neregių žemė” (rež. A. Sto-
nys), „Se nis ir žemė” (rež. R. Verba), „Laikas eina per
miestą”  (rež. A. Grike vi čius), „Šimtamečių godos”
(rež. R. Ver ba), „Kelionė ūkų lankomis” (rež. H. Šab-
levičius), „Juoda dėžė” (rež. A. Maceina, 1994) ir „De-
šimt minučių prieš Ikaro skrydį” (rež. A. Matelis).

1908 m. įkurtame grafikos ir foto grafijos centre
„Print Center” vyko fo tografijos kritikės paskaita
apie Lietuvos fotografijos mokyklą ir šiuolaikinę
Lietuvos fotografiją. Phi ladelphijos meno universi-
tete ir Phi ladelphijos meno muziejuje įvyko dr. Vir-

Lietuvos kultūros ministras Šarūnas Birutis: 

Lietuvą menininkai atvežė į Philadelphiją

Puikiai pavykusia paroda džiaugėsi (iš k.): Lietuvos kultūros ministras Šarūnas Birutis,
Phila delphia Museum of Art prezidentė ir CEO Gail Harrity, Lietuvos garbės konsulė
Kris ta Bard ir Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis.

Rimo Gedeikos nuotraukos
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Š. m. rugsėjo-lapkričio mėn. Phi ladelphijoje vyko didžiausias Lietu vos
pirmininkavimo Europos tarybai pristatymo renginys JAV  – „Lietuvos festi-
valis”. Festivalyje dalyvavo Kęs tučio Vaiginio kvartetas, kuris lapkri čio 8 d.
koncertavo  Philadelphijos meno muziejuje. Kvartetas surengė du išskirtinius
koncertus Philadel phijos meno muziejuje rengiamos „Me nas po 5-os valan-
dos” (Art after 5) koncertų programos metu. 

Koncertams, kuriuose dalyvavo keli šimtai klausytojų, lietuvio vado vau-

jamas ir sudarytas kvartetas (Kęs tutis Vaiginis – saksofonas, Da vid Berkman
– fortepijonas, Ed Ho ward – kontrabosas ir Adam Cruz – muša mieji) paruošė
ir atliko K. Vai ginio sukurtus kūrinius.

Koncertą organizavo LR ambasada Washingtone. Koncerto rėmėjai – LR
užsienio reikalų ir LR kultūros ministerijos.

LR ambasados Washingtone info

Kęstučio Vaiginio kvarteto koncertai Philadelphijoje

ginijos Vitkienės paskaitos apie šiuolaikinį Lietu-
vos taikomąjį meną.

Lapkričio 8 d. Kęstučio Vaiginio kvartetas at-
liko du išskirtinius koncertus Philadelphijos meno
muziejuje rengiamos „Menas po 5-os valandos” kon-
certų programos metu. Tą pačią dieną „Psilikono”
teatro spektaklis vaikams „Šiltnamio istorijos”
buvo parodytas „Friends Select” mo kykloje.

Lapkričio 9 d. Nacionaliniame Amerikos žydų
istorijos muziejuje įvyko konferencija „Litvakai:
Lietu vos žydų paveldas”. Konferencijoje praneši-
mus skaitė prof. Šarūnas Lie kis (VDU universite-
tas),  prof. Antony Polonsky (Brandeis universite-
tas, JAV), Darius Staliūnas (Lietuvos istorijos ins-

titutas), prof. Eliyahu Stern (Yale universitetas,
JAV), prof. Saulius Sužiedėlis (Millersvilleu uni-
versitetas, JAV), prof. Adam Teller (Brown universi -
tetas, JAV) ir virtualaus „Šiaurės Jeruzalės” projek -
to steigėjas Antanas Zabulis. 

Žinoma, Philadelphijoje plačiai pristatytas Lie-
tuvos kulinarinis pa veldas ir senosios alaus gami-
nimo tradicijos – specialų lietuviškos virtuvės pri-
statymą ir meistriškumo klases parengė vienas gar-
siausių JAV virtuvės šefų – niujorkietis Mi chael
Lais konis; tradicinio biržie tiško alaus gamybos pri-
statymus ir degustacijas Philadelphia „Conven tion
Center” surengė nepriklausomas alaus ekspertas
Vidmantas Lau rinavičius.

Kiek pats mačiau ir kiek pasakojo šių renginių
dalyviai – visi susilaukė didelio dėmesio, o tai rodo,
kad iš tiesų esame jo verti. Turime tai, ko neturi kiti
ir turime nuolatos tuo di džiuotis. Nepamirškime to,
juk esa me lietuviai. Todėl labai noriu padė koti lie-
tuviams, gyvenantiems JAV. Jie labai daug prisidėjo,
kad šie ren giniai įvyktų ir kad JAV išvystų mū sų ša-
lies geriausius. Ypač noriu pa dėkoti Lietuvos garbės
konsulei Phi ladelphijoje Kristai Bard, už inicia tyvą
ir atkaklumą, kurie leido pasiekti šiuos rezultatus,
kurie neabejotinai turės įtakos tolimesniam Lietuvos
ir JAV kultūros bei kūrybinių industrijų bendra-
darbiavimui. Taip pat ačiū visiems rėmėjams.

– Ačiū Jums už pokalbį!

Ludo Segers nuotraukos

23 menininkai Lietuvą atstovavo juvelyrikos, keramikos, tekstilės, stiklo, odos ir baldų meno srityse. Mugės akimirkos – R. Gedeikos  foto reportaže.

Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė.

Lietuviškos virtuvės skanumynais vaišino garsus JAV virtuvės šefas niujorkietis Michael
Laiskonis.„Baltos kandys”.

Šarūnė Vaitkutė. Remigijus Kriukas. Aušra Petroškienė.
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Pasižymėkite savo 

kalendoriuose!

Po įvairių diskusijų ir pasi ta ri mų
buvo  nutarta, kad 2014 m.

birželio 14–15 d. vyks „Paslapčių
ieškonė – Washington D.C.”

Kas yra „Paslapčių ieškonė”? 
,,Paslapčių ieškonė” yra vienos

die nos skautiškas įvykis, panašus į
te levizijos ,,reality” programą,
,,Ama   zing Race”. Mišrios skiltys ke-
liaus po  įvairias vietoves (pas tatus,
parkus ir t. t.), kol pasieks ieškonės
pabaigą. Skiltys sužino apie ieško-
nės kelio atkarpą tik tada, kai gauna
,,Pas lapčių raktus” (,,Clues”). ,,Pas -
lap čių raktai” išvardina vietovę, ku-
 rioje reikia rasti kitą ,,raktą”. Kar tais
skiltys turės išspręsti įvairius skau-
tiškus galvosūkius (,,Road blocks”) ir
nugalėti kliūtis (,,De tours”) – tik tada
gaus kitą ,,Rak tą”.   Skiltys gali ke-
liauti pėsčiomis arba viešojo trans-
porto priemo nė mis, bet ne auto-
mobiliais ar taksi.

„Paslapčių ieškonėje” gali daly-
vauti prityrusieji skautai/skautės,
jūrų skautai/skautės, kurie iki birže-
lio 14 d.  bus su laukę 13 m. amžiaus. 

Redaktorė Aušra Jasaitytė Petry • 8830 Magnolia Court • Orland Park, IL 60462 • El. paštas: ausra67@sbcglobal.net

SKAUT YBĖS KELIAS

Kaip „grybukai” po lietaus...

Audringa, vėjuota popietė su-
pūtė „Aušros Vartų-Kernavės”
tunto vyr. skautes į tuntinin-

kės  namus  sausai nių „grybukų” ke-
pimui.   Susirinku sios sesės klausėsi
sesės Dalės Got ceitienės paaiškinimų
ir ėmėsi dar bų:  vienos pradėjo mai-
šyti tešlą, ki tos ruošė glajų,  kuris
puoš „grybu kus”.     

Sesė Dalė buvo iš anksto iškepusi
„grybukų”, tad kol sumaišyta tešla
„ilsė josi” šaldytuve, visos užsiėmė
„gry bukų” puošimu. Kitas darbas
buvo iš tešlos daryti formas (kotelius
ir kepurytes) atsirado dar viena sto-
tis.  Formoms  iškepus, reikėjo jas su-
 dėti į „grybukus”. Virtuvė sukosi kaip
tikra „skautų rama”.

Saulei išlindus, atvyko daugiau

Bendras darbas apvainikuotas sėkme – iškepta 600 ,,grybukų”!

Vyksta ,,grybukų” kepimo paruošiamieji darbai. Iškepti ir papuošti ,,grybukai” tapo kaip tikri.

sesių.  Iš viso mūsų buvo 22.  Smagiai praleidome dieną ir
paruošėme per 600 „grybukų”!!!  Šioje sueigoje dalyvavo:
Dalė Gotceitienė, Monika Rin gytė, Aušra Jasaitytė Petry,
Monika Mikulionytė, Aleksandra Habanek, Aldona Ur-
bienė, Judita Urbaitė- Hoch, Julija Deuschle, Dalia Stropie -
nė, Elytė Maurukienė, Rima Saba liauskienė, Kristina Vai-

čikonienė, Loreta Jučienė, Onutė Antanaitienė, Tina Bun-
tinienė, Lidija Polikaitienė, Ramona Žemaitienė, Ramunė
Papar tienė su Monika ir Tessa ir Nida Petronienė su Lara.

Šiuos „grybukus” galėsite įsigyti per Pasaulio lietuvių
centro tradici nę Kalėdinę mugę, kuri vyks š. m. gruodžio
7 ir 8 dienomis.  
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Vydūno jaunimo fondo 
2014 kalėdinių atvirukų 

K O N K U R S A S

KONKURSO GAIRĖS IR 
SMULKESNĖ INFORMACIJA:

Dvi konkurso kategorijos

� Fotomenas – žiemos gamtos,
gyvūnijos, religinės ar tautinės
temos nuotraukos, meniškai su-
kurtos ir tinkamos kalėdinių at-
virukų viršeliams.

� Meno kūriniai – tapybos, grafi-
kos, kompiuterio pagalba sukurtas
menas, panašiomis temomis kaip
ir fotomenas.

Premijos

� Keturios pirmosios vietos po 150
dol.

� Keturios antrosios vietos po 100
dol.

� Menininko ar fotografo vardas
pavardė bus įrašyti atviruke.

Pageidaujamos temos

� Kalėdos

� Žiemos gamta ar gyvūnija

� Religija

� Tautodailė

(2008–2010 ir kiti fondo atvirukų
pavyzdžiai yra fondo tinklalapyje –
www.vydunofondas.net)

Projektų pristatymas įvertinimui

� Visi projektai pasiunčiami Vy-
dūno fondui iki 2014 vasario mėn.
1 d. Kiekvienas dalyvis prie savo
projekto parašo: vardą, pavardę,
adresą, miestą, valstiją, pašto ko -
dą, el. pašto adresą, telefono nu-
merį. Jei dalyvis yra skautas/va-
dovas, parašyti tunto vardą, ei-
na mas pareigas, laipsnį bei amžių.

� Dalyvis lengvai užrašo savo var-
dą pavardę su pieštuku meno kū-
rinio antroje pusėje (jei siunčia-
mas paštu).

� Projektus siųsti: Vydūno fondui
–14911 E. 127th  St., Lemont, Illinois
60439 arba el. paštu vyduno.fon-
das@sbcglobal.net (kaip ,,attach-
ment”).

Papildoma informacija

� Daugiau anksčiau leistų atvi-
rukų pavyzdžių galite rasti Vydū-
no fondo tinklalapyje www.vydu-
nofondas.net.

� Atvirukų dydis – 4 ½ ” x 6 ½ ”.
Me no ir fotomeno kūriniai gali
būti bet kokio dydžio, tik ne ma-
žesni už atvirukų dydį. Svarbu,
kad sumažintas projekto vaizdas
tilptų nustatyto atviruko dydžio
formate.

Kiekvienas dalyvis gali atsiųsti
kiek nori projektų, bet tik vienas
dalyvio projektas bus premijuotas.

� Atsiųsti projektai nebus grąži-
nami, jie taps Vydūno jaunimo
fon do nuosavybe.

� Laimėtojus paskelbsime spau-
doje; premijos bus išsiųstos kon-
kurso anketoje nurodytu adresu.

Turint klausimų, kreipkitės į Vy-
dūno jaunimo fondo valdybą elektro-
niniu paštu.

Kviečiame visus dalyvauti ir lin-
kime daug kūrybingumo bei sėkmės!

Vydūno jaunimo fondo valdyba

Akeliauja Kalėdos! Vydūno jaunimo fondo tarybos ir valdybos nariai bei talkininkai š.
m. lapkričio 7 d. rūšiavo kalėdinius atvirukus išsiuntimui. Šių bei praėjusių metų kalė-
dinius atvirukus bus galima įsigyti šį savaitgalį Pasaulio lietuvių centre ruošiamoje ka -
lė dinėje mugėje. Iš kairės: Arūnas Draugelis, Šarūnas Rimas, Danguolė Bielskienė, Ali -
cija Brazaitienė, Leopoldas von Braun, Linas Martis, Rita Rašymienė, Sigutė Užu pienė,
Jū ratė Variakojienė. 

Vidos Brazaitytės nuotr.

Nuo pat Vydūno jaunimo fondo įkūrimo
1952 metais fondo pagrindinis aukų
rinkimo vajus yra kalėdinių atvirukų

siuntimas mūsų rėmėjams. Kiekvienais metais
fondo valdyba kviečia lietuvius menininkus ir
fotografus pateikti savo atvirukų projektus, iš
kurių atrenka tinkamiausius metų vajui.

Norėdama paįvairinti atvirukų projektus
ir paskatinti didesnį susidomėjimą, Vydūno jau-
nimo fondo valdyba skelbia 2014 metų kalėdi-
nių atvirukų meno/fotomeno konkursą. Ragi-
name dalyvauti visus menininkus ir fotografus,
jaunus bei prityrusius.

GYTIS KRIAUČIŪNAS

Apie ką šis filmas?

Šis filmas yra antrasis „The Hun-
 ger Games” serijoje, sukurtas pagal Su-
zanne Collins knygas tuo pačiu pava-
dinimu. Filmas prasideda mies te  lyje
District 12, kuria me gyvena Katniss. Ji
ir jos draugas Peeta, neseniai laimėjo
„Hunger Games” turny rą, kuris vyks-
ta kiekvienais me tais. Turnyre 24 vai-
kai kovoja are noje, stengdamiesi vienas
kitą nu žudyti – kol tik vienas išlieka gy-
vas. Likę dvie se, Katniss ir Peeta su-
rado nuo dingų uogų ir sugalvojo kar-
tu nusi žudyti, nebent turnyro ko-
misija pa skelbtų, kad jie abu lai-
mėjo. Grįžusi namo, Katniss su-
sitinka su Prezi dentu Snow. Jis jai
pasako, kad ji turi įtikinti šalies
gyventojus, kad jie su Peeta myli
vienas kitą ir vardan tos meilės
ne galėjo vienas kito nužudyti.
Mat jos pasipriešinimas žaidimo
tai syklėms skatina piliečius pa-
siprie šinti šalies diktatūrai.  Kat-
 niss prižada taip daryti – jeigu ji
taip nepa darys, Prezidentas Snow
nužu dys jos šeimą. Tuomet Kat-
niss ir Pee ta pra deda savo „perga -
lės kelionę” po visus rajonus.  Pir-
mame rajone Peeta kalba iš šir-
dies, o ne pagal duotą tekstą.  Dėl
to prasideda riaušės, ir policija
pra deda mušti žmones, kol Kat-
 niss ir Peeta išvyksta iš aikštės.
Haymitch, Peeta ir Katniss pata-
rėjas jiems griež tai liepia skaity-
ti tai, kas para šyta ant kortelės,
arba vėl kils riaušės, ir Preziden-
tas Snow tikrai nužudys jų šei-
mas. Katniss ir Peeta skaito kas
jiems duota, bet riaušės vis tiek kyla.
Prezidentas Snow nėra patenkintas, bet
šeimų neišžudo. Kat niss ir Peeta grįž-
ta atgal į District 12. Ten naujas meras,
norėdamas sukelti daugiau baimės,
aikštėje muša Kat niss drau gą Gale.
Katniss įsiterpia ir jį sustabdo, kas dar
labiau suerzina Prezi dentą Snow, nes
tai buvo aiškus pasipriešinimas val-
džiai. Jeigu nori te su žinoti, kaip jiems
klostysis toliau, teks žiūrėti filmą.

Ar filme vaidina žinomi aktoriai?

Filme vaidina nemažai žinomų
ak torių: Jennifer Lawrence („Hun ger
Games”, „Silver Linings Playbook”, „X-
Men”), Josh Hutcher son („Bridge to Te-
rebithia”, „RV”), Woody Harrelson
(„The Messenger”, „Zombieland”), dai-
 nininkas Lenny Kravitz, Seymour Hoff-
man („Capo te”, „The Master”) ir Stan-
ley Tucci („Big Night”, „Conspiracy”).
Taip pat  įdomu, kad Jennifer Law-
rence už pirmą „Hunger Games” filmą
gavo 500,000 dol., o už antrą – 10,000,000
dol.

Vaidmenų atlikimas 

Reikia pasakyti, kad visi aktoriai
labai gerai atliko savo vaidmenis ir vai-
dino kaip komanda. Jennifer Law-
 rence labai tiko jos vaidmuo, nes Kat-
niss knygose yra kartais tvirta, kartais
emocinga, o Jennifer moka tą labai ge-
rai išreikšti. Josh Hut cherson atliki-
mas pirmame filme įspūdžio nepaliko,
bet antrame filme jis visiš kai įsikūni-

jo savo personaže. Be to, atrodo, kad yra
geriau susipažinęs su Jennifer, užtat ge-
riau su ja vaidina. Woody Harrelson,
nors pa sirodo ma žiau negu pirmame
filme, labai gerai vaidina. Kartais jis
girtuoklis, kartais – patarėjas, bet ge-
rai atlieka abu vaidmenis.

Kaip Francis Lawrence interpretuo-
ja knygą ir kitos diskusijos

Praktiškai joks filmas, sukurtas
pagal knygą neapima visų jos dalių, bet
kaip režisierius interpretuoja knygą
yra labai svarbu. Šiame filme palygi-
nus su knyga yra keletas pa keitimų.
Filme pats turnyras užima daugiau

kaip pusę veiksmo laiko, tuo tarp kny-
goje turnyras užima mažiau nei treč-
dalį. Manau, norėta šį filmą rekla-
muoti kaip veiksmo filmą, o kny ga
yra priimama daugiau kaip drama.
Kitas skirtumas –  filmas žvelgia į kitus
turnyro dalyvius, tuo tarpu knyga pa-
brėžia tik Katniss ir Peeta personažus.
Man nepatiko visa drama, kuri vyko
knygoje.  Nors nesu skai tęs „Twilight”
serijos, manau, kad šia prasme galima
palyginti abi serijas – kiek pabrėžti
dramą ir kiek pabrėžti veiksmą. Filme
buvo daug daugiau veiksmo negu dra-
mos, bet to tikrai reikėjo. Man patiko  re-
ži sieriaus įsivaizdavimas apie Panem
sos tinę – tas kontrastas tarp sosti nės ge -
ro gyvenimo ir rajonų vargšų gy venimo.
Tai padeda parodyti, kodėl at sitinka tam
tikri įvykiai ir kodėl pa  sikeičia Peeta ir
Katniss galvo sena.

Bendras vertinimas

Apskritai, man šis filmas labai
pa tiko, ir aš duočiau 10 iš 10 balų. Įdo-
mu tai, kad iš trijų knygų, kiek viena
nauja buvo vis  prastesnė.  O filmai šio-
je serijoje (jų bus keturi) tik gerėja. Tik-
rai verta matyti šį filmą teatre. Mes ėjo-
me į kino teatrą lapkričio 23 d. (dieną
po filmo premijos) ir salė buvo pilna.
Pa gal www.rottentomatoes.com, 89
proc. kritikų ir 94 proc. žiūrovų tei-
giamai vertina filmą. Per pirmas tris
dienas, JAV par duota bilietų už 161 mi-
lijoną do lerių. Tai geriausi naujo filmo
rodikliai lapkričio mėn. JAV ir ketvirti
geriausi bet kada.

VISI MĖGSTA KINĄ

Jaunojo kritiko kampelis

„Catching Fire”
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LIETUVA IR PASAULIS

Tailando policija keičia taktiką 

Lietuvos džiazo atlikėjų koncertas Jeruzalėje

Vatikano ir Oxfordo universitetų rankraščiai –
jau internete 

JAV nerimą kelia Kinijos naujoji gynyba

Vilnius (ELTA) – Gruodžio 3 d.
Lietuvos nacionalinių kultūros ir me -
no premijų komisija paskelbė kandi-
datus į Nacionalinę kultūros ir meno
premiją. Jų – dvylika. Tai aktoriai Do-
natas Banionis ir Juozas Budraitis,
rašytojai Vytautas Martinkus ir Vla-
das Braziūnas, džiazo muzikas ir kom-
pozitorius Vladimiras Čekasinas, mu-
zikologas Viktoras Gerulaitis, kom-
pozitoriai Giedrius Antanas Kuprevi-
čius ir Faustas Latėnas, chorvedys ir
kompozitorius Vytautas Miškinis,
kino operatorius Jonas Gricius, vi-
zualaus meno kūrėjas Artūras Raila,

fotomenininkas Algirdas Šeškus. Iš
šių kandidatų komisija gruodžio 9-ąją
išrinks 6 laureatus, kurie bus pa-
skelbti tą pačią dieną.

Nuo 1989 metų Lietuvos naciona-
linės kultūros ir meno premijos kas-
met teikiamos už reikšmingiausius
pastarųjų 7 metų Lietuvos ir Pasau-
lio lietuvių bendruomenės menininkų
sukurtus kūrinius, viena premija taip
pat gali būti skiriama už viso gyve-
nimo indėlį į kultūrą ir meną.

Premijas teikia Respublikos Pre-
zidentas Vasario 16-osios proga.

Paskelbti kandidatai į Nacionalinę kultūros
ir meno premiją

Žurnalistų kratos buvo neteisėtos 

Vatikanas (BNS) – Vatikano ir
Oxfordo universiteto bibliotekos in-
ternete paskelbė pirmuosius jose sau-
gomų senovinių rankraščių 1,5 mln.
puslapių. Apie ketverių metų projektą
perkelti vertingiausius hebrajų ir
graikų kalbomis rašytus rankraščius
bei dalį pirmųjų spausdintų knygų į
skaitmeninį formatą abi bibliotekos
paskelbė 2012 m. Tarp pirmųjų sve-
tainėje http:/bav.bodleian.ox.ac.uk pa-
sirodžiusių rankraščių yra abiejose
bibliotekose saugomos dviejų tomų

Gutenbergo Biblijos ir įspūdinga spal-
votais piešiniais bei medžio raižiniais
iliustruota XV a. vokiečių Biblija. 2
mln. svarų vertės projektą finansuoja
„Polansky” fondas, kurio tikslas yra
padaryti informaciją prieinamą vi-
siems. Vatikano biblioteka, kuri buvo
įkurta 1451 m., yra viena svarbiausių
pasaulio mokslinių bibliotekų. Tuo
tarpu Oxfordo universiteto Bodleian
biblioteka yra didžiausia universiteto
biblioteka Didžiojoje Britanijoje.

Vilnius (Bernardinai.lt) – Seime
įvyko įkurtos Sovietinės okupacijos
tyrimo asociacijos (SOTA) steigiama-
sis susirinkimas. Asociacijos inicia-
toriai ir steigėjai – Seimo narys, par-
lamentinės grupės ,,Už istorinę at-
mintį ir teisingumą” pirmininkas dr.
Arvydas Anušauskas, Vilniaus uni-
versiteto doktorantė, knygos „Okupa-
cinė kariuomenė Lietuvoje” autorė
Inga Arlauskaitė-Zak šauskienė, Vil-
niaus universiteto doktorantas, sąsk-
rydžių „Trakinių partizanai” vienas
organizatorių Nor bertas Černiaus-
kas, VU absolventė ir „Misija Sibiras”
dalyvė Lina Krilavičiūtė. Sovietinės

okupacijos tyrimo asociacija sieks
vienyti ti riančias ir įamžinančias Lie-
tuvos sovietinės okupacijos istoriją ir
atmintį, bendrus tikslus turinčias ins-
titucijas, organizacijas. Stengsis, kad
apie šiuos darbus žinotų ne vien Lie-
tuvos visuomenė, bet ir tarptautinės
akademinės bendruomenės. Šio isto-
rijos periodo tyrimų įamžinimo entu-
ziastų yra ne tiek daug, o veikla – la-
bai reikšminga. Prof. Vytautas Lands-
bergis priminė, kad panašaus likimo
šalys, kaip Latvija, Ukraina, yra pa-
dariusios įspūdingų ir plačiai pasau-
lyje žinomų darbų okupacijos tema.  

Įkurta Sovietinės okupacijos tyrimo asociacija

Mokslinės elektroninės bibliotekos sukaktis 

Vilnius (E.library.lt info) – Šių
metų gruodžio 2 d. mokslinė elektro-
ninė biblioteka eLIBRARY.LT
(www.elibrary.lt) pažymėjo devyne rių
metų veiklos sukaktį. Prieš devyne-
rius metus, 2004 m. gruodžio 2 d., buvo
pristatytas unikalus projektas – moks-
linė elektroninė biblioteka eLIB-
RARY.LT, nustebinusi lietuvių ben-
druomenę visame pasaulyje. Tai pir-
mas ir iki šiol vienintelis projektas
Lietuvoje, kuriamas ir palaikomas vi-
suomeniniais pagrindais. Mokslinė
elektroninė biblioteka eLIBRARY.LT

atvirų išteklių kaupimo ir platinimo
srityje pasižymėjo kaip švietėjiškas
socialinės ir filantropinės veiklos pro-
jektas. Biblioteka užmezgė ir palaiko
glaudžius ryšius su daugeliu Lietuvos
valstybės institucijų, mokslo įstaigų,
visuomeninių organizacijų, mokslo ir
švietimo institucijų, mokslinių darbų,
knygų ir straipsnių autoriais. Moks-
linė elektroninė biblioteka eLIB-
RARY.LT – sėkmingas visuomeninės
veiklos pavyzdys. Biblioteka tapo
tarptautinio elektroninių bibliotekų
tinklo nare.  

Vilnius (BNS) – Vilniaus apygar-
dos teismas panaikino įpareigojimą
naujienų agentūros BNS redaktorei
atskleisti informacijos šaltinį ir ne-
tei sėtomis pripažino jos namuose, ga-
raže, automobilyje  atliktas kratas.
Teis mas patenkino BNS redaktorės
skundą ir panaikino atitinkamas iki-
teisminio  tyrimo  teisėjo  nutartis.

Teismo sprendimo motyvai paskelbti
už uždarų durų. Prokuroro prašymu
teisėjas Gediminas Viederis lapkričio
7 d. buvo įpareigojęs BNS redaktorę
atskleisti, kas pateikė informaciją
apie Valstybės saugumo departamen -
to perspėjimus, jog prieš Lietuvą ren-
giamos informacinės provokacijos.  

Tokijas (ELTA) – JAV ir toliau la-
bai sunerimusios dėl Kinijos neseniai
demarkuotos gynybos zonos, pradė-
damas vizitą Rytų Azijoje sakė JAV
viceprezidentas Joe Biden. Jis pa-
brėžė, kad Kinija ir Japonija turi im-
tis priemonių, kurios sušvelnintų
įtampą regione. J. Biden gruodžio 2 d.
vakarą atvyko į Tokiją. Per šešias die-
nas truksiantį vizitą JAV viceprezi-
dentas lankysis Beijinge, Kinijoje ir
Seule, Pietų Korėjoje. Pagrindinė J.
Biden vizito užduotis yra įtikinti Bei -
jingą ir Tokiją liautis erzinti vienas
kitą ir pradėti kalbėti apie tai, kaip
išvengti nereikalingų įtampų. JAV ir

Japonija griežtai sukritikavo Kinijos
demarkuotą gynybos zoną, kuri ap-
ima salas, į kurias pretenzijas reiškia
Japonija ir Pietų Korėja. Beijingas pa-
reiškė, kad užsienio šalių lėktuvai, ku-
rie ketina kirsti gynybos zoną virš
Rytų Kinijos jūros, turi pranešti apie
tai Kinijos valdžiai. Tačiau JAV, Japo-
nijos ir Pietų Korėjos kariniai lėktu-
vai nepaisė naujų Kinijos nubrėžtų
taisyklių. Lapkričio 30 d. Beijingas pa-
siuntė karinius lėktuvus dėl dviejų
JAV žvalgybinių lėktuvų ir dešimties
Ja ponijos lėktuvų, kirtusių naują gy-
ny bos zoną.   

Jeruzalė (LR ambas. Izraelyje in -
fo) – 2013 m. lapkričio 27–30 d. Tarp-
tautiniame Jeruzalės džiazo festiva-
lyje „Jazz Globus” pasirodė Lietuvos
džiazo virtuozas, žymus saksofonis-
tas, Lietuvos muzikos ir teatro akade-
mijos docentas Petras Vyšniauskas,
koncertavęs kartu su legendiniu Lie-
tuvos-Izraelio džiazo pianistu Slava
Ganelinu ir jų partneriu iš Vokietijos,
būgnininku Klaus Kugel. Muzikantų
trio „Priority” sėkmingai kartu kon-
certuoja nuo 2000 m. ir yra vienas la-

 biau siai pripažintų modernaus džiazo
ansamblių Europoje. Festivalyje taip
pat koncertavo P. Vyšniausko sūnus,
trimitininkas Dominykas Vyšniaus-
 kas. Lietuvos atlikėjus itin šiltai su-
tiko Izraelio žiūrovai. Šiais metais fes-
tivalis „Jazz Globus”, kurio įkūrėjas
ir direktorius yra S. Ganelinas, šven-
čia dešimtąjį jubi liejų. Festivalyje, ku-
ris vyks iki gruodžio 6 d., dalyvauja
aš tuoniolika kolektyvų iš užsienio ir
Izraelio.

Bankokas (ELTA) – Po kelias die-
nas trukusių susirėmimų tarp de-
monstrantų ir saugumo pajėgų Tai-
lando policija sostinėje Bankoke kei-
čia taktiką: pareigūnai išardė savo už-
tvaras ir leido šimtams opozicijos ša-
lininkų patekti į vyriausybės rūmų
teritoriją. Dar praėjusiomis dienomis
policija vyriausybės rūmus saugojo
vandens patrankomis, ašarinėmis du-
jomis ir guminėmis kulkomis. Dabar
barjerai išardyti ir prie policijos būs-
tinės. Protestai prieš Tailando prem-
jerę Yingluck Shinawatra paaštrėjo,
kai per neramumus Bankoke žuvo

keli žmonės ir dešimtys buvo sužeisti.
Tai buvo pirmosios aukos nuo dau-
giausiai taikių protestų pradžios prieš
mėnesį. Jie kilo dėl Amnestijos įsta-
tymo, kuris leistų premjerės broliui,
buvusiam šalies vyriausybės vadovui
Thaksin Shinawatra grįžti iš emigra-
cijos. Jis 2006-aisiais buvo nuverstas
nuo valdžios, o vėliau nuteistas dėl ko-
rupcijos. Tailando opozicija rei ka-
lauja vyriausybės atsistatydinimo.
Gruodžio 2 d. smurtą per protestus
Tailande pasmerkė Jungtinių Tautų
(JT) generalinis sekretorius Ban Ki
Moon. 

Vienas iš kandidatų – aktorius Juozas Budraitis. Gedimino Savicko nuotr.
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VERSLO NAUJIENOS

Kongreso atstovas Andy Barr kvietimu š.  m. lapkričio 25 d. Lietuvos Res-
publikos ambasadoriaus  JAV Ž. Pavilionio lydima Lietuvos žemės ūkio
ministerijos delegacija lankėsi Kentuckio valstijoje. Lietuvos delegacija

susitiko su Lexingtono meru Jim Gray, šiuo metu Lexingtono Komercijos
rūmų prezidento postą užimančiu Ken Segan ir buvusiu rūmų prezidentu
Danny Murpy bei kitais Lexingtono Komercijos rūmų atstovais. Susitikime
taip pat dalyvavo Kentuckio burbono gamintojų asociacijos prezidentas Eric
Gregory, Kentuckio universiteto rektoriaus pavaduotojas Daniel P.  Murphy,
Kentuckio Ekonominio vystymo biuro direktorius Brad Thomas.

Lexingtono meras pabrėžė, jog Kentuckio valstija bei Lexingtono miestas
visuomet ieško naujų bendradarbiavimo formų bei partnerių. Jis kvietė susi-
pažinti su vietos verslininkais, ieškoti bendradarbiavimo formų, pažadėjo
remti naujais iniciatyvas. 

Buvo paminėta, jog Lexingtonas galėtų keistis patirtimi bei bendradar-
biauti turizmo srityje.

Kongreso atstovas  Andy Barr sakė, kad nepriklausomai nuo to, jog Ken-
tuckio valstija yra garsi savo žirgais, burbonu ir tabaku, galima rasti ir ben-
dradarbiavimo galimybių tokiose srityse kaip jautienos arba pieno produktų
gamyba. Buvo paminėta, jog Kentuckio valstija artimiausiu metu numato la-
biau skatinti pieno produktų gamybą panaudojant iš tabako verslo gautas lė-
šas. Kaip ir Lexingtono meras, Kongreso atstovas A. Barr pažadėjo remti įvai-
 rių formų bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Kentuckio valstijos.

Burbono gamintojų asociacijos prezidentas pateikė trumpą  pristatymą
apie burbono gamybos svarbą Kentuckio valstijos ekonomikai. Buvo paminėta,
jog iš viso JAV pagaminamo burbono kiekio, 95  proc. yra pagaminama Ken-
tuckyje. Burbonas eksportuojamas į 126 pasaulio valstybes, Lietuva pagal per-
kamų produktų vertę yra 19 vietoje.

Ambasadorius susirinkusius politikus ir verslininkus informavo apie pa-
lankią investavimo Lietuvoje aplinką. Ambasadorius pakvietė Kentuckio bur-
bono asociaciją arba atskirus gamintojus prisijungti prie šių metų pavasarį
įkurtos Amerikos-Lietuvos verslo tarybos. 

Žemės ūkio ministerijos kanclerė Dalia Miniataitė pristatė Lietuvos žemės
ūkio ir maisto pramonės svarbiausius statistinius duomenis, informavo apie
pasiekimus vykdant Lietuvos pirmininkavimo ES Taryboje žemės ūkio prog-
ra mos įgyvendinimą. 

Buvo pabrėžta, jog įvertinant tai, jog Lietuvos žemės ūkio ministerija
kaip svarbiausią pirmenybę yra numačiusi gyvulininkystės sektoriaus plėtrą,
todėl ieškotų bendradarbiavimo galimybių būtent šioje srityje. Žemės ūkio mi-
nisterijos kanclerė pakvietė Kongreso  atstovą A. Barr ir jo delegaciją atvykti
į Lietuvą.

LR ambasados Washingtone info

„Maxima” stabdo 
plėtrą Latvijoje

Maxima” valdybos narys Ignas
Staškevičius gruodžio 3 d. Rygoje pa-
reiškė, jog Latvijoje atsisakoma spar-
čios plėtros strategijos – parduotuvių
tinklas šiais ir kitais metais nebus di-
dinamas. I. Staškevičius pažadėjo pa-
keisti „Maxima” vadovų santykius su
darbuotojais, darbo sąlygas, atlygi-
nimų politiką. Jis viešai atsiprašė už
tragediją Rygoje, kai sugriuvus „Ma-
xima” parduotuvei, žuvo daugiau nei
pusšimtis žmonių. 

Nomenklatūra rūpinasi savimi

Kaip ir Konstitucinis Teismas,
Seimas neatsispyrė pagundai būti tei-
sėjais savo pačių bylose. Seimas at-
metė pasiūlymą dar metams pratęsti
Seimo narių ir kitų politikų algų su-
mažinimą – neva toks Seimo narių ir
kitų politikų algų įšaldymas priešta-
rautų Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijai. Sprendimas priimtas valdan-
čiųjų frakcijų atstovų – socialdemok-
ratų, „darbiečių”, „tvarkiečių” – bal-
sais. Tik Lietuvos lenkų rinkimų ak-
cijos atstovai balsavo prieš. Dėl tokio
sprendimo Seimo nariai gaus apie 30
proc. didesnes algas, nors dar metams

pratęsti valstybės politikų algos su-
mažinimą siūlę konservatoriai ragino
savo kolegas elgtis solidariai. Kaip
teigė Andrius Kubilius, šalies ekono-
mikos pagerėjimą pirmiausiai „turi
pajusti šalies pensininkai ir mažiau-
siai uždirbantys tarnautojai, pareigū-
nai bei kiti viešojo sektoriaus dar-
buotojai”, o ne politikai. Tokias kon-
servatorių kalbas apie solidarumą so-
cialdemokratai įvertino itin skeptiš-
kai ir jas pavadino pigiu populizmu. 

Apmokytos bitės aptinka vėžį 

Iki šiol gydytojai pacientus turėjo
gydyti nuo bičių įkandimų, tačiau pa-
našu, kad nuo šio bitės gali tapti pa-
galbininkėmis medicinoje. Naujas ty-
rimas, atliktas Didžiosios Britanijos
įmonės „Inscentinel”, kuri speciali-
zuojasi vabzdžių tyrimuose, rodo, kad
bitės gali padėti aptikti vėžį žmonių
organizmuose labai ankstyvoje stadi-
joje. Itin jautrią uoslę turinčios spe-
cialiai apmokytos bitės gali aptikti
kvapus, kurių žmogaus uoslė neužuo-
džia. Tai tuberkulioze, diabetu, plau-
čių ar odos vėžiu sergančių žmonių
kvapai. Bitės gali būti apmokytos vos
per dešimt minučių ir kvapą atsiminti
visam laikui. 

Parengta pagal internetinę žinia    s klaidą

ŽŪ ministerijos delegacija lankėsi Kentuckyje

Valiutų santykis (2013 m. gruodžio 4 d.)

1 USD (JAV doleris) – 2,54 LTL
1 EUR (euras) – 3,45 LTL
1 AUD (Australijos doleris) – 2,32 LTL
1 CAD (Kanados doleris) – 2,39 LTL
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 4,17 LTL
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,06 LTL

Nuo elektrinio dviračio variklio iki kosminių palydovų – tokius ekspo-
natus pamatė Ūkio ministerijos ir Mokslo, inovacijų ir technologijų
agentūros (MITA) rengiamo Vilniaus inovacijų forumo („Innovation

Drift”) mokslo ir technologijų parodos lankytojai. Forume dalyvavo apie 600 da-
lyvių iš visos Europos. Vienas pagrindinių renginio pranešėjų – pasaulinio in-
terneto tinklo („World Wide Web”) kūrėjas seras Timothy Berners-Lee. 

Paroda vyko gruodžio 4–5 d. ir ją galėjo nemokamai aplankyti visi vilnie-
čiai ir sostinės svečiai. Mokslo ir technologijų parodoje dalyvavo Lietuvos ir
tarptautinės įmonės, mokslo ir technologijų parkai, vyriausybinių institucijų
ir verslo atstovai bei įvairių sričių profesionalai, jie pristatė inovatyvius spren-
dimus, išradimus ir idėjas. Viešbučio „Radisson Blu Lietuva” konferencijų
centre savo stenduose dalyviai pateikė įvairiausių eksponatų: nuo sero Ri-
chard Branson išgirto elektrinio dviračio variklio, unikalių muzikos instru-
mentų, išmaniųjų žaislų, robotų, specialių inovatyvių programėlių iki mobi-
lių laboratorijų ir pirmųjų lietuviškų kosmoso palydovų.

Parodoje buvo galima išbandyti pažangų dviračiams skirtą naujos kartos
elektros variklį „Rubbee”. Jį visiškai nepatyręs vartotojas prie bet kurio pa-
saulyje gaminamo dviračio gali pritaisyti maždaug per pusę minutės. Nemi-
nant pedalų, variklio energijos pakanka 25 kilometrams nuvažiuoti, o jam
įkrauti tereikia dviejų valandų. Maksimalus varikliu pasiekiamas greitis yra
25 km/h. Vos šešis kilogramus sveriantis „Rubbee” tinka net ir vaikiškam dvi-
račiui. 

Parodos lankytojai galėjo eksperimentuoti „Mobilioje bioklasėje” – ši mo-
derniausia mokslo įranga aprūpinta vienintelė mūsų šalyje mobili laboratorija
devintų-dvyliktų klasių mokiniams suteikia išskirtinę galimybę išvysti šiuo-
laikinio biomokslo virtuvę, patiems padirbėti su laboratorine įranga ir pajusti
atradimo džiaugsmą. Laboratoriją, kurios specializacija yra eksperimentai
su DNR ir naujausi molekuliniai tyrimo metodai, iki šiol jau aplankė daugiau
nei 80 mokyklų 55-iuose Lietuvos miestuose. „Mobiliąją bioklasę” pristatė Vil-
niaus universitetas kartu su bendrove „Thermo Fisher Scientific”.

Bernardinai.lt

IT ir ryšių specialistų paklausa 5 kartus
viršys pasiūlą

Nuo kitų metų iki 2016 m. informacinių ir ryšių technologijų (IRT) spe-
cialistų paklausa Lietuvoje 5 kartus viršys pasiūlą: bus reikalinga
17,500 darbuotojų, tačiau Lietuvos aukštosios mokyklos pasiūlys tik

3,200 specialistų. 
Kitąmet 91 proc. įmonių planuoja priimti naujų IRT specialistų. Labiausiai

didinti jų skaičių planuoja  mažos įmonės, kuriose dirba iki 10 darbuotojų, rodo
asociacijos „Infobalt” atliktas tyrimas. Mažoms bendrovėms konkuruoti pri-
traukiant naujus darbuotojus, palyginti su didžiosiomis įmonėmis, sudėtinga
dėl ribotų finansinių išteklių ir karjeros galimybių pasiūlos. 

Vz.lt

Studijų įmokos kels studijų kokybę

Kauno technologijos universiteto rektorius ir Lietuvos universitetų rek-
torių konferencijos (LURK) prezidentas Petras Baršauskas teigia, jog,
atsižvelgiant į šalies ekonominę padėtį, nedidelių studijų įmokų įvedi-

mas visiems studentams yra geriausia išeitis. Pasak jo, ši tvarka, nors ir neto -
bula, tačiau yra socialiai teisingiausia. Visi studentai tokiu atveju mokėtų ne-
didelį mokestį už mokslą, o didžiąją dalį paremtų valstybė. 

P. Baršausko nuomone, visiems mokamo mokslo įvedimas užtikrintų uni-
versitetams galimybę kelti studijų kokybę. Valstybė būtų pajėgi finansuoti
uni versitetus tokiu lygiu, koks yra dabar, o universitetai galėtų investuoti į la-
boratorijų atnaujinimą, išteklių gerinimą, patalpų atnaujinimą ir studijų ko-
kybės kėlimą. 

„Esant tokiai sistemai būtų galima planuoti biudžetą ne porai metų į
priekį, o ilgesniam laikui. Tai – skaidri sistema, atverianti daugybę galimybių”,
– teigė KTU rektorius P. Baršauskas. Anot jo, sistema galėtų būti lanksti ir už-
tikrinti aukštojo mokslo prieinamumą visiems.

„Mokestis būtų toks, kad neišgalintis jo mokėti žmogus galėtų pasiimti pa-
skolą. Ar ją paskui grąžinti ir kaip, būtų nustatoma pagal socialinę padėtį, ki-
tus veiksnius”, – sakė P. Baršauskas.

Dabar aukštosiose mokyklose studentai studijuoja labai nevienodomis są-
lygomis: valstybės finansuojamose vietose (55 proc. visų studentų) besimo-
kantieji už studijas nemoka nieko, o valstybės nefinansuojamose (45 proc. visų
studentų) besimokantiesiems tenka mokėti iki 21 tūkst. Lt. Priėmus šį pasiū -
lymą būtų galima atlaisvinti 21 mln. valstybės lėšų, kurios galėtų būti panau-
dotos kitoms aukštojo mokslo reikmėms.

ELTA

Mokslo ir technologijų paroda Vilniuje
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Lietuvos plaukikė Rūta Meiluty-
tė Brazilijoje vykusiose pasaulio
mokyklų žaidynėse iškovojo tris

aukso medalius. 16-metė lietuvė, at-
stovaujanti Plymouth koledžui (Ang-
lija), gruodžio 3 d. laimėjo 100 m plau-
kimo laisvuoju stiliumi rungtį. Fina-
le įveikusi atkarpą per 55,22 sek. ji pa-
gerino žaidynių rekordą. 

Pirmadienį, gruodžio 2 d. lietuvė
iškovojo auksą plaukdama 50 m lais-
vuoju stiliumi. R. Meilutytė finale nu-
plaukė nuotolį per 25,30 sek. ir page-
rino žaidynių rekordą.

Praėjusią savaitę, penktadienį,
olimpinė ir pasaulio čempionė aukso
medalį iškovojo 50 m plaukimo krūti-
ne. 16-metė mūsų šalies plaukikė at-
stumą įveikė per 30,85 sek. ir pasiekė
naują žaidynių rekordą. Rūtai pri-
klauso šios rungties pasaulio rekor-
das – 29,48 sek.

R. Meilutytė dėl sveikatos proble-
mų negalėjo dalyvauti 100 m plaukimo
krūtine rungtyje, kurioje ji tapo olim-
pine čempione.

200 m plaukimo krūtine atrankos
varžybose distanciją ji įveikė per 2 min.
38 sek., tačiau buvo diskvalifikuota dėl
taisyklių pažeidimo. 

Lietuvės trenerio Jon Rudd treni-
ruojama Anglijos plaukimo rinktinė
komandų įskaitoje užėmė pirmąją vie-
tą.

Gruodžio 12–15 dienomis R. Mei-
lutytė dalyvaus Danijoje vyksiančiame
Europos plaukimo čempionate.

Geriausios 2013 metų Europos
plaukikės rinkimuose Lietuvos atsto-
vė Rūta Meilutytė užėmė trečiąją vie-
tą. Europos plaukimo federacijos
(LEN) surengtuose rinkimuose 16-
metė Londono olimpinių žaidynių ir
pasaulio čempionė bei planetos re-
kordininkė surinko 14,1 proc. balsų. 

R. Meilutytė pernai šiuose rinki-
muose buvo taip pat trečia.

Geriausia Europos plaukike iš-
rinkta šiemet dukart pasaulio čem-
pione tapusi vengrė Katinka Hosszu.
Pasaulio taurės laimėtoja surinko 62
proc. balsų. Antra liko keturis meda-
lius (du aukso ir po vieną sidabro bei
bronzos) šių metų pasaulio pirmeny-
bėse iškovojusi rusė Julija Jefimova. Ji
gavo 16,9 proc. balsų.

Geriausiu Europos plaukiku ant-
rą kartą iš eilės išrinktas šių metų du-
kart pasaulio čempionas prancūzas
Yannick Agnel, 54,3 proc. balsų. 

LEN paskelbė ir kitų vandens
sporto šakų laureatus. Septintą kartą
surengtuose rinkimuose dalyvavo 51-
os šalies plaukimo federacijų atsto-
vai, LEN vadovybė, treneriai, teisėjai
ir žurnalistai. 

Praėjusią savaitę Laurynas Gri-
 ge lis šventė dar vieną pergalę
ITF Futures turnyre. Laimėda-

mas devintąjį turnyrą per pastaruo-
sius keturis mėnesius, L. Grigelis šį-
kart įveikė vieną geriausių jaunųjų
tenisininkų Uladzimir Ignatik.

Čekijoje vykusiose varžybose po
dvi valandas trukusios kovos lietuvis
įveikė baltarusą 4–6, 6–3, 7–6 (7–2). Už
pergalę vienetų varžybose L. Grige-
 liui atiteko 27 taškai bei 2,160 JAV do-
lerių čekis. L. Grigelis lentelėje užima
286-ąją vietą, o U. Ignatik – 343-iąją.

SPORTAS
Parengė Paul Triukas

Baigėsi vidurinių mokyklų
čempionatas

Nauji R. Meilutytės pasiekimai

L. Grigelis – ir vėl neįveiktas

Praėjusį savaitgalį Northern Il-
linois University stadione De-
kalb baigėsi šio sezono viduri-

nių mokyklų amerikietiško futbolo
čempionatas. Iš aštuonių grupių fi-
nalų, įdomiausios rungtynės vyko
tarp daugkarti nių čempionų Montini
Catholic High School ir Sacred Heart-
Griffin High School.

Montini katalikų mokykla valsti-
jos čempionais yra tapę penkis kar-
tus (2004 ir 2009–2012). Jų varžovai
čempionais buvo tris kartus – 2005,
2006 ir 2008 metais. Prieš finalą abi ko-
mandos buvo laimėjusios visas 13
rungtynių. Pusfinalyje Lombarde
esanti Montini mokykla nugalėjo sve-
čius iš Sycamore 42–20, o Spring fielde
esanti Sacred Heart-Griffin išvykoje
44–14 nugalėjo uraganinių vėtrų nu-
siaubto Washingtono miesto mokyk-
los koman dą.

Finalinės rungtynės prasidėjo
aiškiai pirmaujant Montini. Nesėk-
 mingai pirmuosius du puolimus už-
baigę Sacred Heart-Griffin žaidėjai
leido varžovams išsiveržti į priekį
14–0, tačiau pirmojo kėlinio pabaigoje
pagaliau pasižymėjo pralaimėji mui
pasmerkti „Cyclones” pasivadinusi
Sacred Heart-Griffin mokykla. Ant-
hony DiNello pelnė pirmuosius savo
ko mandos taškus ir rezultatas buvo
14–7. Atrodant, jog po pirmojo kėlinio
komandas skirs tik vienas
„touchdown”, Montini žaidėjas
Derrick Curry perbėgo per visą
aikštę ir Montini „Broncos” ati-
trūko 21–7.

Antrajame kėlinyje Montini
at rodė sutrikusi, tačiau varžo-
vams lei do pelnyti tik vieną
tašką. Kėlinio pra džioje „Cyclo-
nes” įžaidėjas Gabe Green su-
švelnino skirtumą iki septynių
taškų – 14–21. Paskutiniąją rung-
 tynių sekundę Montini turėjo
progą pelnyti tris taškus, tačiau
„Bron cos” buvo išnaudoję visas
pertraukėles ir negalėjo sustab-
dyti žaidimo, tad pritrūko laiko.

Trečiasis kėlinys Montini
mo kyk lai buvo prasčiausias šį
sezoną. Iš pradžių Kenny Rowe
pelnė tris taš kus, o vėliau du
kartus pasižymėjo G. Green. Po
trijų kėlinių Sacred Heart-Grif-
fin pirmavo 31–21. Ketvirtajame
kėlinyje čempionų titulus gi-
nantys „Broncos” turėjo gali-
mybę išplėšti pergalę ir laimėti
penktą kartą iš eilės, tačiau
jiems vis nesisekė siųsti ka-
muolio link varžovų vartų. Mon-

 tini įžaidėjas Alexander Wills sužai dė
nesėkmingai, o pačioje rungtynių pa-
baigoje Montini gynyba nesugebėjo
sustabdyti įsismarkavusių „Cyc lo nes”
žaidėjų. Pastarieji likus dviems mi-
nutėms atitrūko dar labiau – 38–21.
Tada legendinis Montini tre neris
Chris Andriano leido žaisti jau nes-
niems ir mažiau patyrusiems žai dė-
jams. Vedami vienuoliktoko Char les
Norgle ir devintoko Prince Wal ker, li-
kus mažiau nei minutei Mon tini su-
švelnino skirtumą iki dešim ties taškų
– 28–38.

Nuaidėjus teisėjo švilpukui, vals-
tijos čempionatas pirmą kartą nuo
2008-ųjų nesibaigė Montini pergale.
Sac red Heart-Griffin gretose, deja, ne-
žai dė Daniel Kalvaitis  (jis buvo re-
gis t ruotas, bet į aikštę taip ir neišėjo).
Lietuvių kilmės vaikinui šios rungty-
 nės buvo paskutinės karjeroje, ka-
 dangi 2014 metų vasarą jis baigs mo-
kyklą. 185 cm ūgio sporti ninkas turi
galimybę futbolininko karjerą tęsti
universitete, nes jo pažymiai mo kyk-
loje aukščiausi.

Kitų kategorijų čempionais tapo
Lena-Winslow High School, Newman
Central Catholic High School, Still-
 man Valley High School, Rochester
High School, Batavia High School, Mt.
Carmel High School ir Naperville
Central High School.
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Lietuvos emigracinis potencia-
las stiprėjo ir litvakus – Lietu-
vos žydus – sle giančių Rusijos

įstatymų dėka. Nors skirtingai nuo
lietuvių valstiečių jie buvo miestų ir
miestelių gyventojai, tačiau iš Šiaurės
Palestinos –Litos juos vijo ne ma žesni
sunkumai. Sėslumo zonos ribos ir di-
delis natūralus žydų bendruomenės
prieaugis stiprino tuoj tuoj griūsian-
čios užtvankos įspūdį. Nors per ilgą
XIX am žių teisinė žydų padėtis kei-
tėsi, nors vienu metu jau
atrodė, kad sėslumo ribos
ir suvaržymai jau atgy-
vena, tačiau net 1891–1892
metais caro Aleksandro III
ukazas leido administraci-
jai tiesiog išvaryti žydus iš
Maskvos apskrities. Jeigu
(tikėti nais rusų statistikos
duomenimis) 1887 m. iš Ru-
sijos išvažiavo apie 30,000
žydų, tai 1892 m. šis skai-
čius šoktelėjo iki 76,000. 120

Lietuvos miestuose ir
miesteliuose (jidiš – štet-
liuose) žydų koncentracija
buvo didžiulė, o pragyve-
nimo resursai labai riboti.
Amatai, smulkioji preky-
ba, smulkus natūrinis ūke-
lis – tai buvo skurdi daugu-
mos litvakų tikrovė. Prie to
vėl pridurkime tą pačią pri-
valomąją Rusijos imperijos
karinę tarnybą. Štai šios
tie sioginės ūkinės bei ne-
tiesioginės politinės prie-
žastys lėmė emigracijos po-
linkius. Ties išeivių takais
žydai ir lietuviai neretai pajusdavo
daugiau bendrystės, negu gyvenda-
mi izoliuotose kaimynystėse.

Skirtingai nuo bendratautiečių,
lietuvių žydai senai buvo mobilesni,
tartum natūraliai gyvenantys dias-
poros gyvenimą. Jiems buvo lengviau
ryžtis susikrauti mantą ir keliauti
laimės ieškoti kažkur už tūkstančių ki-
lometrų ir už jūrų ma rių. Kaip rodo ty-
rimai, kontrabandininkų takus emig-
racijai pritaikė pirmiausia žydai, o po
to prie jų prisidėjo lietuviai. Tas pats
pasakytina apie oficialias jūrų laivi-
ninkystės kompanijų atstovybes, kurių
paslaugomis pasinaudojo išeiviai.

Emigracijos perspektyva dvejo-
pai veikė lietuvių ir litvakų santy-
kius. Viena vertus, įsikūrimas sveti-
mose šalyse galėjo padidinti tam tikrus
bendrumo jaus mus. Kita vertus, Lie-
tuvoje pripratę prie izoliuoto kahalo –
žydų bendruomenės – gyvenimo, griež-
tų papročių ir religijos užtvaromis
užsitvėrę litvakai emigracijos šalyse
tęsė savo egzistenciją atokiau nuo lie-
tuvių. Daug kas priklausė nuo skai-
čiaus, koncentracijos, proporcijos, ir ži-
noma, nuo emigracijos laiko. Vienaip
Lie tuvos išeivių likimai ir tarpusavio
santykiai klostėsi JAV, kitaip – Pietų
Afrikoje, dar kitaip – Brazilijoje. Šian-
dien beveik niekas nebeprisimins,
kad, be 120,000 litvakų Pietų Afrikoje,
XX a. pradžioje buvo įsikūrę keletas
tūkstančių lietuvių. O daugelio Bra-
zilijos lietuvių atmintyje verslo mag-
natai Klabinai bus išlikę kaip savi, ar-
timi vienos praeities ir vieno emigra-
cijos kelio bendražygiai, kurių fabri-
kuose XX a. ketvirtajame dešimtme-
tyje daugelis lietuvių naujakurių rado
darbo. Pridurtina dar ir tai, kad de-
šimtys tūkstančių lietuvių ir žydų li-
kimų sumišo bendroje Rusijos impe-
rijos emigrantų statistikoje.

Praeitis ir istorija yra prikaišyta
įvairių paradoksų, neatitikimai tarp
įrodo mų faktų ir kolektyvinės mito-
logijos būna labai dideli. Vienas daly-
kas gali būti aprašytas istorikų, o ko-
lektyvinė atmintis į tai beveik nerea-

guoja. Kalbant apie istorinį lietuvių
prieraišumą prie gimtosios žemės taip
ir peršasi paralelė su kitu šiandienos
lietuviams ypač svarbiu XIX a. antro-
sios pusės reiškiniu: Tado Blin dos
nuotykiais. Istorija senai įrodė, kad
žiaurus pakelės banditas Blinda buvo
taip nekenčiamas žemaičių valstie-
čių, kad jie neapsikentę Luokėje jį nu-
linčiavo. Anoks tai buvo herojus vals-
tiečiams, kuriems reikėjo primušti ir
nuginkluoti rusų žandarus, saugoju-
sius banditą daboklėje. Tačiau meni-
nėse legendose susiforma vo priešingas
paveikslas: žmogaus – svieto lygintojo,
varguolių gynėjo. Negalima čia kaltinti
nei istorijos, nei legendos. Bet pra-
vartu tai suprasti ir gebėti žvelgti į
praeitį su išminties šypsena.

Tikrosios emigracijos pradžia žy-
mėjo lūžio tašką lietuvių tautos isto-
rijoje. XIX a. antroje pusėje laisvės
skonį ir savarankiško gyvenimo kainą
patyręs valstietiškas gaivalas susi-
grūsdavo tokiose kryžkelėse, kur rei-
kėjo rinktis tarp prie raišumo prie gi-
mimo vietos ir išgyvenimo, reikėjo
rinktis ir tarp lenkiškumo, rusiškumo
bei lietuvybės. Viena vertus, valstiečiai
darėsi lietuviais – iš luominės tapaty-
bės vystyklų vis labiau ėmė sąmonin-
gai įsitraukti į modernios tautos ben-
driją. Kita vertus, caro valdžios rep-
resijų prispausta savame krašte ir iš-
sklaidyta po tolimus kraštus lietuvių
tauta dar tik audė bendrosios atminties
drobę, ieškojo jungčių tarp senosios
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
bajoriškosios istorijos ir liaudies tra-
dicijoje išsaugotos kalbos bei mitolo-
gijos.

Pirmieji lietuvių emigracijos is-
torikai, kurie skyrė ankstyvąją išei-
vijos praei tį nuo tikrosios emigracijos,
neabejodami svarbiausiais tikrumo
įrodymais laikė masiškumą ir vals-
tietiškumą. Visi ankstesnieji, egzotiš-
ki politinės ir religinės emigracijos pri-
siminimų krislai, kurie siejosi su pri-
vilegijuotu Lietuvos Didžio sios Kuni-
gaikštystės luomu, buvo netikros emig-
racijos žymės. Tačiau dar vienas da-

lykas yra vertas dėmesio ir tikrumo-
netikrumo svarstybų. Beviltiškoje pa-
dėtyje atsiduriantys Lietuvos kaimo
žmonės, skirtingai nuo miesteliuose
susigrūdusių litvakų, turėjo truputį
daugiau migravimo alternatyvų. Jei
žydus ribojo Rusijos imperijos sėslumo
zona, tai lietuvių valstiečius neretai
gundė rusiškojo rojaus derlingose Si-
biro platybėse vaizdai. Beturčiai lie-
tuviai kartais galėjo rinktis per sikėli-
mą į kolonizuojamus Rusijos imperijos
rytus, kur valdžia siekė didinti ap gy-
vendinimą ir kelti ūkį.

Lietuvių modernios tautos taps-
mas sutapo su išvarymu iš gimtojo
kaimo erdvės, su pasklidimo po pasaulį
refleksija. Šiandien vis dar galime pa-
sigesti rimtesnių tekstų apie emigra-
cinę, diasporinę lietuvių tapatybę, be-
siformuojan čią toje epochoje, kurią
esame įpratę vadinti tautiniu Atgimi-
mu. Vienu ir tuo pačiu metu skleidėsi
laisvės gaivalas ir prieraišumo prie sa-
vosios žemės ref leksai. It kokios prie-
šingos krypties upės vienu metu sru-
vo ryžtas pakelti savo gimtinės būvį, ir
čia pat desperatiškas noras, atsukus
gimtinei nugarą, keliauti tolyn į kitą –
pažadėtąją žemę. Šių priešingų vaiz-
dinių sandūroje plieskėsi nau ja tautos
sąmoningumo energija. Pasaulio at-
radimas sutapo su savęs atpažini mu
kito veidrodyje. Tau tos budintojai šį At-
gimimo aspektą gerai suprato, nes be-
veik visi, pradedant Jonu Basanavi-
čiumi tolimoje Bulgarijoje ir baigiant
Jonu Šliūpu dar atokesnėje Ameriko-
je, buvo atsidūrę dramatiškai besiple-
čiančio lie tuvių pasaulio akivaizdoje.

3. Keliai į rytus, keliai į vakarus

Tikrosios emigracijos pradžia bu -
vo sąlygojama prieštaringų veiksnių,
dažniau siai nulėmusių, kuria krypti-
mi patrauks lietuvių išeivių vežimai.
Lemtingiausios buvo ekonominės są-
lygos, kurios neleido išgyventi gimto-
joje žemėje. Tačiau to neužtenka, kad
suprastume etnogeografinius pasi-
keitimus. Pats skurdas ir pra gyvenimo

ieškojimas dar negalėjo nulemti, kur
pasuks – į Rusijos gilumą, ar į indust-
rinius Vakarus – išeivijos srautai.

Rusų valdžios represijos ir lietu-
vių nenoras lieti kraują už svetimą re-
žimą galėjo skatinti prisidėti prie ant-
rojo – Vakarų kelio. Kita vertus, per
prievarta lietuviai atsidūrė, įsigijo že-
mių ir vertėsi žemdirbyste Kazachų
stepėse. Tačiau ne jiems buvo lemta pa-
sidaryti Rusijos lietuvių dauguma per
I pasaulinį karą. Ja tapo pramonės dar-

bininkai, susitelkę Mask-
voje ir Sankt Peterburge,
Rygoje ir Ki jeve. Dešimtys
tūkstančių darbo ieškan-
čiųjų nepaisydami nieko
pasirinko būtent Rytų
kryptį. Tiesiog taip buvo
paprasčiau. Šiandien de-
mografijos istorikai gali
parodyti, kokie didžiuliai
buvo lietuvių išsibarsty-
mo po Rusijos imperiją
mastai. Pirmojo rimto vi-
suotino gyventojų sura-
šymo duomenys padeda
atskleisti faktą, jog 1897 m.
Rusijos pramoniniuose
centruose jau gyveno apie
300,000 lietuvių, prie kurių
iki 1915 metų prisidėjo dar
kone ketvirtis, t. y. apie
74,000. 121 Tad lie tuvių pa-
saulis sklido tiek į Vaka-
rus, tiek į Rytus, o jo au-
torefleksija – suvokimas,
pažinimas, susikalbėjimas
– gerokai atsiliko nuo per-
mainų greičio. Visų pirma
dėl to, kad rusų valdžios

draudimai stabdė lietuvių periodinės
spaudos atsiradi mą, o jei tokia buvo
kur nors užsienyje – tai draudė jos įve-
žimą į Lietuvą.

Lietuvių kolektyvinėje atmintyje
ir folklore Sibiro savanoriško koloni-
zavimo viltys nepaliko didesnio pėd-
sako. Tačiau prievartinis Sibiro „at-
radimas” iki šiolei yra lietuvių pa sau-
lio istorinio pasakojimo dalis, susi-
liečianti su traumine patir timi. Už
1863 m. sukilimo palaikymą ištisi kai-
mai buvo išvaromi į Sibirą arba į Ka-
zachų stepes. Toks likimas ištiko maiš-
tingus lietuvių valstiečius, atsidūru-
sius Čiornaja Padina kaime, kuris iki
šiandien žymi Užvolgio lietuvių pa-
saulio plotą Samaros apskrityje. Rytų
vaizduotė, likimo išbandymai ir lie-
tuviška atmintis čia stipriai susipina
į viena. Taip jau nutiko, kad XIX a. sep-
tintajame dešimtmetyje vienus lietu-
vius rusai už bausmę išvarė į Sibirą,
o kitų, kurie iš bado buvo pasi rengę
ten iškeliauti, neleido.

Likimas įnoringas, o gyvoji at-
mintis kartais stipresnė už istorikų
randamus do kumentus. Dar 1963 m.
kalbininko Aloyzo Vidugirio vado-
vauta ekspedicija aptiko giliuosius
tos atminties klodus. Anot tyrinėtojo,
černapadiniškių tėvų ir senelių pasa-
kojimai liudijo, jog po 1863–1864 m. su-
kilimo čia buvo ištremta nemaža žmo  -
nių, daugiausia nuo Utenos, Užpalių,
Dusetų, mažiau nuo Baisogalos, Rad-
viliškio, Švenčionių, Vilkaviškio. Net
po kruvino šimtmečio, čia buvo jau-
čiama įsigalėjusi uteniškių, užpalėnų
šnekta su nežymiomis kitų šnektų
priemaišomis.

120. Eidintas, Alfonsas. Litovskaja emigracija v strany Sie-
vernoj i Južnoj Ameriki v 1868–1940 m. Vilnius: Mokslas,
1989, p. 41.

121. Vaitiekūnas, Stasys. Lietuvos gyventojai per du tūks-
tantmečius. Vilnius, 2006, p. 279, 295.; Dapkutė, Daiva. Lie-
tuviai Didžiojoje Britanijoje iki Antrojo pasaulinio karo. In:
Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenė: praeitis, dabartis,
ateitis. Vilnius: Versus aureus, 2008, p.10.

Bus daugiau
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Lituanistikos tyrimo ir studijų centro ateitis – 
mūsų visų rūpestis

LORETA TIMUKIENĖ

Lapkričio 10 d., sekmadienį, Le monte, Pasaulio
lietuvių centre, vyko Lituanistikos tyrimo ir studijų
Cen tro tarybos posėdis, kuriame buvo ap tarta
Centro veikla ir ateities planai. 

Priminsime skaitytojams, kad Centras įkurtas
1981 metais, inkorpo ruotas kaip pelno nesiekianti
organizacija Illinois valstijoje 1982 m. LTSC jungia
12 didelių padalinių: tai Pa sau lio lietuvių archy-
vas, Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos archyvas,
Lie tuvių medicinos muziejus ir ar chy vas, S. Budrio
foto archyvas, vaizdinių – garsinių priemonių sky-
rius, J. Dainausko biblioteka ir archyvas, LTSC
meno archyvas, Lietuvių genocido tyrimo centras
Amerikoje, Ra mo vėnų laisvės kovų muziejus, Lie-
tu vių muziejus, Lituanistikos institutas ir Pedago-
ginis lituanistikos institutas.

Centras turi leidinių, eksponatų maždaug nuo
XIX a. vidurio.  Saugo mi ne tik dokumentai ir kny-
gos, bet ir lietuviški ženkliukai, plokštelės, že mėla-
piai, įvairūs plakatai. LTSC yra visokių archyvų.
Tokie yra, pvz. JAV Lietuvių Bendruomenės ar
BALF (Bendrojo Amerikos lietuvių fondo)  archyvai
atspindi vienos organizacijos veiklą. Kituose fon-
duose – asmeniniai archyvai  su šeimos dokumen-
tais, fotografijomis. Yra ir tokių archyvų, kur žmo-
nės išsaugojo ne tik oficialius dokumentus ar laiš-
kus, bet ir daug asmeniškesnius dalykus, tarkim,
vaiko piešinius iš Vokietijos DP stovyklų, dieno-
raščius. Iš tokių paminėtinas neseniai gautas Ve-
ličkų šeimos archyvas, kuriame sukaupta išsa-
miausia kelių kartų šeimos isto ri ja nuo pat gyve-
nimo Nepriklauso moje Lietuvoje iki kelionių per
Vo kie tijos DP stovyklas į JAV. Tuomet per archy-
vinę medžiagą atsiskleidžia ne tik objektyvus lai-
kotarpio supratimas, bet ir labai subjektyvus – kuo
ta šeima gyveno, kokie buvo tarpusavio santykiai ir
pan. Vertingas archyvas ne mažiau įdomus kaip
geriausia knyga.

Per tris dešimtmečius LTSC tapo didžiausiu li-
tuanistikos akademiniu archyvu ir lituanistikos
knygų leidėju už Lietuvos ribų su daugiau kaip
120,000 knygų bei daugiau kaip 2,300 pa vadinimų
periodinių leidinių. Tik rą mokslo institucijos sta-
tusą liudija ne tik tai, kad LTSC saugo mūsų išeivi-
jos turtą, bet ir LTSC leidinių skaičius (o jų yra
daugiau kaip 50). Populiariausios yra William Ur-
ban „Livonian Crusade”, ,,Samogitian Cru sade,
„Tannenberg and After” bei Edmundo Remio „Re-
view of  Modern Lithuanian Grammar” (jas galima
užsisakyti internetu per Amazon.com arba krei-
piantis tiesiai į LTSC). 

LTSC administruoja valdybos pir mininkas dr.
Augustinas Idzelis, vykdomoji direktorė Kristina
Lapie nytė, archyvų direktorė Skirmantė Migli-
nienė ir visuomeninių organizacijų patvirtintų at-
stovų LTSC taryba, kurios pirmininkas yra dr. Ro-
 bertas Vitas. LTSC turi daug moks li nių bendradar-
bių, jame nuolat lan kosi Lietuvos mokslo, švietimo,
vi suo meninių įstaigų atstovai. Čia už suka įvairių
kartų Amerikos lie tu viai, besidomintys mūsų šalies
istorija, kultūra, išeivijos gyvenimu, savo šeimos is-
torija. 

LTSC tikslai ir siekiai per 30 gyvavimo metų ne-
pasikeitė: nuo pat Centro įkūrimo didžiausią susi-
rūpinimą jo įkūrėjams ir darbų tęsėjams kelia min-
tis – kaip išgelbėti, išsau goti Lietuvos praeities pa-
minklus: archyvinę, istorinę, mokslinę, kultū rinę
vertę turinčią medžiagą. Sujun gus visas organiza-
cijas į vieną mokslo ir kultūros vienetą, tapo leng-
viau koordinuoti mokslinę veiklą, kaupti ir dalintis
informacija, atlikti tyrinė jimus, tačiau šis darbas
reikalauja ne tik laiko, lėšų, bet ir visų mūsų su-
 telktų pastangų. Prireiks dar ne vie no dešimtmečio,
kad sukauptas turtas būtų ne tik tinkamai sutvar-
kytas, sukataloguotas, bet ir išanalizuotas, prista-
tytas visuomenei. Jau dabar iškyla patalpų klausi-
mas – dabarti nėse iš Jėzuitų nuomojamose patal-
pose greitai gali būti ankšta, be to, archyvų saugo-
jimui reikalingos specialios sąlygos – tinkama tem-
peratūra, drėgmė ir kt. Posėdyje apie tai irgi buvo
kalbama, buvo nuspręsta ieškoti įvairių sprendimų. 

Tarybos posėdyje buvo pristatyta LTSC finan-
sinė ataskaita, kalbėta apie lėšų telkimą Centro iš-

laikymui, archyvų saugojimui ir tvarkymui. Ty-
rimo centrą išlaiko JAV lietuvių aukos, Lietuvių
Fondas ir JAV Lietu vių Bendruomenė. Galima
džiaugtis, kad atsiranda dosnių žmonių, aukojančių
Centrui arba net paliekančių palikimus – neseniai
LTSC gavo a. a. Astos Veličkaitės palikimą. Tokia
pa rama padeda sėkmingiau tęsti numa tytus dar-
bus, reikalaujančius ne menkų išlaidų.

Dr. Augustinas Idzelis pasidžiau gė, kad praėję
metai LTSC buvo sėkmingi, buvo prasmingai pa-
minėtas LTSC 30-metis, ta proga surengta paroda,

atspindėjusi Centre sukauptus turtingus archyvus.
Jubiliejui skirta me renginyje dr. Robertas Vitas pri-
statė išsamų pranešimą, apžvelgiantį LTSC kelią,
kuriame ne tik apibrėžė LTSC vaidmenį išeivijos is-
toriniame pavelde, bet ir apskritai mokslo svarbą iš-
saugant lietuvišką kultūrą. Tu riningos paskaitos
įžangoje dr. R. Vitas paaiškino, kodėl LTSC jubilie-
 jiniame ženkle minimi ne tik 1982 ir 2012 m., bet ir
1946-ieji – tais metais buvo įkurtas Pasaulio lietuvių
archyvas – didžiausias LTSC padalinys. Jį DP (Disp-
laced Persons) stovyklose Vakarų Vokietijoje pra-
dėjo kaupti emigravęs lietuvių inteligentas Vin cen-
tas Liulevičius.

Pasak valdybos pirmininko dr. Augustino Idze-
lio, pastaruoju metu Centro veikla tapo labiau ma-
toma: leidžiamas Centro biuletenis, išspausdinti in-
formaciniai lankstinukai apie LTSC veiklą lietuvių
ir anglų kalbo mis. Trečią kartą surengta knygų
mugė, už parduotas knygas surinkti pinigai bus pa-
naudoti Centrui išlai kyti. Centras bendradarbiauja
su Balzeko lietuvių kultūros muziejumi, neseniai
muziejaus darbuotojos atsi rinko nemažai įdomios
medžiagos būsimai parodai apie DP stovyklas. Svar-
bus įvykis LTSC veikloje – a. a. dr. Tomo Remeikio
archyvo įkūrimas. Žymaus išeivijos mokslininko
politologo archyvui skirtas atskiras kambarys, ki-
tais metais vyks oficialus archyvo atidarymas. 

Pažymėtina, kad pastaruoju me tu jaučiamas
padidėjęs Lietuvos su sidomėjimas LTSC turimomis
kultū ros vertybėmis, plečiasi Centro ryšiai su Lie-
tuvos mokslo įstaigomis. Va sa rą VDU mokslininkė
istorikė dr. Giedrė Milerytė tvarkė Šiaurės Ame ri-
kos lietuvių fizinio auklėjimo spor to sąjungos (ŠAL-
FASS) archyvą. Rug sėjo 28–spalio 17 d. LTSC lankėsi
Lietuvos centrinio valstybės archyvo (LCVA) dar-
buotojos – Informacijos ir apskaitos skyriaus ve-
dėja Sigita Baranauskienė ir Dokumentų sklaidos
skyriaus vedėja Džiuginta Stan kevičienė. Pasaulio
Lietuvių Bend ruo menės valdyba ir Lietuvos vy-
riausiojo archyvaro tarnyba 2011 m. pasirašė užsie-
nio lietuvių archyvų tvarkymo ir panaudojimo
veiksmų planą, kuriame buvo numatyti veiksmai,
sietini su „Globalios Lietuvos” programos įgyven-

dinimu ir šiai programai įgyvendinti numatytais
tarp instituciniais veiklos planais. Va dovaujantis
šiuo planu, Lietuvos Respublikos kultūros ministe-
rija ir LCVA pasirašė sutartį dėl projekto „Lietuvių
išeivijos archyvinės medžiagos tvarkymas Litua-
nistikos tyrimo ir studijų centro Pasaulio lietuvių
archyve” vykdymo. Projektą iš dalies finansavo Lie-
tuvos Respublikos kul tūros ministerija, kitas rei-
kalingas lėšas skyrė Lietuvių Fondas.

LCVA darbuotojos komandiruo tės metu susi-
pažino su LTSC Pa saulio lietuvių archyve saugomų

do kumentų tvarkymo ir aprašymo ypa tybėmis, do-
kumentų naudojimo bei saugojimo sąlygomis. Taip
pat buvo tvarkomi archyve saugomi Bendrojo Ame-
rikos lietuvių fondo (BALF) dokumentai, kurie į šį
archyvą pateko 2008 m. uždarius BALF organiza-
ciją. Aprašytuose dokumentuose atsispindi BALF
veikla 1944–2008 m., teikiant paramą Lietuvoje gy-
venu siems nepasiturintiems asmenims, politiniams
kaliniams, disidentams, į Sibirą ištremtiems lietu-
viams, Len kijoje, JAV, Pietų Amerikos bei Euro pos
valstybėse gyvenusiems lie tu viams. 

Centro paslaugomis naudojosi lietuviai ir ne
lietuviai mokslininkai bei studentai iš Lietuvos ir
viso pa saulio, kurie, remdamiesi LTSC ko lekcijose
aptikta informacija, parašė daug knygų ir straips-
nių. Neseniai LTSC lankėsi žurnalistas, filmų kū-
rėjas Vidmantas Valiušaitis, renkantis medžiagą
apie 1941 m. sukilimą ir apie Lietuvių fronto bičiu-
lių veiklą. Publicistas džiaugėsi radęs svarbių do-
kumentų, kai kurių nuskanuotos kopijos iškeliaus
į Adolfo Damušio demokratijos studijų centrą Lie-
tuvo je, į šį fondą bus išsiųsta daugiau nei 10 dėžių
knygų, kurias V. Valiušaitis atsirinko iš LTSC turi-
mos biblio tekos.

JAV Lietuvių Bendruomenės Archyvų komiteto
pirmininkė Dalė Lukienė pasidžiaugė, kad  dabar-
tinė JAV LB Krašto valdyba skiria ne mažai dėmesio
archyvams, neseniai JAV LB KV pirmininkė Sigita
Šim kuvienė, lankydamais Čikagoje, susitiko su dr.
Robertu Vitu aptarti toli mesnio bendradarbiavimo,
yra planų ateityje bendradarbiauti rašant JAV lie-
tuvių istoriją. LTSC turi nemažai JAV LB archyvų,
jiems saugoti skirtas atskiras kambarys, į Centrą at-
 siųsti organizacijos dokumentai yra tvarkomi ir ka-
taloguojami. Neseniai sukataloguotas buvusios
veiklios bendruomenininkės, Vidurio Vakarų apy-
gardos pirmininkės a. a. Birutės Vindašienės gau-
sus archyvas, taip pat Brighton Parko ir Rytinės
Con nec ticuto apylinkių archyvai. Dalė Lukienė
sakė, kad sutarta su seselė mis kazimierietėmis dėl
dalies jų archyvo perdavimo LTSC.

Buvo svarstoma, ką daryti su LTSC turimais
meno kūriniais, ku riuos būtų tikslinga pristatyti

LTSC tarybos nariai. Sėdi: Dalė Lukienė, Skirmantė Miglinienė. Stovi: Audrius Remeikis, dr. Augustinas Idzelis, Vytas Be-
leška, Kristina Lapienytė, dr. Giedrius Subačius, Loreta Timukienė, dr. Robertas Vitas, Šarūnas Rimas.
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IŠnUOmOJA

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VIDAS J. nEmICKAS, m.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDies ir kraujagysliŲ ligosChirurgai

ViDaus ligos 

EDmUnDAS VIŽInAS, m.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

akiŲ ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DaNtŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI�  57 metų moteris ieško pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo su gyvenimu bet
kurioje valstijoje. Dokumentai, patirtis. Siū-
lyti įvairius variantus. Tel. 708-673-7236.

�  Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo lietuvių ar rusų šeimose. Geros
rekomendacijos. Tel. 630-863-1168.

�  56 m. moteris, medikė, ieško pagyvenu-
sių žmonių ar ligonių priežiūros daro su gy-
venimu. Legalūs dokumentai. Tel. 630-873-
0756.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
galiais. Tel. 773-707-7902.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Gali pakeisti savaitgaliais. Tel.
708-691-6996

�  Išnuomojamas 4 mieg. , 2 vonių namas
Romeoville rajone. Naujai atremontuota vo-
nia ir virtuvė. Yra skalbykla, 2 automobilių
garažas, didelis aptvertas kiemas. Tel. 224-
659-0611.

,,Draugo” prenumerato-
riai gali skaityti ,,Draugą”

internete 
be jokio papildomo

mokesčio. Pageidaujantys
turėtų parašyti apie tai

administracijai:
administracija@draugas.org

ir gauti
,,log in” 

bei slaptažodį. 

plačiajai visuomenei. Pastaruoju
laiku padau gėjo Centrui atiduodamų
DP kartos žmonių knygų, kurioms
saugoti bei kataloguoti reikia ir pa-
talpų, ir darbuotojų. Šiuo metu visas
į Centrą atkeliaujančias knygas kata-
loguoja Enata Skrupskelytė, dirbanti
kaip savanorė, už ką Centras jai yra
labai dėkingas. 

Planuodamas savo ateitį, LTSC
stengiasi tapti labiau išsivysčiusia
institucija, kuriančia finansinius ir
rinkodaros planus, stiprinančia ben-
dradarbiavimą su verslu ir kitomis
institucijomis bei siekiančia veiks-
 mingai panaudoti savo finansinius iš-
teklius archyvuojant turimas ko lek-
cijas, kuriant skaitmeninę jų bazę,
kuri savo ruožtu būtų susieta su kitų

institucijų duomenų bazėmis. Litua-
 nistikos tyrimo ir studijų centro atei-
tis priklauso nuo mūsų visų norų ir
pastangų. Negalvokime, kad tai – tik
vienos organizacijos ar fondo reika-
las, Centre esančios vertybės – mūsų
visų turtas ir kartu – nemažas rūpes-
tis. Turime vilties, kad  ir pra bėgus
keliems dešimtmečiams galė sime kar-
toti LTSC valdybos garbės pirmi-
ninko prof. dr. Jono Račkausko žo-
džius: ,,LTSC kelias rodo, kad lietu-
viai, įsikūrę Jungtinėse Valstijose, ne-
sivaiko vien materialinių gėrybių,
jiems svarbi ir tautos kultūra, jos is-
torinis paveldas.”

Loreta Timukienė – LTSC vicepir-
 mininkė.

LTSC darbuotojai ir svečiai (iš kairės): Audrius Aleksiūnas, Skirmantė Miglinienė, Vid-
mantas Valiušaitis, Laima Siudikienė, Dalia Anysienė, Juozas Bendikas, Džiuginta Stan-
kevičienė, Leonas Putrius, Sigita Stankevičienė. 

DOVAnOJAmA

elektrinė lova, skirta ligoniui.

Tel. 708-562-1448

�  Moteris ieško vyresnių žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis ir anglų kalba,
geros rekomendacijos. Tel. 773-329-9918

�  Moteris ieško (perka) žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis, rekomendacijos,
nevairuoja. Tel. 773-797-8990.

�  Medikė ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Legalūs doku-
mentai, rekomendacijos. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel.  773-709-5990.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo,
galimi pakeitimai. Tel. 773-615-5235.

DRAUGAS
773-585-9500
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Natūralioji  rūgštelė

MŪSŲ STALUI

Ruošia Nijolė Nausėdienė • El. paštas: nausediene@hotmail.com

Rauginti žali burokėliai

Reikės: žalių burokėlių, 5 litrų vandens, ¾ puo-
delio druskos, 2 juodos duonos riekelių plutelės.

Burokėlius nuplaukite, nulupki te, supjausty-
kite ir sudėkite į didelį indą. Šaltą nevirintą vandenį
pasū dy kite ir užpilkite ant burokėlių, sudė kite juo-
dos duonos pluteles, kad ge riau rūgtų. Rauginkite
kambario temperatūroje 12–15 dienų. Įrūgusius bu-
 rokėlius paslėkite, indą uždenkite dangčiu ir laiky-
kite vėsioje vietoje.

Su ruginiais miltais rauginti burokėliai

Reikės: 20 sv burokėlių, puodelio ruginių miltų,
2 šaukštelių kmynų, 8 litrų vandens.

Paruoštus burokėlius sudėkite į statinaitę, kiek-
vieną jų eilę apibars tykite kmynais ir užpilkite 7 lit-
rus šal to vandens. Tada litre šilto vandens išmaišy-
kite miltus ir supilkite į statinaitę. Burokėlius už-
denkite audi  niu, pridenkite tinkamo skersmens
dangčiu ir prispauskite svarmeniu. Rauginkite
kambario temperatūroje 2 savaites. Paskui laiky-
kite šaltai.

Rauginti virti burokėliai

Reikės: burokėlių, 2 sv ruginių miltų, 5 litrų
vandens, ¾ puodelio drus kos.

Ruginius miltus užplikykite 0,5 litro (2 puode-
liai) verdančio vandens, išmaišykite  ir palikite 1–2
valandas. Tada atskieskite likusiu vandeniu ir 2 pa-
ras rauginkite kambario tem pe ratūroje. Burokėlius
išvirkite neluptus. Atvėsusius supjaustykite į 4–8
da lis ir sudėkite į rauginimui skirtą indą. Raugalą
perkoškite, pasūdykite, užpilkite ant burokėlių ir
paslėkite, kad skystis juos apsemtų. Rauginkite
kambario temperatūroje 12–15 dienų, reguliariai
nugriebdami putas. Įrū gu sius burokėlius laikykite
vėsioje vietoje.

Žemaitiška burokėlių gira

Reikės: 2 sv burokėlių, 10 litrų vandens, 2 sv
cukraus, pakelio vanilės, pakelio mielių (100 g), 1 sv
razinų.

Burokėlius išvirkite, nulupkite ir smulkiai su-
tarkuokite. Vandenį už virinkite, į jį sudėkite sutar-
kuotus burokėlius ir palaikykite 10–20 minu čių.
Skystimą perkoškite, ataušinki te, supilkite iškildy-
tas mieles, suber kite cukrų ir pastatykite šiltoje vie-
toje. Kai gira kiek parūgs, suberkite ge rai nuplautas
ir nusausintas razinas. Po to ją supilstykite į bute-
lius arba statinaitę, suberkite vanilę (nebūtinai) ir
sandariai uždarykite. Galite ger ti kitą dieną. Ji sal-
džiarūgščio sa vito skonio.

O jei mes šią girą tik gersime, tai tada dėkime
vanilės, duos gėrimui skonį. Tačiau tokią girą ga-
lima naudoti patiekalams, šaltiems barščiams, tada
vanilės nereikia.

Rauginti pomidorai

Reikės: 10 dalių kietų pomidorų, 1 dalies morkų,
krapų, maltų papri kų, česnakų, lauro lapų, 10 litrų
vandens, 2 puodelių druskos.

Pomidorus su vaiskočiais nu plau kite ir eilėmis
sudėkite į  raugi ni mui skirtą indą. Kiekvieną jų
eilę pabarstykite prieskoniais ir tarkuotomis mor-
komis. Užpilkite paruoštu sūrymu, paslėkite ir lai-
kykite vėsioje vietoje.

Rauginti obuoliai

Reikės: prinokusių žalių rūgštokų obuolių, 10
litrų vandens, ¾ puo delio druskos, puodelio medaus,
pus antro puodelio rupių ruginių arba kvietinių
miltų, juodųjų serbentų, vyš nių ir mėtų lapų.

Obuolius nuplaukite. Raugini mui skirtą indą
išklokite plonu juo dųjų serbentų lapų sluoksniu.
Tuo met sluoksniuodami iki indo viršaus dėkite dvi
eiles obuolių, sluoksnį vyš nių lapų ir vėl dvi eiles

obuolių, ploną sluoksnį mėtų lapelių ir vėl obuolių.
Sudėję obuolius paslėkite. Užvirin ki te vandenį, at-
vėsinkite, sudėkite drus ką, medų, miltus ir išmai-
šykite. Supilkite skystį ant obuolių, kad bū tų ap-
semti. Po kelių dienų skysčio su mažėja, tad jo reikia
papildyti. Lai kykite šiltoje temperatūroje (16–18˚C)
6–7 dienas, vėliau išneškite į vėsią pa talpą. Obuoliai
įrūgsta per 4–6 sa vaites.

Rauginti žiediniai kopūstai

Reikės: 2 sv žiedinių kopūstų, 2 morkų, juodųjų
serbentų lapų, krapų.

Sūrymui: 1 litro vandens, saujos druskos (60 g).
Kopūstus išskirstykite žiedi nė liais ir 2–3 mi-

nutes plikykite pa rūgš tintame vandenyje (1 ltr. van-
dens – 5 g citrinų rūgšties). Morkas plikykite ver-
dančiame vandenyje 5–6 minutes. Tada nulupkite ir
supjaustykite grie žinėliais. Į indą sluoksniuodami
dėki te žiedinius kopūstus ir morkas, api barstykite
krapais ir juodųjų serbentų lapais. Užpilkite šaltu
sūrymu ir 2 paras laikykite kambario tempera tū-
roje, vėliau – vėsiai.

Raugintos kriaušės

Reikės: kietų kriaušių, 10 litrų vandens, 2 puo-
dukų kviečių sėlenų, puo delio kvietinių miltų, puo-
delio drus kos, puodelio juodųjų serbentų lapų.

Sėlenas ir miltus ištirpinkite šaltame vande-
nyje, truputį palaikykite ir perkoškite. Į raugini-
mui skirtą in dą sluoksniuodami su serbentų la pais
sudėkite kriaušes ir užpilkite pa sūdytu skysčiu. Pa-
slėkite ir laiky kite 16–18˚C temperatūroje 6–7 die-
 nas, vėliau išneškite į vėsią patalpą.

Rauginti pomidorai savo sultyse

Reikės: 10 sv pomidorų, puodelio krapų, krieno
šaknų,  juodųjų serbentų, vyšnių ir ąžuolų lapų, čes-
nakų. 

Sū rymui: 1 litrą sutrintų pomidorų – 60 g drus-
kos.

Ant rauginimui skirto indo dug no dėkite pusę
susmulkintų pries ko nių, tada nuplautus pomido-
rus, o ant viršaus – likusius prieskonius. Su trin tus
pomidorus pasūdykite ir už pilkite ant pomidorų.
Paslėkite ir iš pradžių laikykite 18–20˚C tempera tū-
roje, vėliau vėsiai.

Marinuoti parauginti patisonai (cukinijos rūšis)

Reikės: patisonų, 1 litro vandens, saujos drus-
kos.

Prieskonių deriniai: 1) juodųjų serbentų, vyš-

nių, krienų ir gelsvių la pų; 2) juodųjų serbentų, vyš-
nių ir krienų lapų, krapų, česnakų; 3) kra pų, česna -
kų, krienų šaknų ir lapų.

Patisonus dėkite į indą sluoks niuodami su pa-
sirinktais pries ko niais. Viršuje turi būti priesko-
nių sluoksnis. Užpilkite sūrymu, paslėki te ir rau-
ginkite 3–4 dienas. Tada patisonus perdėkite į stik-
lainius sluoks niuodami su šviežiais prieskoniais.
Sūrymą pavirinkite 2–3 minutes ir karštą užpilkite
ant patisonų. Taip kartokite 3 kartus, po to stiklai -
nį sandariai uždarykite.

Raugintos cukinijos

Reikės: 4 sv cukinijų, česnakų, krapų stiebų su
sėklomis, kadagių uo gų, 2 šaukštų druskos, 1 ltr. van-
dens.

Cukinijas supjaustykite nedi de liais gabalėliais
ir sudėkite į stiklainius kartu su česnakais, krienais
ir kadagių uogomis. Užpilkite verdan  čiu sūrymu ir
paslėkite. Kai cu kinijos įrugs, stiklainius kaitinki -
te 20 minučių ir uždarykite.

Raugintos paprikos

Reikės: 4 sv įvairiaspalvių sal džiųjų paprikų, 4
aitriųjų paprikų, 10 česnakų skiltelių, krapų, 6–8
lauro la pų.

Sūrymui: 2 litrų vandens, saujos (60 g) drus-
kos, 2 šaukštelių kvapiųjų pipirų.

Saldžiąsias paprikas nuplaukite, perpjaukite
pusiau ir, pašalinę sėklas, sluoksniais sudėkite į
raugini mui skirtą indą arba stiklainius, įdė kite
krapų, aitriųjų paprikų gabalė lių, smulkintų lauro
lapų, nuluptų čes nakų skiltelių. Vandenį užvirin-
 kite su druska ir pipirais. Atvėsin ki te ir užpilkite
paprikas. Uždengtas keletą dienų laikykite kamba-
rio temperatūroje, vėliau – vėsiai.

Pagal Rimą Marcinkevičienę
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Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” atminkime savo testamente.

Amerikos Baltų laisvės lyga
/BAFL/ prašo visus Amerikos baltie-
 čius paremti akciją Nr. 3.  Kreipkitės į
savo rajono Kongreso atstovą, rei ka-
laudami, kad jis (ji) prisidėtų prie Juo-
dojo Kaspino rezoliucijos H. RES. 302.

Norėdama atkreipti Amerikos
valdžios dėmesį į žiaurius žmogaus
teisių pažeidimus, kuriuos patyrė Bal-
tijos ir kitos Europos šalys nacių ir
Sovietų komunistų priespaudoje. Re-
zoliuciją H. Res. 302 (kaip Juodojo Kas-
pino dienos rezoliuciją), priimti siūlė
Amerikos Baltų laisvės lyga, Kong-
reso atstovų Baltų pakomitečio kopir-
mininkai John Shimkus ir Adam
Schiff. 

Jei ši rezoliucija būtų priimta, tai
reikštų rugpjūčio 23 d. pripažini mą
dviejų tironiškų režimų aukų atmi-
nimo diena. Tos dienos reikšmė vi-
siems mums yra ži noma, nes buvo pa-
sirašyta nelemtoji Hitlerio/Stalino su-
 tartis, pagal kurią Hitleris ir Sta linas
pasidalijo tarpusavyje Europos valsty -
bes. 

Rugpjūčio 23-oji yra tinkama die -
na atminti ir pagerbti milijonines te-
 roro aukas Europoje. Teroro režimai
organizavo sistemingas nekaltų civi-
lių  žmonių įskaitant vaikus, masines
deportacijas ir žudynes,  išskyrė šei-
 mas, atėmė laisvę, kankino ba du, ir,
okupavę Rytų ir Centrinės Eu ropos
šalis, sukėlė Antrąjį pasaulinį karą.

Juodojo Kaspino diena jau yra
pripažinta  tarptautiniu mastu. Ji yra
minima Kanadoje ir dar 12-oje pasau-

 lio šalių, įskaitant Baltijos šalis, ir yra
pripažinta Europos Sąjungos bei Sau-
gumo ir bendradarbiavimo organiza-
cijos Europoje (JAV yra tos organiza-
cijos narė).

Kad ši rezoliucija būtų priimta
Kongreso Rūmų atstovų, jūs tu rite
veikti! Nedelskite!  Mes turime visi
dirbti! Kito kelio laimėti nėra! 

Prašymus jūs turite siųsti faksu
ar rašyti el. paštu. Galima skambinti
savo Kongreso atstovams ir pasakyti
jam arba jai, kad jie paremtų H. Res.
302. Jeigu neži note savo atstovo Kong-
rese, skambinkite savo rajono budin-
čiam arba ieškokite informacijos in-
ternete:  thomas. loc.gov (Kongreso
biblioteka). Ką kalbėti ar ką rašyti,
sužinosite BAFL tinklalapyje: www.
BAFL.com (spauskite COMMU NICA-
TING WITH CONGRESS). Čia jūs ma-
tysite ir atnaujintą įsijungusiųjų są-
rašą.

Mes negalime pergyventi siaubo,
kančių, kokias pergyveno režimo au-
kos, bet mes galime jas atminti, pa-
gerbti ir siekti teisingumo. Juo dojo
Kaspino dienos ir yra teisingas pripa-
žinimo siekimo žingsnis.

Amerikos Baltų laisvės lyga ir
Jungtinis Amerikos Baltų tautinis ko-
mitetas padarys, ką gali. O kaip Jūs?
Prašome visų – skambinkite į Kong-
reso rūmus savo atstovui, kad jis bal-
suotų už Juodojo Kaspino die ną. Ačiū.

Valdis Pavlovskis
BAFL prezidentas

Amerikos Baltų laisvės lygai 
reikia Jūsų pagalbos!

Tikėta, kad dar baltų liaudies
mene vyravę medžių, dangaus šviesu-
lių ar paukščių simboliai gali paveik-
ti žmogaus gyvenimą. XIX amžiuje
sodas, etnologų teigimu, perėmė ne tik
apeigines visžalio medžio reikšmes, bet
ir baltų menui būdingus medžio sim-
bolio ženklus – medžio viršūnes pri-
menančius trikampį, piramidę, eglutę.

Sodas yra viena gražiausių puoš-
menų tradicinėje lietuvių kultūroje, ta-
čiau kurį laiką buvo primirštas. Juos

rišo tik pavienės rišėjos. Didesnio su-
sidomėjimo sodai sulaukė prasidėjus
tautiniam atgimimui. Jau trečią de-
šimtmetį rengiami sodų rišimo kursai,
stovyklos, seminarai ir parodos.  Jų pa-
stangomis tęsiamos tradicijos – stei-
giami klubai, dalijamasi patirtimi ir ži-
niomis, rengiamos parodos, bandoma
sudominti jaunimą, šiaudų vėrinėliai
sušvinta mokyklose, darželiuose, do-
vanojami jaunavedžiams, naujaku-
riams ir svečiams.

Siūlymą pristatęs Laisvės premi-
jos komisijos pirmininkas Petras Auš-
trevičius pabrėžė, jog šiai kandidatū-
rai komisija pritarė vienbalsiai. Pre-
miją siūloma skirti pažymint, kad S.
Tamkevičius buvo neginkluoto pasi-
priešinimo dalyvis, politinis kalinys,
pogrindinės spaudos leidinio „Lietuvos
katalikų bažnyčios kronika” steigė-
jas ir redaktorius. Laisvės premija
siekiama įvertinti asmenų bei orga-

nizacijų laimėjimus ir indėlį ginant
žmogaus teises, plėtojant demokratiją,
skatinant tarpvalstybinį bendradar-
biavimą kovojant už Rytų ir Vidurio
Europos tautų laisvą apsisprendimą ir
suvere nitetą. Laisvės premiją Lietuvos
Seimas įsteigė 2011 m. Premija siekia
5,000 eurų (17,250 litų). Ji teikiama
kasmet sausio 13-ąją per iškilmingą
Seimo posėdį.

Lietuvos nacionaliniame muziejuje – 
lietuviški sodai
Atkelta iš 1 psl.

Atkelta iš 1 psl.

Laisvės premija skirta arkivyskupui
Sigitui Tamkevičiui

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
Šv. mišių tvarka

Adventas ir Kalėdos

2013 GRUODIS
5–7 d. Advento vakarai – 7 val. v. Vakarus veda ses. Ignė Marijošiūtė.

7 d. Rekolekcijos su ses. Igne Marijošiūte nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p.

Ateitininkų namuose.

7 d. maldos vakaras misijoje – 7 val. v. 

8 d. Vargdienių seserų knygos pristatymas. Tuoj po 9 ir 11 val. r. šv. Mišių.

8 d. misijos ir vaikų choro ,,Vyturys” kalėdinis koncertas – 12:30 val. p. p. 

16 ir 20 d. – Bendruomeninis Susitaikymo vakaras (išpažintys) – 7 val. v. 

24 d. Kūčių vakaro mišios – 4 val. p. p. bažnyčioje;

misijos Kūčios – 7 val. v. (registruotis iki gruodžio 22 d.);

Bernelių mišios – 11 val. v. Ritos Riškienės salėje.

25 d. Kalėdų šv. mišios – 10:30 val. r. Ritos Riškienės salėje.

27–28 d. Biblinė vaikų stovykla nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p. Ateitininkų

namuose.

Sausio 1 d. naujieji metai – Mišios bažnyčioje 11 val. r. ir 6 val. v. 

14911 127th Street, Lemont, IL 60439. 
Tel. 630-257-5613

matulaitismission@gmail.com
www.matulaitismission.com

madisono ir Vilniaus 
susigiminiavusių miestų komitetas (MVSC)  

kartu su ,,Žaibo” šokėjais
šeštadienį, gruodžio 14, 2 val. p. p.

kviečia visus į

KūČIų ŠVEnTę

Lake Edge Lutheran Church, 4032 monona Dr., madison,
kur Buckeye Road kerta Monona Drive.

Įvažiavimas iš Lake Edge Blvd.

Jeigu atvykstate iš toliau, važiuokite  I-94 iki 12 greitkelio, pasukite į vakarus
ir išvažiuokite Monona Drive.  Važiuokite į šiaurę iki Buckeye Rd. Pasukite į
dešinę, po to į kairę iki Lake Edge Blvd.

Prašome atsinešti Kūčių patiekalą (be mėsos) ir stalo įrankius.
Mes parūpinsim gėrimus (kavą, sultis) bei pietų indus.

Su vaikais bendraus Kalėdų Senelis, tad prašome tėvų paruošti 
mažą, nebrangią supakuotą dovanėlę su vaiko vardu ir ją slaptai įdėti į
raudoną dovanų maišelį virtuvėje.

Paprašykite vaikų pasiruošti pasirodymui: 
išmokti eilėraštį, dainelę ar muzikinį kūrinį (bus pianinas)

– angliškai arba lietuviškai.
Vakaronė vyks dviem kalbom. 

Pasikvieskite šeimos narius ir draugus. Bus smagu.

Dalyvavimas be mokesčio, 
bet būsime dėkingi už aukas padengti patalpų nuomai. 
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� Gruodžio 13 d., penktadienį, 7 v. v. Bal-
tijos jėzuitų plėtros projekto taryba visus
kviečia į vakarą ,,Jėzuitų gimnazijos šian-
dien ir rytoj” Ateitininkų namuose (1380
Castlewood Dr., Lemont IL 60439). Galė-
site stebėti vaizdus iš gimnazijų gyvenimo,
pabendrauti ir pasivaišinti. Dalyvaus Lie-
tuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas Gin-
taras Vitkus, SJ. RSVP tel.: 630-243-
6234 arba el. paštu: lithjesuit@hot-
mail.com.

� Gruodžio 14 d. šeštadienį, 5 val. p. p.
kviečiame į Draugo fondo pirmininkės Ma-
rijos Remienės knygos ,,Mūsų likimai Ame-
rikoje: asmenybių portretai” sutiktuves
,,Draugo” redakcijoje, 4545 W. 63 gatvėje
Čikagoje. Knygoje prisimenami žmonės,
dirbę bendram labui, bet tuo pačiu palikę
pėdsaką pačios autorės gyvenime.  Tarp
jų – poetė Eglė Juodvalkė, dailininkė Mag-
dalena Stankūnienė, Stasė Semėnienė, jau
amžinybėn iškeliavę Kęstutis Trimakas,
Petras Kisielius, Stasys Baras, Juozas
Prunskis ir kt. Jūsų laukia pabendravimas
artėjančių Kalėdų dvasioje su knygos au-
tore, ,,Draugo” tarybos nare M. Remiene,
kitais laikraščio leidėjais. Bus šventinės
vaišės. 

� Lietuviškos prieškalėdinės šv. Mišios
šiaurinio Illinojaus lietuviams vyks gruodžio
15 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Santa Ma-
ria del Popolo parapijos koplyčioje, 116 N.
Lake Street Mundelein, IL 60060. Šv. Mi-
šias atnašaus kun. Jaunius Kelpšas ir  kun.
Gediminas Keršys. Po Mišių – pabendra-
vimas parapijos salėje prie kavutės. Kvie-
čiame visus lietuvius dalyvauti su savo ar-
timaisiais ir draugais. Tel. pasiteirauti:
847-244-4943.

� Gruodžio 15 d., sekmadienį, po 11
val. r. šv. Mišių, Akademikų Skautų sąjū-
džio Čikagos Filisterių skyrius ruošia kalė-

dinę sueigą, kuri vyks PLC posėdžių kam-
baryje, 14911 E.  127th St., Lemont, IL.
Visus ASS narius kviečiame į sueigą. No-
rintys dalyvauti skambinkite A. Sakalaitei
tel.: 630-243-6302, email:
ausreles@comcast.net

� Gruodžio 15 dieną, sekmadienį, Pa-
saulio lietuvių centro Moterų renginių ko-
mitetas rengia tradicines Kūčių vaišes. Jos
įvyks 12:30 val. p. p., PLC didžiojoje sa-
lėje. Maloniai kviečiame dalyvauti. Re-
gistruotis prašome PLC raštinėje arba te-
lefonu: 630-257-8787.

� Gruodžio 15 d., sekmadienį, po 11
val. r. šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo bažnyčioje Marquette Parke kvie-
čiame visus prie bendro Kūčių stalo para-
pijos salėje. Prašome iš anksto užsisakyti
stalus tel. 773-776-4600 (Audra).

� ,,Dainavos” kalėdinį koncertą šešta-
dienį, gruodžio 21d. iš Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos (14911 127th Street,
Lemont, IL)  į Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo bažnyčią vyks autobusas. Kviečiame
užsiregistruoti Palaimintojo Jurgio Matu-
laičio misijoje  tel. 630 257-5613 arba
matulaitismission@gmail.com. Bilietus
bus galima įsigyti ir kalėdinėje mugėje
PLC gruodžio 7 ir 8 d. (prie misijos arba
,,Dainavos” stalo), taip pat sekmadieniais
po 9 ir 11 val. r. ir 6 val. v. Mišių bei šo-
kiadieniais misijos raštinėje. Autobusas iš-
važiuoja iš PLC 5:30 val. p. p. ir grįžta į
PLC 10:30 val. v. arba anksčiau. Kaina –
15 dol. Lietuvių meno ansamblio  ,,Dai-
nava” chorinės muzikos koncertas ir ap-
mąstymai Advento ir Šv. Kalėdų proga
,,Naktį gimė kūdikis” vyks šeštadienį, gruo-
džio 21 d., 7 val. v. Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw
Ave. Čikagoje. 

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

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

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

Kalbame lietuviškai • Priimame kreditines korteles
9 East Irving Park Rd. Roselle, IL 60172
Tel.: (630) 635-2385 www.spokaslaw.com

ThE LAW
OffICE Of
AnDRIUS
SPOKAS

Apsilankykite
„Draugo” 

internetinėje
svetainėje 

www.draugas.org

Vienas – du – trys..., kuris
įdomiausias šių metų rašinys?

Dalyvaukite įdomiausio 2013 m.
,,Drauge” paskelbto straipsnio konkurse.

Siūlykite iki gruodžio 20 d. 
tel. 773-585-9500 arba 

el. paštu: redakcija@draugas.org.

Kalėdų ir Naujųjų metų proga savo
draugus, gimines ar pažįstamus galite
pasveikinti per ,,Draugą”. Tokiu būdu
ne tik nudžiuginsite artimuosius, bet ir
paremsite laikraštį. 

Sveikinimus su 25 dol. čekiu siųskit
,,Draugo” administracijai adresu: 

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629. 

Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos Brighton Parke

(2745 W. 44TH St., Chicago, IL)

KALĖDInIS TVARKARAŠTIS

� Gruodžio 8 d. (2-as Advento sekmadienis ir Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo šventė) 10 val. r. šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys, giedos
solistė Sandra Vaitiekūnienė, jai akompanuos koncertmeisterė Svajonė Gele-
želienė.

� Gruodžio 14 d. (šeštadienis) 11 val. r. kun. Gediminas Keršys ves rekolekci-
jas.

� Gruodžio 15 d. (3-ias Advento sekmadienis) 10 val. r. šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys. Po šv. Mišių parapijos salėje vyks Kalėdinis suneštinis po-
būvis.

� Gruodžio 22 d. (4-tas Advento sekmadienis) 10 val. r. šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys.

� Gruodžio 24 d. (antradienis) 9 val. v. Bernelių šv. Mišias atnašaus kun. Ge-
diminas Keršys.

� Gruodžio 25 d. (trečiadienis) 10 val. r. Kalėdų ryto šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys.

� Gruodžio 29 d. (sekmadienis) 10 val. r. Šv. Šeimos šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys.

� Sausio 1 d. (trečiadienis) 10 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimdytojos šven-
tės ir Naujųjų metų šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys.

� Sausio 6 d. (sekmadienis) 10 val. r. Trijų Karalių šv. Mišias atnašaus kun. Ge-
diminas Keršys.

Kiekvieną ketvirtadienį 8 val. r. kun. Gediminas Keršys 
lietuviškai laiko šv. mišias. Po pamaldų klausomos išpažintys.

Artėjant didžiosioms metų šventėms, vis dažniau galvojate
apie sveikinimus ir dovanėles? Užsukite į ,,Draugo” krautuvėlę
– čia didelis kalėdinių atvirukų pasirinkimas. Galite įsigyti ir
kalėdaičių, knygų vaikams bei suaugusiems (lietuvių ir anglų
kalbomis), meno albumų.

Krautuvėlė dirba
pirm.–penkt. nuo 8:30 val. r. iki 4:30 val. p. p. 

Tel. pasiteirauti: 773-585-9500.

Dėmesio! Dėmesio!

Jei turite nebenaudojamų, bet veikiančių kalėdinių
lempučių, neišmeskite – mielai papuošime jomis

,,Draugo” išorę ir vidų. Administracijos darbo 
valandos – nuo 8:30 val. r. iki 4:30 val. p. p. 

Adresas – 4545 W. 63rd St., Chicago, IL.


