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Knygos ,,God, Give Us Wings”
pristatymas LA – 4 psl.

Eurą pasitinkant – 6 psl.

Kalbėti – gamtos noras, tylėti – išminties – Prestwich

Oficialaus dviejų dienų vizito į Turkiją išvy-
kusi Prezidentė Dalia Grybauskaitė su Tur-
kijos prezidentu Racep Tayyip Erdogan ap-

tarė aktualius NATO ir Turkijos ES integracijos
klausimus, saugumo situaciją regione, tarptauti-
nės koalicijos pastangas stabdant terorizmą, būti-
nybę stiprinti verslo bendradarbiavimą.

Prezidentė pabrėžė, jog Turkija – svarbi Lietu-
vos ir NATO sąjungininkė, kurios vaidmuo ypač

reikšmingas viso regiono stabilumui. Abi valstybės
patiria panašius saugumo iššūkius, todėl remia
viena kitos pastangas užtikrinti savo ir visos Eu-
ropos saugumą. Turkija palaikė Lietuvą siekiant il-
galaikių kolektyvinės gynybos garantijų NATO vir-
šūnių susitikime Wales, dalyvauja Vilniuje vei-
kiančio NATO energetinio saugumo centro veik-
loje ir yra prisidėjusi prie Baltijos šalių oro polici-
jos misijos. – 2 psl.

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Gruodžio 5 d. Nacionalinėje dailės galerijoje
Vilniuje atidaryta Amerikoje plačiai žino-
mos lietuvės dailininkės Aleksandros Ka-

šubos paroda „Spektro užuomina”. Tai dailininkės
1975 m. projektas, kuris buvo įgyvendintas Vilniuje.
Projekto kuratorė – Elona Lubytė, architektas –
Aleksandras Kavaliauskas. Atidarydama parodą
JAV ambasadorė Lietuvoje Deborah A. McCarthy
Aleksandrą Kašubą pavadino Amerikos ir Lietuvos

menininke. Ji sakė: „Turtingas Amerikos ir Lie-
tuvos kūrybos paveldas susilieja šioje talentingo-
je moteryje, kurios kultūrinis kelias prasidėjo Lie-
tuvoje ir tęsėsi Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jos
darbų turi žymiausi Amerikos muziejai. JAV am-
basada su džiaugsmu prisidėjo prie šios idėjos – at-
vežti šios autorės kūrybą į Lietuvą.” Ambasadorė
padėkojo dailės galerijos direktorei Lolitai Jab-
lonskienei ir visam kolektyvui už drąsą įgyvendi-
nant šią nuostabią idėją. 

– 3 psl.

Antano Lukšėno nuotr.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pirmadienį susitiko su Turkijos vadovu Recep Tayyip Erdogan Roberto Dačkaus nuotr.



Jei kas ir buvo stulbinamo programinėje Rusijos
prezidento kalboje Federaliniam susirinkimui, tai
kad joje nebuvo nieko nauja. Atrodo, kad lėtai, labai
lėtai į Kremlių ateina tikrovės suvokimas, ir jis niūrus:
Vladimiras Putinas joks gelbėtojas.

Galima tik užjausti tūkstantinę auditoriją
Šventojo Jurgio salėje Kremliuje. Ketvirta-
dienį jie visi ten susirinko suprasdami, kad

atėjo sunkūs laikai. Bet neišgirdo nieko, kas galėtų
suteikti vilties. Nacionalinis vadas, kurio laimėji-
mams dar prieš kelis mėnesius plojo atsistoję, ne-
pateikė nei idėjos, kur sukti, nei recepto, ką daryti.

Žodžio „nafta” Vladimiras Putinas išvis nepa-
minėjo. Dėl rublio kurso kritimo žvalgybos vadovas
apkaltino – ką gi daugiau – Jungtines Valstijas, sie-
kiančias nuversti V. Putiną. Ekonomikos ministro
skaičius apie artėjančią recesiją V. Putino ekono-
mikos patarėjas atmetė kaip „techninę klaidą”.

Mažėjantis pinigų srautas, kol iš esmės nekin-
ta ekonomikos struktūra, anksčiau ar vėliau sukels
savitarpio skerdynes tarp elitų, o paskui ir maištus
visuomenėje.

Bet V. Putinas teisinosi ir gynėsi, kartodamas se-
nus argumentus arba pateikdamas juokingai silpnus
naujus. Neigė tikrovę. Ir siūlė žingsnius, kurie, visi
puikiai supranta, ne tik nepadės išgelbėti ekono-
mikos, bet ir atsiduoda desperacija.

Staiga jis pasirodė silpnas, o šalis – dreifuojan-
ti be krypties.

Galima sakyti, kad pastaruosius metus Rusija
gyveno V. Putino iliuzijoje. Per trečiąją kadenciją vis
labiau įtikėjęs nesąmone, kad Vakarai tik ir rezga pla-
nus prispausti Rusiją, o jį patį nuversti, Kremliaus
vadovas ėmėsi priemonių užbėgti už akių ir parodyti,
kad nesileis stumdomas. Daugiau kaip dešimtmetį

rengtus planus užgrobti Krymą ir sukelti sumaištį
Rytų Ukrainoje jis ėmė vykdyti pasinaudodamas pa-
togia proga. Ir pasiekė viską, ko galėjo tikėtis.

Penkiolika metų jį lydėjo sėkmė – paradoksaliai,
visų pirma, dėl to, kad Vakarai ne tik nesiekė jo nu-
versti, bet užmerkdavo akis į tai, kas sklido iš Rusi-
jos, ir kuo skubiau mėgindavo grįžti prie „norma-
lumo”, „neerzinti” ir „leisti išsaugoti veidą”. Bet da-
bar V. Putinui reikia nebe sėkmės, o strategijos. Jis
tebesiūlo retoriką.

Brėkštanti tikrovė atidengia paklydimo mastą,
bet jau vėlu. Atkirčio Vakarams iliuzija ėmė gyventi
savo gyvenimą, pažadinusi iracionalų, izoliacionis-
tinį gaivalą, kuris režimui pražūtingas.

Drąsindamas save, kad Rusija „stipri ir savimi
pasitikinti”, V. Putinas žadėjo, kad ji niekada nepa-
suks „saviizoliacijos, ksenofobijos, įtarumo ir prie-
šų ieškojimo keliu”, nes „visa tai silpnumo išraiš-
kos”. O juk plika akimi matyti, kad būtent šiuo ke-
liu ir pasuko.

Atkirsta nuo racionaliojo tarptautinės ekono-
mikos prado, užsienio politiką grindžianti nuo-
skaudomis, vidaus gyvenimą – prievartine mobili-
zacija, silpna Rusija anaiptol nėra mažiau pavojin-
ga pasauliui. Ko gero, labiau.

Bet padėtis atsidūrusi aklavietėje, kur abi pusės
neturi erdvės ir valios dideliems žingsniams.

V. Putinas nebedaug galės pakeisti, nebent ryž-
tųsi išsižadėti savo pastarųjų metų grobio.

Nebedaug norės keisti ir Vakarai. Juose net di-
dieji užtarėjai priversti susitaikyti, kad tokia Rusi-
ja nuolaidų nenusipelno, ir net didieji kritikai pri-
versti pripažinti, kad dar aštresnė bausmė nerea-
listiška.

Ko V. Putinas nori ir su kuo sutiktų kokiame
nors didžiajame kompromise, neaišku. Bent jau
An gelai Merkel to nepavyko išklausti per keturias va-

landas akis į akį.
Tai, ką jis išdėstė metiniame pranešime, prieš

metus būtų privertę Vakarų pasaulį baisėtis. Bet da-
bar nebesulaukė jokios reakcijos. Net ovacijų salė-
je nesulaukė.

Bemaž viskas, ką buvo galima pasakyti, per šiuos
metus pasakyta – ir Rusijoje, ir Vakaruose. Bet, dar
svarbiau, padaryta bemaž viskas, ką buvo galima pa-
daryti: Rusija sudraskė bet kokias tarptautinio ben-
drabūvio taisykles ir pradėjo karą Europoje, o Va-
karai, net jei nepaslankūs ir nevieningi, atsakė tuo,
kuo gali: parodė, kad ekonomika gali smogti skau-
džiau, negu buvo galima pagalvoti.

Dabar belieka užgniaužus kvapą stebėti tai,
kas turi daug galimybių tapti, pasak angliško posa-
kio, sulėtintu traukinių susidūrimu.

LRT info

Vykintas Pugačiauskas – politologas, LRT už-
sienio  naujienų redaktorius.
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Labas rytas, tikrove
VYKINTAS PUGAČIAUSKAS

Vykintas Pugačiauskas

Atkelta iš 1 psl.

D. Grybauskaitės teigimu, Lietuvos ekonominis
interesas – skatinti dvišalę prekybą su Turkija, kuri
yra 16 pagal dydį ekonomika pasaulyje, turinti 80
milijonų vartotojų rinką. Per šių metų pirmąjį pus-
metį Lietuvos eksportas į šią šalį išaugo net 27 pro-
centais. Naujas abipuses verslo galimybes atveria
Aziją su Baltijos jūrą jungiantis greitasis kontei-
nerinis traukinys ,,Vikingas”, bendradarbiavimas
inovacijų, IT, lazerių, energetikos, gyvybės mokslų
ir mokslinių tyrimų srityse.

Lietuvos vadovė taip pat išsakė paramą Turki-
jos ES integracijos procesui. Per Lietuvos pirmi-
ninkavimą ES Tarybai 2013 m. antrojoje pusėje ati-
darytas Turkijos regioninės politikos derybinis sky-
rius.

Vizito metu pasirašyti du Lietuvos ir Turkijos
susitarimai: memorandumas dėl bendradarbiavimo
eurointegracijos srityje ir deklaracija, kuria
įsteigta Bendra ekonomikos ir prekybos komisija.

Prezidentė Turkijos vadovui padovanojo me-
ninę gintaro kompoziciją, lietuviškų sūrių rinkinį
ir šokoladinių konditerijos gaminių, taip pat per-

Lietuva stiprina ryšius su Turkija 

davė Lietuvos totorių bendruomenės dovaną – pa-
veikslą, kuriame pavaizduota Kauno mečetė. Pre-
zidentė taip pat padėjo gėlių prie pirmojo Turkijos
prezidento Mustafa Kemal Ataturk paminklo. 

Tai atsakomasis Lietuvos vadovės vizitas Tur-
kijoje, kurio tikslas – sustiprinti dvišalius politi-

nius, ekonominius ir kultūrinius ryšius, paskatinti
prekybą ir verslo bendradarbiavimą. Vizito Turki-
joje metu Prezidentę lydi užsienio reikalų ir ūkio
ministrai bei Lietuvos verslininkų delegacija. Ant-
radienį Prezidentė Stambule atidarė dvišalį Lietu-
vos ir Turkijos verslo forumą.                            ELTA



dėstyti labiau diplomatiškais žodžiais”.
Įdomu, kiek Rusijos diktatorius turėtų užpulti

kaimyninių valstybių ir susprogdinti keleivinių lėk-
tuvų, kad lietuviai išdrįstų Rusiją pavadinti „tero-
ristine valstybe”? Gal didžiausios mūsų bėdos – bū-
tent todėl, kad nedrįstame sakyti visos tiesos? 

Statistika – siaubinga: kasdien vi dutiniškai
žūsta 13 ukrainiečių ka rių. Jauni ukrainiečių pa-
triotai miršta todėl, kad mes nežinome, kaip de rėtų
sutramdyti ne itin stiprų, bet la bai įžūlų agresorių.
Ukrainiečiai žūs ta dar ir todėl, kad Europos Sąjunga,
užuot paskelbusi Vladimirą Putiną persona non
grata, kuriam nevalia įžengti į ES teritoriją, vis dar
ginčijasi, Rusija – teroristinė ar tik terorizmo po-
žymių turinti valstybė. 

Vakarams užteko drąsos nepageidaujamu as-
meniu paskelbti Baltaru si jos prezidentą Aliak-
sandrą Luka šen ką, nors šis, kaip dabar matome,
daug sykių padoresnis už V. Putiną. Kad ir koks blo-
gas bebūtų A. Luka šen ka, jis neužpuolė nė vienos
kaimy ninės valstybės, neokupavo nė vieno svetimo
pusiasalio ar rajono.

O tokias pat sankcijas pritaikyti V. Putinui – jau
neužteko nei ryžto, nei drąsos, nei principingumo.

Liūdna, bet tenka pripažinti, jog ukrainiečių vy-

rai kasdien žūsta dar ir dėl to, kad Ame-
rika iki šiol netie kia Ukrainai moder-
nių, tikslių, galingų ginklų. Žinoma,
esama vilties, jog pergalę rinkimuose
užsitikrinę respublikonai privers JAV
prezidentą Barack Obama keisti iki šiol
galioju sią strategiją – neremti Ukrainos
tik rais ginklais. Tad jei respubliko nas
John McCain taps Senato Gink luo tųjų
pajėgų komiteto pirmininku, am basa-

dorius Ž. Pavilionis mano, jog Ukraina gaus ginklų
tiek, kiek rei kės.

Tai būtų labai svarus žingsnis tramdant Krem-
liaus diktatorių. Kari nė pagalba reikalinga ne tik Uk-
rai nai. Toji pagalba reikalinga mums vi siems. Uk-
rainos prezidentas P. Po ro šenka labai taikliai pasakė:
„man ginklų reikia ne tam, kad laimėčiau, o tam, kad
mes išvengtume dar dides nio karo”.

� � �

Gruodžio 3-ąją Rusijoje prasidėjo specialios
pratybos, kurių metu buvo mokomasi išlikti gyvam
kilus branduoliniam karui. Be kita ko, pra tybose, ku-
rių metu buvo mokomasi, kaip apsisaugoti nuo
bran duolinio, cheminio ir biologinio ginklo, daly-
vavo net Rusijos Valstybės Dūmos deputatai. Žodžiu,
šios pratybos buvo pa čio  aukščiausio  lygio,  nors
Rusijai nie kas niekad negrasino branduo li niu gink-
lu. 

Iškalbinga ir tai, kad po Rusijos parlamentarams
skirtų pratybų šie su gužėjo į plenarinių posėdžių
salę išklausyti specialios Rusijos prezidento kalbos.
Nieko stebėtino, kad toji kalba  turėjo ir... branduo -
li nio karo elementų. 

LRT televizija gruodžio 1-ąją pa skelbė
vertingą pusvalandinį interviu. „Gi-
laus, prasmingo interviu” epiteto,

mano įsitikinimu, nusipelnė laida „Teisė
žinoti”, kurioje žur na lis tė Rita Miliūtė
kalbino Lietuvos ne paprastąjį ir įgaliotą-
jį ambasadorių JAV ir Meksikoje  Žygiman -
tą Pa vilionį. 

Šiais neramiais laikais, kai nie kas iš
mūsų dorai nežino, ar pavyks išvengti di-
delio karo, kyla daug egzistencinių klausimų, į ku-
riuos kiek vie nas iš mūsų ieško pačio teisingiau sio
atsakymo. Bet surasti teisin gą atsa ky mą nėra leng-
va. Kuo lietuvis iš min tingesnis, tuo jį dažniau ka-
muoja abejonės, tuo daugiau jis mato atspal vių ir
dviprasmybių. 

Nuolat svarstyti, abejoti, lyginti verčia ir suvo-
kimas, jog KGB – FSB – SVR – GRU smogikų valdo-
ma Rusija specialiai skleidžia pramanus, stengda-
masi mus suklaidinti, supainioti. Dauguma iš mūsų
tikrai nenori pa tek ti į Kremliaus dezinformatorių
ir propagandistų paruoštas pinkles.

Tad karts nuo karto sveika savą sias išvadas pa-
lyginti su kitų nuomo nėmis. Ypač visuomet verta iš-
klau sy ti, ką apie Lietuvai iškilusius pavojus mano
tarptautinius santykius profesionaliai išmanantys
politikai bei eks pertai. 

Nes apsišaukėlių „ekspertų”, ku rie nesuvokia
tikrųjų Lietuvos rūpes čių dėl savo ribotumo arba ne-
suvokia tikrųjų bėdų dėl Rusijos honorarų, – turime
neproporcingai daug. Lietuva – maža valstybė, o suo-
kiančių, esą su šiandienine Rusija vis tik įmanoma
draugauti, esą Rusija ne ką blogesnė už Ameriką ar
Europos Sąjungą, esą Prezidentė Dalia Grybauskaitė
be reikalo erzina Kremlių, – gausios gretos.  

Todėl verta buvo išgirsti, ką apie šiandienines
politines intrigas mano Amerikoje reziduojantis
mūsų amba sadorius Ž. Pavilionis. Įdomi buvo ir am-
basadoriaus Ž. Pavilionio kalba Vil niaus Tarptau-
tinių santykių ir politikos mokslų institute. Beje,
gruo džio 3-ąją Vilniaus kavinėje „Gabi” buvo su-
rengta diskusija „Ar po ka den cijos vidurio rinkimų
JAV atsigręš į Europos reikalus”, kurioje am basado-
rius Ž. Pavilionis taip pat akty viai dalyvavo.

Tad turime būti dėkingi amba sadoriui už ragi-
nimus nebijoti sakyti tiesos, kokia ji karti bebūtų,
bei pa tikinimus, jog Lietuvos santykiai su Rusija
įtempti tikrai ne dėl „vieno ar kito aštresnio žodžio”.
Vertingos am basadoriaus įžvalgos, jog Vakarai per
daug ilgai apgaudinėjo save, manydami, jog su Ru-
sija būtina flirtuoti, tada Rusija neva taps demok-
ratiškesnė, padoresnė. 

Vertingos ir pastabos, jog Lietu va padarė klai-
dų energetikos srityje, pavyzdžiui, nepasinaudoju-
si skalūni n ių dujų gavybos nešama nauda, nie kaip
neapsispręsdama dėl atominės energetikos priva-
lumų. 

Ypač vertingas ambasadoriaus nusistebėjimas,
kaip vis dėlto mes lengvai pasiduodame Rusijos pro-
pagandistų vilionėms. Bet, žvelgiant iš kitos pusės,
Rusijos slaptosios tarnybos, įskaitant ir KGB, per pa-
staruosius šimtą metų sukaupė didelės pa tirties skal-
dant Vakarus. Rusija nuodugniai išanalizavusi Va-
karų silpnybes, baimes, mąstymą. Rusija pui kiai
žino, jog vienas iš geriausių bū dų laužant Vakarų vie-
nybę – priverst mus abejoti net pamatiniais, funda-
mentaliais reiškiniais. Vaizdžiai ta riant, mes ska-
tinami abejoti net da lykais, dėl kurių protingi žmo-
nės nė kiek neabejoja.

� � �

Tad turime ir kuo džiaugtis, ir dėl ko – neri-
mauti. Lietuvos preziden tė Dalia Grybauskaitė vie-
šai, oficialiai pavadino Rusiją teroristine valstybe.
„Teroristinės valstybės” ter miną Lietuvos vadovė pa-
vartojo keletą sykių, sąmoningai pabrėžda ma, jog
šiuos žodžius vartoja spe cia liai.

Viešėdama užsienyje Prezidentė D. Grybauskaitė
taip pat pareiškė, jog Rusijos provokacijos skraidant
šalia Baltijos oro erdvės be identifikacijos, be atsa-
kymų į dispečerių šaininius – „ne Rusijos stiprybė,
o Rusijos kvai lumas”.

Galėtume didžiuotis, kad turime prezidentę,
kuri, nepaisydama Vladi miro Putino keršingumo,
nebijodama pavojų sulaukti, sakykim, Londone
klastingai nunuodyto Aleksandro Lit vinenkos liki-
mo, drąsiai rėžia tie są į akis. Bet lietuvių grupė, prie
ku rios prisijungė net buvęs Prezidentas Valdas
Adamkus ir Seimo Nacionali nio saugumo ir gyny-
bos komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas, ke-
 lia šurmulį, girdi, „tą pačią mintį buv o galima iš-
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Branduolinio karo
elementai
GINTARAS VISOCKAS

Atkelta iš 1 psl.

Šis A. Kašubos (g.
1923) kūrinys yra atlik-
tas originalia, pačios me-
nininkės atrasta techni-
ka, tai skulptūrinė tamp-
raus audinio ir neono
šviesos instaliacija, prie
kurios įgyvendinimo
bendradarbiaujant su
menininke buvo dirbta
net pusantrų metų. Pro-
jekto kuratorė Elona Lu-
bytė pristatydama kūri-
nį sakė, kad  „Muziejuje
galime matyti tam tikrą
istorinio paveldo objek-
tą. Projektas įgyvendin-
tas su daugeliu įvairių
sričių įmonių ir meni-
ninkų ir atspindi 7-8-ojo
dešimtmečio meno ten-
dencijas”. Kaip gerąją
naujieną kuratorė pra-
nešė, kad tai bus ne lai-
kinas objektas, o jis liks Lietuvoje ir jį galima bus eks-
ponuoti skirtingose situacijose ir skirtinguose kon-
tekstuose. Menotyrininkė supažindino su A. Kašu-
bos kūryba. (Paroda veiks iki 2015 m. vasario 15 d.)

Parodos atidaryme autorė Aleksandra Kašuba
nedalyvavo, jai atstovavo dailininkės vyro Vytauto
Kašubos dukterėčia Viktorija Kašubaitė Matranga,
perskaičiusi gerb. Aleksandros laišką ir padėką
Lietuvos bendradarbiams. V. Matranga po parodos
atidarymo iškilmių „Draugo” korespondentei duo-

tame interviu sakė: „Mano įspūdis – puikus, žmonės
čia labai pareigingi ir sąžiningi, jie puikiai ben-
dradarbiavo su Aleksandra, kuri juos nuolat kon-
sultavo iš savo namų, ir įgyvendino jos mintis.
Aleksandra labai laiminga, kad muziejaus žmonės
užsimojo tokį darbą atlikti ir kaip viskas vyko.” 

Pokalbį apie menininkus Kašubas, jų meną ir apie pa-
čios dizaino istorikės interesų sritį skaitykite kituose „Drau-
go” numeriuose – Red.

Vilniuje  – Aleksandros Kašubos projektas

Viktorija Kašubaitė Matranga (d.) su žurnaliste Birute Garbaravičiene
A. V. Škiudaitės nuotr.

,,Draugo’’prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ’’
internete be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org 
ir gauti ,,log in’’bei slaptažodį.

Skaitykite ,,Draugą’’greičiau!
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TELKiNiAi

Knygos „God, Give Us Wings” pristatymas Los Angeles lietuviams
REGINA GASPARONIENĖ

Šią vasarą Lietuvoje pasirodė įdo-
mi ir savo pasakojimais jaudi-
nanti knyga „Manėm, kad greit

grįšim”. Tai 18-ka pasakojimų apie
lietuvius, į Vakarus pasitraukusius
sunkiausiomis aplinkybėmis. Daug
skaudžių pasakojimų surašė pasiau-
kojusių klausinėtojų grupė: Laima
Petraus kaitė-VanderStoep, Dalia Sta-
kytė-Anysienė ir Dalia Cidzikaitė. Kol
ši knyga pasiekė skaitytojus, dalis pa-
sakojusių savo prisiminimus iškeliavo
amžinybėn. Kaip svarbūs tokie isto-
rinės tiesos liudijimai, visi supranta-
me. Viena iš priežasčių, kodėl reikia to-
kių prisiminimų – daugelis atsime-
name bolševikinės propagandos šmeiž-
tus apie pasitraukusius, nesvarbu,
kas jie buvo – mokytojai, gydytojai,
ūkininkai, tarnautojai, studentai, dar-
bininkai, tarnaitės. Jie visi buvo iš-
vadinti naciais, parsidavėliais, tau-
tos atplaišomis, netgi kriminaliniais
nusikaltėliais. Todėl reikia sveikinti ir
nusilenkti tiems nedaugeliui asme-
nų, kurie savo skaudžia  asmenine pa-
tirtimi ir istorine tiesa pasidalijo su ki-
tais. Viena iš tokių knygų yra ir „Die-
ve, duok mums sparnus” anglų kalba. 

Knygos „God, Give Us Wings” pri-
statymas, dalyvaujant autorei Felicijai
Prekeris-Brown, vyko rugsėjo 7 d. Šv.
Kazimiero lietuvių parapijos salėje. Su-
sirinkusius pasveikino skaučių Gra-
žiniečių vadovė Sigutė Mikutaitytė-
Miller, pristačiusi visuomenės veikė-
jus: Lietuvos Respublikos garbės kon-
sulę Daivą Čekanauskaitę-Navarrette,
kleboną kun. Tomą Karanauską, Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės pirm.
Danguolę M. Navickienę, Lituanistinės
mokyklos vedėją Marytę Sandanavi-
čiūtę-Newsom, LB Jaunimo ansamblio
vadovę Danguolę Varnienę, Lietuvių
Fondo atstovus Violetą ir Mindaugą
Gedgaudus bei šio renginio sumany-
toją Iną Petokienę. Ina Petokienė, ku-
rią mes pažįstame kaip profesionalę fo-
tografę, papasakojo, kad knygos auto-
rę pažįsta iš Connecticut laikų, kur ji,
tuomet Felicija Prekerytė, buvo skau-
tų grupės vadovė. 

Nuoširdžiais plojimais scenoje su-
tikta autorė Felicija Prekeris-Brown
ramiai juokaudama pareiškė, kad kny-
gą rašyti sulaukus 74-erių yra gana
sunku, bet ją palaikė didelė meilė tė-
vams, Lietuvai, paliktai skaudžiomis
sąlygomis, traukiantis nuo raudonųjų
okupantų. Autorė kalbėjo, kad mintis
aprašyti tėvų vargus bėgant iš Tėvynės
jai seniai nedavė ramybės. Nežinoda-
ma, kaip ir nuo ko pradėti, ji kreipėsi
pagalbos į rašytoją, kuris labai pa-
prastai jai patarė: nors tu turi sūnų, bet
rašyk man. 

Autorė gimė Klaipėdos krašte,
Smalininkuose, kur jos mylimas tė-
velis Felicijus Prekeris dirbo pradinės
mokyklos mokytoju. 1939-aisiais Klai-
pėdos kraštas hitlerininkų buvo at-
plėštas nuo Lietuvos. 1940 m. birželį
Lietuvą užgrobė Sovietų  Sąjunga, ir tė-
veliui teko slėptis nuo trėmimo į Si-
birą. 1941-aisiais prasidėjęs vokiečių-
rusų karas atnešė naują okupaciją –
vokiečių, kurie gaudė jaunus vyrus,
vogė Lietuvos turtą. Artėjant karo pa-
baigai šeima ilgai nesiryžo palikti Tė-
vynės, ypač motina. Ir tik 1944-ųjų
spalį, rusų kariuomenei jau esant ki-
toje Nemuno pusėje, jie per Prusiją pa-

sitraukė į Lenkiją. Iš ten bėgo iki Vo-
kietijos Blombergo miesto. 

Autorė pasakoja apie daugybę ste-
buklingų įvykių, kuriuos šeima paty-
rė tame pragariškame bėgime: pa-
skutinis kareivių traukinys iš Stetino
juos paėmė paskutinius; tėvelis, įkri-
tęs tarp pasibaidžiusių arklių ir veži-
mo, liko gyvas; kai nebebuvo jokios vil-
ties, vokiečių kareiviai paėmė juos
ant platformos tarp tankų. Tėvelis
buvo atskirtas ir paimtas kasti apka-
sų, motina ir vyresnioji sesuo dirbo ba-
taliono maisto gamyboje, o ji, šešerių
metų mergaitė, žiūrėjo į kregždes ir
prašė Dievulio: duok ir mums sparnus.
Karas šeimai baigėsi prie Elbės. Už
upės – amerikiečiai, o rusų kariuome -
nė po trijų valandų bus čia. Šeima su
kitais, ištiktais panikos, bėgo per tiltą,
bet amerikiečiai kareiviai su durtu-
vais stūmė juos atgal, sakydami – ru-
sai jums padės. Pasisekė patekti į
pran cūzų kareivių mašiną, kuri vėl
vežė juos atiduoti rusams. Bet atsitiko
neįtikėtinas dalykas – mašina apsisu-
ko ir tiltu grįžo į britų zoną. Taip pra-
sideda jų gyvenimas DP lageriuose. Tė-
velis vėl mokytojauja. Lageryje su-

Knygos pristatymo akimirkos. Iš k.: rašytoja Felicia Prekeris-Brown, Ina Petokienė ir Si -
gu tė Mikutaitytė-Miller.

kuriamos mokyklos, prasideda skautų,
šokių grupių veikla. Maisto už korte-
les šeimai taip mažai, kad motina ir vy-
resnioji sesuo išsiunčiamos į Angliją
darbams.  Tėvelio sveikata – pavojuje,
jis paguldomas sanatorijon, o mažoji
Felicija atiduodama auginti anglų šei-
mai su sąlyga – jeigu mergaitė bus ne-
paklusni, ją grąžins. Autorė  su meile
ir šypsena prisimena  gyvenimą ang-
lų šeimoje, kuri  priėmė ir  labai  my-
lėjo už tai, kad ji gražiai adė kojines.
Tik 1947-aisiais  šeima pasiekė Ameri -
ką.  

Ilgai mes, sujaudinti klausytojai,
plojome, atsistoję pagerbėme talen-
tingą autorę Feliciją Prekeris-Brown už
šią tikrą lietuvių pabėgėlių istoriją.
(Rūtos Šepetys knyga „Tarp pilkų de-
besų” yra tikra tremtinių sovietiniuose
lageriuose išgyvenimų istorija, pa-
teikta romano forma.) Felicijos Pre-
keris-Brown šeimos istorija atkuria
vaizdą, ką išgyveno visų tautų pabė-
gėliai karo katile: lietuviai, latviai,
estai, ukrainiečiai, lenkai ir patys vo-
kiečiai. Ji įsitikinusi, kad Aukščiau-
siojo ranka vedė juos per karo baisu-
mus. Autorė atsakė į daugelį klausimų,
o bai giantis susitikimui pridūrė, kad

ruoš dama knygą keletą kartų lankėsi
Lietuvoje, Vokietijoje, Blombergo mies-
te, ilgai dirbo archyvuose, kur rado
duomenų,  ir visą šią medžiagą pa-
naudojo knygoje. Lituanistinės mo-
kyklos vedėja Marytė Newsom paža-
dėjo šią knygą panaudoti mokymo
programoje. Į klausimą, ar knyga bus
išversta į lietuvių kalbą, autorė atsakė
– atsiradus mecenatui būtų įmano-
ma. 

Skaitytojai, kurie klausėsi autorės
ir kurie skaitė šią širdimi parašytą is-
toriją, lieka jai dėkingi. Knygą būtina
paskleisti tarp amerikiečių kaip isto-
rinę tiesą apie mūsų Tėvynės ir jos
žmonių likimus Antrojo pasaulinio
karo audroje. Ypač dabar, kai Putino
Rusija grobia kaimynų žemes ir laužo
tarptautinius susitarimus.

Dėkoti reikia skautėms Graži nie-
tėms už puikiai suruoštą renginį, ko-
kio mūsų visuomenėje tikriausiai ne-
buvo nuo Rūtos Šepetys knygos pa-
garsinimo. Dėkojame vadovėms ir or-
ganizatorėms: Sigutei Mikutaity tei-
Miller, Inai Petokienei, Elytei Ban-
džiulytei-Wright, Jūratei Šepikie nei,
visiems, prisidėjusiems prie šio rengi -
nio sėkmės. 

LR garbės konsulė Daiva Čekanauskaitė-Navarrette (k.) džiaugiasi rašytojos autografu.  Mindaugo Petoko nuotraukos
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Aptarti esamos tarptautinės padėties ir pasikalbėti apie lietuviškos veiklos ateitį
susitiko Lietuvos Respublikos garbės konsulas Stanley Balzekas, Jr. ir Amerikos
Lietuvių Tarybos (ALT’o) pirmininkas adv. Saulius Kuprys. S. Balzekas ALT’o valdy-
boje šiuo metu vadovauja tarptautinių santykių ir prekybos sekcijai. Šį šeštadienį,
gruodžio 13 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus metiniame pokylyje bus pagerb-
ta buvusi JAV ambasadorė Lietuvoje Anne E. Derse. Balzeko muziejaus nuotr.

12-oji Biblinė stovykla
1–6 sk. vaikams 

vyks š. m. gruodžio 29–30 d. 
(pirmadienį ir antradienį)
nuo 9 val. r. iki 5 val.p. p. 

Ateitininkų namuose 
1380 Castlewood Dr., Lemont, IL 60439

(įvažiavimas iš Archer Ave.)

Dėl informacijos ir registracijos anketų  kreiptis į 
seselę Laimutę  el. paštu: seslaimute@gmail.com 

arba tel. 630-243-1070

Stovyklos dalyvių mokestis už abi dienas: 
vienam vaikui – 70 dol.; dviem – 120 dol.; trim - 150 dol.

Vaikų skaičius yra ribotas. Paskubėkite!

Registracija iki gruodžio 15 d.

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Lietuvos ambasadoje 
– Laisvės ir demokratijos šventė
Š. m. gruodžio 5 dieną Lietuvos Respublikos ambasadoje Washingtone įvyko
didelė laisvės ir demokratijos rėmėjų šventė. Renginyje dalyvavo buvę ir
esami Freedom House, Tarptautinio respublikonų instituto, McCain fondo ir
kitų pasaulyje žinomų institucijų vadovai bei nariai, taip pat vieno labiausiai
prestižinių JAV universitetų – Georgetown University – vadovai, profesoriai,
esami ir buvę studentai. Viso renginyje dalyvavo apie 150 žmonių.

Sveikindamas visus dalyvius Lietuvos Respublikos ambasadorius Jung-
tinėse Amerikos Valstijose Žygimantas Pavilionis pažymėjo, kad „Lietuva
ir kova už laisvę tapo tarsi sinonimais, todėl ne tik Lietuvos ambasada JAV,

kuri šiemet švenčia 90-ąsias įkūrimo metines bei šia proga yra simboliškai pa-
vadinta ‘Laisvės ambasada’, nes ir Lietuvos okupacijos metais nenutrūkstamai
atstovavo mūsų šalį bei žmones, bet ir visa Lietuva visomis išgalėmis toliau re-
mia regiono ir pasaulio valstybių kovą už laisvę bei stengiasi savo pavyzdžiu
įkvėpti vykdyti reformas, stiprinti demokratiją bei svarbiausią jos sudedamąją
– pilietinę visuomenę”. Ambasadorius sakė, kad Lietuva nepaprastai džiaugiasi
tuo, jog Vilniuje įsisteigė tokių pasaulyje žinomų organizacijų kaip Freedom
House, Tarptautinio respublikonų instituto, Nacionalinio demokratų institu-
to bei buvusio JAV prezidento Ronald Reagan vardu pavadinto Reagan House
regioninės būstinės, bei deda visas pastangas į mus sudėtoms viltims pateisinti.
Anot Ž. Pavilionio, nepateisinamos Rusijos agresijos prieš Ukrainą akivaizdoje
visų šių pasaulyje žinomų ir institucijų veikla dabar kaip niekad svarbi, o jų
veiklos regione centras turėtų būti Vilnius.

Renginys tapo simbolišku naujojo Freedom House vadovo ir prezidento –
ambasadoriaus Mark P. Lagon – atsisveikinimu su Georgetown University, kur
jis vadovavo Globalios politikos katedrai, ir kartu jo inauguracija į naujas pa-
reigas.

Šiose pareigose jis pakeis ilgametį Freedom House prezidentą David Kra-
mer, kuris nuo šiol bus sparčiai augančio ir vis didesnį vaidmenį JAV vidaus
ir užsienio politikoje vaidinančio The McCain Institute vienu vadovų.

Be to, Georgetown akademinė bendruomenė prisiminė ir tai, kad praėju-
siais metais šiame universitete Prezidentei D. Grybauskaitei buvo suteiktas Gar-
bės daktaro titulas.

LR ambasados Washingtone info 

Meksikoje įregistruota Lietuvių Bendruomenė

Gruodžio 5 d. Meksiko mieste įvyko Meksikos Lietuvių Bendruomenės
pristatymas. Renginyje dalyvavo LR ambasados JAV pirmasis sekretorius
Vadimas Lucenko, LR garbės konsulas Meksikoje Ronen Waisser Landau,
kiti svečiai. 

Bendruomenės veiklą ir jos tikslus pristatė bendruomenės pirminin-
kė Rita Sidaravičiūtė. 

Įvairiais vertinimais Meksikoje gyvena apie 400 Lietuvos Respublikos
piliečių bei iki 20 tūkstančių lietuvių kilmės žydų.

LR ambasados Washingtone info 

Seimo narių delegacija 
lankosi JAV

Seimo narių delegacija išvyko į Washingtoną, kur gruodžio 6–11 dienomis
susitiks JAV Senato, Atstovų Rūmų ir kitų institucijų atstovais. Vizito į
JAV išvyko Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Benediktas Juodka, Na-

cionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas, Už-
sienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Audronius Ažubalis ir Tarp-
parlamentinių ryšių su JAV grupės pirmininkas Emanuelis Zingeris.

Susitikimuose su JAV valdžios atstovais ketinama aptarti aktualiausius Lie-
tuvos ir Baltijos jūros regiono saugumo klausimus, situaciją Rytų partnerys-
tės programos šalyse bei dvišalius Lietuvos ir JAV ekonominius aspektus.

Lietuvos atstovai planuoja susitikti su JAV Atstovų Rūmų pirmininko John
Boehner užsienio politikos, nacionalinio saugumo ir energetikos patarėjais, Se-
nato Užsienio reikalų komiteto Europos reikalų pakomitečio pirmininko pa-
vaduotoju Ron Johnson, Atstovų Rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmininku
Ed Royce, NATO Parlamentinės Asamblėjos pirmininku, JAV delegacijos
NATO PA vadovu Michael Turner, Atstovų Rūmų Užsienio reikalų komiteto Eu-
ropos reikalų pakomitečio pirmininku Dana Rohrabacher.

Vizito programoje numatyti susitikimai su Kongreso Baltijos šalių drau-
gų grupės pirmininkais John Shimkus ir Adam Schiff, senatoriais John
McCain ir Richard Durbin, Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos Eu-
ropos reikalų vyresniuoju direktoriumi Charles Kupchan. Taip pat planuoja-
mas susitikimas su JAV valstybės sekretoriaus pavaduotoja Europos ir Eura-
zijos reikalams Victoria Nuland. 

Vizito metu Seimo narių delegacija susitiks ir su svarbiausių JAV analitinių
centrų – Tarptautinio respublikonų instituto, Nacionalinio demokratijos ins-
tituto, ,,Freedom House” organizacijos, JAV Vokietijos Maršalo fondo, vadovais. 

Be to, Seimo nariai ketina su Jungtinio Baltijos ir Amerikos nacionalinio
komiteto ir Amerikos ir Lietuvos verslo tarybos atstovais aptarti, kaip stiprinti
Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą.

ELTA info

Susitiko pasitarti
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Iki euro įvedimo Lietuvoje likus mažiau nei mė-
nesiui, susidomėjimas naująja valiuta nuolat
didėja. Tą įro do ir spalio pabaigoje duris Val-

dovų rūmuose atvėrusi ir lankytojus pa kvie tusi
Euro paroda. Iki lapkričio pabaigos ją jau aplankė
neįtikėtinai daug – per 20 tūkstančių žmonių, ir jų
srautas nenutrūksta, ypač savait ga liais.

Europos Centrinio Banko sukurta Euro paroda
nuo 2008 m. apkeliavo 15 skirtingų Europos miestų
dvylikoje šalių, per tą laiką ją aplankė daugiau nei
300 tūkst. lankytojų. Lietu vo je šią nemokamą pa-
rodą galima pa matyti iki ateinančių metų sausio 5
dienos.

Euro paroda kviečia ir suaugusius, ir mažuo-
sius lankytojus plačiau susipažinti su mūsų šalies
naująja valiuta – euru. Čia galima įgyti daugiau ži-
nių apie eurų istoriją, bankno tų dizainą, gamybą,
apsaugos priemo nes, susidėvėjusių pinigų naiki-
nimą bei kaip atskirti tikrą banknotą nuo padirbto,
yra galimybė susipažinti su visų euro zonos šalių
monetomis, kurios galios ir Lietuvoje.

Parodą sudaro šešios ekspozicijos: banknotai,
monetos, apsaugos priemonės, pinigų istorija, vaikų
kam pelis, kuriame mažieji gali pa žais ti įdomių žai-
dimų ar peržiūrėti pristatymus liečiamuosiuose ek-
 ra nuose. Viename stende pristatomi antrosios seri-
jos, pavadintos „Euro pa” eurų banknotai, pradėję
galioti prieš pusantro mėnesio. 

Ypač daug lankytojų atvyksta į renginius ir su-
sitikimus, kurie organizuojami parodos rodymo lai-
kotarpiu. Tai susitikimai su Lietuvos banko atsto-
vais, ekonomistais ir pini gų ekspertais, paskaitos
apie archi tektūros istoriją eurų banknotuose ir ki-
tos. Lankytojų dar laukia filmų vakaras „Iš lito is-
torijos. Monetos”, kuris vyks gruodžio 17 d. 

Vieno iš tokių susitikimų metu Nacionalinio
muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės val-
dovų rūmų direktorius dr. Vydas Dolins kas pristatė
eurų banknotų dizaino kūrimo istoriją, skirtingų
nominalų banknotuose vaizduojamus architektū-
ros epochų bei stilių būdingus elementus, ryškiau-
sias formas.

Lankytojai galėjo sužinoti, kad eurų bankno-
tuose vaizduojami septynių Europos kultūros isto-
rijos lai kotarpių architektūriniai stiliai: kla sikinis,
romaniškasis, gotikos, renesanso, baroko ir rokoko,
XIX a. plieno ir stiklo amžiaus bei moderniosios
XX a. architektūros. V. Dolinskas tei gė, kad tiek
įvairių epochų atspin dintys eurų banknotai liudija
ir istorinį Lietuvos bei Valdovų rūmų priklau symą
europinei kultūros ir meno tra dicijai.

Įdomu tai, kad dar 1996 metais buvo paskelbtas

Eurą pasitinkant: į parodą Valdovų rūmuose plūsta tūkstančiai lankytojų

konkursas eurų banknotų dizainui sukurti siūlytos
dvi galimos eurų banknotų  temos –  Europos epo-
chos ir stiliai bei ab strak tus, modernus dizainas.
Eurų banknotų konkursui darbus pateikė 29 grafi-
kai ar dizainerių grupės iš skirtingų Europos šalių,
o laimėtoju tapo austras Robertas Kalina. Grafi kas
pateikė abiejų temų darbus, bet buvo pasirinkta Eu-
ropos epochų ir stilių tematikos serija. Austro su-
kurti langai ir vartai ant banknotų priekinės pusės
simbolizuoja atvirumo dvasią, o antrojoje pusėje
vaizduojami tiltai – Europos tautų tarpusavio bei
Europos ir pasaulio bendradarbiavimą.

V. Dolinskas pasakojo, kad jei konkursą būtų lai-
mėjusi serija, ant kurios vaizduojamas abstraktus,
mo dernus menas, eurai dabar atrodytų visai kitaip –
ant jų matytume  dru gelius, bites, abstrakcijas.

Parodos lankytojus labiausiai domina praktinė
informacija: kaip atrodo visų euro zonos valstybių
monetos, kaip atskirti tikrą euro banknotą nuo pa-
dirbto. Lankytojai taip pat turi galimybę parodoje
palaikyti rankose 12,5 kg sveriančią aukso „plytą”.

Parodos rengėjai pastebi, kad kai kurie lanky-
tojai ateina į ekskursijas net nežinodami, kad eurų
banknotai visose šalyse vienodi. Mažieji parodos
lankytojai gidus nustebina originaliais klausimais
ir įžvalgomis – pavyzdžiui, viena mergaitė pareiš-
kė, kad jei Europoje yra eurai, tai Azijoje turėtų

būti „azai”. 
Europos Sąjungos Taryba Lietu vos prisijungi-

mui prie euro zonos pri tarė šių metų liepos 23-ąją.
Lietu vos banko saugyklas iš Vokietijos centrinio
banko jau pasiekė 132 milijonai vienetų eurų bank-
notų, kurie sveria 114 tonų. Lietuvos monetų ka-
lykloje  baigiamos kaldinti ir lietuviškos eurų mo-
netos, kurių iš viso bus 370 milijonų vienetų. 

Spalio 1-ąją Lietuvos bankas pra dėjo platinti
eurų monetas komerci niams bankams, lapkričio 1-
ąją pra dėjo platinti eurų banknotus komer ciniams
bankams, o gruodžio 1-ąją komerciniai bankai pra-
dėjo platinti eurų banknotus ir monetas verslo įmo-
nėms, mažmenininkams ir ban ko matus prižiūrin-
čioms bendro vėms. Bankuose ir pašto skyriuose jau
galima įsigyti eurų monetų rinkinių su visų aštuo-
nių nominalų mo netomis.

Euras Lietuvoje įsigalios 2015 metų sausio 1-
ąją, iki sausio 16 dienos apyvartoje galios abi valiu-
tos, kai bus galima atsiskaityti ir litais, ir eurais. Po
šios datos euras Lietuvoje taps vienintele teisėta
mokėjimo prie mone. Litai į eurus pašto skyriuose
bus keičiami iki 2015 metų kovo 1-osios, litų mone-
tos komerciniuose bankuose – iki birželio 1-osios,
bankno tai – iki gruodžio 31-osios. Lie tuvos bankas
litų monetas ir banknotus keis neribotą laiką.  

Statistika rodo, kad Lietuva yra grynųjų pinigų
šalis – lietuviai grynaisiais pinigais naudojasi ge-
rokai daugiau, nei jais naudojamasi kitose Euro-
pos valstybėse. Būtent todėl naujosios valiutos įve-
dimas Lietuvoje logistikos požiūriu yra sudėtin-
gesnis, jam reikalingas detalus planavimas.

Lietuvos banko skaičiavimais, 2013 m. operaci-
jos grynaisiais pinigais sudarė 81 proc. visų nacio-
na li nių mažmeninių atsiskaitymų Lietu voje, o, pa-
vyzdžiui, Estijoje jau 2009 m. tokių atsiskaitymų
buvo mažiau nei 50 proc. Palyginus su kitomis Va-
karų Europos šalimis, tas skirtumas dar didesnis.

Naujųjų pinigų paskirstymo, kei timo procesai
apgalvoti iki smulkiau sių detalių. Pavyzdžiui, tik
įvedus eurą apyvartoje bus daugiau mažesnės ver-
tės banknotų, kad prekybi ninkams būtų paprasčiau
atiduoti grąžą. Taip pat siekiama užtikrinti ilgesnį
keitimo vietų darbo laiką, yra supaprastintos gry-
nųjų pinigų įnešimo į sąskaitą sąlygos.

Artėjant euro įvedimui Lietuvo je, tam ruošiasi
ne tik valstybės institucijos ar bankai, bet ir pavie-
niai gy ventojai. Žmonės prisimena ir atranda pa-
slėptas litų santaupas, kurios, kaip aiškėja, gali būti
laikomos pa čio se netikėčiausiose vietose – ne tik
po grindimis, bet net ir orkaitėse ar krosnyse, kur
laikyti pinigai būna apdeginti, užlieti vandeniu ir
kitaip sugadinti. Tokie pinigai atnešami į Lietuvos
banką, ir jų kiekis per de šimt šių metų mėnesių su-
darė apie 24,000 banknotų – išaugo apie 20 proc. 

Tuštėja ir stiklainiai, kuriuose lai kytos mone-
tos – palyginti su anks tesniais metais, Lietuvos
banke per monetų skaičiavimo aparatus priduo-
dama 18 proc. daugiau litų ir centų monetų, kurios
keičiamos į banknotus. Šiemet gyventojai jau  prida -
vė dau giau nei 65 mln. vienetų monetų.

Parodos apie eurą Valdovų rūmuose stendai A. Vaškevičiaus nuotraukos

Įvairių šalių banknotai, kuriuos pakeitė eurai.
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V. Putinas ir F. Hollande oro uoste surengė neplanuotą susitikimą.        EPA-ELTA nuotr.

Parengė Vitalius Zaikauskas

LiETUVA iR PAsAULis

Grybauskaitė pakartojo savo teiginius apie Rusiją 

Savivaldos rinkimuose registruota beveik 300 dalyvių 

Putinas ir Hollande bando mažinti įtampą 

Maskva („Draugo” info) – Pran-
cūzijos prezidentas Francois Hollande
tapo pirmuoju Europos vadovu, nu-
vykusiu į Rusiją bandyti mažinti įtam-
pos dėl Ukrainos, Kijevui paskelbus
apie naują taikos derybų ratą.

Gruodžio 7 d. F. Hollande susiti-
kimas su Rusijos prezidentu Vladimi-
ru Putinu oro uosto Maskvos diplo-
matiniame terminale įvyko konfliktui
Rytų Ukrainoje sukėlus tokį Vakarų ir
Rusijos santykių pablogėjimą, kokio
nebuvo nuo Šaltojo karo laikų.

Prancūzijos vadovas sakė, kad vi-
liasi užkirsti kelią naujam skilimui
tarp Rytų ir Vakarų ir tikisi „tam tik-
rų rezultatų” po derybų su V. Putinu,
kurį Europa ir JAV kaltino ginkluojant
ir finansuojant separatistų sukilimą
Rytų Ukrainoje.

„Būna tokių kartų, kai mums rei-
kia pasinaudoti galimybėmis. Tai vie-
nas tokių kartų... Galvoju, kad mes pri-
valome neleisti kitoms sienoms at-
skirti mūsų”, – sakė F. Hollande, kuris
anksčiau taip pat kalbėjosi su Ukrainos
prezidentu Petro Porošenka.

Padarydamas labai svarbų pripa-
žinimą, V. Putinas pirmą kartą pasakė,
kad prorusiški Rytų Ukrainos sepa-
ratistai pažeidė netvirtą ugnies nu-

traukimą su Kijevu. „Matome, kad ir
iš Kijevo vadovybės pusės, ir iš Do-
necko bei Luhansko pusės, iš abiejų pu-
sių, ne viskas yra gerbiama”, – sakė jis
po beveik dvi valandas trukusio susi-
tikimo.

Ukraina ir separatistai, kurių ko-
vos šalies rytuose jau pareikalavo dau-
giau kaip 4,3 tūkst. gyvybių, susitarė
gruodžio 9 dieną sustabdyti karines
operacijas ir pavadino tai „tylos die-
na”. „Per tolesnes 30 dienų (konflikto
šalys) privalo atitraukti (sunkiąją gink-
luotę) iš demilitarizavimo zonos, nu-
matytos Minsko protokole”, – sakė P.
Porošenka.

Anot F. Hollande, jo susitikimas su
V. Putinu „įvyko tinkamu laiku, gero-
mis aplinkybėmis ir neabejotinai nu-
ves prie tam tikrų rezultatų arti-
miausiomis dienomis”.

Kremlius nepateikė daugiau in-
formacijos apie prezidentų susitikimą,
bet Rusijos valstybinė televizija „Ros-
sya-24” praneša, kad susitikimo metu
aptartas ir Prancūzijos sprendimas
neribotam laikui įšaldyti pirmojo iš
dviejų ,,Mistral” klasės desantinių lai-
vų perdavimą Maskvai. Tačiau kas
nutarta – neinformuojama. 

Rusija baudžia šalis, siekiančias ryšių su ES 
Berlynas („Draugo” info) – Vo-

kietijos kanclerė Angela Merkel gruo-
džio 7 dieną apkaltino Rusiją kišantis
į daugelio valstybių, kurios siekia
glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga
(ES), vidaus reikalus.

„Moldova, Gruzija ir Ukraina yra
trys šalys mūsų kaimynystėje rytuose,
kurios priėmė suverenius sprendimus
pasirašyti asociacijos susitarimus su
ES”, – sakė A. Merkel. 

„Rusija kuria problemas visoms
trims šioms šalims”, – sakė ji ir pami-
nėjo „užšalusius konfliktus” tokiuose
separatistiniuose regionuose kaip Pa-
dniestrė, Abchazija ir Pietų Osetija,
taip pat – Rusijos kišimąsi Rytų Uk-
rainoje.

Maskva savo nepasitenkinimą
proeuropietišku Moldovos kursu, pra-
ėjusią savaitę patvirtintu rinkimais,
kuriuose negalėjo dalyvauti vienas
prorusiškas kandidatas, pademonst-
ravo uždrausdama importuoti iš Mol-
dovos vyną, daržoves ir mėsą.

Praėjusį mėnesį Rusijos prezi-
dentas Vladimiras Putinas pasirašė
„strateginės partnerystės” susitari-
mą su Gruzijos separatistiniu Abcha-
zijos regionu, taip išprovokuodamas
griežtą NATO ir ES kritiką.

Taip pat ji išreiškė nuomonę, kad
esamoje situacijoje Baltijos šalims –
Lietuvai, Latvijai ir Estijai – turėtų
būti suteikta karinė pagalba.

Prie Latvijos – karo laivas, prie Estijos – bombonešis

Ryga, Talinas (BNS) – Vienas Ru-
sijos karinių jūrų pajėgų laivas gruo-
džio 7 dieną buvo pastebėtas Baltijos jū-
roje netoli Latvijos jūrinės sienos, pra-
nešė kariškiai.

Pranešama, kad Rusijos korvetė
„Soobrazitelnyj” plaukė Latvijos iš-
skirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos
jūroje už 2,6 jūrmylės (4,8 km) nuo Lat-
vijos teritorinių vandenų.

Praėjusį mėnesį prie Latvijos te-
ritorinių vandenų buvo pastebėtas jau

ne vienas Rusijos karo laivas.
Tuo tarpu Estijos gynybos pajėgų

vyriausiasis štabas nurodė, kad tą pa-
čią dieną virš Baltijos jūros buvo „ste-
bimas Rusijos Federacijos daugybės
įvairių orlaivių intensyvus judėjimas,
jų skrydžio tikslas buvo Kaliningrado
sritis”.

Tą orlaivių grupę sudarė įvairių
tipų ir paskirties lėktuvai, tarp kurių
buvo strateginių bombonešių.

Vilnius (Prezidentūros info) –
Gruodžio 6 d. BBC paskelbė Lietuvos
prezidentės Dalios Grybauskaitės po-
kalbį su verslo skyriaus žurnaliste
Vishala Sri-Pathma, kuriame Prezi-
dentė dar kartą pakartojo savo anks-
tesnius teiginius, kad Rusija rodo „te-
roristinei valstybei būdingų bruožų”
ir sakė, kad neturi jokio noro susitik-
ti su Prezidentu Vladimiru Putinu ir
neturės tol, kol Rusija nepakeis savo el-
gesio.

D. Grybauskaitė teigė, kad Ukrai-
na šiuo metu kovoja už taiką ir šalių
nepriklausomybę visoje Europoje, ir
pabrėžė, kad visoms kaimyninėms ša-
lims būtina kalbėtis tarpusavyje ir
palaikyti ryšius.

„Bet apie kokį dialogą galima kal-
bėti, jeigu agresorius ne tik puola ir pa-
deda teroristams, bet ir pats elgiasi
kaip teroristas?” – klausė Lietuvos
prezidentė.

Kalbėdama apie Europos energe-

tiką, Prezidentė teigė, kad Rusijos
sprendimas atsisakyti „Pietų srauto”
dujotiekio statybų projekto yra įrody-
mas, kad Europos pozicija dėl Ukrainos
pasiteisino, nepaisant kelių Europos
Sąjungos šalių nepasitenkinimo.

„Atsiranda vis daugiau dujų iš-
teklių ir jų tiekėjų. Po kelerių metų
dujų rinka visiškai pasikeis, nes Eu-
ropoje bus pradėti naudoti skalūnai.
Lietuvoje atidarytas suskystintųjų
gamtinių dujų terminalas gali paten-
kinti 90 procentų visų trijų Baltijos
valstybių poreikių, todėl mums ‘Gazp-
rom’ tapo visiškai nereikalingas.
‘Gazprom’ vis rečiau galės būti nau-
dojamas kaip politinio spaudimo prie-
monė Europoje ir tuo labai džiau-
giuosi”, – sakė Lietuvos prezidentė.

Visą pokalbį pamatyti ir išgirsti
galima čia:

http://www.bbc.com/news/busi-
ness-30341912

Vilnius („Draugo” info) – Gruo-
džio 6 d. baigėsi laikas, kai buvo gali-
ma pateikti prašymus registruoti sa-
varankišku politinės kampanijos 2015
metais vyksiantiems savivaldos rin-
kimams dalyviu. Paskutinės dienos
popietės duomenimis, buvo užregist-
ruota 287 tokių dalyvių. Savivaldos
rinkimuose registruota beveik 300 sa-
varankiškų politinės kampanijos da-
lyvių.

Politinės kampanijos dalyviais
Vyriausiojoje rinkimų komisijoje
(VRK) užsiregistravo 24 partijos. Pagal
jų teikimus taip pat užregistruotas
181 kandidatų į savivaldybės tarybas
sąrašas ir 12 politinių partijų iškelti

kandidatų į savivaldybės tarybos na-
rius – merus.

Iki gruodžio 6 d. savarankiškais
politinės kampanijos dalyviais užsi-
registravo 55 visuomeniniai rinkimų
komitetai bei 15 asmenų, numatančių
savarankiškai išsikelti kandidatais į
merus.

Nuo gruodžio 6 d. VRK iš politinių
partijų pradėjo priiminėti pareiški-
nius dokumentus.

Visi keliami kandidatų sąrašai ir
kandidatai bus užregistruoti tik po
to, kai sulauks pakankamo rinkėjų
palaikymo. Užregistruoti kandidatai ir
jų sąrašai bus paskelbti iki 2015 m. sau-
sio 30 d.

Įvyko Lietuvos Vyskupų konferencijos posėdis

Vilnius (,,Draugo” info) – Gruo-
džio 4 dieną Kaune vyko Lietuvos Vys-
kupų konferencijos (LVK) plenarinis
posėdis. LVK delegatu į kitąmet vyk-
siančią XIV Generalinę Ordinarinę
Vyskupų Sinodo asamblėją išrinktas
kardinolas A. J. Bačkis, o substitutu –
vysk. R. Norvila. Nauju Popiežiškosios
Šv. Kazimiero Lietuvių kolegijos Ro-
moje priežiūros komisijos nariu iš-
rinktas vysk. L. Virbalas. Taip pat
kard. A. J. Bačkis išrinktas Lietuvos de-
legacijos Pasauliniame šeimų susiti-
kime su Popiežiumi, vyksiančiame
2015 m. rugsėjo 22–27 d., vadovu.

Daugėjant užsienyje gyvenančių
lietuvių, į vyskupijas ir parapijas vis

dažniau kreipiamasi su prašymais iš-
duoti įvairius dokumentus. Susirinkę
į posėdį vyskupai patvirtino naują
krikšto liudijimą lietuvių ir lotynų
kalbomis,  kuris  tiks  siuntimui į už -
sie nį. Posėdžio metu vyskupai buvo su-
pažindinti su pirmaisiais Darbo grupės
santuokai reikalingiems dokumen-
tams suvienodinti veiklos rezultatais.
Nutarta toliau tobulinti ir tikslinti do-
kumentų sąrašą, suderinant vartojamą
terminologiją su Lietuvoje priimta ka-
nonų teisės terminija.

Kitas Lietuvos Vyskupų konfe-
rencijos plenarinis posėdis bus su-
rengtas 2015 m. kovo 12 d. Vilniuje. 

D. Grybauskaitė. BBC nuotr.
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Richard Klementavičius, gyvenantis Gulf  Breeze, FL, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio
leidybos išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą dosnią
paramą.

DATOs ir sUKAKT YsŠVENTADiENis

Antroji gruodžio savaitė
Gruodžio 8  d.

– 65 m. pr. m. e. Horacijus, vienas žymiausių
lotynų kalba rašiusių poetų (m. 8 m.).

– 1506 m. Žygimantas Senasis paskelbtas Len-
kijos karaliumi ir Lietuvos didžiuoju kuni-
gaikščiu.

– 1861m. gimė William C. Durant, vienas iš
amerikiečių automobilių industrijos pradi-
ninkų, General Motors ir Chevrolet įkūrėjas
(mirė 1947 m.). 

– 1907 m. mirė Jonas Biliūnas, XIX a. pabaigos
ir XX a. pradžios lietuvių rašytojas, lyrinės lie-
tuvių prozos pradininkas, politinis veikėjas
(gimė 1879 m.).

– 1995 m. Lietuva įteikė oficialų prašymą dėl
narystės Europos Sąjungoje.

Gruodžio 9  d.

– 1842 m. Anglijoje atspausdintas pirmasis Ka-
lėdų atvirukas;

– 1921 m. Brazilija pripažino Lietuvos valsty-
bės nepriklausomybę de jure.

– 1942 m. gimė Dick Butkus, lietuvių kilmės

amerikietiškojo futbolo žaidėjas. Jo vardo
(Butkus Award) taurė įteikiama kiekvienais
metais geriausiam Amerikietiškojo futbolo
gynėjui.

– 1979 m. Pasaulio sveikatos organizacijos ko-
misija patvirtino raupų išnykimą.

Gruodžio 10 d.

Tarptautinė žmogaus teisių diena.

Tarptautinė futbolo diena.

– 1520 m. Witterbergo universiteto kieme Mar-
tin Luther; tikrasis vardas – Martin Luder vie-
šai sudegino popiežiaus bulę apie jo atskyri-
mą nuo bažnyčios.  Wittenbergo universi-
tetas 1644 m.  

– 1868 m. Anglijoje įrengtas pirmasis pasau-
lyje gatvės šviesoforas.

– 1896 m. mirė Alfred Bernhard Nobel, švedų
chemikas, inžinierius, dinamito išradėjas, No-
belio premijos steigėjas (gimė 1833 m.).

– 1901 m. įteiktos pirmosios Nobelio premi-
jos.

– 1999 m. Helsinkyje įvykusiame aukščiausio
lygio pasitarime Europos Sąjungos valstybių
ir vyriausybių vadovai pakvietė Lietuvą dery-
boms dėl narystės Europos Sąjungoje (kartu su
Latvija, Slovakija, Malta, Bulgarija ir Rumunija).

Gruodžio 11 d.

Pasaulinė tango diena.

– 1894 m. Paryžiuje surengta pirmoji pasau-
linė automobilių paroda, kurioje dalyvavo

devynios firmos.

– 1918 m. gimė Aleksandras Solženicynas, rusų
rašytojas, publicistas, poetas, istorikas, visuo-
menės veikėjas (mirė 2008 m.)

– 1987 m. Jascha Heifetz, pasaulinio garso smui-
kininkas, virtuozas, vunderkindas (g. 1901 m.).

Gruodžio 12 d.

– 1799 m. Napoleonas Bonapartas tapo Pran-
cūzijos konsulu.

– 1800 m. Washingtonui suteiktas JAV sosti-
nės statusas.

– 1863 m. gimė Edvard Munch, norvegų dai-
lininkas, savo darbais priskiriamas simbolisti-
nio meno krypčiai (mirė 1944 m.).

– 1915 m. gimė Francis Albert „Frank“ Sinat-
ra, amerikiečių dainininkas ir aktorius (m. 1998
m.).

– 1979 m. SSKP CK nusprendė pradėti karą Af-
ganistane.

Gruodžio 13 d.

Šviesos diena, Šv. Liucija.

– 1920 m. Nacijų Lyga Hagoje įsteigė Tarp-
tautinį teismą.

– 1925 m. Kaune atidaryta lietuvių dailininko
ir kompozitoriaus M. K. Čiurlionio paveikslų ga-
lerija, pastatyta ir įrengta pagal architekto
Vladimiro Dubeneckio projektą.

– 1944 m. mirė Vasilij Kandinsky, rusų kilmės
tapytojas, grafikas ir meno teoretikas. Laikomas
abstrakčiojo meno pradininku. (gimė 1866 m.).

– 2003 m. netoli savo gimtojo miesto Tikrito
sugautas Irako diktatorius Saddam Hussein. 

Gruodžio 14  d.

– 1215 m. ketvirtasis Laterno susirinkimas nu-
sprendė finansuoti Kryžiaus karus.

– 1503 m. gimė Michel de nostredame, gar-
sus viduramžių pranašas (m. 1566 m.).

Nostredame gimė Prancūzijoje, žydų šeimoje. Jis
buvo labai apsišvietęs: puikiai išmanė mate-
matiką, astronomiją, alchemiją, mediciną, lite-
ratūrą, mokėjo nemažai užsienio kalbų. Būdamas
keturiolikos metų, studijavo filosofiją Romos
katalikų mokykloje, o 1525 m. universitete įgijo
medicininį išsilavinimą ir pradėjo verstis gydytojo
praktika. Pats sirgo epilepsija ir širdies nepa-
kankamumu.

Savo pirmąsias pranašystes užrašė 1555 metais.
Jas užšifruodavo eiliuotomis anagramomis
(simboliais, metaforomis), todėl pranašystes
aiškinti ir suprasti galima labai įvairiai. Taip pat
yra manančių, kad pats Nostredame jų nelaikė
pranašystėmis, o tik užmaskuotai aprašė savo lai-
kotarpio aktualijas.

– 1795 m. Rusijos imperatorė Jekaterina II pa-
skelbė įsaką dėl dalies Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės teritorijos prisijungimo prie Ru-
sijos imperijos ir padalijimo į dvi gubernijas –
Vilniaus ir Slonimo.

– 1937 m. Japonijos valdžia pervadino Kinijos
sostinę iš Peipingo į Pekiną.

Pasiruošimas – tikrasis laukimas
KUN. VYTENIS VAŠKELIS

Dievas Tėvas siuntė savo Sūnų, kad žemėje Atpirkimo darbą įvyk-
dytų, o Jėzus siuntė savo pasiuntinį Joną Krikštytoją, kad žmonių
širdyse Jo viltingo laukimo magistrales nutiestų (plg. Mk 1, 3). Jė-

zaus kelio tiesėjas – pirmtakas šv. Jonas – užgrūdintas maldingo bei
drausmingo gyvenimo būdo praktikų, su Elijo dvasia ir galybe (žr. Lk 1,
17) ateina į Judėjos tyrlaukius ir iškart susirinkusiems skelbia tai, kas
svarbiausia: „Atsiverskite, nes prisiartino Dangaus Karalystė” (Mt 3, 2).

Jis nesako: „Žmonės, atnaujinkite savo vidines nuostatas ir pažiūras,
ir jūs savaime tapsite tobulesni!” To niekada neužteks, nes Dangus visada
yra vertas daugiau, nei mes jį pajėgiame įsivaizduoti ir tinkamai įver-
tinti. Dangaus Karalystė – Kristaus Širdis, nes joje slypi teisumo, ramy-
bės bei džiaugsmo pilnatvė Šventojoje Dvasioje (plg. Rom 14, 17).

Atviromis dvasios akimis žvelkime į Joną Krikštytoją ir suprasime,
kodėl jis trokšdamas mažėti, Kristuje vis augo (plg. Jn 3, 30). Jis suprato,
kad nepriekaištingai atlikdamas savo tarnystę, tiesindamas kelius atei-
nančiam Dievo Sūnui, atlieka savąją misiją ir vis labiau darosi panašus
į Jį. Jam Kristus – viskas.  Ši suvokimo malonė – augti Jame – turi mo-
ky tis mažėti savyje, dovanojama visiems, kurie, sekdami Kristų, ryžtasi
kaip Jonas Krikštytojas įveikti ar ištverti visus pasitaikančius gyve-
nime išbandymus. Rašytojas Blyus pažymi: „Vis dėlto, kai karys tar-
nauja Tikrajam Karaliui, tai yra mus viršijančiam reikalui, jam gerai se-
kasi, o jo kūnas tampa stropiu tarnu, pakelia šaltį, karštį, skausmą, žaiz-
das, išgąstį, alkį, miego trūkumą ir visus sunkumus ir daro tai, kas bū-
tina.”     

Šv. Jonas Krikštytojas pranašavo, kad Jėzus krikštys žmones Šventąja
Dvasia ir ugnimi (žr. Mt 3, 11). Nepakanka, kad mes, būdami maži, bu-
vome pakrikštyti bažnyčioje, o vėliau priėmėme kitus sakramentus...
Mums reikia nuolat išsiliejančios Šventosios Dvasios, kuri ne tik nai-
kintų mūsų nuodėmes, bet ir atvertų mūsų protą bei širdį naujam Dievo
žodžio priėmimui: „Dabar išganymas arčiau negu tuomet, kai įtikėjome”
(Rom 13, 11).

Daugelis dėl mąstymo inertiškumo stokoja malonės ir nepajėgia savo
minčių ir širdies pakelti aukščiau regimosios tikrovės. Bet kartais gy-
venimo supurtymai - netikėtos ligos ir įvairiausi išbandymai – žmones
skatina pradėti mąstyti ir elgtis kitaip. Popiežius Benediktas XVI rašė:
„Gyvenimo išbandymuose ir kiekviename gundyme pergalės paslaptis iš-
nyra įsiklausant į Žodį bei ryžtingai atmetant melą ir blogį. Todėl neati-
dėliotina vėl klausytis Evangelijos, tiesos žodžio, kad kiekvienas krikš-
čionis stipriau suvoktų jam dovanotą tiesą, kad ja gyventų ir ją liudytų.”

Gruodžio 8-oji – Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos šventės diena.
Nors Ji, pasak katekizmo, „nuo pirmos prasidėjimo akimirkos ypatinga
visagalio Dievo malone ir privilegija dėl žmonijos Atpirkėjo Jėzaus Kris-
taus nuopelnų buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės”, bet Jos dorybės
augo dėl to, kad Ji visa, ką girdėjo iš Dievo Sūnaus, laikė savo viduje. Jos
nuolatinė ištikimybė visiems Dievo planams tampa iššūkiu mums, nes
gyvename morališkai surambėjusioje visuomenėje.

Todėl ir ateina Kalėdų šventė, kad jai jau dabar ruoštumės: stengtu-
mės vidiniu atsinaujinimu kilti į Dievo Motinos ir šv. Jono Krikštytojo ti-
kėjimo darbų aukštumas, kad būtume palaiminti Jėzaus, kurį stengiamės
kasdien ne tik liežuviu mylėti (plg. 1 Jn 3, 18), bet mokomės apsivilkti
Viešpačiu (plg. Rom 13, 14), kad vaikščiotume pasišviesdami Jo žibintu.

Kartą šv. Antaną dykumoje apniko galybė nuodėmingų minčių. Jis
tarė Dievui: „Viešpatie, noriu būti išgelbėtas, bet šios mintys manęs ne-
apleidžia; ką man, varguoliui, daryti? Kaip išsigelbėti?” Po valandėlės pa-
kilęs eiti Antanas pamatė į save panašų vyrą – jis sėsdavo prie darbo, pa-
kildavo melstis, po to vėl sėsdavo vyti virvės ir vėl kildavo melstis. Tai
buvo angelas, Viešpaties siųstas taisyti jo klaidas bei padrąsinti. Jis iš-
girdo angelą sakant štai ką: „Taip elkis ir būsi išgelbėtas.” Šie žodžiai An-
taną pripildė džiaugsmo ir drąsos. Jis taip elgėsi ir buvo išgelbėtas.

Kai kartais dėl lengvapėdiškumo į savo vidų įsileidžiame pagundas
ir dėl to kyla konfliktų su sąžine, ar neskatina mus šv. Antano, Jono
Krikštytojo ir kitų Kristų mylinčiųjų pavyzdys kuo greičiau nusimesti
mus pančiojantį jungą? Žinau, kaip, pavyzdžiui, budrumą nuodėmės aki-
vaizdoje tinkamai išlaikė tikintysis, garbindamas Dievą. Interneto You-
tube.com svetainėje susirado šlovinančių Jėzų vaizdo įrašų ir, žiūrėdamas
į monitoriaus ekraną, džiugiai įsitraukė į giesmę. Netrukus blogos min-
tys, nieko nepešusios, nuo jo pasišalino.

Gruodžio 25 dieną teprabyla į mus Jėzus: „Ne jūsų tikėjimo darbai
yra man brangiausia dovana, bet pats jumyse tikėjimo, vilties ir meilės
malonių augimas yra tai, kas labiausiai pradžiugina mano širdį ir jus dar
labiau padaro panašius į mane.”

Bernardinai.lt
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Iš lietuvių atimti vaišių stalą per
Kalėdas būtų taip pat sunku kaip
ir iš gruzinų

Pagal sočiomis ir skaniomis vai-
šėmis nukrautam šventiniam
stalui teikiamą svarbą lietuviai

labiau primena gruzinus negu estus ir
latvius. Šventinius lietuvių stalus daž-
niausiai puošia vaisiai ir daržovės,
latviai mėgsta vaisius ir pyragus, estai
– pyragus ir keptą mėsą, o Gruzijoje ir
Ukrainoje ant vaišių stalo ypač popu-
liarūs mėsos patiekalai. 

Tai atskleidė šių penkių valstybių
gyventojų apklausa, atlikta ,,Borjo-
mi” užsakymu. 

Tyrimo duomenimis, Lietuvoje
dažniausiai ant švenčių stalų sutin-
kamas maistas yra vaisiai. Jų galima
rasti ant beveik dviejų trečdalių (64
proc.) respondentų iš Lietuvos stalų.
Estai vaisius mėgsta dar labiau – juos
per šventes visada valgo 68 proc. šios
šalies gyventojų. Be vaisių šventinių
stalų neįsivaizduoja ir daugiau negu
pusė latvių – 58 proc. O štai Ukrainoje
ir Gruzijoje jie mažiau populiarūs –
vaisiais per šventes mėgaujasi 47 proc.
ukrainiečių ir mažiau negu trečdalis
(28 proc.) gruzinų.

Lietuviai taip pat yra patys di-
džiausi daržovių gerbėjai. Jos yra ne-
atskiriama 59 proc. lietuvių šventi-
nių stalų dalis. Daržoves mėgsta ir
kas antras ukrainietis (50 proc.). Be to,
daržoves per šventes valgo 44 proc. lat-
vių ir 42 proc. estų. Kaip ir vaisius, dar-
žoves gruzinai ne itin mėgsta: jų rasi-
me vos ant ketvirtadalio (27 proc.)
gruzinų stalų.

Aštrius, mėsos bei sočius patie-
kalus mėgsta visos tautos, tačiau konk-
retūs prioritetai įvairiose šalyse ski-
riasi. Ukrainiečiai labiausiai mėgsta
keptus arba virtus mėsos ir paukštie-
nos patiekalus: be jų savo šventinio sta-
lo neįsivaizduoja 83 proc. ukrainie-
čių. Gruzinai irgi mėgsta sočiai prisi-
kirsti mėsos – 80 proc. jų nurodo šven-
čių metu valgantys sočius mėsos pa-
tiekalus. Estijoje mėsos patiekalų ga-
lima rasti ant 71 proc. respondentų sta-
lų, taip pat juos per šventes valgo 54
proc. lietuvių ir 46 proc. latvių.

Lietuviai ir latviai savo ruožtu
kitas tirtas šalis lenkia pagal pomėgį
rūkytiems užkandžiams, tokiems kaip
dešros: po 50 proc. šių tautų atstovų nu-
rodė visada juos valgantys per šventes.
Gruzijoje tuo tarpų jų mėgėjų tėra 14
proc.

Estai yra didžiausi smaližiai tarp
tyrime dalyvavusių šalių – pyragais
per šventes mėgaujasi trys ketvirta-
daliai (76 proc.) jų. Kitos Baltijos šalys
ne taip vertina pyragus: juos visada ga-
lima rasti ant 59 proc. latvių ir 52
proc. lietuvių stalų. Gruzinai ir ukrai -
niečiai pyragus mėgsta dar mažiau –
juos valgo 44 proc. gruzinų ir 35 proc.
ukrainiečių.

Gruzinai bei ukrainiečiai ypač
vertina salotas su majonezu – 72 proc.
gruzinų ir 63 proc. ukrainiečių sako,
kad per šventes jos yra būtinos. Lie-
tuvoje tuo tarpu jos mažiausiai popu-
liarios tarp tirtų šalių – jas valgo vos
4 iš 10 lietuvių (39 proc.). Tokias salo-
tas taip pat mėgsta 46 proc. estų ir 40
proc. latvių.

Salotos be majonezo populiariau-
sios Latvijoje: čia jas mėgstantys nu-
rodė beveik trečdalis (30 proc.) res-

pondentų. Taip pat ant šventinių sta-
lų lėkštes su tokiomis salotomis neša
22 proc. ukrainiečių, 19 proc. estų, po
15 proc. lietuvių ir gruzinų.

Kalbant apie sūrį ir su juo susiju-
sius patiekalus, gruzinai išsiskiria po-
mėgiu vienam iš savo nacionalinių
patiekalų – chačapuri. Juos, kaip bū-
tiną šventinio stalo elementą, nurodo
64 proc. gruzinų. Ukrainoje ypač po-
puliarūs sūriai – juos valgo net 51
proc. ukrainiečių, kitose šalyse jų po-
puliarumas neviršija
40 proc. Ypač retai, ly-
ginant su kitomis ty-
rime dalyvavusiomis
tautomis, sūrius per
šventes valgo lietu-
viai – vos 24 proc. nu-
rodo, kad jų visuomet
būna ant šventinių
stalų.

Lietuviai labiau-
siai iš visų tautų
mėgsta šokoladą ir
saldainius – beveik
ketvirtadalis, arba 23

proc., lietuvių be to neįsivaizduoja
savo šventinio stalo. Taip pat šokoladą
ir saldainius per šventes valgo po 18
proc. ukrainiečių ir estų, 14 proc. lat-
vių ir vos daugiau negu dešimtadalis
(11 proc.) gruzinų. 

Ukrainiečiai visas kitas tirtas tau-
tas daugiau negu dvigubai lenkia pa-
gal simpatiją jūros gėrybėms – jas
mėgsta 24 proc. ukrainiečių, o Lietu-
voje jas mėgsta vos 9 proc. O pagal vir-
tos ir keptos žuvies pomėgį pirmą vie-
tą dalinasi estai ir gruzinai – po 29 proc.
šių tautų atstovų mielai per šventes
mėgaujasi žuvimi.

Tyrimas taip pat parodė, kad per
šv. Kalėdas ir Naujuosius metus visų
apklaustų tautų atstovai linkę švęsti
prie sočiais ir skaniais patiekalais nu-
krauto stalo, tačiau Naujųjų metų
šventimo įpročiai šalyse skiriasi. Uk-
rainiečiai ir gruzinai ir šv. Kalėdas, ir
Naujuosius metus beveik visada šven-
čia namuose bei su šeima. Tuo tarpu
Baltijos šalių gyventojai, su šeima
praleidę šv. Kalėdas, Naujuosius metus
dažniau pasitinka su draugais ir sve-
čiuose.

Pagal pomėgį sočiai ir daug valgyti
per šv. Kalėdas lietuviai labiau pri-
mena gruzinus, negu estus ir latvius.
Net devyni iš dešimties lietuvių (90
proc.) ir 95 proc. gruzinų sako, kad ska-
niomis ir sočiomis vaišėmis nukrautas
stalas yra būtinas šv. Kalėdų ir kitų re-
liginių švenčių atributas. Latvijoje,
Estijoje ir Ukrainoje vaišes mėgstančių
dalis taip pat yra didelė, bet mažesnė

negu Lietuvoje ir Gruzijoje: visada
prie maistu nukrautų stalų šventes pa-
sitinka 71 proc. latvių, 69 proc. ukrai-
niečių ir 64 proc. estų.

Visos tirtos tautos šv. Kalėdas
linksta švęsti namie. Svečiuose jas
švenčia tik kas penktas (19 proc.) lie-
tuvis. Dažniausiai į svečius eina latviai
– taip elgiasi 23 proc. jų. Taip pat sve-
čiuose šv. Kalėdas švenčia 18 proc. uk-
rainiečių, 10 proc. estų ir vos 2 proc.
gruzinų. 

Lietuviai tarp tirtų šalių pirmau-
ja pagal su visa šeima šv. Kalėdas
švenčiančių respondentų skaičių – tai
nurodė beveik devyni dešimtadaliai (89
proc.) jų. Latvijoje su šeima šv. Kalėdas
praleidžia 86 proc. žmonių, Gruzijoje –
82 proc., Ukrainoje – 74 proc. Mažiau-
siai, tik 59 proc. gyventojų, su visa šei-
ma šv. Kalėdas mini Estijoje. Šioje ša-
lyje daugiau negu ketvirtadalis (27
proc.) renkasi šią šventę minėti tik su
antra puse. Palyginimui, Lietuvoje
taip elgiasi tik 3 proc. respondentų.

Naujuosius metus svečiuose įpras-
tai sutinka daugiau negu du penkta-
daliai (43 proc.) lietuvių. Pirmauja
šioje kategorijoje latviai: daugiau negu
pusė latvių (55 proc.) per Naujuosius

metus būna ne namie.
Svečiuose taip pat Nau-
juosius metus pamini
trečdalis (32 proc.) estų,
bet mažiau negu de-
šimtadalis ukrainiečių
ir gruzinų (atitinkamai
9 ir 5 proc.). 

Baltijos šalių gy-
ventojai labiausiai
linksta Naujuosius me-
tus sutikti su gerais
draugais: taip elgiasi 46
proc. latvių, 42 proc. lie-
tuvių ir 35 proc. estų. Su
šeima Naujuosius me-
tus sutinka 36 proc. lie-
tuvių ir tik kiek dau-
giau negu penktadalis
latvių ir estų (atitinka-
mai 22 proc. ir 21 proc.).

Latviai labiausiai iš visų tirtų šalių
mėgsta vakarėlius (juose Naujuosius
metus švenčia 22 proc. latvių), estai –
Naujųjų metų šventimą su antra puse
(taip elgiasi 28 proc. estų). 

Iš viso reprezentatyvios Lietuvos,
Latvijos, Estijos, Ukrainos ir Gruzijos
miestų gyventojų apklausos metu ap-
klausti 2 400 šių šalių 20 metų ir vy-
resnių gyventojų. 

ELTA

ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

Prenumeruokime  ir skaitykime 
„DRAUGĄ’’!

4545 W. 63 St., Chicago, IL 60629
www.draugas.org

VAiŠiŲ sTALAs
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Draugo fondo XXI suvažiavimas
NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Š. m. lapkričio 8 d. „Draugo” patalpo-
se įvyko XXI  Draugo fondo   (DF) su-
važiavimas. Jame dalyvavo  DF atsto-
vai, laikraščio darbuotojai ir nuoširdūs
pagalbininkai. Su važiavime dalyvavo
nedaug žinias klai dos atstovų, galbūt
dėl to, kad pa sikeitė suvažiavimo vie-
ta. 

Š. m. lapkričio 8 d. „Draugo” pa-
talpose įvyko XXI  Draugo fondo
(DF) suvažiavimas. Jame daly-

vavo tik DF atstovai, laikraščio dar-
buotojai ir nuoširdūs pagalbininkai.
Su važiavime dalyvavo nedaug žinias -
klai dos atstovų, galbūt dėl to, kad pa-
 sikeitė suvažiavimo vieta. 

Suvažiavimą atidarė DF Tarybos
pirmininkė Marija Remienė. Maldai
sukalbėti ji pakvietė Vytą Stanevičių.
Atsistojimu ir tylos minute buvo pa-
gerbti amžinybėn iškeliavusieji DF
nariai. 

Pirmininkė Marija Remienė pa-
skelbė sekretoriato, nominacijų ir bal-
savimo komisijų sudėtį. Sekreto riauti
buvo pakviesta Nijolė Nausė dienė, re-
gistracijos komisiją sudarė Antanas
Valavičius ir Viktoras Jautokas, su-
važiavimui pirmi nin kauti buvo pa-
kviestas Augustinas Idzelis.

Suvažiavimo pirmininkas pir-
miausia žodį suteikė „Draugo” vyr. re-
daktorei Ramunei Lapas. Ji kalbėjo
tema ,,Kur link juda ‘Draugas’ ir kaip
prie to gali prisidėti Draugo fondas”.

Redaktorė sakė mananti, kad
,,Draugui” labai svarbu ne tik pa ten-
 kinti savo dabartinių skaitytojų po-
reikius, bet ir labai rimtai projektuo-
ti savo ateitį. Projektuoti patiems – ne-
laukti, kol ta ateitis, vienokia ar kito-
kia, užklups. ,,Manęs visiškai neten-
kina perspektyva, – sakė redaktorė, –
kad štai dar keli metai, kaip kai kas
prognozuoja, ir ‘Draugo’ nebebus. Ne
tam mes čia esame ir ne tam pasi-
šventusiai dirbame po daug valandų
per parą. Dirbame tikėdami ateitimi.
Bet turime galvoti, koks ‘Draugas’ tu-
rėtų būti, kaip jį modifikuoti, kad jis
labiau atitiktų šiuolaikinio gyveni-
mo reikalavimus.” 

R. Lapas siūlė pagalvoti apie du
spalvotus numerius per savaitę – ,šio-
kiadieninį ,,Draugą” ir savaitgalinį
,,Draugą” (su savais priedais). Ji pa-
stebėjo, kad skaitytojas mūsų die-
 nomis nebeturi laiko tiek daug pusla-
 pių skaityti,  o ir redakcija galėtų kū-
 rybiškai dirbti, turėtų šiek tiek dau-
giau laiko pagalvoti, kokių temų no-
rime, kokių autorių ir pan.

Labai svarbu, sakė redaktorė, stip-
rinti „Draugo” bazę. Skelbimai – ne-
pakankamai išnaudojamos galimy-
bės. Taip pat svarbi naujų prenume-
ratorių paieška. Labai nelengva už-
duotis, bet būtinai kažkam tą darbą
reiktų dirbti. Skaitytojų mažėjimas dėl
mirties yra labai liūdnas faktas, bet tai
neturėtų būti nuosprendis sau. Labai
praverstų Draugo fondo pagalba – ieš-
kant naujų narių, įjungiant juos į
„Draugo” propagavimo darbą ir, ži-
noma, stiprinant patį fondą. Nes kuo
tvirtesnė bazė, tuo labiau redakcija
gali įgyvendinti savo idėjas ir tiesti ta-
kus į ateitį.

Sekretorė Nijolė Nausėdienė per-
skaitė praėjusio suvažiavimo proto-
kolą. Jis priimtas be pataisymų.

DF tarybos pirmininkė M. Re mie-

nė šiltai atsiliepė apie DF  narius, pa-
vadinusi juos tikraisiais draugais, nes
jie ne tik  prenumeruoja „Drau gą”, bet
ir aukoja DF, kadangi jiems svarbus
laikraščio išlikimas.  

M. Remienė prisiminė pirmą DF
tarybos pirmininką Bronių Juodelį,
kuris lapkričio 16 d. šventė 90-tąjį gim-
tadienį. Br. Juodelis DF tarybos pir-
mininku buvo išrinktas 1993 m. (tais
metais buvo  įkurtas fondas) ir jam pir-
mininkavo iki pat 2005-ųjų.   2000 m.
gruodžio mėn. DF jau džiaugėsi pir-
muoju milijonu. Tai buvo geri laikai,
kai šeštadieniame laik raš čio puslapy-
je aukotojų sąrašas užimdavo visą
laikraščio puslapį. Šiandien visiems
aišku, kad be DF paramos laikraštis ne-
būtų gyvavęs 105-erius metus. Tai įro-
do, kokią didelę finansinę paramą
laikraščiui suteikė DF ir koks protin-
gas žingsnis buvo padarytas jį įstei-
giant. 

M. Remienė taip pat pastebėjo,
kad ,,Draugui”, kaip ir Lietuvių Fon-
 dui, labai reikalingi testamentiniai
palikimai – tai užtikrintų „Draugo” gy-
vavimą ilgesniam laikui.  

Apgailestaujame, sakė ji, kad tūks-
tančiai jaunimo, baigę   lietuviškas mo-
kyklas, atitrūksta nuo lie tuviškos veik-
los ir neskaito lietuviš kos spaudos  –
nors visuomet džiau giasi pamatę savas
nuotraukas laikraštyje. Būtų didelė
paskata jaunimui, jei mokytojai ir tė-
vai skatintų domėtis lietuviška spau-
da, į mokymosi programas įtrauktų
skaitinius iš laikraščių. (Beje, tai da-

roma Toronto lietuviškose mokyklose).
Kiekvienais metais DF skelbia du

aukų vajus (pavasarinį ir rudens), ku-
riems yra parenkamos įvairios temos.
Tai   labai suaktyvina skaitytojus, to-
dėl vajai labai reikalingi, sakė DF pir-
mininkė M. Remienė. Ji padėkojo vi-
siems aukotojams už įnašus,  įvairius
darbus bei talką. 

Žodis buvo suteiktas DF leidėjų
pirmininkui (ex fficio) Vytui Stane vi-
čiui. Jis pastebėjo, kad santykiai su tė-
vais marijonais  tapo daug tampresni
ir pastogė ,,Draugui” yra garantuota.
Kalbėdamas apie pastato fizinį stovį,
pirmininkas paminėjo, kad reikėjo
dengti naują stogą (buvo nemažai iš-
laidų) bei atlikti kitus darbus, bet šiuo

metu ,,Draugo” finansinė padėtis  yra
nebloga.

DF iždininkas Leopoldas von
Braun pateikė finansinę ataskaitą
(kiekvienas ją gavo į rankas), kurioje
atsispindėjo, kokia parama suteikiama
laikraščiui, kokios yra pašto ir kitos su
laikraščiu susijusios išlaidos, kiek pa-
jamų gaunama iš aukų.

Investicijų atstovas Gytis Kava-
liauskas užtikrino, kad jiems patikėti
pinigai yra gerose rankose. Šiuo metu
negalima tikėtis didelių palūkanų, nes
jos visose įstaigose su mažėjusios, ta-
čiau, lyginant  su ki tais, čia geriausios. 

Apie „Draugas News” – nuo praei-
tų leidžiamą laikraštį anglų kalba – kal-
bėjo redaktorė Vida Kup rytė. Ji sakė,

Draugo fondo suvažiavimo prezidiumas. Iš k.: A. Idzelis, DF pirmininkė M. Remienė, N.
Nausėdienė ir L. von Braun.

Draugo fondo taryba. Sėdi iš k.: R. Jautokienė, M. Remienė, B. Zalatorienė, N. Nausėdienė. Stovi: A. Idzelis, A. Norvilas, S. Daulienė, V.
Stanevičius, R. Račkauskienė, V. Šaulys, G. Kavaliauskas ir L. von Braun.  Jono Kuprio nuotraukos



Protestai Madride.             EPA-ELTA nuotr.

naują knygą apie 
JAV lietuvius 

galite nusipirkti ,,Drauge’’

Vilniaus tarptautinėje knygų mugėje pristatytą šiais metais leidyklos „Aukso žu-
vys’’ išleistą knygą ,,Manėm, kad greit grįšim’’ (sud. Dalia Cidzikaitė, Laima Pet-
rauskaitė VanderStoep ir Dalia Stakytė
Anysienė) galite įsigyti ,,Draugo’’ kny-
gynėlyje. Kaina – 25 dol. (Illinois vals-
tijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25
proc., persiuntimas paštu – 5 dol.). Tei-
raukitės tel. 773-585-9500. 

Knygoje – aštuoniolika pokalbių
su JAV lietuviais, kurie Antrojo pasau-
linio karo metais nuo artėjančio so-
vietų fronto ir tremties grėsmės buvo
priversti palikti Lietuvą ir trauktis į Va-
karus. Knygos sudarytojų paš nekovai
atvirai pasakoja apie bėgimo iš Lietu-
vos aplinkybes, gyvenimą DP stovyk-
lose Vokietijoje, apsisprendimą emig-
ruoti ir įsikūrimą Jungtinėse Amerikos
Valstijose.

Knyga ,,Manėm, kad greit grįšim’’ yra didesnio projekto – Sakytinės istori-
jos projektas – dalis, kurį 1995 m. sumanė JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros
taryba. Projekto metu į magnetofono juostas įrašyti 65 pokalbiai. 30 pokalbių įra-
šyti Čikagos apylinkėse, 35 – kitur. Šiandien bent pusė kalbintų asmenų jau yra
mirę.

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo’’laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins
„Draugo’’laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 
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kad šiuo metu laikraštį prenumeruo-
ja 800 skaitytojų ir jų skaičius vis
auga. Ji taip pat pabrėžė, kad laikraš-
čio dėka pagerėjo santykiai su tėvais
marijonais, nes jie gali jį skaityti ir ma-
tyti lietuvių gerus darbus.

Kontrolės komisijos vardu kalbė-
jo Vida Sakevičiūtė. Ji sakė, kad kar-
tu su Ilona Lauciene lapkričio 5 d.
„Draugo” patalpose patikrino iždi nin-
 ko Leopoldo von Braun vedamas sąs-
kaitos knygas (nuo 2014 m. sausio 1 d.
iki 2014 m. spalio 31 d.) ir  priėjo išva-
dos, kad:

– įrašai apie gautus DF narių ir rė-
mėjų įnašus yra labai lengvai priei-
nami ir patikrinami. Įrašai nurodo
fondo narių ir rėmėjų vardus, pavar-
des, adresus ir paaukotas sumas;

– aukojantiems išsiunčiami padė-
kos laiškai;

– pajamų ir išlaidų knygos yra ve-
damos labai tvarkingai pagal iždinin-
ko metodus, kurie yra lengvai su-
prantami. Knygose įrašytos sumos su-
tampa su banko pranešimais bei kitais
dokumentais.

– visa informacija apie fondą, t.y.
banko pranešimai, investicinės kom-
panijos pranešimai, korespondencija,
banko pakvitavimai ir pateisinamieji
dokumentai – viskas aiškiai ir lengvai
prieinama. Aiškiai nurodomi ir anks-
tesnių metų daviniai.

Komisija pasiūlė pareikšti pa dė ką
iždininkui už tokį gerą ir atsakingą
darbą.

Registracijos ir mandatų komisi-
jos vardu kalbėjęs Antanas Vala vičius
paskelbė, kad suvažiavime dalyvauja
16 asmenų, turinčių 107 įgaliojimus su
788 balsais. 

Šiais metais kadenciją baigę Rū ta
Jautokienė, Algis Nor vilas, Ramu nė
Račkauskienė ir Vacys Šaulys sutiko
pasilikti ir kitai kadencijai – jų apsi-
sprendimui buvo  pritarta plojimu. 

Kontrolės komisijoje įvyko pasi-
keitimai – vietoje Sigutės Užu pienės
buvo pakviesta Salomėja Dau lienė.
Naujos komisijos sudėtis: Vida Sake-
vičiūtė, Ilona Laucienė ir Salomėja
Daulienė. 

Suvažiavimo pabaigoje buvo pra-
nešta, kad Valentino Ramonio leistas
žurnalas „Heritage” (šiuo metu tu-
rintis 2400 prenumeratorių) perlei-
džiamas „Draugo” žinion. Jį redaguo-
ja Jonas Daugirdas. 

Diskusijų metu buvo pasiūlyta
kreiptis į skaitytojus su pasiūlymu
įtraukti ,,Draugą” į savo testamentą –
tai prioritetinė DF veikla 2015 me tams.
Taip pat pasiūlyta organizuoti Lemon-
te knygų išpardavimo mugę (gal būt
drauge su Lituanistikos tyrimo ir stu-
dijų centru), nes „Drauge” yra susi-
kaupusių daug naujų ir senų knygų, ku-
rias reikėtų parduoti. Taip pat buvo  kal-
bama ir apie gegužinės organizavimą. 

Suvažiavimo pabaigoje A. Idzelis
išreiškė nuoširdžią padėką DF pir mi-
ninkei M. Remienei už  jos ilgame tę ir
aktyvią veiklą Draugo fonde. 

Draugo fondo investicijų atstovas G. Kavaliauskas užtikrino, kad DF pinigai yra patikimo -
se rankose.

Pranas Jurkus, gyvenantis Lockport, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų paramą.

Algirdas Petras Muliolis, gyvenantis Euclid, OH, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už suteiktą
paramą.

Ann Keraminas, gyvenanti Rockford, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Aldona Venk-Venckūnas, gyvenanti Santa Monica, CA, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame
už suteiktą finansinę paramą.

Vardas, pavardė _______________________________________________

Adresas _____________________________________________________

Miestas, Valstija, Zip ____________________________________________________

El. paštas ____________________________________________________________

Čekį rašyti ir siųsti: Draugas News, 4545 W 63 St, Chicago, IL 60629
Arba prenumeruokite tinklalapyje: www.draugasnews.org

DRAUGAS NEWS

Prenumeruokite
sau, 

savo vaikams, 
draugams,

vaikaičiams! 

TIK

$35
pirmiems
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Kazys Ambrozaitis, gyvenantis Chesterton, IN, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią paramą.

Eglė Juodvalkė, gyvenanti La Grange, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kakd finansiškai remiate
mūsų laikraštį.

Irena J. Mazurkiewicz, gyvenanti North Riverside, IL, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už
ne vienerių metų paramą.

PAs MUs 
IR

APLiNK MUs

S V E I K I N U

Prisimindamas Pasaulio Kūrėjo - Žmoni-
jos Išganytojo gimimą ir džiaugdama-
sis Juo, taip pat ir pasitikdamas Nau-

juosius Metus, Jus, mano mieli giminaičiai, arti-
mieji, draugai, bičiuliai, buvę ir esami bendradarbiai,

kasmet sveikindavau asmeniškai lietuviškais atvirukais. Taip da-
riau iki šiol.

Deja, mano sveikatos padėtis šiais metais taip daryti  jau ne-
beleidžia.

Tad, Mielieji, Jūsų prašau - priimkite mano Jums skirtą tokį
pat nuoširdų sveikinamąjį žodelį ir linkėjimus per lietuviškos spau-
dos  paslaugas.

LINKSMŲ šv. KALĖDŲ, 
LAIMINGŲ SVEIKŲ NAUJŲJŲ METŲ 

Bronius Nainys
2014, gruodis

O štai Čikagos Merchandise Mart miesto gyventojus ir svečius gruodžio 4–7 dienomis kvie-
tė į kitą, taip pat ne pirmus metus rengiamą, mugę – ,,One of a Kind”. Šiemet joje su savo
darbais – audiniais, siuviniais, keramika, juvelyrika ir kt. – dalyvavo daugiau nei 600 Šiau-
rės Amerikos menininkų ir namudininkų, 200 – pirmą kartą. Mugėje sutikome ir savo kū-
rinius pardavinėjančių lietuvių, tarp jų – čikagiečiams gerai pažįstamas Aušrinę Kern ir
Ireną Šaparnienę bei iš Miami atvykusią jauną dizainerę Mildą Bublys. Milda pristatė savo
sukurtus retro stiliaus galvos apdangalus, Irena – batikos darbus, o Aušrinė siūlė platų
spektrą veltinių – nuo gobelenų ir rankinių iki karolių ir sagių. 

Ramunės Lapas nuotr.

�  Indiana Welcome Center 7770 Corinne
Dr. Hammond (I-94 exit South Kennedy) di-
džiojoje salėje vyksta paroda, pavadinta ,,A
Christmas Story Comes Home”. Joje jau nuo
1999 metų dalyvauja JAV Lietuvių Ben-
druomenės East Chicago apylinkės valdyba.
Mūsų eglutė, papuošta lietuviškais šiaudi-
nukais, žavi lankytojus. Šią kalėdinę parodą
kasmet aplanko apie 10 000 žmonių. Sa-
vaitgaliais vyksta įvairios meninės progra-
mos. Paroda tęsis iki 2015 m. sausio 4 d.
Užsukite!

�  Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
(Marquette Parke) gruodžio 13 d., šešta-
dienį, 3 val. p. p. bendruomenines susitaiki-
nimo pamaldas atnašaus svečias iš Kanados,
kun. Paulius Rudinskas, OP. Kviečiame daly-
vauti.

�  Sekmadienį, gruodžio 14 d., tuoj po 10
val. r. lietuviškų šv. Mišių Apreiškimo bažny-
čioje kviečiame į Kūčias, kurios vyks Mt. Car-
mel bažnyčios salėje, 275 N 8th St, Brook-
lyn, NY 11211. Pradžia – 11 val. r. NY Mai-
ronio mokyklos mokiniai pristatys progra-
mėlę ,,Skaičių ir žodžių prasmė dvejose Ka-
lėdų dainose”. Visų laukia tradiciniai Kūčių
valgiai, Kalėdinės giesmės, Kalėdų Senelis.

�  Edvardo Gervicko lituanistinė mokykla,
Rochesterio Lietuvių draugija ir Bendruo-
menė kviečia visus į Kalėdinę Eglutę ir Tra-

dicines Kūčias. Šventė įvyks gruodžio 14 d.
13:30 val. p. p. (po 12:30 val. lietuviškų šv.
Mišių) adresu: Seton Catholic School
Gym165 Rhinecliff DriveRochester, NY
14618. Daugiau informacijos: regina_juo-
deikiene@yahoo. com.

�  Gruodžio 19 d. 7:30 val. v. Čiurlionio ga-
lerijoje (5620 S. Claremot Ave., Chicago, IL
60636)   vyks dailininko Karolio Avižienio
personalinės parodos atidarymas. Parodoje
matysite ne tik dailininko paveikslus, bet ir jo
kurtus papuošalus. Maloniai kviečiame apsi-
lankyti. 

�  Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija
(Marquette Parke) gruodžio 21 d., sekma-
dienį, po 12 val. r. šv. Mišių kviečia visus prie
bendro parapijos Kūčių stalo. Prašome iš
anksto užsisakyti stalus ir nusipirkti bilietus.
Kaina – 20 dol. Pasiteirauti galite tel. 773-
776-4600.

�  Dėmesio! Pirmą kartą Čikagoje organi-
zuojamas 10 km žygis, skirtas Klaipėdos
krašto išvadavimui bei Laisvės ir Gynėjų die-
nai paminėti. 2015 m. sausio 11 d., sek-
madienį, 1 val. p. p. išžygiuojame iš 31-os
gatvės paplūdimio (31st St. Beach, Chicago,
IL 60616). Sugrįžę stiprinsimės kareiviška
koše ir karšta arbata. Nepamirškite lietuviš-
kos atributikos. Tel. pasiteirauti 773-899-
0167.

Mugės, mugės...

Praėjusį savaitgalį, šeštadienį ir sekmadienį, Pasaulio lietuvių centre Lemonte šurmu-
liavo tradicinė Kalėdinė mugė, kurioje prekybininkai, tautodailininkai bei organizacijų
nariai artėjančioms šventėms siūlė įsigyti  įvairiausių dovanų – nuo atvirukų ir saldu-
mynų iki įvairiaspalvių mezginių ir išradingų papuošalų. Ši mugė tapo mėgiama tau-
tiečių prieškalėdinių apsipirkimų vieta. Mugės akimirkas įamžino Daina Čyvienė.

Vitas J. Sirgėdas, gyvenantis Novi, MI, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiausius paramos žodžius ski-
riame Jums.


