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Vilnius (LR ambasados JAV info) – Lapkričio 25 d. Generolo
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos patalpose veikiančiame
Energetinio saugumo centre (ESC) lankėsi JAV Kongreso narių de-
legacija, vadovaujama Atstovų rūmų Procedūrų komiteto pirmi-
ninko David Dreier. Svečiams centro direktorius Audrius Brūzga
pristatė šių metų lapkričio pradžioje pasirašytą ESC ir Vyriausio-
sios JAV karinių pajėgų vadavietės Europoje (angl. US EUCOM)
bendradarbiavimo protokolą, supažindino su centro veikla ir jo sie-
kiu tapti NATO energetinio saugumo kompetencijos centru. 

ESC ir US EUCOM bendradarbiavimas prisidės įgyvendinant
Lietuvos siekį, kad kitais metais ESC būtų suteiktas NATO kompe-
tencijos centro statusas, taip pat suteiks pagalbą jį steigiant ir ser-
tifikuojant.

Energetinio saugumo centras oficialiai buvo atidarytas šių me-
tų sausio 14 d. Užsienio reikalų ministerijai pavaldaus centro veik-
loje aktyviai dalyvauja ir Krašto apsaugos ministerija – centro di-
rektoriaus pavaduotojo pareigas eina krašto apsaugos sistemos ats-
tovas pulkininkas Romualdas Petkevičius, dar keli ministerijos ats-
tovai taip pat yra įtraukti į centro tarybą.

Lietuva įsteigė atstovybę Silicio slėnyje   

ESC bendradarbiaus su JAV karinių pajėgų vadaviete 

80-mečio proga pagerbtas 
profesorius emeritus 

Romualdas Vis kan ta – 8 psl.

Energetinio saugumo centro direktorius Audrius Brūz-
ga svečius supažindino su centro veikla ir jo siekiu tap-
ti NATO energetinio saugumo kompetencijos centru.

ESC nuotr.

Vilnius (,,Investuok Lietuvoje”
info) – Nuo šiol Lietuva turi atstovy-
bę Silicio slėnyje (Silicon Valley) –
garsiausioje pasaulyje naujųjų tech-
nologijų vietoje North California val-
stijoje, kur veikia šimtai JAV ir kitų
šalių technologijų bendrovių. Svar-
biausias atstovybės tikslas – orga-
nizuoti Lietuvos pristatymus Silicio
slėnio ir kitų JAV regionų verslinin-
kams bei kurti Lietuvos, kaip investi-
cijoms palankios šalies, įvaizdį.

Įgyvendindama šį projektą viešo-
ji įstaiga „Investuok Lietuvoje” pa-
sirašė bendradarbiavimo sutartį su
partnere – JAV strateginių konsulta-
cijų bendrove „Noah Mamet & Asso-
ciates”. Ši Los Angeles įsikūrusi ben-

drovė, išnaudodama savo ryšius JAV
verslo sluoksniuose, galimiems in-
vestuotojams teiks įvairią informaci-
ją apie Lietuvą, pristatys šalį rengi-
niuose, organizuos reklamos kam-
panijas. 

Vieną iš naujausių investicijų
projektų Lietuvoje įgyvendina būtent
Silicio slėnyje įsikūręs bendrovės
„Levanta Scientific” padalinys. Jis
Saulėtekio slėnyje, Vilniuje, steigs
naują įmonę, kuri vykdys moksli-
nius tyrimus ir kurs naujas techno-
logijas. Ketinimų protokolas su šia
bendrove patvirtintas spalio mėnesį.
Projekto vertė – 16,2 mln. litų, naujo-
joje įmonėje planuojama sukurti ne
mažiau kaip 80 darbo vietų.

• Tema: Energetika – 2, 14
• ,,Lietuvos ryto” gėda – 3
• Pieninga karvė – nesker džia -

ma – 3, 13 
• Detroit lietuviai atšventė Pa -

dėkos dieną – 4
• JAV LB Cleveland apylinkės

veikla 2010–2011 m. – 4
• Džiaugsmo ir pasididžiavimo

ašaros – 5
• ,,Skautų kelias” – 6
• ,,Draugo” lietuviukai – 7
• Plona piniginė – ne kliūtis

sveikai mitybai! – 12–13
• Anais laikais (5) – 13
• Čikagos lietuvių profesionalų

susitikime – apie karjeros
valdymą – 14

Susigrąžinama ilgametė Lietuvos diplomatijos praeitis 
Vilnius (ELTA) – Užsienio rei-

kalų ministras Audronius Ažubalis
Lietuvos nacionaliniam muziejui
perdavė iš Italijos, Vatikano ir Stok-
holmo susigrąžintus Lietuvos diplo-
matinės tarnybos reliktus. Muziejui
perduotos Lietuvos ambasadoriaus
prie Šventojo sosto Vytauto Ališaus-
ko pastangomis į Lietuvą grąžintos
Lietuvos atstovybės prie Šventojo
Sosto iškabos. Taip pat perduoti už-
sienio reikalų ministro, diplomatijos
šefo Stasio Lozoraičio vyresniojo ir
nepaprastojo pasiuntinio ir įgalioto-
jo ministro Švedijoje Vytauto Jono
Gylio asmeniniai ginklai.

Tikimasi, kad šie rodiniai užims
svarbią vietą Lietuvos nacionalinio
muziejaus kuriamoje nuolatinėje
parodoje apie Lietuvos diplomatijos
istoriją. 

Pasak ministro, Lietuvos diplo-
matijai šie metai yra ypatingi ne tik
strateginiais darbais valstybės atei-
čiai, bet ir dėl to, kad per trumpą lai-
kotarpį susigrąžinama ilgametė val-
stybės diplomatijos praeitis. Užsienio
reikalų ministerija ir Lietuvos nacio-
nalinis muziejus 2010 m. pasirašė
bendradarbiavimo sutartį, kuria sie-

kiama derinti pastangas grąžinant į
Lietuvą išvežtą kultūros paveldą, už-
sienio valstybėse pristatant diploma-
tinės tarnybos, išeivijos ir kitų šalies
tautinių bendrijų istoriją.

2012 m. vasarį muziejuje bus ati-
daroma Lietuvos modernios diplo-
matinės tarnybos raidą iki šių dienų
pristatanti paroda. 2009–2011 m. šiai

parodai perduoti poeto ir diplomato
Jurgio Baltrušaičio, Lozoraičių šei-
mos, rašytojo ir diplomato Igno Šei-
niaus asmeniniai daiktai, tarpukario
diplomato Antano Liutkaus ir pirmo-
jo atkurtos Lietuvos atstovo Rusijoje
Egidijaus Bičkausko asmeniniai bei
su tarnyba susiję rodiniai.

Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė ir užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis pasirašo bendradarbiavimo sutartį.                                     ELTA nuotr.

R. Šepetys knygai – prancūzų
literatūros premija

Vilnius (BNS) – Lietuvių kilmės
JAV pilietė Rūta Šepetys laimėjo
Prancūzijos literatūros apdovanoji-
mą už knygą apie lietuvių tremtinius
,,Tarp pilkų debesų”. Literatūros
žurnalo LIRE surengtose iškilmėse
knyga paskelbta geriausiu 2011 metų
romanu jauniems žmonėms. ,,Toks
Lietuvos ir Baltijos šalių istorijos
pripažinimas reiškia, kad nepamir-
šome tų, kurie kentėjo nuo Stalino”,
– atsiimdama apdovanojimą sakė R.
Šepetys. Į Sibirą ištremtos lietuvių
šeimos istoriją pasakojanti knyga
išleista jau 29 šalyse. ,,Tarp pilkų de-
besų” neseniai įtraukta į dienraščio
,,New York Times” 2011 metų žymių
knygų vaikams sąrašą.



Nuo�pat�atvykimo�į�JAV�mane�ste-
bina� ta�pati� kasmet� vis�pasikartojanti
istorija� –� Po� Padėkos� dienos� ameri-
kiečiai,� įsitaisę� nakčiai� prie� prekybos
centrų,�laukia�įspūdingose�eilėse,�tikė-
damiesi�tapti�vienais�pirmųjų,�kuriems
pavyks� įsiveržti� pro� plačiai� atvertas
parduotuvių� duris.� Kaip� pastebėjo
„Los�Angeles�Times“,�,,juodasis�penkta-
dienis”� galiausiai� virto�„Juodąja� Padė-
kos� diena“,� mat� šiais� metais� prekyba
prasidėjo�keletu�valandų�anksčiau�nei
paprastai� –� tad� dar� Padėkos� dienos
vakarą,�užuot�ramiai�užbaigę�šventinę
vakarienę� su� šeimos� nariais,� tūkstan-
čiai�amerikiečių�traukė�prie�parduotu-
vių.� Prekyba� persikėlė� ir� į� internetą.
Tinklalapis� Ebay.com� skelbia,� kad
mažmeninės� prekybos� apimtys,� paly-
ginti� su� tuo� pačiu� laikotarpiu� prieš
metus,�šoktelėjo�20�proc.,�o�prekybos
apimtys�internete�–�net�24,3�proc.�(čia
pirmauja� Amazon.com� –� net� 49.8
proc.).� Kodėl� dauguma� mūsų� serga
pirkimo�karštlige?�Ar�pigiau�nupirktas
daiktas� yra� brangesnis� už� šeimynos
pasisėdėjimą�prie�švenčių�stalo?

Redaktorė�Laima Apanavičienė

Tikriausiai visi atkrei-
pėme dė me sį, kam ,,Ros-
satom” šiemet skyrė net

vieną milijoną JAV dolerių.
Ogi propagandos reikmėms –
milijonas do lerių skirtas ,,Bal-
tijos” atominės jė gainės staty-
bos projekto įvaizdžiui gerinti.
Tai byloja apie Rusijos ke ti ni-
mus ir toliau visais įmanomais bū -
dais  kenkti Lietuvai, siekiančiai vie -
toj Ignalinos atominės elektrinės tu-
rėti naują atominę elektrinę. Rusijai
labai nepatinka lie tuvių pastangos
ištrūkti iš posovieti nės energetinės
priklausomybės, to dėl ir negailima
lėšų įvairiausiems pro pagandiniams
tikslams.

Už tą milijoną dolerių kol kas su-
rengta tik viena tarptautinė spaudos
konferencija ir tarptautinis šachma-
tų turnyras. Milijono dolerių šiems
dviems renginiams – lyg ir per daug.
Kam bus investuojami likę pi ni gai?
Juk ,,Rossatom” pinigus būtina įsisa-
vinti iki šių metų pabaigos. Seimo
Atominės energetikos komisijos pir-
mininkas parlamentaras Ro kas Ži-
linskas labiausiai pergyvena, kad šie
pinigai nebūtų skiriami lietuviško-
sios žiniasklaidos papirkimui. Su juo
kalbasi žurnalistas Gin taras Visoc-
kas.

– Kodėl Lietuvai vis dėlto rei -
kalinga nauja atominė jėgainė?
Ko kie pagrindiniai Jūsų argu-
mentai?

– Nepamirškime, jog mes išlie ka -
me branduoline valstybe, net ir užda -
rę Ignalinos AE. Kalbant tiksliau,
Lietuva turi tris esmines prielaidas
to liau plėtoti branduolinę energe -
tiką. Visų pirma, niekur nedingo mū -
sų tradicijos ir patirtis turint Ignali -
nos AE. Antra, mūsų ran  kose yra
infrastruktūra, kurią paveldėjome iš
Ignalinos AE. Tre čia, mes turime
labai didelį visuome nės pritarimą
branduolinės energe ti kos plėtrai.
Neplėtodami branduolinės energeti-
kos, viso to netektume. Vien in frast -
ruktūra, kurią paveldėjome iš Ig -
nalinos AE, kainuoja maždaug 7
mlrd. litų. Atsisakius ketinimų staty -
ti naują atominę eletrinę, šie milijar-
dai prapultų.

Dar vienas svarbus argumentas.
Uždarius AE labai pasikeitė mūsų
pir minių energijos šaltinių pusiaus -
vyra. Iki uždarymo ji buvo tokia: apie
30 proc. sudarė branduolinė energija,
apie 30 proc. – energija, gaunama iš
ma zuto, 30 proc. – iš dujų ir apie 10
proc. – iš vietinių ir atsinaujinančių
šaltinių. Uždarius Ignalinos AE, pu-
siaus vyra pasiskirstė šitaip: 45 proc.
– du jos, 45 proc. – mazutas ir apie 10
proc. – vietiniai ir atsinaujinantys
šal ti niai. Taigi maždaug 90 proc.
ener gijos šaltinių mums dabar par-
duoda vienintelis tiekėjas – Rusija.

Akivaizdu, kad tapome visiškai
pri klausomi nuo Rusijos ekonomiš -
kai. Energijos gamybos prasme maž-
daug 40 proc. mums reikalingos elek-
tros energijos pasigaminame patys, o
60 proc. importuojame per senąjį žie -
dą, kuriame vis dar esame sujungti
su Baltarusija, Rusija, Estija ir Lat -
vija. Energiją, kurią pasigaminame,
pasigaminame iš išteklių, ku rie iš
esmės taip pat importuojami iš Ru-
sijos. Todėl energijos požiūriu te be-
gyvename posovietinėje erdvėje. Tai
kas, kad esame NATO ir Europos Są-
jungos narė, ekonomikos variklį su -
ka būtent elektros energija. Žodžiu,

vardinant argumentus, kodėl mums
būtinai reikalinga AE, at sakau pa-
prastai: atominė jėgainė mums rei-
kalinga tam, kad taptume energetiš-
kai savarankiški.

– Bet po atominės katastrofos
Japonijoje mūsų nuomonė apie
branduolinę energetiką pasikei-
tė – iš palankios pasistūmėjo į blo-
gąją pusę. Lietuvių, manančių, jog
ato mi nės elektrinės yra nesau-
gios, pavojingos, todėl geriau gy -
ven ti be jų, padaugėjo. 

– Taip, visuomenė po Fukušimos
tapo įtaresnė. Lietuvių, besąlygiškai
remiančių AE projektą, sumažėjo.
Tačiau pritariančiųjų Lietuvoje vis
tiek gerokai daugiau nei tų, kurie ne -
nori atominių jėgainių, kurie – prieš
branduolinės energetikos plėtrą. Aš
visuomet pabrėžiu, jog atominės jė -
gai nės gali veikti saugiai. Juolab kad
AE objektus naudojant taikomi aukš -
čiausi saugumo reikalavimai. Sau -
giai veikianti atominė elektrinė su
ra dioaktyviųjų atliekų saugyklomis
ir kuru aplinkai nedaro beveik jokio
ža lingo poveikio.

– Kas labiausiai nenorėtų, kad
Lietuva pasistatytų naują atominę
elektrinę? Rusija?

– Tebesitęsiantis ,,šaltasis karas”
ir informacinis laukas, kuriame gin -
čijamasi dėl branduolinės energeti -
kos ateities, privalumų bei trūkumų,
tik patvirtina, kad Rusija labai neno -
ri, jog Lietuva ir vėl turėtų savo ato-
mi nę elektrinę. Sakiau ir sakysiu:
,,šal ta sis karas” nesibaigė Rusijai
pripažinus Lietuvos nepriklausomy-
bę, jis tęsiasi. Rusija bet kokia kaina
sten giasi mus išlaikyti posovietinėje
energetinėje erdvėje.

– Vadinasi, Rusija mums kai -
šios pagalius į ratus, pasitaikius
net mažiausiai progai?

– Kodėl naudojate būsimąjį lai -
ką? Rusija jau kenkia mums. Ir kenks
ateityje. Pagrindinė rusiškų intri gų
dalis – Lietuvos strateginių elekt ros
energetikos projektų diskredita cija
visais įmanomais būdais. Rusija nuo-
lat kelia klausimą, ar tikrai Lie tu vai
reikalinga nauja AE. Šį klausimą ki-
tų lūpomis ji ke lia tiek pačioje Lie-
tuvoje, tiek už jos ribų. Rusija diskre-
dituoja strategi nius energetikos pro-
jektus, skleisda ma netiesą esą Lietu-
vos partneriai abejoja lietuviškosios
AE reikalingumu. Jūs pats puikiai ži -
note, kokia Lietuvos ministerija nū-
nai labiausiai pliekiama. Jūs taip pat
puikiai žinote, koks Lietuvos minis-
tras dabar susilaukia daugiausia
priekaištų. Be abejo, Energetikos mi -
nisterija, be abejo – energetikos mi-
nistras. 

– Viešojoje erdvėje nuolat pa -
sirodo informacinių pranešimų,
esą Lietuva, statanti suskystintų
du jų terminalą Klaipėdoje, daug
pinigų išleidžia konsultantams. O
kas čia keisto, nuostabaus, įtarti-
no? 

– Mes niekada nestatėme suskys -

tintų dujų terminalo, tad Lietuva
nie kaip negali išsiversti be kon-
sultantų. Viešojoje erdvėje nuolat
suskamba balsai, esą mūsų stra-
teginiai partne riai suabejojo AE
būtinumu. Ne, nė vienas partne-
ris ne  suabejojo. Elektros jungtys
su Len kija bus įrengtos. Tai – ES
remiamas projektas. ES pinigai

jau įsisavinami. Projektas įgyvendi-
namas neatsiliekant nuo grafiko.
Baltijos šalių jungtys su Švedija ir
Suo mija irgi bus įrengtos. Niekas iš
partnerių nekeičia nuomonės, niekas
iš partnerių nesitraukia. ES yra nu -
mačiusi, kad 2015 m. jos teritorijoje
neturėtų likti energetinių salų. Gal-
voje turimos ir Baltijos valstybės, at-
skirtos nuo Vakarų Europos energe-
tikos sistemų. Numatyta, kad 2015 m.
jau turėsime suskystintųjų du jų ter-
minalą, elektros jungtis su Šve dija ir
Lenkija. 

– Kaip vertinate Baltarusijos
sprendimą savo teritorijoje statyti
AE ir Rusijos ketinimus turėti jė -
gainę Kaliningrado srityje? Šie su -
manymai – rimti, ar tik jų pagalba
norima sukompromituoti lietuviš -
kąsias statybas?

– Baltarusišku ir kaliningradie -
tišku projektais siekiama pakenkti
lietuviškam projektui. Kitaip tariant,
siekiama pakirsti žmonių tikėjimą
lietuviškojo projekto būtinybe. Trok -
š tama, kad šios abejonės kuo grei-
čiau pavirstų protestais. Atkreipkite
dė me sį, kada pasigirdo kalbos apie
galimas AE statybas Baltarusijoje. O
tuo metu, kai lietuviškas projektas
pradėjo realiai žengti į priekį. Ne ga -
liu nepastebėti, jog baltarusiškas
projektas – akivaizdžiai dirbtinas.
Balta ru sija neturi nei įstatyminės
bazės, nei nepriklausomo branduo-
linės saugos reguliuotojo, kuris pri-
valomas, jei siekiama naudoti AE.
Baltarusija taip pat neturi reikiamų
žinių, tradicijų, specialistų. Minskas
ne turi net pinigų, už kuriuos galėtų
pasistatyti AE. Tiesa, lėšų baltaru-
siai ieškojo labai rimtai, bet nerado.
Nei Va karuose, nei Rytuose. Vienin-
telė išeitis Baltarusijai – finansinė
Rusi jos pagalba. Oficialioji Maskva
lyg ir duotų baltarusiams pinigų, bet
atsa ky kite į klausimą: ar jūs asme-
niškai investuotumėte maždaug 10
mlrd. JAV dol. į valstybę, kuri net Ru-
si jos požiūriu yra visiškai nenuspėja-
ma? Manau, kad Maskvoje ilgainiui
buvo suvokta, jog Baltarusijos AE –
ne įgyvendinamas projektas. Tada
Ru  sija ėmė galvoti apie galimybę AE
pastatyti Kaliningrado srityje. Ta -
čiau kaliningradietiškas projektas iš
viso neturi jokios logikos. Pinigų jam
Rusija gal ir rastų. Galų gale Rusija
tas lėšas investuotų ne kur nors į sve-
timą teritoriją, o į savąją. Bet ten pas-
tačius AE kiekviena pagaminta kilo-
vatvalandė būtų perviršinė. Kalinin-
gradui tikrai nerei kia tiek daug elek-
tros energijos. Tada Rusija prabilo
esą Kaliningrade pa ga minama elek-
tros energija bus eks portuojama.
Leiskite paklausti kaip? Kaliningra-
das neturi jungčių su iš oriniu pa-
sauliu, išskyrus dvi silpnas linijas,
jungiančias jį su Lietuva. Ru sija tvir-
tina, kad stiprins šias jungtis, Lie-
tuvos vidaus tinklus, idant galėtų pri-
eiti prie lietuviškos Kruonio hidroa-
kumuliacinės elektrinės, Lie tu   vos
statomų jungčių su Švedija ir Lenki-
ja. 

Nukelta į 14 psl. 
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GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV 

metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitės $240.00

Kanadoje (USD)
metams $390.00 • 1/2 metû $210.00 

• 3 mėn.$110.00
Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis

oro paštu
metams $615.00 • 1/2 metų $315.00

Į Lietuvą reguliariu paštu
metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
JAV

metams $95.00 • 1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$48.00
Kanadoje (USD) 

metams $150.00 •1/2 metų $120.00 
• 3 mėn.$75.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis
oro paštu 

metams $220.00 •1/2 metų $120.00
Į Lietuvą reguliariu paštu 

metams $70.00
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Tema: eNeRGeTIKaRedakcijos žodis

Milijonas, kurį
,,Rossatom” skyrė

propagandai



,,Lietuvos rytas” seniai tapo bul-
variniu laikraščiu, pasižyminčiu
vienašališkais, neobjektyviais, įvai-
riausių prasimanymų persmelktais
straipsniais. Jame įvykiai dažnai
vaizduojami tendencingai, net į pa-
prastus informacinius rašinius bru-
kamos redakcijos išankstinės nuos-
tatos, pasikliaujama neįvardytais šal-
tiniais, siekiama susidoroti su pag-
rindinių redaktorių ar savininkų
priešais, suvesti sąskaitas. Kartais
straipsniai sąmoningai piktavališki.
Reikia prisiminti aibę dienraščio
straipsnių, šmeižiančių tragiškai
Baltarusijoje žuvusį valstybės saugu-
mo darbininką Vytautą Pociūną.
Klasikinis pavyzdys – prieš 10 metų
išspausdintas kažin kokio Leontijaus
Motiejūno straipsnis, kuriame teigia-
ma, esą popiežiaus Jono Pauliaus II
negalavimus veikiausiai sukėlė sifi-
lis. Kelias minutes panaršius po in-
ternetą būtų aišku, kad popiežius
sirgo Parkinsono liga.

„Lietuvos rytas” dažnai ne pra-
neša apie įvykius, bet siekia juos
paveikti, net sukurti. Sąžininga ži-
niasklaida irgi stengiasi paveikti gy-
venimą. Bet ji tai daro atkreipdama
dėmesį į nepastebėtas problemas, at-
skleisdama valdžios klaidas, pavie-
šindama tai, ką norima nuslėpti,
arba savo vedamuosiuose atvirai ar-
gumentuodama už vieną ar kitą nuo-
statą, siekdama įtikinti skaitytojus
mąstyti panašiai, o ne melu ir prasi-
manymais.

Šiomis savaitėmis „Lietuvos ry-
tas” vėl pažeidė visas doros žurna-
listikos taisykles. Nepasirašytame
straipsnyje „Įsakymas: sutrypti lietu-
viškus bankus” teigiama, kad Gene-
ralinė prokuratūra pasirašė leidimus
atlikti kratas viename bankų ir jo va-
dovų namuose. Esą ne vienas bankas
yra padaręs pažeidimų, bet norima
sužlugdyti „būtent lietuviškus ban-
kus”. Leidžiama netiesiogiai su-
prasti, kad už šios akcijos stovi prezi-

dentė Dalia Grybauskaitė. Šalia
straipsnio išspausdinta didelė jos
nuotrauka, pažymima, jog Lietuvos
banko valdybos pirmininkas buvo
prezidentės rinkimų štabo vadovas ir
dabar jam „nurodyta išanalizuoti”,
kaip valstybė galėtų perimti bankus.
Straipsnis pagrįstas gandais ir šmei-
žikiškais prasimanymais, ypač apie
tariamą valstybės vadovės vaidmenį
ir apie sąmokslą prieš lietuviškus
bankus. „Lietuvos rytas” puikiai ži-
nojo, kad tiriamas tik „Snoro” ban-
kas, tad turėjo aiškiai tai ir pasaky-
ti.

Po kelių dienų dienraštis iš-
spausdino kitą tendencingai pava-
dintą straipsnį „Valdžios žygio prieš
verslą pirma auka tapo ‘Snoras’” ir
didžiavosi, kad savo pirmuoju straips-
niu sujaukė planus susidoroti su
lietuviškais bankais. Taigi piktoji
valdžia, pirmuoju smuiku griežiant
dar piktesnei prezidentei, stengiasi
sužlugdyti vadinamuosius lietuviš-
kus bankus ir apskritai verslą.

Nežinau, ko „Lietuvos rytas” sie-
kė savo pirmu straipsniu. Gal buvo
viliamasi, kad kils suirutė ir ims pa-
nikuoti vadinamųjų lietuviškųjų
bankų indėlininkai? Ar kad Vyriau-
sybė ir Lietuvos bankas, nenorėdami
aštrinti padėties, atidės „Snoro” na-
cionalizavimą? Gal buvo siekiama
kuo ilgiau ištęsti visą procesą, kad
„Snoras” galėtų pervesti daugiau pi-
nigų į užsienį? Nežinau ir, turiu pri-
pažinti, man ne itin rūpi sužinoti.

Premjeras Andrius Kubilius pa-
reiškė, kad dienraštyje „Lietuvos

rytas” pasirodę straipsniais yra me-
lagingi ir gal nusikalstami. Laikraš-
čio turiniu esą turi susidomėti tei-
sėsauga. Toks tyrimas nebūtų nau-
dingas. „Lietuvos rytas” galėtų vaiz-
duotis, jog yra persekiojamas žodžio
laisvės gynėjas, politinio susidoroji-
mo auka. Dienraštis lengvai sumo-
kėtų bet kokią baudą, jei būtų nuteis-
tas už tai, kad skleidžia melagingus
prasimanymus. Be to, svarbu ginti
žodžio ir spaudos laisvę net tada, kai
ja piktnaudžiaujama, ir priešintis
įsivyravusiam „drausk ir bausk”
mentalitetui. Nors už gandų, galinčių
sujaukti bankų sistemą, skleidimą
gresia teisinė atsakomybė, to sujau-
kimo nebuvo, ir tai akivaizdus ženk-
las, kad „Lietuvos rytas” yra netekęs
žmonių pasitikėjimo.

Negalima pakęsti šitokių dien-
raščio veiksmų, bet drausminti tu-
rėtų ne teisėsauga, o skaitytojai, poli-
tikai ir kiti asmenys. „Lietuvos ryto”
žiniasklaidos grupei reikėtų pa-
skelbti boikotą. Paprasti piliečiai tu-
rėtų nepirkti laikraščio, neskaityti
Lrytas.lt internete, nežiūrėti infor-
macinių „Lietuvos ryto” televizijos
laidų. Politikams derėtų neduoti
išskirtinių interviu, nedalyvauti tele-
vizijos laidose, neskelbti straipsnių
internete, nebendrauti su odioziniais
žurnalistais. Kultūros veikėjams ir
kitiems viešiesiems asmenims rei-
kėtų atsiriboti nuo šio dienraščio.

„Lietuvos rytas” turi savo užnu-
garį, kai kuriems politikams jo
straipsniai suteikia lazdą oponen-
tams mušti. Daugelis skaitytojų pre-

numeruoja ir skaito laikraštį dėl
sporto, madų, „Stiliaus” bei kitokių
priedų, o ne dėl politinių žinių ar
komentarų. Jie nesiliaus pirkę „Lie-
tuvos ryto” ir pamatę, kad spausdina-
ma mažiau pokalbių su vadovau-
jančiais politikais ar iškiliais me-
nininkais. Tie, kuriems labiausiai
rūpi žinios apie „Šok su manimi”,
kitas pramoginių laidų žvaigždes,
automobilius, nė nepastebės poky-
čių. Tačiau ilgainiui boikotas ir at-
siribojimas nuo „Lietuvos ryto” im-
perijos padarytų savo, juolab kad jos
pamatai jau braška.

„Lietuvos rytas” turi dorų ir są-
žiningų žurnalistų, neįsivėlusių į
Gedvydo Vainausko ir kitų vadovų
machinacijas. Jie nukentėtų, jei laik-
raščio tiražas ar televizijos žiūrovų
skaičius sumažėtų. Bet esu abejingas
tų darbuotojų likimui, nes profesinė
savigarba turėjo seniai skatinti juos
priešintis redaktorių savivalei, nesą-
žiningam ir neetiškam žurnalizmui.
Laikraščio vadovai būtų nepaisę
vieno ar dviejų žurnalistų protestų, o
pasipriešinimo akcijai suburti dides-
nę dalį viso kolektyvo beveik neį-
manoma. Bet žurnalistai galėjo rasti
darbą kitur, o ne sieti savo likimo su
gėdingu leidiniu.

Vyriausybė, premjeras ir val-
dančioji dauguma turėtų duoti toną
boikotui ir įsipareigoti nebendrauti
su „Lietuvos rytu”, kol nepakeista jo
redakcija ir neatsisakoma nesąži-
ningo bei ydingo žurnalizmo. Tai bū-
tų veiksmingesnė priemonė negu
teismai, bylos ir baudos. Dabar pats
laikas imtis tokios akcijos. „Snoro”
istorija parodė, kad dienraštis neteko
svarbiausio įtakos sverto – žmonių
pasitikėjimo. Kadaise laikraštis, ver-
tęs iš postų prokurorus ir politikus,
susidorojęs su neparankiais versli-
ninkais, šiandien yra tinkamas ne-
bent musėms daužyti.

Alfa.lt

Šią ir kitas tetos Zelmos gyveni-
mo taisykles girdėjau nuo vai-
kystės. Nedvejodamas galiu pa-

tvirtinti, kad jos mano gyvenime pa-
dėjo suprasti dau gelį reiškinių, pa-
dėjo veikti.

Kai mane pasiekė žinios apie
Lietuvos ban ko ,,Snoras” veiklos lai-
kiną su stab dymą ir apie jo mokumą,
naiviai ti kėjau, kad banko reikalus
ims tvar kyti žmogus, gerai žinantis
šią mano tetos taisyklę – kad pienin-
ga karvė ne skerdžiama. Laikui bė-
gant, kaip ir daugelis mano pašneko-
vų, ypač vers lininkų, supratau dėl
banko tvarkymo apsirikęs. Bankas
likviduojamas, apdrausti indėliai iš-
mokami iki Kalėdų iš įsi skolinusio
valstybės iždo – taip nuspren dė Lie-
tuvos bankas. Taigi pinigai bus išmo-
kami iš visų Lietuvos žmo nių kiše-
nės.

Prisiminkime, kad Lietuvos Res-
publikos Seimas skubos tvarka pri-
ėmė įstatymų papildymus steigti
valstybi nį banką, į kurį turėtų būti
pervestas bankas ,,Snoras”. Bet kas
po to įvyko? Brangus administrato-
rius surin ko banko ,,Snoras” duome-
nis: rado 4,6 milijardus litų iš 8 mili-
jardų jame turėjusio būti turto. Kiti
Kanaruose, neva deponuoti kitų ban-
kų. Tikrai negrąžinamas, nurašyti-
nas turtas sie kia daugiau nei pusę
milijardo li tų. Apdraustiems banko
klientų in dė liams apmokėti reikia 4,1
milijardo litų.

Turėdamas tokius duomenis
prieš akis ir Seimo priimtą įstatymą
su teise kurti gerą ir blogą valstybinį

banką, man niekuomet nebūtų kilusi
mintis paskelbti bankui ,,Snoras”
ban krotą, priešingai, būtų tekę gal -
voti, kaip kuo greičiau jį pertvarkyti,
nuraminti eilinius klientus, susigrą -
žinti žmonių pasitikėjimą bankais ir
tuo pačiu valdžia.

Nesuprantu, kokiame pasaulyje
gyvena Lietuvos bankas, Vyriausybė
ir Prezidentė. Per pastaruosius kele -
rius metus nemažai bankų JAV, Vo -
kie tijoje, Airijoje, Islandijoje, Graiki -
jo je dėl vienokių ar kitokių priežas -
čių buvo atsidūrę kritiškoje būklėje.
Daug prastesnėje nei bankas ,,Sno -
ras”. Vienintelis, kuriam buvo leista
bank ru tuoti, buvo investicinis ban-
kas ,,Leh man Brothers Holdings
Inc.” Su iki šios dienos jaučiamomis
pasekmė mis visi kiti bankai buvo
išgelbėti, sujungti, ir eiliniai klien-
tai, ne tik apdraustieji, nenukentė-
jo.

Kodėl negalima Lietuvoje įkurti
valstybinio banko kitu pavadinimu ir
pervesti į jį visas eilines sąskaitas,
kaip tai padarė Islandija, sugriuvus
jos komerciniams bankams? Kodėl
negalima būtų suteikti vals tybinę
paskolą ar garantiją dėl lik vidumo?

Ar į tą banką perkelti buvusio banko
turto, pavyzdžiui, investi cinio banko
„Finasta”, ,,Lietuvos ry to” dalis, su
tikslu jį parduoti. O jeigu tos įmonės
neš pelną, jos bus garantija kredi-
tams bankui. Aišku, galima būtų pri -
jungti prie kito banko, kaip tai pa-
darė vokiečiai ir kiti. Galiausiai tie
ban kai baigia išsimokėti valstybinę
pas ko lą...

Nereikia pamiršti ir JAV, Euro -
pos, Anglijos ir kitų centrinių bankų
veiklos. Jie mažiausiomis palūkano -
mis skolino bankams grynuosius pi-
nigus, kad jie liktų mokūs, kad nenu-
kentėtų jų klientai, kad nesutriktų
ekonomi nė veikla. Jeigu, pavyzdžiui,
įmonė ne gali išmokėti savo darbuoto-
jams al  gų, mokėti mokesčių, pirkti
gamybai reikalingų prekių, sutrinka
visa eko nominė veikla. To niekas
nenorė jo, todėl ir nerizikavo. Tik
Lietuvos bankas, palaikomas Lietu-
vos valdžios ir Prezidentės, gal voja
kitaip – „lietuviškai”...

Dabartinis Lietuvos pasirinktas
variantas yra baisiausias. Norint iki
Kalėdų išmokėti apdraustus indėlius,
reikės pasiskolinti 4 milijardus litų.
Paskolų palūkanos šiuo metu Italijai

– 7 proc., Graikijai – 30 proc. Rinkų
naujienomis besidomintis žmo gus
gali nesunkiai suskaičiuoti, kiek už
tai mokės Lietuva. Kitas kelias būtų
pasiskolinti iš Tarptautinio valiutos
fondo pigesnėmis palūkano mis. Bet,
kaip žinome, šis Fondas taip pat rei-
kalauja nemažos dalies. Lie tuvai, kad
galėtų susimokėti palūka nas ir grą-
žinti paskolą, reikės įvesti papildo-
mus žemės, automobilių, ne kil  no-
jamojo turto mokesčius, gal dar ki-
tus.

Kita medalio pusė – dingęs žmo -
nių, ypač verslininkų, pasitikėjimas
Lietuvos dabartine valdžia, valstybi -
nė mis įstaigomis. Jaučiama baimė
dėl ateities. Pasitikėjimą susigrąžinti
bus sunku, gal apskritai nepavyks to
padaryti. 

Dėl nevykusių sprendimų ypač
kenčia verslas. Prieš gerus metus pri -
ėmus neapdairius mokesčių įstaty-
mus, daug smulkiu verslu užsiiman -
čių žmonių savo veiklas likvidavo ar -
ba toliau veikė nelegaliai. Panai ki -
nus Leo.lt neatsirado nauja atominė
elektrinė, priešingai, panaikinimas
at nešė didesnes elektros kainas. O
da bar – vėl banko naikinimas dėl tik-
rai nesuprantamų ekonominių prie-
žas čių. Nepamirškime, kad beveik
visi Lietuvos verslai steigėsi sudėtin-
gu lai kotarpiu, visur galime rasti
problemų, tačiau jas turėtų spręsti
savi nin kai, o ne represinės tarnybos.
Vers lininkai dabar yra įbauginti ir
da lį savo pinigų permeta kitur. Ir aš
juos suprantu.

Nukelta į 13 psl.
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„Lietuvos ryto“ gėda – 
dėsninga atomazga
KĘSTUTIS GIRNIUS

Pieninga karvė – 
neskerdžiama
ROMAS ŠILERIS
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Iš Tavo rankos, Dieve, gaunu
savo rytą,

Iš Tavo rankos ir šviesi darbų
diena,

Iš Tavo rankos man ir laimė
krito,

Ir praeitis, ir dabartis, 
ir ryt die na...      

(Bernardas Brazdžionis 
,,Iš tavo rankos”)

Lapkričio 1 d. švenčiama Visų
Šven tųjų šventė, o lapkričio 2
dieną  minime Vėlines: prisi-

mename savo mirusius šeimos nar-
ius, draugus, pa žįstamus bei parapi-
jiečius. Lapkričio mėnesio paskutinį
ketvirtadienį JAV švenčiama Padė-
kos diena. 

Šv. Antano lietuvių parapija Det -
roit, Michigan gyvuoja jau daugiau
nei 90 metų. Daug kas pamatyta,
daug kas pergyventa, daug darbų at-
likta, dar daug darbų turime nuveik-
ti. Dau guma mūsų parapijos narių
yra brandaus amžiaus. Šv. Antano
parapija, kartais vadinama ,,Anta-
nine”, gyvena lyg viena graži šeima.
Suei name pabendrauti sekmadie-
niais, o po šv. Mišių visuomet ruošia-
me įvairius renginius, minime su-
kaktis, šventes, gimta dienius, rengia-
me minėjimus. Kartu dainuojame,
kartu džiaugiamės, kartu ver kiame,
kartu ir liūdime. Visuomet vie  nas ki-
tą paremiame. Šiemet nuspren dėme
pirmą kartą parapijoje surengti Pa-
dėkos dienos šventę. 

Padėkos dienos šventė prasidėjo
šv. Mišiomis Šv. Antano parapijos
kop lyčioje. Padėkos šv. Mišias auko-
jęs klebonas kun. Gintaras Antanas
Jonikas, prieidamas prie kiekvieno
parapijiečio, padėkojo už jo įneštą
indėlį parapijos gyveni me. Keli para-
pijiečiai už visas su teik tas dovanas
ir malones išsakė savo pa dėką Šv.
Antano parapijos steigėjui, a. a. dr.
kun. Boreišiui. Buvo pa dėkota ir
kun. Jonikui už jo klebona vimą mū-

sų parapijoje. Klebonas į tai at sakė,
jog jis savo kunigystės pa reigas sten-
giasi atlikti sąžiningai.

Liturginius skaitinius skaitė pa -
rapijos tarybos pirmininkas Antanas
Strakšys. Mišių metu giedojo parapi-
jos moterys. Prie altoriaus buvo pa-
dėtos padėkos aukos: už gyvybę – kū -
dikis, už laisvę – Amerikos ir Lietu -
vos vėliavos, už tikėjimą – iš medžio
išdrožtas kryžius, už meilę – krikšto -
linė širdelė, už sveikatą – pintinė vai-
sių, daržovių ir kviečių.  Už visa tai
esame dėkingi Viešpačiui, mūsų Die-
vui!

Po Mišių parapijiečiai susirinko
rudens tema išpuoštoje parapijos sa -
lėje, kur buvo paruošti JAV tradi ci -
niai Padėkos pietūs: keptas kalaku-
tas, bulvės, įvairios daržovės, salotos,
moliūgai ir įvairūs pyragai. Trošku -
liui numalšinti turėjome ir ,,ali jo -
šiaus lašų”. Degė kvepiančios žvaku -
tės. Seselė vienuolė Zosė Strakšytė ir
jos sūnėnai Ričardas ir Antanas bei
dukterėčios Patricia ir Sylvia atliko
trumpą meninę programėlę, lietuvių
ir anglų kalbomis padainavo Padėkos
dainelę. Maldą prieš valgį sukalbėjo
klebonas kun. Jo ni kas. Susėdome
prie bendro stalo pa dėkoti Dievuliui
už Jo mums visas suteiktas malones.
Džiaugiamės, ką turime, pri simena-
me tuos asmenis, kurie jau iš keliavo
Amžinybėn, kurių šian dien nėra ša-
lia mūsų.   

Mūsų Padėkos dienos šventėje
dalyvavo ir Algis Zaparackas, LR gar-
bės konsulas Detroit. Po pietų mūsų
gerbiamas ir visų mylimas klebonas
kun. Jonikas prisėdo prie kiekvieno
parapijiečio ir sve čio pabendrauti.
Po to klausėmės liau diškų dainų, vė-
liau dainavome pa tys! Prie mūsų
dainavimo prisijun gė ir klebonas.     

Baigėme Padėkos dienos šventę
su gera nuotaika ir dė kingumu Die-
vui, Tėvynei bei savo pa rapijos šei-
mynėlei! Kadangi šventė vi siems pa-
tiko, ir kitais metais ža dame ją švęsti
mūsų ,,Antaninėje”. Iki malonaus pa-
simatymo!

Detroit,�MI

Atšventėme 
Padėkos dieną

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

TeLKINIaI

Mūsų šventę baigėme su ,,Lietu va brangi”. Klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas ir
dalis dalyvių dainuoja.                                                 Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.

Dalis Cleveland Lietuvių kultūrinių darželių komiteto narių per Kultūrinių darželių
Cleveland metinę šventę ,,One World Day”. Šventės metu lietuviai svečius vaišino
naminiu lietuvišku sūriu. Iš kairės: Violeta Leger, Lietuvių kultūrinių darželių komiteto
pirmininkas Vytas Matas, Nijolė Kersnauskaitė, Salomėja Šukienė, LR gen. garbės kon-
sulė Ingrida Bublienė.

JAV  Lietuvių Bendruomenės
Cleve land apylinkės valdybos pir-
mininkas Algis Gudėnas apylinkės
metiniame susirinkime, vykusiame
šių metų gegužės 22 d., papasakojo
apie jo vadovaujamos apylinkės val-
dybos 2010–2011 m. veiklą, pa siek  tus
uždavinius, pasidalijo atei ties pla-
nais.

Gudėnas priminė, kad valdyba
visus metus pa  sišventusiai rėmė
Cleveland lietuvišką veiklą, kultūrą
ir švietimą. Ji pasiekė užsibrėžtą tik-
slą – bran dinti lietuvišką gyvenimą
tarp Cleveland lietuvių. Tiesa, dėl
Cleveland išaugusios lietuviš  kų or-
ganizacijų veiklos, pagausėjusių ren-
gi nių, įplaukos į apylinkės iždą su-
ma žė jo. 

Vis dėlto apylinkė parėmė lietu-
vybę, auką įteikdama: Šv. Kazimiero
lituanistinei mokyklai (900 dol.),
Auš ros aukštesniajai lituanistinei
mo kyk lai (400 dol.), lietuviškam dar-
že liui ,,Tėvynės žiburėliai” (200 dol.),
,,Šiaurinio kranto” radijo programai
(350 dol.), šokių grupei ,,Švyturys”
(100 dol.), Federacijos ,,Ateitis” su -
kakčiai (100 dol.). Viso paaukota 2,050
dol. 

Valdyba suruošė keletą renginių.
Į ,,Lietuvių dienas”, vykusias 2010 m.
gruodžio 4 d. Šv. Kazimiero pa rapijos

auditorijoje, pakvietė koncertuoti
Toronto mu zikos ir humoro grupę
,,Viltis” (vado vas Valdas Ramanaus-
kas). Gruodžio 5 d. ,,Lietuvių dienos”
tęsėsi su iškil mingomis šv. Mišio-
mis, kurių metu giedojo choras
,,Exultate” (vadovė Rita Klio rienė).
Po Mišių Šv. Kazimiero pa rapijos
salėse vyko vyresniųjų skau čių ,,Ži-
dinio” juvelyrinių dirbi nių paroda
(autorė Rima Adomavi čie nė) ir Ei-
gintos Tarasevičienės pa veiks lų pa-
roda. 

Sausio mėnesį valdyba globojo
ra šytojo Algio Rukšėno naujos kny-
gos ,,Devil’s Eye” pristatymą. Su ren -
gė Vasario 16-tos minėjimą, kuriame
pagrindinį pranešimą apie svarbius
įvykius Lietuvoje 1940 ir 1941 metais
perskaitė dr. Augustinas Idzelis.
Šventės meninę dalį atliko pianistas
Ed vinas Minkštimas. 

Valdyba parė mė ir talkino įvai-
riuose kultūriniuo se renginiuose
Cleveland Lietuvių na muose. 

Paskelbta nauja apylinkės valdy-
bo sudėtis: Algis Gudėnas (pirmi-
ninkas), Zita Maščinskienė (vicepir-
mininkė), Vin cas Taraška (iždinin-
kas), Rasa Taraš kiene (sekretorė),
Nomeda Vučianie nė (kultūriniai
reikalai), Jurga Di   cevičienė, Virgi-
nia Motiejūnienė ir Jūratė Milutytė
(spec. reikalai) ir dr. V. Stankus (gar-
bės narys).

Cleveland,�OH

JAV LB Cleveland apylinkės
veikla 2010–2011 m.

DR. VIKTORAS STANKUS

Kultūrinių darželių Cleveland metinėje šventėje ,,One World Day” vėliavų parade su
lietuviška trispalve dalyvavo  Edvinas Vaičikauskas ir Valentina Slehtikovaitė.      



įspū džius galima pasiskaityti tink la -
lapyje  www.dagile lis.lt/article/ar-
chive/393/.

O mes, JAV rytinio pakraščio
lietuviai, dėkojame visiems ,,Dagilė -
lio” dainininkams, vadovui ir diri-

gen  tui Remigijui Adomaičiui, vi -
siems ,,Dagilėlio” mokytojams, pia -
nistei Daivai Šulcaitei, vadovo pava -
duotojui Romui Bieliauskui ir vi -
siems dainininkų tėveliams už pado -
va notą mums nuostabią šventę.
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Philadelphia,�PA

Šiandien esame išlepinti įvai-
riausių laisvalaiko praleidimo
galimybių. Nepaisant to, retai

kada klausoma muzika pasiekia
pačias sielos gelmes. Vaikų choras iš
Šiaulių ,,Dagilėlis”, koncertavęs JAV
rytiniame pakraštyje spalio pabaigo-
je ir lapkričio pradžioje, labai lengvai
surado kelią į žmo nių širdis.  

Spalio 29 dieną Pennsylvania
valstiją užklupo istoriškai labai
ankstyva sniego pūga. Nemažas
skaičius lietuvių, kurie taip laukė
,,Dagilėlio’’ koncerto Šv. Andriejaus
lietuviškoje parapijoje Philadelphia
mieste, dėl užsnigtų ir slidžių kelių
negalėjo išvažiuoti iš savo na mų. Tie,
kurie sugebėjo atvykti į baž nyčioje
vykusį „Dagilėlio” koncertą, patyrė
didžiulę šventę.  

Atvykusius į bažnyčią daininin -
kus pasveikino parapijos kun. Petras
Burkauskas, lietuvių bendruomenės
atstovė Roma Krušinskienė ir pag-
rindinis išvykos po JAV organizato-
rius dr. Charles Borowsky. ,,Dagilė-
lis” sa vo koncertą pradėjo Vytauto
Kerbelio daina ,,Tautos globėjui”.
Stebuklin gai gražūs muzikos garsai
sklandė puikią akustiką turinčioje
lietuviškoje bažnyčioje ir ypač vyres-
nius klau sytojus graudino iki ašarų.
Klausy dami nuostabių jaunųjų dai-
nininkų balsų, stebėdamiesi jų pa-
klusnumu di rigentui, stebėdami jų
nuoširdžius veidus, didžiavomės esan-
tys lie tu viais, dainingos tautos vai-
kais. Iš klau  sėme tikrai nuostabų
koncertą, kurio aš net nebandysiu
čia atpasa koti žodžiais.

Kitą sekmadienį kun. Burkaus -
kas, dėkodamas visiems prisidėju -
siems prie ,,Dagilėlio” koncerto orga-
nizavimo Philadelphia, paaiškino,
ko dėl daugelio Philadelphia vyres-
nių jų lietuvių akyse spindėjo ašaros.
,,Šitoje bažnyčioje Dievas lietuviškai
garbinamas jau beveik 100 metų.
Žmo  nės nesulaukdavo ir nesitikėjo
sulaukti net pavienio svečio iš Lietu -
vos. Kas tada galėjo pagalvoti, kad
ateis diena, kai šioje bažnyčioje už -

giedos visas choras iš Lietuvos. Ačiū
Dievui, stebuklas įvyko…”

,,Dagilėlis” koncertavo įvairiose
JAV rytinio pakraščio koncertų salė -
se, bažnyčiose, valstybinėse įstaigo-
se.  Apie jų patirtus kelionėje po JAV

Džiaugsmo ir pasididžiavimo ašaros
VITALIJA DUNČIENĖ

Remigijus Adomaitis ,,Dagilėlio” choro
vadovas.                   Rimo Gedeikos nuotr.

,,Dagilėlis” ką tik atvykęs į Šv. Andriejaus parapiją, Philadelphia.
Rimo Gedeikos nuotr.

,,Dagilėliai” su prof. Ch. Borowsky, D. Šulcaite, kun. P. Burkausku ir R. Adomaičiu Šv. Andriejaus bažnyčioje, Philadelphia.
Antano Krušinsko nuotr.

Hiutenfeld,��VOKIETIJA

Kalėdinė kauniečių dovana 

Lapkričio 27 d. į lietuvišką Ro -
mu vos sodybą Hiutenfelde,
Vokieti jo je, rinkosi Vokietijos

Lietuvių Bend ruomenės atstovai,
tautiečiai, Hiu ten feldo ir kaimyninių
apylinkių gyventojai. Čia vyko tradi-
cija tampanti Ka lėdų eglutės įžiebi-
mo šventė. Romu vos pilies bokštas,
kuriame dau geliu progų plevėsuoja
Lietuvos vė liava, pirmąjį Advento
sekmadienį sužibo šimtais lempelių,
pavirsda mas aukš čiausia regione
Kalėdine egle. Susi rinkusiems drau-
ge suskai čia vus iki pradžios, pilies
bokšte tvyks telėjo 600 lempučių, ku -
rios džiu gins miestelio gyventojus ir
svečius iki Trijų kara lių.

Šiais metais sužibo ne tik pilies
bokštas – šventės dalyvių akį traukė
Romuvos pilies kiemelyje sto vinti
pasakiško grožio eglė, kurią Vo kie-
tijos lietuviams padovanojo kaunie -
čiai. Kaip nutiko, kad gražuolė bal-
taskarė keliavo beveik 1,500 km?

Šių metų vasario 24 d. Romuvos
pilyje Vokietijos LB  (VLB) ir Euro-

pos lietuvių kultūros centras (ELKC)
organizavo Lietuvos ir Vokietijos
versli nin kų susitikimą, kuriame bu-
vo aptaria mos verslo galimybės Vo-
kietijoje. VLB pirmininkas Antanas
Šiugždi nis, kalbėdamas su VšĮ „Rau-
dondva rio dvaras’’ direktoriumi Zig-
mu Ka lesinsku užsiminė, jog čia,
Hiuten felde, kur įsikūrusi 60 metų
veikianti Vasario 16-osios gimnazija,
ELKC, Lietuvių kultūros institutas
(LKI) ir VLB, yra puikios galimybės
skleisti profesionalų lietuvių meną.

Sugrįžęs į namus Kalesinskas
su šaukė iškiliausių Kauno meninin-
kų susitikimą pakalbėti, kaip Lietu-
va galėtų prisidėti prie profesiona-
laus meno sklaidos istoriškai lietu-
viams prasmingoje vietoje Vokietijo-
je. Disku sij os metu tekstilininkų ir
dailininkų gildijos galerijos „Balta’’
direktorė Jo lanta Šmidtienė pasiūlė
padovano ti Vokietijos lietuviams Ka-
lėdų eglutę.

LR Kultūros ministerijai buvo
pateikta paraiška „Profesionalaus

me  no sklaida Europos lietuvių ben-
druomenėse’’, prie projekto finan sa -
vimo prisidėjo ir Kauno laisvosios
ekonominės zonos direktorius Vy tau -
tas Petružis, projekto globėju tapo
Kalesinskas.

Dailininkės tekstilininkės Šmid -
tienės sumanymą įgyvendino Tomas
Šmidtas, Vytautas Gabševičius, Biru -
tė Gabševičiūtė, Eglė Čibirienė, Da-
lia Grakulskytė-Poškienė ir Martina
Dauskurdytė. Prie projekto prisidėjo
VLB pir mininkas Šiugždinis, Vasa -
rio 16-osios gimnazijos direktorė dr.
Bronė Narkevičienė, ELKC direkto-
rius Rimas Čuplinskas, VLB valdy-
bos narys Gintaras Ručys. Įdomu,
kad kuriant kauniečių eglutę sunau-
dota 16 km specialiai paruoštos
pakavimo plėvelės, 450 m girliandų,
kuriose šviečia 4,500 lempučių.

Šio projekto globėjas sakė, jog
ateityje įgyvendins ir daugiau kūry-
binių sumanymų ir taip tvir tins tiltą
Lietuva-Vokietija.

Vokietijos LB info
Romuvos sodyboje įsižiebė net dvi eg-
lės.
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SKaUTYBĖS KeLIaS

Siekdamas sutelkti lėšas labai
rei kalingiems remontams Rako skau-
 tų stovyklavietėje, Juzės Augustaity -
tės-Vaičiūnienės vyr. skaučių būrelis
prieš šventes pardavinėja ir priima
už  sakymus „Manna” kortelėms.  „Ma -
n na Express Scrip” programa bu vo
įsteigta 1989 metais paremti pelno
nesiekančias organizacijas.  Ši prog-
rama apima daugiau nei 200 vie ti  nių
ir visos šalies parduotuvių, res to ra-
nų, degalinių, siūlo kitų dovanų talo-
nų/kortelių. Da lyvaujan čių prog ra-
moje parduotuvių sąrašą galima ras-
ti internete www.mannaexpress.net.

Nupirkdami „Manna” korteles
sau, šeimai ir draugams, nesvarbu,
ar kasdie niniams reikalams, ar šv.
Kalėdų pro ga, padarote ir gerą skau-
tišką darbe lį. Korteles galima nusi-
pirkti Palai min tojo Jurgio Matulai-
čio misijos prie angyje kiekvieną sek-
madienio ry tą iki gruodžio 11 dienos.
Užsaky mams ar dėl papildomos in-
formacijos kreipkitės pas Juliją Va-
laitytę-Deuschle el. paštu: juliadeus-
chle @sbcglobal.net arba Ramoną
Stepo na  vičiūtę-Žemaitienę el. paštu:
ra mo nas tep@yahoo.com.  

Nuoširdus skautiškas ačiū!

Netekome sesės Nijolės Užubalienės
Skaudi žinia apie rašytojos v. s.

Ni jolės Jankutės-Užubalienės išėji-
mą Namo pasiekė vyr. skaučių ir
skauti ninkių ,,Verpsčių” būrelio
seses, Či kagoje, Lietuvoje ir kitur
pasaulyje gy venančius lietuvius dar
tą pačią lap kričio 20 dieną.

Sesę Nijolę, kuri prieš septyne-
rius metus persikėlė gyventi į Aust -
raliją arčiau savo vienintelės dukros,
paskutinius du mėnesius savo na-
muo se globojo ir slaugė dukra Dovilė
ir žentas Arvydas Zduobos. 

Apdovanota dvasingumu ir stip -
riu tikėjimu, mūsų sesė Nijolė ra-
miai priėmė jai skirtą Dievo valią ir
laiš kuose savo ilga ir sunkia liga ne-
si skun dė, dėl jos nedejavo. Beveik iki
pat gy ve nimo pabaigos rašė spaudo-
je, išleido dar vieną knygą ir rūpino-
si lietuviško jaunimo veikla, gražaus
lietuviško žodžio išsaugojimu.

Apie Nijolę Jankutę-Užubalienę,
kaip rašytoją, poetę, be abejo, rašys
Lie tuvių rašytojų draugijos nariai,
ko legos. Mes, verpstės, norime ją pri -
siminti ir jai padėkoti už mielą sese-
riškumą ir ilgą, šiltą draugystę mūsų
skautiškame gyvenime: sueigose, iš -
kylose, stovyklose. Nijolė mums vi -
suo met buvo tarytum neišsemiama

kū rybinė versmė.
Buvusi kernavietė, amžinos at -

minties v. s. Halina Plaušinaitienė
yra sakiusi: ,,Per ilgus skautiško
sma gaus darbo metus, man atrodo,
vis girdžiu: ‘Nijole, parašyk, Nijole,
pa rašyk!’, o ji – vis su šypsena, su
skautišku humoru ir turiniu mus
pradžiu gina Kernavės tuntininkės
maršu: ‘Ode Kernavės kuoro konsor-
tams’, Ker navės 30-ties metų kroni-
ka, Se serijos inauguracinė ode 1979
m., dai na iš Australijos stovyklos
grįžtan tiems ir t. t.”

Kiti ryškesni sesės Nijolės skau-
tiškame gyvenime atlikti darbai, tai
Lietuvių skaučių seserijos vadovėms
leidinio ,,Gabija” redagavimas, ,,Pe -
lė dų” skilties sudarymas ruošiant
Se serijos skautamokslio knygą ,,Se-
se, bu dėk!”, 10 metų ,,Skautų aide”
tru kęs bendradarbiavimas.

Sesė Nijolė yra sukūrusi daugy-
bę pramoginių vaidinimų. Didelio
dė mesio ir pasisekimo sulaukė ,,Ste -
buk lų naktį”, ,,Cibutė ir vilkas”, ,,Ke -
liaujam su Kalėdų žvaigžde”, moti-
nos dienai – ,,Kaip ji gali taip my-
lėti?”, Ka ziuko mugės atidarymui –
,,Ateina Donelaičio būrai”, ,,Nykš-
tukai”, ,,Trys margučiai ir Velykė”,
,,Gilšės padavimas”, ,,Pajautos slė-
nis” ir kt.  Jos sukurtas Kalėdų vaiz-
delis ,,Pa ke leivingi” yra pasiekęs net
Lietuvą (Ty tuvėnus), o Kernavės
tunto Kū čioms surinktų eilių mon-
tažas iki šiol tebėra tradiciškai at-
liekamas vi sose ,,Verpsčių” kalėdi-
nėse sueigo se/Kūčiose.

Mūsų sesės Nijolės išėjimas iš
gy vųjų tarpo palieka didelę ir ne už -
pildomą tuštumą dukros ir žento
skau tiškoje šeimoje, ,,Verpsčių” bū -
re lyje, skautų organizacijoje ir lietu-
viškoje veikloje. Labai pasigesime
Ni jo lės ir jos kūrybos, įdomių ir
įžvalgių straipsnių ir rašinių ,,Skau-
tų ai de”, ,,Drauge” ir kitoje lietuviš-
koje spaudoje, leidiniuose. 

Esame dėkingos už turtingą pa -
likimą: dešimt išleistų knygų, poezi-
jos rinkinį ,,Vasara išeina” ir daugy-
bę gražiausių bendros skautiškos
veiklos ir jau nystės dienų prisimi-
nimų.

Visų ,,Verpsčių” vardu,
v. s. fil. Ritonė Rudaitienė

Šių metų ruduo Čikagos apy lin -
kių lietuviškuose telkiniuose
buvo ypa tingai gausus įvairių

renginių.  Nepaisant to, vyr. skaučių
ir ,,Verps čių” būrelio sesės prieš
Padėkos die nos savaitgalį sugebėjo
susitikti net du kar  tus. Be to, Vėlinių
proga dauguma susirinko į Pal.
Jurgio Matulai čio mi sijoje aukoja-
mas šv. Mišias už Am ži nybėn jau
iškeliavusias brangias ir nepamiršta-
mas būrelio nares.  

Rugsėjo mėnesio sueigoje Militos
Lauraitienės namuose pasidalinome
vasaros atostogų įspūdžiais, aptarė -
me ateinančių metų veiklą. Klausė -
mės iš kelionių užjūryje sugrįžusių
se  sių pasakojimų. Irena Kerelienė
ap lankė Turkiją, Ritonė Rudaitienė
vi sas tris Baltijos šalis, o Daiva Bu-
litz vi są mėnesį praleido Lietuvoje.
Džiau gė mės jos labai puikiomis
nuotrau ko mis, kurias ji atrinko iš
daugiau kaip 1,000. 

Ritonė Rudaitienė pasidalijo ži-
niomis iš Lietuvos. Jai teko skai tyti
(Bernardinai lt., 2011 m. birželio 30
d.), kad Lietuvos skautai ir ateiti -
ninkai yra susirūpinę LNK televizi -
jos ,,Aš myliu Lietuvą” laidomis, kur
dalyvių elgesys reiškia nepagarbą ne
tik žiūrovui, bet ir Lietuvos valsty-
bei, jos institucijoms, daro neigiamą
įtaką vaikams ir jaunimui.

Laiške, kurį pasirašė Ateitinin -
kų federacijos pirmininkė Rozita Va -
reikienė ir Lietuvos skautijos vyriau-
sias skautininkas Tomas Rakovas,
ra šoma: ,,Mes, Ateitininkų federacija
ir Lietuvos skautija – patriotinės ir
jaunimo organizacijos, kitaip, nei šio
projekto organizatoriai, suvokiame

patriotizmą ir pilietiškumo ugdymą.
Lietuva istorijos vingiuose patyrė
įvairių išbandymų ir kliūčių. Meilė
Lietuvai palaikė Lietuvos žmones net
sunkiausiomis sąlygomis Sibire, la -
ge riuose, kalėjimuose, kovose už lais -
vą žodį, kalbą, nepriklausomybę. Ji
at  vedė mus į laisvę, kurią turime da -
bar ir mokomės ja atsakingai naudo-
tis. Meilė Tėvynei ir lojalumas val-
stybei turi būti ugdomi stiprinant
teisin gumą, gerbiant visų žmonių
teises ir orumą, netoleruojant smur-
to, šmeižto ir patyčių.  Savo šalies, jos
istorijos pažinimas ir iškilių asmenų
gyvenimo teigiami pavyzdžiai pade-
da puo se lėti patriotines vertybes.
Tikslas, ku rio pasiekiama nuolat ro-
dant blogus dalykus, yra ne meilė
savo šaliai, bet priešingai, noras iš
jos išvažiuoti. Lietuvoje yra labai
gražių iniciatyvų, mažuose mieste-
liuose gyvena daug nuostabių žmo-
nių, kurie kasdien puo  selėja savo
kraštą paprastais ir ty liais, bet reikš-
mingais darbais. Geru mas įkvepia,
tačiau apie save garsiai ne kalba. O
apie jį reikia kalbėti.”

• • •
Lapkričio mėnesio sueigoje, vy -

ku sioje Aldonos Rauchienės namuo -
se, su viešnia Aldona Vaitiene dalijo -
mės tikėjimo įžvalgomis, klausėmės
Se nojo ir Naujojo Šv. Rašto ištrau-
kų, dalinomės kilusiomis min timis.
Džiaugėmės, kad sueigoje dalyvavo iš
Orlando, Florida į Čikagą  pa sisve-
čiuoti atvykusi mūsų būrelio na rė
Ramutė Bartuškienė. Po skalsių vai -
šių ir tradicinės ,,Ateina naktis”
atsisveikinome iki susitikimo gruo -
džio 16 d. Kalėdinėje ,,Verpsčių” suei -
goje.

Nijolė Užubalienė.

A+A v. s. nijolei Jankutei Užubalienei mirus,�
reiškiame�gilią�užuojautą�dukrai,�sesei�Dovilei�ir�žentui,
broliui�Arvydui,�netekus�brangios,�mylimos�mamytės�ir

uošvienės.�Lai�Dievulis�priglobia�mūsų�brangią�sesę�Nijolę
savo�karalystėje.�Ilsėkis�ramybėje,�sese�Nijole.�

Jūs�liksite�mūsų�širdyse�ir�mintyse!

,,Aušros vartų/kernavės“ tunto sesės

„Aušros vartų/Kernavės’’ ir „Lituanicos’’ tun  tų 
sueiga įvyks š. m. gruodžio 10 d. 2:30 val. p. p. 

Jaunimo centro didžiojoje salėje. 

A+A v.s. Nijolei Jankutei U!ubalienei mirus, 

rei!kiame gili! u"uojaut! dukrai, sesei Dovilei ir "entui, broliui Arvydui, netekus brangios, 

mylimos mamyt"s ir uo!vien"s. Lai Dievulis priglobia m#s$ brangi! ses% Nijol% savo karalyst"je. 

Ils"kis ramyb"je, sese Nijole. J#s liksite m#s$ !irdyse ir mintyse!

      ,,Au!ros vart$/Kernav"s“ tunto ses"s

Lėšų telkimas Rako stovyklai!

Pas ,,Verpstes”
SESĖ RITONĖ RUDAITIENĖ

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

Andrius (kairėje) su broliu Gyčiu prie įėjimo į  ,,Holiday World”
Nuotrauka iš Andriaus Kriaučiūno asmeninio albumo

ANDRIUS KRIAUČIŪNAS

Prieš keletą savaičių su savo šei -
ma keliavau į „Holiday World”.
Jis yra  Santa Claus mieste, In-

diana.
Tai yra labai smagus pramogų

parkas. Nuvykus nebuvo šilta. Įeida -
mi į parką gavome žemėlapį ir, į jį
pasižiūrėję, nutarėme, ką norime da -
ryti. Aš ir mano brolis Gytis norėjo -
me pasivažinėti ,,linksmaisiais” kal -
neliais, o tėvai norėjo žiūrėti progra-
mas. Su broliu darėme, ką mes no -
rėjome, kol mūsų tėvai žiūrėjo, ką jie
norėjo. Mūsų pirmas pasivažinėji-
mas buvo įspūdingas. Jis vadinosi
„Mai šy tojas”, nes jis tą praktiškai ir
darė. Kai mes atsisėdome, viskas
judėjo labai greitai ir mus visus
„maišė”. Mums tai labai patiko.
Tikrai buvo smagu. Tada ėjome ant
sūpynių, bet tos sūpynės buvo pakel-
tos gana aukštai, ir mus labai aukštai
iškėlė ir vis sukdavo. Čia tai tikrai
buvo labai sma gu! Mes pakilome
aukštai nuo žemės, tai man labai pa-
tiko.  Atrodė, kad skrendame.

Po to ėjome prie „linksmumo”
kalnelių (Rollor coaster). Jis buvo
vidutinio baisumo, bet nebuvo blo-
gas. Jis turėjo gana aukštą nusilei-
dimą ir tai suteikė daug smagumo.
Tada mes sutikome tėvus, kurie
žiūrėjo nardytojų programą. Nema -
čiau visos programos, bet tai, ką ma -
čiau, buvo tikrai įspūdinga. Nardy -

tojai šokinėjo iš labai aukštai į van-
denį ir rodė visokius triukus. Po pro-
gramos ėjome dar ant vieno „links-
mumo” kalnelio. Šitas buvo labai
geras! Mes dideliu greičiu pakilome
labai aukštai ir kritome tiesiai že -
myn.  Buvo „super” smagu! Tada žiū -
rėjome dar vieną programą – jauni-
mo grupė, kuri dainavo. Jie pasirodė
pakankamai gerai. Po to aš su savo
broliu dar kartą ėjome į kalnelį. Jis
buvo normalus, bet nieko įspūdingo.
Šį kalnelį išbandė ir mano mama. Jai
tikrai nepatiko, nes labai daužėsi į
šonus.

Atėjo laikas valgyti pietus. Pa-
val gę ėjome į vandens parką. Buvo
truputį šalta. Pirmiausia ėjome ant
ilgiausių pasaulyje vandens kalne-
lių – „Wildebeast”. Buvo labai smagu
ir įdomu. Ten gerokai sušlampi. Tada
ėjome į baseiną, kuris turi bangas.
Čia buvo labai smagu. Po to išban d ė -
me dar keletą nusileidimų. Vienas iš
mano mėgstamiausių buvo – džiung -
lių lenktynės. Užlipi laiptais aukštyn
ir labai dideliu greičiu leidiesi van-
dens srove žemyn. Tuo pačiu gali
lenktyniauti su kitu besileidžian-
čiu.

Buvo labai smagu, bet jau darėsi
šalta. Reikėjo važiuoti namo. Mes
persirengėme ir išvažiavome. Prieš
išva žiuojant mes nusileidome dar
nuo vieno kalnelio. Buvo labai smagi
die na ir aš siūlyčiau bet kam ten nu -
va žiuoti. Aš būtinai ten grįšiu.

Kelionė į „Holiday World”

,,Esu laiminga, kad rašau vaikams”
„Esu laiminga, kad rašau vai -

kams. Jaučiu, kad tuomet iš tiesų ga -
liu nuveikti kažką naudinga visiems.
Manau, kad gera vaikų poezija rei -
kalinga visiems. O ypač vaikui rei -
kalinga poezija. Ji gydo mažylio
sielą”, – sakė poetė Ramutė Skučaitė
vaikų literatūros informacijos sve-
tainei ,,Rubinaitis”. 

Šiemet  Lie tuvoje labai mėgsta-
ma poetė švenčia 80 metų jubiliejų (ji
gimė 1931 m. spalio 27 d. Palangoje).
R. Skučaitės eilėraščiai stebina iš -
laikoma pusiausvyra tarp minties ir
išraiškos, juose daug vaikiško, nesu -
meluoto ir nepasverto švelnumo, iš -
minties, svarstymų. Kiek daug žais-
mingo kasdienybės atvėrimo skaity-
tojams.

Vaikams poetė paskyrė didžiau-
siąją savo kūrybos dalį. Išleido per 20
poezijos rinkinių, daugiausia – eilė-
raščių, tačiau ji rašė ir nedideles
pasakėles, eiliuotas mįsles, šaradas
ir galvosūkius. Puikiai Lietuvos vai-
kams žinomos jos „galvų sukimo”
knygelės, kuriose – eiliuotos užduo-
tys – kalbinės, loginės, matematinės.
,,Norėčiau išleisti vienos temos jun-
giamąją eiliuotą užduočių knygelę,
bet dabar tokių eilėraščių nerašau.
Kodėl? Todėl, kad jų jau labai daug
prirašyta. Tiksliau – daug kas juos
rašo. Kai ta ‘mada’ praeis, gal at si -
suksiu į tą ‘kūrybėlę’”, – į klausimą,
kodėl šiuo metu nebekuria užduo -

tėlių, „Bernardinai.lt” atsakė poetė.
R. Skučaitė garsėja ir savo verti-

mais iš prancūzų kalbos. Poetė kuria
jau daugiau nei keturiasdešimt metų
ir yra išleidusi per trisdešimt knygų.
Tarp jų žymiausios: „Žydintis spei -
gas”, „Lopšinė ešeriukui” „Takelis iš
naujo”. 2009 m. R. Skučaitė paskelbta
Nacio nalinės kultūros ir meno pre-
mijos laureate. 

Lyrikos rinkinių, pjesių, dainų
autorė, vertėja R. Skučaitė nese niai
išleido poezijos rinktinę „Ant skilu-
sio akmens”. Į rinktinę sudėti 222
poetės eilėraščiai, atskleidžian tys jos
kūrybos kelią nuo 1965 m. iki šių die-
nų. 

„Jos poezija yra gera. Ne tik li -
teratūros kokybės, tačiau ir gėrio –
gerumo šviesos prasme”, – jubilie ji -
niame poetės R. Skučaitės vakare,
vykusiame š. m. spalio 27 d. Rašytojų
sąjungos rūmų salėje, pasakė litera -
tūros kritikas Va len tinas Sventickas.
Siūlau mažie siems mūsų puslapio
skaitytojams paskai tyti poetės su-
kurtų eilėraščių ir ,,atras ti” poetę R.
Skučaitę. O jei bus proga, įsigykite
knygelę ,,Jei nereikėtų skubėti”, ku -
rioje poetė dalijasi mažomis istori-
jėlėmis apie ei lė raščių atsiradimą.
Rasite knygelėje ir eilė raščių. 

Redaktorė

Mamytė ir aš

Kas�švelnumą,�kas�paguodą
Man�kiekvieną�dieną�duoda?
Kas�man�atneša�jaukumą
Per�žiemos�sidabro�dūmą?

–�Tyliai�žingsnį�žengdama,
Meiliai�žodį�tardama,
Ir�švelnumą,
Ir�jaukumą�–
Viską�atneša�mama.

Kas�išmokė�pirmą�žodį,
Pirmą�raidę�kas�parodė?
Kas�lyg�skrynią�man�atvožė
Tėviškėlės�mielą�grožį?

–�Tyliai�žingsnį�žengdama,
Meiliai�žodį�tardama,
Visą�žemę,
Visą�žemę�–
Man�juk�atneša�mama.

Klauso�mažas�ešeriukas,�
Ką�dainuoja�ežeriukas:�
–�Mik,�žuvyte�sidabrine,�
Sidabrine�ir�auksine!�
Glausk�šonelį�prie�žolės,�–
Mano�žolės�patylės,�
Kol�šešėliais�apsiklosi,�
Kol�užmigsi,�kol�miegosi,�
Kol�sapnuodamas�dugne�
užsapnuosi�ir�mane�–

Močiutė

Kas�gera,�kas�šilta�—močiutė.
Kas�glosto,�kas�glaudžia�—�mo�čiutė.

Močiutė�—�tai�pasakos�ilgos,
raudonos�uogelės�ant�smilgos,

Gėlių�daigeliai�sužėlę,�
lėlyčių�margi�drabužėliai…

Močiutė�—�mamytės�mama.�
Močiutė�—�namų�šiluma.

Poetė Ramutė Skučaitė.
Gedimino Kajėno (Bernardinai.lt) nuotr.

Lopšinė ešeriukui

Vėsų�ramų�ežeriuką,�
Tą,�kur�migdo�ešeriuką,�
Mik,�žuvyte�sidabrine,�
Sidabrine�ir�auksine...
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,,Pur due University turi būti laimingas, 
kad turėjo savo gretose šį pasau linio ly gio mokslininką” 

LAIMA APANAVIČIENĖ

Gausybė renginių Čikagoje ir
apylinkėse nesutrukdė didžiu-
liam būriui žmonių atsiliepti

į Vydūno fondo kvietimą dalyvauti
Romualdo Vis kan tos, Purdue Univer-
sity, Lafay ette, IN  profesoriaus eme-
ritus pagerbime, surengtame jo 80-
mečio proga. Pa saulio lietuvių cent-
ro didžiojoje salėje tvyravo puiki
nuotaika, girdėjosi šūksniai: ,,Kiek
seniai nesimatėm!” Nenuostabu, mat
čia susirinko tie, kurie kartu, su tada
dar būsimu profesoriumi, studijavo
University of  Illinois, Urbana, IL ir
tie, kurie su juo mokėsi gimnazijoje,
skautavo Vokie tijoje, DP stovyklose.
Netilo kalbos, girdėjosi juokas, blyk-
sėjo fotoapa ra tai. 

Programos vedėja fil. Vida Bra -
zaitytė pristatė atvykusius garbius
svečius  ir trum pam žodžiui pakvietė
Vydūno fondo tarybos pirmininką
fil. Leoną Maska liū ną. Pirmininkas
trumpai papasakojo apie 1952 me tais
įkurtą Vydūno fondą ir pasidžiau gė
pro ga pasveikinti vie ną dosniau sių
šio Fon do rėmėjų prof. R. Vis kantą su
gražia sukaktimi. 

Prof. R. Viskantai Vydūno fondo
valdybos pirmininko pavaduotoja ir
Vydūno fondo tarybos narė Jūratė
Va riakojienė ir Vydūno fondo tary-
bos narė Renata Variakojytė-Staniš -
kienė užrišo lietuvišką tau ti nę juos -
tą, prie švarko atlapo pri segė gėlę, jo
žmonai Birutei įtei kė rožių puokštę.

V. Brazaitytė, perskaičiusi Lie -
tuvos Respublikos prezidentės Dalios
Grybauskaitės ir Užsienio reikalų

ministerijos Užsienio lietuvių depar-
tamento direktoriaus Arvydo Dau no -
ravičiaus sveikinimus, pakvie tė prie
mikrofono profesorių dr. Ro mual dą
Kašubą, sukaktuvininko drau gą dar
iš studijų laikų. 

Pranešėjas savo pranešime ,,Mok s -
 lininko kelias. Darbų apimtis, at -
siekimai ir atžymėjimai” ne tik deta -
liai apžvelgė prof. R. Viskantos nu -
eitą   mokslininko kelią.  Dviejų uni-
versitetų – Technischen Univertsi tät
Miunchene (1994) ir Purdue Univer -
sity (2007) – garbės daktaro prof. R.
Viskantos mokslinių darbų sritis –
šiluminių mainų dinamika spren -
džiant branduolinių reaktorių auši -
ni mo problemas. Ne ką mažiau svar-
bus jo darbas JAV ministerijų bei de -
partamentų patariamuosiuose komi -

te tuose, Nacionalinėje mokslo funda -
cijoje, Energijos ir gynybos ministe -
rijos nacionalinėje taryboje, Nacio -
na li nėje erdvės ir aeronautikos ad -
ministracijoje (NASA). Visoms parei -
gybėms išvardinti reikėtų nemažai
laiko. Profesorius išugdė visą plejadą
jaunų mokslininkų visame pasauly-
je, dirbo vizituojančiu profesoriumi
daugelyje pasaulio universitetų.

Nuopelnus mokslui atspindi ir
garbios premijos – profesorius jų ga -
vo net 20. Vien faktas, kad daugiau
nei 500 profesoriaus straipsnių buvo
paskelbti 50-yje JAV, Japonijos ir Eu -
ropos mokslo žurnalų, yra iškal bin -
gas. Jis vienintelis iš lietuvių moks-
lininkų nuo 1987 m. yra US National
Academy of  Engineering narys, Lie -
tuvos ir Rusijos mokslo aka demijų na -
rys. Mokslinės informacijos institu-

tas pripažino prof. R. Viskantą vienu
iš dažniausiai cituojamų jo specialy-
bės mokslininkų vi same pa saulyje. 

Apibendrindamas savo  praneši -
mą prof. R. Kašuba pasakė: ,,Pur due
University turi būti laimingas, kad
turėjo savo gretose šį pasau linio ly -
gio mokslininką” ir pažymėjo, kad,
profesoriaus darbai pasižymėjo or gi -
nalumu, plačia apimtimi ir aukšta
ko kybe. Pranešėjas išreiškė viltį, kad
greitu laiku Purdue University R.
Viskantai suteiks ,,R. Viskanta Dis -
tin guished Professorship” vardą. 

Ypa tingai pranešėjas pažymėjo
prof. R. Viskantos žmo giškąsias savy -
bes: ,,Šalia archyvų ir sienose iš kaltų
at žymė jimų prof. Viskanta pa liko
žmo giš kąjį savo veiklos ir moks linės
eti kos tęsinį. Jo doktorantai, ma -

gistrai, po daktarinių studijų studen-
tai ir sta žuotojai dar il gai pri mins pa -
sau liui prof. Vis kantos moks linius
darbus ir jo indėlį į jų gy veni mą.” 

Pabaigoje pranešėjas susirin ku -
siems pranešė, kad iš Lietuvos moks -
lų akademijos (LMA) sukaktuvi -
ninkui at siųs tas svekinimas, pasira -
šytas LMA prezidento Valdemaro Ra -
zumo ir LMA Technikos mokslų sky -
riaus pirmininko Vytauto Osta še -
vičiaus, ir įteikė jį R. Viskantai.

Kaip dažnai, kalbant apie pro-
fesinius žmogaus laimėjimus ir pa -
sie kimus, neužsimenama apie pap -
rastą žmogiš ku mą, tiesiog pamiršta-
ma, kad be profesijos žmogus turi as -
meninį gyvenimą, jį supa ne tik kole-
gos, bet ir šeima, artimieji. Ar aukš-
tumas karjeroje pasiekęs žmogus su-
geba užjausti, neskaudinti ki to, ar

moka ištiesti pagalbos ranką, tarti
paguodžiantį žodį? Ar moka gerbti
save ir jį supančius? Apie šią – R. Vis-
kantos ,,antrą medalio pusę” – kal-
bėjo dar vienas profesoriaus stu di jų
draugas Antanas Dundzila. Kal bėjo
apie žmogų, bičiulį, vyrą, šei mos tė-
vą, apie Ro mulį (taip profeso rių R.
Viskantą draugai, kaip teigė pranešė-
jas, vadina dar nuo studijų Ur  bana
lai kų). 

Pranešėjas, pažymėdamas R. Vis -
kantos atsidavimą šeimai, drau gams
pastebėjo: ,,Nedaug rasite mokslinių
kny gų, dedikuotų savo antrajai pu -
sei. 2005 m. R. Vis kanta savo moks li-
ne knyga dėkoja savo ištikimai gy ve-
nimo draugei Birutei, be kurios pa   ra-
mos, supratimo, šeimos rūpes čių ant
savo pečių paėmimo, profesorius įsi-
tikinęs, – tiek daug nebūtų pa sie-
kęs.”

Ir čia pat pranešėjas klausė: ,,Ar
ne keista, kad ‘Honoris Cau sa’ nėra
skiriami diplomus užsitarnavusiųjų
tėvams ar antrosioms pu sėms?”

Profesoriaus žmogiškumą rodo
ir jo domėjimasis jaunųjų moksli nin -
kų darbais, jų pavardžių įrašymas į
savo mokslinių darbų aprašus. 

Baigdamas kalbėtojas nuošir -
džiai sakė: ,,Tu man visai neatrodai
se nas. Tebe lakstai po Turkijas, Hon -
kon gus. Toli mose kelionėse mums
rašai atvi rukus. Esame dėkingi Tau
už bičiu lystę, šilumą...”

Po pranešėjų pasisakymų ger-
biamą prof. R. Viskantą sveikino Lie -
tuvių Fondo tarybos pirmininkas Ri -
mantas Griš ke lis, pajuokavęs, kad
be ne pirmą kartą atėjo sveikinti be
piniginės pa ramos – R. ir B. Viskan -
tos – vieni di džiausių LF rėmėjų. 

Nukelta į 14 psl.

Klasės draugai (iš kairės):  Danguolė Griganavičienė, prof. Romualdas Viskanta,
Algis Černius, Aldona Totoraitienė, Pranas Totoraitis ir Alė Namikienė.

Laimos Apanavičienės nuotraukos

Prof. Romualdą Viskantą (kairėje) su jubiliejumi pasveikino Lietuvos mokslų aka-
demija. Raštą perdavė prof. Romualdas Kašuba, tekstą perskaitė fil. Vida Bra-
zaitytė. 

Jubiliatas prof. Romualdas Viskanta buvo pagerbtas lietuviška tautine juosta. Iš kairės: Birutė Viskantienė, Leonas
Maskaliūnas, Romualdas Viskanta, Jūratė Variakojienė ir Renata Variakojytė- Staniškienė.

Apie jubiliato prof. Romualdo Viskan -
tos ,,antrą medalio pusę” kalbėjo studi-
jų draugas Antanas Dundzila.



Įkiekvieną kepinį įdėkite nors
dalelę širdies, kiekvieną pyragą
kepkite su meile, galvodami apie

tuos, ku rie mėgausis Jūsų kulina-
riniu še devru. Kas dirba stropiai,
gauna gerą rezultatą. Manau, jog tą
patį galima pasakyti ir apie pyragų,
tortų kepi mą. 

Tad jei norite, kad Jūsų kepiniai
džiugintų akį, laikykitės pagrin-
dinių taisyklių: būtinai persijokite
miltus, baltymus išplakite iki stan-
džių putų, sviestą ištrinkite iki puru-
mo. Jei į teš lą nedėsite riebalų, gau-
site biskvi tinę tešlą. Ji lengvesnė,
bet ne tokia trapi. Dar viena minkš-
tos trapios tešlos paslaptis – ją mai-
šykite viena kryptimi. Mat tešlos
purumas priklauso nuo joje esančių
oro pūslyčių, kurios, netinkamai
maišant tešlą, su bliūkšta. Ypač atsar-
giai maišykite tešlą, sukrėtę baltymų
putas.

Paruoštos trapios tešlos negali-
ma ilgai laikyti arba užšaldyti, nes
tešlos ,,keliamoji jėga” (kepimo mil-
telių skilimas) vyksta ir toliau. Bet
iškepę ir ataušinę biskvi tą, tuoj pat
galite jį užšaldyti, jo skonis atšal-
džius bus toks pats.

TORTAS ,,MĖNULIS”

Tešlai reikės: 2 lazdelių sviesto,
puodelio cukraus, 6 kiaušinių, vieno
ir pusės puodelio miltų, ¾ puodelio
krakmolo, 1 šaukšto kakavos, 1.5 ar-
bat. šaukštelio kepimo miltelių, romo
ir apelsinų esencijos, riebalų formai
ištepti.

Kremui: 2 lazdelių sviesto, cit-
rinų esencijos, pusės puodelio švie žios
pertrintos varškės, puodelio cuk raus
pudros, 2–3 šaukštų šviežių braš  kių
sirupo.

Puošimui: šokolado drožlių.
Iš visų tešlai skirtų produktų (iš -
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mŪSŲ STaLUI

Paruošė�Nijolė Nausėdienė • El.�paštas:�nausediene@aol.com

KEPKIME KARTU!
skyrus esencijas) paruoškite trapią
minkštą tešlą.

Minkštos trapios tešlos 
paruošimas

Ruošiant tešlą klasikiniu būdu,
sviestas išsukamas iki purumo. Tada
po vieną įmušami kiaušiniai, beria -
mas cukrus. Masė sukama toliau, kol
nelieka cukraus kruopelių. Trūku-
mas tas, kad sugaištama daug laiko
masei ištrinti, iki kol cukrus visiškai
iš tirps. Tad galiu pasiūlyti du prak-
tiš kesnius tešlos paruošimo būdus.

Pusvalandį, prieš ruošdami teš-
lą, sviestą išimkite iš šaldytuvo, kad
atšiltų iki kambario temperatūros.
Tada jį nesunkiai išsuksite iki puru-
mo. Kiaušinius išplakite su cukrumi
bei vaniliniu cukrumi. Jau plakant
cukrus iš dalies ištirps.

Kitas būdas – sviestą išlydykite
ir dar kelias minutes pakaitinkite,
kad įgautų aukso spalvą. Lydyti rie -
balai suteiks kepiniui malonų kvapą.
Nugraibykite susidariusias putas.

Riebalus į kiaušinių plakinį pil -
kite tik juos ataušinę iki kambario
temperatūros. Riebalų neperkaitin-
ki te, nes tada kepinys bus kartus.

Nuosekli darbo eiga:

Išplakite kiaušinius su cukrumi
bei vaniliniu cukrumi. Sviestą išsu -
ki   te iki purumo arba išlydykite. Į
kiau šinių masę po šaukštą įmaišy -
kite sviestą.

Trynius, atskyrę nuo baltymų,
ga lite ištrinti su
cukrumi ir į juos da-
 limis sudėti sviestą.
Galiausiai įmai šy-
kite išplaktus iki
standumo balty-
mus. Taip paruošta
tešla bus puresnė,
bet mažiau sultin-
ga. 

Miltus sumai-
šykite kartu su ka -
ka vos milteliais bei
kepimo milteliais ir
krakmolu. Galiau-
siai įmaišykite ro-
mo ir apelsinų esen-
ciją. 

Apskritos tortinės dugną ištep-
kite sviestu ir ant jo pilkite po 2–3
šaukštus tešlos ir, užtepę plonu
sluoksniu, kepkite torto lakštus.

Kiekvieną paplotį kepkite po
10–12 min. 400–425 F temperatūros or-
kai tėje. Iškepkite 6–8 torto lakštus.

Juos ataušinkite, išdėlioję ant gro-
telių. 

Tuo metu kremui skirtą nešaltą
sviestą išsukite iki purios masės. Su -
dėkite citrinos esenciją, varškę ir
cuk  raus pudrą ir viską gerai išmai -
šykite. Galiausiai po šaukštą pilkite
braškių sirupą. 

Kiekvieną lakštą ap tepkite kre-
mu ir sudėkite vieną ant kito. 

Torto viršų apibarstykite šokola-
do drožlėmis. 

Tortą apie 1 val. lai ky kite šaldy-
tuve, kad tešlos lakštai su drėktų ir
suminkštėtų.

TORTAS ,,GALVOSŪKIS”

Tešlai reikės: 2 lazdelių sviesto,
1 1/2 puodelio cukraus, 1 pakelio va -
nilinio cukraus, 3 kiaušinių, citrinų
esencijos, 1 1/3 puoduko miltų, šaukš-
to krakmolo, 1 šaukštelio kepimo mil-
telių.

Priedui: 2 oz maltų migdolų, apie
3 oz riešutų nugos, puodelio abrikosų
džemo, 4 oz minkštos marcipaninės
masės.

Puošimui: cukraus rutuliukų,
trupinėlių (kelių spalvų), kapotų pis -
tacijos riešutų, trupintos riešutų ka ra -
melės. Papuošimui galima naudoti
viską, ką tik sugalvojate.

Paruoškite minkštą trapią tešlą
iš jai skirtų produktų, pagal ankstes-
niame skyrelyje aprašytą gaminimo
būdą. Ištepkite sviestu tortinę ir, su -
pylę tešlą, išlyginkite viršų.

Kepkite 30 minučių 375 F tempe -
ratūros orkaitėje.

Biskvitą iš formos perkelkite ant
grotelių ir ataušinkite. 

Perpjaukite į 3 dalis. Apatinę
biskvito dalį storai ap tep kite riešutų
nuga, ant viršaus už dėję antrąją –
vienu puodeliu abri kosų košės. Už-
klokite trečiąją biskvito dalį.

Tortą, uždengę medine lentele,
stip riai paslėkite ir taip laikykite 30
minučių. 

Nuėmę lentelę, torto viršų bei šo -
nus aptepkite abrikosų koše (2 valg.

šaukštus palikite papuošimui).
Išminkykite marcipaninę masę,

iškočiokite ir užklokite ant torto vir -
šaus bei apjuoskite torto šonus. Ją
stip riai prispauskite ir tortą dar 30
min. laikykite paslėgę lentele.

Tortą supjaustykite įvairaus dy -
džio gabalėliais. 

2 valg. šaukštus abrikosų džemo
pakaitinkite su 2 valg. šaukštais šalto
vandens. Šiuo glaistu aptepkite kiek-
vieno gabaliuko viršų ir už berkite
puošimui skirtus produktus, kad jie
prisiklijuotų.

Riešutų nuga (1 sv)

Reikės: ½ puodelio aliejaus, 4 oz
tarkuoto šokolado, ½ puodelio cuk -
raus pudros, 2 oz kapotų migdolų, 2 oz
paskrudintų ir sukapotų riešutų, 4
valgomų šaukštų grietinės arba kon-
densuoto pieno (arba romo), 4 valg. š.
stiprios kavos, kelių lašų romo esenci-
jos.

Visus produktus išsukite iki
vien tisos masės.

Minkšta marcipaninė 
masė

Reikės: 6 oz migdolų, puodelio
cuk raus pudros, ½ kiaušinio baltymo,
1 arbat. š. kavos likerio, maisti nių da-
žų (geltonų). Vietoj jų galima įberti
trupučiuką šafrano.

Marcipaninę masę puošimui pra -
dėkite gaminti iš vakaro: migdolus
nu plikykite, nulupkite lukštus ir su -
malkite mėsmale. Migdolų masę iš -
maišykite su puse puodelio cukraus
pudros, kiaušinio baltymu ir likeriu.
24 valandas laikykite šaldytuve, su -
vynioję į polietileninį maišelį. Tada
masę dar kartą išminkykite su liku-
sia cukraus pudra (galite nuspalvinti
trupučiu maistiniu dažu).

Patarimas: Marcipaninė masė
greitai kietėja, todėl ją kočiokite mai -
šelyje.

Parengta pagal 
,,Kepimo pas laptys”

Artėjant šv. Kalėdoms, norėtume pasmalsauti, ko-
kiais kalėdiniais, šventiniais kepiniais – sausainiais, pyra-
gais, tortais, raguoliais – vaišinate savo šeimyną, giminai-
čius, draugus, bičiulius? Iki šv. Kalėdų liko kelios savaitės.
Atsiųskite mums savo mėgstamiausių (lengviausiai iš-
kepamų, skaniausių, šventiškiausių ir pan.) kepinių recep-
tus, o mes jais mielai pasidalinsime su ,,Draugo” skaitytojais. 

Siųskite�paprastu�paštu:� ,,Draugo”� redakcija,�4545�West�63rd�Street,�Chicago,� IL
60629� arba,� jei� naudojatės� internetu,� –� redakcija@draugas.org.� Siųsdami� receptą
nepamirškite�parašyti� savo�vardo,�pavardės� ir� telefono�numerio,� kad,� kilus�neaišku-
mams�dėl�recepto,�galėtume�susisiekti.�Lauksime�Jūsų�receptų�ir�kepinių�nuotraukų.

Redakcija

Reikės: 1 1/2 puoduko cukraus,
(1/2 puoduko cukraus reikės dėti į bal-
tymus), 1 puoduko 8 oz pasukų (but-
termilk), 2 kiaušinių (baltymus at-
skirkite), 2 oz „German” saldaus šoko-
lado (ištirpinto), 1 3/4 puoduko miltų,
1/4 šaukštelio druskos, 1/4 šaukštelio
sodos ir 1/2 puoduko „Canola” alie-
jaus.

Pertepimui: 2 puodukų plaktos
grietinėlės, 1 puoduko cukraus pud-
ros, 1/3 puoduko kepimo kakavos ir
1/2 puoduko sumaltų migdolų.

Įkaitinkite orkaitę iki 350 F tem-
peratūros. Ištepkite riebalais dvi 9
colių apskritas kepimo formas, padė-
kite į šalį.

Dideliame dubenyje išplakite
vieną puoduką cukraus, pasukas,
aliejų, kiaušinių trynius ir ištirpintą
šokoladą.

Sumaišykite miltus su 1/4 šaukš-
telio sodos ir 1/4 šaukštelio druskos
ir po truputį plakite į cukraus kiau-
šinių mišinį, kol viskas gerai susi-

maišys. 
Dideliame dubenyje išplakite

baltymus iki standumo. Po truputį
įplakite likusį cukrų. Su šaukštu po
truputį įmaišykite baltymus į tešlą. 

Tešlą supilkite vienodai į dvi
kepimo formas. Kepkite 350 F tem-
peratūroje apie 12–22 minutes arba
kol įkištas medinis pagaliukas į teš-
los vidurį bus visiškai švarus. Pali-
kite atvėsti apie 10 minučių. Išimkite
iš kepimo formų ir laukite, kol visai
atvės.

Perpjaukite kiekvieną dalį hori-
zontaliai į dvi dalis. Išplakite grie -
tinėlę, sudėkite cukraus pudrą, kaka-
vą ir likusią druską. Plakite tol, kol
masė išsiplaks. Perpjautą dalį padė-
kite ant padėklo, užtepkite grietinėle,
pabars tykite 2 šaukšteliais migdolų.
Ant jos dėkite kitą dalį ir vėl darykite
tą patį. Viršutinę dalį ir šonus aptep-
kite grietinėle, užbarstykite migdo -
lais. Skanaus!

Vida Brakauskienė

Šokolado mėgėjo pyragas
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Čikaga (BNS) – Lapkričio 24 d.
mirė buvusio Čikagos mero Richard
Daley žmona Maggie Daley. Moteris,
kuriai prieš daugiau nei devynerius
metus buvo nustatytas krūties vėžys,

mirė sulaukusi 68 metų amžiaus. M.
Daley žmona paskutines savo gyveni-
mo valandas praleido namuose, ap-
supta vyro, vaikų ir kitų artimųjų.

Radiolokacinė stotis Kaliningrade 
įtraukta į kovinę sudėtį

Didžiosios Britanijos teismas įtariamai 
Rusijos šnipei leido likti šalyje

Rusijos prezidentas ragina derėtis su
Lietuva dėl bevizio režimo Karaliaučiui 

Vilnius (JAV ambasados Lietu-
voje info) – Žinomų JAV studijų prog-
ramų ,,Fulbright”, ,,Humphrey”, ,,In-
ternational Visitors Leadership Prog-
ram”, ,,Youth for Understanding” bu-
vę dalyviai buriasi į organizaciją.
Naujosios ,,JAV-LT alumni asociaci-
jos” tikslas – puoselėti Lietuvos visuo-
menę panaudojant JAV įgytą patirtį ir
stiprinti JAV bei Lietuvos santykius.

Praėjusių metų rugsėjį JAV am-
basadorė Lietuvoje Anne E. Derse pa-
kvietė  JAV vyriausybės rengiamose
studijų programose dalyvavusius
žmones burtis į asociaciją, kuri pa-
dėtų palaikyti ryšius tarp programų
dalyvių.

Po metų ambasadorės kvietimas
įgavo formą. Susibūrusi programų
dalyvių iniciatyvinė grupė užregist-
ravo „JAV-LT alumni asociaciją”.
Priėmime, vykusiame š. m. lapkričio
21 d. pas ambasadorę A. E. Derse, bu-

vo pristatyta asociacijos veikla ir val-
dyba, susitiko apie 100 programų da-
lyvių. 

Šiuo metu JAV-LT programose
dalyvavusiųjų sąraše yra apie 700
įvairių sričių veikėjų, studijavusių
Amerikoje pagal „Fulbright”, ,,Hump-
hrey”, ,,International Visitors Lea-
dership Program”, ,,Youth for Under-
standing” ir kitas programas.  JAV-LT
bendruomenės nariai yra politikai,
mokslininkai, akademikai, versli-
ninkai, žurnalistai ir kitų sričių spe-
cialistai. Daug jų yra tikrai gerai ži-
nomi ir aktyvūs Lietuvos visuome-
nės veikėjai.

Pirmąjį ,,JAV-LT alumni asocia-
cijos” renginį sausį pagerbs Lietuvos
prezidentas Valdas Adamkus. Jis da-
linsis savo patirtimi JAV, apžvelgs,
kaip tarptautinę patirtį galima pri-
taikyti Lietuvoje.  

Neipidas (BNS) – JAV valstybės
sekretorė Hillary Clinton atvyko į
Mianmaro sostinę Neipidą, pradėda-
ma istorinį apsilankymą šioje šalyje.
H. Clinton atvykimas yra pirmasis
JAV valstybės sekretoriaus apsilan-
kymas Mianmare per 50 metų. 

Tačiau prie viešbučio ir šalia
esančiose gatvėse nebuvo susirinku-
sios smalsuolių minios, šventinės
nuotaikos, jokių vėliavų, o tik keli
budintys policijos pareigūnai. Kaip
kontrastas prie netoliese esančio
viešbučio iškabintas didžiulis plaka-

tas, kuriame skelbiama apie Balta-
rusijos ministro pirmininko apsilan-
kymą, kuris įvyks per ateinančias
kelias dienas.

Oro uoste atvykusią H. Clinton
pasveikino nedidelė Mianmaro už-
sienio reikalų ministro vadovaujama
delegacija. Dėl žmogaus teisių pažei-
dinėjimo karinės chuntos valdymo
metais Mianmaras yra beveik atskir-
tas nuo pasaulio. Be to, šaliai taiko-
ma daugybė apribojimų. Tačiau H.
Clinton pareiškė tikinti šalyje vykdo-
mų permainų sėkme.

Susibūrė JAV vyriausybės programų dalyviai 

Puikus lietuvaitės pasirodymas 

Maskva (BNS) – Rusijos prezi-
dentas Dmitrij Medvedev paragino
tęsti derybas su Lietuva dėl bevizio
režimo Karaliaučiaus kraštui ir sakė
tikįs, kad panašus susitarimas su
Lenkija bus paruoštas dar iki metų
pabaigos. Šį klausimą D. Medvedev
iškėlė priėmęs Karaliaučiaus srities
gubernatorių Nikolaj Cukanov.

,,Tikiuosi, kad Rusijos užsienio
reikalų ministerija ir Lenkijos kole-
gos netrukus sutars dėl galutinio do-
kumento keliavimui be vizų naujuo-
se regionuose, būtent Karaliaučiaus
srityje ir Lenkijos provincijose”, –
sakė D. Medvedev. ,,Tuo pat metu tu-

rime tęsti darbą su Lietuvos partne-
riais. Manau, kad jis turėtų vykti
taip pat, kaip su mūsų Lenkijos part-
neriais. Suprantame, kad kalbame ne
tik apie atskirų valstybių įsipareigo-
jimus, bet apie Europos Sąjungos
(ES) ir Šengeno susitarimus. Vis dėlto
manau, kad turime tokį modelį taiky-
ti visur”, – sakė Rusijos prezidentas.

Iki šiol galioję ES susitarimai lei-
do supaprastintą judėjimą per sieną
numatyti tik 30–50 kilometrų ruože,
tačiau Rusija su tuo nesutiko ir sie-
kė, kad paprastesnės sienos kirtimo
taisyklės galiotų visai Karaliaučiaus
sričiai.

Leipzigas (Delfi.lt) – Lapkričio
20–26 d. Leipzigo Felikso Mendelso-
no-Bartholdy aukštojoje muzikos ir
teatro mokykloje, kurioje savo laiku
studijavo M. K. Čiurlionis, J. Gruo-
dis bei kiti iškilūs Lietuvos muzikai,
vyko 5-tasis Vokietijos aukštųjų mu-

zikos mokyklų orkestrinio dirigavi-
mo konkursas.

Konkurso vertinimo komisija
lietuvaitei dirigentei Mirgai Graži-
nytei skyrė 2-ąją vietą ir kitą ypatin-
gą apdovanojimą – koncertą su Mit-
teldeutscher Rundfunk orkestru.
Konkurse dalyvavo 24 jaunieji diri-
gentai iš 14 visos Vokietijos aukštųjų
muzikos mokyklų, tarp kurių – lietu-
vaitė M. Gražinytė, orkestrinį diriga-
vimą studijuojanti dviejose aukšto-
siose mokyklose – Leipzigo (prof. U.
Windfuhr) ir Zuricho (prof. J.
Schlaefli) – bei nuo rugsėjo užimanti
antrojo kapelmeisterio pareigas Hei-
delbergo (Vokietija) operos teatre.
Lietuvaitės batutai pakluso net 4
skirtingi Vokietijos orkestrai, kiek-
viename iš keturių konkurso ratų
grojo vis kitas orkestras. Ketvirtaja-
me rate finalistai dirigavo Mittel-
deutscher Rundfunk orkestrui.

25 metų M. Gražinytė, jau turinti
ženklią chorinio, operinio bei simfo-
ninio dirigavimo patirtį, konkursui
ruošė pluoštą skirtingų stilių, epo-
chų kūrinių orkestrui.

Islandijos parlamentas balsavo už
Palestinos valstybės pripažinimą

JAV ambasadorė Anne E. Derse (antra iš dešinės)  JAV vyriausybės finansuojamų
švietimo mainų programų dalyviams surengė priėmimą, kurio metu buvo praneš-
ta apie ,,JAV-LT alumni asociacijos” įsteigimą.                                       

Organizatorių nuotr.

H. Clinton lankosi Mianmare

Mirė buvusio Čikagos mero R. Daley žmona

Dirigentė Mirga Gražinytė 
Asmeninio archyvo nuotr.

Kaliningradas (BNS)– Kalinin-
grado srityje į įspėjimo apie raketų
puolimą sistemos kovinę sudėtį
įtraukta nauja radiolokacinė stotis
,,Voronež-DM”.  Įsakymą dėl radiolo-
kacinės stoties (RLS) įtraukimo į ko-
vinę sudėtį davė Rusijos prezidentas

Dmitrij Medvedev. 
D. Medvedev taip pat pranešė su-

rengsiąs pasitarimą su ginkluotųjų
pajėgų vadovybe dėl tų pavedimų,
kuriuos jis davė dėl padėties, susiju-
sios su JAV priešraketinės gynybos
sistema Europoje. 

Londonas (BNS) – Didžiojoje
Britanijoje specialus imigracijos by-
lų teismas nutarė, kad vieno buvusio
įstatymų leidėjo padėjėja rusė, kuri
yra kaltinama šnipinėjusi Maskvai,
gali likti šalyje. Teismas nusprendė,
kad Jekaterina Zatuliveter, užmezgu-
si romaną su savo viršininku – Bri-
tanijos parlamento nariu, nekelia
grėsmės nacionaliniam saugumui,
nors vyriausybė tvirtino priešingai.
Imigracijos komisijos 28 puslapių nu-
tartis neatmeta galimybės, kad J. Za-
tuliveter galėjo būti Rusijos agentė.

26 metų rusė buvo suimta gruo-

dį, įtarus, kad ji naudojasi savo tar-
nybine padėtimi įstatymų leidėjo
Mike Hancock biure ir perdavinėja
informaciją Rusijos žvalgybai. J. Za-
tuliveter pripažino, kad ją jau ketve-
rius metus sieja romanas su virši-
ninku – Liberaldemokratų partijos
nariu, kuris užėmė svarbias pareigas
Gynybos komitete. Tačiau ji teigė ne-
santi slaptoji agentė.

Kaltinimai dėl šnipinėjimo nebu-
vo pateikti, bet Didžiosios Britanijos
pareigūnai siekė deportuoti J. Zatu-
liveter, nes ji esą kelia grėsmę nacio-
naliniam saugumui. 

Reikjavikas (BNS) – Islandijos
parlamentas balsavo už Palestinos
valstybės pripažinimą teritorijoje,
kurioje ji egzistavo iki 1967 m. Arti-
muosiuose Rytuose kilusio karo. 

Parlamento rezoliucijoje  nuro-
doma, kad įstatymų leidėjai ,,taip pat
ragina Izraelį ir Palestiną siekti susi-
taikymo pasirašant taikos sutartį,
pagrįstą tautų teisėmis ir Jungtinių
Tautų (JT) rezoliucijomis, kurios rei-
kalauja, kad Izraelio valstybė ir Pa-
lestinos valstybė pripažintų viena ki-
tą”. Islandijos parlamentas pažymi,

kad ,,Palestinos išsivadavimo organi-
zacija yra teisėta visų Palestinos
žmonių atstovė”, taip pat primena
apie palestiniečių pabėgėlių teisę
grįžti į savo buvusius namus ir ragi-
na abi puses nutraukti smurtą.

Šis balsavimas Islandijoje buvo
surengtas palestiniečių vadovams te-
bekovojant dėl visateisės narystės
Jungtinėse Tautose, kurios palesti-
niečių prezidentas Mahmud Abbas
paprašė JT Generalinėje Asamblėjo-
je rugsėjo 23 dieną.
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L I E T U V A PA S A U L I S

Suskaičiuoti, kiek valstybei at-
sieis banko ,,Snoras” griūtis, dar
ankstoka, sako žinovai. Bet jau dabar
aišku, kad didžiausią žalą dėl dingu-
sių milijardų pajus verslo įmonės.
,,Tikėtina, kad Indėlių draudimo fon-
dui prireiks nemenkos sumos. Taip
pat tikėtina, kad didelę dalį tos su-
mos pavyks susigrąžinti pardavus
dalį ‘Snoro’ likvidaus turto, bet neap-
drausti kreditoriai praras nuo 80
proc. iki 100 proc. savo lėšų, tie pini-
gai dingo, o tai – žala piliečiams ir
verslui”, – teigė Investuotojų asocia-
cijos valdybos pirmininkas Vytautas
Plunksnis. Pats bankas tvirtina, kad
verslo klientų indėlių banke yra 1,6
mlrd. litų, pusė jų – įmonės, regist-
ruotos ne Lietuvoje. Iš Lietuvoje re-
gistruotų įmonių indėlių apie 350
mln. litų sudaro valstybės sektorius.
Iš privataus verslo indėlių – 260 mln.
litų yra apdrausti, o neatgautinų in-
dėlių suma verslo įmonėms iš viso
gali sudaryti apie 240 mln. litų. Skel-
biama, kad dėl ,,Snoro” bankroto ne-
mokumas gali grėsti apie 30 bendro-
vių.

***
Per tris šių metų ketvirčius Ūkio

ministerija ir viešoji įstaiga „Inves-
tuok Lietuvoje” su investuotojais pa-
sirašė ketinimo protokolus dėl 20 in-
vesticinių projektų, kurių bendra
vertė siekia 366 mln. litų, juos įgy-
vendinančios užsienio bendrovės yra
numačiusios sukurti daugiau kaip
2,500 naujų darbo vietų. Nuo šių me-
tų pradžios iki spalio 5 ketinimų pro-
jektai pasirašyti su įmonėmis, pla-
nuojančiomis investuoti į gamybą,
15 įmonių veikia paslaugų srityje. Pa-
gal investicijų sumą didžiausi gamy-
bos projektai – Danijos bendrovės
„Danspin” steigiama verpalų gamyk-
la Raseiniuose (41,4 mln. litų) ir
Jungtinės Karalystės bendrovės
„Homegroup” planai plėsti savo bal-
dų fabriką Klaipėdoje (18,6 mln. litų),
jame numatyta įdarbinti 1,100 žmo-
nių. Paslaugų srityje didžiausių pro-
jektų trejetuke – Jungtinės Karalys-
tės bendrovės „Call Credit” steigia-
mas klientų aptarnavimo centras
(52,7 mln. litų), „Western Union”
klientų aptarnavimo centro plėtra
(39 mln. litų) ir rinkos analizės bend-
rovės „GFK Austria” atstovybės ati-
darymas Vilniuje (37,3 mln. litų).
Daugiausia darbo vietų – po 200 – nu-

matyta sukurti įgyvendinant „Call
Credit” ir „Western Union” projek-
tus. Visi 5 šįmet paskelbti gamybos
projektai įgyvendinami ne Vilniuje,
iš paslaugų sektoriaus projektų tokių
yra 2. Naujausi patvirtinti projektai
– JAV bendrovės „Levanta Scientific”
investicija (16,2 mln. litų) į mokslinių
tyrimų centrą Saulėtekio slėnyje,
kur bus sukurta ne mažiau kaip 80
darbo vietų. Be to, Airijos pigių skry-
džių bendrovė „Ryanair” nusprendė
Kauno oro uoste steigti lėktuvų tech-
ninio aptarnavimo centrą, į kurį bus
investuota 12 mln. litų, čia dirbs iki
60 žmonių. 

***
Lietuvos jaunesnieji specialistai

ir kvalifikuoti darbininkai pagal dar-
bo užmokesčio dydį Europoje užima
24 vietą iš 28 ir lenkia tik Rumuniją,
Ukrainą ir Bulgariją, rodo 58 pasau-
lio šalyse atlikto darbo užmokesčio
tyrimo rezultatai. Lietuvoje kvali-
fikuoti darbininkai ir jaunesnieji
specialistai gauna vidutinį 18,600
JAV dol. metinį atlyginimą. Dos-
niausiai kvalifikuotiems darbinin-
kams ir jaunesniesiems specialistams
atlyginama Šveicarijoje (104,100 JAV
dol. per metus), Norvegijoje (90,000
JAV dol.), Vokietijoje (79,700 dolerių),
Belgijoje (75,000 dol.), Nyderlanduose
(72,200 dol.), Liuksemburge (70,000
dol.), Airijoje (67,800 dol.), Prancūzi-
joje (66,800 dol.) ir Švedijoje (66,200
dol.). ,,Hay Group” tyrimas parodė,
kad Jungtinėse Valstijose specialistų
darbo užmokestis sudaro 58,100 JAV
dol. Šalis iškrito iš daugiausiai mo-
kančių valstybių dešimtuko ir šiuo
metu pasaulyje užima 16 vietą. Jos
varžovė Japonija, kurioje metinis at-
lyginimas siekia 85,800 dol., išlieka
tarp pirmaujančiųjų pasaulyje.

***
Nuo ateinančių metų sausio 10 d.

pigių skrydžių bendrovė„Ryanair”
keleiviai galės užsisakyti konkrečias
vietas į oro linijų bendrovės skry-
džius, tačiau už tai teks papildomai
mokėti apie 35 litus. Keleiviai galės
užsisakyti vietas pirmose lėktuvo ei-
lėse arba dviejose eilėse viduryje,
prie lėktuvo sparnų. Jaunesni nei 16
m. asmenys saugumo sumetimais ga-
lės gauti vietas tik antroje eilėje. Ke-
leiviai, kurie užsisakys vietas, į lėk-
tuvą bus įleidžiami pirmieji.

New York (BNS) – Kai kuriose
valstijose JAV pietuose dėl neregė-
tos sausros šįmet labai trūksta kalė-
dinių eglučių. Texas ir Oklahoma
valstijose nudžiūvo beveik 90 proc.
specialiose plantacijose auginamų
spygliuočių. Fermeriai dėl to patiria
didžiulius nuostolius. Texas valstijo-
je per metus iškrito tik 280 mili-
metrų kritulių, kai vidutinė norma –
600 milimetrų kritulių per metus į
vieną kvadratinį metrą. Oklahoma
valstijoje taip pat kritulių iškrito
perpus mažiau, nei tikėtasi. Mano-
ma, kad šiais metais Texas ir Okla-
homa valstijų gyventojams kalėdi-
nės eglutės bus vežamos iš Kana-
dos ir šiaurinių šalies valstijų.                                      

EPA nuotr.

Vertinimų agentūra ,,Fitch” su-
mažino JAV skolinimosi galimybių
vertinimą AAA nuo stabilaus iki nei-
giamo, perspėjusi, kad jeigu valdžia
iki 2013 m. nepateiks patikimo biu-
džeto deficito mažinimo plano, šalis
gali netekti aukščiausiojo skolini-
mosi vertinimo AAA. Tikimybė, kad
Jungtinių Valstijų skolinimosi ver-
tinimas gali būti sumažintas, dabar
,,kiek didesnė nei 50 proc.”, pareiškė
agentūra, patvirtinusi dabartinį JAV
skolinimosi vertinimą AAA, nors
kita vertinimų agentūra  ,,Standard
& Poor’s” sumažino JAV vertinimą
dar rugpjūčio 6 d. Trečia stambiausia
vertinimų agentūra ,,Moody’s” JAV
skolinimosi galimybių vertinimą
apibūdina kaip ,,neigiamą” ir yra ne
kartą perspėjusi, kad iki 2013 m. gali
jį sumažinti.

***
Pasaulio finansų sektoriuje nuo

2011 m. pradžios atleista apie 200,000
darbuotojų. Artimiausiu metu JAV
bankas ,,Citigroup” atleis apie 3,000
žmonių, tai sudaro 1 proc. visų banke
dirbančių darbuotojų. Stambiausias
Prancūzijos bankas ,,BNP Paribas”
ketina atleisti 1,400 žmonių, dirban-
čių visame pasaulyje. Apie darbuoto-
jų atleidimą paskelbė Šveicarijos
bankai UBS ir ,,Credit Suisse” , taip
pat britų bankai ,,HSBC Holdings”,
,,Royal Bank of  Scotland Group” ir
,,Barclays”. Darbo vietos naikinamos
ir viename stambiausių JAV bankų
,,Bank of  America”, kur ketinama at-
leisti 3,500 žmonių, taip pat įvykdyti
pertvarką, kuri gali sukelti antrą at-
leidimų bangą. Šių metų rugsėjį Eu-
ropos ir JAV bankai nuo metų pra-
džios buvo atleidę apie 112,000 žmo-
nių. Iš jų 42,000 darbuotojų atleista
JAV. Pastarąjį kartą masiškai banko
darbuotojai buvo atleidžiami per 2008
m. finansų krizę. Tuomet visame pa-
saulyje darbo neteko 174,000 finansi-
ninkų.

***
Vienos stambiausių JAV aviaci-

jos bendrovių ,,American Airlines”
savininkė ,,AMR Corporation” teis-
mui įteikė pareiškimą dėl bendrovės
pertvarkymo pagal JAV bankroto ko-
deksą. Pabrėžiama, kad bendrovės
skrydžiai bus vykdomi, kaip ir anks-
čiau. ,,American Airlines” – vienin-
telė aviacijos bendrovė iš stambių
oro transporto įmonių JAV, iki šiol
dar nepateikusi paraiškos dėl bank-

roto, nors ši bendrovė pastaruoju me-
tu rodė daug blogesnius finansinius
rezultatus negu varžovų. Per pusket-
virtų metų bendrovė prarado 4,8
mlrd. JAV dol., todėl rinkoje pasirodė
pranešimų apie galimą ,,American
Airlines” bankrotą. Bendrovė užima
ketvirtą vietą JAV pagal keleivių
skaičių ir yra viena iš 200 stambiau-
sių šalies bendrovių. Per 2010 m. ji
skraidino per 100 mln. žmonių. ,,AMR
Corporation” turtas įvertintas 24,7
mlrd. dol., o skola – 29,6 mlrd. dol.

***
Eurazijos regioninė ekonomikų

grupė, sudaryta iš buvusių Sovietų
Sąjungos respublikų ir vadovaujama
Rusijos, patvirtino antrąją 440 mln.
JAV dol. vertės paskolos išmoką sko-
lų slegiamai Baltarusijai. Birželį nu-
tarta iš Eurazijos antikrizinio fondo
Baltarusijai skirti 3 mlrd. JAV dol.
paskolą ir pervesta pirmoji 800 mln.
JAV dol. paskolos dalis.

***
Nuo Juodojo penktadienio dar

kaip reikiant nepailsėję amerikiečiai
šią savaitę pradėjo Kibernetiniu pir-
madieniu, po Juodojo penktadienio
tradiciškai skelbiama virtualaus ap-
sipirkinėjimo diena. Skaičiuojama,
jog šiemet virtualių parduotuvių tai-
komomis nuolaidomis bei akcijomis
pasinaudojo per 123 mln. JAV gyven-
tojų. Kibernetinį pirmadienį nuolai-
dos, akcijos ir ypatingi pasiūlymai
buvo skelbiami daugiau nei 800 vir-
tualių parduotuvių.  Šiais metais
kaip niekad daug amerikiečių apsi-
pirkinėjo naudodamiesi išmaniai-
siais telefonais ir kita mobiliojo ryšio
įranga. Kibernetiniai pirmadieniai
JAV skelbiami nuo 2005 m., kuomet
pastebėta, jog pirmadienį po Padėkos
dienos imama neįprastai aktyviai ap-
sipirkinėti internetu. Kibernetiniu
pirmadieniu simboliškai pradeda-
mas šventinio apsipirkinėjimo inter-
netu sezonas.

***
Los Angeles policija suėmė kele-

tą akcijos ,,Užimk Wall Street” rėmė-
jų, kurie nepaisė galutinio iškeldini-
mo termino ir atsisakė išsikelti iš
greta savivaldybės pastato esančio
parko, kuriame yra pasistatę palapi-
nes. Vidurnaktį, prieš pasibaigiant
galutiniam iškeldinimo terminui,
prie savivaldybės pastato suplūdo
apie tūkstantis žmonių.

Vilnius (ELTA) – Vilniuje įsigaliojus
naujoms švaros ir tvarkos taisyklėms,
uždrausta prašyti išmaldos ir ją duoti.
Pirmą kartą tokie asmenys bus įspėti,
antrą kartą skiriama 10 Lt bauda, tre-
čią – 20 Lt. Labai piktybiškiems asme-
nims gali grėsti bauda iki 2,000 Lt.
Draudimas prašyti pagalbos ir ją duoti
netaikomas prie maldos namų, baž-
nyčių, vienuolynų, vykstant religinėms
apeigoms ir kulto ceremonijoms, taip
pat renginiuose, kuriems, suderinus su
savivaldybe, išduotas leidimas. Vilniaus
mero Artūro Zuoko teigimu, išmaldos
davimas gatvėje tik palaiko elgetų bu-
vimą ten, taip jiems nesudaroma gali-
mybė atsitiesti. Pasak A. Zuoko, Vil-
niaus savivaldybė ir nevyriausybinės
organizacijos gali pasirūpinti visais, ku-
riems reikalinga parama.  

ELTA nuotr.
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Lapkričio 2 d. Čikagos Kendall
kulinarijos koledže (Kendall
College) vyko itin įdomios ap-

skritojo stalo diskusijos „Sustai-
nable”. Savo patirtimi ir mintimis
dalijosi ūkininkai, mėsos apdirbėjai,
virėjai, kulinarijos recenzentai, res-
toranų savininkai, žodžiu – „maisto
žmonės”. Iš dešimties prelegentų
iškart išskyriau lietuvišką pavardę –
Irv Cernauskas. Šis pirmos emig-
rantų kartos Amerikos lietuvis kartu
su žmona jau penketą metų sėkmin-
gai vysto šeimyninį verslą – ,,Irv &
Shelly’s Fresh Picks”, Čikagos apy-
linkių gyventojus aprūpindami vie-
tos ūkininkų išauginta produkcija.
Organiški produktai, ekologiškas
ūkininkavimas – mūsų dienomis
daugeliui rūpimos sritys. Tad negi
praleisi progą pakalbėti apie tai su
žmogumi – ir dar tautiečiu, kuris
apie visa tai išmano iš vidaus. 

Bet pirma susipažinkime. Mano
pašnekovas Irv Cernauskas – dipukų
kartos vaikas. Jo seneliai iš tėvo pu-
sės kilimo iš Pušaloto. Senelis Jonas
(g. 1883 m.) buvo sumanus savo laiko
verslininkas, vienas iš trijų rangovų
po Pirmojo pasaulinio karo atsta-
čiusių Palangą, ypač žuvies apdirbi-
mo įmones. Dešimčia metų už vyrą
jaunesnė močiutė Zuzana – gydytoja,
valdžios pasamdyta vadovavo ne vie-
nai klinikai įvairiuose Lietuvos
miesteliuose – nuo Žarnių iki Šilalės.
Irv tėvas Jurgis gimė Kaune. Per ka-
rą Jurgis Černiauskas pasitraukė į
Vakarus, 1948 m. emigravo į Kanadą.
Ten dirbo pedagogu, taip pat nekilno-
jamojo turto srityje. Jo sūnus Irv iš-
vydo šį pasaulį Windsor mieste, Ka-
nadoje, 1954 metais. Ten lankė pra-
džios mokyklą, gimnaziją, o ją baigęs
net trejus metus klajojo po pasaulį,
kol suprato, kad būtina susigriebti ir
toliau rimtai studijuoti. University of
Toronto apgynė magistrą iš ekono-
mikos, antrąjį laipsnį – verslo vady-
bos magistrą – įgijo prestižiniame
Massachusetts Institute of  Techno-
logy Cambridge. 

Prie gilesnių gyvenimo vertybių

Gerą penkmetį prieš įsteigdami
savo verslą „Irv & Shelly’s Fresh
Picks” Irv Cernauskas su žmona
Shelly galvojo, kad atėjo laikas rim-
tiems pokyčiams jų profesiniame
gyvenime. Iki tol Irv vadovavo savo
įsteigtai informacinių technologijų
konsultacinei bendrovei, o Shelly
dirbo finansų plėtros srityje („com-
munity economic development fi-
nance”). Irv taip pat buvo išrinktas į
pelno nesiekiančios organizacijos
„Seven Generations Ahead” direk-
torių tarybą, kur susipažino su vie-
tiniais ūkininkais ir jų rūpesčiais. Ši
patirtis, be abejo, pravertė, tačiau
2006 m. kurdami „Irv & Shelly’s
Fresh Picks”, Cernauskai suprato
žengiantys rizikingą žingsnį, mat nei
mitybos, nei internetinio verslo sri-
tyse jie patirties neturėjo.

Pasak Irv, amerikiečiai pastebi-
mai susirūpino sveika mityba septin-
to dešimtmečio pabaigoje. Gyvenan-
tys prie Didžiųjų ežerų (Superior,
Michigan, Huron, Erie ir Ontario – R.
M. L.) pastebėjo, kaip greitai blogėja
vandens kokybė šiuose telkiniuose.
Žmonės „atsibudo” ir pradėjo labiau

rūpintis ekologija. Gimė „back to the
land” (,,atgal prie žemės”) judėjimas,
paskatinęs jaunesnius žmones do-
mėtis organiniu ūkininkavimu. 

Tačiau kodėl vis kyla ir kyla
ekologinių produktų kainos? Ir kaip
gali išsilaikyti smulkūs ūkiai, pre-
kiaujantys ekologiškais produktais?
Mano pašnekovas sakė, jog reikia
didelių pastangų rungtyniauti su
didžiaisiais maisto parduotuvių tin-
klais. Kai kurie ūkininkai turguose
jau priima „Link” korteles (valdžios
pašalpa bedarbiams ar turintiems
mažas pajamas – R. M. L.), o atskirais
atvejais duoda prekių dvigubai tiek,
nei siekia jų vertė. Taip daroma,
stengiantis nenuskriausti vietinių
šeimyninių ūkių, savų darbuotojų ir
tuo pačiu pirkėjams pasiūlyti kainas,

kurios jų neišgąsdintų. Ne visada
pavyksta susilyginti su mažiausio-
mis kainomis, tačiau smulkūs ver-
slininkai ir ūkininkai gali pasiūlyti
geriausią kokybę už tai, ką žmogus
sumoka. Be to, pirkėjas žinos, kad
maistui skiriamas savaitinis jo šei-
mos biudžetas lieka vietinėje ben-
druomenėje. Pirkti vertas prekes yra
svarbu jau vien dėl to, kad, augant
paklausai, didėja ir darbų skaičius. 

Ar lengva būti Dovydu 
prieš Golgotą?

Išgirdęs tokią ironišką mano
pastabą, Irv nusišypsojo. Ne paslap-
tis, jog jo verslas ženkliai mažesnis
nei „Whole Foods”, tačiau tuo pačiu,
pasak jo, užtektinai didelis, kad jun-
tamai padėtų tūkstančiams šeimų
Čikagos apylinkėse. Platų klientų
ratą rodo tai, kad Irv adresų sąra-
šuose yra net 95 pašto indeksai! „Irv
& Shelly’s Fresh Picks” siūlomų
prekių pasirinkimas žymiai dides-
nis, o kainos mažesnės nei turguose
ar organiškų maisto produktų cen-
truose. Labai užimtiems ar neturin-
tiems automobilio Irv komanda ūki-
ninkų išaugintas gėrybes pristato į
namus. Štai pernai į klientų duris
belstasi net 40,000 kartų!

Kartu su pašnekovu priėjome
prie išvados, kad tokio pobūdžio par-
duotuvės kaip „Irv & Shelly’s Fresh
Picks” turi privalumų būdamos Či-
kagos apylinkėse. Visų pirma, Vidur-
vakarių valstijos pasižymi turtingo-
mis žemės ūkio tradicijomis. Antra,

Plona piniginė – ne kliūtis sveikai mitybai!
šiuo metu esant brangiausioms ša-
lies istorijoje degalų kainoms, mūsų
vietiniai ūkininkai gali išvengti toli-
mų atstumų ir katastrofiškai didelių
gabenimo išlaidų. Girdint įspėjimus
apie ateityje visame pasaulyje smar-
kiai didėsiančias maisto kainas,
smulkūs verslininkai ir toliau bus
priversti sukti galvas, kaip atsilai-
kyti prieš didžiuosius prekybos cen-
trus.

Varžytis nelengva. Kaip išlaikyti
nedideles kainas ir tuo pačiu gauti
pelno? Cernauskas pripažįsta, jog tai
– rimtas galvosūkis. Juk, nepaisant
to, kad į tave piktai spokso ekono-
minis baubas, žmogus vis tiek nori
sveikai maitintis. Irv ne tik stengiasi
išlaikyti kainų lygį, bet ir kiek galė-
damas jas dar mažinti – kad išlaikytų

savo klientūrą. Augintojai, su kuriais
jis bendradarbiauja, didina darbo
našumą, produkciją, o jo darbuotojų
komanda tobulina logistiką, sten-
giasi ieškoti, kaip taupiau pristatyti
produktus pirkėjams. Kai kurie „Irv
& Shelly’s Fresh Picks” klientai
,,iškrenta” sezono metu, vykstant
ūkininkų turgums, tačiau Irv dėl to
nesijaudina ir turgaus prekeivių
nelaiko savo varžovais. „Kadangi
daugelis mūsų atstovaujamų ūkinin-
kų prekiauja turguose, mes į tai žiū-
rime kaip sveikos virtuvės produkci-
jos propagavimą”, – užtikrino pašne-
kovas.

Šeimyninė darna – verslo sėkmė

Shelly Cernauskas jau 20 metų
dirba vienoje organizacijoje, kuri
rūpinasi smulkiujų verslų plėtra. Irv
pripažįsta, kad ši žmonos patirtis
prisideda prie jų verslo sėkmės. Jis
sako, jog Shelly turi taiklią akį sau-
gioms finansinėms operacijoms. Ji
puikiai kuria jų verslo strategiją.
Shelly sumaniai tvarko ne tik šei-
myninio verslo rinkodarą, bet ir va-
dovauja klientų aptarnavimo bei dar-
buotojų skyriams. 

Ne menkesni ir paties Irv admi-
nistraciniai gabumai. Ne vienerius
metus jis dirbo „Seven Generations
Ahead” bei „The Land Connection”
direktorių tarybose, kur teko atlikti
nemažai „vaidmenų” – nuo kasinin-
ko iki prezidento, telkiant lėšas ir
sprendžiant finansinius klausimus,
renginių koordinatoriaus, darbuoto-

jų vadovo. Dabartis meta naujus
nelengvus iššūkius, ypač besiruo-
šiantiems ar tik pradedantiems ūki-
ninkauti. Cernauskas tai pripažįsta,
tačiau mano, kad išeitį visuomet ga-
lima surasti.

Ar paseks tėvų pėdomis dvide-
šimtmetis Shelly ir Irv sūnus Miles?
Porą vasarų jis padėjo šeimos versle
ir pasisėmė daug patirties. Tačiau
savo ateitį Miles sieja su inžinerija,
kuriai, anot Irv, turi įgimtą talentą.
Vaikinas jau trečius metus studijuo-
ja University of  Illinois Champaign-
Urbana. 

Į darbą – su gaidžiais

Cernauskų verslas nėra tradici-
nė mažmeninė maisto parduotuvė –
su didele prekybos sale ir daugybe
tarnautojų. Užsakymai čia atliekami
internetu www.freshpicks.com, o vie-
tinių ūkininkų gaminius (daržoves,
vaisius, kiaušinius, pieno produktus,
mėsą, gatavus maisto produktus) jie
pristato į pirkėjų namus. Prekes gali-
ma atsiimti iš jų sandėlio Niles prie-
miestyje.

Irv darbo dieną pradeda anksti –
apie 5 valandą ryto. Tokiu laiku
ūkininkai atveža prekes į jų sandėlį.
Viskas rūšiuojama, rengiami klien-
tų, užsakiusių produktus, sąrašai.
Cernauskų versle nuolat išdygsta
staigmenų ir netikėtumų, todėl svar-
bu turėti gerą strategiją. Šeimos
galva stebi užsakymų eigą ir palaiko
ryšius su tiekėjais. Shelly prižiūri,
kad užsakymai būtų tvarkingai pa-
kuojami, laiku pristatomi, kad vai-
ruotojai iš anksto žinotų, kaip grei-
čiausiai prekes išvežti. Poros darbo
diena ilga – apie 12 valandų.

Pirkėjai ypač džiaugiasi teikia-
mų vaisių ir daržovių kokybe. Juos
verslo savininkai renkasi tik pačius
geriausius – atsižvelgdami į skonį ir
vertingumą. Tačiau klientų patogu-
mui Cernauskai parduoda visokiau-
sių maisto produktų – kad nereikėtų
gaišti brangaus laiko apsiperkant
tradicinėse maisto parduotuvėse.
„Irv & Shelley’s Fresh Picks” pirkė-
jai taip pat labai vertina čia parduo-
damus kiaušinius, pieno produktus,
mėsos gaminius. Yra nepaprastai
daug žmonių, kuriems rūpi sveika
mityba!

Pasiteiravau apie žuvį. Irv prisi-
pažino, kad šiais metais buvo ne-
sklandumų ją pristatant, tačiau štai
jau kitą savaitę laukiama šviežių sy-
kų („whitefish” – R. M. L.) bei eše-
riukų siuntos. Jie gaudomi švariuose
vandenyse netoli Mackinac salos, ir
jų skonis – neapsakomai puikus! Irv
labai džiaugėsi vėl galėsiantis pirkė-
jams pasiūlyti žuvies.

Ką rodo ,,krištolinis gaublys”?

Anot „Irv & Shelly’s Fresh
Picks” savininko, pagrindinis jų tik-
slas ateičiai yra aptarnauti kuo di-
desnį Čikagos apylinkių gyventojų
skaičių ir dar labiau remti organiškų
maisto produktų augintojus. Svarbu,
teigia jis, kad vartotojas pastebėtų
sveikos mitybos poveikį. Dėmesys or-
ganiškiems maisto produktams kas-
met auga, tad ir paklausa didėja!

Nukelta į 13 psl.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

,,Irv & Shelly’s Fresh Picks” savininkai – Irv Cernauskas su žmona Shelly.
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Demonstracijos Čikagoje, 1991 m. balandžio 4 d.

Anais laikais
PRANĖ ŠLUTIENĖ

Nr. 5

Dė mesį traukė tą vielą laikančių
šešių žmonių grupė. Jie visi stovėjo
vietoje ratu ku, susikaupę, abiem
rankomis laikydami, rodos, sunkiai
sveriančią vielą. Kai vielą pradėjo
leisti žemyn, vyrai pradėjo eiti ra-
tuku į dešinę, o kai bu vo pasakyta
sustoti, sustojo ir vėl lau kė kito ženk-
lo. Iki galo visko pama tyti nepavyko,
reikėjo lipti į autobusą ir važiuoti į
Ermitažą, kur rodomi iš visų oku-
puotų šalių pavog ti paveikslai. O
gidė, kiek įmanyda ma, gy rė Sovietų
Sąjungos talentus.

Šalia mūsų autobuso, mums
nežinant, sustojo žmonių ekskursija
iš Vilkaviškio. Pasilabinimai buvo
šal ti – vilkaviškiai, suprantama, bijo-
jo kalbėtis su mumis. Palinkėjo me
vieni kitiems geros kelionės, ir mūsų
keliai išsiskyrė. Iš visos Sąjun gos su-
kiužusiais, žalia kariuomenės spalva
nudažytais autobusais pavergti žmo-
nės buvo vežami apsišviesti „Mo ti-
nos Maskvos” sostinėje. Pagėrę sa -
movaruose virtos arbatos, pavalgę vi -
dutiniškai paruoštos vaka rienės, nu -
ėjome miegoti.

Pasikeitimai

Nuo 1981 metų Lietuvoje įvyko
daug didelių pasikeitimų. Ir nors rei -
kalai sprendžiami lėtai, be pagalbos
iš Vakarų vargu ar būtų įmanoma
tolėliau judėti į priekį. Visur trūksta
pinigų.

Pamažu, žingsnis po žingsnio at -
sikūrė Lietuvos Respublikos neprik-
lausomybė. Gorbačiov perestroika,
glasnost, Sąjūdis, Lietuvos Komu nis -
tų partijos atsiskyrimas nuo Mask -
vos, milžiniškos žmonių demonstra -
cijos, roko muzikos koncertas, kuria -
me dalyvavo tūks tančiai žmonių iš
visos Lietuvos  – visa tai dėl vieno
tikslo – dėl Lietuvos nepriklausomy-
bės.

Maskva, nepatenkinta lietuvių
elgesiu, visaip stengėsi sustabdyti šį
lietuvių siekį. 1990 metų kovo 11 die -
ną Sąjūdžio pirmininkas prof. Vy tau -
tas Landsbergis su savo bendra min -
čiais po daug susitikinėjimų ir posė -
džiavimų paskelbė Lietuvą atkuriant
ne pri klau somybę. Visas pasaulis lau -
kė šitos dienos. Visi žingsniai vedė  į
daugiau nei 50 metų lauktą proš-

vaistę. V. Landsbergis ir kiti šaukėsi
pagalbos, kreipėsi į Vakarus, prašy-
dami pripažinti nepriklausomą Lie -
tuvą. Deja, teko nusivilti – Vakarai
neskubėjo pri pažinti, nors JAV nuo-
lat tvirtino nepripažįstanti Lietuvos
okupacijos. Pasirodo, tai buvo tik
tušti žodžiai. Į Landsbergio kvietimą
atsiliepė tik Islandija. Ji buvo pirmo-
ji valstybė, pripažinusi Lietuvos
ne priklausomybę. JAV prezidentas
George Bush stip riai laikėsi įsikabi -
nęs Gorbačiov skverno, idant pasta -
ra sis nepaskęstų. Bush sakė, kad
Maskva turi paleisti Pabaltijį iš savo
nagų, tačiau tuo pat metu manė, jog
negalima kištis į So vietų Sąjungos
reikalus. Landsber gis taip pat prašė
JAV, kad paskirtų am ba sadorių Lie -
tu vai, deja, JAV bu vo tik 37-oji val-
stybė pripažinusi Lietu vą.

1991 metų vasarą buvau Lietu vo -
je. Eidama taku į Vingio parką, ma-
čiau estra doje iškabintas 36 valsty-
bių vėliavas, valstybių, pripažinusių
Lie tuvos lais vę. Amerikos vėliava
ten nekabėjo. Tai buvo pirmas kartas
ma no gyveni me, kai man buvo gėda
pri sipažinti esant amerikiete.

„Lithuanian Hotline” –
labas!

Lietuvių organizacijos JAV taip
pat buvo užsnūdusios. 1990 m. kovo
11 dieną keturiolika gerų draugų ir
pa žįstamų susirinko Rimo ir Audro -
nės Gulbinų namuose Palos Park, IL,
pa sikalbėti ir nutarti, ką reikėtų
daryti, kad būtų išjudinta JAV val -
džia. Be Ri mo ir Audronės, dalyvavo
šie asme nys: Algis Augaitis, Algis
Gu dėnas, Da lia Januškienė, Vytas
Januškis, Sylvija Krumplienė, Va len -
tinas Krump lis, Jurgis Lendraitis,
Viligai lė Lendraitienė, Eglė Pauli -
kienė, Jur gis Riškus, Pranė Šlutienė
ir Kęstutis Sušinskas. Prieš susiren -
kant, Gulbi nas paklausė JAV Lietu -
vių Bendruo menės pirmininko dr.
Antano Raz mos, ar yra kas nors da-
roma dėl Lietuvos. Atsa ky mas buvo
palaukti, nu siųsti kom piuterį. Nepa-
tenkinti tokiu atsakymu ir padėtimi,
nutarė me dirbti, kaip išmanėme ir
kaip pa tys supratome susi klosčiusią
padėtį.

Bus daugiau.

Atkelta iš 12 psl.
Propaguodami vietinių auginto-

jų prekes, Cernauskai tuo pačiu su-
pranta, kad skaniai pavalgyti – ne-
atskiriama amerikiečių gyvenimo
dalis. Dabar, pasak pašnekovo, kaip
tik ir vyksta savotiškas atgimimas –
vis daugiau jaunesnių žmonių ,,at-
randa”, pradeda vertinti ir puoselėti
ankstesnių kartų tradicijas.

Na, o importas iš Lietuvos? Ar
gali jis pakliūti į „Irv & Shelly’s
Fresh Picks” siūlomų produktų są-
rašą? Irv diplomatiškai nusišypso:
„Jei tik toks pageidavimas atsirastų,
mielai tokias prekes priimtume į
savo sandėlius. Tik pasakykite, ko
jūs norite.”

Kai baigiasi darbo diena, ir Cer-
nauskai atsisėda vakarienės, kas ant
jų stalo? Šeimai patinka patiems
ruošti maistą. Kiekvienas turi savo
mėgstamus gaminti patiekalus. Shel-
ly mėgsta ruošti kepsnius su gruz-
dintomis daržovėmis. Irv gamina
sočius troškinius, ant grotelių kepa
dešras. O 14-metė dukra Lia užsiima
konditerija, ji ypač mėgsta kepti
„cupcakes” – keksiukus (man tokie
patiekalai irgi patiktų – gal kada Cer-
nauskai pakvies į svečius?) Siūlau
mūsų Čikagos apylinkėse gyvenan-
tiems skaitytojams pasidomėti Cer-
nauskų prekyba. Kaip sakydavo se-
nieji Amerikos lietuviai, ,,Savas pas
savą...” Gal laikas rūpintis mums
visiems sveika mityba?

Apsilankymas pas vieną iš ūkininkių, gyvenančių St. Anne, IL. Iš dešinės: ūkininkė
Vicki, jos padėjėjas Jose ir Irv Cernauskas.

Plona piniginė – ne kliūtis sveikai mitybai!

Atkelta iš 3 psl.
Raimundą Baranauską prisime -

nu nuo 1992 metų. Lankiausi su bi-
čiuliu pas jį Šiauliuose, jis, atrodo, ta-
da dar nebuvo bankininkas, dirbo
mies to savivaldybėje. Atmintyje išli-
ko vienas epizodas. Jis pavežė mus
savo neseniai nusipirktu senu BMW.
Mažas au tomobilio kompiuteris rodė
užrašą vo kiečių kalba, ir jis paklau-
sė, kas ten parašyta. Išverčiau, kad
jam rei kia atleisti rankinį stabdį...
Bara naus kas vėliau įkūrė Šiaulių
krašto banką, kuris pasivadino ,,Sno-

ru”. Kaip matyti dabar, tai darė be
ranki nio stabdžio... Verslininkams
reikia tu  rėti vidinį stabdį įjungtą,
nes jį ma to konkurentai ir kiti pavy-
džiai nusi teikę nevykėliai.

Romas Šileris – gimė Tauragėje,
1959 m. kaip ,,vokietukas” išvyko į Va-
karų Vokietiją. 46 metus dirba vokie-
čių bendrovėse. Daugiau nei 30 metų
buvo Frankfurt LB pirmininkas, me-
tus Bonn-Kioln LB pirmininku, Lietu-
vos ir vokiečių socialdemokratų parti-
jos narys. 

Pieninga karvė – neskerdžiama
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„Mes labiau stengiamės planuo-
dami poros savaičių atostogas, nei sa -
vo karjerą”,  – Čikagos lietuvių pro-
fesio nalų susitikime sakė Suzanne
Co onan, personalo valdymo specia-
listė, konsultantė, įmonės „Coonan
Coa ching & Consulting” savininkė.

Pasak jos, per pastaruosius de -
šimt mečius darbo rinka pasikeitė iš
es mės. Svarbiausias pasikeitimas
įvardijamas paprastai: atsakomybė
už darbuotojo gerovę yra ne darbda -
vio, o paties darbuotojo reikalas. Be
to, keičiasi ir darbuotojų norai bei
po reikiai. Tad jei norime turėti ne
bet ko kį, o pasitenkinimą teikiantį
darbą rytoj, šiandien verta pagalvoti,
kuo esu naudingas esamam ar gali-
mam darb daviui, kaip galiu būti
naudin ges nis ir ar man pačiam tas
užsiėmimas prie širdies.

Statistika iškalbinga

Personalo valdymo specialistė
po kyčius darbo rinkoje apibūdina ir
per besikeičiančius darbuotojų no-
rus bei poreikius, ir per kitokį orga-
nizacijų žvilgsnį į darbuotojus.

„Mūsų tėvų laikais visą gyveni -
mą dirbti vienoje įmonėje buvo nor-
ma lu. Dabar skaičiuojama, kad pusė
visų dirbančiųjų vienoje įmonėje
triū sia trumpiau nei 5 metus. Statis -
ti ka rodo, kad tie, kurie šiuo metu
mokosi baigiamosiose klasėse, iki sa -
vo trisdešimto gimtadienio bus vidu-
tiniškai pakeitę 11 darboviečių”,   –
skaičiuoja Coonan.

Natūralu, kad ilgamečiais dar-
buo tojais rūpindavosi įmonės, t. y. bu -
vo investuojama į darbuotojų moky -
mą, sveikatos ar pensijų draudimą.
Dabar atsakomybė už asmeninę ge -
rovę perkeliama ant darbuotojo pe čių.

Tiesa, „lojalumo” nebelieka ir
or ganizacijų mąstyme. Statistika
rodo, kad JAV visą XX a. maždaug 80
proc. visų darbuotojų sudarė dirban-
tieji pa gal nuolatines darbo sutartis.
Tik nedidelė dalis dirbo pagal ter-
minuotas darbo sutartis. Ir tik apie 5
proc. vi sų dirbančiųjų buvo neprik-
lausomi konsultantai, profesionalai,
samdomi įgyvendinti konkretų pro-
jektą ir pan.

Anot Coonan,  spėjama, kad neto -
limoje ateityje apie pusė visų darbuo-
tojų  dirbs pagal darbo sutartis,
likusi dalis bus laisvai samdomi spe-
cialistai. „Darbas niekur nedingo, jo
yra, ta čiau etatai naikinami’, – po-

kyčius apibūdina profesionalė.

Neša naudą

Susitikime Coonan taip pat pasi-
dalijo ir konkrečiais patarimais apie
tai, kaip pasirengti besikeičiančiai
darbo rinkai bei kaip rasti širdžiai
mie lą ir pasitenkinimą teikiantį dar -
bą. Juk žinia, srityje, kur randi save,
gali nuveikti daugiausiai. Į susitiki -
mą  atvykusieji išgirdo, kokių gali -
my bių teikia socialinis tinklas lin ke -
din.com, skirtas būtent profesiniams
ryšiams megzti bei kaip geriausiai jį
išnaudoti. Dalyviai atliko specialias
užduotis, skirtas išsiaiškinti asme -
niš kai kiekvienam priimtiniausias
vertybes, be kurių pasitenkinimas
darbe – sunkiai įsivaizduojamas, mo -
kėsi kaip nustatyti savo polinkius bei
stipriąsias puses, kurių tobulinimui
verta skirti daugiausiai dėmesio.

„Pranešimas buvo labai naudin-
gas, nes parodo naujas kryptis, pa -
ska tina galvoti, kokį kitą žingsnį ver -
ta žengti”, – po pranešimo kalbėjo
vie na iš vakaro dalyvių Milda Davis.

Ir pranešimo, ir kitų susitikimų
nauda neabejoja ir Jonas Variakojis.
„Susitikimai apskritai labai naudin-
gi tuo, kad suteikia progą paben-
drauti su kitų sričių profesionalais,
daugiau sužinoti apie jų patirtis, pa-
žvelgti į ki tų karjeras bei atskleisti
naujų tobu lėjimo galimybių. Juk čia
susirenka žmonės, dirbantys įvai-
riausiose srityse: advokatai, finansų,
nekilnojamojo turto sektorių darbuo-
tojai”, – įspūdžiais dalijosi  Variakojis.

Anot jo, didelė nauda ir ta, kad
su sitikimuose nori nenori esi priver-
stas  susipažinti ir kalbėtis su nepa -
žįstamais žmonėmis, o tai taip pat pa -
deda lavinti save, įveikti uždarumą.

Planuoja ateinančius

Audrius Remeikis, Čikagos lietu-
vių profesionalų grupės įkūrėjas,
miesto ir priemiesčių specialistus su -
būręs, pasinaudodamas ta pačia lin -
ke din.com internetine svetaine, jau
pla nuoja artėjančių 2012 metų dar-
bus. Pasak jo, susitikimai, kaip ir šie -
met, turėtų vykti kartą per mėnesį.

„Paskutinis šių metų susitiki-
mas gruodį bus Kalėdų vakaras. Kitų
metų sausį ketiname surengti bendrą
susitikimą su Lietuvos Respublikos
generaliniu konsulatu Čikagoje”, –
pla nais dalijasi Remeikis.

Nors konsulatas Čikagoje veikia
ne vienerius metus, nemažai mieste
bei priemiesčiuose gyvenančių lietu-
vių ne visai tiksliai žino, kokios jo
funkcijos bei veikla. Tad susitikimas
bū siąs puiki proga išsamiau sužinoti
apie šios diplomatinės atstovybės
veiklą JAV.

„O vėliau daugiausiai dėmesio
skirsime darbo aplinkos, karjeros
klau simams. Tai aktualu kiekvie-
nam. Juk darbe praleidžiame labai
daug laiko”, – sako Remeikis ir pa -
brėžia, jog prisijungti prie grupės
tik rai ne vėlu, o idėjomis, sumany-
mais, kaip patobulinti grupės veiklą
bei ak tualiomis temomis būsimiems
susiti kimams taip pat kviečiamas
dalintis kiekvienas.

Agnė Ranonytė – Lietuvos žurna-
listė, dirbanti Lietuvos verslo dienraš-
tyje ,,Verslo žinios”. Nuo šių metų
birželio mėnesio gyvena Čikagoje,
bendradarbiauja su ,,Draugu”.

Čikagos lietuvių profesionalų 
susitikime – apie karjeros valdymą

Suzanne Coonan. 
Iš asmeninio Coonan archyvo

Atkelta iš 2 psl. Tačiau viso šito
Rusija nega li padaryti be mūsų, lie-
tuvių, sutikimo. O Lietuva įgyvendi-
na visai kitus projektus. Mes savuo-
sius įgyvendina me tikrai ne tam, kad
patenkintu me rusiškuos. Mes stato-
me sa vąją AE siekdami kuo mažiau
priklausyti nuo Rusijos užgaidų. 

Tad žvelgiant į Kaliningrado pro -
jektą, jis akivaizdžiai nelogiškas,
ekonomiškai bevertis. Kaliningradas
turi tik tris galimybes. Pirma gali-
mybė: atsiskirti nuo Baltijos valsty-
bių ir tapti uždara energetine sala.
Bet tai – rizikinga, nes, atsitikus ava-
rijai, visa sritis gali likti be šviesos.
Antra galimybė: kartu su Baltijos
valstybėmis įsilieti į Vakarų siste-
mas. Tai atrodo techniškai palan-
kiausia. Trečias va riantas – pats niū-
riausias. Kaliningrade vis dėlto pas-
tatoma AE, tokiu būdu sutrukdoma
Lietuvai pasistatyti savąją AE, ir
trys Baltijos valstybės tebelieka Ru-
sijos įtakos zonoje. Bet tai jau būtų
geopolitinis Rusijos tikslas, mums
labai nenaudingas, kadangi su pigia
elektros energija iš Rusijos gali ateiti
ir „Saulė iš Rytų”.

– Mėginant apsupti Lietuvą
atominėmis Kaliningrado ir Bal-
tarusijos jėgainėmis, visuomenė
pradės svarstyti, ar tai – saugu.
Juolab kad ir mes siekiame statyti
savąją jėgainę. Visuomenei kils
klausimų, ar ne per daug trijų ato-
minių elektrinių tokioje mažoje
teritorijoje? 

– Čia įžvelgčiau tokią intrigą: vi-
suomenės protestus prieš nelogiškus,
neskaidrius Baltarusijos ir Kalining-
rado srities projektus siekiama pa-
versti protestais, nukreiptas prieš
branduolinę energetiką apskritai.
Šis sumanymas dabar kaip tik ir įgy-
vendinamas. Turint galvoje, kad Bal-
tarusijoje – pati tikriausia diktatūra,
Rusijoje – autoritarizmas, o Lietu-
voje – demokratinė santvarka, nuo
rusiškų propagandinių išpuolių ken-
tėsime labiausiai mes, lietuviai. Nes,
sukūrus tokias politines intrigas, de-
mokratija nėra pajėgi apsiginti. Ru-
sijos sugalvotos intrigos prigis bū-
tent demokratinėje Lietuvoje. O tai
reiškia, kad mes būsime verčiami
pri sitaikyti prie Kaliningrado pro-
jek to. Visuomenės nuomonių apklau-
sos byloja, jog Energetikos ministeri-
ją lietuviai dabar laiko viena iš la-
biausiai neskaidrių, nors ši ministe-
rija – pati naujausia. Apklausos at-

spindi visuomenės nuomonę, bet ne
tikrus faktus apie korupciją, paper-
kamumą ar nepatikimumą. Nepa-
mirškime, kas visuomenės nuomonę
formuoja ir galų gale suformuoja.
Žiniask laida, kuri šiuo metu labiau-
siai pliekia Energetikos ministeriją.
Todėl visuomenei ir atrodo, kad ši įs -
taiga prasčiausiai dirba.

– Išgirdęs žinią, jog politinio
prieglobsčio Lietuvoje paprašė
vie nas Kaliningrado srities visuo -
me nininkas, nusistatęs prieš AE
statybą buvusioje Mažojoje Lietu -
vo je, iš karto pamaniau, kad čia –
galbūt rusiška provokacija, kurią
Rusija ilgainiui panaudos savo
tiks lams. Bet savo oficialiame pa-
reiš kime Jūs tvirtinate, jog Mi-
chail Kos tiajev prašymą dėl poli-
tinio prieglobsčio suteikimo Lie-
tuva tu rėtų svarstyti labai rimtai.

– Rusijos reikalas – į Lietuvą in -
filt ruoti provokatorius, o mūsų
reika las – imtis veiksmingų veiksmų
prieš galimas provokacijas. Arba yra
dar vie na patarlė: laikyk priešą šalia
sa vęs, kad galėtumei jį nuolat stebėti
ir kontroliuoti. Žinoma, tai – tik ma-
no asmeniniai samprotavimai. Mano
atsakymas į šį klausimą būtų toks:
Kostiajev pa garsėjo kaip visuome-
nininkas, sie kian tis atkreipti dėmesį
į Rusijos val džios savivalę ir visuo-
menės  nuomo nės nepaisymą plėto-
jant ,,Baltijos” AE projektą. Negali -
ma atstumti tų, kurie nori gyventi
de mokratinėje visuomenėje. Mūsų
pa reiga tokiems žmonėms padėti. 

Tokių rusų nerimas man supran-
tamas. Rusija dar neužbaigusi maž-
daug 30 AE statybos dar bų savo teri-
torijoje. Daug Rusijos vidaus tinklų
nematę remontininko ran kų nuo pat
Antrojo pasaulinio ka ro metų. Lo-
giškai mąstant, tegul sutvarko tai,
kas pirmiausiai būtina, ir tik tada
mąsto apie naująsias statybas. Tad
rusų priešinimąsis ,,Balti jos” AE
statybos planams Kali ning rado srity-
je – natūralus, sveikin tinas, remti-
nas. Iš kokios pusės bepa žvelgsi, o
AE statyba Kaliningrade – tikrai ne
ekonominis, o geopolitinis pro jektas.
Beje, Lietuvai gyvybiškai pavojingas.
Naudodamasis proga no rė čiau dar
pridurti, jog ,,šaltasis karas” šian-
dien galbūt yra net nuož mesnis nei
praėjusiame šimtmetyje. Tu rime bū-
ti budrūs, nes Rusija išties moka
,,plauti smegenis”. Ji tai įrodė jau ne
kartą.

Milijonas, kurį ,,Rossatom” skyrė...

AGNĖ RANONYTĖ

Atkelta iš 8 psl.
Gra žiu žodžiu jubiliatą pasveikino

ALIAS pirmi ninkė Aurelija Dobro -
vols kienė ir šios organizacijos gar-
bės pirmi nin  kas Teodoras Rudaitis,
Filisterių skautų sąjungos centro
valdybos pirmininkė Svajonė Kere -
lytė, sveiki nimą raštu atsiuntė Sta -
sys Bačkaitis.

Vydūno fondo valdybos pirmi -
nin  kas fil. Gintaras Plačas ir Aka de -
minio skautų sąjūdžio pirmi nin kas
fil. Vytenis Kirvelaitis įteikė jubilia-
tui Lietu vių skautų sąjungos ordiną
,,Už nuo pelnus” ir LSS ,,50 metų
skautavimo” ženkliuką.

Klasės draugų vardu nuoširdžiai
sveikino Alė Nami kienė, o buvusi
klasės draugė Danguolė Grigana vi -
čienė profesoriaus žmonai Birutei
įteikė puokštę rožių. Apie didžiulę
Vis  kantų šeimos pagalbą Lietuvos
vaikams pasakojo Lietuvos vaikų
globos būrelio ,,Saulutė” pirmininkė

Indrė Tijūnėlienė. 
Renginio pa bai go je padėkos žodį

tarė prof. R. Vis kanta. Sugiedojus
„Gaudeamus igitur” susirinkusieji
pa kėlė šampano taures. 

Šią gražią šventę organizavo Vy -
dūno fondas ir profesoriaus bičiuliai.
Šventės rengimui vadovavo Vy dūno
fondo tarybos pirmininkas L. Maska -
liūnas, pakvietęs į ruošos ko mitetą
ki tus tarybos ir valdybos narius – fi -
lis terius Ritonę Rudai tie nę, J. Va -
riakojienę, Militą Lau rai tienę, V.
Brazaitytę ir G. Plačą. Akademinei
pagerbimo daliai vadovavo prof. dr.
R. Kašuba, jam tal kino A. Dundzila,
dr. Algirdas Mar chertas ir Vytautas
Germanas. 

Dar ilgai nesiskirstė susirinku -
sieji – kalbėjosi, dalijosi prisimini-
mais, žiūrėjo ekrane fil. G. Plačo pa -
ruoštą fotopasakojimą apie gerbiamo
profesoriaus R. Viskantos gy ve nimą,
jo mokslinę ir darbinę veiklą. 

,,Pur due University turi būti laimingas...”
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* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo pakeitimuose arba darbo su gyvenimu. Moka
bendrauti su žmonėmis. Tel. 708-654-2288.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško papildomo
šeštadieniais ar įstaigų valymo darbo. Tel. 708-220-
3202.

* Vidaus ir lauko dažymo darbai. Patirtis. Tel. 773-
550-1867.

PERkA

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje,�tinkamą�ūkininkauti.�Pilnai
atsiskaitau�per�banką.�Sandorį�galima

atlikti�Lietuvoje�ir�JAV.�
Tel.�+370-616-93194,�

el.�paštas:�kadugiai@gmail.com

South side intermodal trucking
company looking for experienced
CDL drivers. 80% drop and hook.
Ask about our BONUS program.
Call Mr. White at 815-834-9090.

SIūLO DARBą

Reikalinga moteris prižiūrėti
senesnio amžiaus žmones. 

Tel. 954-876-1153

Mūsų mylimas vyras, tėvelis ir tėvukas

A † A
JUSTINAS GLAMBA

Po ilgos, sunkios ligos mirė ryte 2011 m. lapkričio 27 d., su lau -
kęs 92 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, buvo sūnus a. a.
Ka zimiero ir Agotos Glambų.

1944 m. pasitraukė į Hanoverį, Vokietiją. 1950 m. emigravo į
Čikagą. 47 metus išgyveno Brighton Park, o paskutinius 11 metų
gyveno Orland Park, IL.

Priklausė Lietuvių Bendruomenei ir Namų savininkų drau-
gijai.

Justinas mėgo gamtą, lėktuvus, auginti rožes ir žuvauti. Jis
labai mylėjo savo žmoną ir šeimą, ypač anūkus. Taip pat mylėjo
brangią tėvynę Lietuvą ir buvo aplankęs gimines Lietuvoje ke-
letą kartų.

Giliai nuliūdę liko: žmona Teresė (Levušytė); dukra dr. Irena
Juškienė su vyru Steponu; sūnus advokatas Algis su žmona Lo-
reta (Lopezaite), anūkai dr. Alicija ir Andrius Juška MBA; svai-
nė Stefania Miliauskienė ir vaikai – krikšto sūnus Jonas su žmo-
na Elena ir šeima, Dalia Riley ir šeima, Rasa; svainis Jonas Le-
vušis su žmona Algida ir šeima Lietuvoje, kiti giminės Lietu-
voje, Argentinoje, Kanadoje bei artimieji ir draugai.

A. a. Justinas buvo svainis a. a. Igno Miliausko ir dėdė a. a.
Rimvydo.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, gruodžio 2 d. nuo 3 val.
p. p. iki 8 val. vak. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 South-
west Highway, Palos Hills, IL.

A. a. Justinas bus pervežtas į Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčią, 4400 S. California Ave., šeštadienį. 9 val.
ryto įvyks atsisveikinimas ir 10 val. bus aukojamos šv. Mišios už
jo sielą.

Po šv. Mišių a. a. Justinas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietu-
vių kapinėse.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotu-
vėse.

Nuliūdusi šeima

A † A
ČESLOVAI AUKŠTINAITYTEI

BAČINSKIENEI
iškeliavus į amžinybę, dalinamės skausmu ir kartu
liūdime su jos sūnumis KAZIU ir DONATU su žmona
LINDA, broliu VYTAUTU su žmona DALIA ir jos gi -
mi nė mis bei artimaisiais.

Amber Terrace, Lemont kaimynai
Vaclava ir Klemensas Polikaičiai

Ona Čepelienė
Pranutė  Skruodienė

Irena Boreišienė
Stasė Miliauskienė

Regina Sabaliūnienė
Aldona Brizgienė

Genovaitė Juodikienė
Irena Putrienė

Gražina ir Gediminas Kazėnai
kun. Antanas Saulaitis, SJ

Dalia  Barzdukaitė
Irena Barzdukienė

Raminta ir Vladas Sinkai

A † A
RŪTA L. KILIUS

URBUTYTĖ

Gimė 1940 m. sausio 19 d., Lietuvoje.
Mirė 2011 m. lapkričio 28 d.
Gyveno Palos Heights, IL.
Nuliūdę liko: vyras Povilas; duktė Gina su vyru John; duktė

Diana; anūkai Teddy ir Peter; pusseserė Gina su vyru Donatu,
pusbrolis Alex su žmona Lilian; svainė Elizabeth Urbutis su šei -
ma; giminės, draugai ir pažįstami.

A. a. Rūta buvo sesuo a. a. Kęstučio.
Velionė pašarvota penktadienį, gruodžio 2 d. nuo 3 v. p. p. iki

8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby  Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 3 d. 9:30 val. ryto iš Pet -
kus Lemont laidojimo namų a. a. Rūta bus palydėta į Pal. Jurgio
Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios.
Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapi -
nėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti „Vaiko Vartai į mokslą” organi-
zacijai arba Lietuvių Fondui.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

Prisimindami, kaip rūpestingai

A † A
ONA NORVILIENĖ

mus Dainavoje maitindavo, ir vaikų vaikystėje ten
pat praleistas vasaros dienas, kartu liūdime su
ALGIU, JŪRATE, DARIUMI, KOVU, VENTA ir ARU,
netekus savo Ma mos ir Močiutės.

Palydime ponią Norvilienę į amžinybę su Švento -
mis Mišiomis.

Arūnas, Rūta, Vytis, Almis, Baltija
ir  Darius Udriai
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ČIKaGOJe 
IR

aPYLINKĖSe

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30�metų�darbo�patirtis

6247 S. kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo�val.�nuo�8:30�v.r.�iki�5�v.p.p.
Šeštad.�8:30�v.r.�iki�12:30�v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VyTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

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

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

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

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SKELBIMAI

� Vienerių metų mirties šv. Mišios už
a. a. Praną Adomaitį bus aukojamos
gruo džio 11 d. 9 val. r. Palaimintojo Jur -
gio Matulaičio misijoje, Lemont.

� Šv. Kazimiero kongregacijos seserys
maloniai kviečia visus dalyvauti šv.
Mišiose ir pasimelsti, kad kongregacijos
steigėja Motina Marija Kaupaitė būtų
paskelbta Palaimintąja. Šv. Mišios bus
aukojamos šeštadienį, gruodžio 3 d.,
9:30 val. r.,  seselių Motiniškajame na -
me, 2601 W. Marquette Rd., Chicago.
Mišias aukos kun. Anthony Gittins,
CSSR.

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL) gruodžio 4 d., 10:30 val. r.
paminėsime antrąjį Advento sekmadie -
nį. Po iškilmingų Advento apeigų  Eu -
cha ristijos šventimą atnašaus tėvas
Gab  rielius – Arnis Suleimanovs. Daly va -
vaus A. Barniškio ir V. Vakarytės vado -
vaujamas parapijos choras bei J. Dru ty -
tės vadovaujama lektorių ir kantorių gru -
pė. Po šv. Mišių – kavutė mokyk los salė-
je. Maloniai kviečiame dalyvauti.

� JAV LB Cicero apylinkės valdyba
pra neša, kad gruodžio 11 d. po lietuviš -
kų šv. Mišių 10 val. r. Šv. Antano para-
pijos didžiojoje salėje įvyks kalėdinė
aga pė. Kalbėtoja – visuomenininkė dr.
Ona Dau girdienė. Visi parapijiečiai, sve -
čiai iš toli ir arti kviečiami dalyvauti tra -
dicinėje kalėdinėje šventėje.

� Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
jos cho ras kviečia visus į kalėdinį kon-
certą, kuris įvyks gruodžio 11 d., sek-
madienį, 1:30 val. p. p. misijoje, Pasau-
lio lietuvių centre, Lemont. Koncerte
taip pat dalyvaus vaikų choras ,,Vytu-
rys”, solis tės, smuikininkės ir skaitovė.
Bi lietus į koncertą bus galima įsigyti
kiekvieną sek madienį misijos prieangyje
prieš ir po 11 val. r. šv. Mišių.

� ,,Sietuvos” draugovės Kūčios įvyks
gruodžio 15 d., ketvirtadienį, 1 val. p.
p. Ateitininkų namuose (1380 Castle -
wood Dr., Lemont, IL 60439. Dalyvius
prašoma atsinešti lėkštę Kūčių valgių ir
vilkėti uniformomis.

� Gruodžio 18 d. po 10:30 val. r. šv.
Mišių kviečiame visus prie bendro Kūčių
stalo Švč. Mer  gelės Marijos Gimimo pa -
ra pijos salėje. Prašoma iš anksto užsi sa -
kyti vietas (kaina – 20 dol.) Bus meninė
programa. Registracija klebonijos rašt i -
nė je arba tel. 773-776-4600 (Audra).

� Š. m. gruodžio 31 d. 7:30 val. v. Pa -
saulio lietuvių centre, Lemont, organi -
zuojamas vakaras palydeti Senuosius ir
sutikti Naujuosius metus. Vakaras skir-
tas JAV Lietuvių Bend ruo me nei ir PLC
paremti. Tel. informacijai 630-673-3384.

� Lietuvos Respublikos generalinis kon -
sulatas New York ir JAV LB New York
apy garda maloniai kviečia Jus gruodžio
8 d., ketvirtadienį, 7 val. v. į susitikimą
su poetu, eseistu, vertėju prof. Tomu
Ven c lova. Susitikimas vyks Susivie -
nijimo lietuvių Amerikoje patalpose
(307 30th St., New York, NY 10001).
Auka bendruomenei – 10 dol. Apie daly -
va vimą prašoma pranešti el. paštu ny@
urm.lt arba tel. 212-354-7840.

Renginiai St. Petersburg, FL

IŠ ARTI IR TOLI...

Tomas Venclova.
Juliaus Kalinsko nuotr.

Artėja Kalėdos ir Naujieji metai!
Savo draugus, gimines, artimuosius 

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

Jūsų sveikinimus mielai išspausdinsime laikraštyje.

� Kūčiukus kepsime gruodžio 5 d., pir-
madienį, 9 val r. Lietuvių klubo valdyba
laukia narių talkos.

� Kalėdinė mugė Lietuvių klube vyks
gruodžio 15 d., ketvirtadienį. Pradžia 1
val. p. p. Bus priešpiečiai, po kurių pa -
vaišinsime vynu. Mugėje galėsite įsigyti
įvairių skanumynų.

� Tradicinė Kūčių vakarienė Lietuvių
klube rengiama Kūčių vakarą, gruodžio
24 d., šeštadienį. Pradžia 5 val. p. p.
Au ka asmeniui – 25 dol. Vietas prašo-
ma užsisakyti pas Laimutę Alvarado tel.
727-360-1064. Kalėdų dieną klube
pie tų nebus.

� Naujųjų metų šventę-pietus Lietu vių
klubo valdyba rengia 2012 m.  sau sio 1
d., sekmadienį. Pradžia 2:30 val. p. p.
Auka asmeniui – 20 dol. Vietas pra šo -

ma užsisakyti pas Laimutę Alva ra do tel.
727-360-1064.

� Lietuvių klubo šeimininkė Angelė
Straukienė praneša, kad norintieji užsi -
sakyti maistą į namus ar kitais maisto
paruošimo reikalais prašomi skambinti
tel. 727-394-4069.

� Mokyklos ,,Saulutė” Kalėdų eglutė
vyks po sekmadienio pietų, gruodžio 18
d. Vaikučius žada aplankyti Kalėdų se -
nelis.

� Lietuvos Dukterų draugijos St. Pe -
tersburg skyriaus valdyba kviečia nares
ir viešnias į Kalėdinį pabendravi mą, ku -
ris vyks gruodžio 16 d., penk tadie nį, 2
val. p. p. Lietuvių klubo salėje.

Lietuvių klubo adresas – 4880 46th
Ave., North, St. Petersburg, FL 33714.

Šių metų Kalėdos Čikagoje vėl
pasitinkamos pagerbiant lietuviškas
tradicijas – LR Generaliniam konsu -
latui Čikagoje tarpininkaujant Navy
Pier festivalyje „Žiemos stebuklai
2011”, padabinta žaisliukais iš šiau -
de lių, jau stovi lietuviška Kalėdų eg -
lutė, o gruodžio 11 d. vyks tautinių
šokių grupių pasirodymas. 

Kalėdinę eglutę savo rankomis
kurtais „šiaudinukais” papuošė Ma -
rija Kriaučiūnienė. Jai talkino Bal -
zeko lietuvių kultūros muziejaus
dar  buotoja Rita Janz. Rugsėjo mė ne -
sį 90-mečio jubiliejų šventusi M.
Kriaučiūnienė entuziazmo nestokoja
– jos kūriniais Navy Pier pramogų
centre papuošta eglutė jau trečioji Či -
kagos mieste. Šių metų šventėms me -
nininkės padabinti medeliai puikuo-
jasi abejuose didžiuosiuose miesto
oro uostuose, ir dar vienas netrukus
bus papuoštas Cook apygardos iž -
dininkės Maria Pappas įstaigoje. 

Tradiciškai pirmoji pasigrožėti
lietuviška eglute atėjo LR generalinė
konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė.
Ji nuoširdžiai padėkojo  M. Kriau čiū -
nienei ir R. Janz už pastangas, įdėtą
darbą ir neblėstantį norą kasmet ku -
riant dailius „šiaudinukus” bei jais
da binant lietuvišką eglutę. 

Gruodžio 11 d. sekmadienį, 12
val. p. p. Navy Pier ,,Žiemos stebuklų
2011” festivalio metu koncertuos dvi
Čikagos lietuviškų tautinių šokių
grupės – „Lietuvos vyčiai” (vadovės
Lidija Ringienė ir Birutė Matuko -
nienė) bei „Suktinis” (vadovė Gied rė
Elekšytė). Šventinis renginys vyks
didžiojoje pramogų centro švenčių
salėje (600 E. Grand Ave., Chicago, IL
60611). Malo niai kviečiame atvykti
pasižiūrėti šo kėjų programos bei
pasidžiaugti gra žiai išpuošta lietu-
viška eglute.

LR generalinio konsulato
Čikagoje informacija

,,Lietuvos vyčiai” festivalyje ,, Žiemos stebuklai 2008”
LR generalinio konsulato archyvo nuotr.

Lietuviai — festivalyje ,,Žiemos stebuklai 2011” 

Norint pasveikinti savo
draugus ar pažįstamus 

su artėjančiomis 
šv. Kalėdomis ar

Naujaisiais metais 
gera išeitis – 

Kalėdų atvirukas. 
Atvykite į ,,Draugą” 
ir išsirinkite jums 

labiausiai patikusį. 

Pasveikinkime draugus kalėdiniu atviruku

Jei negalite atvykti, skambinkite tel. 773-585-9500 ir užsisakykite. 
Užsakytus atvirukus jums atsiųs į namus. Atviruko su voku kaina – 1 dol.  


