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Mirė rašytoja Alė Rūta

JAV patvirtino apribojimus Baltarusijai

Tarptautinės koalicijos šventėje 
St. Petersburg, FL – 4 psl.

Los Angeles (ELTA) – Eidama
97-uosius metus gruodžio 31 d. Cali-
fornia valstijoje mirė išeivijos rašy-
toja, poetė, žurnalistė, ateitininkė ir
veikli JAV lietuvių veikėja Alė Rūta.
Tikroji rašytojos pavardė – Elena
Viktorija Nakaitė-Arbačiauskienė-
Arbienė.

A. Rūta gimė 1915 m. lapkričio 16
d. Sankt Peterburge. Po Pirmojo pa-
saulinio karo su tėvais grįžo į Lietu-
vą. Mokėsi Kamajų pradžios mokyk-
loje, Rokiškio gimnazijoje. Studijavo
Vytauto Didžiojo universitete Kaune,
baigusi Klaipėdos pedagoginį insti-
tutą, mokytojavo. 1942 m. baigė lite-
ratūrą Vilniaus universitete. 

Pirmuosius kūrinėlius paskelbė
dar mokydamasi gimnazijoje, vėliau
bendradarbiavo žurnaluose „Naujoji
vaidilutė”, „Naujoji Romuva”. 1944
m. pasitraukė iš Lietuvos. Trumpai
studijavo Vienos universitete, paskui
persikėlė į Vokietiją. Ten išleido pir-
mąsias knygas – poezijos ir novelių
rinkinius „Be tavęs” (1946) bei „Liki-
mo keliu” (1947). 1948 m. persikėlė į

JAV, apsigyveno Los Angeles, Santa
Monica. 

Išeivijoje rašytoja aktyviai dirbo
lietuvių bendruomenėje, buvo JAV
Lietuvių Bendruomenės tarybos na-

re, priklausė Lietuvių rašytojų drau-
gijai, ilgą laiką dirbo jos valdybos
sekretore. Kaip darbšti apžvalginin-
kė ir organizatorė talkino daugeliui
išeivijos spaudos leidinių bei kultū-
rinių sambūrių.

A. Rūtos plunksnai priklauso
gausus ir vertingas literatūrinis pa-
likimas, kone trys dešimtys įvairaus
žanro leidinių – poezijos, novelių rin-
kinių, apysakų, keturiolika romanų,
kelionių įspūdžių, prisiminimų kny-
gų, draminių kūrinių vaikams. Dau-
gelis A. Rūtos kūrinių susilaukė pa-
lankių įvertinimų bei svariausių
išeivijos literatūrinių premijų, tarp
jų ir paskutinysis, 2000 m. Lietuvos
rašytojų sąjungos išleistas romanas
„Vargingos Tėvynės vaikai”, apdo-
vanotas Lietuvių rašytojų draugijos
premija. 

2010 m. Lietuvoje pasirodė rašy-
tojos iliustruotų prisiminimų knyga
„Sklėriai”. Už nuopelnus rašytoja
2006 m. buvo apdovanota Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Gedimino ordi-
no Riterio kryžiumi.
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JAV lankosi Krašto apsaugos ministrė 
Vilnius (ELTA) – Krašto apsaugos ministrė Rasa

Juknevičienė ir jos vadovaujama delegacija sausio 3–8 d.
lankosi JAV. Sausio 3–8 d. numatyti susitikimai su nau-
juoju JAV gynybos sekretoriumi Leon Edward Panetta,
kitais aukštais JAV gynybos pareigūnais. Su JAV gyny-
bos pareigūnais bus aptarti saugumo iššūkiai regione,
Lietuvos ir JAV karinis bendradarbiavimas, NATO oro
policijos, Energetinio saugumo centro akreditacijos klau-
simai, artėjantis NATO viršūnių susitikimas Čikagoje,
atsakomybės perdavimo klausimai Afganistane.

Krašto apsaugos ministrė taip pat susitiks su L. E.
Panetta patarėju tarptautiniais saugumo klausimais
Alexander Vershbow, kuris pavasarį taps NATO gene-
ralinio sekretoriaus pavaduotoju, valstybės sekretorės
pavaduotoju William J. Burns, JAV prezidento specialiąja
padėjėja ir Nacionalinio saugumo tarybos Europos
reikalams direktore Elizabeth Sherwood-Randall.

Be to, R. Juknevičienė ir jos vadovaujama delegacija
dalyvaus diskusijose su saugumo ir gynybos srityje dir-
bančiais mokslininkais, susitiks su Pennsylvania nacio-
nalinės gvardijos vadu generolu majoru Wesley Craig,
JAV lietuvių bendruomene. Krašto apsaugos ministrė su
delegacija sausio 5–6 d. lankysis Čikagoje.

Sausio 5 d. R. Juknevičienė lankysis Marquette Park
parapijoje, Jaunimo centre, prie Dariaus ir Girėno pa-

minklo, dalyvaus Chicago Council on Global Affairs ap-
skritojo stalo diskusijoje, susitiks su lietuvių bendruo-
menės, Šaulių organizacijos ir žiniasklaidos atstovais. 

LR Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė.      Alfa.lt nuotr.

Alė Rūta.                            A. Sutkaus nuotr.

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama įteisino
2011 metų Baltarusijos demokratijos
ir žmogaus teisių aktą, kuriame nu-
matyti nauji apribojimai Baltarusi-
jai.

Gruodžio viduryje Senato patvir-
tintame įstatymo projekte praplėstas
Baltarusijos pareigūnų ir įstatymo
vykdytojų, kuriems bus įvesti vizų
apribojimai ir finansiniai apriboji-
mai, sąrašas. Projekte Tarptautinė le-
do ritulio federacija raginama ,,atsi-
sakyti plano 2014 m. Minske organi-

zuoti Tarptautinį ledo ritulio čem-
pionatą, kol šalies vyriausybė paleis
visus politinius kalinius”.

Policija Baltarusijoje sumušė ir
sulaikė šimtus protestuotojų, ban-
džiusių nusiaubti vyriausybės pasta-
tus, tai buvo protestas prieš 2010 m.
gruodžio 19 d. vykusių prezidento rin-
kimų rezultatus, pagal kuriuos per-
galė pripažinta Aleksandr Lukašen-
ka. JAV ir Europos Sąjunga pasmer-
kė tokį protestų slopinimą ir įvedė
apribojimus šalies vadovui A. Luka-
šenka, kuris valdžioje yra nuo 1994 m.

JAV vadovybė nuolat peržiūri ir
griežtina apribojimus Baltarusijai.
2011 m. rugpjūtį JAV papildė sausio
pabaigoje įvestus apribojimus, nu-
matančius kelionių suvaržymus, ak-
tyvų įšaldymą ir kitas priemones. 

Raginimą taikyti apribojimus
Baltarusijai praėjusių metų gruodžio
mėnesį išplatino ir Jungtinis Ameri-
kos pabaltijiečių komitetas (Joint
Baltic American National Commit-
tee, arba JBANC), atstovaujantis Ame-
rikos baltų bendruomenėms JAV nuo
1961 metų.



Jaukioje� žvakių� šviesoje,� skam-
bant� kalėdinėms� giesmėms,� praėjo
tyli,� šventa� Jėzaus� Gimimo� naktis,
prabėgo� pačios� gražiausios� metų
šventės� –� Kalėdos,� Naujųjų� metų
sutikimas.� Šį� švenčių� ratą� sausio� 6-
ąją�baigia�Trys�Karaliai.�Saulė�grįžta.
Sakoma,�kad�nuo�Kalėdų�iki�Trijų�Ka-
ralių� diena� pailgėja� per� gaidžio
žingsnį.� Seniau� tą� dieną� ant� kaimo
sodybų�durų�bažnyčioje�pašventinta
kreida� ar� anglimi� būdavo� užrašomi
trijų�išminčių�–�Kasparo,�Melchioro�ir
Baltazaro�–�vardų�inicialai:�K�+�M�+�B.
Buvo� tikima,� kad,� užrašius� šias� rai-
des,�namai�bus�apsaugoti�nuo�piktų
dvasių.�Mieste�neaplankysi� visų�na-
mų,� nesustosi� prie� kiekvienų� durų.
Tačiau� niekas� neuždraus� šią� dieną
nupuošus� eglutę,� supakavus� gra-
žius� žaislus� į� dėžę� iki� kitų�metų,� ra-
miai� atsisėsti,� dar� kartą� perskaityti
atsiųstus� atvirukus� ir� sveikinimus,
pasidžiaugti� atėjusiais� Naujaisiais� ir
tikėti� –� jie� bus� sėkmingi� ir� geri,� o
mūsų�namai�–�saugūs.�

Redaktorė�Laima Apanavičienė

Rusijos užsienio reikalų
mi nis terija (URM) pa-
skelbė ataskaitą apie

žmogaus teisių padėtį kai ku-
riose pasaulio valstybėse, tarp
jų ir Lie tuvoje. Pasak šios atas-
kaitos, Lie tuvoje diskriminuo-
jamos tauti nės mažumos, tai yra
lenkai, rusai ir romai, perrašo-
ma istorija, per se kiojami Antro-
jo pasaulinio karo veteranai, iškrai-
pomi istoriniai fak tai, susiję su Lie-
tuvos patirtimi sovietiniu periodu.

Pro didžiosios kaimynės akis ne -
prasprūdo ir Seimo Nacionalinio
sau gumo ir gynybos komiteto pirmi-
nin ko, konservatoriaus Arvydo Anu -
šaus  ko knygos, kuriose kalbama apie
sovietinio totalitarinio režimo nusi -
kal timus ar lietuvių pasipriešinimą
sovietinei okupacijai, bei lietuviškai
išleista Timothy Snyder knyga „Kru -
vinos žemės: Europa tarp Hitlerio ir
Stalino”.

Nacių ir sovietų režimų 
sulyginimas – neleistinas?

Rusijos užsienio reikalų minis-
terija, aptardama žmogaus teisių pa -
dėtį Baltijos šalyse, pirmiausia pa -
brėžė, kad didžiausią nerimą kelia
faktas, jog dauguma rusų Latvijoje ir
Estijoje vis dar neturi šių šalių pilie -
tybės. Lietuvai šis priekaištas nieka-
da nebuvo taikomas, tačiau mūsų ša -
lis supeikta už informacinės erdvės
rusų kalba siaurinimą, Antrojo pa -
sau linio karo veteranų persekiojimą
bei sovietinio meto teisėsauginin kų
persekiojimo.

Pasak ataskaitos, visose trijose
Baltijos šalyse perrašoma istorija,
nors būtent tuo iš Baltijos valstybių
pusės yra kaltinama pati Rusija. Savo
argumentą, kad Lietuvoje, Latvijoje
ir Estijoje yra perrašoma istorija, Ru -
sijos ministerija grindžia tuo, esą
šiose šalyse yra aukštinami fašistų
bendrininkai, vyksta vieši „Waffen
SS” legionierių susitikimai, niekina-
mi sovietų paminklai, nacionalistiš -
kai nusiteikęs jaunimas rengia eity -
nes, persekiojami Antrojo pasau linio
karo veteranai. Kaip žinoma, „Waf -
fen SS’’ susitikimai vyksta ne Lietu-
voje, o Estijoje ir Latvijoje, mat mūsų
šalis Antrojo pasaulinio karo metu
SS da linių nesuformavo.

Ypatingą Rusijos URM nepasi-
tenkinimą ke lia faktas, kad Lietuva
siekia vieno dai vertinti sovietų ir na-
cių vykdytus nusikaltimus žmoniš-
kumui. Jung ti nių Tautų Žmogaus
teisių taryboje išsakyti Lietuvos tei-
singumo minis tro Remigijaus Šima-
šiaus teiginiai, kad abu režimai – na-
cių ir so vie tų – pažeidinėjo žmogaus
teises bei okupavo Lietuvą, traktuo-
jami kaip ne leistini. „Šitaip pasisa-
kyti sau lei do oficialus valstybės
atstovas, vals ty bės, kuri pirminin-
kauja Europos sau  gumo ir bendra-
darbiavimo organizacijoje. Vien to-
dėl tokie pasisakymai neleistini’’, –
teigiama Rusijos dokumente.

Rusija ėmėsi ginti lenkų ir 
romų teises

Rusijos užsienio reikalų ministe -
rijos pasipiktinimą sukėlė ir Lietuvo -
je priimtas Švietimo įstatymas, nu -
matantis sustiprinti lietuvių kalbos
dėstymą tautinių mažumų mokyklo-
se, nors gimtosios kalbos pamokų skai-
čius dėl to nenukenčia. Kaip žinoma,
didžiausią nepasi tenkinimą dėl šio
įstatymo reiškia Lietuvos lenkų rin-

kimų akcija, nors Lietuvos lenkams
pirmiausia rūpi tai, kad nuo 2013-ųjų
bus suvienodinamas lietuvių kalbos
ir literatūros egzaminas lietuviams
ir tautinių mažumų atstovams.

„Pastaruosius dvejus metus gi -
nant savo teises prie lenkų bendruo -
menės šliejasi ir daugelis rusakalbių
politinių ir visuomeninių organizaci-
jų. Dviejų didžiausių nacionalinių
diasporų bendri tikslai nukreipti
prieš vietos valdžios politiką, kuria
siekiama asimiliuoti šalyje gyvenan -
čias nacionalines mažumas, nepai -
sant pagrindinių tarptautinių teisės
aktų”, – rašoma Rusijos URM atas-
kaitoje. Pasi pik tinimą sukėlė ir tai,
kad Vilniaus bei Šalčininkų rajo-
nuose daugumą su darantys Lietuvos
lenkai negali geografinių pavadini-
mų rašyti savo gimtąja kalba.

Rusijos URM taip pat pasirėmė
Europos ko misijos prieš rasizmą ir
netoleranciją rekomendacijomis Lie-
tuvai dėl sovie tų nusavintos nuosa-
vybės grąžinimo žydams ir lenkams,
sukritikavo įsta tymą dėl draudimo kan-
didatuoti į prezidento postą ne Lietu-
voje gimu siems asmenims bei susirū-
pino prasta romų padėtimi. Pasak do-
kumento, Lietuvoje sužlugo romų in-
tegracijos programa, ši tautinė mažu-
ma neįtraukiama į švietimo sistemą,
darbo rinką, nėra aprūpinami būstu.

Lietuvoje kuriamas Rusijos,
kurios reikia bijoti, įvaizdis?

Lietuva kaltinama, kad iškraipo
ir falsifikuoja faktus, susijusius su
Antruoju pasauliniu karu. Rusijos
užsienio reikalų ministeriją piktina
tai, jog renginiuose, kuriuose mini-
mos sovietų žudynių aukos ar kiti ša -
liai reikšmingi įvykiai, dalyvauja
aukščiausi valstybės pareigūnai.
„Rengiamos masinės kampanijos,
prisirišant prie ‘reikšmingų’ da tų,
daugiausiai susijusių su ‘juodais
šalies sovietinės praeities pusla -
piais’. Jose reguliariai dalyvauja
vals tybės ir Užsienio reikalų minis-
terijos aukščiausio rango asmenys,
kurie ne kartą viešai kartojo žino-
mus ‘postulatus’ apie ‘sovietinę oku-
paciją’ ir būtinybę atlyginti ‘sovie-
tinio genocido žalą Lietuvos gyvento-
jams’ ’’, – rašoma dokumente.

Ataskaitoje paminima, jog Lietu -
vos istorinės pretenzijos peržengia
net sovietinio laikotarpio ribas, akty -
viai plėtojama 1831 m. sukilimo „prieš
carizmą’’ tema. „Iškreiptas požiūris į
istoriją plėtojamas ir mokykliniuose
šalies va do vėliuose. Vietos rusakalbių
žinovų vertinimu, daugelio amžių Ru-
sijos istorija juose pateikiama labai
sche matiškai, pabrėžiant Ivaną Rūs-
tųjį, Petrą I, Leniną ir ‘kraugerį Sta-
lin’. Mokykliniame istorijos kurse
sąmo nin gai kuriamas nepatrauklus
Rusijos, kurios reikia bijoti, įvaiz dis”, –
rašoma Rusijos URM ataskaitoje.

N. Maliukevičius: Rusija 
įsivaizduoja esanti supervalstybė

Vilniaus universiteto Tarptauti -
nių santykių ir politikos mokslų ins -

tituto dėstytojas, politologas Ne-
rijus Maliukevičius teigia, kad
perskai čius šią ataskaitą akivaiz-
du, jog jos kūrėjus užvaldė savo-
tiškas marazmas. ,,Kitas įspūdis,
kad jie neturi gė dos, skelbdami
tokias ataskaitas, įver tinant vidi-
nę Rusijos padėtį’’, – teigė poli-
tologas. Pasak jo, iš šio do ku-
mento matyti, jog Rusija save įsi-

vaizduoja kaip globalią supervalsty-
bę, galinčią diktuoti kitoms valsty-
bėms, kaip reikia elgtis žmogaus tei -
sių srityje.

„Man atrodo, kad Rusijos užsie -
nio reikalų ministerijos specialistai
užstrigo Šaltojo karo laikotarpyje ir
tikriausiai vis dar įsivaizduoja savo
įstaigą kaip Andrej Gromyko aparatą
Sovietų Sąjungos laikais. Tokie kūri -
niai yra grynai propagandiniai kra-
tiniai, siekiant parodyti ‘whatabou-
tism’o’ strategiją – kai pas tave vidu-
je daugybė problemų, tu sieki nu-
kreipti dėmesį badant pirštu į jo prob-
lemas ir taip nuvesti kalbą nuo savo
vidinių problemų”, – pridūrė moksli-
ninkas. Pasak jo, Rusijoje žmogaus
teisių gynėjai nuolat kalba apie susi-
rinkimų laisvės ribojimą, žinia sklai-
dos laisvės trūkumą bei kitus trūku-
mus. Politologo nuomone, Rusijos
URM ataskaitoje taip pat aiškiai at-
spindimas siekis pasinaudoti vadi-
namąja „lenkų kor ta”. Kadangi Lie-
tuvoje nėra daug ru sų kilmės pilie-
čių, tai, siekiant užsie nio politikos
tikslų, Rusija visuomet naudojasi
lenkų tautine mažuma.

A. Anušauskas: KGB dokumentų
viešinimas ataskaitoje neminimas

Seimo Nacionalinio saugumo ir
gynybos komiteto pirmininkas Arvy -
das Anušauskas, perskaitęs Rusijos
ministerijos parengtą ataskaitą, tei -
gia susidomėjęs faktu, jog kaimyni nės
valstybės atstovai tiek daug dė mesio
skiria Lietuvos požiūriui į isto riją.

„Atkreipiau dėmesį į vieną ap -
lin kybę. Labai įdomu, kad kai kalba-
ma apie Baltijos valstybes, tai Latvi -
joje ir Estijoje Rusija reiškia dau-
giausia pretenzijų dėl to, kad tam tik-
rai daliai žmonių nėra suteikta pilie-
tybė. Bet pagal ataskaitos apimtis aš
su pra tau, kad Rusijai tai mažesnė
blogybė, tuo tarpu visa tai, kas daro-
ma Lietuvoje, puoselėjant savo istori-
nę atmintį, yra gerokai didesnė blo-
gybė’’, – sakė Anušauskas.

„Matyti, kad žmones, Maskvoje ra-
 šančius ataskaitas, labiau siai ner  vi-
na tai, jog Lietuvoje minimi sovietų
režimo nusikaltimai, kad jie prisime-
nami. Pavyzdžiui, paminėta, jog pri -
simenamos 22-osios Baltijos kelio me-
tinės, kad prisimenami prieš 20 me tų
Medininkuose nužudyti mūsų parei-
gūnai, net paniekinamai kabu tė se
parašyti ‘pasieniečiai’. Paminė tas ir
vienas paskutinių teisės aktų, kuris
nukentėjusiais pripažino žmo nes, ku-
rie 1990–1991 m. buvo prievarta pa-
imami į sovietinę kariuomenę’’, – pa-
sakojo politikas. „Matyti, kad tai, kas
vykdoma Lie tuvoje šioje srityje, Ru-
sijai yra ne malonu, nes jų vykdoma
veikla pati ria nesėkmę. Čia, žinoma,
labai geras mūsų įvertinimas, ačiū
jiems. Kita vertus, man keista, kad jie
nemini mūsų internetinės svetainės
Kgbveikla.lt, kur yra skelbiami KGB
dokumentai. Nė žodelio apie tai, nors
vos kelių savaičių senumo teisės
aktus pamini’’, – teigė politikas.

Sutrumpinta
Delfi.lt
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Redakcijos žodis

Rusijos URM
ataskaitoje – Lietuvoje

perrašoma istorija
EGLĖ SAMOŠKAITĖ

Tema: LieTuva Rusijos akimis



Lietuva turi bendrą sieną su
keturiomis valstybėmis. Dėl
įvairių priežasčių Lietuvos

santykiai su vi so mis kaimynėmis
šįmet pablogėjo.

Kaimynų negalime rinktis. Turi -
me tuos, kuriuos lėmė istorija ir geo -
grafija. Likimas nebuvo itin pa lan -
kus Lietuvai. Rusija ir dabartinė Bal -
tarusija nėra idealios kaimynės, bet
santykiai su Latvija ir Lenkija taip
pat galėtų ir turėtų būti geresni.

Nerealu tikėtis gerų santy kių su
Rusija. Imperinė mąstysena taip gi-
liai įsišaknijusi valdančiuose sluok-
sniuose, kad Maskva tiesiog ne moka
normaliai bendrauti su kaimynais,
ypač su tais, kurie kadaise buvo
Sovietų Sąjungoje. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė ir dabartinė Vyriausy -
bė rimtai stengėsi sumažinti įtampą,
kuri susikaupė 2006–2008 metais. Ku -
rį laiką net viltasi, jog prezidentė bus
pakviesta vizito į Rusiją. Nors šįmet
būta teigiamų poslinkių ekonomikos
ir kultūros srityse, Rusija pasiryžusi
bendrauti tik savo sąlygomis. Kol Lie -
tuva reikalaus kompensacijos už
okupacijos padarytą žalą ir sieks
ener ge tinės nepriklausomybės, paža -
bojant „Gazprom’’ ir kitus energe -
tikos mil ži nus, Rusija neišties drau-
gystės ran kos. Tos draugystės kaina
yra per didelė.

Reikšmingos Lietuvos pastangos
stumtelėti Baltarusiją demokratijos
ir žmogaus teisių gerbimo linkme li-
ko bergždžios dėl pernai gruodį pra-
sidėjusių represijų. Dar buvo mė gi-
nama padėti Aleksandr Lukašenka
priešintis Rusijos spaudimui ir iš sau-
goti kuo didesnę šalies nepriklauso-
mybę. Tačiau ūkio krizė privertė Bal-
tarusiją parduoti strateginius infra-
struktūros elementus, smarkiai padi-
dinant Maskvos įtaką ir galią. Neaiš-
ku, ar ateityje naujai valdžiai, kad ir
kokia ji būtų, pasiseks išsivaduoti iš
dusinančio Maskvos glė bio. Maskva
lems dviejų kaimynių po litiką.

Santykiai su Lenkija blogėja ke -
lerius metus. Visos atsakomybės ne -
galima suversti vienai šaliai. Kai ku -
riais klausimais Lietuva galėjo būti

lankstesnė. Nesutarimus aštrino ir
atsakingiausi Lenkijos pareigūnai,
ultimatyviai reikalaudami, kad Lie -
tu va atšauktų ar pakeistų naująjį
Švietimo įstatymą. Tokiam šiurkš -
čiam spaudimui Lietuva nenusileido
ir negali nusileisti.

Tikiu, jog daugelis Lietuvos part-
nerių supranta, kad Varšuva elgiasi
neatsakingai. Antra vertus, manoma,
kad nebūna dūmų be ugnies, ir kad
Lietuvos elgesys taip pat nėra neprie -
kaištingas. Sunkiai suprantama, ko -
dėl neleidžiama lenkams oficialiuose
dokumentuose rašyti savo pavardes
lenkiškomis raidėmis arba jų rajo -
nuo se negalima gatvių pavadinimų
ra šyti abiem kalbomis. Laukiama,

kad nesutarimai bus išspręsti, o tai
rei kalaus nuolaidų ir iš Lietuvos.

Švietimo įstatymas atitinka Eu-
ro pos Sąjungos (ES) nuostatas visais
atžvilgiais. Jis būtinas, sie kiant su-
daryti sąlygas lenkų jauni mui visa-
pusiškai dalyvauti krašto ūkio ir po-
litikos gyvenime, tad ne reikia jo at-
sisakyti. Bet reikia būti pasiryžu-
siems daryti nuolaidų dėl vardų ar
gatvių pavadinimų rašymo arba bent
pradėti politinį procesą, kuris išju-
dintų reikalus iš mirties taško.

Poreikį rasti bendrą kalbą su
lenkais skatina naujausi ryšių su
Lat vija posūkiai. Turiu omenyje Lat -
vijos reiškiamas abejones dėl elekt -
ros energetikos sistemos sinchro-

nizavimo su Vakarais. Lietuvoje ma-
no ma, kad tai paprastas šantažas.
Lat vija pritars sinchronizavimui, jei
Lie tuva palaikys regioninio suskys-
tintų gamtinių dujų terminalo staty-
bą Ry goje. Gruodžio 13 d. premjeras
Valdis Dombrovski pareiškė, kad Lat-
vija nusiteikusi įvertinti, kiek kai-
nuos ir kokią naudą šaliai duos elekt-
ros tink lų sinchronizavimas su Vaka-
rų Euro pa, ir tik tada priims spren-
dimą. Pap rastai tokiam akivaizdžiam
šantažui nenusileidžiama. Be to, Lie-
tuvos no ras statyti savo terminalą
yra tvirtai pagrįstas. Kaip ir Lenki-
jos atveju, Lie tuvos sąjungininkai
veikiausiai supras, jog Ryga pirmoji
pakišo koją. Tačiau ir čia laukiama
kompromisų, kurie atvertų kelią į
abiem šalims priimtiną sprendimą.

Pastaruoju metu Lietuva itin daug
reikšmės skiria geresniems, artimes-
niems santykiams su Skan dinavijos
valstybėmis. Užsienio rei ka lų minis-
terija (URM) prabilo apie Baltoskan-
diją, „dinamišką ir vienin gą aštuo-
nių suverenių Baltijos-Šiau rės šalių
regioną’’.             Nukelta į 5 psl.

Baigėme Laisvės gynimo ir di-
džiųjų netekčių, Holokausto
aukomis tapusių Lietuvos gy-

ventojų atminimo metus. Būtų naivu
tikėtis, kad keliasdešimt proginių
renginių, parodos ir keletas konfe-
rencijų ar knygų gali išgydyti mūsų
istorinės atminties polinkį atsirin-
kinėti, ištirpdyti stereotipus, truk-
dančius realiai priimti save ir būti
atlaidesniems kitiems.

Teko skaityti ne vieną 2011 metų
svarbiausių įvykių apžvalgą. Jose
neužsimenama ne tik apie netekčių
minėjimus, bet ir apie svarbų istorinį
įvykį – Geros valios kompensacijos
už žydų religinių bendruomenių ne-
kilnojamąjį turtą įstatymą. Vyriau-
sybei ir Seimui teko atlaikyti nemažą
spaudimą, idant jis būtų priimtas ir
apgailestavimo deklaracijos taptų
tikromis pastangomis vykdyti sudė-
tingiausią restituciją valstybėje, kur
klestinti žydų kultūra buvo prak-
tiškai visai sunaikinta. Žurnalistai
audrino žmonių vaizduotę, keldami
klausimą, kam turėtų atitekti kom-
pensacija, aprašinėdama įvairius ne-
sutarimus tarp Lietuvos žydų. Tačiau
svarbiausia, jog pajudėta link teisin-
gumo atkūrimo srityje, kur, atrodė,
buvome amžiams įklimpę į stereo-
tipų pelkę.

Tai, kad pokyčiai vyksta ir jų
svarbiausias variklis šiandien yra

jaunoji karta, atskleidė nuostabus „iš
apačios” suorganizuotas Šv. Kotry-
nos bažnyčioje, Vilniuje, renginys,
kurio metu buvo skaitomi  Holokaus-
to aukų vardai. Sukrečiantis rengi-
nys, kuris, beje, leido kiekvienam iš
mūsų dar kartą pajusti, kad Holo-
kaustas – tai ne tik kraupūs žuvu-
siųjų skaičiai, tai – visų mūsų trage-
dija, tai – kaimynų, giminių, mylimų-
jų, bičiulių netektis, tai – negailestin-
gas mūsų tapatybės sudarkymas.

Daugumoje šiemet vykusių ren-
ginių buvo pabrėžta, jog daug svar-
biau už politikų kalbas apie Holo-
kaustą – nuoseklus moksleivių supa-
žindinimas su turtinga, 700 metų
Lietuvos žydų istorija, kultūra. Ab-
surdiška, kai dabartinėje mokyklos
Lietuvos istorijos programoje pirmą
kartą apie žydus mokiniai sužino, kai
kalbama apie Holokaustą. Pastarai-
siais metais gana daug kalbama apie
Lietuvos žydų mirtį, tačiau daug
svarbiau būtų garsiau prabilti apie jų

gyvenimus, kad jie nebūtų vien sta-
tistiniai vienetai mirties buhalterijo-
je, jog suvoktume netekties mastą.

Tikrai džiugu, kad jau nuo šių
mokslų metų vyresniųjų klasių mok-
sleiviai turi galimybę plačiau susi-
pažinti su Lietuvos laisvės kovų is-
torija. Tiesa, kiek suprantu, ar mo-
kyti naują programą, daugiausia pri-
klauso nuo direktoriaus bei mokyto-
jų geros valios. Labai svarbu, kad
nuo mokyklos suolo būtų diegiamas
supratimas, jog laisvė turi būti bran-
ginama, kad už ją tenka kovoti. Kita
vertus, pamokos apie laisvės kovas
turėtų būti bendro atminties žaizdų
gydymo dalis, o ne naujojo atsirin-
kinėjimo kūrimas. Kaip rašė puikus
rusų mąstytojas Sergej Averincev,
pragmatiškas atminties polinkis
atsirinkinėti yra pragaištingas, nes
jis mus paverčia savo susikurtų stabų
vergais. Atmintis yra glaudžiai susi-
jusi su atsakomybe. Paneigę praeitį,
mes tarsi išmušame iš po kojų pa-

matą ir atsakingam veikimui ir vėl
grįžtame į praeities klaidų pelkę.

Turime sąžiningai ir drąsiai kal-
bėti apie visas atminties žaizdas, nes
tai veiksmingiausias būdas užkirsti
kelią praeities klaidų kartojimui,
neapykantos auginimui širdyje. Šian-
dien mums svarbiausia ne atrasti
kaltuosius, bet užkirsti kelią naujoms
neapykantos apraiškoms. Tikrai ti-
kiu, kad visi tie simboliniai gestai ir
autentiškos pastangos, kurių šiemet
buvo tikrai daug, brandins vaisius.

Tiesa, ekonominė krizė, apie ku-
rios antrąją bangą šiandien daug kal-
bama, paprastai yra palanki terpė ne-
apykantos virusui daugintis. Tad
naivu tikėtis, kad ir kitąmet nebus
antisemitinių išpuolių ar pastangų
romantizuoti nacizmą ar komuniz-
mą. Tačiau jei mes sugebėsime mo-
kytis iš istorijos, taip pat ir iš drama-
tiškiausių jos puslapių, o ne paver-
sime ją kurios nors ideologijos tar-
naite, turėsime svarbų priešnuodį
kitoniškumo demonizavimui bei „at-
pirkimo ožio” paieškų pastangoms.

,,Iš praeities tavo sūnūs te stipry-
bę semia” giedame himne, pridurda-
mi, jog tos stiprybės pamatas yra vie-
nybė. Būtent tos vienybės, kuri yra
stiprybės, solidarumo ir bendro vei-
kimo pamatas, labiausiai 2012 metais
mums visiems ir linkiu.            

Lrt.lt
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Iš praeities semiamės 
stiprybės ar nuoskaudų?
ANDRIUS NAVICKAS

3DRAUGAS

Keturi kaimynai – 
keturi nedraugai?
KĘSTUTIS GIRNIUS

LaiŠkai 

Šį klausimą iškėlė Kostas Ma-
čiulis „Drauge” (2011 m. gruodžio 21
d.). Į klausimą kodėl sunku atsakyti,
tačiau galime pažiūrėti, kaip susik-
lostė, kad Kūčios pradėtos kilnoti.
Atsimenu, kai atvykome į JAV 1950
metais, stebėjome ir piktinomės, kaip
amerikonai „baliavoja” per visą
Adventą. Mums, lietuviams, Adven-
tas buvo susikaupimo, pasiruošimo
Kristaus atėjimui laikotarpis. Ši rim-
tis pasibaigdavo per Kūčias, gruodžio
24 dieną, ir prasidėdavo Kalėdų laiko-
tarpis su kalėdiniais parengimais,
eglute, Kalėdų seniu. Nežinau, kada
prasidėjo bendrų Kūčių šventimas,
bet atvykusi į Chicago po dešimties
metų šį paprotį radau jau įsipilieti-
nusį. Tačiau Kūčių rimtis mažiems
vaikams nuobodi, tai prisireikė ir

Kalėdų senelio, po to buvo logiška ir
visą kalėdinę programą prijungti.
Tai taip po truputį išnyko lietuviškas
Adventas, dabar šis laikotarpis užim-
tas visokiomis „kūčiomis” ir kalėdi-
niais linksmavakariais. Atrodo, ki-
taip ir būti negali, nepastebėjau nė
vieno kalėdinio parengimo tarp Ka-
lėdų ir Trijų Karalių, kaip tarp lietu-
vių buvo kadaise priimta. 

Čia prisiminiau George Orwell
„Animal Farm”. Ten gyvuliai, perė-
mę tvarką, nutarė laikytis savo gyve-
nimo būdo ir nesielgti kaip žmonės.
Tačiau žingsnis po žingsnio jie perė-
mė žmonių gyvenimo būdą su viso-
mis ydomis ir galiausiai nuo jų ėmė
niekuo nesiskirti. Taip ir lietuviai
JAV persiėmė vietiniais papročiais ir
lietuviškas adventas jau nebesiskiria

nuo amerikoniško. 
Tad Kūčių datos kilnojimas rodo

nutautėjimą. Lietuviški papročiai
išnyko dėl patogumo ar prisitaikymo
prie vietinio gyvenimo būdo. Kai
porą savaičių prieš Kalėdas mūsų
sūnus Aldas lankėsi Lietuvoje, ten
žmonės akis pastatė, išgirdę, kad čia
Kūčias valgome per visą Adventą.
Ten dar laikomasi tradicijų ir, jei čia,
išeivijoje, mes jų nesusigrąžinsime,
tai mūsų anūkai praras didelį turtą.
Kitą rudenį, prieš rengiant kalėdinę
eglutę, ar nebūtų prasminga per Ad-
ventą rengti rekolekcijas, o Kalėdas
pradėti švęsti gruodžio 25 dieną? Ta-
da Kūčios vėl bus tik gruodžio 24 d.

Gražina Kriaučiūnienė
Lansing, MI

KODĖL KILNOJAMA KŪČIŲ DIENA?



siūlomų užkandžių ir stū mėmės to-
liau. Kiek viena valstybė taip pat siū-
lė savo krašto stipriųjų gėrimų, vyno
ir alaus. Nors stiprieji gėrimai buvo
pi la mi į labai mažas plastikines tau-
reles, bet, išgėrus iš eilės keliolika to -
kių taurelių, pasidarė jau šilta, ir
akys prašviesėjo.

Prie lietuviško stalo pasivaišino -
me lašiniuočių bandele, silkės gaba -
lėliu, ,,Rokiškio’’ sūriu, šaukšteliu
miš rainės, rūkytų lašinių gabalėliu.
Pasigydėme „Trejomis devynerio -
mis”, nuplovėme su ,,Stumbrinės’’
gurkšniu ir užbaigėme keliais gurkš-
niais „Švyturio’’ alaus.

Ispanai dalijo plonai riektų rū-
ky tų lašinių ir gyrėsi, kad jų lašinu-
kai skanesni už italų. Ant Ka nadie-
čių stalo puikavosi didelė rūkytos
lašišos lėkštė. Ukrainiečiai iš di delio
puodo sėmė skanią sriubą. Iš vienos
lietuvių stalo pusės įsikūrę mongolai
su savo maistu atrodė gana šykščiai.
Tuo tarpu kitame šone du italų stalai
bu vo kraute apkrauti visko, kas
būdinga italams. Lenkai siūlė įvai-
riausių rūšių dešrų gabalėlių. N. Ze-
landija viliojo avienos kepsniais.
Taip kiek vie na valstybė pristatė
kažką jai uni kalaus, bet kartu buvo
ir daug pana šumo. 

Angaras pradėjo pildytis žmonė-
mis. Kai maždaug po valandos apsu-
kome ratą, aplankydami prie dvi-
aukščio autobuso įsikūrusius britus,

angaras buvo sausakimšas. Sunku
buvo net judėti. Girdėjome, kad, ne-
skaičiuojant organizatorių bei patar-
nautojų, į šventę buvo išsiųsta dau-
giau nei 2,000 kvietimų. Nebuvo
jokių atskirų tautybių pasirodymų,
nei trankios muzikos, tik daugia -
kalbė minia ūžė dusliu garsu. Nega -
lėjai pasakyti, kokia kalba buvo kal -
bama, nei suprasti, apie ką kalbama,
tačiau jautei, kad esi Amerikoje, ta -
me daugiakultūriniame katile, su
skir  tingais papročiais, vis kitokios
išvaizdos, kitaip apsirengusiais as -
me nimis, susirinkusiais ne tik paro-
dyti save, savo gimto krašto virtuvę,
bet ir susipažinti su kitų kraštų už -
kandžiais ar gėrimais. Žinoma, prie
stalų apie maistą daugiausia buvo
aiškinama vien angliškai. Kai kurie
kraštai dalino mažas dovanėles ar
leidinėlius apie savąjį kraštą. 

Šiaip ne taip vėl nusistūmę prie
lietuviško stalo pamatėme, ne tik vis
dar besišypsančius Paliulius ir jiems
padedantį kaimyną, jau pensininką,
Amerikos kariuomenės plk. Algi -
man tą Garsį, bet ir keliolika kitų lie -
tuvių, kurie skundėsi, kad jiems, vė -
liau išvažiavus iš namų, teko daug
laiko praleisti ilgoje automobilių
eilėje prie vartų. Kiek pasikalbėję ir
pasidalinę šio renginio įspūdžiais su
tautiečiais, savo apsilan kymą užbai-
gėme su stikline šalto „Švyturio’’
alaus. 
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Įpietus nuo Tampa miesto, dide -
liame pusiasalyje yra įkurta
didžiulė McDill oro bazė. Ši vieta

itin pagar sėjo tada, kai, pradėjus
karinius veiks mus Irake ir Afganis-
tane, čia buvo įsteigta kare dalyvau-
jančių kraštų Centrinės komandos
būstinė, kurioje buvo planuojami ir
koordinuojami vi si kariniai veiks-
mai. Kiekviena koa li cijoje dalyvau-
janti valstybė čia turi aukšto rango
karininkus, kurie pa laiko ryšį tarp
Centrinės komandos viršininkų ir
atskiro krašto kariuo menės vadų.
Vienu laiku ši koalicija buvo išau-
gusi iki 80 narių. Lietuvai tuo laiku
atstovavo du karininkai, kurie kar-
tas nuo karto atvykdavo ir į St. Pe-
tersburg Lietuvių klubą. Daly vau da-
vo Klubo minėjimuose ar su pavie-
niais klubo nariais vykdavo žvejoti.

Pastaruoju metu koalicija yra
kiek apmažėjusi. Kuri laiką Lietuvos
vyriausybė nesiuntė savo atstovų,
tačiau ne per seniausiai buvo nutar-
ta aktyviau bedradarbiauti koalici-
jos darbuose, todėl atsiųstas plk. lt.
Saulius Paliulis, su šeima apsigy-

venęs Tampa mieste, netoli nuo ba -
zės. Jų sūnus ir duktė, moksleiviško
amžiaus, lanko vietos mokyklą ir ak -
tyviai dalyvauja mokyklos organi -
zuo jamuose užsiėmimuose. Jie pla -
nuo ja čia būti bent dvejetą metų. Plk.
lt. Paliulis su žmona dalyvavo St. Pe -
tersburg Lietuvių klubo 50 metų
veiklos minėjime, kurio metu arti-
miau susipažino su Klubu bei jo na-
riais ir svečiais. 

Saulius yra gana energingas,
malonus, visada besišypsantis nau -
jos Lietuvos kariuomenės atstovas.
Po apsilankymo Klube Saulius pa-
kvietė keletą lietuvių atvykti į  gruo -
džio 8 d. ruošiamą koalicijos na rių
tradicinį susipažinimo vakarą  –
,,Coalition International Night”.
Mes, aš ir žmona, gavome oficialius
pa kvie timus su žemėlapiuku ir pa-
aiškinimais, kaip apsirengti ir kaip
susiras ti pirmąjį angarą, kur vyko
numatytas renginys.

Nors ši vietovė nėra per toli nuo
namų, tačiau pagalvoję, kad rengi-
nys numatytas tuo laiku, kai daugu-
ma grįžta iš darbų (taigi galimi
kamš čiai) bei apie galimą tikrinimo
eilę prie vartų į bazę, išvykome kiek
anksčiau. Tačiau mūsų nuogąstavi-
mai buvo be reikalo. Nors gatvės
buvo pilnos automobilių, tačiau nei
jose, nei važiuojant per tiltus nebuvo
jokio susigrūdimo. Patikrinimas
prie var tų buvo trumpas ir paviršu-
tiniškas. Pirmąjį angarą susiradome
be vargo. Tai didelis pastatas, galin-
tis sutalpinti ne vieną, o net ir keletą
lėktuvų.

Nors oras buvo vėsokas ir jau
pra dėjo temti, viduje buvo šviesu ir
jauku. Įėję į dar visai tuščią angarą
pamatėme palei sienas išdėstytus
stalus, apkrautus įvairiausiu mais-
tu. Prie stalų – atskirų koalicijos val-
stybių vėliavos su vėliavų spalvų
papuo šimais. O tų valstybių – apie 60
(turbūt tiek koalicijos narių yra šiuo
metu) –  pradedant Afganistanu ir
baigiant Naująja Zelandija. Susipa-
žinimą pradėjome nuo prie durų sto-
vėjusio belgų stalo. Paragavome jų

St.�Petersburg,�Florida

Tarptautinės koalicijos šventėje
MEČYS ŠILKAITIS

TeLkiNiai

iš kairės: plk. lt. Saulius Paliulis, jo sūnus, Albinas Karnius, Angelė Karnienė, Irena Šilkai-
tienė, Paliulių dukra, Paliulienė ir LR garbės konsulas Algimantas Karna vičius.

Lietuviškas stalas su raguoliu, ,,Skruzdėlynu”, bandelėmis, užkandžiais ir kt.
Mečio  Šilkaičio nuotr.

Kitą dieną vykusiame   koalicijos atstovų
susirinkime kalba plk. lt. Saulius Paliulis.

Algimanto Karnavičiaus nuotr.
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2011 metų spalį, kaip ir kasmet, įvyko Seattle Lietuvių Bendruomenės susirinkimas. Gražų mūsų būrį svetingai sutiko Donnos ir Rimo Mikšių namai.
Pasitarėme visais rūpimais klausimais, pasidžiaugėme, kad nusimato daug gražių renginių, pristatėme vakaro svečius. Buvo malonu paklausyti Aušros Jur-
gutienės, viešnios iš Lietuvos trumpą paskaitėlę apie Kazio Borutos romano ,,Baltaragio malūnas” perkėlimą į naują kultūrą.

Nomeda Lukoševičienė
,,Tulpė Times”, 2011 m. gruodis, nr. 4

Susitinkame, bendraujame, linksminamės

Nedidelė, bet ištikima tradicijai grupelė
moterų – Lietuvos Dukterys – susirinko
Aušros Vaštakas namuose. Lietuvos
Dukterys ne tik verslo reikalus aptarė, bet
ir puikiai leido laiką, pasišnekučiuo-
damos „apie ūkį ir bites“, apie vaikus, apie
anūkus, apie moteriškus reikalėlius. Na, o
kad kalba būtų malonesnė – lėkštėse ga-
ravo mamos Valės fantastinio skonio
kugelis. Neilgai tam kugeliui teko
garuoti...

,,Tulpė Times”, 2011 m. gruodis, nr. 4

Susirinkimui vadovavęs Seattle LB apylinkės pirmininkas Rimas Mikšys neleido nė
vienam dalyviui nuobodžiauti.

Los�Angeles,�CA

Palydime senuosius,
sutinkame

Naujuosius metus
Kūčių vėlų vakarą Los Angeles

lietuviai rinkosi į Šv. Kazimiero pa-
rapijos bažnyčią Bernelių Mišioms,
ku rias atnašavo parapijos klebonas
Tomas Karanauskas. Prieš Mišias
kalėdines giesmes giedojo bažnyčios
choras, vadovaujamas Viktoro Ralio.
Po Mišių gausus būrys parapijiečių
susirinko apatinėje salėje paben-
drauti, sušilti prie kavos puodelio.
Kalėdų dieną po šv. Mišių mažuosius
parapijiečius aplankė Kalėdų senelis
su dovanomis.

Gražus būrys parapijiečių 2012
metus sutiko parapijos salėje. Nau -
jametinio vakaro rengėjai paruošė
įdo mią programą svečiams: dalyva-
vo Lotynų šokių atlikėjai Vadim ir
Vic to ria Lyubushkin, gražiausias
miu ziklų, operečių arijas ir duetus,
nuosta biausias neapolietiškas dai-
nas atliko Kauno muzikinio teatro
solistė Aušra Cicėnaitė ir Aleksand-
ras Agamiro vas, šokiams gerą mu-
ziką leido diskotekų vedėjas, o šaltus
ir karštus patiekalus ruošė šei-
mininkė Dalia Ragauskienė, veikė
baras. 

Su Naujaisiais metais!
Vitalija Virbukienė

Susirinkimo viešnia – mokslininkė iš Lie-
tuvos Aušra Jurgutienė.

JAV LB Seattle apylinkės susirinkime (iš k.): Steve Buck, Jeanette Norris, Inga Gaurys,
Aušra Vaštakas, Aušra Jonikienė, Arvydas Lukoševičius ir Vytautas Lapatinskas.

Seattle LB apylinkės pirmininkas Rimas
Mikšys su Tado Freiman sūnumi.

Inga ir Arūnas Gauriai – Seattle LB apylin-
kės veiklos rėmėjai nuo pat pirmos dienos.

Metiniame Seattle LB susirinkime apsi-
lankė ir neseniai į Seattle atsikėlęs gyven-
ti Tadas Freiman.

Atkelta iš 3 psl.     Glaudesnis susi -
lie jimas su Šiaurės šalimis Lietuvai
būtų naudingas. Bet negana belstis į
duris, skandinavai turi jas atidaryti.
Nors Baltijos ir Skandinavijos san-
tykiai tikrai draugiški, ir plinta tar-
pusavio ryšiai, Skandinavijos vals -
tybės atmetė ne vieną siūlymą glau -
džiau bendradarbiauti.

Įvairūs veiksniai lemia skandi-
na vų nuostatą, paminėsiu du. Glau-
desni santykiai turi būti grindžiami
bendromis vertybėmis, o vertybės
kar tais skiriasi. Arši Lietuvos poli-
tikų ir visuomenės reakcija į gėjų
eitynes pernai – geras, bet ne vienin-
telis pavyzdys apie skirtingą laisvių
ir teisių supratimą.

Nerimą kelia Baltijos valstybių

negebėjimas tarpusavyje artimiau
bendradarbiauti. Jei jos negeba rasti
opių klausimų bendrų sprendimų,
tai gal jos nepribrendusios glaudes -
niems ryšiams ir su kitomis šalimis?
URM atstovai kalba apie Baltoskan -
dijos aštuonetuką, politikai užsime-
na apie „5+3”, t. y. penkias Skandi -
navijos ir tris Baltijos valstybes. Vie -
nas skandinavų diplomatas kalbė-
damasis su manimi pabrėžė, kad ne
taip svarbu, ar bus aštuonetukas ar
„5+3”, bet tikrai nenori, kad būtų
„5+1+1+1”, t. y. kad Baltijos kraštai
aiškintųsi savo santykius bendruose
Baltijos ir Šiaurės šalių forumuose.

Lietuva nėra pagrindinė nesan-
taikos kurstytoja. Ji net gali jaustis
kitų užsispyrimo auka. Bet kad ir

kokios būtų nesutarimų versmės, ES
ir NATO partneriai tikisi, kad jie bus
išspręsti, o įprastas sprendimo būdas
– dvipusės, nors nebūtinai lygiaver -
tės nuolaidos, arba nedviprasmis
geros valios rodymas.

Lietuva gali tvirtai laikytis savo
nuostatų, bet kietos laikysenos pa -
sekmės nėra itin patrauklios. Apskri -
tai, geriau su kaimynais turėti šiltus,
o ne konfrontacinius santykius. Lie -
tuva jau sukūrė sunkaus, gal net kap -
rizingo partnerio įvaizdį. Nauji nesu-
tarimai patvirtina šį neigiamą įvaiz -
dį. Be to, negebėjimas pašalinti nesu-
tarimų su Latvija ir Lenkija sunkins
pastangas priartėti prie Skandina -
vijos šalių.

Alfa.lt

Seattle,�WA

Keturi kaimynai – keturi nedraugai?
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skauTYBĖs keLias

Nacionalinio parko žvalgyba 2011 m. lapkričio 26 d.

Ruošdamiesi gruodžio mėn. iškylai į naciona-
linį parką skautai naudojosi planavimo abė-
cėle: 1. Suprask uždavinį; 2. Paruošk pa-

rengtinį planą; 3. Apžiūrėk aplinką; 4. Paruošk
galutinį planą; 5. Pranešk skilčiai; 6. Prižiūrėk
skilties pasiruošimą: a. Atlik repeticijas; b. Atlik
inspekciją; 7. Įvykdyk uždavinį ir 8. Įvertink planą
ir pasiekimus. 

Trečias punktas yra ,,Apžiūrėk ap linką”, arba,
kitaip pasakius, atlik žvalgybą. Kadangi neliko lai-
ko atlikti pilną naktinę pasiruošimo iškylą, skau-
tai paprašė Miško brolių įveikti žygį per vieną die-
ną ir pateikti raportą, kurio dalį čia pateikiame.
Pagal Miš ko brolių veiklos būdą detalės yra pa-
slėptos, kad svetimi nesusektų jų veiklos.

Miško broliai pasidalijo į dvi grupes. Viena
grupė eis pirmos dienos maršrutą, o antra – antros
dienos marš rutą, bet iš galo į pradžią.  Pir ma gru-
pė apsistos B------ miestelyje, o ant ra – E------ mieste-
lyje.

Visi išvažiavo lietui lyjant. Įva žia vę į naciona-
linį parką, kelią rado me užtvertą su pavojaus žen-
klu – ,,Road Closed. Flooding”. Prieš dieną visi
keliai buvo atdari. Aplen kėme ženklą, norėdami
pasižiūrėti, kokia yra tikroji padėtis.  

Privažiavę H------ upę, A------ gatvę radome ap-
semtą. Polici ja stovėjo sargyboje ir neleido toliau
važiuoti. Sakė, kad kelią uždarė tą rytą apie 5 v. r.
Ką darysime?  B------ ne pasieksime.  Nutarėme iki
numatytos stovyklavietės eiti iš E------, nors pa-
sižiūrėjus į topografinį žemėlapį atrodė, kad tas

planas irgi gali būti su kliūtimis.
Nuvažiavome į E------. Apsivilko me lietpalčiais,

pasiėmėme lengvas kuprines. Išėjome į šlapią
mišką.

Balos ir upeliai.  Ką darysi?  Žy giuo jame per
vandenį. Taip ir keliavome.

Čia F------ upelis, kurį galima pereiti nesušla-
pus, šokinėjant nuo vieno ak mens ant kito. Upelis
taip smar kiai tekėjo, kad reikėjo atsargiai perei ti.
Pasisukę į kalną vieną koją sta tėme į vandenį, tada
antrą.  Jautėme, kad srovė galėtų mus nunešti, jei
upe lį bandytumėme perbristi nesusikau pę. Persi-
kėlėme sėkmingai.

Pagaliau pasiekėme K------ upę, kuri buvo pat-
vinusi ir nepereinama.   Takas, kuriuo reikėjo eiti,
buvo tarp krūmų. Spėja me, kad tuo metu ten buvo
20–30 cm vandens. Reikėjo apsisukti. Žvalgy ba pa-
sibaigė.

Žygiuojant atgal nustojo lyti, ir net pasirodė
saulė. Pasidžiaugėme įvairia, gražia flora, pvz.,
banksia žie dais. Truputį sunkiau buvo pastebėti
fauną, bet po poros valandų paaiš kė jo, kad viena iš
faunos atstovių – siurbėlė – keliavo kartu… 

Išvados

Manau, kad iškylą reikia vykdyti pagal planą,
bet tuo pačiu sekti orą ir skambinti parko adminis-
tracijai ir sužinoti, kokia yra padėtis. Prieš iškylą,
jei nelis, nereikės jaudintis, nes upės bus nuslūgu-
sios. Jei lie tus lis prieš iškylą, tai reikės pakeisti

maršrutą, pvz., pradėti H------ miestelyje, nes
nereikės persikelti per K------ upę.

– Raportas atiduotas.
Už tėvų žemę!

Pareigingumas ASS Čikagos skyriaus ,,Studijų dienose’’

2011 m. saulėtą ir vė juotą spalio
15 d., šeštadienio, rytą skautai aka -
demikai rinkosi Darien, IL ,,Studijų
dienos’’ programai. ,,Studijų dienos’’
tema „Pareigingumas’’ buvo anali -
zuojama keturiose paskaitose, skirto -
se apie pareigingumą visuomenei,
Die vui, kitam žmogui ir šeimai. Po
paskaitų vyko diskusijos.

Pirmas paskaitininkas, advoka -
tas Saulius Kuprys kalbėjo apie vi -
suomeninio darbo modelį („federaty -
vinis”), kuris bendram darbui apjun-
gia skirtingas nuomones bei pažiū-
ras turinčius asmenis. Jis iškėlė
visuo menės veikėjo Juozo Laučkos
pavyz dį kovoje už Lietuvos neprik-
lausomybę po Antrojo pasaulinio ka-
ro. Laučka buvo ypač tolerantiškas ir
pabrėžė vieningumo svarbą, jis
kvietė visus, nepaisant jų ideologi-
nių įsitikinimų, bendram darbui.
Laučkos nuomone, tai nebuvo laikas
būti fanatikais, už sidariusiais savo
ideologiniuose rėmuose. To kio ben-
dro darbo laimėjimai pokario metais:
Lietuvos okupacijos nepripažinimo
politikos vykdymas, ,,Ame rikos bal-
so” skyriaus įsteigimas, DP įstatymo
įvedimas, apklausos dėl Sta lin pada-
rytų nusikaltimų, BALF’as.

Prelegentas taip pat kalbėjo apie
lietuvių visuomenės ateities uždavi -
nius ir svarbą ne tik Pabaltijo šalims
vienytis, bet ieškoti sąjungininkų pa -
saulyje. Prisimindamas Žalgirio mū -
šio pergalę, jis pabrėžė, kad tik su -
sivienijus (mūšyje kovojo lietuviai,
lenkai, gudai, totoriai ir t. t.) buvo
nu galėtas priešas. Bendradarbiavi-
mas prasideda savoje bendruomenė-
je, ska tinant supratimą bei pakantu-
mą tarp skirtingų grupių/imigraci-

jos bangų. Svarbiausia yra bendras
tikslas ir darbas. 

Seselė Ignė Marijošiūtė, savo
paskaitą „Pareigingumas Dievui’’
paįvairindama skaid rėmis, kalbėjo
apie šiolaikinio pasau lio postkrikš-
čionišką aplinką, kurioje jaunimas

yra apsuptas ateizmo, skirtingų tikė-
jimų bei filosofijos/te ologijos/fizikos
mišinio. Informaci jos begalybėje
šiame žiniasklaidos amžiuje sunku
pasirinkti, kuo domėtis ir į ką gilin-
tis. Tai iš tikrųjų žmogų siaurina.
Pvz., neseniai ,,Pew Fo rum’’ apklau-
sos parodė, kad JAV dau gelis žmonių
tiesiog net nežino savo tikėjimo dės-
nių, istorijos, ką jau kal bėti apie kitų
tikėjimų pažinimą. Šioje realybėje
tampa svarbus sąmo ningas apsis-
prendimas, kaip gyventi, kokiomis
vertybėmis vadovautis. Ap sisprendi-
mas yra svarbi pasižadėjimo akimir-
ka, kuri skautams gerai pažįstama,
nes įžodžio metu mes pasižadame

„stengtis tarnauti...’’, sakome
žodžius ,,įsipareigojame’’. Bet, seselė
Ignė pabrėžė, įvardinimas yra tik pir-
mas žingsnis ir jo neužtenka. Reikia
žengti to lesnius žingsnius – sąmonin-
gai rinktis, domėtis ir tada sąmonin-
gai gy venti, veikti. Pareigingumas

Dievui ir tikėjimas yra daugiau nei
skautybės dalis, tai – gyvenimo pag-
rindas. 

Psichologinę pareigingumo per-
spektyvą pristatė dr. Romualdas
Kriaučiūnas, kalbėjęs apie individo
psichologinę  vystymosi raidą ir kaip
žmoguje išsivysto pareigingumas ki-
tam. Svarbu yra gebėjimas pro  tauti,
inteligentiškumas (noras tobulėti,
siekti protinio ir charakterio vysty-
mosi), inteligencija, kurią psicholo-
gijos mokslas išskiria į: protinę (ge-
bėjimas abstrakčiai mąstyti), mora-
linę (gebėjimas atskirti gėrį nuo blo-
gio) ir emocinę (gebėjimas bendrauti
su kitais).  Būdami pavyzdžiu vai-

kams ir paaugliams, mes, tėvai, mo-
kytojai, vadovai, ugdome protingas,
doras ir sumanias asmenybes ir lydi-
me jauną žmogų per raidos stadijas
(pagal Lawrence Kohlberg) nuo baus-
mės vengimo ir paklusnumo iki eti-
nių principų visuotinumo suprati-
mo.

Galiausiai Taiyda Chiapetta, ku -
ri baigė pedagogikos mokslus ir jau
25 metus aktyviai skautauja, kalbėjo
apie pareigingumo lopšį – šeimą. Nes
šeimoje yra visa ko pradžia, vaikai
visko semiasi iš tėvų, jie labiau seka
jų pavyzdžiais, nei klauso žodžių. Žo -
džiai uždega, bet pavyzdžiai patrau -
kia. Pailiustruodama gražiais, tik -
rais savo pačios šeimos pavyzdžiais
(vyras Ričardas Chiapetta ir abi duk-
ros Maya ir Ariana – visi aktyviai
skautauja), Taiyda išskyrė lietuviš-
kumo, lietuvių kalbos išlaikymo
svarbą, tikėjimo puoselėjimą, reika-
lingumą atsverti modernaus pasau-
lio įtakas – materializmą ir tech-
nologiją (televi ziją, video žaidimai ir
t. t.) – kitais asmenybę ugdančiais
užsiėmimais ir bendravimu šeimoje,
pasidalinant rūpesčiais, interesais,
darbais. 

Apskrito stalo diskusijų metu
bu vo energingai diskutuojama dėl
lietuvių kalbos išlaikymo bei kalbos
skau tų kasdieninėje veikloje. Susi-
rūpinta, kad dažnai skautiškuose
renginiuose  – sueigose, stovyklose,
iškylose – kal bama angliškai, nag-
rinėta, kodėl taip vyksta ir ką galima
dėl to daryti. Dr. Kriaučiūnas pasiūlė
dalyviams pagalvoti, kokią vieną ar
dvi mintis jie pasiims iš šių ,,St u dijų
dienų’’. Dienos paskaitos buvo įvai-
rios, bet jas apjungianti mintis bu vo:
pareiga yra sąmoningai pasirinkta,
ja sąmoningai gyvenama, ji  są  mo-
ningai ugdoma savyje, šeimoje, orga-
nizacijose ir bendruomenėje.

PS. RASA KAMINSKAITĖ
AVIŽIENIS

Prelegentai, skaitę paskaitas Filisterių skautų sąjungos Čikagos skyriaus suruoštose
,,Studijų dienose” spalio 14–16 d. Sėdi (iš k.): advokatas Saulius Kuprys, Taiyda Chiapet-
ta, dr. Romualdas Kriaučiūnas ir seselė Ignė Marijošiūtė. 

Jūratės Variakojienės nuotr.

Takelis, kuriuo bėgo upelis.
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Boston lituanistinės mokyklos kalėdinė šventė

,,Esame vieni dėl kitų” (kun. A. Saulaitis, SJ)

Kalėdos – tai pats užimčiausias
metas mano šeimos gyvenime. Dau -
ge lis šeimų turi savas tradicijas,
skuba į įvairius renginius, pokylius
ir šventes, o aš, mano tėvai ir du bro-
liai daug laiko praleidome galvodami
apie mūsų Boston lituanistinės mo -
kyklos kalėdinę eglutę. 

Šiais metais mūsų  mokyklos ka -
lėdinė šventė mums buvo šiek tiek ki -
tokia: buvusi ilgametė mokyklos ve -
dėja Rita Štuopienė, daugiau negu
dešimt metų sėkmingai vadovavusi
ne tik mokyklai, bet buvusi pagrindi-
nė šios šventės rengėja, perdavė savo
pareigas mano mamai Gailai Nar -
kevičienei. Mano mama taip pat jau
daug metų dirba mokykloje – nuo ta -
da, kai aš ją pradėjau lankyti. Buvau
pripratusi matyti ją visada besiruo -
šiančią pamokoms, skubančią į kla -
sę, todėl nenustebau, kai ji buvo pa -
skirta vedėja. Pamačiau, koks ne -
leng vas vedėjos darbas, kiek daug
pareigų ir atsakomybės ji turi! Tie,
kas pažįsta mano mamą, žino, kad ji
labai uoli, nepasitenkina šiaip sau at -
liktu darbu, visada siekia tobulumo.
Mano mamai daug padėjo visi moky-
tojai, mokyklos tėvų komitetas, kiti
tėveliai, o aš padėjau scenoje ir užku -
lisiuose vaikams. 

Šių metų kalėdinį renginį pra -
dėjo Boston lietuvių parapijos klebo -
nas  kun. Steponas Žukas, perskaity-
damas Dalios Žibaitienės eilėraštį
,,Kalėdų žvaigždė”. Po to vaikai, apsi -
rengę nuostabiausiais kostiumais,
lipo ant scenos vaidinti. Šių metų

vai dinimui ,,Auksinė girlianda” sce-
narijų pagal Agnės Varatinskaitės
knygelę parašė Sonata Jakubėnienė.
Aš su nuostaba stebėjau, kaip viskas
gražiai ,,sustojo” į savo vietas: scenos
dekoracijos, kostiumų padarymas,
darbas su vaikais, scenos apšvieti-
mas ir garsas... Buvęs mūsų mokyk-
los mokinys Saulius Šležas, dabar
kolegijos studentas, studijuojantis
teatro garso ir šviesos operatoriaus
specialybę, sutiko mums padėti. Kaip
gražiai viskas atrodė scenoje, buvo
panašu į tikrą teatrą! Man buvo labai
smagu, kad manęs klausė patys ma -
žiausi artistai, kuriuos turėjau at -
vesti į sceną ir iš jos išvesti. Aš jau -
čiausi beveik kaip tikra mokytoja.

Kasmet gruodis yra ypatingas
metas mokykloje, tai gražiausių me -
tų švenčių – Šventų Kalėdų ir Nau -
jųjų metų laukimo metas. Kalėdos –
tai tarsi naujo gyvenimo pradžia. Iš
tiesų, ar gali būti gražesnė paslaptis
už tą, kuri neša viltį, meilę, ir džiaugs -
mą. Švenčių visi laukia su ypatinga
nuotaika, džiugiu nusiteikimu, noru
dalinti vienas kitam gėrį ir rengdami
Kalėdų šventę mokykloje.

Pamokų ir būrelių metu puo šia -
mos klasės, daromos Kalėdinės deko-
racijos, sveikinimai artimiems žmo -
nėms, rašomi laiškai Kalėdų sene -
liui. Tai metas, kai visi – mokiniai ir
mokytojai– drauge  dirba, skleisdami
gerą nuotaiką ir nuoširdumą. 

Gruodžio 17 d. Maironio litua -
nistinėje mokykloje (MLM), Lemont,
vyko Kalėdų šventė, į kurią buvo
pakviesti tėveliai, administracija, ir
kiti svečiai. Šios šventės metu mo -
kiniai vaidino, dainavo ir deklamavo
eilėraščius. 

Ryte visi rinkosi Lietuvių Fondo
salėje, kur vyko aukštesniosios mo -
kyklos Kalėdų „karnavalas”. Šventė
prasidėjo rimtąja dalimi, kurios me -
tu buvo prisiminta Kalėdų ir jų šven-
timo reikšmė. Dešimtokai uždegė
žva kes, perskaitė Kalėdų kilimo is -
toriją, deklamavo eilėraščius. Po rim -
tosios dalies prasidėjo linksmoji, ku -
rios metu septintų, aštuntų, ir devin-
tų klasių mokiniai rodė savo paruoš-
tus vaidinimus. Kiekviena klasė ilgai
ruošėsi savo įspūdingiems pasirody-
mams ir tikrai nustebino visus žiū -

rovus. 
Po linksmybių mokiniai, mokyto -

 jai ir tėveliai kartu susėdo prie sim -
 bolinio Kūčių stalo, dalinosi ka lė dai -
čiais, valgė paruoštus Kūčių pa tie ka -
lus. Visi džiaugėsi artėjan čio mis
šven tėmis, reiškė vienas kitam gra -
žiau sius jausmus ir išsakė nuo šir -
džiausius linkėjimus. 

Pasibaigus aukštesniosios mo -
kyk los pasirodymui, visi rinkosi
PLC di džiojoje salėje, kur vyko pradi -
nės mokyklos kalėdi nė šventė. Čia
buvo padaryta pati tikriausia Pra -
kar tėlė – kūdikėlio Jėzaus gimimo
Betliejuje vaizdelis. Pagal seną tradi-
ciją MLM pradinės mo kyklos kalė -
dinės šventės pagrindi niai  rengėjai
yra šeštos kla sės mokiniai. Jie šie -
met paruošė trumpą vaidinimėlį apie
Kristaus gimimą. Tai atskleidė šv.
Ka lėdų  šventės prasmę ir tarsi dar
kartą at sa kė į visiems žinomą klau si -
mą, kodėl visas katalikiškas pasaulis
švenčia šv. Kalėdas ir kokia yra tikro-
ji šios šventės prasmė. 

Kiekviena klasė, pradedant prieš -
darželinėmis ir baigiant šeštomis,
pa ruošė pasi ro dymus su dainelėmis.
Ar žinote kiek iš viso buvo atlikėjų?
Nei daug, nei mažai– 370 vaikų! Visa
salė įdėmiai žiūrėjo ir džiaugėsi
matydami ma žuosius, pasidabinu-
sius įvairiaspal viais kostiumais,
dainuojant išmoktas daineles. 

Tokios ilgai lauktos Šventės su -
vienija visus ir primena visiems, kuo
svarbios yra Kalėdos. Taip pat sutei -
kia daugiau optimizmo ir jėgų siekti

Ne tik man, bet ir visiems mano
draugams buvo džiugu, jog į šių metų
šventę atėjo daug žmonių. Jų buvo
pilna Boston Piliečių klubo salė. Jau -
tėme šventišką nuotaiką ne tik dėl to,
kad salėje puikavosi nuostabi mūsų
mokyklos jaunesniųjų klasių vaikų
darbeliais papuošta eglutė, bet ir to -
dėl, kad buvo ištarta daug nuoširdžių
padėkos žodžių visiems mokyklos
mo kytojams, tėvų komitetui, tėve -
liams, buvusiai mokyklos direktorei
R. Štuopienei bei dabartinei vedėjai,
mano mamai G. Narkevičienei.

Mano draugams ir man buvo
smagu po gausių vaišių žaisti su
vaikais lietuvių liaudies žaidimus,
ku riems vadovavo mūsų mokyklos

mokytojos Irena Šebedienė ir Dana
Vainauskienė.

O dienos pabaigoje, kai nutilo
šventės šurmulys, kai vaidinimas
praėjo puikiai, kai Kalėdų senelio do -
vanos jau buvo išdalintos, aš pagavau
save galvojant, kad labai džiaugiuosi,
jog galėjau dalyvauti kalėdinės eg -
lutės šventėje ir padėti viskuo, kuo
galiu. Po šios šventės supratau, jog
ateityje ir aš norėčiau dirbti litua -
nistinėje mokykloje bei  lietuvių ben-
druomenės labui. 

Kristina Narkevičiūtė
Boston lituanistinės m – los

abiturientė  

Boston lituanistinės mokyklos mažieji artistai.

užsibrėžtų tikslų. Nuoširdžiai dėko-
jame visiems padėjusiems surengti
Kalėdų šventes mūsų visų lietuviško-

je mokykloje. 
Maironio lituanistinės 

mokyklos redakcija

Kalėdinė šventė Maironio lituanistinėje mokykloje, Lemont. 
Simonos Stankevičienės nuotr.



jus paskatino mesti žurnalistiką
ir imtis rašytojo darbo?

Fleet Street esu dirbęs keliuose
laikraščiuose redaktoriumi. Dažnai
dirbdavau naktimis, kasdien iš už -
mies čio važiuodavau į London su sty -
guoti laikraščio leidybą. Galiausiai
pavargau nuo visko. Mano darbo die -
na baigdavosi 22:30 val. v. Sukaupiau
drąsą ir mečiau darbą, nusprendęs
užsidirbti pragyvenimui rašydamas.
Man pasisekė – tapau populiariu ra -
šytoju. Metus redaktoriaus darbą
apė mė nuostabus jausmas, – nėra
geresnio būdo užsidirbti pragyveni -
mui, nei rašyti kelionių knygas.

Kokių patarimų duotumėt
pra   dedantiems rašytojams?

Pagrindinis patarimas būtų – tie -
siog rašyti. Yra daug žmonių, kurie
vis kalba apie knygą, kurią ketina
rašyti, bet niekaip jos nepradeda. Kol

nepradedi rašyti, nėra kito būdo išsi-
aiškinti, geras tu rašytojas, ar ne.
Gau nu daug laiškų iš žmonių, kurie
prašo patarimo, kaip rašyti knygą.
Užuot man rašę, verčiau pradėtų ra -
šyti knygą. Atrodo, žmonės tai pa -
miršta. Nebijokite, kad jūsų rank -
raštis bus atmestas. Yra daugybė
prie žasčių, kodėl knygos ar straips -
niai atmetami. Nesijaudinkite dėl to
– čia nėra nieko asmeniška.

Apie ką buvo jūsų pirmas išs-
pausdintas straipsnis?

Patį pirmą mano straipsnį išs -
paus dino JAV žurnalas „Sports
Illustrated”. Jis buvo apie firmos
„Purdey” gaminamus šratinius šau -
tu vus. Jie daromi pagal užsakymą ir
yra vieni brangiausių ginklų pasau -
lyje. Aprašiau jų atsiradimo istoriją
ir paaiškinau, ką žmogus gauna už
tuos pinigus.

Humoras – neatskiriama jūsų
knygų dalis. Ar jaučiate pareigą
būti sąmojingas? Ir kaip jums pa -
vyksta persunkti humoru savo
teks tus?

Humoras visada pareikalauja iš
manęs daug pastangų, o įpinti jį ten,
kur kalbama apie rimtus dalykus, vi -
sų sunkiausia, bet, man atrodo, kad
hu moras – kaip niekas kitas – priar -
ti na tekstą prie skaitytojo.

Jūratė Dzermeikaitė
parengta pagal

http://blog.bookpassage.com
Bernardinai.lt
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Bill Bryson.
http://minnesota.publicradio.org nuotr.

Amerikiečių rašytojas Bill Bryson: 
„Mažiausiai žinome apie mums įprastus daiktus”

Kaip druska ir pipirai tapo mums
įprastu prieskoniu deriniu? Kodėl
standartinė šakutė turi keturis dan-
tukus? Kodėl taip paplito laiptai?

Tai tik keletas įdomybių, apie
kurias pasakojama naujausioje Bill
Bryson (g. 1951), skaitytojų mylimo
amerikiečių keliautojo, žurnalisto,
mokslo populiarinimo veikalų auto-
riaus knygoje ,,At Home: A short his-
tory of  private life”(„Namie. Trumpa
privataus gyvenimo istorija”. „Tyto
alba”, 2011). Pažerdamas krūvą ža -
vingų, mažai žinomų faktų ir istorijų,
Bill Bryson kiekvienam erdvaus Vik -
torijos laikų pastato kambariui ski -
ria po vieną knygos skyrių, kas kart
naujai atverdamas neišsemiamą Pan -
doros skrynią, kupiną galimybių ir
stebuklų.

Kas geriau mums galėtų papa -
sakoti šiuolaikinių namų evoliucijos
istoriją, jei ne B. Bryson, įdomus ir
sąmojingas rašytojas, išsiugdęs pui kų
gebėjimą patraukliai dėstyti įvai -
riausias temas – pradedant kelio nių
knygomis apie paslaptingiausias Aus -
tralijos vietoves ar žygį pės čio mis
Apalačų taku iki mokslo popu lia ri -
nimo tekstų „beveik apie viską” ir
kny gų apie kalbą ir jos vartojimą.

Naujausios jūsų knygos „Na -
mie” tyrinėjimų objektas – namai,
mūsų gyvenamoji erdvė. Esate
para šęs knygų apie aplankytas
vietas, taip pat ir tokių veikalų
kaip „Trum pa istorija beveik apie
viską”. Kas jus įkvėpė parašyti
knygą apie na mus?

Mane sukrėtė faktas, kiek mažai
žinau apie mus supančių daiktų is -
toriją, pamaniau, kad būtų įdomu pa -
tyrinėti tai, ką laikome savaime su -
prantamu – būtiniausius daiktus, su
kuriais kasdien susiduriame.

Kada supratote, kad pasakoji-
mai apie šaldytuvus ar dūmtrau-
kius gali būti nepaprastai įdomūs?

Visada laikiausi požiūrio, kad
kone viskas įdomu, jei tik atveri savo
protą ir pasistengi įsigilinti ir pa -
žiūrėti naujai.

Knygoje „Namie” į daugybę
smulkmenų pažvelgėte tarsi per
mikroskopą, bet ar yra kokia nors
įdomi detalė, kuri jus patį labiau-
siai apstulbino?

Labiausiai nustebau suvokęs,
kiek daug laiko mums, žmogiško-
sioms būtybėms, prireikė įsikurti pa -
togiai. Atrodytų, patogumas – tai, ko
siekiame iš prigimties, tačiau iš
tikrųjų didžiąją dalį žmonijos istori-
jos žmonių gyvenimo sąlygos buvo
labai prastos, net pasiturintieji šalo,
kentėjo nuo nuolatinės drėgmės,
buvo apgailėtinai neraštingi. Kaip
jau rašiau knygoje, privataus gyveni-
mo istorija iš tikrųjų yra istorija apie
tai, kaip žmonija pamažu atrado
patogumus.

Daugelis skaitytojų jus pažįs-
ta kaip kelionių knygų autorių.
Ar knygą „Namie” irgi vertinate
kaip kelionių pasakojimą, turintį
istorinės literatūros savybių?

Manau, taip, bet remiantis tokiu
vertinimu, visos knygos tam tikra
prasme yra kelionių knygos, ar ne? Iš
esmės ši knyga nuo mano visų knygų
apie keliones skiriasi tuo, kad čia aš
nė karto nepasigėriau ir neapsikvai -
linau.

Jei jums būtų tekę gyventi
prieš tūkstantį metų, kaip mano -

te, kokio šiuolaikinių namų ele -
men to pasigestumėt labiau siai?

Man labiausiai trūktų apšvieti-
mo. Kiekvienas turėtume kartais
pasėdėti žvakės šviesoje ir pamėginti
įsivaizduoti, kad tokie gali būti visi
vakarai. Ko gero, vien nuo tokios
minties galima išsikraustyti iš proto.
O juk didžiąją dalį žmonijos istorijos
viena vienintelė žvakė ir buvo tas
šviesos šaltinis, kuriuo naudodavosi
dauguma namų ūkių.

Esate gimęs JAV, gyvenote
North Yorkshire (Didžioji Britani -
ja). Kokie prisiminimai iš tų laikų
jums mieliausi?

Man patinka tos vietos, o York -
shire slėnių nacionalinis parkas ma -
ne tiesiog pakerėjo. Raudonų ir žalių
slėnių dermė – kažkas nepaprasta.
Mėgstu važinėti po tas kal vas. Man
tikrai patinka jorkšyriečiai – jie
laimingi žmonės. Mano vaikai baigė
pradinę mokyklą York shire: gyven-
dami ten mes buvome labai laimingi.
Išsaugojau gražių prisiminimų.

Ką tokio turi York shire, ko
nėra niekur kitur?

Turbūt nieko, bet York shire kai
kurie dalykai taip puikia dera, tokio
derinio – žmonių ir peizažų – nerasi
niekur kitur. Mano širdyje ta jis visa-
da užims ypatingą vietą, nes aš ten
gyvenau, kurį laiką – ir tai labai
svar bus laikotarpis – buvau jo bend -
ruo menės dalis.

Kaip apibūdintumėte London?
London – didingiausias pasaulio

miestas. Jame viskas dera. Viena
vertus, jis pasižymi turtinga istorija,
kita vertus, šiais laikas tai nepapras-
tai svarbus miestas. Pasaulyje – tik
ke letas miestų, galinčių vadintis pa -
saulinės reikšmės miestais. New
York, Paryžius ir London kaip tik to -
kie. London turi dar daugiau privalu -
mų: čia yra ne tik istorinių pastatų,
bet ir parkų: nesunku rasti ramią
vietelę – kaip tik tai London suteikia
jaukumo. Turiu galvoje, kad gali
rinktis jo triukšmingąją pusę arba
pasitraukti į atkampesnę vietą, rasti
ramybės oazių, nes London nestinga
vietų, kur pasijunti it mažame kai -
melyje.

Esate gyvenęs daugelyje vietų.
Ar turite minčių, kur norėtumėt
galiausiai apsistoti visam laikui?
O gal tiesiog laikote save pasaulio
piliečiu?

Ko gero, esu pasaulio pilietis, bet
šiuo metu gyvenu Britanijoje, ir, ma -
nau, čia liksiu, – jei tik man leisite,
bū siu labai laimingas.

Kiek žinau, prieš tapdamas
rašytoju, dirbote žurnalistu. Kas

Sausio 13 d. galerijoje „Meno
parkas” (Rotušės a. 27, Kaunas) bus
atidaryta paroda „Jau saulelė vėl
atkopdama budina svietą”, skirta
Kristijono Donelaičio 300 metų gimi-
mo jubiliejui paminėti.

Parodą sudaro specialiai dvyli -
kai menininkų šia tema užsakyti kū -
riniai, taip pat ir kitų norinčių daly-
vauti parodoje tapytojų kūriniai.

Parodos motto – Donelaitis ir jo
epocha, jo literatūrinis palikimas,
„Metų” interpretacija. Poema „Me-
 tai” yra įtraukta į Europos litera tū -
ros meno pažibų sąrašą. 2014-ieji
metai, kai bus minimos 300-sios rašy-
tojo gimimo metinės – Lietuvoje pa -
skelbti K. Donelaičio metais. K. Do -
nelaitis ir  M. Mažvydas – dvi didelės
asmenybės, tiltai, kurie jungia Lie -
tuvos istorinę atmintį su Prūsija. Ša -
lia nutautintos ir dabar jau išnyku-
sios prūsų tautos ištisus šimtmečius
gyveno lietuviai, Prūsijoje buvo išs-
pausdinta pirmoji lietuviška knyga.
Be K. Donelaičio neįsivaizduojamas
mūsų tautos literatūrinis palikimas.

Kaip šiandien menininkai vaiz-
duoja K. Donelaitį ir jo epochą, jo
kūrybą? Kaip mes sugebame į tai
pažvelgti pro laiko dulkes, nutrinda-
mi nuo mokyklos suolo uždėtą scho -
lastinį apnašą?

Į tuos klausimus bando atsakyti
vieni įdomiausių vidurinės ir jauno-
sios kartos Lietuvos menininkų: D.
Kasčiūnaitė, M. Jankus, L. Liandz -
ber gis,  R. Filistovičius,  A. Tornau,
S. Maslauskaitė, P. Juška, Z.  Augus -
tinas, L. Cicėnas, E. Gineitytė, A.
Kirvelytė,  P. Jurkšaitytė, A. Pakalka,
I. Budrytė, A. Baltrūnas, K. Dinei kai -

tė, S. Skrabulis ir kiti.

Tikimės, kad šių tapytojų kūry-
ba praplės ir praturtins žiūrovo susi -
kurtą K. Donelaičio asmenybės, jo
kū rybos ir laikmečio įvaizdį bei
mums primins mūsų istorinio paliki-
mo svarbą.

Ši paroda yra tęstinio projekto
dalis, visas projektas vyks ketverius
metus, o 2014 metais, kai minėsime
poeto jubiliejų, bus surengta didelė
tapybos, skulptūros ir grafikos paro-
da, bus išleistas katalogas.

Parodos kuratorė – Arūnė Tor -
nau. Paroda veiks iki vasario 3 d.

Galerijos ,,Meno parkas” info

Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą
Paroda�K.�Donelaičio�300�metų�gimimo�jubiliejui�paminėti

Kristijono Donelaičio muziejus Tolmin-
kiemyje (Kaliningrado sritis). 

Rimanto Lazdyno/,,Wikimedia
Commons” nuotr.



Persimonas (angl. persimmon) –
čia tai bent vaisius! Deja, nelabai
daug kas iš lietuvių jį pažįsta ir jį
perka. Sykį paragavusi šio vaisiaus
Kaukaze, ilgėjausi jo, jis mane tie-
siog užkariavo. 

Persimonas turi išties begalę
epi tetų: ,,gurmanų pasirinkimas’’,
,,oran  žinė saulė”, ,,kiniškas persi -
kas”… Nereikia pamiršti, kad jis va -
di namas ir ,,dievų maistu”. Legenda
by loja, kad pirmieji persimonų para-
gavo dievai ir nusprendė jais pasida-
lyti su žmonėmis. Garsas apie šiuos
oranžinius vaisius greitai paplito po
visą Aziją.

O štai europiečiai ilgą laiką per-
simonams buvo abejingi. Maža to,
lai kė juos nevalgomais. Vėliau pa-
aiškė jo, kad tiesiog per anksti juos
nuskindavo – nesulaukę, kol persi-
monai vi siškai sunoks (tai įvyksta
lapkritį–gruodį). Bet kai pagaliau
paragavo pri nokusių vaisių, pripaži-
no: iš tik rų jų – dievų maistas…

NEGINčyTINA�NAUDA

Remiantis įvairiais šaltiniais,
pa saulyje priskaičiuojama nuo 200
iki 500 persimono rūšių. Persimonai
auga Kaukaze, Graikijoje, Izraelyje,
Ispanijoje, Amerikoje, Australijoje ir
net Himalajuose! Kai kurių medžių
amžius siekia 300–500 metų. Be to,
daugelyje Rytų šalių auginami ne tik
saldūs, bet ir aitrūs vaisiai, nes ,,ne -
skaniųjų” augalų mediena pasižymi
ypatingu tvirtumu. Senovėje ji var -
žėsi su auksu ir dramblio kaulu. Ki -
nijoje, Graikijoje ir Egipte iš jos net
buvo gaminamos dievų statulos ir
įvai rūs kulto daiktai.

Persimonai ir dabar vertinami
dėl medienos, tačiau tikrąją šlovę
jiems pelnė vaisiai. Tie gyvenimo
džiaugs mą spinduliuojantys oranži-
niai kamuoliukai tapo geidžiamais
žie mos svečiais ant mūsų stalo, ma-
žu mėlę į šoną nustūmę net tradici-
nius obuolius. Kas gi tokio ypatingo
yra tame rytietiškame vaisiuje? Per-
si mo nas – puiki tonizuojamoji prie-
monė, padedanti įveikti žiemos me-
lancholiją, nuovargį ir apatiją. Jau
vien šių ryškia spalva švytinčių
vaisių išvaizda suteikia energijos,
žvalumo! Vaisių minkštimas tie siog
pertekęs vitaminų ir vertingų mine-
ralinių medžiagų, būtinų normaliai
nervų sistemos ir viso organizmo
veiklai: magnio, jodo, geležies, B gru-
pės vitaminų, beta karoteno (viena-
me vaisiuje – maždaug 70 proc. vita-
mino A paros normos), vitamino C.
Du persimonai per dieną – ir nuo-
vargį kaip ranka nuims!

Šie vaisiai naudingi žmonėms,
sergantiems širdies ir kraujagyslių
ligomis, nes juose daug kalio. Be to,
persimonai naikina patinimus, ma-
žina kraujospūdį, švelniai šalina iš
or ga nizmo nereikalingus skysčius.
Jie saugo ir nuo aterosklerozės –
patariama su valgyti 100 g prinokusio
minkštimo per dieną.

Persimonai – tikras atradimas
nėščioms moterims. Pirmiausia dėl
to paties šlapimo varomojo poveikio.
Antra, persimonuose daug geležies.
Trečia, persimonuose gausu jodo,
reikalingo ir būsimai mamai, ir jos
vaikeliui.
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PERSIMONAI – ŽIEMOS VAISIAI
Šie oranžiniai vaisiai padeda ko -

voti su peršalimu ir infekcijomis. Su -
nokusio persimono sultis praskies -
kite šiltu vandeniu (vienam vaisiui
reikės maždaug 3 šaukštų vandens)
ir skalaukite gerklę. Taip pat mano-
ma, kad medžiagos, esančios šiuose
rytie tiškuose vaisiuose, padeda kovo-
ti su žarnyno lazdele ir auksiniu sta-
filo koku. Padeda sutrikus žarnyno
veiklai – juk persimonai pasižymi
vidu rių kietinamuoju poveikiu.

Persimonai – vertingas antioksi-
dantas. Juose esantis vitaminas A ne
tik stiprina imunitetą, palaiko odos
ir akių sveikatą, bet ir saugo orga-
nizmą nuo vėžio ląstelių.

,,Oranžinės saulės” nepakeičia -
mos dietologijoje. Saldūs vaisiai pui -
kiai malšina alkį, be to, nekenkia
figū rai. Jeigu kaunatės su antsvoriu,
į savo dietą būtinai įtraukite šiuos
vaisius. Tiesa, prisivalgyti daug per-
simo nų vis dėlto neverta. Ir ne todėl,
kad baimintis reikėtų dėl nereikalin-
gų kilogramų, o dėl to, kad persimo -
nai gali turėti ir nepageidaujamą po -
veikį. Sveikiems žmonėms medikai
siū lo suvalgyti 2–3 saldžius vaisius
per dieną (ne vienu prisėdimu, o per

kelis kartus). O štai sergantiesiems
diabetu ir tiems, ku rie kenčia nuo
virškinamojo trakto ligų, su persimo-
nais derėtų elgtis at sargiai. Pirmie-
siems – dėl aukšto glikemijos indek-
so, antriesiems – dėl žarnyno nepra-
einamumo, ypač jei žmogus turi
polinkį į vidurių užkie tėjimą. Ypač
pavojingi sergantiems opalige ir gas-
tritu žmonėms neprinokę, aitrūs vai-
siai, būtent jie sukelia nemalonius
padarinius.

KAIP�IŠSIRINKTI?

Kaip išsirinkti prinoku sį persi-
moną, kad netektų savo skran džio
kankinti pusžaliais vai siais? Žiūrėti į
formą – beprasmiška: ji priklauso
nuo rūšies ir gali būti pati įvairiau-
sia (apvali, plokščia, net kam puota).
Spalva – taip pat ne ro dik lis: ji vari-
juoja nuo gelsvai oran žinės iki raus-
vai rudos. Dydis irgi nedaug ką pa-
sako: kai kurių rūšių persimonai gali
būti teniso kamuo liukų dydžio, kiti –
vos tilpti į delną. Užtat dėmesį reikia
atkreipti į vaisių žievelę. Sunokusių
vaisių odelė būna plona, beveik per-
matoma. Be to, ant odelės atsiranda

rudos juostelės, tai reiškia, kad vai-
sius labiau prinokęs. Jeigu ant persi-
mono aptikote ne aiš kių dėmių, tai
nėra sunokimo požy mis. Ko gero vai-
sius pradėjo gesti.

Nepirkite kietų vaisių, pirmeny-
bę teikite tiems, kurių šonai – minkš -
ti. Beje, paprastai vaisiams neleidžia-
ma kaboti ant medžių tol, kol jie vi-
siškai sunoksta. Jie nuskinami anks-
čiau, nes pervežti prinokusius persi-
monus – problematiška: jie labai
minkšti ir švelnūs. Tad jeigu nu-
pirkote persimo nų, o šie pasirodė ne-
prinokę (to kie vaisiai iš tikrųjų net
burną su traukia), palaikykite juos
maišelyje kartu su obuoliais – jie pa-
dės persimonams greičiau sunokti.

ORANžINė�KOSMETIKA

Persimonas padės jums išsaugoti
ne tik sveikatą, bet ir jaunystę – jie
maitina ir drėkina odą, pašalina vita-
minų ir mineralų trūkumą. Įsidė -
mėki te keletą receptų.

Išsausėjusios odos kaukė: Nu-
valykite veidą, tada ant odos uždėkite
sunokusio persimono minkš  timo (iš-
skyrus akių sritį). Kau kę palikite 10

minučių, paskui nu plaukite šaltu
vandeniu. Oda su minkštės, taps švel-
ni ir stangri.

Riebios odos kaukė: Jeigu jūsų
poros išsiplėtusios ir dažnai atsi-
randa spuogų, pasigamin kite tokią
kaukę: prinokusio persimono minkš-
timą sumaišykite su kiau  šinio tryniu
iki vientisos masės ir užtepkite ant
veido 20–30 minučių. Nuplaukite vos
šiltu vandeniu.

KELETAS�GAMINIMO�RECEPTų:

Persimonų ir varškės desertas 
su medumi

Reikės: 4 didelių persimonų, 3/4
sv varškės, 2 šaukštų riebios grieti -
nėlės, 2 šaukštų cukraus, 2 šaukštų
medaus, rudojo cukraus, mėtų lape lių.

Varškę, grietinėlę ir cukrų supla -
kite plaktuvu. Gautą masę sudėkite į
desertines taures. Virš vandens garų
ištirpinkite medų. Supjaustykite
grie  žinėliais persimonus, apibarsty -
kite juos ruduoju cukrumi, sudėkite į
keptuvę ir laikykite ant mažos ug -
nies, kol cukrus pradės tirpti. Karš -
tus persimonus sudėkite ant varškės

masės. Ant viršaus užpilkite šilto me -
daus ir papuoškite mėtų lapeliais.

Varškėčiai su persimonais

Reikės: 6 vidutinio dydžio persi-
monų, 1 sv varškės, 4 šaukštų cuk raus,
1/2 puodelio miltų, druskos, maltų
džiūvėsėlių, augalinio aliejaus.

Persimonus nulupkite ir smul -
 kiai supjaustykite. Varškę sutrinkite
su cukrumi, suberkite miltus, pa-
gardin kite druska ir sudėkite sus-
mulkintus persimonus. Viską gerai
išmaišykite. Iš gautos masės for-
muokite nedide lius paplotėlius. Ap-
voliokite juos džiū vėsėliuose (arba
miltuose) ir iš abiejų pusių kepkite
augaliniame aliejuje.

Švelnus varškės apkepas
su persimonais

Reikės: 2 persimonų, 1 sv varš -
kės, kiaušinio, 1/2 puodelio manų
kruo pų, 2 šaukštų sviesto, 2 šaukštų
cukraus, 2 šaukštų grietinės, šaukšte-
lio vanilės, džiūvėsėlių.

Į pertrintą varškę įdėkite manų
kruopų, įmuškite kiaušinį, įberkite
cukraus, vanilės, gerai išmaišykite ir
palikite pusvalandžiui pastovėti. Per -
simonus supjaustykite smulkiais ku -
beliais ir įmaišykite į masę. Kepimo
formą patepkite sviestu ir pabarsty -
kite džiūvėsėliais. Tuomet į ją sudė -
kite varškės masę ir aptepkite grie -
tine. Kepkite orkaitėje maždaug 30
minučių. Kai pabaigs kepti, apliekite
apkepą medumi ar skysta uogiene.

Ryžių pudingas 
su persimonais

Reikės: 4 puodelių ryžių (išvir -
tų), puodelio cukraus, 1/3 puodelio
miltų, šaukštelio vanilės ekstrakto,
1/4 puodelio razinų, 2 puodelių persi-
monų (minkštimo), 1 1/4 puodelio pie -
 no, kiaušinio, 3/4 puodelio susmulkin-
tų riešutų.

Virtus ryžius sumaišykite su
persimonų minkštimu, palikite pas-
to vė ti. Į kitą indą suberkite cukrų,
miltus, įdėkite išplaktą kiaušinį, įpil-
kite pie no, vanilės ekstrakto. Abu mi-
ši nius sudėkite į vieną dubenį ir
gerai iš maišykite. Tuomet suberkite
riešutus ir razinas, išmaišykite dar
kartą. Į riebalais pateptą formą su-
krėskite paruoštą masę. Kepkite 370
F temperatūros orkaitėje 45 minutes.

Blyneliai su persimonais

Reikės: 2 persimonų, puodelio
miltų, kiaušinio, 1,5 puodelio pieno, 2
šaukštų sviesto, 2 šaukštų cukraus,
pusės šaukštelio druskos, 2 šaukštelių
kepimo miltelių, medaus, po žiupsne lį
cinamono ir kardamono.

Persimonų minkštimą sumaigy -
kite ir sutrinkite iki vienalytės ma -
sės. Dideliame dubenyje sumaišykite
miltus, cukrų, kepimo miltelius,
drus ką, prieskonius. Atskirai išpla-
ki te kiaušinį, įpilkite pieno, ištirpin-
to (tačiau kiek atvėsusio) sviesto,
sudė kite sutrintus persimonus. Abu
miši nius sukrėskite į vieną dubenį ir
ge rai išmaišykite. Blynelius kepkite
aliejumi pateptoje keptuvėje. Patie -
kite pagardinę šaukšteliu medaus.
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Patvirtinti nauji apribojimai IranuiValstybės gynimo tarybai siūloma 
svarstyti emigracijos klausimą

Vilnius (LR ambasados JAV
info) – Lietuva 2012 m. taps Šiaurės ir
Baltijos šalių bendros veiklos centru
– nuo sausio 1 d. Vilnius perėmė aš-
tuonių Šiaurės ir Baltijos valstybių
(Nordic Baltic Eight, NB8) bendra-
darbiavimo koordinavimą. NB8 veik-
los koordinavimo svarbiausiais užda-
viniais Lietuva pasirinko Baltijos ša-
lių ir Šiaurės ministrų tarybos bend-
radarbiavimo stiprinimą, bendros
Šiaurės ir Baltijos regiono informa-
cinės erdvės plėtrą, didinant regiono
žinomumą, ekonominių ir verslo ry-
šių bei santykių su ES Rytų partne-
rystės šalimis ir JAV stiprinimą. 

Lietuvoje per metus planuojama
surengti apie 50 įvairaus lygmens su-
sitikimų ir renginių, kuriuose įvai-

riais lygmenimis dalyvaus už užsie-
nio reikalų, finansų, ūkio, socialinių
reikalų, krašto apsaugos, teisingu-
mo, transporto sektorių atsakingų
ministerijų bei valstybinių agentūrų
atstovai, taip pat – valstybių vadovai
bei parlamentarai. Planuojamas di-
džiausias renginys – NB8 šalių vado-
vų susitikimas Vilniuje balandžio 23
d. Į jį pakviesti Šiaurės ir Baltijos
valstybių prezidentai ir ministrai
pirmininkai. Rudenį numatytos šių
šalių užsienio reikalų ministrų pasi-
tarimai ir kiti svarbūs renginiai. 

NB8 veiklą kiekvienais metais
koordinuoja vis kita šalis narė. Lie-
tuva šį vaidmenį perėmė iš Suomijos
ir 2013 m. perduos Švedijai. 

Vilnius (ELTA) – Partijos Tvar-
ka ir teisingumas vadovas, europar-
lamentaras Rolandas Paksas siūlo
Valstybės gynimo tarybai svarstyti
emigracijos problemą. ,,Emigracijos
mastai pastaruoju metu tokie, kad tai
jau kelia tiesioginį pavojų valstybės
nacionaliniam saugumui. Dar de-
šimtmetis kitas tokios politikos – ir
valstybės gali paprasčiausiai nelikti.
Manau, būtina nieko nelaukiant
rinktis Valstybės gynimo tarybai,
kuri turėtų svarstyti emigraciją ska-
tinančias priežastis ir įpareigotų val-
džios institucijas jas pašalinti”, –
sakė R. Paksas. 

Naujausiais statistikos duome-
nimis, kuriuos pateikia Europos Ko-
misija, emigracijos mastai iš Lietu-
vos per praėjusius metus buvo di-
džiausi tarp ES valstybių. Lietuvos
statistikos departamentas yra linkęs
sutikti su tokia nuomone, tačiau yra
ir manančių, kad Briuselio statistika
yra iškreipta ir ja negalima pasitikė-
ti. Pasak Briuselio ekonomistų, Lie-
tuva emigracijos rekordus muša jau
antrus metus iš eilės. Su pesimistine
nuomone sutinka ir Lietuvos statisti-
kos departamentas.

Oficiali statistika skelbia, kad
pernai per 11 metų mėnesių emigran-
tų buvo smarkiai daugiau nei užper-
nai – tada buvo sulaukta 79,000 emig-
racijos deklaracijų. Bet Statistikos
departamento turima informacija ne
visiškai tiksliai atspindi, kas užper-
nai vyko, mat išvykimą deklaravo ne
tik emigruojantys, bet ir anksčiau
Lietuvą palikę žmonės. Taip jie elgėsi
paaiškėjus, kad iš nedeklaravusiųjų
bus reikalaujama sumokėti sveikatos
draudimo mokestį. Yra manančių,
kad mokesčio išvengti norintys ilga-
mečiai emigrantai iškreipė ir per-
nykštę statistiką, todėl ir ES, ir Sta-
tistikos departamento turimi skai-
čiai nėra tikslūs. Kai kas įsitikinęs,
kad statistiką iškreipia ir nauja emi-
gracijos rūšis – sezoniniai emigrantai.

Kiek kitaip nei EK skaičiuoja ir
Lietuvos bankas. Pasak jo specialis-
tų, 2011 m. emigrantų iš šalies jau bu-
vo pradėję mažėti. Tačiau bankas įs-
pėja, kad tokia nuostata gali pasi-
keisti. Pasak Statistikos departamen-
to, emigracija iš Lietuvos auga jau
beveik dešimtmetį, atoslūgis jautėsi
tik 2006–2007 m., prieš pat krizę. Vė-
liau emigracijos kreivė šovė aukštyn.

Bus vertinamas diplomatų darbas

Pirmuosius respublikonų rinkimus 
Iowa valstijoje laimėjo M. Romney

Islamabadas (BNS) – Įtakingi
,,al Qaeda” ir Afganistano Talibano
vadovai paprašė Pakistano kovotojų
pamiršti nesutarimus ir padėti kovo-
jant su JAV vadovaujamomis pajėgo-
mis Afganistane. Afganistano Tali-
banui vadovaujančios tarybos prašy-
mu lapkričio ir gruodžio mėnesį Pa-
kistano genčių regione buvo surengti
du susitikimai su Pakistano kovotojų
ir ,,al Qaeda” vadovais. 

Pagalbos prašymas gali reikšti,
kad kovotojams Afganistane sunkiai
sekasi pasiekti savo tikslus, arba,
priešingai, jie nori suduoti kuo stip-
resnį smūgį iš šalies pasitraukian-
tiems JAV kariams. Tai suteiktų Ta-

libanui daugiau įtakos taikos derybų
metu. Per susitikimus ,,al Qaeda” va-
das prašė Pakistano kovotojų, kad šie
kovo mėnesį, kai prasidės pavasario
kovų sezonas, Afganistano Talibanui
atsiųstų daugiau žmonių. Pakistano
Talibano atstovas sakė, kad kovotojai
sutiko, bet tai nereiškia, kad jie nut-
rauks kovą prieš Pakistano vyriausybę.

Pakistano maištininkai jau se-
niai nesutaria dėl savo tikslų. Pakis-
tano Talibanas siekia nuversti šalies
vyriausybę, bet yra siuntęs dalį kovo-
tojų ir į Afganistaną. Kitos Pakistano
maištininkų grupuotės taikosi be-
veik vien tik į užsienio pajėgas Afga-
nistane.

Vilnius (ELTA) – Keturis mėnesius Baltijos šalių oro erdvę saugojusius Danijos
karius pakeitė vokiečiai, kurie budės su šešiais vienviečiais naikintuvais. Lietuvos
karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose surengtos NATO oro policijos mi-
sijoje dalyvaujančių karinių vienetų pasikeitimo iškilmės. Jose dalyvavo Lietuvos,
Vokietijos, Danijos, Estijos, Latvijos kariuomenių, Šiaulių miesto ir rajono atstovai.
Tai bus penktas kartas, kai šioje misijoje dalyvaus Vokietijos karinių oro pajėgų
kariai. Jie Lietuvoje tarnaus keturis mėnesius.                                     ELTA nuotr.

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama pasirašė
svarbų šalies gynybos įstatymą, ku-
riuo bus pritaikyti nauji griežti apri-
bojimai Iranui. Pagal šį įstatymą
įmonės, bendradarbiaujančios su
Irano centriniu banku, bus atjungtos
nuo JAV finansų sistemos.

Vis dėlto B. Obama pabrėžė, kad
jam kyla abejonių dėl įstatymo nuos-
tatų, kuriose nustatomas elgesys su
įtariamais užsienio teroristais. ,,Fak-

tas, kad aš apskritai remiu šį įstaty-
mą, dar nereiškia, kad besąlygiškai
sutinku su viskuo, kas jame išdėsty-
ta”, – sakė B. Obama. 

Įstatymui pritarta, kai vis labiau
auga įtampa dėl Irano vykdomos
branduolinės programos. Vakarai
teigia, kad Iranas siekia išvysti pajė-
gumus branduoliniam ginklui ga-
minti, tuo tarpu pati šalis tvirtina, kad
programa yra skirta tik taikiems ener-
gijos gamybos ir medicinos tikslams.

Washington, DC (BNS) – Pir-
muosius respublikonų kandidato į
JAV prezidento pareigas rinkimus
Iowa valstijoje tik aštuonių balsų
persvara laimėjo buvęs Massachu-
setts valstijos gubernatorius Mitt
Romney. Jis surinko 30,015 balsų, o
buvęs senatorius Rick Santorum –
30,007. Trečias liko Kongreso narys iš
Texas valstijos Ron Paul.

Taigi lieka visiškai neaišku, kas
mes iššūkį dabartiniam prezidentui
Barack Obama lapkritį vyksiančiuo-
se rinkimuose. Remiantis apklauso-
mis, 64 metų M. Romney laikomas
pirmaujančiu visoje šalyje. Žinovai
dėl jo ekonominių žinių vadina M.
Romney vienu rimčiausių galimų da-
bartinio prezidento priešininkų.

Vadinamieji pirminiai rinkimai
Iowa valstijoje turi tik simbolinę
reikšmę. Kas laimi šioje valstijoje,
dar toli gražu negali tikėtis būti iš-
rinktas partijos kandidatu. Tačiau

blogai pasirodęs kandidatas gali pra-
rasti finansinę paramą. Oficialiai
respublikonų kandidatas į preziden-
tus, kuris lapkritį susikaus su antro-
sios kadencijos sieksiančiu demo-
kratu B. Obama, bus išrinktas parti-
jos suvažiavime Florida valstijoje
rugpjūčio pabaigoje.

Vilnius (BNS) – Užsienio reikalų
ministerija žada, kad įvedus naująją
darbuotojų vertinimo tvarką, visi
diplomatai bus vertinami kasmet.
Pirmosios atestacijos rezultatus tiki-
masi gauti vasario mėnesį. ,,Vertina-
mi visi diplomatai nuo žemiausios
atašė pareigybės iki ambasadorių ir
viceministrų. Anksčiau atestacija
vykdavo kas trejus metus, ambasado-
riai ir viceministrai nebūdavo verti-
nami”, – sakė užsienio reikalų minis-
tras Audronius Ažubalis.

Pasak jo, ministerijos kolegijos
patvirtintoje reformoje numatyta,
kad prastai įvertinti diplomatai
smuks karjeros laiptais. Be to, mi-
nistro teigimu, panaikinama galimy-
bė kažkam be eilės gauti aukštesnes
pareigas. ,,Anksčiau kartais būdavo
taip, kad per metus kitus sekretorė
tapdavo ambasadore”, – sakė A. Ažu-
balis. Ministro teigimu, vertinant

diplomatus dalyvaus ne tik tiesiogi-
niai vadovai, bet ir kiti darbiniais
santykiais susiję kolegos, o viršinin-
ką vertins ir jo pavaldiniai.

Dėl diplomatų vertinimo, jų sky-
rimo ir galimos politikų įtakos URM
ne kartą yra sulaukusi kritikos. Ne-
seniai spaudoje pasirodė keletas
straipsnių, kuriuose griežtai įvertin-
ti ir A. Ažubalio sprendimai. Kaip ra-
šyta ,,Lietuvos ryto” interneto svetai-
nėje paskelbtame rašinyje, nepaisant
A. Ažubalio pažadų pakeisti padėtį,
kai diplomatai pernelyg ilgai negrįž-
ta iš užsienio, abejotinų pavyzdžių
yra ir dabar. A. Ažubalis priekaištus
vadina nepagrįstais. Ministro teigi-
mu, būtent jo siūlymu įtvirtinta, kad
ambasadorius gali dirbti užsienyje
ne ilgiau nei penkerius metus, o
esant tarnybinei būtinybei darbas
užsienyje gali būti pratęstas ne dau-
giau nei trejiems metams.

Lietuva bus atsakinga už Šiaurės ir
Baltijos šalių bendradarbiavimą

,,al Qaeda” ir Talibanas prašo Pakistano
kovotojų vienytis prieš JAV pajėgas

Buvęs Massachusetts valstijos guberna-
torius M. Romney.             EPA nuotr.
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L I E T U V A PA S A U L I S

Nuo sausio 1 d. Lietuvoje įsiga-
liojo nekilnojamojo turto mokestis. 1
proc. mokestis bus taikomas bran-
giam fizinių asmenų nekilnojama-
jam turtui, kurio vertė viršija 1 mln.
litų. Tikimasi, kad naujas mokestis
užkirs kelią spekuliacijoms nekilno-
jamojo turto kainomis ir padės iš-
vengti nekilnojamojo turto burbulų
susidarymo, kai būsto kaina nepa-
grįstai viršija tikrąją jo vertę. Skai-
čiuojama, kad nekilnojamojo turto
mokestis leis papildomai surinkti į
biudžetą apie 30 mln. litų.

***
Nuo sausio 1 d. nebeliko lengva-

tinio 9 proc. pridėtinės vertės mokes-
čio (PVM) viešbučiams ir apgyvendi-
nimo paslaugas teikiančioms įmo-
nėms. Tai įteisino Seimas, priėmęs
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo
pataisas. Seimas atmetė ir kitus siū-
lymus dėl PVM lengvatų, pavyzdžiui,
būtiniausiems maisto produktams,
šviežiai mėsai, vaisiams ir daržo-
vėms, gyvenamosioms patalpoms šil-
dyti naudojamoms malkoms, ang-
lims, vaikų automobilio kėdutėms
bei dviratininkų šalmams ir kt.
Lietuvos viešbučiai išsikovojo ilgai
siektą PVM lengvatą 2010 m., tuomet
šalies viešbučiai atgavo konkuren-
cingumą regione, padidėjo viešbučių
užimtumas, pajamos, įdarbinta dau-
giau žmonių. Pernai Lietuvą aplankė
1,75 mln., arba didžiausias turistų skai-
čius per visą šalies istoriją. Lietuva iš
turistų uždirbo beveik 3 mlrd. litų.  

***
Lietuvos eksportas praėjusių

metų sausio–spalio mėn. siekė 57,443
mlrd. litų, importas – 64,756 mlrd. li-
tų, arba atitinkamai 32,4 proc. bei
32,5 proc. daugiau nei per atitinkamą
2010 m. laikotarpį. Lietuvos užsienio
prekybos deficitas palyginamuoju
laikotarpiu padidėjo 32,7 proc. iki
7,313 mlrd. litų. Pernai svarbiausios
Lietuvos eksporto partnerės buvo
Rusija (16,1 proc.), Latvija (10,2
proc.), Vokietija (9,3 proc.) ir Lenkija
(7,2 proc.), importo – Rusija (32,8
proc.), Vokietija (9,8 proc.), Lenkija
(9,1 proc.) ir Latvija (6,6 proc.).

***
Šiais metais užsienio ir Lietuvos

bendrovės, planuojančios investuoti į
pastatų statybą, rekonstrukciją arba
naujas gamybos linijas, vėl gali gauti
ES paramą. Šiai finansavimo prie-
monei, pavadintai „Invest LT-2”, nu-
matyta 16,2 mln. litų suma, kuri galės
būti didinama, jei pasirodys esanti
populiari. Pagal ankstesnes progra-
mas paramos galėjo tikėtis tik užsie-
nio investuotojai, „Invest LT-2” lėšas
galės gauti ir Lietuvos įmonės. Svar-
biausios investicijų rėmimo sąlygos
yra dvi: projektas turi būti įgyvendi-
namas ne penkiuose didžiuosiuose
miestuose, be to, pati įmonė turės in-
vestuoti ne mažiau kaip 3 mln. litų.
ES parama sieks 50 proc. projekto
vertės, o investicijos probleminiuose
regionuose bus papildomai skatina-
mos. Finansavimas bus skiriamas
projektams, kuriuos įgyvendinus bus
sukurta ne mažiau kaip 25 naujos
darbo vietos. Parama nebus teikiama
žemės ūkiui, alkoholio gamintojams,

laivų statykloms, sintetinio pluošto
gamykloms (su išlygomis), teisinių
paslaugų, didmeninės ir mažmeni-
nės prekybos bendrovėms.

***
Viešoji įstaiga „Investuok Lietu-

voje”, besirūpinanti tiesioginių už-
sienio investicijų pritraukimu, nuo
šiol ne tik patars Lietuvoje verslą
pradėti ketinančioms įmonėms, bet
ir teiks pagalbą didesnėms Lietuvoje
jau veikiančioms užsienio bendro-
vėms. „Vieno langelio” principas bus
taikomas, jei užsienio investuoto-
jams prireiks pagalbos sprendžiant
įvairius klausimus Lietuvos valdžios
įstaigose, pavyzdžiui, gaunant lei-
dimus, atliekant teritorijų planavi-
mo ir žemėtvarkos darbus. Kvalifi-
kuota pagalba bus teikiama Lietuvo-
je veikiančioms didelėms ir viduti-
nio dydžio įmonėms, kuriose dau-
giau nei 51 proc. kapitalo valdo už-
sienio investuotojai. Susidomėjusieji
gali kreiptis į  „Investuok Lietuvoje”
tel. 8-5-262-7438 arba  el. paštu info@
investlithuania.com 

***
Prezidentė Dalia Grybauskaitė

pasirašė Alkoholio kontrolės įstaty-
mo pataisas, kuriomis sugriežtinama
alkoholinių gėrimų pardavimo tvar-
ka, įvedami apribojimai tarai, varto-
jimui sporto renginių metu ir viešojo
maitinimo įstaigose. Nuo sausio 1 d.
restoranuose, kavinėse, baruose ir
kitose viešojo maitinimo vietose
draudžiama parduoti alkoholinius
gėrimus išsinešti nuo 10 val. v. iki 8
val. r. Prekyba alkoholiniais gėri-
mais degalinėse turi būti nutraukta
nuo 2016 m.

***�
Aukšto rango Lietuvos pareigū-

nas pareiškė, kad šalis visais įmano-
mais būdais sieks prisijungti prie eu-
ro zonos 2014 m., nepaisant preziden-
tės skepticizmo, praneša Dailyjour-
nal.net. Lietuvos premjero Andriaus
Kubiliaus patarėjas Virgis Valentina-
vičius pareiškė, kad Lietuva sugebės
atitikti reikalavimus ir pasiekti vy-
riausybės nustatytą tikslą – prisi-
jungti prie euro zonos 2014 m. Eko-
nomistų teigimu, Lietuvos ekonomi-
koje gali kilti biudžeto deficito ir inf-
liacijos problemų, nes 2012 m. augi-
mas sulėtės.

***
Sausį centralizuota šiluma bran-

gesnė nei gruodį bus Vilniuje ir Kau-
ne. Kituose didmiesčiuose šios pas-
laugos kaina nekis. „Vilniaus energi-
jos” teikiama šiluma gyventojams
bus maždaug 1,3 proc. brangesnė nei
gruodį, „Kauno energijos” tiekiama
šiluma kainuos apie 3,07 proc. bran-
giau. 

***
Lietuvos darbo biržos duomenų

sąraše metų pabaigoje buvo 224,400
bedarbių. Gruodžio 23–29 d. teritori-
nės darbo biržos bedarbio statusą su-
teikė 4,200 darbo ieškančių žmonių ir
padėjo įsidarbinti 2,100 bedarbių, dar
300 bedarbių pradėjo veiklą, įsigiję
verslo liudijimus. 

Pasaulio akcijų rinkoms praėję
metai buvo neramūs, dauguma jų
smuko. Dėl revoliucijos Libijoje pir-
moje metų pusėje naftos kainos smar-
kiai išaugo, aukso kaina pasiekė nau-
jas aukštumas, nes investuotojai ieš-
kojo saugių investicijų. Tuo tarpu eu-
ro kursas JAV dolerio atžvilgiu  me-
tus baigė žemiausiame lygyje per 15
mėnesių. Euro zonos skolų krizė pa-
darė didžiulę įtaką pasaulio rinkoms.

***
Europos vadovai įspėjo, jog atei-

na sunkūs metai, nes daugelis ekono-
mistų spėja, kad Europą 2012 m. iš-
tiks recesija. Vokietijos kanclerė An-
gela Merkel sako, kad Europa šiuo
metu laiko ,,sunkiausią išbandymą
per pastaruosius dešimtmečius”. Ta-
čiau, anot jos, nepaisant skolų krizės,
Europa dar labiau suartėjo. Prancū-
zijos vadovas Nicolas Sarkozy teigia,
kad krizė dar nesibaigė, tuo tarpu
Italijos prezidentas paragino aukotis
dar labiau, kad ekonominės bėdos bū-
tų išspręstos. Naujametiniai Europos
vadovų pasisakymai pasirodė po to,
kad BBC apklausė įtakingiausius
ekonomistus, kurie tvirtino, kad že-
mynas į recesiją grįš pirmoje 2012 m.
pusėje.

***�
Britų naftos milžinė BP paprašė

bendrovės ,,Halliburton” – platfor-
mos ,,Deepwater Horizon”, sprogu-
sios 2010 m., rangovės – padengti vi-
sas išlaidas ir nuostolius, patirtus dėl
naftos nuotėkio Meksikos įlankoje.
Kaip skelbiama britų bendrovės tink-
lalapyje, platformos sprogimo pada-
riniams sutvarkyti išleista per 21
mlrd. dol. BP pareikalavo padengti ne
tik visus nuostolius, bet ir prarastą
pelną sumažėjus Makondo telkinio
naudojimo projekto vertei. BP ir
,,Halliburton” yra įsivėlusios į teisinį
mūšį dėl žalos atlyginimo, BP mėgina
pasidalyti atsakomybe ir su kitomis
rangovėmis. Kai kurios jau pripažino
savo kaltę. 

***
Programišiai iš Saudo Arabijos

įsilaužė į mažiausiai 400,000 izraelie-
čių kreditinių kortelių duomenis.
Dauguma kortelių, į kurių duomenis

buvo įsilaužta, priklauso „Master-
Card”, „Visa” ir „American Express”
mokėjimo sistemos operatorėms.
Programišiai taip pat puolė sporto te-
levizijos ONE tinklalapį ir jame pa-
skelbė visą slaptą informaciją apie
kreditinių kortelių savininkus. Tink-
lalapyje paliktoje žinutėje programi-
šiai teigė, jog šiais veiksmais siekia-
ma palaužti „sionistų režimo” finan-
sų sistemą. 

***
Naujų paraiškų gauti bedarbio

pašalpą skaičius JAV praėjusią sa-
vaitę išaugo daugiau nei tikėtasi, ta-
čiau žinovai tvirtina, kad sąlygos
darbo rinkoje gerėja. Darbo departa-
mento duomenimis, per praėjusią sa-
vaitę naujų paraiškų gauti bedarbio
pašalpą skaičius išaugo 15,000, iki
381,000. Prieš tai tris savaites iš eilės
jų skaičius mažėjo. Lapkritį nedarbo
lygis JAV sumažėjo iki žemiausio ly-
gio per dvejus su puse metų – 8,6 proc. 

***
Interneto vartotojai Jungtinėse

Valstijose ir pasaulyje dažniausiai
praėjusiais metais lankėsi JAV bend-
rovių ,,Google” ir ,,Facebook” tinkla-
piuose. Kas mėnesį paieškos tarny-
bos ir socialinio tinklo paslaugomis
JAV vidutiniškai naudojamasi ati-
tinkamai 153,441 ir 137,664 kartus. Į
pirmąjį ,,Nielsen Report” sudarytą
dešimtuką įėjo ir tinklalapiai ,,Ya-
hoo”, MCN, ,,YouTube”, ,,Microsoft”,
,,AOL Media Network”, ,,Wikipedia”,
,,App-le” ir ,,Asksearch”. 

***
Vokietijos oro bendrovė „Luft-

hansa” pranešė, kad padidins lėktu-
vų bilietų kainas ir taip stengsis pa-
dengti dėl prieštaringai vertinamo
Europos Sąjungos (ES) mokesčio už
anglies dvideginio išmetimą atsira-
dusias papildomas išlaidas. Naujasis
mokestis, įsigaliojęs nuo šių metų
sausio 1 d., sukėlė JAV ir Kinijos pa-
sipiktinimą. Amerikiečiai paskaičia-
vo, kad oro transporto įmonėms bend-
radarbiavimas su ES 2012–2020 m.
kainuos 3,1 mlrd. JAV dol.

Bankokas (ELTA) – Tailande su-
rengta technologijų paroda, kuri, tiki-
masi, į šalį padės pritraukti investicijų.
Tai pirmoji paroda po didelių potvynių,
ja siekiama atstatyti pasitikėjimą šali-
mi.                                   EPA nuotr.

Minskas (lrytas.lt) – Baltarusijoje
įsigalioja įstatymas, draudžiantis gy-
ventojams pirkti internetu iš užsienio –
pavyzdžiui, nebebus galima pirkti
knygų iš parduotuvės amazon.com. Tai
skelbia JAV Washington teisės biblio-
tekos leidinys „Global Legal Monitor”.
Naujasis įstatymas leidžia Baltarusijos
valdžiai teistis su užsienio tinklalapiais,
kurie pardavinėja prekes baltarusiams.
Baltarusijos valdžia taip pat turi įren-
ginius, kurie tikrina ir sustabdo pavo-
jingais laikomus tinklalapius. Tarp jų –
„ekstremistinius“ tinklalapius, taip pat
susijusius su ginklų, narkotikų ar žmo-
nių kontrabanda, taip pat pornografi-
nius arba prievartą skatinančius tink-
lalapius.                         lrytas.lt nuotr.



￼SAAB vadovas Victor Muller
pateikė valstybės institucijoms ben-
drovės bankroto dokumentus. Tai
ligšiolinėje SAAB istorijoje reiškia
tašką.

Viena pagrindinių to priežasčių
– vieno bendrovės savininkų „Gene-
ral Motors” (GM) nenoras didžiąją
bendrovės dalį parduoti Kinijos in-
vestuotojams.

„Po pastarųjų priešiškų GM
pareiškimų apie Kinijos investuoto-
jų įsikišimą į SAAB, nusprendėme
skelbti bankrotą. Valdybos sprendi-
mu, tai – geriausias sprendimas da-

bartiniams akcininkams, darbuoto-
jams ir kreditoriams”, – teigiama
bendrovės pranešime spaudai.

Kas dabar laukia SAAB? Bend-
rovė „nusirašo” visas skolas, tad ne-
sumokėti atlyginimai atiteks Švedi-
jos vyriausybės malonėn. Skolos tie-
kėjams liks nesumokėtos.

Tikėtina, kad švedai greitu metu
vėl atgims – galbūt būdami labiau
skandinaviški. Juk būtent vakarie-
tiškų madų vaikymasis ir bandymas
varžytis su garsiais Vokietijos ga-
mintojais buvo viena priežasčių, ku-
rios nuvarė SAAB į bankrotą.

Fenikso vertų bendrovių atgimi-
mų po bankroto jau esame matę, pa-
vyzdžiui, „General Motors” 2009 m.
Šiuo metu GM pirmauja pasaulyje
pagal automobilių gamybą. O kas
laukia SAAB?

Parengta pagal Gazas.lt

Na štai, jau ir po Šventų Kalėdų. Vėl viskas grįžo į savo vagas, nebėra
prieššventinio lėkimo, didelių kamščių gatvėse, eilių parduotuvėse.
Žmonės grįžo prie įprasto gyvenimo tempo ir įpročių. Tikiuosi, Kalėdų

senelis daug kam buvo dosnus – kam atnešė žaislą, kam knygą, kam technikos
įrenginį ar kita. Būtų puiku, kad senelis visiems būtų idealiai paskirstęs
dovanas, kad visi būtų laimingi ir visų viltys bei troškimai išpildyti su kaupu.
Ačiū Kalėdų seneliui, kuris atnešė krūvas materialių dovanų, uoliai stengėsi
įtikti kiekvieno norams bei lūkesčiams, tačiau norėtųsi nepamiršti ir šv. Kalėdų
tikrojo džiaugsmo, kad užgimęs Jėzus atneštų kiekvienam vilties, tikėjimo,
meilės, pagarbos, kad kiekvieno širdyje gimtų nauji sumanymai, naujos  min-
tys. Tikėkime ateitimi, pasitikėkime labiau vienas kitu, kad visų mūsų kelią
puoštų ne tik Kalėdų senelio dovanos, bet ir švarios mintys, gražūs darbai, kil-
nūs siekiai. Linkiu kiekvienam kuo puikiausios kloties ateinančiais 2012 Dra-
kono metais. 

Dainius Darbutas
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17 paprastų patarimų, padedančių
gyventi milijonams žmonių!

Dažnai viena ausimi nugirstame, kaip vieni žmonės išsipasakoja kitiems,
o pastarieji dalina patarimus į kairę ir į dešinę, patys jais nesivadovaudami
ir nesilaikydami paprastų taisyklių, padedančių geriau gyventi milijonams
žmonių! Tai kuo gi geresni minėti milijonai žmonių? Iš esmės jie yra tokie
patys, kaip ir mes, tačiau šiek tiek išmintingesni. Išmintis ateina kartu su
amžiumi, nors, kaip dabar yra juokaujama, kartais senatvė ateina ir viena…
Nenukrypkime nuo temos. Siūlau Jums, brangūs skaitytojai, visada vado-
vautis šiais patarimais, galinčiais padėti palengvinti daugumos gyvenimus ir
išspręsti ,,neišsprendžiamas” problemas.

1. Jeigu pažadėjai perskambinti – perskambink!
2. Vėluoji? Rask būdą įspėti apie tai.
3. Nesijuok iš kitų žmonių svajonių.
4. Negrįžk pas žmones, kurie tave išdavė. Jie nesikeičia.
5. Leisk su tėvais daugiau laiko – akimirka, kai jų netekama, visada atei-

na netikėtai.
6. Mandagumas kalnus nuverčia. Naudokis juo dažniau.
7. Nežiūrėk televizoriaus. Niekada!
8. Mokėk pripažinti savo klaidas.
9. Atsikratyk įpročio nuolat skųstis – niekam nėra įdomios kito žmogaus

problemos.
10. Neskleisk gandų.
11. Esant neaiškioms aplinkybėms, visada eik miegoti. Ir bet kuriuo atve-

ju pravartu atminti, kad ,,net ir tai praeis”.
12. Yra toks dalykas kaip ,,Judėti toliau”. Išbandyk, padės.
13. Net ir rimto barnio, ginčo metu neskaudink žmogaus (,,nesikan-

džiok”)… Jūs susitaikysite (dažniausiai taip būna), o pasakyti žodžiai įsimins
ilgam.

14. Sakyk tiesą, nes tuomet neteks nieko įsiminti.
15. Į galvą šovė idėja? Užsirašyk!
16. Dienai prasidedant imkis sudėtingiausio ir nemaloniausio darbo. Kai

padarysi tai, likusią dienos dalį tavęs nekankins nereikalingos mintys.
17. Niekas niekam nieko nėra skolingas ir neturi nieko daryti. Užmiršk

žodį ,,turi”. Išmesk jį iš savo žodyno. Priešingu atveju pats įklimpsi skolose, ir
ne tik materialinėse, bet ir moralinėse.

Tikiuosi, Jums padės šis žiupsnelis išminties!

Paruošta pagal Asvyras.lt

SAAB. ,,Scanpix” nuotr.
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Paskutinis taškas SAAB istorijoje 

Kiekvienų metų pabaigoje visi
suskumba sudarinėti metų geriau-
siųjų sąrašus. Geriausiai parduoda-
mi automobiliai, greičiausi automo-
biliai, patikimiausi ir t. t. Šiuose są-
rašuose figūruoja automobiliai. Bet
štai „Motor Trend” sudarė įtakin-
giausių automobilių pramonės žmo-
nių vertinimo lenteles 2012 metams.

Šie žmonės ateinančiais metais
darys didžiausią įtaką automobilių
pramonėje. Visai milžiniškai auto-
mobilių pramonei bus ypač svarbu
kokius sprendimus priims šie vyrai.
Ar ateityje važinėsime elektromobi-
liais? Vandeniliu varomais? Gal kiek
perdedame, bet jų nuomonės šiuo
klausimu yra pačios svarbiausios.

Šių metų sąrašo viršūnėje –
„Fiat Group” vadovas Sergio Mar-
chionne. Jis greitai
ir sumaniai prijun-
gė „Chrysler” ben-
drovę, padalino
„Fiat” į dvi atski-
ras verslo grupes.
2011 metais jo va-
dovaujama bendro-
vė net sugebėjo grąžinti visas 2009
metais JAV ir Kanados suteiktas pa-
skolas. Šešeriais metais anksčiau
laiko. Praėjusiais metais jis buvo
devintoje vietoje.

Antroje sąrašo vietoje – „Hyun-
dai Motor Company” generalinis di-
rektorius Chung Mong-koo. Jo vado-
vaujama „Hyun-
dai” ir 70 proc. val-
doma KIA gamina
ir sėkmingai par-
duoda automobi-
lius, kurių pagrin-
das yra kokybė, iš-
vaizda, įranga. Bai-
gėsi tie laikai, kai pirkome „Hyun-
dai”, nes jie pigūs. Pietų Korėjos ben-
drovė nuo varžovų „Ford” kovoje dėl
ketvirtos vietos pasaulyje atsilieka
vos 27,000 automobilių. Praeitais
metais jis buvo penktoje vietoje.

Trečias – „Ford Motor Company”
vadovas Alan Mulally. Žmogus, suge-
bėjęs atvesti „Ford” į pelno kelią. De-
vyni paskutiniai ketvirčiai jiems bu-
vo pelningi. Kodėl jis – ne pirmas?
Nes automatinė „Po-
werShift” transmi-
sija patyrė pralai-
mėjimą, o „Micro-
soft” sukurtas „My-
FordTouch” multi-
medija sistemos di-
zainas yra labai
prastas. Praeitais metais jis buvo
numeris vienas.

Už trejetuko ribos, ketvirtoje vie-
toje randame „Volkswagen AG” val-
dybos pirmininką Martin Winter-
korn. Jis produktų
gamoje įdiegė ra-
cionalių pakeiti-
mų. Jau greitai VW
prisivys „Toyota”
ir tada jų taikinyje
pasirodys „Gene-
ral Motors”. Pra-
eitais metais jis buvo ketvirtas.

Penketuką pabaigia daugiausiai
automobilių parduodančios „Gene-
ral Motors” bendrovės Šiaurės Ame-
rikos padalinio vadovas Mark Reuss.
„Chevrolet Malibu”, „Spark”, „Cadil-
lac ATS” ir XTS – tik keletas labai

sėkmingų GM ėji-
mų. Jis sako įrody-
siąs, jog „Cadillac”
gali gaminti koky-
biškus „premium”
automobilius. Pra-
eitais metais Reuss
buvo šeštas.

Šeštas – Ferdinand Piech. Didy-
sis „Volkswagen” sėkmės kalvis net
nežada trauktis, nepaisant to, kad
2012 m. švęs savo
75-ąjį gimtadienį.
Vienintelis, bet jo
sukurtoje struktū-
roje nėra stiprių
vadovų, kurie ga-
lėtų pakeisti dabar
jo valdomoms ben-
drovėms diriguojančių vyrų. Praėju-
siais metais jis buvo antras.

Septintoje vietoje randame ne
finansų, o dizaino skyriaus vadovą.
Tai „Volkswagen”
grupės dizaino va-
dovas Walter de Sil-
va. Nereikia daug
kalbėti, pasižiūrė-
kite į visus VW gru-
pės automobilius ir
suprasite, kad jo
darbas – geriausiai atliekamas rinko-
je. Praėjusiais metais jis buvo pirmas
už dešimtuko, 11-oje vietoje.

Antras „Hyundai” žmogus –
„Hyundai USA” prezidentas John
Krafcik yra aštun-
toje vietoje. Jo va-
dovaujamas parda-
vimų departamen-
tas muša rekordus,
nepaisant to, kad
rinka rodo sąstin-
gio požymius. Ge-
ras pardavėjas tas, kuris parduoda
gerą gaminį, tiesa? Praėjusiais me-
tais jis buvo dešimtas.

„General Motors” generalinis
„pats pačiausias” direktorius Dan
Akerson. Jis žada
grąžinti „Cadillac”
į šlovės dienas ir
paversti automobi-
lius „naujuoju pa-
saulio standartu”.
Misija žada būti su-
dėtinga. Praėjusiais metais jis buvo
vos 27-as. Bet ir tai geras rezultatas,
įvertinus, kad pasaulyje yra septyni
milijardai žmonių...

Dešimtuką pabaigia – Norbert
Reithofer. BMW valdyboje kėdę nume-
ris vienas užiman-
tis vyras rodo vi-
siems, kaip reikia
tapti „premium”
segmento pirmau-
jančiais. 2011 m.
BMW pasiekė nau-
ją pardavimų re-
kordą. Sako, prie to prisidėjo ir galiū-
nas 6 serijos BMW X6 M. Praeitais
metais – 25-as.

P. S. Kalbant apie lyčių lygybę,
reikia paminėti, kad aukščiausiai
vertinama moteris – „Ford Europe”
viceprezidentė Barb Samardzich.
Prieš tai buvusi atsakinga už F seri-
jos pikapus ir mažus automobilius,
šiuo metu ji susitelkusi į sėkmę Eu-
ropos rinkoje. Barb 2012 m. vertini-
mo sąrašuose yra trisdešimt trečia.

Paruošta pagal Gazas.lt

Įtakingiausi automobilių pramonės vyrai
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Mėgstantys bendrauti vietiniai 
ir bukagalvė minia

Vakarienė Madaboje, pasivaikš -
čiojimas po miestą. Naktį turiu va -
žiuo ti pasitikti svečių ir būsimų pa-
ke leivių iš Lietuvos, – tai turiu laiko
pasišnekėti su viešbučio šeimininku
Salemu. Nuoširdus, darbštus žmo-
gus. Daug metų gyvenęs Šveicarijoje,
Indonezijoje. Dirbęs virėju geruose
restoranuose. Štai iš kur puikūs pus-
ryčiai. Jo žmona kilusi iš Indonezi -
jos. Daug Salemas papasakojo apie
vietinius papročius, matytas šalis.
Puikūs ir jo tėvai, kurie tik buvo grį -
žę iš Čikagos, kur lankė savo dukterį.
Apskritai, dar niekada neteko sutikti
tiek daug įvairių ir mėgstančių ben-
drauti žmonių kaip Artimuosiuose
Rytuose. Tai labai paįvairina įspū -
džius.

Bet būna visaip. Beklaidžiojant
Amano senamiesčiu pataikiau, kaip
vėliau išaiškėjo, į Irako pabėgėlių,
kon servatyvių žmonių rajoną. Vaiki -
galiai pradėjo prašinėti pinigų, sal-
dainių, jų prisirinko daug ir padėtis
tapo nevaldoma. Teko bėgti nuo tos
bukagalviškos minios. Kai kurie dar
vijosi ir svaidė butelius, akmenis.
Ge rai, kad juos sutramdė vyresni
žmo nės. Kiek vėliau supratau, kad
taip dažnai atsitinka tarp skurdžių,
tamsių musulmonų. Tiesiog vaikams
trūksta pasaulietiškesnio bendravi-
mo. Bet stresas buvo nemažas. Ir ge -
ras priminimas, kad nesi Disney-
land.

Popiežiui Jonui Pauliui II
patikusi vieta

Štai ir naktinis skrydis iš Rygos.
Trumpas pasisveikinimas lietuvai -
čių svetimuose kraštuose. Ir vėl tas
pats kelias. Ir vėl neramios akys ša-
lia apleisto pastato, mašinai sulėti-
nus greitį. Tik jau man tenka juos
nura minti. Kelios valandos miego, ir
laukia ilga ir įspūdinga diena. Šian-
dien aplankysime Nebo kalną,  Be-
taniją ir Negyvąją jūrą. Tokioms iš-
vykoms tenka samdytis vairuotoją
dėl men kai išvystyto viešojo susi-
siekimo.

Maloniai nusiteikęs Zakiras
(vai ruotojas) mus pirma nuveža į Ne-
bo kalną. Tai pranašo Mozės mirties
vie ta, nuo jo jis žydams parodė pa-

žadė tąją žemę. Graži ir rami vieta.
Nuo seno ant kalno įsikūrė vienuo-
liai. Ap linkui biblijiniai vaizdai. Aly-
vų giraitės, kalnai, sudūlėję akme-
nys. Vienišos avių kaimenės. Gražią
dieną tolumoje galima įžvelgti Jeru-
zalės bokštus. Ši vieta patiko ir po-
piežiui Jonui Pauliui II. Jo laikytose
Mišiose čia buvo susirinkę apie
20,000 maldininkų. Pakeliui į Beta-
niją (Kris taus krikštymo vieta) Zaki-
ro  papra šau užsukti pas beduinus,
dykumų gy ventojus, geros kavos ir
užkąsti. Jis tai padaro su malonumu.
Du kartus gyvenime atsimenu stip-
rų, nepa kartojamą kavos skonį. Tai
Costa Rica, kavos plantacijoje, ir atsi-
sėdus ant senos kėdės Jordanijos dy-
kumoje.

Vieta, kur įvyko Jėzaus 
iš Nazareto krikštas

Štai ir Betanija. Šioje vietoje
įvyko vienas svarbiausių Vakarų
isto rijoje įvykių – Jėzaus iš Nazareto
krikštas. Nusipirkus bilietus, prieš
sėdant į autobusiuką (ekskursijos
vyksta tik organizuotai, nes čia pa -
sienio zona su Izraeliu), gidas pasiū-
lo nusipirkti kažką panašaus į nakti -
nius marškinius, jei sugalvosime
krikš tytis Jordano upėje (po 20 dol.).
Be jų negalima net į upę įbristi. Bet
gera žinia – keliems žmonėms galima
vienais marškiniais pasinaudoti. Ką
čia ir bepridursi...

Einame takeliu tarp krūmokš-
nių link krikšto vietos. Tai Šv. Jono
takelis, kuriuo jis eidavo iš savo gy-
vena mosios uolos link upės. Dar
prieš ko kį 100 metų šiose vietose
gyveno liūtai, tigrai... Sunku ir pa-
tikėti. Kaip sunku patikėti, kad dar
prieš 16 metų čia griaudėjo šūviai
tarp kaimyninių šalių. Ir visai nesiti-
ki, kad taip pap rastai ir pats juo
eini...

Krikštas Jordano upėje

Kažkada Jordano upė buvo labai
plati, bet dabar didžiąją dalį upės
van dens sunaudoja Izraelis, drėkin-
damas laukus, ir Betaniją pasiekia
vos kelių metrų pločio purvino van-
dens vaga, apžėlusi krūmokšniais.
Na, o to je vietoje, kur Jonas pakrikš -
tijo Na zarietį, ir vaga visai išdžiū -
vusi.

Raimondo Šenausko nuotr.

Kas Lietuvoj bus, kai emigruos visi
Lietuvos gyventojai

Manęs dažnai klausia: kas Lie-
tuvoj bus, kai emigruos visi Lietuvos
gyventojai? Bus gerai. Tik reikėtų
paprašyti, kad kaimynai – lenkai ar
baltarusiai – prižiūrėtų tuščią Tėvy-
nę. Palikt be priežiūros nevalia – gali
arabų prilįst, o dar su sprogmenimis
ims žaist... Užtat labai svarbu geri
santykiai su kaimynais. Retkarčiais
paskambintume: ,,Kaip ten mūsų
laukai ir kloniai? Ak, sausra... Tai
palaistykit... Ar Žirmūnai dar nesug-
riuvo? Parenovuokit laisvalaikiu...
Sakot, Valdovų rūmuose vėl vaide-
nasi? Pakrapykit švęstu vandenė-
liu...” 

Bet gal dar geriau – išnuomoti
Lietuvą kinams? Lietuva brangi...
Gal pavyktų išnuomot už tokią sumą,
kad nė vienam lietuviui nė užsieny
nebereikėtų dirbt? O jeigu reikėtų,
tai užsidirbę – gal po dešimties ar
dvidešimties metų – grįžtume ir
viską pradėtume iš naujo. 

Bet jei svetur mums patiks, gali
būti, kad Lietuvos valstybės Lietuvoj
ir nebekursim. Lietuva liks kaip
vasarnamis, kur šiltuoju metų laiku
atvažiuosim pailsėt, pažvejot... Po to

vėl grįšim į airijas, amerikas... Ir
lauksim naujų smagių atostogų. 

Sezono metu Lietuvoj turėtų
veikt kinų restoranai, ministerijos,
diskotekos, departamentai... Ir būti-
nai – Lietuvos Seimas! Aišku, kaip
pramogų parkas, kur kiekvienas lie-
tuvis galėtų pavaldyt valstybę. Žaidė-
jai pasiskirsto į dvi komandas: vieni
balotiruojasi, kiti renka. Išrinktieji
keturias paras valdo Lietuvą, paskui
žaidėjai keičiasi vietom. Viskas kaip
demokratinėj šaly, tik pagreitintai.
Kad žaidimas būtų dar įdomesnis,
skelbiami referendumai, pirmalai-
kiai rinkimai ir t. t. 

Galėtų būt ir paprastesnių pra-
mogų, tarkim – daugiadienės žiedi-
nės pedofilų ir prokurorų lenktynės
aplink Kauną... Žuvų akvariumai ap-
leistose kiaulidėse... O jei pasamdyt
būrį kinų ir ant jų atlikt lietuviškas
sveikatos ir švietimo reformas... Ga-
limybių yra, tik reikia galvą pasukt. 

O svarbiausia – nekartokime
senų klaidų. Jei grįžę vėl imtume čia
neva rimtai dirbt, tai vėl atsirastų
tokie reiškiniai kaip nedarbas, var-
gas... Vėl imtume nekęst Lietuvos,
bėgt lauk... Lietuva lietuviams negali
ir neturi būti darbo vieta.

sPYGLiai iR DYGLiai

JUOZAS ERLICKAS 

Žemės drebėjimas
Po didžiulio žemės drebėjimo,

pagal geologų apskaičiavimus, Japo -
nijos salos viena kryptimi pajudėjo
visus aštuonis žingsnius. Net žemės

ašis pakrypo iš savo vietos šešis co -
 lius. Tik niekas ligi šiol neapskaičia-
vo, kiek prie mūsų priartėjo ar nuto-
lo Dangaus karalystė.

Žmones spaudžia užėjusių krizių
padariniai – nedarbas, neap mokėti
paskolų procentai, mažos na mų kai-
nos ir mažos bankų mokamos palū-
kanos. Pensininkus kankina įvai rios
ligos.

Tačiau, nepaisant visų šitų ne -
gandų, nereikia nusiminti ir prarasti
viltį – vėl ateis Kalėdos ir Marquette
Park milijonierius vėl paaukos baž -
nyčiai du dolerius.

Adomas iš kanapių

Krizės bėdos

Vidmantas Raišys, gyvenantis Mercer Island, WA, kartu su me-
tinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti 50 dol. Tariame Jums nuoširdų ačiū.



14 2012�SAUSIO�5,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Petras Jadviršis, gyvenantis Orland Park, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo 50 dol. Ačiū, kad mus re-
miate.

– Dauguma šaltinių rašo, jog
esi roko muzikos atstovas. Besi-
klausant Tavo muzikos šis stilius
vyrauja, tačiau keletas albumų
yra kitokių stilių. Kokie jie?

– Manau, ne muzikantų darbas
įvardinti, kokiu stiliumi groji. Juk
nebūna taip, kad nusprendi, dabar
grosiu roko muziką, ir bandai atitai-
kyti tą rėmelį. Tiesiog groji muziką,
kokia tau ateina. Kiekviena daina
turi tam tikrą savo skambesį. Kartais
dainai tinka sunkesnis skambesys,
kartais elektroninė aranžuotė ar iš
viso toks alubario žanras kaip dainai
,,O, meile”, tu jos neįsivaizduoji ki-
taip. Visada randi dainai sprendimą,
kuris ją geriausiai perteikia. Rokas,
ne rokas – tai jau kritikų ir muzikos
klausytojų darbas, kaip jie tai nori
bei gali pavadinti. Turiu ir dainuo-
jamosios poezijos, akustinių ramių
dainų, bet mano širdis daugiau links-
ta prie roko muzikos. Roko muzika
yra plati sąvoka ir vis tik esu roko
muzikos atlikėjas. Roko muzika man
patinka tuo, kad tai toks gaivališkas
žanras, kuris kuo mažiau suvaržytas
kokiais nors kanonais ar taisyk-
lėmis, tuo yra įdomesnis.

– Kaip atsiranda albumas,
kaip gimsta Tavo kūriniai?

– Viskas atsiranda nuo minties
galvoje, o paskui tai materializuojasi.
Tarkim, prieš dvejetą ar trejetą metų
atostogavau Graikijoje, Rodo saloje.
Su šeima važiavome savaitei pabūti
prie jūros. Sėdėjau ant kranto, dėlio-
jau akmenukus smėlyje be jokių
minčių ir staiga toptelėjo albumo
idėja. Pirmiausiai tai įgavo bendrą
nuotaiką, bendrą miglotą vaizdą. Tai
duoda tam tikrą kryptį ir tos krypties
laikydamasis tu pradedi rašyti dai-
nas. Dainos atsiranda tame bendros
idėjos fone. Tada albumas gaunasi
toks vientisas, turintis tam tikrą siu-
žetinę liniją. Nebūtinai visos dainos
būna apie tą patį, tačiau jas sieja ben-
dra nuotaika, filosofija, stilistika.
Atsiranda muzika, atsiranda žodžiai.

– Sakoma, kad daugiau įkvėpi-
mo atsiranda iš kančios nei iš
teigiamų emocijų. Teisybė?

– Nemanau.

– Kiekvienam savaip?
– Tiesiog tas kūrybos poreikis

žmogui yra didesnis, kai jam yra blo-
gai, negu kai jam gerai. Kai gerai,
tiesiog išgyveni džiaugsmą. Kūryba
tam tikra prasme yra savotiška tera-
pija. Kažkur sudedi tai, kas tave sle-
gia, kas neduoda ramiai gyventi.
Liūdesys gal daugiau įkvepia negu
džiaugsmas, bet vėlgi tai yra labai
individualu. Kitam žmogui, kai jam
liūdna, jis nieko nebegali daryti, o
kai jis išgyvena džiaugsmą, jam kaip
tik norisi paimti į rankas instrumen-
tą, groti, kurti dainas ir t. t. Tad vie-
nareikšmiško atsakymo turbūt nėra. 

Yra pasaulyje šalys, iš kurių
išeina daugiau linksmos ar liūdnos
muzikos. Pietų ir Lotynų Amerikos
liūdnos dainos yra saldžios, jų sunku

klausyti, kaip ir žiūrėti meksikietiš-
kus serialus. Bet jų linksmos dainos
yra fantastiškos, jos pulsuoja tikru
džiaugsmu. Tuo tarpu Lietuvoje liūd-
nos dainos atrodo daug tikresnės.
Kai lietuviai dainuoja linksmas dai-
nas, mane tai varo į depresiją, nes
kažkaip būna netikra, labiau panašu
į džiaugsmo imitavimą nei tikrą
džiaugsmą. Manau, kiekvienos šalies
kultūra, tradicijos formuoja tai, ir
nereikia to bijoti. Žmonės dažnai bijo
liūdnų dainų, iš tikrųjų jos labiau-
siai gydo nuo depresijos.

– 2001 metais išėjo ,,Club-
mix.lt”, suremiksuotų Tavo dainų
rinkinys. Ar buvo įdomu išgirsti
jų elektronines versijas?

– Tai buvo visiškai spontaniškas
sprendimas. Man šitą mintį pamėtėjo
Egidijus Dragūnas iš grupės ,,SEL”.
Jis sako, aš pakviesiu savo visus
draugus prodiuserius, duok jiems
savo dainas ir tegu jie padaro. Aš pa-
galvojau, kodėl gi ne? Visada yra įdo-
mu, kai kas nors suremiksuoja (angl.
remix) tavo dainą arba kas nors su-
kuria savo versiją, kaip, tarkim, gru-
pė „Lemon Joy” įrašė. Tuomet savo
kūrinį išgirsti\pamatai kito žmogaus
akimis, kartais atrandi jį iš naujo.
Netgi paklausęs tų remiksų kai ku-
rias savo dainas, elementus iš jų
įtraukiau ir į jų koncertinį atlikimą.
Tai savotiškas dainos vystymas, toli-
mesnis jos kelias. Daina įgavo naują
formą. Remiksas, arba nauja versija,
man visada įdomi, nes dainai sutei-
kia naujas spalvas.

– ,,Tyla” – labai įdomus instru-
mentinis albumas. Kaip jis atsira-
do?

– Taip, visada turėjau polinkį
instrumentinei muzikai. Nėra taip
paprasta, kai klausytojai tave žino
kaip dainuojantį dainas. Jeigu dabar
išeičiau į sceną ir gročiau tik instru-
mentinius kūrinius, didžioji dalis
klausytojų turbūt išeitų labai nusi-
vylę, sakytų ,,Kur ‘Laužo šviesa’,
‘Geltoni krantai’’, kur kitos dainos?”.
Įrašinėjant kiekvieną albumą ar ieš-
kant aranžuočių, kažkokių sprendi-
mų, pas mane visada lieka nepanau-
dotų motyvų, ritmų, temų. Ir būtent

A. Mamontovas: ,,Atėjau į švarų kambarį ir pripėdavau”
taip atsirado „Tyla”. Taip pavadinau
albumą, nes jame nekalbama, nedai-
nuojama, tik skamba muzika. 

Albumas „Tyla” yra savotiškas
instrumentinės kūrybos įgyvendini-
mas. Prieš ,,Tylą” buvo kitas instru-
mentinis albumas, 1997 metais išlei-
dau ,,Tranzą”. Tad yra du mano ins-
trumentiniai albumai. ,,Tranzas”
kažkaip mažiau prasisuko, jis buvo
toks keistas. Net nebuvo parašyta
Andrius Mamontovas, tik ,,Tranzas”.
Galbūt žmonės nesusiejo, bet tai bu-
vo mano pirmas instrumentinis al-
bumas.

Man patinka garso takeliai, pa-
tinka rašyti muziką teatrui ir kinui.
Ir labai džiaugiuosi, kad pastaruoju
metu turiu tokią galimybę. Mano pir-
mas instrumentinės muzikos darbas
buvo 2002 metais, kai rašiau Eimunto
Nekrošiaus spektakliui ,,Ivanovas”,
kurį jis statė Romoje. Paskui buvo
pora Maris Martinsons kino filmų,

dabar vėl dirbu, rašau muziką Ei-
munto Nekrošiaus spektakliui pagal
Dantės „Dieviškąją komediją”.

– Kuris albumas Tau siejasi su
daugiausia atradimų sau pačiam?

– Be abejonės, 1998 metais, po
grupės ,,Fojė” iširimo išėjęs albumas
,,Šiaurės naktis. Pusė penkių”. Ir tam
tikra prasme naujas albumas ,,Elekt-
roninis dievas”, kuris yra savotiškas
albumų ,,Pabėgimas” ir ,,Šiaurės
naktis. Pusė penkių” tęsinys. Jis yra
iš tų, prie kurių ilgai sėdėjau, ilgai
ieškojau kiekvieno žodžio.

– Kaip, Tavo nuomone, Lietu-
vos roko ir pop muzika pasikeitė
nuo Lietuvos Nepriklausomybės
atgavimo iki šių dienų?

– Roko muzika sovietiniais lai-
kais turėjo rezistencinį pobūdį, tai
buvo tam tikra protesto išraiška, tam

tikra tribūna, iš kurios sklido laisvos
mintys. Dabar tai labiau susiveda į
pramogą. Roko muzika visame pa-
saulyje tapo labiau pramoginė negu
kad, tarkime, protesto muzika. Šian-
dien roko muzika didžiąja dalimi yra
protestas, irgi truputėlį imitacija,
toks pramoginis protestas, bet vėl
daug kas priklauso nuo atskirų vals-
tybių. Man vasarą teko lankytis Zam-
bijoje ir susipažinti su vienu žy-
miausių jų atlikėju Maiko Zulu, jis
reggae muzikos atlikėju. Jo tekstai
yra labai politizuoti, socialiniai, ir jis
draudžiamas per radiją, nes kalba
apie aštrius socialinius klausimus.
Bet jei gyvenimas ten pasikeistų ir
išnyktų socialinės problemos, muzi-
ka taptų labiau pramoga. Tai natū-
ralu, tai yra tam tikras problemų
atspindys. Be jokios abejonės, mūsų
šalyje yra įdomių grupių ir atlikėjų,
bet jų reikia paieškoti. Jų nėra daug,
juk Lietuva nėra didelė šalis, bet
vieną ar kitą galima atrasti. Viešoje
erdvėje ką matome – suvesta tik į pra-
mogą, tokią pigią ir greitą pramogą.
Aišku, liūdna dėl to, bet galbūt yra
toks laikas ir mes turime jį išgyventi.
Tikiu, kad tai nesitęs amžinai.

– Kaip Tau atrodo, kokia Lie-
tuvos roko ir popmuzikos ateitis?

– Nežinau. Norėtųsi tikėti, kad
mes vieną dieną atrasime savo spal-
vą. Kol kas visa Lietuvos roko ir pop-
muzika didžiąja dalimi yra vakarie-
tiškos arba rusiškos muzikos kopi-
javimas. Tai yra tokie du poliai, tarp
kurių mes blaškomės. O norėtųsi
imti pavyzdį iš islandų. Visiškai ma-
žytė tauta, bet jie nusispjovė į visą tą
vadinamą mainstream ir pradėjo
kurti savo. Nuo grupės „Sugarcubes”
ir Björk prasidėjo ta jų banga, tai,
kas dabar vadinama islandiška muzi-
ka. Jie atrado savo spalvą, skambesį,
stilistiką ir iš karto tapo įdomūs
visam pasauliui – tapo įdomūs ne tik
sau, bet ir kitiems. Manau, turėtume
vis tiktai atrasti savo. Daug metų
apie tai galvojau. Turėtumėme atsi-
remti į savo šaknis, turbūt į sutarti-
nes visų pirma. Tai yra tas šaltinis, iš
kurio mes turėtume gerti.

– Kaip Tau atrodo, kokius pėd-
sakus palikai lietuviškos muzikos
istorijoje?

(Juokiasi)

– Arba kitais žodžiais, kokią
įtaką padarei lietuviškos muzikos
klausytojams?

– Nežinau. Man atrodo, aš atėjau
į švarų kambarį nenusivalęs kojų ir
pripėdavau.

Kalbėjosi Andrius Čeponis

Andriaus Mamontovo kūryba – neatsiejama lietuviškos muzikos istorijos dalis. Jo dainų
tekstuose atsispindi ne tik žmogiškosios esybės refleksijos, bet ir Lietuvos politinės ir sociali-
nės problemos. Kurtinančiais roko garsais jis yra išreiškęs stiprų protestą, o styginiu lyrizmu
– savo filosofinius apmąstymus ir gilius asmeninius jausmus. O ką pats Mamontovas mano
apie savo ir Lietuvos poproko muziką? Kokie, jo nuomone, pokyčiai įvyko Lietuvos garsų
pasaulyje nuo sovietinių laikų iki šių dienų? Kalbame apie kūrybą, savųjų šaknų paieškas,
atradimus ir lietuviškos muzikos ateitį. 

Andrius Mamontovas.

Regina S. Hobson, gyvenanti Flossmoor, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Tariame
nuoširdų ačiū.

Čikagos ateitininkai, atsidėkodami „Draugui” už ateitininkų Kūčių
skelbimą, džiaugdamiesi puikiai pavykusiu susibūrimu, siunčia
„Draugui” 75 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Aldona Kavaliūnas, gyvenanti Waukegan, IL, pratęsė laikraščio
prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. Esame Jums labai dėkin-
gi.
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ĮVAIRūS SkELBIMAI

Latvijos sostinė Ryga – visai ne -
toli nuo Lietuvos, automobiliu nuo
sie nos ją galima pasiekti mažiau nei
per valandą. Kažkada turėjusi dau-
giau kaip milijoną gyventojų, šiuo
metu dėl emigracijos ir kitų priežas -
čių turi jų gerokai mažiau, bet vis
tiek išlieka didžiausiu miestu Balti -
jos šalyse. Rygos siluetas atpažįsta-
mas iš tolo, nuo kairiojo per miestą
tekančios Dauguvos upės kranto – tai
daugybės senamiestyje esančių goti -
ki nių bažnyčių bokštai bei vėlesnio
laikotarpio pastatai.

1997 metais Rygos senamiestis
buvo įrašytas į UNESCO pasaulio pa -
veldo sąrašą. Jos istoriniame centre
galima rasti pačios įvairiausios ar -
chi tektūros pavyzdžių – nuo baroko
iki klasicizmo, nuo renesanso iki art-
deco, nuo romėniškojo stiliaus iki
nacionalinio romantizmo. Visa tai
viliote vilioja turistus, kurių čia
daug visais metų laikais. Ypač daug
iš Skandinavijos šalių atvykusių sve -
čių, kuriems iki Rygos keliauti ir
netoli, ir labai paprasta.

Miestą 1201 metais įkūrė vysku-
pas Albertas, tad šiemet Ryga šven-
čia 810 metines. Jau XIII amžiuje
miestas tapo Hanzos sąjungos nariu,
po Livo nijos padalijimo XVI a. Ryga
buvo apie 20 metų nepriklausoma,
vėliau atiteko Abiejų Tautų Respub-
likai, po to – švedams. 200 metų ji bu-
vo Rusijos imperijos sudėtyje, o vėl
Nepriklau soma Latvija buvo pa-
skelbta 1991 me tų rugpjūčio 21 dieną.

Rygos senamiestis – nedidelis,
bet labai jaukus, gražiai suremontuo-
tas. Čia nėra nė vieno apleisto ar ne -
baigto statyti namo, kokių nemažai

galima rasti Vilniuje. Senojoje mies-
to dalyje turistai visada ieško „Tri-
mis broliais” vadinamų namų – tai iš
vi duramžių išlikę gyvenamieji na-
mai, o pats seniausias iš jų statytas
XV šimtmetyje. Visai netoli – iš Šve-
dų var tai, kurie buvo pastatyti 1689
m. Rygos tvirtovėje. Tai vieninteliai
miesto vartai, išlikę iš tų laikų. 

Įspūdingos Rygos Domo, Lyvių,
Rotušės aikštės, kuriose visada gau -
su svečių iš įvairių šalių. Domo aikš -
tėje esanti katedra pradėta statyti
1211 metais, o Katedros vargonai yra
vieni seniausių pasaulyje. Čia dažnai
vyks ta koncertai, aikštėje vyksta mu -
gės ir kiti renginiai. 

Dar vienas itin gausiai lankomas
Rygos pastatas – Šv. Petro katedra,
kuri pirmą kartą paminėta dar 1209
metais. Tai buvo pagrindinė švento-
vė viduramžiais Rygoje ir pats aukš -
čiau sias (123 metrai) pastatas tuo-
metėje Europoje. Keletą kartų bažny-
čia bu vo sudeginta ir rekonstruota.
Šioje liuteronų bažnyčioje ir dabar
vyksta pamaldos, o paskutinio atsta-
tymo me tu katedros bokšte įrengtas
liftas, tad visi norintys gali pasikelti
į ap žvalgos aikštelę ir pamatyti Rygą
iš viršaus. Iš ten atsiveria puikus
vaizdas į Dauguvos upę, jos tiltus bei
rau donų čerpių senamiesčio namus.

Didžioji dalis Latvijos gyventojų
– liuteronai, bet yra ir šiek tiek kata-
likų, jie Rygoje taip pat turi keletą
savo maldos namų. Apie 60 proc. visų
Rygos gyventojų – latviai, čia gyvena
ir nemažai rusų. Skaičiuojama, kad
Latvijoje latvių yra apie 1,5 milijono,
o, štai Jungtinėse Amerikos Valsti -
jose gyvena apie 90,000 latvių – gero -
kai mažiau nei lietuvių, kurių pri -
skai čiuojama šimtai tūkstančių.

Dar vienas Rygos pasididžiavi-
mas – stebuklingai atsilaikęs ir nenu-
griautas per sovietinės okupacijos
metus Laisvės paminklas. Šis pamin-
klas – Latvijos nepriklausomybės
simbolis, pastatytas 1931–1935 me-
tais. Laisvės statuloje įamžintos ir
trys žvaigždės, kurios simbolizuoja
tris isto rinius Latvijos regionus –
Kur žemę, Vidžemę ir Latgalą. Šioje
vietoje 1994 metais apsilankęs tuo-
metis JAV prezidentas Bill Clinton
parėmė Latvijos ir visų trijų Baltijos
šalių nepriklausomybę. Prie šio pa-
minklo rengiami įvairūs mitingai, o
lapkri čio 18-ąją, kai minimos 1918
metų Lat vijos Nepriklausomybės pa-
skelbimo metinės, paminklas paskęs-
ta dviejų spalvų – baltos ir raudonos
(šios spalvos yra šalies vėliavoje) –
gėlėse.

Pats gražiausias senamiesčio

Latvijos sostinėje – šimtametė
istorija ir moderni šiandiena
ALGIS VAŠKEVIČIUS

* Moteris ieško išsinuomoti 1 ar 2 mieg. butą
Willobrook, Clarendon Hills ar Darien rajonuose.
Tel.312-532-1515.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško papildo-

mo šeštadieniais ar įstaigų valymo darbo. Tel.
708-220-3202.

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

pastatas dabar – Juodagalvių riterių
rūmai. Juodagalvių riterių brolijai
pri klausė jauni nevedę užsienio pirk-
liai, gyvenę Rygoje, kurie šiame pas-
tate laikė savo prekes. Šie rūmai is-
toriniuose šaltiniuose pirmąkart
paminėti 1334 metais, o brolija juose
įsikūrė 1713 metais. Pastate buvo
saugoma ir prabangi sidabro kolekci-
ja. 1941 metais rūmai buvo subom-
barduoti ir neatstatyti, tačiau vėliau,
pasitinkant 800-ąsias Rygos įkūrimo
metines, nutarta šį istorinį namą at -
kurti. Dabar jis puošia visą se na -
miestį.

Rygoje yra ką pamatyti visais
me tų laikais. Lankytojų čia netrūks-
ta ir vėlyvą rudenį ar žiemą, ypač
prieš Kalėdas, nes Ryga yra laikoma
Kalėdų eglutės gimtine. Lapkritį Lat -
vijos sostinėje vyksta labai įspūdin-
gas šviesų festivalis „Staro Riga’’,
kurio metu senamiesčio pastatai
įspū dingai apšviečiami, jie mirgu -
liuo ja įvairiomis spalvomis.

Šiemet per festivalį Rygos sena -
miesčio gatvelėmis klajojo ir grožėjo -
si tūkstančiai žmonių – vieni ant se -
na miestyje esančio Latvijos Seimo

rūmų sienos žiūrėjo rodomą senąją
kroniką apie šalies kelią į Nepriklau -
somybę, vaikai grožėjosi ant pievelės
išrikiuotais ar medžiuose iškabintais
ir žvakėmis apšviestais buriniais lai -
veliais, o daugelis sėdėjo kavinėse ir
gurkšnojo karštą vyną. Visi jau laukė
gražiausios metų šventės – Kalėdų.

Juodagalvių riterių namai papuošė senamiestį.                               A. Vaškevičiaus nuotr. 

A † A
VYTUI MILAIČIUI

mirus, jo sesutę dr. DANGUOLĘ VITKIENĘ ir visus
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Brazdžiūnų šeima

Rygos senamiesčio vaizdai.

Seniausi sostinės pastatai.

Dėl žinomos lietuvių rašytojos ir iškilios visuo me -
nės veikėjos ALĖS RŪTOS išėjimo į Anapilį nuo šir -
džiai užjaučiu Velionės šeimą, gimines ir artimuo-
sius, draugus ir kolegas, JAV lietuvių bendruomenę,
visus Lietuvos kultūrai neabejingus žmones.  

Velionė priklausė tai mūsų tautos šviesuolių kar-
tai, kuri tarpukario Lietuvoje gavo bendrąjį ir pro-
fesinį išsilavinimą, o kartu – ir gilias tikrųjų vertybių
pa mokas. Tai, kas vėliau padėjo ištverti sunkią išeivi-
jos realybę, kas teikė jėgų ir dvasiškai stiprino sau-
gant lietuvybę, kas neleido užgesti laisvės viltims.
Šių vertybių vedama ir vykdydama nerašytą morali-
nę pa rei gą, Alė Rūta saugojo ir tęsė tautos tradicijas,
perkeldama savo mintis ir jausmus į poezijos ir pro-
zos knygas, į aktyvų dalyvavimą kultūros sambū-
riuose ir vie šojoje veikloje. Tame, kad istorinė Lietu-
vos laisvės by la buvo laimėta, o mūsų tauta bei jos
kultūra atgavo istorinį šansą vėl būti viena ir vienti-
sa, – nebejotinas tokių asmenybių, kaip Alė Rūta,
nuopelnas. 

Nuoširdi pagarba ir dėkingumas telydi darbščios
ir kūrybingos lietuvių rašytojos Alės Rūtos vardą ir
atminimą. 

Irena Degutienė 
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė 

Vilnius, 2012 m. sausio 3 d.
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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

� Šv. Kazimiero kongregacijos seserys
visus maloniai kviečia dalyvauti šv.
Mišiose ir pasimelsti, kad kongregacijos
steigėja Motina Marija Kaupaitė būtų
paskelbta Palaimintąja. Šv. Mišios bus
aukojamos sausio 7 d., šeštadienį, 9:30
val. r. Moti niškame name (2601 W.
Marquette Rd., Chicago). Mišias atna-
šaus kun. Lawrence Dowling, Šv. Ago-
tos parapijos klebonas. Po Mišių –
kavutė.

� Sausio 8 d. po 10:30 val. r. lietuviš -
kų šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Ne -
kal tojo Pra si dė jimo bažnyčioje Brighton
Park parapijos salėje bus rodomas fil-
mas ,,Rožių lietus” apie Šv. Kūdikėlio
Jė  zaus Teresės relikvijų kelionę per Lie -
tu vą 2007 metais.

� Sausio 15 d. po 10:30 val. r. lietu-
viškų šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos
Nekal tojo Prasidėjimo bažnyčioje para-
pijos sa lėje vyks JAV LB Brighton Park
apy lin kės na rių metinis susirinkimas.

� Sausio 15 d., sekmadienį, jūrų šau -
lių kuopa ,,Klaipėda” organizuoja Klai -
pė  dos krašto išlaisvinimo metinį pami -
nėjimą. Kartu bus prisiminti ir Sausio
13-osios dienos įvykiai. Šv. Mišios – 9
val. r. Šv. Antano bažnyčioje (1510 S.
49th Court, Cicero, IL 60804). Po šv.

Mišių pa rapijos salėje įvyks paskaita,
programa ir pietūs. 

� Sausio 22 d., sekmadienį, Jaunimo
centro Moterų klubas po 10:30 val. r.
šv. Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje kviečia
į JC kavinę pasivaišinti skaniais blynais.

� Palaimintojo Jurgio Matulai čio misi-
jos visuotinis metinis susi rinkimas vyks
sausio 22 d., sekma dienį, po 11 val. r.
šv. Mišių. Šiais metais vėl rinksime nau-
jus misijos tarybos na rius, peržiūrėsime
finan sinę bei sielovadinę apyskaitą,
pasi sakysime Mi sijos ateities reikalais.

� Sausio 15 d., sekmadienį, JAV LB
Philadelphia apylinkė kviečia į šv. Mi -
šias 10:30 val. r. Šv. Andriejaus lietuvių
parapijos bažnyčioje (1913 Wallace St.,
Philadelphia, PA 19130), kurių metu
bus minima Sausio 13-toji – Laisvės gy -
nė jų diena. 

� Sausio 29 d. Los Angeles įvyks JAV
LB Švietimo tarybos vakarinio pakraščio
lituanistinių mokyklų mokytojų konfe -
ren  cija. Pagrindinė prelegentė – dr. Mir -
ga Girniuvienė, JAV LB Švietimo tarybos
narė.

IŠ ARTI IR TOLI...

Sausio 8 d. 10:30 val. r. kviečiame į šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos
nekaltojo Prasidėjimo parapijos bažnyčioje 

(2745�W.�44th St.,�Chi�cago,�IL)�
dalyvauti Eucharistijos šventime ir pasidalinti  iš mintingu žodžiu 

apie kūdikėlį Jėzų ,,atvyks” Trys karaliai iš To l i mųjų Rytų. 
Šv.�Mišias�atnaušaus�svečias�iš�Lietuvos�kun.�Kęstutis�Ralys.�

Maloniai�kviečiame�visus�dalyvauti.

Filisterių skautų sąjungos Čikagos skyriaus kalėdinėje sueigoje, kuri įvyko 2011 m.
gruodžio 17 d. Pasaulio lietuvių centre (iš kairės): filisteriai Leopoldas von Braun,
Jūratė Variakojienė, Pijus Bielskus, Danguolė Bielskienė, Dalia Urbutienė,
Rimantas Griškelis, Jonas Variakojis, Lilė Juzienienė, Leonas Maskaliūnas, Ritonė
Rudaitienė, Alvida Rukuižienė, Vilius Dundzila, Rima Sell, Gražina Traškienė, Dalia
Jė čienė, Aušrelė Sakalaitė, naujoji skyriaus pirm. dr. Regina Kulienė, Alfredas
Kulys, Dalia Povilaitienė ir Kęstutis Jėčius.
Nuotraukoje trūksta sueigoje dalyvavusių FSS centro valdybos pirm. Svajonės
Kerelytės, skyriaus v. p. dr. Vilijos Kerelytės ir dr. Aldonos Naudžiuvienės.

Izidos von Braun nuotrauka

Juozas ir Theresa Končiai,
„Draugo” garbės prenumeratoriai,
gyvenantys Lemont, IL, pratęsė
dar metams laikraščio garbės
prenumeratą. Nuoširdžiai dėko-
jame, kad mus skaitote.

2011 metų Padėkos dienos savaitgalį Vygantų šeimoje įvyko didelė šven-
tė. Visa šeima iš įvairiausių pasaulio vietovių – Abu Dhabi, Texas, Florida,
California, Chicago – suvažiavo dalyvauti Stellutės Vygantaitės krikštyno-
se.  Krikštynos vyko Sacred Heart bažnyčioje, Winnetka, IL.

Ilgametis Vygantų šeimos draugas Deacon Mike McNulty Gyčio ir Je -
ssica dukrytę pakrikštijo Stella Owens Vygantas vardu.  Krikšto tėvais  buvo
Gy čio brolis Rytas Vygantas ir Jessica sesutė Ellen Katt.

Gytis ir Jessica gyvena San Francisco, CA ir sėkmingai dirba finansinės
srities darbus. Naująja krikščione džiaugėsi seneliai Mindaugas ir Austė Vy -
gantai bei Lindee ir Jim Katt.  

Rytas Vygantas, Gytis Vygantas, Jessica Owens, Ellen Katt ir Stellutė.
Nuotrauka iš Vygantų šeimos albumo

Trys Karaliai Brighton Park parapijoje 2011 metais.                       Joanos Drūtytės nuotr.

Kas iš čikagiečių nežino restora-
no ,,Willowbrook Ballroom”, kurio
savininkai nuo 1997 metų yra lietu -
viai Birutė ir Gediminas Juodvaliai.
2011 m. restoranas paminėjo savo
įkū rimo 90-metį. Ta proga Bonnie
Classen išleido knygą ,,Willowbrook
Ballroom” iš serijos ,,Images of
Ame  rica”. 128 psl. knygoje pateikta
trumpa Willow Springs miestelio,
kuriame įsikūręs restoranas istorija,
pirmojo restorano įkūrėjo Verderbar
šeimos istorija, rašoma apie tai, ko-
kie renginiai čia vyksta šiomis die -
no mis. Knyga gausiai iliustruota
nuot raukomis. 

Besidomintys šia knyga gali ją
nusipirkti knygynuose arba inter ne -
ti nėje parduotuvėje www.arcadia -
pub lishing.com

,,Draugo” info


