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Vilnius (Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos info) – Tarptautinė
komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje
įvertinti (toliau – Tarptautinė istorinio teisingumo komisija) kviečia Lie-
tuvos bendrojo lavinimo mokyklas ir įvairias Lietuvos įstaigas prisijungti
prie jau kasmetine tradicija tapusios  pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes
liudija”. Šios akcijos metu – 2012 m. sausio 13 d. 8 val. r. Lietuvos laiku – bus
užgesinama šviesa ir visuose languose dešimčiai minučių uždegamos atmin-
ties žvakutės. Akcija skirta prisiminti ir visuotinai paminėti, kaip prieš 21
metus vienybės jausmo ir laisvės troškimo apjungti Lietuvos piliečiai apgynė
atsikūrusios valstybės nepriklausomybę ir atsilaikė prieš sovietinių okupan-
tų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti per-
versmą.  

Tarptautinė istorinio teisingumo komisija siekia, kad pilietinė iniciaty-
va „Atmintis gyva, nes liudija” taptų visuotine ir tradicine. Prieš 21 metus
Lietuvos visuomenė išlaikė pilietiškumo egzaminą, ir šia iniciatyva siekiama,
jog nors dalelę vienybės jausmo pajustų Lietuvos žmonės minint Laisvės gy-
nėjų dieną – tuo pačiu metu įžiebdami žvakutes visoje Lietuvoje ir už jos ribų.

Į kvietimą jau atsiliepė Kanados lietuviai. Sausio 13 dieną, penktadienį,
nuo 3 val. iki 3:10 val. p. p. Ottawa laiku bus užgesinta šviesa ir visuose lan-
guose dešimčiai minučių uždegtos atminties žvakutės. 

Washington, DC (BNS) – JAV
kariuomenė taps mažesnė, išlaikyda-
ma pranašumą bei susitelkdama ties
Azijos ir Ramiojo vandenyno regio-
nu, pranešė JAV prezidentas Barack
Obama. Sausio 5 d. prezidentas Pen-
tagone atskleidė kariuomenės per-
tvarkymo planą, pagal kurį, tikima-
si, bus sumažintas karių skaičius.
Karo banga atsitraukia, ir JAV turi
atnaujinti savo ekonominę galią, sa-
kė prezidentas. 

Remiantis strategija, Pentagonas
per ateinančius dešimt metų turi su-
mažinti savo išlaidas mažiausiai 450
mlrd. JAV dolerių. Kariuomenės biu-
džetas taip pat gali netekti dar 500
mlrd. JAV dolerių šių metų pabaigo-
je, Kongresui rugpjūtį nepavykus su-
rasti būdų, kaip išgelbėti karinį biu-
džetą nuo apkarpymo. Prezidentas
neatskleidė tikslaus karių ar ginklų
programų skaičiaus, kuris bus suma-
žintas. Tai bus paskelbta pristatant

federalinį biudžetą kitą mėnesį. Kal-
bėdamas su JAV gynybos sekretoriu-
mi Leon E. Panetta, B. Obama sakė,
jog ,,JAV perverčia dešimtmetį tru-
kusio karo puslapį” ir šalies dabar
laukia ,,pereinamasis laikotarpis”.

B. Obama, lapkritį lankydamasis
Australijoje, teigė, jog Azijos ir Ra-
miojo vandenyno regionas dabar yra
svarbiausia JAV. Tai buvo įvertinta
kaip iššūkis didėjančiai Kinijos ga-
liai regione.

Aptartas Lietuvos bendradarbiavimas su JAV gynybos srityje
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Washington, DC (LR Krašto
apsaugos ministerija) – Jungtinės
Valstijos išlieka pagrindiniu saugu-
mo ir stabilumo garantu Europoje ir
ypač Baltijos regione, pareiškė kraš-
to apsaugos ministrė Rasa Juknevi-
čienė, sausio 4 d. Washington, DC su-
sitikusi su JAV gynybos sekretoriu-
mi Leon Edward Panetta. Ministrai
sutarė, kad JAV lieka įsipareigojusi
Baltijos šalių saugumui ir toliau mū-
sų regione ketina aktyviai dalyvauti
pratybose, remti NATO oro policijos
misiją Baltijos šalyse bei prisidėti
prie gynybos planavimo.

Gynybos ministrai aptarė artė-
jantį NATO viršūnių susitikimą, ku-
ris įvyks šių metų gegužės mėnesį
Čikagoje. R. Juknevičienė su JAV gy-
nybos sekretoriumi kalbėjo apie
NATO oro policijos misiją bei dėkojo
JAV už politinę paramą, siekiant
nuolatinės misijos Baltijos šalyse.
Ministrė taip pat pabrėžė, kad ener-
getinio saugumo didinimas yra
NATO darbotvarkės dalis ir JAV to-
lesnis dalyvavimas Lietuvoje įsteigto
Energetinio saugumo centro veikloje
būtų itin svarbus. 

Krašto apsaugos ministrė taip
pat pažymėjo, kad Lietuvos Vyriau-
sybė siekia stiprinti saugumą regio-
ne glaudžiai bendradarbiaudama su
Šiaurės šalimis ir skatindama Balti-
jos šalių gynybos integraciją. ,,Tokių

strateginių partnerių kaip JAV para-
ma šiems veiksmams ypač reikšmin-
ga”, – kalbėjo ministrė.

Buvo aptarti ir NATO tarptauti-
nių saugumo palaikymo pajėgų kari-
niai veiksmai Afganistane. JAV gy-
nybos sekretorius pažymėjo, kad šio-
je šalyje vyksta atsakomybės perdavi-
mas, kurio metu atsakomybė už Afga-
nistano saugumą perduodama vieti-
nėms saugumo pajėgoms. Jis dėkojo

už Lietuvos indėlį operacijoje Afga-
nistane, nepaisant finansinių sunku-
mų. 

Kalbėta ir apie gynybos finansa-
vimo klausimus. R. Juknevičienė tei-
gė, kad Lietuvoje ekonominis sunk-
metis privertė apkarpyti finansavi-
mą visoms sritims, tačiau per pasta-
ruosius dvejus metus finansavimas
gynybai išliko tokiame pačiame lygy-
je. 

B. Obama atskleidė naują JAV kariuomenės strategiją

Laisvės gynėjų dieną kviečiama paminėti žvakučių įžiebimu 

Sausio 5 dieną R. Juknevičienė su delegacija lankėsi Čikagoje. Lankydamasi Jaunimo
centre prie Žuvusiems už Lietuvos laisvę paminklo padėjo gėlių vainiką.

Jono Kuprio nuotr.



Kristaus Gimi-
mas atsklei-
džia begalinę

Dievo meilę, pasireiš-
kusią žmogaus iš-
aukštinimu. Apašta-
las Paulius liudija:
„Atėjus laiko pilnat-
vei, Dievas atsiuntė
savo Sūnų, gimusį iš
moters, (...) kad mes įgytume įvaikys-
tę” (Gal 4, 4–5). Dievo Sūnaus gimi-
mas Betliejaus tvartelyje yra Dievo
gailestingumo stebuklas. Mes galime
ne tik kreiptis į Dievą sakydami:
„Aba, Tėve!”, bet ir žinoti, jog esame
mylimi jo vaikai. 

Baigėme Dievo Gailestingumo
metus. Žmonėms, visas viltis sudėju-
siems tik į medžiaginę gerovę, praėję
metai atnešė kartaus nusivylimo. Į
Lietuvą iš Europos Sąjungos atban-
gavę ekonominiai sunkumai nušlavė
viltis, kad ateinantieji bus lengvesni,
o „Snoro” bankas palaidojo daugelio
žmonių pinigus. Tik pensininkų aky-
se tapo šviesiau, sužinojus, kad nuo
Naujųjų metų pradžios bus atkurtos
jų pensijos. 

Tačiau Dievo Gailestingumo me-
tais Lietuvoje matėme ne tik mate-
rialinių bėdų, bet ir nemažai viltingų
reiškinių. Gailestingojo Jėzaus pa-
veikslai iš Vilniaus atkeliavo į visų
vyskupijų katedras, o iš ten pasklido
po parapijas. Tikintieji meldėsi, ado-
ravo Eucharistiją ir mokėsi, kad
„žmogus gyvas ne vien duona”. Jie
mokėsi būti Dievo meilės ir gailestin-
gumo liudytojais savo aplinkoje. 

Dievo Gailestingumo metais di-
delis mūsų jaunimo būrys vyko į Pa-
saulines jaunimo dienas Madride,
kur su jaunimu iš viso pasaulio ga-
lėjo išgyventi jaunatvišką džiaugs-
mą, matydami, kiek daug yra švie-

saus ir į Dievą tikinčio jaunimo. Mū-
sų jaunimas susitiko su Šventuoju
Tėvu, klausėsi jo žodžių ir su milijo-
nine jaunimo minia adoravo Eucha-
ristiją, paskui keliavo namo pasiryž-
dami nešti Evangelijos šviesą Lietu-
voje.

Mes, kauniečiai, atsidėkodami
Dievo Gailestingumo apaštalui palai-
mintajam Jonui Pauliui II, jo beati-
fikacijos proga pastatėme paminklą,
kad jis primintų ne tik popiežiaus
apsilankymą mūsų šalyje, bet svar-
biausia – jo dėmesį ir meilę Lietuvai,
kai dar buvome pavergti.

Dievo Gailestingumo metais
dėmesio centre buvo krikščioniška
šeima. Mes, tikintieji, labiau už kitus
suvokiame, jog gera krikščioniška
šeima yra didelė Dievo dovana kiek-
vienam vaikui. Apsupti tėvų meilės
vaikai šeimoje gauna tikėjimo pag-
rindus, sužino, jog be savo gerųjų
tėvų dar turi ir dangaus Tėvą. Šeimo-
je vaikai gali išgyventi ne tik tėvų,
bet ir Dievo artumo džiaugsmą. Deja,
kai kurie žmonės, gal stokodami ge-
ros šeimos patirties, vis bando sua-
bejoti šeimos institutu. Net dvie-
jose ekumeninėse konferencijose
drauge su mūsų broliais stačiatikiais
ir evangelikais liuteronais kalbė-
jome, kaip reikia branginti ir ginti
šeimą. Tikrai galime pasidžiaugti,
kad, gindami šeimą, nesame vieniši:
būdami krikščionys kalbame vienu
balsu.

Praėjusiais me-
tais sąmoningi Lie-
tuvos žmonės bandė
užtvenkti alkoholio
upę, kurioje skęsta
daug mūsų tau-
tiečių. Net keli šim-
tai visuomeninių
organizacijų mėgi-
no pasiekti, kad bū-

tų apribota alkoholio reklama, tačiau
laikinai laimėjo alkoholio pramonės
pinigai. Liko alkoholio reklama, liko
degalinės, kurios dar ilgai galės pre-
kiauti alkoholiu. Lietuvai tai didelė
žala. Kokius Seimo narius išsiren-
kame, tokius įstatymus jie ir priima.
Tačiau tai, kad vis daugiau visuo-
meninių organizacijų įsitraukia į
blaivios Lietuvos kūrimą, jau yra
laimėjimas. 

Paskutinės Vakarienės menėje
Jėzus, nuplovęs mokiniams kojas,
sakė: „Jei tad aš – Viešpats ir Moky-
tojas – numazgojau jums kojas, tai ir
jūs turite vieni kitiems kojas maz-
goti. Aš jums daviau pavyzdį, kad ir
jūs darytumėte, kaip aš jums dariau”
(Jn 13, 14–15). Bažnyčiai priklausan-
tys žmonės visais amžiais prisimena
šį Kristaus raginimą tarnauti, tačiau
jis tapo ypač girdimas po Vatikano II
Susirinkimo. Visose vyskupijose at-
sirado nuolat tarnaujančių diakonų
luomas. Šiais Dievo Gailestingumo
metais ir mes Kauno arkivyskupijoje
žengėme pirmuosius žingsnius nuo-
latinius diakonus įvedant į Bažny-
čios tarnystę. Viliamės, kad Dievas
laimins šiuos žingsnius.

Praėję metai ekonomiškai buvo
sunkūs, tačiau dvasiškai tikrai pra-
turtėjome ir su viltimi žengiame į
Naujuosius metus. Jie bus palaimin-
gi, jeigu dėmesį sutelksime ne vien į
medžiaginę gerovę, bet ieškosime ir
to, kas žmogų daro žmogumi. 
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Dievo Gailestingumo
metus užbaigiant
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

DĖL ŠALFASS ARCHYVO
PERKĖLIMO Į LIETUVIŲ

IŠEIVIJOS INSTITUTĄ KAUNE

Gerb. Daiva Barzdukienė savo
pasisakyme rašo: ,,Tad jei Lietuvoje
at si randa kas nors, kas nori ir gali
tokius archyvus priimti, jais pasirū-
pinti ir juos profesionaliai sutvar-
kyti, būtų išmintinga juos kiek gali-
ma greičiau ten persiųsti” (,,Drau-
gas”, 2011 m. gruodžio 22 d.).

Žinau, kad jau pirmąjį Nepri -
klau somybės dešimtmetį tuometinis
ŠALFASS Centro valdybos pirminin -
kas Audrius Šileika ir jo kolegos ta -
rėsi su Vytauto Didžiojo universiteto
(VDU) rektoriais Algirdu Avižieniu,
Broniu Vaškeliu ir Vytautu Kamins -
ku dėl Algirdo Bielskaus surinkto
lietuvių sporto archyvo perdavimo
VDU saugoti ir naudoti.

Gerai prisimenu, kad 2004 metais
tuometinis ŠALFASS Centro valdy-
bos pirmininkas Rimantas Dirvonis
lankėsi Kaune ir tarėsi su VDU rek-
toriumi prof. Kaminsku, su Lietuvių
išei vijos instituto (LII) direktoriumi
prof. Egidijumi Aleksandravičiumi
ir su manimi dėl Bielskaus sukaupto
ŠALFASS archyvo, kaip svarbios
Šiaurės Amerikos lietuvių veiklos
dalies, perdavimo LII saugoti ir tyri-
nėti. Sutikimas archyvą priimti buvo

duotas, tik archyvas iki dabar dar nė-
ra persiųstas. 

Dabar skaitau, kad Lietuvos
sporto muziejaus (LSM) Kaune direk-
torius Pranas Majauskas irgi siūlosi
priimti tą patį Bielskaus surinktą
ŠALFASS archyvą. Kyla klausimas:
ar LII, ar Sporto muziejus galės ge-
riau sutvarkyti ir panaudoti šį ar-
chyvą? Atsakymą galite rasti paly-
ginę informaciją apie LSM ir LII,
kurią ra site jų interneto svetainėse:
www.muziejai.lt/kaunas/Sporto_mu
ziejus.htm ir www.iseivijosinstitu-
tas.lt/apie-mus.

LSM puslapyje visai nerandame
žodžio ,,archyvas” – ten daug (per
6,000) eksponatų: medalių, nuotrau -
kų, diplomų, aprangos ir t. t. Taip pat
nėra informacijos apie darbuotojus,
kurie galėtų su archyvais (laiškais,
protokolais, pranešimais, spauda ir t.
t.) dirbti.

LII interneto puslapyje sužino -
me, kad LII Išeivijos studijų centre
dirba aštuoni mokslo daktarai iš
VDU, kurie tiria archyvus ir leidžia
studijas apie įvairias Lietuvos išeivi-
jos gyvenimo sritis. Nuo įsteigimo
LII jau išleido 29 knygas, priėmė apie
50 archyvų, apie 100 VDU studentų
para šė darbus, paremtus LII archyvų
me džiaga. Esu tikras, kad nemažai
studentų mielai rašytų ir apie išeivi-
jos sportą, jei Bielskaus sporto archy-

vas patektų į LII rinkinius.
Mano nuomonė yra ta, kad LII

yra žymiai geriau pasiruošęs pareng -
ti ir išleisti studiją apie išeivijos
sportą nei LSM. Sporto muziejaus di-
rektorius Majauskas nusipelnė mū sų
padėkos už pasiūlymą ŠALFASS
sporto archyvą gelbėti. Esu tikras,
kad jis ir jo bendradarbiai visuomet
galės naudotis LII archyvais. Manau,
kad juose jau ir dabar yra vertingų
žinių apie sportą išeivijoje. Verta
pa minėti, kad Prezidentas Valdas
Adam kus irgi skiria savo archyvą LII
prižiūrėti.

Aš pats buvau vienas iš Čikagos
,,Gintaro” sporto klubo steigėjų, o
vėliau ,,Lituanicos” stalo tenisinin -
kas, todėl man asmeniškai rūpi, kad
sportas rastų tinkamą vietą išeivijos
istorijos studijose. Todėl nuoširdžiai
prašau visų ŠALFASS Centro valdy-
bos narių ir kitų sporto bičiulių paly-
ginti LII ir LSM informaciją, pateiktą
internete, ir prieiti prie išvados, kur
sporto archyvo medžiaga bus veiks -
min giau ir greičiau panaudota. 

Prof. Algirdas Avižienis
VDU profesorius emeritas, Lietuvių

Išeivijos instituto valdybos pirmininkas,
Distinguished Professor Emeri tus of

Computer Science, UCLA;
aviz@cs.ucla.edu, aviz@adm.vdu.lt.

LAIŠKAI 

Lietuvos valdžia viliasi,  jog nese-
niai įvestas prabangaus nekilnojamojo
turto mokestis parodys, kaip gyventojai
suvokia savo pareigą valstybei. Prem-
jeras Andrius Kubilius sako tikįs, kad Lie-
tuvoje atsiras turtingų žmonių, kurie pa-
seks amerikiečių milijardieriaus Warren
Buffett pavyzdžiu – jis pernai kritikavo
Jungtinių Valstijų prezidentą Barack
Obama, jog šis nepareikalauja, kad tur-
tingesni žmonės mokėtų didesnius mo-
kesčius. Vargu, ar mūsų šalies premjero
viltims lemta išsipildyti – po nekilno-
jamojo turto įstatymo priėmimo notarų
biurus užgulė žmonės, dalį savo turto
dovanojantys giminaičiams, kiti pra-
bangių būstų savininkai mina turto
vertintojų įstaigų duris ir suka galvą,
kaip sumažinti savo turto vertę. Tai ver-
čia galvoti, kad galimybe įrodyti savo
pilietinį sąmoningumą vargu ar puls
pasinaudoti Lietuvos turtuoliai, kurių
turto vertė skaičiuojama šešiaženkliais
skaičiais. Registrų centras yra suskai-
čiavęs beveik 800 būstų, kurių vertė –
milijonas ir daugiau litų.

Redaktorė Loreta Timukienė

Redakcijos žodis

Remkime DRaugo fonDĄ – RŪpinkimės ,,DRaugu”!



2011 m. gruodžio 10 d. „Drauge”
Juozas Gaila savo apmąstymuose iš
Ellicott miestelio prisimena spalio 23
d. amžinu miegu užmigusį Vacį Lau-
kaitį. Tai prasmingas atsisveikini-
mas su savo bendramečiu kolega.
Netrukus po to spaudoje skaičiau,
kad pasimirė ir daugiau žinomų ir
mažiau žinomų mano pažintų asme-
nų. Lapkričio 3 d. Amžinybėn iškelia-
vo Jonas Tamulaitis, lapkričio 20 d. –
Nijolė Jankutė-Užubalienė, lapkričio
28 d. – Rūta Kilienė, gruodžio 6 d. –
Algis Raulinaitis, o gruodžio 9 d. – Al-
girdas Žemaitis. Amžiną atilsį duok
jiems, Viešpatie. 

OSV savaitraštis gruodžio pra-
džios laidoje išspausdino įdomų raši-
nį, kuriame Mark Shea išvardijo de-
šimt būtinų atlikti dalykų prieš, var-
tojant anglišką posakį, „paspiriant
kibirą” („kick the bucket”), lietu-
viškai tariant, prieš numirštant. No-
riu jo mintis glaustai čia pristatyti ir
pasidalinti savo sudarytu sąrašėliu.

Anot autoriaus, prieš mirtį bū-
tinų atlikti darbų sąrašų sudarymas
darosi vis populiaresnis. Sudaryda-
mas tokį sąrašą Shea nekalba apie
svarbiausius reikalus mūsų religijo-
je – krikštą, tikėjimą į Kristų bei
Komunijos priėmimą. Jo dėmesys
linksta labiau prie žmoniškumo, po
to, kai išeiname po Mišių. Įsivaiz-
duokite tokį vaizdelį. Po šv. Mišių
šventoriuje mus sutinka nepažįsta-
masis. Jis mums duoda milijoną do-
lerių ir supažindina su lėktuvo pilotu
bei limuzino vairuotoju. Uždavinys –
ką mes ir mūsų šeima norėtume su

tuo lobiu šiandien atlikti?
Kažkada vieno išminčiaus buvo

paklausta, ką jis norėtų atlikti prieš
mirdamas. Jo atsakymas buvo trum-
pas – pasodinti medį, susilaukti kūdi-
kio ir parašyti knygą. Nėra tokios
katalikiškos dogmos, sakančios, kad,
jei kas nepasodins medžio, nesusi-
lauks kūdikio ir neparašys knygos,
nebus išganytas. Tačiau žinome, kad
žmogus, tai pasiekęs, bus daugiau
pasiekęs negu tunkanti „minkštasuo-
lio bulvė”, prie televizoriaus ar kom-
piuterio praleidžianti ištisas dienas.
Turbūt visi trokštame savo gyvenimą
pratęsti vaikuose, auklėtiniuose ir
globotiniuose. Kitiems pasakodami
apie savo gyvenimą ar apie jį rašyda-
mi knygoje, norime palikti savo pa-
tirtį ir aprašyti, ko jis – gyvenimas –
mus išmokė. 

Štai Shea sudarytas prieš mirtį
norimų atlikti darbų sąrašas: 1. Ap-
lankyti Romą ir Vatikaną; 2. Aplan-
kyti garsiąsias katedras – Notre
Dame, Koln, Reims, Innsbruck, Salz-
burg, Vienoje ir kt.; 3. Aplankyti
šventąsias vietas Jeruzalėje; 4. Įsigi-
linti į katalikų literatūrą, pradedant

Šv. Raštu; 5. Pamatyti Shakespeare
dramas teatre, ne tik jas pasiskaityti;
6. Susipažinti su G. K. Chesterton raš-
tais; 7. Susipažinti su kompozitoriaus
Palestrina kūriniais, nepamirštant
W. A. Mozart ir J. S. Bach; 8. Pasido-
mėti, kiek katalikų sukurta moderni
muzika praplėtė turimą kultūrą; 9.
Įsijungti į artimo meilės darbus. Tai
gali būti tarnystė sriubos virtuvėje,
šulinių kasimas trečiojo pasaulio ša-
lyse, išvyka į Meksiką padedant sta-
tyti našlaityną;  10. Pagaliau susitai-
kymas su Dievu. Mūsų tikėjimas
moko ir nurodo būdus, kaip sėkmin-
gai numirti, į tai įeina Susitaikymo
sakramentas, Šv. Komunija ir Pasku-
tinis patepimas. „Dangus yra galuti-
nis mūsų piligrimų kelionės tiks-
las!”, – baigia Shea.

Po keleto dienų, žiūrėdamas ne-
labai įdomią „Survivor” TV progra-
mą, nutariau sudaryti savo sąrašėlį.
Rašiau, kas atėjo į galvą, be ilgo rū-
šiavimo ar apgalvojimo. Užtruko
maždaug 10 minučių. Tad išvardysiu
tokia pat eile, kaip atėjo į galvą: 1.
Sutvarkyti turimus archyvus, išda-
linti knygas, peržiūrėti popierius ir

sumažinti turimą krūvą; 2. Išvalyti
rūsį, palėpę ir garažą; 3. Motornamiu
nuvažiuoti į Alaska valstiją, ten pasi-
bastyti ir grįžti į Michigan; 4. Ap-
lankyti Ushuaia apylinkes pietinėje
Argentinoje; 5. Parašyti ir išleisti
knygą lietuviškai – gal šeimos istori-
ją, gal išspausdintų straipsnių rinki-
nį; 6. Palikti visus tris savo sūnus
tarp gyvųjų (mano žmona Gražina,
kuri skaito mano rašinių korektūrą,
teigia, kad tai – ne mano rankose. Jos
teisybė); 7. Paaukoti stambesnę pi-
nigų sumą kokiam nors vertingam
lietuviškam projektui Amerikoje ir/
ar Lietuvoje; 8. Netapti ekonomine ar
psichologine našta nei savo šeimai,
nei valstybei; 9. Beskubėdamas šį
numerį praleidau, tad paliksiu jį
„neužimtą” ir 10. Sutvirtinti savo
tikėjimą ir turėti drąsos susitikti su
savo Tvėrėju.

Nežinau, kiek ir kam tokie da-
lykai įdomūs ar svarbūs. Spėju, kad
atsiras bent keletas, kurie apie tokio
sąrašo sudarymą patys rimčiau pa-
galvos. Būtų tikrai džiugu, jeigu jie
sutiktų tuo sąrašu pasidalinti su
skaitytojais. Siųskite juos mano el.
adresu: romask@acd.net

Neseniai prie vienos bažnyčios
mačiau tokią iškabą: „Honk if  you
love Jesus. Text while driving if  you
want to meet him!” („Papypink, jei
myli Jėzų. Jei nori Jį asmeniškai
sutikti, vairuodamas rašyk žinutę
telefonu!”). Lauksiu skaitytojų są-
rašėlių, tik juos sudarykite ne vai-
ruodami automobilį, o sėdėdami
minkštasuolyje, namuose.
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Kiekviena diena virš 
grabo lentos yra gera!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Klausiausi išeivio Vytauto min -
čių ir nebuvau tikra, ar visa
tai jis pasakoja sau, man ar

visai Lietuvai. Atidžiai sekiau paš-
nekovo mintis, kurios, po kiekvieno
naujai iškelto klausimo, nuklysdavo
kažkur toli ir tik po kurio laiko at-
siskleisdavo žo džiais. Dalinuosi išei-
vio mintimis.

Ar pasiilgstu Lietuvos? Pasi ilgs -
tu. Ypač sunku būti toli nuo tėviškės
ir nuo artimųjų per šventes. Besi -
linksminančių žmonių šurmulyje
labiausiai pajunti ilgesį tiems, kurių
nebeturi.

Per šventes, sulėtėjus kasdieni -
nio lėkimo greičiui, geriausiai pajun-
ti, kokią kainą sumokėjai už sotesnį
ir ramesnį gyvenimą. Kad ir kaip ne -
blogai mes čia įsikūrėme, kad ir labai
mieli žmonės mus supa, bet didelė
širdies dalis liko Lietuvoje. O atsira -
dusios širdyje tuštumos niekas ne -
gali užildyti. Kūčių vakarą aš ir vėl
savo mintyse keliausiu į tėviškę. Ir
nors mano gimtojo kaimo seniai
nebėra (tas maras, kuris sunaikino
mano gimtąjį kaimą, vadinosi melio-
racija), aš belsiuosi į savo gimtojo
namo du ris. Atsisėsiu prie baltai
dengto Kū čių stalo, klausysiu tėvo
vedamos maldos, dalinsiuosi su vi-
sais plotke le, pajusiu burnoje neiš-
pasakyto ska numo mamos paruoštą
Kūčių vaka rienę, bendrausiu su vi-
sais be žodžių ir pajusiu savo širdyje
tyrąjį džiaugs mą, kurį išgyvendavau
tik per vai kystės Kūčias.

Pasibaigus Kūčių vakarienei,
išeisiu į užpustytą lauką ir stebėsiu
mėnulio šviesoje snaudžiančias kai -
my nų sodybas. Neužmiršiu aplanky-
ti ir tvartelio, kuriame ramiai priė-
dusi ypač skanaus pašaro atrajos
Margė. O ramiam poilsiui sugulusios
avys sa vo nekaltų akių žvilgsnį nu-
kreips į atėjūną. Vėliau, jau grįžęs
mintimis į realybę, visiems man
brangiems žmo nėms garsiai palinkė-
siu – ,,Ilsė kitės Viešpaties ramybėje.”

Netikėkite, jeigu kas nors sakys,
kad išeiviai, išvykdami iš Lietuvos,
atsižada savo gimtinės. Netiesa. Išei -
viai neišsižada savo gimtinės, kaip
jie neišsižada savęs ir savo artimųjų.
Net girdėdami iš kai kurių išeivių
tei ginius, kad jie džiaugiasi palikę tė -
viškę ir jiems visai neberūpi Lietu -
vos likimas, nepatikėkite. Taip kal ba
ne pats žmogus, o jo lūpomis kalba
pyktis, patirtos nuoskaudos, nusi vy -
limas savimi dėl nesugebėjimo susi -
kurti sėkmingo gyvenimo Lietu voje.

Greičiausiai jis taip kalba tik to-
dėl, kad tokia kalba jam šiandien
padeda neišprotėti. Turėkite kantry-
bės, neatstumkite ir šios grupelės
tautiečių. Laikas nugramzdins už -
marš tin visas jų nuoskaudas ir piktu-
mus. Ir tada jie bus jau pasiruošę vi -
sai kitomis akimis pažvelgti į gimti -
nę.

Ar aš nesijaučiu išdavęs Lietuvą
išvažiuodamas? Ne. Prieš 20 metų aš
buvau pasiruošęs paaukoti savo gy -
vybę už Lietuvos laisvę ir greičiau -
siai panašiai pasielgčiau šiandien,
jeigu Lietuvos laisvei vėl kiltų pavo-
jus. Deja, kasdieninė kova už išgy ve -
nimą atėmė iš manęs visas jėgas: pa-
vargau kasdien kovoti dėl duonos
kąsnio; nebenorėjau girdėti žinių
apie ,,neliečiamybės” įstatymais ap -
si ginklavusių valdininkų vagystes;
nebenorėjau auginti vaikų moralinio
palaidumo aplinkoje; atsibodo žmo -
nių abejingumas, grubumas, sava -
nau diškumas.

Metų metais nesikeičianti pa -

dėtis vertė prarasti paskutinę viltį,
kad kada nors bus kitaip. Draugai,
praradę darbus ir viltį, nusigėrė, pa -
liko savo šeimas, žudėsi, o aš, norė-
damas išvengti draugų likimo, nus-
prendžiau išvažiuoti.

Svetimoje šalyje niekas mūsų
nelaukė ir niekas nepadėjo. Bet diena
iš dienos sąlygos gerėjo. Aplinkinių
(tarp jų – ir viršininkų) paprastumas,
rodoma nuoširdi pagarba imigrantui
veikė kaip narkotikai. Užguitas, ilgą
laiką niekintas žmogus niekada ne -
pamirš akimirkos, kada jis pirmą
kartą gyvenime pasijuto pagarbos
vertu žmogumi. Vertu pagarbos ne
todėl, kad užima aukštas pareigas,
kad gražią figūrą turi, kad daug pi -
nigų susikombinuoja, bet tik todėl,
kad yra žmogus.

Aš jokiu būdu nesakau, kad kito -
se šalyse viskas yra tobula. Ne. Kiek -
vienoje šalyje yra problemų – netrūk-
sta nei vagių, nei kenčiančių, nei pra -
sigėrusių, kurių nepastebėti gali tik
blizgučiais besidomintys turistai.

Koks mano požiūris į Lietuvą?
Aš myliu savo gimtinę ir jos žmones.
Aš didžiuojuosi savo lietuviška kal-
ba, kultūra, papročiais, lietuvių pa-
siekimais. Ir mano vaikai myli Lie-
tuvą, vertina savo kalbą ir atsakingai
at lieka savo ambasadoriškas parei-
gas tarp savo draugų. Mylintis Lietu-
vą vaikas (žmogus) nesunkiai savo
mei le Lietuvai užkrečia ir savo drau-
gus. Mūsų akcentas, išskirtinės pa-
vardės ir vardai suteikia daug progų
papa sakoti sutiktiems žmonėms apie

Lie tuvą.
Ką aš galvoju apie Lietuvos val -

džios sprendimą iš išvykusiųjų atim -
ti Lietuvos pilietybę? Man labai gai-
la, kad Lietuva nesurado teisinių bū-
dų, kaip padėti Lietuvos piliečiams
to  kiais išlikti iki mirties, jeigu jie
Lie tuvos pilietybės raštiškai neat-
sisako. Lietuvos valstybė galėtų siek-
ti, kad kuo daugiau žmonių būtų/
taptų Lie tuvos piliečiais ir konkre-
čiais darbais (patarimais, finansine
parama, verslo kūrimu, labdara ir
visais ki tais įmanomais būdais) pri-
sidėtų prie Lietuvos valstybės stip-
rinimo. Deja, Lietuvos valdžia, be jo-
kio teismo sprendimo atėmusi Lietu-
vos pilietybę iš daugelio Lietuvos
piliečių, parodė, kad išeiviai Lietu-
voje neberei ka lingi ir nebelaukiami.
Lieka tik tikė tis, kad išeiviai nesu-
painios Lie tuvos valdžios sprendimų
su Lietuvos žmo nių sprendimais ir
nenusisuks nuo Lietuvos.

Įtarimai, kad išeivių norai išlai -
kyti Lietuvos pilietybę yra savanau -
diški ir pagrįsti tik materialinės
naudos paieškomis, yra neteisingi.
Mums, išeiviams, nereikia iš Lietu -
vos jokios materialinės naudos.
Mums užtektų žinojimo, kad Lietuva
mus įstatymiškai tebelaiko savais,
nes… mes jai esame svarbūs, reika -
lingi ir laukiami. Gaila, kad išeiviai
nebegali jaustis teisėta Lietuvos da -
lele. Linkiu Lietuvos įstatymų kūrė-
jams sukurti įstatymus, kad Lietuvos
biudžeto pajamomis negalėtų pa si -
naudoti nė vienas (Lietuvos pilietis
ar ne), kuris niekaip neprisideda prie
to biudžeto kūrimo.

Kodėl išeiviai nebemoka kultū -
ringai bendrauti su Lietuvoje pasili -
kusiais? Nežinau. Spėsiu, kad pavy-
das, įtarumas, nepasitikėjimas kitu,
patirtos nuoskaudos, noras iš  aukš-
tin ti savo ego (kitur gyvenančius nie -
kinant), politikų pavyzdys ir kitos pa-
našios priežastys sukuria tokią ben-
dravimo kultūrą.     Nukelta į 13 psl.

Išeivio mintys 
Kalėdų išvakarėse

VITALIJA DUNČIENĖ
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Gražiai išpuoštoje salėje prie
šal tais užkandžiais apkrautų
stalų su sėdę paminėjimo daly-

viai tyliai šne kučiavosi ir laukė
atvykstančio šventės kaltininko – ka -
nau ninko Bernardo Talaišio. Prie
pirmųjų durų nekantriai jo laukė Šv.
Kazimiero misijos pirmininkas Vi -
lius Juška ir keletas jo valdybos na -
rių. Juk tai turėjo būti staigmena.
Tam įvykiui Šv. Kazimiero misijos
val dyba paslapčia ruošėsi jau keletą
savaičių, tiesa, teko nugirsti, kad kaž-
 kas tą paslaptį išdavė. Vis vien tikė-
tasi, kad matydamas tiek daug žmo-
nių, atvykusių į  pagerbimą, vien tik
tas vaizdas jubiliatui bus staigmena.

Atsistojimu ir karštais plojimais
sutinkamas į vidų įžengęs kanaunin -
kas. Jis pasveikinamas su puokšte
gėlių ir palydimas prie stalo. Sto vin -
tieji sudainuoja ,,Ilgiausių metų’’. Vi -
siems susėdus kanauninką pasvei -
kina pirmininkas Vilius Juška, pa-
dėkoja da lyviams už dalyvavimą šia-
me iš skirtiniame minėjime ir pa-
kviečia vice pirmininkę Aldoną Sta-
siukevičienę tęsti minėjimą. 

Pastaroji pakviečia kun. dr. Matą
Čyvą tarti žodį. Kun. dr. Matas, pa-
minėjęs savo ilgametę draugystę su
kanauninku, džiau gėsi, kad parapi-
jiečiai nusprendė pami nė ti tokį svar-
bų kanauninko gyvenime įvykį. Lo-
reta Kynienė perskaitė glaus  tą kan.
Talaišio gyvenimo isto riją. 

Po to sekė organizacijų ir pa vie -
nių asmenų sveikinimai. Vida Meilu -
vienė kan. Talaišį sveikino Lie tuvių
klubo vardu, Laimutė Alvarado –
Pensininkų klubo vardu, sveikatos
linkėjo Lietuvos Dukterų draugijos
vardu Alvita Kerbelienė, o Genovaitė
Osinskienė kunigą pasveikino Romo
Kalantos šaulių kuopos vardu. Nuo
savo šei mos ir nuo Kultūrinio būrelio
gra žiais ir prasmingais žodžiais
pasveikino Angelė Karnienė. Stasiu -
kevičienė perskaitė sveikinimą nuo
Dirginčių šeimos. Dirginčius gailėjo -
si, kad, būdamas 103 metų amžiaus,
negalįs asmeniškai dalyvauti minėji -
me. 

Pabaigai pats jubiliatas, kan.
Bernardas Talaišis buvo pakviestas
žodžiui. Jis, tikrai nustebęs dėl tokio
jo pagerbimo, ieškoda mas tinkamų
žodžių savo padėkai iš reikšti, vis
pasikartodamas, dėkojo iš šir dies
visiems organizatoriams ir da ly-
viams, savo parapijiečiams. 

Kun. dr. Čyvui sukalbėjus maldą,
prasidėjo vaišės. Niekas neskubėjo,
maloniai šnekučiuoda mie si persi-
mesdavo žodžiu su kanau ninku, ku-
ris, eidamas nuo stalo prie stalo, as-
meniškai kiekvienam dėkojo už jam
parodytą pagarbą. 

Pamažu su pakilia nuotaika da-
lyviai pradėjo skirstytis, dar švieso-
je, pučiant švelniam šiltam vėjeliui,
raudonai saulei leidžiantis Meksikos
įlankos gelmėse.

* * * 
St. Petersburg lietuviai džiau-

giasi ir gerbia Lietuvių klubo pra-
dininkus, kurių pastangų dėka apy -
linkėje buvo įsteigta Šv. Kazimiero
misija. O tam reikėjo ne tik susiklau -

symo, bet ir nemažai darbo, vedant
derybas su vietos vyskupu ir Gulf -
port parapijos klebonu, kuris sutiko
leisti jo bažnyčioje aukoti šv. Mišias
lietuvių kalba, atlikti kitus bažny-
tinius patarnavimus. 

Pradžioje misijoje nestigo į pen-
siją išėjusių lietuvių kunigų. Lietu-
vos nepriklausomybės metais, pra-
dėjus trūkti vietinių kunigų, sielova-
dos reikalais rūpinosi jaunieji bro-
liai pranciškonai ir at siųs davo jau-
nus vienuolius į Šv. Ka zimiero misi-
ją. Kai kurie misijoje pabūdavo ilges-
nį laiką, kiti, pabuvę keletą mė nesių,
vėl grįždavo atgal į Lietuvą. O tam
buvo įvairių priežasčių: vieni no -
rėdavo toliau tęsti studijas, kiti turė-
davo dirbti naujai įkurtose parapi-
jose Lie tuvoje, tretiems, dirbant tarp
vyresnio amžiaus žmonių, nebuvo

pakan kamai progų išnaudoti visus
savo gabumus ir pan. Pradėta ieškoti
išei ties, kalbėtasi su pranciškonų
vie nuo lyno vadovybe. Taip 2003 metų
pabaigoje St. Petersburg susilaukė-
me ką tik į pensiją išleisto buvusio
Klai pėdos Kristaus Karaliaus kle-
bono kan. Bernardo Talaišio. Jis grei-
tai su sigyveno su visais apylinkės
lietuviais.  Pradžioje jo buvimas bu-
vo re guliariai pratęsiamas, o pasku-
tiniai siais metais, gavęs visus leidi-
mus čia gyventi, jis tapo nuolatiniu
mūsų apylinkės gyventoju.

* * * 
Kan. Bernardas Talaišis gimė

1928 metų gruodžio 31 d. Sūdėnų
kaime, Darbėnų valsčiuje, Kretingos
apskrityje. Baigė Darbėnų pradžios
mokyklą, mokėsi Kretingos gimnazi-
joje. Pradėjo studijuoti Vytauto Di-
žiojo universitete, bet po vieno seme-
stro perėjo į tarpdiecezinę Kauno
kunigų seminariją, kurią baigęs kaip
vikaras dirbo Tauragės, Kretingos,
Klaipėdos ir kitose parapijose. 

Sovietmečiu jis ir kiti kartu dir-
bę kunigai buvo teisiami. Kunigui
Bernardui buvo atimtas pa žymėji-
mas dirbti pastoracinį darbą. Sunku
buvo rasti darbą Lietuvoje. Kun. Ta-
laišis buvo nuvykęs net į Kau kazą,
bet pagaliau jam pavyko įsidarbinti
Klaipėdos dramos teatre scenos dar-

MEČYS ŠILKAITIS

St. Petersburg, FL

TELKINIAI

60 metų jubiliejaus paminėjimas
buotoju ir apšvietėju. Po keleto metų
atgavęs pažymėjimą, Tel šių vyskupo
buvo paskirtas į Degu čių, vėliau –
Kaltinėnų, Darbėnų pa rapijas. JE
vysk. Vaičiaus buvo pa keltas į ka-
nauninkus ir paskirtas klebonu Kris-
taus Karaliaus parapijoje, Klaipė-
doje. 

Savo gyvenime jis darbavosi įvai-
riose organizacijose: buvo Klaipėdos
ir Palangos dekanatų de kanu, orga-
nizacijos „Caritas” direktoriumi,
Klaipėdos jūrų uosto kapelionu, Tel-
šių vyskupijos tribunolo teisėju, sak-
ralinio meno komisijos pirmininku
ir kt.

Kun. Talaišio charakteris ir drą -
sa išryškėja šiame pavyzdyje. 1976
metais Darbėnų mokyklos direkto-
rius, gerai pažinojęs kanaunin ką
Talaišį, nes pradžios mokykloje su

juo mokėsi toje pat klasėje, viešame
ateis tų susirinkime necenzūriniais
žodžiais apšmeižė kanauninką, teig -
d amas, kad Bernardas nėra tinka-
mas būti kunigu. Kanauninkas raštu
krei pėsi į Religinių reikalų tarybos
pir mininką, reikalaudamas, kad šis
šmeižtas būtų viešai atšauktas vietos
laikraštyje. Rašte kan. Talaišis sako:
„Oficia liai pareiškiu, kad aš, kunigas
Ber nardas Talaišis, visada tikėjau ir
ti kiu Die vą, ir kunigystės niekada
ne siruo šiau mesti.” (iš ,,Lietuvos
katalikų kronikos’’, 24 knyga.)

Vienas iš kanauninko ypatinges-
nių pasiekimų yra Marijos Taikos
Karalienės bažnyčios pastatymas
Klaipėdoje. 1957 metais birželio 30 d.
Bernardui būnant vienu iš vikarų
buvo pašventintas kertinis bažnyčios
akmuo, prasidėjo statybos. Kanau -
ninkas, rinkdamas aukas, apkeliavo
didelę dalį Lietuvos. Dalis parapi-
jiečių ateidavo dirbti savanoriškai.
Jei būdavo pinigų, tai samdydavo
darbininkus ar apmokėdavo už rei -
kiamas medžiagas. O jei pinigų trūk-
davo, tai pats Bernardas ir kiti kuni-
gai dienomis nešiodavo plytas, gele -
žinius balkius, vežė žemes, nes ap -
linkui buvo balos ir jas reikėjo už -
pilti. Užsakius medžiagas reikėdavo
susirasti transportą, nes sovietų val -
džia jo neskirdavo. Reikėjo daug pat-
varumo, išmanumo ir kantrybės, nes
valdžia visą laiką ieškojo prie žasčių,
kaip sutrukdyti. Vieni kunigai buvo
apkaltinti spekuliavimu, pa trauk ti
teisman. Kiti buvo nubausti kalėti.
Kan. Bernardui buvo atimtas pažy-
mėjimas – teisė kunigauti. Kai jau
bažnyčia buvo beveik baigiama sta-
tyti, 1962 metais komunistinė val džia
pasikvietė armijos dalinį, nuver tė
bokštą, o pati bažny čia buvo paversta
filharmonija. Prieš pat nepriklau-
somybės paskelbimą Marijos Taikos
Karalienės bažnyčia imta remontuo -
ti, ji buvo atstatyta pagal pirminį
projektą.

Šiandien minime vieno su šypse-
na per gyvenimą žengusio, draugiš -
ko, pasišventusio, paslaugaus ir stip -
raus charakterio žemaičio iškilią su -
kaktį – 60 metų Dievo ir žmonių
tarnyboje. Šešiasdešimt metų  mums,
čia gyvenantiems, atrodo lyg ir neil-
gas amžius, tačiau vargu ar bent vie -
nas kuris iš mūsų galėtume sugre-
tinti savo atliktus darbus su šio
asmens darbais, kelionėmis, pasieki-
mais ir ne sekmėmis. 

Kan. Bernardas domisi viskuo,
mėgsta keliauti. Nemokė damas ang-
lų kalbos ir keliaudamas po šį kraštą
yra turėjęs įvairiausių nuotykių,
patekęs į nenumatytas ap linkybes,
bet visada viskas pasisukdavo į gerą-
ją pusę. Atrodo, kad Aukš čiausiojo
ranka globoja savo tarną visur ir
visada. Linkiu gerbiamam  kanau-
ninkui dar daug gražių, sėkmingų ir
laimingų metų darbuotis šiame lietu-
viškame kampelyje.

Irena Šilkaitienė su kan. Bernardu Talaišiu.

Kan. Bernardas Talaišis sodinamas prie garbės stalo.                      Mečio Šilkaičio nuotr.
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Nuaidėjus paskutiniam „Polka opa, opa’’ šokio akordui, scenoje stovėjo visi šokėjai.

Seattle, WA

,,Lietuvių dienos” vedėjai (iš k.): Marytė Račys, Nomeda Lukoševičienė ir Leszek Chu-
dzinski.

Kūčių vakarui pradėjome ruoš-
tis jau rudenį, ieškodami di-
desnės salės už tas, kurias esa-

me turėję praeityje. Sunku buvo ras-
ti, nes dauguma jų per šventes yra už-
darytos. 

Kaip tik mūsų bažnyčia neseniai
baigė remontuoti rūsyje esančias
patalpas. Ten yra naujas ir labai erd-
vus kambarys, kuris naudojamas
vestuvėms, krikštynoms ir pamo-
koms. Susitarėme gau ti salę ir naujai
atremontuotą virtuvę. Šalia salės yra
sėdėjimo vieta su televizoriumi, sta-
lai su kėdėmis. Su sitarus dėl salės,
pradėjome siųsti kvie timus į Kūčių
vakarą. Mano ma ma Irena susitiko
su kitomis rengė jomis ir kartu ap-
tarė maisto ir salės puošimo klau-
simus.

Jau artėjo Kūčių vakaras, ir mo -
terys sunkiai dirbo prie puodų, pri -
 pil dė pilnus šaldytuvus visokių gėry-
bių. Kūčių popietę reikėjo suvežti vi -
są maistą, indus, staltieses ir kitką –

stalų padengimui ir papuošimui. Ten
susirinko kitos rengėjų šeimos, ku-
rių dėka bendromis jėgomis stalai
buvo paruošti ir papuošti šventinei
vaka rienei. Smagu dirbti kartu –
greitai viską sutvarkėme ir dar galė-
jome grįžti namo ir persirengti. 

Grįžęs į namus persirengiau ir
paėmiau savo muzikos instrumentą –
altą. Tada važiavome atgal į bažny-
čią. Penktą valandą popietų automo-
bilių statymo aikštelėje jau buvo pil-
na automobi lių, nes artėjo Mišių
laikas. Su se ne liais perėjome bažny-
čią, ieškodami atrakintų durų į salę.
Lipome žemyn vienais laiptais, bet
durys apačioje buvo užrakintos, tai
teko man užlipti į viršų ir rasti atra-
kintas duris. Pa galiau radau, įleidau
senelius. Po truputį pradėjo svečiai
atvykti, man reikėjo praktikuotis su
muzikos gru pe vakaro programai. Po
to atsisėdo me žiūrėti televizorių,
laukdami va karienės pradžios. 

Kai visi susirinkome, buvome
pa kviesti prie stalo. Mano tėtis Aldas
ir aš pravedėme atidarymo maldą
lietuviškai ir angliškai. Pirmiausia
lau žė me plotkeles, linkėdami vieni
ki tiems ramybės, sveikatos, gerų

moks lų. Pas kui pradėjome valgyti.
Ant stalo buvo silkės, žuvies, kūčiu-
kų (ku riuos tėtis ką tik buvo atvežęs
iš Lie tuvos) ir mišrainės. Buvo kom-
poto, sriubos, bulvinių blynų su gry-
bų pa dažu. Po vakarienės vaišinomės
pyragaičiais ir saldai niais. 

Mums bevalgant Kūčias po Mi -
šių atėjo mūsų pakviestas klebonas
Patrick Baikauskas. Jis yra lie tuvių
kilmės, tačiau mūsų tradicijų jau
nežinantis. Jam buvo labai įdomu su-
sipažinti su papročiais ir paragauti
valgių. Be jo atėjo dar du parapijos
kunigai. Atėjo ir kunigas svečias iš
toli mosios Kolumbijos. Prie Kūčių
stalo buvo iš viso keturi kunigai, ku-
rie vė liau kartu su mumis bandė gie-
doti lietuviškas giesmes.

Baigus valgyti, mano tėvas ir
Rama nauskas sukalbėjo uždarymo
maldą – taip pat dviem kalbomis. Po
to parapijos klebonas suteikė mums
palaimi nimą. Prieš ir po Kūčių kal-
bamos maldos buvo  skir tos specia-
liai šiai progai, gautos Lietuvoje su
plotke lėmis. Po maldų aš, mano bro-

lis Andrius, Domas Mockus, Marty-
nas ir Karolis Ramanauskai atlikome
muzikinę programą. Grojome ,,Deck
the Halls’’: aš (altu) ir Andrius (smui-
ku) grojome styginiais instrumentais
pirmą punktelį, kiti trys: Domas  ir
Karolis – klar netu, Martynas – dūda,
grojo pučiamaisiais instrumentais
antrąjį punktelį. Tada Andrius grojo
,,We Wish You a Merry Christmas”, o
aš (altu) ir Do mas (pianinu) grojome
,,Tylioji naktis”. Po to visi bendrai
giedojome Ka lėdines giesmes, piani-
nu akompanuojant Daliai Mockienei.

Pasibaigus oficialiai daliai, pra -
dė jome tradicinius burtus: traukėme
šieną, spėliodami, kiek ilgai gyvensi -
me; mėtėme į duris batus, norėdami
sužinoti, ar mes iš namų keliausime;
traukėme žiedą-pinigą-raktą, spėda-
mi, ar atei tyje laimėsime meilę, pini-
gus, automobilį, o gal ir namą. 

Po burtų iš to liau atvykę turėjo
keliauti namo, o mes padėjome nu-
kraustyti ir sulenkti stalus, sulanks-
tyti staltieses, sutvarkyti indus, su-
sta tyti kėdes, sušluoti šieną. Daug
buvo darbininkų, ir darbas vyko
smagiai. Po to važia vome namo lauk-
ti Kalėdų senelio ir Kristaus gimimo.

West Lafayette, IN

Gruodžio 24-osios vakaras
West Lafayette

GYTIS KRIAUČIŪNAS 

Lietuvių liaudies patarlė sako,
kad vaikui užauginti reikia
viso kai mo. Tikra tiesa. Seattle

Lietuvių Ben druomenės dukra –
,,Lietuvių diena’’ –  visu grožiu pasi-
rodė tik po to, kai dešimtys žmonių
įdėjo daugybę va lan dų į jos „augini-
mą”.

2011 m. gruodžio 3 dieną Seattle
Centrinės bibliotekos ,,Microsoft’’
auditorija atvėrė duris visiems, ku-
rie norėjo šiek tiek daugiau sužinoti
apie lietuvišką kultūrą. Nusivylusių
tik rai nebuvo. Gal tik nerimaujan-
čių, kurie pavėlavo ir, programai pra-
si dėjus, nebegalėjo rasti tuščių kė-
džių. Bet ir čia, lyg „lydekai paliepus,
man panorėjus’’, pakilo auditorijos
galinė siena ir visi stovyniuojantys
ant laiptų žaibiškai užpildė lyg per
stebuklą atsiradusias tuščias kėdes. 

Šventės sumanytojai ir vedėjai
Marytė Račys ir Leszek Chudzinski
vakarą pradėjo pristatydami lietu-
viškų tradicinių verbų koliažus, ku -
rių autorė Nomeda Lukoševičienė
galėjo tik džiaugtis, jog po šio rengi -
nio žodis „verba’’ jau šį tą reikš vi -
siems atėjusiems. Su Lietuva žiūro -
vus labai taikliai supažindino tik
keturias minutes trukusi Rimo Mik -
šio skaidrių programa. Čia tikrai
pasitvirtino posakis, kad „mažiau
yra daugiau’’. Mikalojaus K. Čiurlio-
nio darbų skaidrės akompanavo dr.
Dainiaus Vaičekonio atliekamus šio
žymiausio lietuvių klasiko preliu-
dus. Klausyto jai išgirdo ir trumpą
Čiurlionio bio grafiją. Ne vienas nu-
sistebėjo, kiek žmogus gali sukurti
per tokį trumpą gyvenimo tarpsnį. 

Nuo klasikos tik vienas žingsnis
iki folkloro. Čia ir suskambėjo triju-
lės – Astos, Julijos ir Nomedos – at-
liekama sutartinė ,,Tre pute, marte-
le’’, kurios gale susilaukta ne tik plo-
jimų, bet ir šypsenų. Julija Gelažis
papasakojo susirinkusiems apie lie-

tuviškas sutartines ir pristatė jau
nerimaujantį, eilėmis išsirikia vusį
„Vakarų’’ chorą. Choro vadovas Dai-
nius Vaičekonis į programą įtrau kė
chorui oranžuotą sutartinę „Atjo ja
joja sadauta’’, kurioje ypatingą vaid-
menį atliko skudučiais grojantys
mūsų jaunieji bendruomenės nariai
Taura ir Daumantas Vaštakai, David
Comeaux ir Mantas Jonikas. Gabija
Vai čekonis atliko solo partiją visų
taip pamiltoje dainoje „Viešpaties
lelija’’. „Vakarų’’ pasirodymą vaini -
kav o „Esi, dangau’’. Ar paminėjau,
kad šioms dainoms akompanavo
Asta Vaičekonis? Taigi, taigi...

Dar sakoma: „Menininkas visuo -
met lieka menininku.’’ Tad nieko ne-
nustebino, kai į žiūrovus prabilo fo-
tografas Andrew Mikšys, pasidalin-
damas savo asmeniniais prisimini-
mais apie poetą Česlovą Milošą. Ke -
letas skaidrių ir eilėraštis „Elegy for
N. N.’’ prikaustė kiekvieno atėjusiojo
dėmesį.

Kai matai scenos gilumoje mu -
zikantus – Vidą Švagždį, Paul Orrico
ir Agatą Zagorską, iš karto aišku,
kad bus trankios muzikos, o tai reiš-
kia – šokiai. Ne kitaip atsitiko ir šį
kartą. Tautinių šokių grupės „Lietu-
tis’’ vadovė Zita Petkienė kaip vi-
suomet  žaismingai pristatė „Lanko’’
ir „La bas’’ grupes ir jų vadoves Nerį
Pu piūtę-Palūnienę ir Austiną De-
Bonte. Po to – gal 40 minučių šypse-
nų, links mų žvilgsnių, žingsnelių,
šuoliukų, patrepsėjimų, pakrypavi-
mų – vienu žodžiu, visas dešimtukas
gražiausių lietuviškų tautinių šokių,
kuriuose sukosi XIV Lietuvių tau-
tinių šokių šventei besiruošiantys
mūsų šokėjai. Nuaidėjus paskuti-
niam „Polka opa, opa’’ šokio akordui,
scenoje stovėjo visi šokėjai. Tuomet
ir pagalvojau: ,,Kokia didelė ta maža
Seattle Lietu vių Bendruomenė.”

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

,,Lietuvių diena’’
NOMEDA LUKOŠEVIČIENĖ

Muzikinę programą atliko (iš k.): straipsnio autorius, Andrius Kriaučiūnas, Domas Moc-
kus, Martynas ir Karolis Ramanauskai.

Aldo Kriaučiūno nuotr.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Neeiliniai kursai
suaugusiems,
studentams,
ketvirtų metų
moksleiviams

VADOVAVIMO
TARNYSTĖ:

VEDANT SAVE IR KITUS
TARNYSTĖJE DIEVUI IR

ARTIMUI

2012 m. kovo 9 d., penkt., 5 val. p. p.
iki  kovo 11 d., sekm., 12 val. p. p.

MARRIOTT OAKBROOK
1401 West 22nd Street

Oakbrook, Illinois

Kursų tikslas:
• Išmokti prasmingai vadovauti
• Patirti skirtingus vadovavimo
būdus
• Išmokti, kaip dirbti grupėje
• Suvokti vadovavimo įsipareigojimą

Kursų būdas:
• Paskaitos
• Diskusijos
• Pratimai
• Asmeninis bendravimas

Kursų mokestis:
• Suaugusiems $150.00
• Studentams ir moksleiviams $75.00

Su klausimais ar dėl finansinės pagalbos
kreipkites į Rasą Kasniūnienę tel.
708-403-4988 arba rasakas@aol.com

Dalyviams  medžiaga bus atsiųsta
prieš kursus, kad galėtų iš anksto

pasiruošti.

Registruotis iki vasario 15 d.
saavregistracija@gmail.com

Kursus ruošia
Šiaurės Amerikos

ateitininkų valdyba

Kasparas, Merkelis ir Baltazaras — Trys Karaliai iš rytų atvyko Į Čikagos jaunųjų ateitininkų susirinkimą Ateitininkų namuose,
Lemont.  Iš k.: Lukas, Kovas ir Vasara Kulbiai,  juos pasitinka Nida Aleksaitė.                                                        Kazio Motekaičio nuotr.

NaujaNauja
NegirdėtaNegirdėta

Lora Banėnaitė
Mūsų metinė tema yra ,,Švęskime gyvenimą Kris -

tuje”, o šio susirinkimo tema buvo ,,Švęskime kitų šalių
kultūras”. Trečio ir ketvirto skyriaus mergaičių būrelis
spalvino vaizdelius iš svetimų kraštų. Spalvindamos
kalbėjome apie įžymius žmones. Po to mes vaidinome
kitų šalių žmones ir jų papročius: Italijos, Rusijos, Indi-
jos ir pan. Mums buvo smagu. Aš manau, kad šiandien
buvo vienas iš geriausių ateitininkų susirinkimų! 

Danielius Kwiatkowski      
2011 m. lapkričio 6 d. 7 ir 8 būrelio berniukai

klausėsi Luko ir Vido Kulbių pasakojimų apie jų nuo-
tykius Afrikoje. Kulbių šeima vienerius metus gyveno
Afrikoje. Jų tikslas buvo padėti skurstantiems žmo -
nėms. Jie matė žmones, kurie gyveno ant gatvės ir be
namų. Jie rodė nuotraukas žmonių, gulinčių ant žemės.
Negalėjai atskirti, ar jie miega, ar numirę. 

Jie matė daug įvairių gyvūnų, kaip beždžionių ir
liūtų. Kartą buvo toks nutikimas — beždžionė pavogė

vandens butelį ir pabėgo. 
Vidas mokė jaunus afrikiečius, kaip naudoti kom-

piuterį. Jis jiems parodė, kaip naudoti ,,Facebook”, ir
dar dabar kartais susirašinėja su jais elektroniniais
laiš kais. Lukas ir Vidas Afrikoje žaidė futbolą ir taip su-
sidraugavo su vietiniais berniukais.

Jie pasakojo, kad Afrikoje reikėjo būti atsargiais:
dažnai šaligatviuose matydavo neuždengtas duobes, į
kurias lengvai galėjai įkristi. Jie nebuvo pripratę prie
vietinio vandens — kad nesusirgtų, jie jį  filtravo ir viri-
no prieš geriant.

Lukas ir Vidas sakė, kad jie abu išmoko, jog reikia
įvertinti gyvenimą čia, Amerikoje.

Stefanija Rekašiūtė
Aš esu 3 ir 4 skyriaus mergaičių grupėje.  Šiandien

nebuvo mūsų vadovės Ramos Kavaliauskienės.  Buvo
pavaduotoja Emilija ir dvi padėjėjos. Emilija išdalino
kalbų sąrašus.  Po to Emilija parodė iškirptus sakinius,
kurie buvo parašyti tom kalbom.  Mes turėjome atspėti,

katra kalba buvo parašyta tie sa-
kiniai. Kai atspėjome visus saki-
nius, Emilija mums išdalino spal-
vinimo lapus su žmonėmis, pasi-
puošusiais įvai rių kraštų tauti-
niais rūbais. Mes spalvinome ir
spėliojome, iš kokio krašto jie ga-
lėjo būti. Susi rin kimui einant prie
pabaigos, žai dėm žai dimą: vienos
vaidino žmones iš svetimo krašto, o
kitos tu rėjo atspėti, iš kurio. Šis su -
si rinkimas buvo geriausias iš vi-
sų.

Lukas Stankus     
Šiandieną, kaip visuomet, mes

susirinkome apačioje (Ateitininkų
namuose) švęsti gimtadienius ir
sugiedoti ateitininkų himną. Tada
nuėjome su savo būreliais. Mes iš-
mokome, kaip sakyti: ,,Labas, kaip
tau?” kitose kalbose. Kai baigėme,
išėjome į lauką pažaisti futbolo. Po
to pavalgėme. Aš valgiau daug sau-
sainių ir gėriau daug limonado.
Štai ką mes darėm šiandien. 

Čikagos Partizano Daumanto-Prano Dielininkaičio jaunųjų ateitininkų kuopos nariai aprašo savo susirinkimus,
kurie vyksta kas mėnesį Ateitininkų namuose, Lemont. Šįkart jie susipažino su įvairiomis pasaulio kultūromis.

Jaunieji Čikagos ateitininkai su savo vadovais, apsirengę ,,Ateities” žurnalo šimtmečio
marškinėliais. Iš k.: Lukas Stankus, Petras Vaikutis, būrelio padėjėja Alena Pranckevi-
čiūtė, Nykolas Rekašius, Matas Mikuckas, Aldas Kriaučiūnas, Petras Simonaitis, Aras
Daulys. Ant vadovo Kovo Kulbio nugaros – Lukas Katilius, ant padėjėjo Kovo Polikaičio
– Tadas Stankus.                                                                                       Kazio Motekaičio nuotr.

Apsilankykite
ateitininkų interneto

svetainėje ateitis.org

Susipažinome su pasauliu
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– Praėjusiais metais Lietuva
minėjo dvidešimt metų nuo diplo-
matinių santykių su JAV atnauji-
nimo. Kokia yra Jūsų JAV ir Lie-
tuvos diplomatinių santykių vizi-
ja ateinantiems dvidešimčiai me-
tų? Kokie iššūkiai laukia?

– Remdamasi savo, kaip JAV
ambasadorės Lietuvoje, dvejų metų
patirtimi, matau daug neišnaudotų
ekonominių ir verslo galimybių. To-
dėl stengiuosi, jog JAV bendrovės
atkreiptų dėmesį į Lietuvą, kuri,
būdama Europos Sąjungos narė, turi
priėjimą prie didžiulės rinkos, tuo
pačiu turi patirties bendraujant su
Rytais. Tad Lietuva iš tiesų yra labai
svarbioje strateginėje padėtyje ir
JAV bendrovės, dirbdamos su Lietu-
vos įmonėmis, gali pasiekti ir tas
dideles globalines rinkas. Todėl šiuo
atveju kalba eina ne apie mažą Lie-
tuvos ekonominę rinką, bet apie tai,
kad lietuviai gali būti naudingi part-
neriai pasiekiant tas didesnes rin-
kas. Tikiu, jog tos neišnaudotos ga-
limybės dar labiau išryškėjo, pama-
čius, kokį susidomėjimą JAV ben-
drovės parodė Pirmąja sertifikuota
verslo misija Lietuvoje. Misijoje da-
lyvavo dvidešimt rimtų JAV bendro-
vių, dirbančių įvairiose srityse. Mi-
sijos metu įvyko apie 90 susitikimų
su 30 lietuviškų įmonių, ir tai buvo
pirmoji misija Lietuvoje! Šia misija
siekėme dviejų tikslų. Vienas iš tik-
slų buvo kilstelėti JAV verslo ben-
druomenių susidomėjimą Lietuva.
Tikiu, jog mums pavyko tai įgyven-
dinti. Kitas tikslas buvo užmegzti
konkrečius verslo santykius. Nors
apie konkrečias pasirašytas sutartis
sužinosime tik po kelių savaičių ar
mėnesių, misijos metu užsimezgė
geri ryšiai, atsirado ne viena, daug
žadanti bendradarbiavimo galimybė.   

Žinau, jog Lietuvos Vyriausybė
savo nauju užsienio politikos užda-
viniu pasirinko Šiaurės ir Baltijos
šalių bendradarbiavimą. Žiūrėdama
į ateitį, JAV galvoja, jog tai ypač daug
žadanti politikos kryptis, nes mes
turime stiprius ryšius tiek su Šiau-
rės, tiek su Baltijos šalimis, mus sieja
tos pačios vertybės ir interesai.
Jungtinės Amerikos Valstijos visada
palaikė didesnį regioninį bendradar-
biavimą tarp Šiaurės ir Baltijos
šalių, todėl tai galėtų tapti dar viena
daug žadančia bendradarbiavimo
kryptimi tarp JAV ir to regiono.   

– Rudenį lankydamasi JAV
sostinėje Lietuvos Seimo pirmi-
ninkė Irena Degutienė pastebėjo,
jog nemažai JAV politikų galvoja,
kad Rusija sėkmingai žengia de-
mokratijos keliu. Degutienė ma-
no, jog Rusija žengia Kinijos pė-
domis – skatindama laisvą ekono-

miką, tačiau politikos srityje rink-
damasi autoritarinį valdymą. Ar
pritariate Seimo pirmininkei, tu-
rint omenyje, jog dabartinis Rusi-
jos ministras pirmininkas Vladi-
mir Putin neseniai viešai pareiškė
apie savo ketinimą ir vėl siekti
prezidento posto?

– Bendravimas su Rusija yra
iššūkis mums visiems. Puikiai žino-
te, jog, Barack Obama tapus prezi-
dentu, Jungtinės Amerikos Valstijos
paskelbė santykių su Rusija perkro-
vimą (angl. ,,policy of  reset”). Manau,
jog svarbu yra suprasti, ką tas per-
krovimas reiškia ir ko jis nereiškia.
Santykių perkrovimo galutinis tik-

slas nebuvo bandymas turėti gerus
santykius su Rusija. Santykių perk-
rovimo uždavinys buvo pripažini-
mas, jog Rusija vaidina vaidmenį,
sprendžiant svarbiausius tarptau-
tinius ir tarpvalstybinius iššūkius,
kurie rūpi tiek JAV, tiek ES, tiek ir
Lietuvai. Santykių perkrovimo su
Rusija tikslas buvo atpažinti tas sri-
tis, kuriose mus sieja bendri intere-
sai, tas sritis, kur geresnis bendra-
darbiavimas padėtų rasti išeitį
sprendžiant tarptautines ir tarpval-
stybines problemas kaip Iranas, Af-
ganistanas, branduolinis ginklas. To-
dėl Amerika pradėjo su Rusija dirbti
šia linkme, kad galėtų toliau judėti
sprendžiant didžiausias tarptautines
problemas. Mes ir toliau bandysime
dirbti šia linkme – konstruktyviai ir
pragmatiškai. Rusijos žmonės išsi-
rinks savo prezidentą, tai – išimtinė
jų teisė. Manau, jog panašiai ir Lie-
tuva daugeliu atvejų stengiasi turėti
pragmatinius santykius su Rusija,
pripažįstant, jog ta šalis [Rusija] yra
realybė. Mes visi pripažįstame sudė-
tingą penkiasdešimties metų oku-

JAV ambasadorė Lietuvoje ragina JAV lietuvius
domėtis Lietuva ir galimybėmis joje

pacijos istoriją, tačiau agresyviai
einant pasirinktu keliu, taip pat
siekiant energetinės Lietuvos nepri-
klausomybės, bandome pragmatiš-
kai spręsti problemas tarp Rusijos ir
Lietuvos. Manau, jog mes visi turime
ir toliau bandyti dirbti tokia linkme.
Tuo pačiu noriu paminėti, jog tarp
JAV ir Rusijos yra sudaryta bendra
komisija, kurioje apie 12 grupių dir-
ba ties įvairiais klausimais, tarp jų –
žmogaus teisės ir demokratijos klau-
simais. Nes mes tikime, jog yra svar-
bu tiek su Rusija, tiek su kitomis ša-
limis eiti į priekį, sprendžiant žmo-
gaus teisių ir demokratijos proble-
mas.    

– Emanuelis Zingeris, Seimo
Užsienio reikalų komiteto pirmi-
ninkas, rugsėjo mėnesį kalbėda-
mas spaudos konferencijoje Čika-
goje pabrėžė, jog Lietuva iki šiol
jaučia labai stiprų Rusijos norą ją
pritraukti arčiau savęs, todėl, jo
nuomone, JAV išlieka svarbiausiu
strateginiu Lietuvos partneriu.
Zingeris taip pat pabrėžė, jog tai,
kad Lietuva savo krašto saugumui
skiria vos 0.85 proc. savo BVP, yra
nedovanotina. Ar sutinkate su
Zingeriu?

– Kaip buvęs JAV gynybos sekre-
torius Robert M. Gates ir dabartinis
sekretorius Leon E. Panetta pabrėžė,
yra labai svarbu ateityje NATO tu-
rėti išteklius ir galimybes, būtinas
įgyvendinant įsipareigojimus ir sie-
kiant savo užsibrėžtų tikslų. Visos
NATO narės yra įsipareigojusios
prisidėti prie šių organizacijos ištek-
lių ir pajėgumo. NATO narės yra po-
litiškai įsipareigojusios saugumui
išleisti 2 proc. savo BVP, kuris įgalin-
tų platesnius NATO pajėgumus atei-
tyje. Todėl, JAV nuomone, visos
NATO narės turi judėti šia linkme ir
kuo greičiau įgyvendinti šį uždavinį.
Artėjant NATO suvažiavimui, kuris
po 13 metų ir vėl bus rengiamas JAV,
Čikagoje, šis šalių pajėgumo klausi-
mas bus keliamas. Mes tikimės, jog iš
Lietuvos išgirsime apie jos planus
savo gynybos išlaidas priartinti prie
2 proc. BVP tikslo.

– Jau kuris laikas užsienio
politikoje Lietuva sunkiai randa
dialogą su Lenkija ir pasaulio
žydų institucijomis. Kokia Jūsų

nuomonė šiais opiais ir jautriais
Lietuvai klausimais?

– Mums visada buvo labai svarbu
JAV ir Lietuvos santykiuose skatinti
ir remti Lietuvos pastangas, jai suvo-
kiant sudėtingus ir jautrius savo
istorinius įvykius, tarp jų – Holo-
kaustą bei įvykius, susijusius su Lie-
tuvos okupacija. Man Lietuvoje bū-
nant dvejus metus, galiu pasakyti,
jog šioje srityje buvo padarytas ypač
įspūdingas ir teigiamas progresas. Ir
čia aš noriu pagirti Lietuvos Vyriau-
sybę, jai prisiėmus atsakomybę ir
žengus labai svarbius žingsnius. Aš
turėjau progą aplankyti mažesnius
Lietuvos miestelius ir kaimus, susi-
tikti su nemažu skaičiumi Lietuvos
žmonių, pasikalbėti su jais šiomis
temomis. Matau daug teigiamo, kaip
Lietuvos žmonės suvokia savo pra-
eitį. Ypač didelis žingsnis, nepaisant
ekonominės krizės, buvo žengtas iš
Lietuvos Vyriausybės pusės – ji su
stipria Seimo parama priėmė įsta-
tymą, pagal kurį žydų bendruomenei
Lietuvoje bus atlyginta už karo me-
tu prarastą/atimtą bendruomeninę
nuosavybę. Tai buvo labai sunku
įgyvendinti, ir šis žingsnis pareikala-
vo tikro vadovavimo. Mes sveikina-
me tai. Bet tai nėra vienintelis žings-
nis. Šie metai Lietuvoje taip pat buvo
skirti paminėti Holokausto aukoms
atminti. Lietuvos Vyriausybė buvo
sudariusi labai plačią šiai sukakčiai
skirtą programą, kurioje buvo tiek
kultūrinių, tiek akademinių rengi-
nių. Lietuvai suvokiant savo praeitį,
matau jos pastangas dėmesį sutelkti į
švietimą. Manau, jog čia Lietuva
eina teisingu keliu, galvoju, jog il-
gainiui visi šie žingsniai sugrįš Lie-
tuvai su kaupu. JAV, Pietų Afrikoje ir
kitur gyvena gausi litvakų diaspora.
Tikiu, jog tos gausios bendruomenės
talentai ir dėmesys Lietuvai gali būti
pajungti šaliai žvelgiant į ateitį,
einant demokratiniu keliu, link rin-
kos ekonomikos. Taip pat manau, jog
yra labai svarbu, kad Lietuvos Vy-
riausybė labai aktyviai siekia gerų
santykių su Izraeliu. Yra logiška
ateityje galvoti apie, pavyzdžiui, eko-
nominį bendradarbiavimą tarp šių
dviejų šalių. O norint tai pasiekti,
reikia išspręsti tas jautrias temas.
Amerika džiaugiasi dedamomis pas-
tangomis ir nori tikėti, jog jos bus
tęsiamos ir toliau.

– Jūs labai daug dirbote, kad
Pirmoji sertifikuota JAV verslo
misija Lietuvoje taptų tikrove.
Tado Vizgirdos, Amerikos Preky-
bos rūmų Lietuvoje pirmininko,
nuomone, pirmoji misija bus sėk-
minga, jei misijos metu būtų pa-
sirašyta viena sutartis. Kokia Jū-
sų nuomonė apie šią verslo misiją
ir jos svarbą Lietuvai ir Ameri-
kai? 

– Kaip spaudos konferencijose
sakė JAV Komercijos departamento
sekretoriaus pavaduotojas Europai ir
Azijai Juan Verde, kuris iš tikrųjų
buvo misijos autorius ir jos varomoji
jėga, problema nėra tai, kad Lietuva
neturi, ką pasiūlyti, ji turi ypač daug
ką pasiūlyti, problema yra tai, jog pa-
saulis nežino apie visas tas galimy-
bes. Todėl pirmas šios Pirmosios mi-
sijos tikslas buvo kuo labiau pa-
skleisti žinią apie misiją. 

Nukelta į 14 psl.

Pasak dvejus metus Lietuvoje dirbančios JAV ambasadorės Anne E. Derse, šiandien
Jungtinės Amerikos Valstijos su Lietuva bendradarbiauja ne tik dvišalių santykių
lygyje, bet ir kaip su ypač svarbia NATO nare. ,,Kai mes sėdime prie apskrito NATO

stalo, kur kiekviena narė turi lygias teises, Lietuva šioje organizacijoje turi pilną balso teisę”,
– pokalbio rudenį JAV ambasadoje Vilniuje metu sakė Anne Derse. Ambasadorė pabrėžė, jog
Lietuva, net ir būdama maža, labai daug prisideda prie NATO tikslų teikti bendrą saugumą
pasaulyje, ,,todėl mes dažnai kaip Lietuvos indėlio nuostabų pavyzdį nurodome Jūsų šalies
dalyvavimą NATO misijoje Afganistane”. 

Į ,,Draugo” klausimus apie Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą politikos, verslo, ener-
getikos ir švietimo srityse atsako JAV ambasadorė Lietuvoje Anne E. Derse. 

JAV ambasadorė Lietuvoje Anne E. Derse.      Elta nuotr.



Jau kuris laikas Hawaii, Kapolei
mieste gyvenantis, Čikagos lie tu -
viams gerai pažįstamas fotografas
bei liaudies meistras Saulius Sas -
naus  kas, nepaisant to, kad jau yra
per žen gęs 50 metų amžiaus ribą, yra
ir aistringas maratono bėgi kas.

2011 m. jis dalyvavo Honolulu
ma ratone (viename iš didesnių pa -
sau lyje), kuris nuo 1973 m. yra bėga-
mas antrąjį gruodžio mėnesio sekma-
dienį (šiemet maratonas vyko gruo-
džio 11 d.).

Šio maratono pradžia buvo gana
kukli, ir pradžioje daug dalyvių jis
nesutraukdavo. Tačiau dabar kiek-
vienais metais Honolulu maratone
dalyvauja daugiau nei 20,000 bėgikų.
Gausiausias jų būrys susirinko 1996-
aisiais, kai var žėsi net 34,434 ilgų ats-
tumų bėgimo mėgėjai, iš kurių 27,022
pasiekė ma ratono pabaigą. 

Unikalus yra šio maratono bėgi -
kų tautybių santykis, nes nemažą
dalį jo dalyvių sudaro sportininkai iš
Japonijos, kuriuos čia atskraidina
maratono pagrindinis rėmėjas – „Ja -
pan Airlines’’ (JAL). 2008 m. iš 23,231
maratono dalyvio net 14,408 (62 proc.)
buvo iš Japonijos. 

Dauguma maratono laimėtojų
yra Kenijos atstovai, kurie, beje, bėga
ir nugali daugelyje žymesnių pasau -
lio maratonų. 2011 m. pergalę šventė
Nicholas Chelimo, atstumą įveikęs
per 2 val. 14.56 sek. (jis pirmas buvo
ir pernai). Moterų grupėje laimėjo
Woynishet Girma – 2 val. 31.41 min.
2009 m. nugalėtojos laurus nuskynė
rusė Svetlana Zakharova (2 val. 28.34
min.).

Kiek mums žinoma, 39-ajame
Honolulu maratone, veteranų grupė-
je (vyresnių nei 50 metų amžiaus),
bėgo ir lietuvis S. Sasnauskas. Jis
pasirodė garbingai – bendroje įskai -

toje buvo visų bėgikų viduryje (bėgi-
mo rezultatas – kiek daugiau nei 6
valandos, kas tokio amžiaus sporti -
nin kui yra tikrai neblogai).

Ateityje Saulius ketina pagerinti
savo rezultatą, nors, anot jo, su kiek -
vienais metais maratonas vis sun -
kiau įveikiamas. „Bet aš vis tiek ne -
pasiduosiu’’, – sako lietuvis bėgikas,
kuris, niekieno neskatinamas, nori
sumušti senjorų rekordą, ko jam ir
linkime. O sporte amžiaus ribų juk
nėra: reikia tik pasišventimo ir
užsispyrimo. 
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Prieš pat Naujuosius metus –
gruodžio 29 d. – vienas garsiausių
Lietuvos krepšininkų, teisėjų ir
krep šinio žinovų Stanislovas Ston-
kus at šventė savo 80-ąjį gimtadienį. 

Jo ilgas ir žymus gyvenimo ke -
lias prasidėjo Telšiuose, kur Stanislo -
vas Stonkus gimė. 1938–1942 m. mo -
kėsi Telšių S. Daukanto pradžios, o
1942–1950 m. – Telšių Žemaitės vid.
mokyklose. 1950–1954 m. jis žinių sė -
mėsi Lietuvos kūno kultūros insti-
tute. 

Šio vyro gyvenimo kelias gausus
pasiekimų ir laimėjimų. Jis ne tik
bu vo žymus krepšininkas, bet ir
moks lininkas – turi habilituoto dak-
taro laipsnį socialinių mokslų srity-
je.

Stonkus – LDK Gedimino IV
laips nio kavalierius, LKK Krepšinio
ir tinklinio katedros vedėjas, tarp-
tau tinės kategorijos krepšinio teisė-
jas, Lietuvos kilnaus elgesio komite-
to prezidentas, Lietuvos sporto mok-
slo ekspertų tarybos narys ir t. t. 

Krepšinį jis pradėjo žaisti LKKS,
vėliau buvo Kauno „Žalgirio” pagrin-
dinis žaidėjas (1950–1958). Stonkus –
TSRS krepšinio čempionas (1951),
sidabro (1953), bronzos medalių lai -
mė tojas. Lietuvos krepšinio rinkti-
nės žaidėjas (1951–1956), pelnęs 895
taškus ir sužaidęs 50 tarptautinių
rungty nių, XV ir XVI olimpinių žai-
dynių da lyvis, sidabro medalio lai-
mėtojas, Europos čempionas (1957).

Nuo 1958 m. šis žymus tautietis
dirbo LKKA (iki 1995 m. vadinosi
LVKKI, iki 1999 m. – LKKI). Pradžioje
jis buvo Žaidimų katedros dėstytojas,
vėliau – tos katedros vedėjas. Ston-
kus 1968 m. gavo docento vardą, 1978
m. bu vo prorektorius studijų reika-
lams, 1978–1990 m. ėjo rektoriaus
pareigas. 1989-aisiais pelnė profeso-
riaus vardą. 1974 m. Tartu (Estijoje)
apsigynė pe dagogikos mokslų kan-

didato (dabar daktaro) disertaciją
„Techninio ir fak tinio jaunųjų krep-
šininkų (13–14 ir 15–16 m.) rengimo
metodikos tobulinimo keliai”. 1987
m. Jungtinėje mokslo taryboje prie
Maskvos centrinio kūno kultūros
instituto apgynė pedagogikos mokslų
daktaro diser taciją „Techninio ir
taktinio jaunųjų krepšininkų rengi-
mo pagrindai”.Stonkaus straipsniai
pasirodė mokslo žurnale „Ugdymas.

Kūno kul tūra. Sportas’’ (2003–2008) ir
kt. Jis pa rašė knygas „Krepšinis ir
krepšinin kai’’ (su V. Kazakevičiu-
mi, 1966), „Tre  niruokimės savaran-
kiškai” (1967, lietuvių, rusų, serbų
kalbomis), „Lietuvos krepšinis” (su
kitais, 1977), „100 žingsnių per pa-
saulį” (2 tomai, 1991, 1992), „Vytau-
tas Augustauskas-Augustaitis 1904–
1958’’ (2003), „Krep  šinis. Istorija. Teo-
rija. Didakti ka’’ (2003).

Dabar Stonkus yra Lietuvos
sporto enciklopedijos vyr. redakto-
rius, eina ir kitas pareigas. Nepai-
sant jo garbingo amžiaus, jis dar
darbingas ir žva lus. 

Su žmona pedagoge Irena užau-
gino du vaikus – Gintarą ir Jūratę.

Sukaktuvininkui linkime geros
sveikatos ir dar daug laimingų me-
tų!

Lietuvos krepšinio legendai – jau 80  

Saulius Sasnauskas bėga Honolulu mara-
tone.    S. Sasnausko asm. archyvo nuotr.

EDVARDAS  ŠULAITIS

Honolulu maratone bėgo lietuvis
EDVARDAS ŠULAITIS

2012-ieji bus įdomūs sporto sirga -
liams: vyks olimpiada, Europos fut-
bolo čempionatas, laukia intriguo-
jan čios kovos dėl NBA ir ,,Formulės
1” čempionų vardo.

Liepos 27 dieną Londone prasi -
dės vasaros olimpiada, truksianti iki
rug pjūčio 12 dienos. 26 sporto šakose
bus išdalinti 39 medalių komplektai.
Jau aišku, kad Lietuvai atstovaus
bok sininkas Egidijus Kavaliauskas,
kanojininkas Jevgenijus Šuklinas,
penkiakovininkė Laura Asadauskai -
tė, irkluotojai Mindaugas Griškonis,
Saulius Ritter, Rolandas Maščinskas
ir Donata Vištartaitė, buriuotojai
Juo zas Bernotas ir Gintarė Scheidt.

Geriausi pasaulio sportininkai
rinksis į olimpiadą, tačiau birželio
pra džioje į Lenkiją ir Ukrainą vyks
geriausi Europos futbolininkai. 16
ge riausių Senojo žemyno futbolo

rinktinių kovos dėl teisės liepos 1-ąją
Ukrainoje žaisti Europos futbolo
čempionato baigia mo siose rungty-
nėse. Sėkmė prana šaujama dabarti-
niams pasaulio bei Europos čempio-
nams ispanams ir pa saulio bronzos
medalininkams bei Europos vice-
čempionams vokie čiams.

Dabar vykstantis NBA regulia-
rusis sezonas baigsis balandžio pa-
bai goje, o tada prasidės atkrintamo-
sios varžybos dėl čempionų žiedų. Se-
zonas tik įsibėgėja, tad, kas laimės
apdovanojimus, dar toli gražu nėra
aišku.

Kovo mėnesį Australijoje prasi -
dės šių metų ,,Formulės 1” čempiona -
tas, kuriame dalyvaus net šeši pasau-
lio čempionai. Čempiono titulą gins
ir trečio sieks Sebastian Vettel. Ant-
rojo titulo sieks Jenson Button, Le-
wis Hamilton ir į sportą grįžtantis
Kimi Raikkonen, trečiojo – Fernando
Alon so, aštuntojo – Michael Schu-
macher. Per šį sezoną įvyks net 20
lenktynių, iš kurių priešpaskutinės –
JAV, Texas sostinėje Austin.

2012 metais taip pat įvyks 46-asis
,,Super Bowl’’, gegužės mėnesį – čem -
pionų lygos baigiamosios rungtynės,
4 teniso didžiojo kirčio turnyrai ir
dar daug kitų įspūdingų sporto ren-
ginių.

2012-ieji sporte
PAUL TRIUKAS

Praėjusią savaitę Argentinoje
pra sidėjo garsiausios pasaulio lenk-
tynės – ,,Dakaro ralis’’.

Pirmąją lenktynių dieną, likus 2
kilometrams nuo baigiamosios lini-
jos, nuo motociklo nukrito ir vėliau
kelionėje į ligoninę mirė motocikli -
ninkas iš Argentinos Jorge Martinez

Boero. Jis Dakaro lenktynėse dalyva-
vo antrą kartą.

Tarp motociklininkų 57 kilo-
metrų atstumą per 32 minutes ir 37
sekundes įveikė ir po pirmojo ruožo
pirmauja čilietis Francisco Lopez.
Automobiliais važiuojantieji šiuo
me tu atsilieka nuo ruso Leonid No -
vitzki, kuris vairuoja ,,Mini’’.

Prasidėjo Dakaro lenktynės
PAUL TRIUKAS

Kasmetinį parodomąjį turnyrą
Abu Dabyje, kuriame dalyvauja šeši
geriausi pasaulio tenisininkai, pra -
ėjusią savaitę laimėjo pirmoje vietoje
ATP lentelėje esantis serbas Novak
Djokovic.

Roger Federer ir Rafael Nadal iš
karto gavo kelialapius į pusfinalius,
o Djokovic, David Ferrer, J-Wilfried
Tsonga ir Gael Monfils teko susi-
grumti ketvirtfinalyje. Djokovic 6–2,
4–6, 6–2 nugalėjo Monfils, o Ferrer
6–2, 6–7 (5–7), 6–2 – Tsonga. Pusfi-
nalyje Djokovic 6–2, 6–1 sutriuškino
ir iš ko vos dėl nugalėtojo vardo

pašalino Federer. Nadal netikėtai
pralaimėjo savo tautiečiui Ferrer –
1–6, 5–7.

Baigiamojoje dvikovoje Djokovic
6–2, 6–1 palaužė ispaną Ferrer.

Parodomąjį turnyrą laimėjo N. Djokovic
PAUL TRIUKAS

D. Ferrer, N. Djokovic, Sheikh Nahyan ir
Khaldoon Bin Mubarak.  Gulf News nuotr.

Krepšinio legenda Stanislovas Stonkus.
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,,Nėra mažų vaidmenų, tik maži artistai”
(Abdonas Lietuvninkas)

LAIMA APANAVIČIENĖ

Kartais gyvenime būna keistų
sutapimų. Vienas toks įdomus suta -
pi mas neseniai nutiko ir man. Atida -
rant skiautininkės Jadvygos Oran -
tienės parodą ,,Gyvenimas yra gra -
žus” Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre prie manęs priėjo į parodos
atidarymą atėjusi Violeta Valaitytė ir
pasakė, kad turi ,,Draugo” redakcijai
dovaną – žinomo Lietuvoje boso Ab -
do no Lie tuvninko (1921–1994) 90-
mečiui pami nėti išleistą kompaktinę
plokštelę. Kartu ji perdavė daini-
ninko žmonos Nijolės Lietuvninkie-
nės pra šymą – pristatyti plokštelę
mūsų laikraščio  skaitytojams. Su
malonumu sutikau tą padaryti, nes
A. Lie tuv ninkas buvo vienas mėgia -
miau sių mano mamos dainininkų.
Tačiau šventės, dukros su šeima iš
Lietuvos atvykimas sujaukė visus
planus. Taip savo pažado iki Naujųjų
ir neįvykdžiau.

Praūžus šventėms, vieną vakarą
sumaniau pavartyti gal prieš porą
me  tų man kažkieno padovanotą kny -
gą apie liaudies menininkę Birutę
Kuckaitę ,,Gervėčių kraštas Birutės
Kuckaitės tapyboje”. Atsiverčiau,
pra dėjau skaityti ir... savo akimis ne -
tikiu – viena žinomiausių ir įdo -
miausių Lietuvos tautodailininkių B.
Kuckaitė – buvusios balerinos N. Lie -
tuvninkienės, A. Lietuvninko žmo -
nos sesuo. Ar tai nebuvo priminimas
man, kad ,,pažadėjau – patiešijau....”,
bet?.. 

Tad šį kartą savo pažadą vykdau
ir noriu  ne tik pristatyti skaityto-
jams kompaktinę plokštelę ,,Maestro
Basso Profondo Abdonas Lietuv nin -
kas”, bet ir prisiminti puikųjį operos
bosą Abdoną Lietuvninką, kurio bal-
sas, pasak muzikologo Viktoro Ge ru -
laičio, buvo: ,,Bedugnė gelmė. Kal-
nų šaltis. Liepsnos aistra. Perkūno
griausmas. Erdvės gausmas… Bosas
švel nus kaip mylimosios šiluma. Ak -
sominis kaip vasaros vakaras. Pas -
laptingas kaip naktis.”

Lietuvninkų vaikai Aldona ir
Abdonas nuo mažens buvo apsupti
muzikos. Balsą dainininkui padova -
nojo jo mama, turėjusi gražų mecoso-
praną, smuiku griežė būsimojo dai -
ni ninko tė vas. Tačiau pats Abdonas,
nors gimnazijoje smui kavo (koks
ber niukas nenori būti panašus į
tėvą!?) ir pūtė triūbą, dainininku bū -
ti nesi ruošė. Jį nuo mažens labiau
nei mu zika traukė technika, tad
pasirinko studijuoti mechaniką Vy-
tauto Di džiojo universitete. Šalia lan -
kė smui ko kla sę Kauno konser vato-
rijoje. 

Nemėgęs dainuoti viešumoje,
dai ni ninku Abdonas tapo atsitikti-
nai. ,,Kartą, mūsų namų šventėj, dai -
nuojant jaunimui, išgirdau ir Ab -
dono balsą. Jo balsas mane užim po -
na vo. Tuomet pas mus gyveno Kon -
servatorijos studentas Jeroni mas,
kuris pas Juozą Babravičių lankė
dai na vi mą. Paprašiau, kad jis nu si -
vestų Ab doną patikrinti balsą. ‘Jei
balsą bus galima apvaldyti, galės
dainuoti’,  – pasakė J. Babravičius. O
vėliau sakė: ‘Laimingi kaimynai,
kurie gali jį girdėti’” – savo prisimi-
nimuose apie dėdę rašė jo sūnėnas
Alvydas.

Pradėjęs dainavimo studijas,
nutraukia mokslus Vytauto Didžiojo
universitete. ,,1947 metais rekomen-
duodamas savo studentą Operos ir

baleto teat rui, J. Babravičius rašė:
‘Šiuo tvirti nu, kad Lietuvninkas Ab -
donas turi la bai gerą balsą, gabus,
labai mu zi ka lus, laisvai skaito gai -
das, gerai akompanuoja ir sugeba
greit išmokti ope ros partijas.’” –
teigia ,,Lietuvos ži niose” (2011 m.
spalio 17 d. Aud rius Musteikis). 

1950 metais baigus Konserva to -
rijos Petro Olekos dainavimo klasę,
prasidėjo didžioji daini nin ko kelionė
per gyvenimą. Ta kelionė nebuvo
lengva, rožėmis klota. Jis priklau sė
tai dainininkų kartai, kuri dar ne -
turėjo galimybių stažuotis La Scala
ar kitoje kokioje garsioje pasaulio
sce noje. 1951 m. A. Lietuvninkui,
Ber   ly ne vykusia me konkurse tapus
lau rea tu, buvo pasiūlyta dirbti Mas k -
vos teatre. Tačiau jis atsisakė arti -
miesiems pasakydamas: „Kaip aš ga -
liu ten dainuoti, kai Tėvynėje Lie tu -
voje mano broliai ir seserys ašaras
lie ja tremiami į Sibirą, kankinami?”

Scenoje sukurta daugybė didelių
ir mažų vaidmenų, o kas besuskai -
čiuos, kiek dainuota  koncertuose,
kiek įrašų padaryta Lietuvos radiju-
je. Jo bosą pažino ir mėgo Lietuvos
mieste lių ir kaimų gyventojai, tačiau
jis ma žai dainuodavo vyriau sybi -
niuose koncertuose, o jau pobūviuo -
se jis griežtai atsisakydavo dainuoti,
nors ir būdavo prašomas. Pasak diri-
gentės Margaritos Dvario nai tės, jam
,,ir išvaizdos gamta nepa šykštėjo:
buvo karališko ūgio, laikysenos, su -
dė jimo, turėjo aktorinį individua lu -
mą.” Muzikologo V. Geru lai čio many-
mu, atsisakymas  stoti į Ko munistų
partiją A. Lietuvninkui su trukdė
tapti liaudies artistu: ,,Visą gyveni-
mą liko lietuviu. Lietuv nin ku.” 

A. Lietuvninkas žinomas ir kaip
mylimas pedagogas. Jis dėstė daina -
vimą Pedagoginiame institute bei
Lietuvos konservatorijoje, jo paruoš -
ti mokiniai ir šiandien sėkmingai
dainuoja šalies scenose. 

Dainininkas buvo didelis gamtos
ir gyvūnų mylėtojas. Atrodo jį mylėjo
visi miesto žvirbliai ir balandžiai:
,,Kiek jų priglausta, penėta, girdyta,
gydyta. Kiek patarimų teikta kitiems
globėjams.” (iš M. Dvarionaitės atsi-
minimų). Namuose augino šunis,
buvo pri siekęs bitininkas.

Dainininkas buvo jautrus ir žmo -
nėms: ,,Ne vien gyvū nija, o ir vie ni -
šais, nuskurdusiais žmonėmis rūpin-
tasi. Pasikinkę savo mašinėlę jie su
Nijole įvairiuose Lietuvos kampe-
liuose guo  dė, šelpė ne vieną bedalį
vis iš tų savo pensijų...” (iš M. Dva-
rionaitės atsiminimų). 

Mirė A. Lietuvninkas 1994 me -
tais, palaidotas Vilniuje, Antakalnio
kapinėse, Menininkų kalnelyje.

A. Lietuvninko atminimas bei

įrašų paveldas, be jokios abejonės,
yra reikšminga Lietuvos kultūros da-
lis. Deja, dar ir šiandien, dainininko
nuo pelnai Lietuvoje nėra pilnai įver -
tinti. Tad džiugu, kad minint lietuvių
operos dainininko, Lietuvos nusipel -
ni u sio artisto A. Lietuvninko 90-ąjį
gimtadienį 2011 metų pabaigoje iš-

leista kompaktinė plokštelė ,,Maes t -
ro Basso Profondo Adbonas Lietuv -
ninkas (1921–1994)”. Kompaktinę
plokštelę išleido UAB ,,Prior Musi -
ca”, iš dalies parėmus Lietuvos kul -
tūros rėmimo fondui. Ji skirta pris-
tatyti Maestro ne tik kaip ypatin gą
atlikėją, bet ir kaip muzikos pedago -
gą, kurio pėdsakas įsirėžęs jo užau -
gin tuose mokiniuose. 

Prie leidybos daug prisidėjęs
reži sierius Vytenis Pauliukaitis sa -
ko, kad į ją pakliuvę įrašai – tai, kas
geriausia, vertingiausia iš to, kas iš -
likę. Išliko toli gražu ne viskas. So -
listas – tarptautinio konkurso laurea -
tas – buvo nemažai įrašinėjamas Lie -
tuvos radijuje. Deja, šiandien tuose
fonduose randamos vos kelios operų
arijos. ,,Kitos dingo be pėdsakų, ir ga -

li ma tik spėlioti, kur, kodėl, kas”, –
stebisi V. Pauliukaitis.

Iš viso plokštelėje įrašyti 23 kūri -
niai. „Čia tikrai A. Lietuvninkas”, –
džiaugėsi dainininkas Virgilijus No -
reika, atvykęs 2011 m. spalio 2-osios
popietę į Nacionalinę pa veiks lų ga -
leriją Vilniuje, kur vyko plokštelės
pristatymas. Gausiai susirinkusių
va karo dalyvių širdis jaudino iš
įrašų skambėjęs Maestro ,,basso pro -
fon do” balsas, nukėlęs į tuos laikus,
kai jokios užsienio žvaigždės nekon-
certavo Lietuvoje, o ir talentingiausi
Lietuvos atlikėjai neturėjo jokios ga-
limybės išplaukti į plačiuosius tarp-
tautinius vandenis. 

Plokštelės sutiktuvėse šiltai ir
nuoširdžiai prisiminimais apie sce -
nos bendrakeleivį dalijosi Lietuvos
operos tenoras Virgilijus Noreika, o
dai ni ninkė Irena Jasiūnaitė jam
antrino: ,,Abdonas patvirtino posakį:
‘Nėra mažų vaidmenų, tik maži artis-
tai.’ Mes jį vadinome bosų karaliumi.
Todėl, kad jo balsas buvo karališkas.
Mūsų operos teatras gali didžiuotis,
kad jame vaidino, dainavo toks meis-
tras kaip A. Lietuvninkas.” 

Reikia pasakyti, kad plokštelės
atsiradimas – didelis N. Lietuv nin -
kienės nuopelnas, sugebėjusios iš -
sau goti įrašus, kai iš Nacionalinio
ra  dijo archyvų beveik visi dingę,
nors ir buvo daug įrašinėta.

Plokštelės sutiktuvėse dalyva-
vusi N. Lietuvninkienė dėkodama
visiems susirinkusiems priminė, kad
Vilniuje bus ir Lietuvninko vardo
gatvė. Kol kas miesto savivaldybė ją
dar renka.

Tikėkimės, kad greitu laiku ir
mūsų išeivijos mylėtojai galės įsigyti
šią kompaktinę plokštelę ir pasi-
klausyti šio puikaus boso įdainavi-
mų. 

,,Kai apkabinsiu tave” rodomas 
Palm Springs festivalyje

Kristijono Vildžiūno vaidybinis
filmas ,,Kai apkabinsiu tave” sausio
6–9 dienomis rodomas oficialioje
tarptautinio Palm Springs (JAV) fes-
tivalio programoje ,,Awards buzz”.

Praėjusiais metais sukurtas fil-
mas atstovauja Lietuvai Amerikos
kino akademijos geriausio filmo
užsienio kalba ,,Oskarų” apdovano-
jimų konkurse.

Oficiali tarptautinio Palm
Springs festivalio programa ,,Awards
buzz” sudaryta iš 40 atrinktų viso pa -
saulio filmų, siekiančių tapti geriau-
siu užsienio filmu 84-ąjį kartą rengia-
muose ,,Oskaro” apdovanoji muose.

Filmą festivalio žiūrovams ir
žiniasklaidai pristatys filmo režisie-
rius K. Vil džiū nas ir pagrindinė fil-
mo aktorė Elž bie ta Latėnaitė.

Tarptautinis Palm Springs kino
festivalis yra vienas didžiausių Šiau-
rės Amerikos kino renginių, kasmet
sulaukiantis apie 130,000 žiūrovų.
Festivalis garsėja ,,Black Tie Awards
Gala” apdovanojimų iškilmės, skir -
tos pagerbti metų kino talentus.

Šių metų Palm Springs festivalio
konkurso programoje ,,Awards Buzz”
tarp filmų, nusitaikiusių į ,,Oskarą”
geriausiam užsienio filmui, yra kinų
režisieriaus Yimou Zhang filmas
,,Karo gėlės”, suomių režisieriaus
Aki Kaurismaki režisuotas ,,Havras”
(Suomija, Prancūzija, Vokietija), Wim

Wenders dokumentinis filmas ,,Pi-
na” (Vokietija), Agnieszka Holland
,,Tamsybėse” (Lenkija, Kanada, Vo-
kietija) ir kt. Tarptautinė kino kri-
tikų komisija įteiks FIPRESCI ap-
dovanojimą ge riausiam metų užsie-
nio filmui, ak torei bei aktoriui.

Lietuvišką filmą Amerikoje ir
pasaulyje pla tina New York bendrovė
,,The Film Sales Company”.

,,Kai apkabinsiu tave” pasakoja
apie Antrojo pasaulinio karo metu
išskirtus dukrą ir tėvą, bandančius
su sitikti Šaltojo karo padalintame
Berlyne geležinei uždangai besilei-
džiant. Filmas paremtas garsaus
teatro režisieriaus, aktoriaus Ro -
mualdo Juknevičiaus ir jo dukros
Da lios Juknevičiūtės istorija ir susi-
tikimu Berlyne.

Laura Pačtauskaitė
ELTA

Kristijonas Vildžiūnas.
www.veidas.lt/ nuotr.
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„Baltijos tigrės” po 20 metų: ar Rusija tiesia pagalbos ranką? 

Dvejų metų, kurie astrologų va-
dinami savo savybėmis visiš-
kai priešingų simbolinių bū-

tybių – Triušio ir Drakono vardais,
sandūroje rusakalbėje spaudoje pa-
gausėjo svarstymų apie Baltijos šalių
vietą regione ir ateitį. Įdomu tai, kad iš
pirmo žvilgsnio objektyvių straipsnių
autoriams tarsi priimtinas ugnimi
alsuojančio Drakono vaidmuo, o trims
Baltijos valstybėms – vargšo iš baimės
tirtančio Triušio, kuris netrukus bus
suvalgytas.

Gal ir nereikia kreipti dėmesio į
šiuos pranašautojų personažus, bet
krinta į akis, kad šitaip Lietuva, Lat-
vija ir Estija bandomos atitraukti
nuo visos Europos konteksto ir joms
mėginama pasiūlyti rytietiškas ver-
tybes, su kuriomis jos yra puikiai su-
sipažinusios per pusšimtį sovietinės
okupacijos metų.

Kas laukia „Pribaltikos”?

Štai skaitau Baltijos šalių rusa-
kalbiams skirto žurnalo „Baltijskij
mir” vyriausiojo redaktoriaus, ini-
ciatyvos „Tarptautinė Rusija” komi-
teto koordinatoriaus Dmitrij Kond-
rašov interviu naujienų agentūrai
„Regnum”. 1971 m. Taline gimęs au-
torius yra dirbęs šioje Kremliui arti-
moje agentūroje, įgijęs režisieriaus
profesiją, gyvenęs Sankt Peterburge,
Maskvoje, buvęs ir naujienų agen-
tūros „Rosbalt” bendradarbiu, nuo
2007 m. redaguoja vienintelį tokį vi-
suomeninį politinį žurnalą Baltijos
šalyse. Dažniausiai rašo rusakalbių
santalkos, kalbos, kultūros klausi-
mais, analizuoja nacizmo ir ekstre-
mizmo apraiškas regione, nagrinėja
trijų Baltijos šalių perspektyvas, o
internetiniame puslapyje http://ww-
w.russkie.org/ sakosi mokąs estų,
šiek tiek suomių, na, ir kitas kalbas.

Savo pokalbį su „Regnum” anali-
tikas pradeda nuo šventinių tradicijų
palyginimo Rusijoje ir vadinamojoje
„Pribaltikoje”, kurią mes didžiuoda-
miesi jau 20 metų vadiname Baltijos
valstybėmis. Bet kokios gi, D. Kond-
rašov nuomone, šio regiono politinio
elito ypatybės?

Šį sluoksnį autorius kažkodėl
kildina iš 1947 m., kai garsusis trė-
mimų architektas Lavrentij Berija
pradėjo vykdyti baisius J. Stalin nu-
rodymus. D. Kondrašov tai vadina
„korenizacija” (rusų k. korenь – šak-
nis); suprask – įsišaknijimu, kitaip
sakant, kolonizacija. Autoriaus ma-

nymu, imperijos centras Maskva rė-
mėsi vietiniu elitu, kuris neva sava-
rankiškai vadovavo vietose ir, su re-
tomis išimtimis, net nesvajojo patek-
ti į federalinį centrą. Nors tas centras
neleido užsiimti ideologija, bet, anot
analitiko, toleravo religines šventes,
pavyzdžiui, Kalėdas.

Maskva buvo tokia gera, kad, sa-
kykime, nedraudė sovietiniam rašy-
tojui, vėliau Estijos prezidentui
Lennart Meri bendrauti su Jungtinių
Valstijų intelektualais, o SSRS žlugi-
mo išvakarėse – apsigyventi savo vilo-
je Suomijoje.

Štai taip „Pribaltika” tapo savo-
tiška Sovietų Sąjungos vitrina, o Es-
tija, CŽV duomenimis, kuriuos pa-
teikė estų rašytojas Uno Lacht (prisi-

dengęs slapyvardžiu Onu Thal, šis
poetas buvo Estijos KGB operatyvi-
nis darbuotojas, kovojęs su „miško
broliais”, o išėjęs į atsargą kartu su
L. Meri neigęs sovietinę Baltijos ša-
lių okupaciją), pagal pragyvenimo ly-
gį lenkė Daniją...

O toliau – jau girdėta dainelė.
Nacionaliniai elitai Baltijos kraštu-
ose buvo maitinami iš federalinio
centro, nes SSRS buvo tos „ėdžios”,
kuriose esą tuko būsimieji neprik-
lausomybės vadovai. Rusifikacija,
anot D. Kondrašov, išgalvotas termi-
nas, nes antai jo motiną, kilusią iš
Kubanės kazokų, privertė asimiliuo-

tis ukrainiečiai.

Pagaliau – kokia gi ateitis laukia
„Pribaltikos”? Pasak D. Kondrašov, ji
turi dvi galimybes: arba kelias į eko-
nominę degradaciją, jeigu pirmeny-
bę teiks „titulinei” nacijai, arba į
klestėjimą, jei įsilies į Rusijos rinką
kartu su savo tapatumą išlaikiusiais
rusakalbiais. Įrodyta, ką ir reikėjo
įrodyti: dabar Rusijoje madingas Eu-
razijos sąjungos kūrimo planas turėtų
būtų patrauklus ir Baltijos valstybėms.

Iš laisvės liko tik plėnys

Drakoniškas ugnies kvėptelėji-
mas į Baltijos valstybes juntamas net
aukščiausiu lygiu. Antai prieš pat
Naujuosius metus Rusijos užsienio
reikalų ministerija išplatino pareiš-

kimą, kuriame aptariama rusų ma-
žumų padėtis užsienio šalyse. Šios
ministerijos įgaliotinio žmogaus tei-
sių klausimais Konstantin Dolgov
nuomone, rusakalbių teisės labiau-
siai pažeidinėjamos Baltijos šalyse,
ypač Estijoje ir Latvijoje. Greta to čia
sėkmingai platinamos nacizmo idė-
jos, peržiūrimi Niurnbergo tribunolo
sprendimai. „Tai kraštutinai pavo-
jingos tendencijos, ir mes į tai nuolat
atkreipsime savo partnerių dėmesį”,
– agentūrai „Interfax” sakė „ombuds-
menas”.

O paskutinę gruodžio dieną italų
internetinis žurnalas „Limes” („Ri-

bos”) išspausdino išsamų straipsnį
apie Baltijos šalis po 20 nepriklauso-
mybės metų. Jame apgailestaujama,
kad nei Estijoje, nei Latvijoje, nei
Lietuvoje neliko to pasiaukojimo ko-
voti už savo laisvę, o sunki ekonomi-
nė krizė užgniaužė paskutinius pat-
riotizmo daigus, kurie pirmiausia
suvešėjo per dainuojančią revoliuciją
Lietuvoje. Kur dingo ta vienybė, kai
po „kruvinojo sekmadienio” – 1991-
ųjų sausio 13-osios, kai prie Vilniaus
televizijos bokšto žuvo 14 taikių žmo-
nių, broliai latviai sakė: „Kiekvienas
latvis pasirengęs mirti už Tėvynę,
kai paskutinis lietuvis už ją paguldys
savo galvą.”

Po 1991-ųjų rugpjūčio pučo trys
Baltijos valstybės ėmė greitai tolti
nuo rusiškojo milžino ir vykdyti
struktūrines pertvarkas, atvedusias
jas prie NATO (2004 m. kovą) ir
Europos Sąjungos slenksčio (gegužę).
Bet kodėl „Baltijos tigrė” staiga su-
stojo? – klausia „Limes”. 2008–2009
m. krizė taip nualino Estiją, Latviją
ir Lietuvą, kad bendrasis vidaus pro-
duktas vienoje iš jų, Latvijoje, nukri-
to 18 procentų.

Leidinys tvirtina, kad tai ir le-
mia trintį tarp tautinių mažumų ir
gyventojų daugumos Baltijos šalyse.
Jis aptaria padėtį visose trijose vals-
tybėse, pabrėždamas, kad Lietuva
įnirtingai ieško būdų, kaip atimti iš
Rusijos energetinių išteklių tiekimo
kontrolę, tačiau kol kas jai nesiseka,
o naujos Visagino atominės jėgainės
statyba stringa.

Žurnalas cituoja britų laikraštį
„Daily Mail”, kuriame, tarsi ir juo-
kais, primenama Vokietijos kancle-
rės Angela Merkel prognozė, kokie
scenarijai galimi Europoje. Taigi,
laikraštis teigia, esą, žlugus euro zo-
nai ir visai ES, Rusija grįš į Baltijos
šalis, okupuodama Latviją jau 2015
metais, o kitais – Estiją ir Lietuvą,
vėliau – Baltarusiją ir Moldovą. Nors
„Limes” atsiriboja nuo šių žemo ly-
gio fantazijų, bet tvirtina: geopoliti-
ka mus moko, kad viskas istorijoje
keičiasi, nepaliaujamas judėjimas
vyksta ir Europos integracijoje ar at-
skirų regionų statuso įtvirtinime.

* * *
Mes taip pat galime tvirtinti, kad

fantazijai nėra ribų, kad Baltijos ša-
lių iškovota nepriklausomybė yra
tvirta ir amžina, kad jos monolito ne-
suskaldys jokie užkalbėjimai, įkalbi-
nėjimai ir įtikinėjimai. Tačiau mes
žinome patarlę: „Lašas po lašo ir ak-
menį pratašo.” Sakykime, kad D.
Kondrašov žinojo, ką sako, teigda-
mas, jog „‘Pribaltika’ anuomet pasi-
rašė sau civilizacijos nuosprendį, ir
dabar ekonominė krizė tą nuospren-
dį vykdo”. ES neturi jėgų padėti, o
Rusija su savo rusakalbių armija už-
sienyje gali ištiesti pagalbos ranką.

Geopolitika.lt 

Česlovas Iškauskas – žurnalistas,
ilgametis Lietuvos radijo ir televizijos
darbuotojas.  Internete veda savo tink-
laraštį (www.iskauskas.lt).

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

ČESLOVAS IŠKAUSKAS

Mes taip pat galime tvirtinti, kad fantazijai nėra
ribų, kad Baltijos šalių iškovota nepriklausomybė yra
tvirta ir amžina, kad jos monolito nesuskaldys jokie
užkalbėjimai, įkalbinėjimai ir įtikinėjimai. Tačiau mes
žinome patarlę: „Lašas po lašo ir akmenį pratašo.” 
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LIETUVOS IR PASAULIO NAUJIENOS

Spėjama, kad žemės drebėjimą sukėlė
bandymai išgauti naftą

Vilnius (Delfi.lt) – Sausio 13-
osios bylos įtariamąjį Michail Golo-
vatov paleidusi Austrija bent kurį
laiką bus be Lietuvos diplomatinio
atstovo. Vyriausybė siūlo prezidentei
Daliai Grybauskaitei atšaukti iš pa-
reigų mūsų šalies ambasadorių Vie-
noje Giedrių Puodžiūną.

Sprendimą siūlyti D. Grybaus-
kaitei atšaukti G. Puodžiūną iš am-
basadoriaus Vienoje pareigų Vyriau-
sybė ruošiasi priimti sausio 11 d., li-
kus vos porai dienų iki Sausio 13-
osios metinių. Prezidentei siūloma
diplomatą atšaukti nuo vasario 6 d.
Užsienio reikalų ministerija tvirtina,

jog ambasadoriaus atšaukimas su M.
Golovatov istorija nesusijęs. „G.
Puodžiūno atšaukimas iš Austrijos –
tai yra visiškai normali procedūra.
Jis turėjo būti atšauktas dar 2011 m.,
tačiau tai nusikėlė į šiuos metus. Jis
atšaukiamas su visais kitais amba-
sadoriais, kurie yra atšaukiami 2012
m.”, – sakė užsienio reikalų ministro
patarėja Margarita Butkienė.

Į Austriją G. Puodžiūnas buvo
paskirtas 2006 m. rugpjūtį. Kandi-
datų užimti jo vietą Užsienio reikalų
ministerija kol kas neįvardija.  

Lietuva atšauks ambasadorių iš Austrijos 

ES ir JAV griežtina apribojimus Iranui

Redaktorė Loreta Timukienė • El. paštas: loretatim@gmail.com

Trakuose vyks Europos ir Šiaurės 
Amerikos politikos strategų diskusija

Vatikanas (BNS) – Popiežius Be-
nediktas XVI paskelbė 22 naujų kar-
dinolų vardus, nurodęs, kad į Kardi-
nolų kolegiją jie oficialiai bus įves-
dinti per vasario 18 d. įvyksiančią
konsistoriją. Kardinolai yra svarbūs
Šventojo Tėvo patarėjai, dalis jų daly-
vauja konklavoje, renkančioje naują
pontifiką.

Iš 22 naujai paskirtų kardinolų
18 dar nėra peržengę kanoninės 80
metų amžiaus ribos, todėl galės daly-
vauti Benedikto XVI įpėdinio rinki-
muose. Po jų įvesdinimo į Kolegiją

rinkėjų skaičius padidės iki 125.
Tarp naujai paskirtų Kardinolų

kolegijos narių 16 yra iš Europos,
tarp jų septyni italai. Tarp sulauku-
sių šios garbės prelatų yra Prahos ar-
kivyskupas Dominink Duka, Floren-
cijos arkivyskupas Giuseppe Betori,
New York arkivyskupas Timothy Mi-
chael Dolan, Berlyno arkivyskupas
Rainer Maria Woelki ir Honkongo ar-
kivyskupas John Tong Hon.

Į Kardinolų kolegiją Benediktas
XVI taip pat paskyrė devynis Romos
Kurijos dikasterijų vadovus.

Vilnius (URM info) – Užsienio
reikalų ministerija (URM) sausio
11–12 d. Trakuose rengia tradicinį ne-
formalų ,,Sniego susitikimą” (Snow
Meeting), kuriame dalyvaus Europos
ir Šiaurės Amerikos tarptautinės ir
saugumo politikos ekspertai.

Jie aptars iššūkius euroatlanti-
niam saugumui 2012 m. ir jų regioni-
nius klausimus, padėtį Rusijoje po
Dūmos rinkimų, NATO strateginę
darbotvarkę, Šiaurės ir Baltijos vals-
tybių bendradarbiavimą saugumo
srityje bei kitus klausimus.

Penktą kartą rengiamame susi-

tikime dalyvaus Latvijos ir Švedijos
užsienio reikalų ministrai Edgaras
Rinkevičius ir Carl Bildt, Turkijos
Europos Sąjungos (ES) reikalų mi-
nistras Egemen Bagis, JAV valstybės
sekretorės pavaduotojas Philip Gor-
don, diplomatai, užsienio politikos
patarėjai, analitinių ir tyrimo centrų
tarptautinės ir saugumo politikos
ekspertai iš Šiaurės ir Baltijos šalių,
JAV, Turkijos, Vokietijos, Jungtinės
Karalystės, Vengrijos, Prancūzijos ir
kitų valstybių aukštas pareigas ei-
nantys ES ir NATO pareigūnai, Lie-
tuvos valdžios atstovai.

Lietuva perdavė atsakomybę už
Afganistano Goro provincijos sostinę 

J. Tymošenko vyrui suteiktas prieglobstis Čekijoje

Washington, DC (BNS) – Euro-
pos Sąjunga (ES) ir Jungtinės Valsti-
jos dar sugriežtino apribojimus Ira-
nui, o diplomatai Briuselyje nurodė,
jog buvo susitarta dėl embargo šios
šalies eksportuojamai naftai. 

Kaip pranešama, JAV iždo sekre-
torius Timothy Geithner kitą savaitę
vyks į Kiniją tartis dėl naujų Wa-
shington apribojimų  Irano centri-
niam bankui „koordinavimo”. Šis
dvigubas Vakarų šalių spaudimas
Iranui papildo apribojimus, kurie
anksčiau buvo paskelbti dėl Tehera-
no vykdomos branduolinės progra-
mos ir vis labiau destabilizuoja nuo
naftos eksporto priklausomą šiitiš-
kos respublikos ekonomiką. Iranas
taip mėginamas nubausti už numa-
nomas pastangas pasigaminti bran-
duolinį ginklą.

Tuo tarpu pats Iranas bet kokius
kaltinimus dėl branduolinės progra-

mos atmeta, teigdamas, kad ji esanti
visiškai taiki. Irano įtūžis dėl anks-
čiau paskelbtų priemonių  pasireiškė
Teherano grasinimais, jog JAV karo
laivai nemėgintų rodytis Persijos
įlankoje. Kariškiai ir politikos vado-
vai reiškė pasipiktinimą dėl nuolati-
nio JAV pajėgų buvimo Persijos įlan-
kos regione ir grasino panaudoti sa-
vo karo laivyno „visą jėgą”, jeigu
JAV lėktuvnešis mėgintų grįžti į
šiuos vandenis.

Iranas taip pat grasina uždaryti
Persijos įlankos vartus – siaurą Or-
mūzo sąsiaurį, per kurį plukdoma 20
proc. pasaulyje išgaunamos naftos,
jeigu būtų užpultas arba tarptauti-
niai apribojimai sustabdytų jo naftos
eksportą. Dėl spaudimo Iranui, taip
pat dėl galimo karinio konflikto tarp
Teherano ir Jungtinių Valstijų pa-
saulinės naftos kainos staigiai šokte-
lėjo aukštyn.

Atsakomybė už Afganistano Goro provincijos sostinę Čagčaraną ir jo rajoną per-
duota afganistaniečiams. ELTA nuotr.

Youngstown (Delfi.lt) – Naujųjų
metų išvakarėse JAV Ohio valstiją
sudrebinęs 4 balų pagal Richterio
skalę stiprumo požeminis smūgis ne-
buvo natūralus – greičiausiai jį su-
kėlė darbai, susiję su naftos ir dujų
žvalgymu bei perdirbimu,  pareiškė
Ohio valstijos valdžios įvykiui ištirti
pasamdytas ekspertas.

Ohio valstijos gamtos išteklių
departamentas nutraukė veiklą pen-
kiuose giliai iškastuose objektuose
Youngstown mieste, kur į dirvą buvo
purškiamas cheminių medžiagų pri-
sodrintas vanduo ir smėlis, tuomet
išsiskiria dujos ir nafta. Šio būdo kri-
tikai įsitikinę, jog tai padidina seis-
minį aktyvumą. Veikla sustabdyta

tol, kol ekspertai įvertins seismolo-
ginius duomenis, gautus iš žemės
drebėjimo epicentro.

Columbia University priklau-
sančios „Lamont-Doherty” observa-
torijos seismologijos ir geologijos
profesorius Won Young Kim sakė, jog
surinkti duomenys leidžia sieti žemės
drebėjimą ir tokį naftos ar dujų išgavi-
mo būdą. 2011 m. lapkritį toje vietoje
seismografų surinkti duomenys pa-
tvirtina šį spėjimą, teigia profesorius.

Ohio gubernatoriaus John Ka-
sich, garsėjančio parama naftos ir
dujų žvalgybai valstijoje, atstovas sa-
kė, jog valstijos valdžia greit pa-
skelbs sprendimą, ar nutraukti veik-
lą gręžiniuose. 

Praha (BNS) – Buvusios Ukrai-
nos premjerės Julija Tymošenko vy-
rui Aleksandr Tymošenko suteiktas
prieglobstis Čekijoje. Manoma, kad
tai gali pabloginti Prahos santykius
su Kijevu.

Prašymą suteikti jam politinį
prieglobstį 51 metų A. Tymošenko
padavė 2011 m. gruodžio pabaigoje.
Kaip tik šis klausimas buvo tarp tų,
kuriuos per susitikimą Prahoje
svarstė Čekijos užsienio reikalų mi-
nisterijos vadovas Karel Švarcen-
berg ir šalies vidaus reikalų minist-
ras Jan Kubicė. A. Tymošenko nuo
2000 m. užsiima verslu Čekijos teri-
torijoje. Jis retai rodydavosi viešu-
moje, bet po to, kai rugpjūtį buvusi

premjerė buvo suimta, jis pradėjo
lankytis jos teismo posėdžiuose. 

Tuo tarpu buvusiai Ukrainos
premjerei J. Tymošenko ,,dujų bylo-
je” skirta 7 metų laisvės atėmimo
bausmė, ji laikoma Charkovo Kača-
nivkos kolonijoje. Vienoje byloje mi-
nimas ir jos vyras, kuris 2000–2001 m.
vienus metus praleido tardymo izo-
liatoriuje dėl kaltinimų grobstymu,
bet vėliau dėl įrodymų trūkumo buvo
paleistas. Neatmetama galimybė, kad
Ukrainos valdžia vėl sutelkė dėmesį į
J. Tymošenko vyrą. Buvusios prem-
jerės byla sukėlė įtampą tarp Kijevo
ir Europos Sąjungos (ES), kuri įtaria,
kad tyrimai opozicijos vadovės at-
žvilgiu yra politiškai motyvuoti.

Vilnius (ELTA) – Atsakomybė už
Afganistano Goro provincijos, kurios
atkūrimui Lietuva vadovavo, sostinę
Čagčaraną ir jo rajoną iškilmių metu
oficialiai perduota afganistaniečiams.

Lietuvos specialiosios misijos
Afganistane vadovas Justinas Bakū-
nas pabrėžė, kad nuo šiol provincijos
valdžia bus visiškai atsakinga už
Čagčarano miesto ir rajono saugumą
ir plėtrą, o tarptautiniai partneriai
bus tik patarėjai ir pagalbininkai ku-
riant demokratines institucijas. 

Lapkritį Afganistano preziden-
tas Hamid Karzai paskelbė antrojo
perėjimo etapo pradžią. Į jį įtrauktas
ir Čagčarano miestas bei rajonas. Pe-
rėjimo metu tarptautinė bendruo-

menė laipsniškai perduoda atsako-
mybę už šalį Afganistano vyriausy-
bei. Atsakomybės perdavimas atski-
rose teritorijose skelbiamas Afganis-
tano vyriausybei įsitikinus, kad vie-
tos valdžia, policija ir kariuomenė
pasiekė tinkamą pasirengimo lygį.
Lietuvos vadovaujama Provincijos
atkūrimo grupė, bendra civilių ir ka-
rių misija, Gore pradėjo veikti 2005 m. 

O sausio 6 d. Marijampolėje, Lie-
tuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio
bendrosios paramos logistikos bata-
lione, į misiją Afganistane išlydėti
Nacionalinio paramos elemento sep-
tintosios pamainos (NPE-7) kariai.
Su jais kartu tarnaus JAV ir Ukrai-
nos kariai. 

Popiežius paskelbė naujų kardinolų vardus



DR. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS j. nEMICkAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDMUnDAS VIŽInAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAMOnA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, MD
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
Holy Cross Hospital, #410S

Tel. 773-884-7960

DR. ELIGIjUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VyTEnIS GRyBAUSkAS, MD
SUSAn T. LyOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

jOnAS V. PRUnSkIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, MD

AnDREw j. yU, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. jUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441
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Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

10200 S.
Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. MIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

PASLAUGOS

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

IŠnUOMOjA

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w. S ky T R I P. n E T
info@skytrip.net

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

Investuojate ne daugiau kaip 
65–70 proc. visos turto vertės 

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų.  

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

Prašau pasiteiraukite apie mūsų 2012 m. brošiūrą 
kelionėms į Lietuvą ir Pabaltijį. 

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo pakeitimuose arba darbo su gyvenimu. Moka
bendrauti su žmonėmis. Tel. 708-654-2288.

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

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

* Moteris ieško darbo pakeitimuose arba su gyve-
nimu.  Tel. 708-654-2288.

PLC išnuomojama: 2 mieg. 1 vo-
nios butas – $800;1 mieg. 1 vonios
butas – $700/mėn. Parduodamas
prieš PLC „Townhome” – $234,000.

Century 21 ProTeam, Linas tel.
630-674-5414

PARDUODA

IEŠkO DARBO

SIŪLO DARBą

Žinomai Skokie perkraustymo kom-
panijai skubiai reikalingi perkrausty-

tojai, pagalbiniai darbinin kai ir
vairuotojai. Geras atlyginimas ir

kitos išmokos. Skambinti į Golan’s
dispečerinę tel. 847-673-3309

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900



EUGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
55 E washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. jOVITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIjAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA jODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”,   

balinimas
• TMJ/TMD gydymas
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Sudoku Nr. 46 atsakymai

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

“BAkE FOR ME” kAVInĖS
kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

,,Draugo” sudoku Nr. 45 teisingai išsprendė ir mums atsakymus atsiuntė: 

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Darija Naujokienė, San Francisco, CA
Ona Rušėnienė, Jupiter, FL
Danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL
Zita Švedkauskienė, La Grange, IL
B. Kasperavičienė, St. Petersburg, FL
Martin J. Taoras, Findlay, OH

Labai džiaugiamės, kad sudoku gal vosūkiai tapo mėgiama ,,Draugo”
skai tytojų laisvalaikio pramoga. Primename, kad tiek sudoku, tiek kryžiažo-
džių atsakymus mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chi-
cago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Atkelta iš 3 psl.       Vienas bioener-
getikas teigė matantis, kad žmogui
išsakius nedorą ir užgaulią mintį
kito žmogaus atžvilgiu iš jo burnos
išeina dūmų debesėlis, kuris nie-
kur nepranyksta. Tik įsivaizduokite,
kiek kiekvienas iš mūsų savo nesi-
baigian čia kritika, panieka, paty-
čiomis, šmeižtais prigaminame tokių
,,dū mų”, kuriais nuodijame ne tik
aplin kinius, bet ir save, savo arti-
muosius. Nenuostabu, kad tokioje
užterštoje aplinkoje nesmagu gyven-
ti, todėl nemažai žmonių renkasi
emigraciją. Ir kai kurie, atvykę į sve-
timą šalį, bando kuo greičiau ,,pasi-
slėpti” svetimtaučių minioje, kad
lengviau ga lėtų įkvėpti švaraus oro.

Ko aš galėčiau palinkėti sau ir
visiems pasaulio lietuviams Kalėdų
proga? Linkiu sau ir kitiems dažniau
akis pakelti į dangišką šviesą, kad
galėtumėme per gyvenimą keliauti,

nepasimesdami tarp juodų minčių ir
negarbingų poelgių. Linkiu pratintis
prisiimti atsakomybę už kiekvieną
savo ištartą žodį. Linkiu išmokti pa -
tylėti, jeigu neturime tuo metu pa -
sakyti sutiktam žmogui gero žodžio.
Linkiu niekada neužmiršti savo
drau gų bei artimųjų ir su jais palai -
kyti ryšius. Linkiu neskubėti palikti
Lietuvos, savo artimųjų, dėl geresnio
atlyginimo ar mados. Jeigu jau teks
iš Lietuvos išvažiuoti, linkiu niekada
neprarasti savo kalbos, savo tikėji-
mo, savo papročių – neišniekinkite
gimstant gautų dovanų.

Jus visus, saldžiai sumigusius po
Kūčių vakarienės, lankys mano, išei -
vio, mintys, dėkodamos jums už tai,
kad surandate savyje stiprybės, už -
sispyrimo ir valios stiprinant visų
mū sų gimtinę.

Lrytas.lt

Išeivio mintys Kalėdų išvakarėse

www.draugas.org
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Duonos grūdo galia

Jei namie nėra mėsos ar daržo -
vių, saldainių ar pieno, dieną kitą be
kurio nors iš minėtų produktų gali-
ma apsieiti. Kai kurie jų ir iš viso ne -
pasiges. Kol namie yra duonos, tol
šei ma nealks. 

Jau daugiau kaip 15,000 metų
duona sotina ir mažą, ir didelį, su -
teik dama jėgų gyventi, dirbti ir
džiaug tis kasdiene būtimi. Gydytojai
ra šo, kad be duonoje randamų vita-
mi nų bei kitų vertingų medžiagų ga-
lime susirgti depresija.

Duona kiekvienoje pasaulio šaly-
je skirtinga, tačiau visur vienodai
branginama, vertinama kaip pagrin-
dinis maistas. Šveicarijoje, Ciuricho
muziejuje, saugomas prieš 6000 metų
keptas duonos kepalas. O Lietuvoje
duona kepti pradėta nuo pirmųjų
amžių po Kristaus.

Lietuviška duona – mūsų tautos
pasididžiavimo ir stiprybės simbolis,
geriausia dovana į tolimus kraštus
nu klydusiems. Iš sočių ir visokio gė -
rio pertekusių kraštų sugrįžta lietu-
viai, vedini nenumaldomo troškimo
įkvėpti lietuviškos duonos kvapo,
pasiskonėti gardžiu jos kąsniu.  Kol
Amerikoje nebuvo lietuviškos duo -
nos, ką lauktuvių veždavo į svečius

atvykstantys lietuviai? Ruginės duo -
nos kepalą, kurį gavę šeimoje ar tarp
draugų pasidalydavome po mažą ga -
balėlį. Taip buvo. Dabar lietuviškos
duo nos gausa Amerikos parduotu-
vėse nenusileidžia Lietuvoje parduo-
damoms. 

Duonos gausa ir jos rūšių pasi -
rin kimas liudija kepėjų išradingu-
mą, tačiau ar pastebėjote, kad dauge-
lis iš mūsų, kartas nuo karto para-
gavę naujoviško kepinio su įvairiais
maisto priedais ir purikliais, netrun-
kame grįžti prie skalsiausios tradi-
cinės lietuviškos duonos riekės.

Duona kvepianti 
duona

Kada nuvažiuoju į Lietuvą ir ap -
silankau lietuviškose parduotuvėse,
visada pasikalbu su jose dirbančiais
žmonėmis. Jie man ir papasakojo,
kad Lietuvoje ypač perkamos ,,Vil -
niaus duonos’’ kepamos duonos.
,,Vil niaus duona’’ – ne tik seniausia
ir di džiausia Lietuvos kepykla. Kone
kiek viena šios kepyklos duona yra
laimėjusi aukso ar sidabro medalius,
geriausio metų gaminio vardus, po-
puliariausios duonos vardą ar yra
žinoma dėl kitokių laimėjimų. Ta-
čiau ne visiems pirkėjams norisi ži-
nomų ir plačiai pripažintų duonų.
Vis dažniau jų akys krypsta į mažes-
nius mies telius, mažesnes kepyklas,
ku rios duoną kepa pagal senus mo-
čiu čių receptus. Ir čia mums dau-
giausia padeda mūsų pirkėjai. 

Net keletą kartų į mūsų ben-
drovę skambino lietuviai, patardami
atvež ti ,,Gudobelės’’ duonos. Paklau-
sėme. Atvežėme. Kodėl ,,Gudobelės’’
duona taip patinka jos valgytojams

Tegul Jūsų namai visada
kvepia skania lietuviška duona

Atkelta iš 7 psl.
Todėl net ir tos JAV įmonės, ku-

rios nusprendė nedalyvauti Pirmoje
sertifikuotoje JAV prekybos misijoje,
žino apie verslo galimybes Lietuvoje.
Todėl šiuo atžvilgiu šią pirmąją JAV
verslo misiją Lietuvoje jau galima
laikyti pavykusia.

Antra, mes norėjome išvysti pa-
sirašytas konkrečias verslo sutartis.
Bet apie jas mes nesužinosime dar
kurį laiką. Tačiau aš girdėjau teigia-
mus atsiliepimus iš JAV įmonių apie
užmegztą ryšį. Girdėjau ir dar vieną
didelės JAV įmonės, dalyvavusios
misijoje, atsiliepimą. Pasak tos ben-
drovės atstovų, tai buvo geriausia
verslo misija, kurioje jiems teko
dalyvauti. O jie dalyvavo ne vienoje
ir kur kas didesnėje nei surengtoje
Lietuvoje misijoje, skirtoje kur kas
didesnės ekonomikos šaliai, mat pa-
prastai tokios misijos yra rengiamos
didesnėse šalyse. JAV atstovai sakė,
jog Lietuvoje jie turėjo priėjimą prie
pačių aukščiausių Lietuvos Vyriau-
sybės atstovų: premjero, Užsienio
reikalų ministerijos darbuotojų. Tai,
jų nuomone, yra labai svarbus žen-
klas, kalbantis apie Lietuvos Vyriau-
sybės kryptį, apie verslo sąlygas,
kurias jie ras, jei ateis į Lietuvą. 

Tiek aš, tiek Tadas Vizgirda tiki-
mės, jog 2012 metais galėsime su-
rengti atsakomąją prekybos misiją
Amerikoje. Tai irgi svarbu, nes Lie-
tuvos įmonės taip pat gali rasti tinka-
mas galimybes investuoti JAV. O dar
po metų galėsime surengti dar vieną
misiją Lietuvoje. Sumanymas yra
visa tai įsiūbuoti ir per ateinančius
trejus ar ketverius metus tarp JAV ir
Lietuvos užmegzti stiprius verslo
ryšius.

– Vienas iš svarbiausių Lietu-
vos tikslų ir uždavinių šiuo metu
yra energetinė nepriklausomybė
ir saugumas. JAV prezidentas Ba-
rack Obama daugiau nei vienu at-
veju pabrėžė Amerikos palaikymą
Lietuvai siekiant šio tikslo. Kiek
stipri yra JAV parama, Lietuvai
bandant tapti nepriklausoma
energetikos srityje? Ką JAV yra
pasiruošusi padaryti, remdama
šias Lietuvos pastangas? 

– JAV parama Lietuvos energeti-

nės nepriklausomybės strategijai ir
jos projektams, tarp jų – LNG termi-
nalui, atominei jėgainei Visagine,
elektros jungtims su Skandinavija,
yra stipri ir išliks stipri ir ateityje.
Mes siūlome politinę paramą, kurią
rodo JAV vyriausybės aukšto lygio
atstovai viešais pareiškimais. JAV
valstybės sekretorei Hillary Clinton
lankantis Lietuvoje vasarą, ji, kartu
su mūsų ambasada, išplatino pareiš-
kimą dėl Lietuvos ir JAV bendradar-
biavimo energetikos srityje. Esame
išplatinę ir daugiau panašių pareiš-
kimų. Stipri politinė parama yra
svarbi, nes tai siunčia ženklą rin-
koms ir investuotojams, jog Amerika
mano, kad Lietuvai yra svarbu būti
energetiškai nepriklausoma ir sau-
gia. Antra, Lietuvai padedame įvai-
ria technine pagalba. JAV parėmė
vieną iš studijų dėl LNG terminalo
tinkamumo/įvykdomumo. Tai labai
svarbus pragmatinis bendradarbia-
vimas. Lietuvoje lankėsi projekto
,,Global Shale Gas Initiative” daly-
viai. Keletas Lietuvos atstovų vyks į
JAV kaip platesnio regiono grupės
atstovai susipažinti su skalūninių
dujų išgavimo galimybėmis. Tai –
praktinis bendradarbiavimas ir pa-
galba Lietuvai. 

Trečia sritis, kurioje mes pa-
dedame, yra JAV įmonių raginimas
rimtai pažiūrėti į Lietuvos energe-
tikos projektus. Tikimės, jog netru-
kus bus pasirašyta bendradarbiavi-
mo sutartis tarp ,,Hitachi” ir Lietu-
vos (tai padaryta 2011 m. gruodžio 22
d. – D. C.), tokiu būdu Lietuvos ener-
getikos projektuose dalyvaus ir stam-
bi JAV įmonė. (Japonijos ,,Hitachi”
Visagino projekte dalyvauja su savo
JAV padaliniu – D. C.) Yra ir daugiau
Amerikos įmonių, kurios dairosi Lie-
tuvoje, mes stipriai skatiname JAV
įmones tomis galimybėmis pasido-
mėti. Tai taip pat svarbu ir žiūrint iš
regiono perspektyvos, todėl kalba
neina tik apie Lietuvą. Pavyzdžiui,
Visagino atominė jėgainė suteiks
energetinę nepriklausomybę ne tik
Lietuvai, bet ir kitiems Baltijos kraš-
tams, taip pat Lenkijai.

– JAV lietuviai ryžtingai gynė
ir tebegina tiek Lietuvos, tiek savo
antros tėvynės – Jungtinių Ameri-
kos Valstijų – idėjas ir idealus. Lie-
tuvai atsitiesiant po komunistinės
praeities naštos, JAV lietuviai
suvaidino vieną iš kertinių vaid-
menų. Praėjus 21 metams po Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūri-
mo, JAV lietuviai ieško naujų
veiklos nišų Lietuvoje. Kaip ma-
note, kokiais būdais jie galėtų pa-
dėti Lietuvai šiandien?

– Viena iš įdomiausių ir malo-
niausių mano darbo JAV ambasado-
re dalių buvo pažintis su JAV lietu-
vių bendruomene ir sužinojimas, ko-
kį nepaprastai svarbų vaidmenį Ame-
rikos lietuviai suvaidino, ypač pir-
maisiais Lietuvos nepriklausomybės
metais, šaliai išnyrant iš baisios so-
vietinės praeities, padedant jai judėti
link modernios euroatlantinės ben-
druomenės. Aš susitikau su Ameri-
kos lietuviais, kurie padėjo Lietuvai
saugumo ir ekonomikos, sveikatos
apsaugos, švietimo kaip A.P.P.L.E. ir
,,Lithuanian Mercy Lift” srityse. Tai
nepaprastai svarbus indėlis, kurį,
būdama JAV ambasadore, labai ver-
tinu. JAV lietuviai ir dabar asmeniš-
kai ar kaip JAV Lietuvių Bendruo-
menės drauge su Pasaulio Lietuvių
Bendruomene dalis prisideda prie

Lietuvos gerovės kūrimo. Jie iki šiol
stengiasi padėti įvairiais būdais.
Tačiau yra keletas ir kitų būdų, kaip
JAV lietuviai galėtų padėti Lietuvai
šiame jos vystymosi etape. Vienas iš
jų – mainų programa ,,ExCEL”, kurią
sukūrė American Council for Inter-
national Education, padedami JAV
ambasados Lietuvoje. Manau, jog
glaudus bendradarbiavimas su Lie-
tuvos jauniausia karta yra labai
svarbus. Nes vaikai, kurie auga lais-
voje Lietuvoje, yra pasaulio, ES pi-
liečiai. Jie gali keliauti, gyventi,
dirbti ir studijuoti bet kur Europoje.
Ir tai geras dalykas. Amerika to no-
rėjo, todėl ji rėmė Lietuvos įstojimą į
ES. Lietuva yra europietiška šalis,
turinti europietišką ateitį ES bendri-
joje. Tačiau tuo pačiu jei norime
išlaikyti istorinius saitus tarp Lie-
tuvos ir Amerikos, kurie mūsų šalis
siejo praeityje, turėti žmogaus su
žmogumi ryšį, turime sunkiau dirbti
šiandien. Turime dirbti su nauja
karta. Mes turime suteikti jai gali-
mybę nuvykti į JAV ir sužinoti dau-
giau apie mus. Susipažinti su mūsų
vertybėmis, mūsų gyvenimo būdu.
Todėl ir buvo įkurta mokinių apsi-
keitimo programa. Pati dalyvavusi
tokioje programoje, kai mokiausi
vidurinėje mokykloje, nuvykau į
Prancūziją, žinau, kad tai pakeitė
mano gyvenimą ir leido tapti amba-
sadore. Manau, jog vidurinės mokyk-
los amžiaus vaikai yra ypač atviri

įspūdžiams ir labai daug išmoksta.
Todėl manau, jog šioje srityje turime
padaryti dar daugiau. Žinau, jog
Amerikos lietuviai jau tai daro. 

Tuo pačiu norėčiau ateityje ma-
tyti daugiau JAV studentų, atvyks-
tančių į Lietuvą. Norėčiau šią pro-
gramą padaryti dvišalę, kad Ameri-
kos vaikai, kaip aš kažkada, galėtų
aplankyti Lietuvą. Esu dėkinga už
JAV LB paramą ,,ExCEL” – praėju-
siais metais ji suteikė vieną stipendi-
ją. Pirmais metais į JAV išvyko ke-
turi lietuviai, 2011 metais – šeši, ti-
kiuosi, jog 2012 metais pavyks iš-
siųsti aštuonis. Ateityje norėčiau,
kad ši programa pajėgtų kiekvienais
metais į JAV pasiųsti 10 Lietuvos mo-
kinių ir pakviestų amerikiečius mo-
kinius gyventi lietuviškose šeimose.

Kitas būdas JAV lietuviams pri-
sidėti prie Lietuvos yra verslas. Ra-
ginu ieškoti verslo galimybių Lietu-
voje, žinant, jog JAV vyriausybė tai
remia. Noriu paskatinti JAV lietu-
vius atkreipti rimtesnį dėmesį į tai ir
žinoti, jog JAV ambasados Lietuvoje
durys, mano durys yra visada atvi-
ros, jog esame pasirengę padėti. No-
riu paraginti JAV bendroves, mažas
ir vidutines, taip pat ir dideles, pasi-
domėti Lietuva, nes jaučiu, jog Lie-
tuva yra ta vieta, kur jos gali vystyti
savo verslą ypač palankiomis sąly-
gomis.

Kalbėjosi Dalia Cidzikaitė

Iš k.: JAV ambasadorė Lietuvoje Anne E.
Derse, Lietuvos krašto apsaugos ministrė
Rasa Juknevičienė, Lietuvos prezidentė
Dalia Grybauskaitė, Lietuvos kariuome-
nės vadas gen. leitenantas Arvydas Po-
cius lankymosi Dragūnų batalione, Klai-
pėdoje, metu, 2010 metai. 

Pfc. Christopher A. Calvert nuotr.

Pokalbis su JAV ambasadore Lietuvoje 
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PETkUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 
CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEMOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEn PARk, 2929 W. 87 ST.

TInLEy PARk, 16600 S. OAK PARK AVE.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

bei ver tintojams? Kepykla „Gudobe-
lė’’, tęsda ma lietuviškos duonos kepi-
mo tra dicijas, puoselėja senuosius
močiučių ir promočiučių receptus,
duoną ilgai  raugina ir brandina,
naudoja natūra lų raugą, saugomą
nuo bet kokios pa šalinės priemaišos,
minko tešlą iš lie tuviškų javų miltų,
kad kiekvienos šei mos stalą pasiektų
minkšta ir kvapni, tikra, natūrali
duona. 

Iš ruginių ir kvietinių miltų mi -
ši nio gaminama šviesi ,,Gudobelės’’
duona pasižymi maloniu skoniu ir
kva pu. Būtent šios duonos kepalėlis
buvo pirmasis ištrauktas iš krosnies
kepykloje „Gudobelė”. Išskirtinis ke -
pinio skonis neliko nepastebėtas.
Lie tuvos metų gaminio rinkimuose
,,Gu dobelės’’ duona įvertinta sidabro
me daliu.

Nelengva susigaudyti duonos
lentynose, ypač tiems, kurie ieško
duo nų be chemikalų. Gausiame duo -
nos skyriuje visi puriausi, gražiausi
ir ekologiškuose popieriniuose mai -
še liuose įpakuoti duonos kepalėliai
kaip paprastai yra įtraukti į daugiau-
sia chemikalų turinčių produktų są -
rašą, kuriame rasite ir iš pažiūros
sveikuolišką ,,Penkiagrūdę duone-
lę’’, ,,Sveikuolių duonelę’’, ,,Morkų
duo ne lę’’, ,,Sveikuolių duonelę su
mor komis’’. Akivaizdu, jog kuo svei-
kesnis pavadinimas, tuo daugiau
chemi kalų. 

Vis dėlto duonos lentynoje svei-
kų produktų ieškotojai atrado „Gu-
dobe lės’’ duoną, pažymėtą ženklu ,,Iš
gamtos kraitės’’. Šis ženklas sutei-
kiamas tik produktams, kurie yra be
jokių cheminių priemaišų, priedų ar
puriklių. 

Kiekvienas kepyklos „Gudobelė’’
gaminys – išskirtinis, pagardintas
skirtingais natūraliais pagardais:
na tūraliu bičių medumi, grūdais,
saulėgrąžomis, o naujausias įmonės
vardu pavadintas batonas kepamas
su natū raliais lietuviškų vištų kiau-
šiniais. 

Kaip pas močiutę 
kaime

Vis dėlto neapsirinka natūralios
juodos duonos gerbėjai. Mat juoda
duona ne tik primena atostogas pas
močiutę kaime, kai geriausias žadin-
tuvas būdavo šviežios duonos kva-
pas, bet ir nuo seno yra garbinama
dėl maistingųjų savybių. „Ne veltui
sve čius pasitinkame su duona ir
druska, o vykdami į svečius pirmiau-
sia ieš kome šviežio duonos kepalėlio
– mū sų senoliams duona buvo šven-
ta, – pasakoja ‘Gudobelės’ kepyklos
gamybos direktorė Regina Matačiū-
nienė. –  Juodoje duonoje gausu B
grupės vitaminų, kurie itin svarbūs
mūsų nervų ir virškinimo siste-
moms. Taip pat čia randama vita-
mino E, kuris yra natū ralus antioksi-
dantas, lėtinantis ląste lių senėjimą.’’ 

Vertingiausia ir maistingiausia

– ruginė duona. Valgydami ją kas-
dien gauname ir būtiniausių mine-
ralinių medžiagų: kalio, kalcio, mag-
nio, nat rio, fosforo ir geležies bei
virškini mui būtinos ląstelienos.  

„Tokią ruginę duoną, kaip mes
kepame savo kepykloje, kepė ir mūsų
močiutės – iš natūralių produktų,
ilgai raugindamos ir brandindamos,
– sako Regina Matačiūnienė, ska -
niau sios duonos paslaptis bandanti
įminti jau ne pirmą dešimtmetį. –
Ruginėje duonoje itin mažai kalorijų,
tačiau gausu skaidulinių medžiagų,
kurios padeda mūsų organizmui pa -
si savinti mažiau suvirškintų riebalų.
Tad valgant tokią duoną, kraujyje
sumažėja cholesterolio, o kartu ma-
žėja ir pavojus susirgti širdies li-
gomis.’’ 

Ar gali uošvė būti gera?

Taip, nes taip yra pavadinta duo -
na, kepta ,,Gudobelės’’ kepykloje.  Ši
tradicinė naminė ruginė juoda duona
iš tikrųjų primena kvapnias atosto-
gas kaime. Ši duona išsiskiria ne tik
savo kvapu, bet ir saldžiarūgščiu sko-
niu. Mat čia subtiliai derinami tikros
lietuviškos duonos kepimo būdai ir
nauji natūralūs pagardai. Į šią duoną
kepykla sudėjo tai, ką išsaugojo ge -
riausios lietuviškos duonos kepimo
tradicijos ir subrandino pati gamta. 

Pasirodo ir ,,Uošvių’’ būna gerų!

Duona su medumi

Neseniai laikraščiai nemažai ra -
šė apie medų, jo gerąsias ir blogąsias
savybes, tiksliau gerąsias, jei medus
yra geras ir tikras. O štai ,,Gudobe -
lės’’ kepykla nutarė abu mėgstamus
Lietuvoje produktus – duoną bei me -
dų – sujungti į vieną ir iškepė duoną
su medumi.

Lietuvišku bičių medumi pagar -
dinta juoda ruginė duona pagaminta
pagal mūsų senolių tradicijas. Ši
duo na kepama dideliais 2 kg kepa-
lais, todėl yra itin puri ir minkšta.
Origi nalus, ruginiu salyklu kve-
piantis ga minys patinka ne tik mėgs-
tantiems švelnaus skonio kepinius,
bet ir besi rūpinantiems natūralumu.
Ši duona kepama su plikiniu ir na-
tūraliu ru gi nių miltų raugu. 

Medumi pasaldinti kepiniai ypač
vertinti dar senovės Graikijoje. Tad
ir paskanauti jų galėdavo ne kiek -
vienas. Tik didžiausi ponai ir tik per
šventes. Na, o mes siūlome Jums duo -
na su medumi papildyti kasdienį
savo stalą. Lietuvos laukuose surink-
tas natūralus bičių medus kepinyje
il giau išlaiko drėgmę, tad kepyklos
„Gu dobelė’’ duona su medumi ilgiau
nesužiedėja, išlieka minkšta ir kvap-
ni.

Tegul Jūsų namai visada kvepia
skania lietuviška duona. 

Paruošė 
Angelė Kavakienė

Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas nuo $1,395. Pašarvojimas tą pačią
dieną – $2,495 ir 1 nakties tradicinio šarvojimo

paketas – $3,495.

* Į kainą neįeina karstas ir kitos paslaugos. * Šias kainas gausite, paminėję šį skelbimą.

ALLIAnCE – GAIDAS – DAIMID
FUnERAL HOME

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st  
Gerald F. Daimid – Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993   

A † A
VYTUI MILAIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiu seserį dr. DANGUOLĘ
VITKIENĘ, inž. ALEKSĄ VITKŲ ir kitus artimuosius.

Kęstutis Miliūnas

Senam draugui, medžioklės partneriui

A † A
VYTAUTUI TALANDŽIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai IRENAI,
vaikams, broliams ir seserims.

Drauge liūdime.

Juozas ir Eleonora Šalčiūnai

VyTAUTAS MATULIOnIS

Išėjo

Gėlėtos gražbylytės monų lydima,
Palikus pievas ir prisirpusius laukus,
Išėjo vasara, gėrybių kupina,
Pravėrus girgždančius miglų vartus.

Atvėso meilė žemės ir dangaus skaisti,
Giliai alsavę jų krūtinės jau nurimo...
Paglostė jas šalnos ranka šiurkšti
Ir sidabru ankstyvu padabino.

Per medžių nuogus, stingstančius pirštus
Jie rauda vienas kito graudulingai:
Kartoja pažadus, neišsipildžiusius, senus,
Ir kliedi..., lyg sapnuotų..., beprasmingai.

Miškų gelmėj klajoja vaivorykštės gaisai...
Nesugrąžinami..., bet žavūs tartum buriai...
Ataušo kaitrų laužą dengę pelenai,
Tik anglys žėri dar, lyg užkerėti turtai...

Vaiskioj tyloj švelniai plasnoja liūdesys,
Tuščiam lizde įstrigęs verkia vėjas,
O širdį maudžia begalinis ilgesys
Tos vasaros, kur amžinai išėjo...
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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

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

SKELBIMAI

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Vargdienių seserų vienuolijos seselė
Vik torija Plečkaitytė sausio 8 d., sekma die -
nį, misijoje (Lemont) ir prie kavutės  kalbės
apie Pa lai mintojo Jurgio Matulaičio metus.
Visi ma loniai kvie čiami!

�  JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, sausio 11 d., 1
val. p. p. kviečia visus į PLC (Lemont) skai -
tyklą, kur matysite filmą apie Pane munės
miestelį Seredžių ir jo apylinkes. Po to – už -
kandžiai.  

� Sausio 15 d. po 10:30 val. r. lietu-
viškų šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos
Nekal tojo Prasidėjimo parapijos 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 -
nė jimą. 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. 

�  Artėja sausio 27-oji – Palaimintojo Jur -
gio Matulaičio gimimo diena – liturginis mi -
nėjimas.  Kaip visuomet, ruošiantis šiam
mi nė jimui, kviečiame jungtis į maldos už
ligonius devyndienį (nuo 2012 m. sausio
19 d.  iki 27 d.). Prašoma iki sausio 10 d.
el. pašto adresu vikcep@yahoo.com at -
siųs ti ligonio, už kurį prašoma pasimelsti,
vardą, pavardę, amžių, trumpą padėties
įvertinimą Sąrašus išsiųsime visiems
Palaimintojo J. Matulaičio mylėtojams, kad
visi kartu galėtume melsti stebuklo savo
artimiesiems ir pažįstamiems, kartu bus
meldžiamasi ir už Palaimintojo J. Matu lai -
čio paskelbimą šventuoju.

� Sausio 29 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. Pasaulio lietuvių centro didžiojoje
sa  lėje organizacija ,,Vaiko vartai į mok s lą”
rengia metinį veiklos pranešimą. Kvie čia -
mi organizacijos nariai, rėmėjai ir  visi be -
si domintys organizacijos veikla. Daugiau
informacijos rasite vvm@child gate.org 

�  Vasario 4 d., šeštadienį, Lemont
High School Performing Arts Center
(800 Porter St., Lemont) vyks teatra-
lizuotas meno, literatūros bei chorinės

muzikos renginys ,,Turbūt ne dėl savęs
esu”, skirtas paminėti Lietuvos neprik-
lausomybės dieną. 6 val. v. meno paro-
dos atidarymas, 7 val. v. lietuvių meno
ansamblio ,,Dainava”, aktorių ir Čikagos
muzikantų koncertas. Bilietus galima
įsi  gyti PLC raštinėje, ,,Seklyčioje” ir in-
ternetu www.dainava.us

�  ALT’o Vasario 16-osios minėjimo ren gi -
nys vyks vasario 12 d. 1 val. p. p. Jaunimo
centro didžiojoje salėje. 

� Pianistės Aleksandros Žvirb ly tės ir
smuikininkės Lindos Velec kytės koncer-
tus ,,Auksinės stygos” vyks sekmadienį,
ba landžio 29 d., 12:30 val. p. p. Lie tu -
vių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, IL). Į labdaros koncertą
visus maloniai kviečia „Saulu tė”, Lie tu -
vos vaikų globos būrelis.

� Sausio 21 d., sekmadienį, St. Peters -
burg, FL Lietuvių klube (4880 46th Ave.,
North, St. Petersburg, FL 33714) 2 val. p.
p. vyks klubo ataskaitinis-metinis susi -
rin kimas, o sausio 22 d. 2:30 val. p. p.
kviečiame į klubą susipažinti su naujais
klubo valdybos nariais.

� M. K. Čiurlionio 100-ųjų mirties me -
ti nių minėjimas įvyks 2012 m. sausio
22 d. 12:15 val. p. p. Šv. Ka zimiero pa -
ra pijos salėje (2718 St. Ge o r ge St., Los
Angeles, CA 90027). Programoje daly-
vauja meno ir literatūros tyrinėtojas bei
kri tikas prof. dr. Stasys Goštautas ir pia -
nistė, Westmont College (Santa Barba -
ra) profesorė dr. Eglė Janulevičiūtė.  Mi -
nė jimą rengia Los Angeles ateitininkai.
Ta pačia proga Lietuvių paveldo draugi-
ja rengia lietuvių dailininkų Linos Pukš -
taitės, Dave Matke ir Liucijos Šim kevi -
čie nės darbų parodą.

IŠ ARTI IR TOLI...

LR Generalinis konsulatas Čikagoje
bendradarbiaudamas su Čikagos 

lais va laikio ir pramogų centru 
Navy Pier rengia 

Lietuvos nepriklausomybės 
at kū  rimo šventę 

„CELEBRATE LITHUAnIAn
InDEPEnDEnCE” 

2012 m. kovo 11 d., sek  ma dienį, 
nuo 12 val. p. p. iki 5 val. p. p. 

Navy Pier centro
„Crystal Garden” salėje. 

Šventėje pasirodys lietuvių me no
grupės, bus sudarytos sąlygos 

verslininkų bei menininkų 
dalyvavimui.

Norinčius pristatyti, pardavinėti savo kūrinius arba lietuvišką produkciją rengi-
nio metu, o  taip pat norinčius tapti šventės rėmėjais maloniai prašo me apie tai pra-
nešti Generalinio konsu lato darbuotojai Agnei Vertelkaitei el. paštu agne.vertelkai-
te@urm.lt arba tel. 312-397-0382, tr. nr. 204.

LR Generalinio konsulato Čikagoje info

Aukštos indėlių palūkanos
2 proc. trejiems metams terminuoti
indėliai, 2.5 proc. trejiems metams

IRA terminuoti indėliai 
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000

Ankstyva registracija į Čikagoje balandžio 26–28 d. vyksiančią As so cia -
tion for the Advancement of  Baltic Studies (AABS) konferenciją baigsis šių
metų vasario 1 d. Pavėlavusieji užsiregistruoti turės mokėti didesnę kainą.
Užsiregistruoti galima internete: 

http://aabs2012earlyregistration.eventbrite.com/ 
AABS 23-osios konferencijos temą ,,Globali Baltija: ateinantys 20 metų”

gvildens ambasadoriai, profesoriai, studentai bei kiti svečiai iš maždaug 15
kraštų. Daugiau informacijos apie konferenciją galima rasti AABS interne-
tinėje svetainėje:  http://depts.washington.edu/aabs/chicago-conf-2012.html
arba interneto socialiniame tinkle ,,Facebook” adresu: http://tinyurl.
com/4yzhxhx

Lietuvos Respublikos
ambasada JAV

2622 16th St NW,
Washington, DC 20009
2012 m. sausio 28 d., 

šeštadienį, 
nuo 6 val. v. iki 9 val. v.

kviečia į 
dr. Dainiaus Mačikėno

fotografijų parodą

,,IŠ MEILėS ŠOKIUI”  

Dalyvaus garsūs šių laikų
Lietuvos baleto meistrai 

Eglė Špokaitė, 
Mindaugas Baužys, 

Vilija Putrius.

Romas ir Angelė Nelsai su anūkais prie Aušros vartų, Vilniuje. Pirmoje eilėje (iš kai-
rės): Aleksiukas Paulius, Ema Rugieniūtė ir mieganti Mia. Antroje eilėje (iš kai rės):
Romas Nelsas, Romukas Paulius, Kristina Narbutaitė, Angelė Nelsienė, Vik toras
Paulius, Aleksas Rugienius, Erika Pauliūtė, Andrius Rugienius, Tomas Narbutas.

Nuotr. iš Nelsų šeimos albumo

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
var gingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: dr. Al -
gir das ir Raminta Marchertai $100,
Vytas Petrulis $200, Gerald Stead
$25, dr. Šarūnas ir dr. Jolanta Peckai
$100; Vaikų metinei paramai Riman -
tas Mečkauskas $360, William Saun -

ders $90; studentų paramai Regina
Pet rauskienė $500. Labai ačiū. „Sau -
lutė” (Sunlight Orphan Aid), 414
Freehauf  St., Lemont, IL 60439,
tel. (630) 243-7275 arba (630) 243-
6435, tinklalapis www.sunlightor-
phanaid.org el. paštas: indretijune -
lis @sbcglobal.net

www.draugas.org

Apie dalyvavimą prašoma pranešti el. paštu liana.vazbiene@urm.lt 
arba tel. 202-234-5860. 


