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JAV religinės bendruomenės kreipėsi dėl šeimos ir religijos laisvės

Paskirtos 25 stipendijos praktikai ir tyrimams JAV 

Kino festivalyje ,,Sundance” – 
lietuvio iš Los Angeles filmas – 14 psl.

Washington, DC (Bernardinai.
lt) – Sausio 12 d. Jungtinių Amerikos
Valstijų pagrindinių religinių bend-
ruomenių vadovai paskelbė bendrą
atvirą laišką dėl šeimos ir religinės
laisvės. Laišką „Santuoka ir religijos
laisvė: pagrindinės vertybės, kurios
egzistuoja arba žlunga kartu” pasi-
rašė anglikonų, baptistų, evangelikų,
liuteronų, mormonų, sekmininkų,
žydų ir katalikų bendruomenių atsto-
vai.

Amerikos vyskupų konferencijos
pirmininkas ir New York arkivysku-
pas Timothy Dolan, vienas iš keturių
laišką pasirašiusių vyskupų, teigia,
kad Amerikoje santuoka ir religijos
laisvė išgyvena krizę, o šis laiškas
yra vilties ženklas. Pats laiškas liudi-
ja, kad santuokos ir religijos laisvės
svarbos šalies gerovei suvokimas
nuolat auga ir vis plačiau įsišaknija.
New York arkivyskupas atkreipia

dėmesį, kad ypatingai politikai turė-
tų įsiklausyti į laiške pateiktus įtiki-
namus argumentus, jog kiekvienas
asmuo, kuriam iš tikrųjų yra svarbi
religijos laisvė, neabejotinai yra ir
santuokos nenutraukiamumo gynė-
jas. 

Laišką pasirašiusieji išreiškia
gilų susirūpinimą, kad religijos lais-
vei kelia didžiausią grėsmę tai, kad
valdžios institucijos gali versti kulto
tarnus laiminti „santuokas” tarp tos
pačios lyties asmenų. Toliau laiške

rašoma, kad aktualiausias pavojus
yra individų ir religinių organizacijų
spaudimas, idant jie savo veikloje ir
religinėse apeigose seksualinį tos pa-
šios lyties asmenų elgesį prilygintų
moraliniam santuokiniam seksualu-
mui.

Laiško signatarai taip pat ne-
abejoja, jog daugelis žmonių ir gru-
pių, kurių moraliniai ir religiniai įsi-
tikinimai yra priešingi homoseksu-
alumui, atsilaikys prieš įstatymų
spaudimą ir kils valstybės-bažnyčios
konfliktai. O tai turės rimtų pasek-
mių teisinėje srityje ir ne tik, nes pa-
keičiant civilinės santuokos api-
brėžimą, turės būti keičiama šimtai
ar tūkstančiai kitų įstatymų. Galiau-
siai religinių bendruomenių vadovai
ragina visus geros valios žmones gin-
ti santuoką lygiai taip pat, kaip ir re-
ligijos laisvę, o politikus remti tradi-
cinę santuoką ginančius įstatymus.
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Amerikiečiai domisi naujo uosto statybomis Lietuvoje
Norfolk (ELTA) – JAV viešintis

susisiekimo ministras Eligijus Ma-
siulis Norfolk pasaulinės logistikos
bendrovės ,,Maersk Line Ltd” prezi-
dentui John Reinhart pristatė gali-
mybes kartu su Lietuvos Vyriausybe
dalyvauti statant naują Klaipėdos
išorinį giliavandenį uostą. Atsižvel-
giant į ribotas dabartinio Klaipėdos
uosto galimybes plėstis, naujasis
uostas galėtų pradėti veikti maždaug
2020 m.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
generalinis direktorius Eugenijus
Gentvilas, Klaipėdos konteinerių ter-
minalo generalinis direktorius Vai-
dotas Šileika ir AB ,,Lietuvos geležin-
keliai” Krovinių vežimo direkcijos
skyriaus ,,LG Ekspedicija” viršinin-
ko pavaduotojas Andrejus Ponoma-
riovas amerikiečiams pristatė dabar-
tinio Klaipėdos uosto krovos pajėgu-
mus, konteinerinių traukinių tranzi-
tinius koridorius, jungiančius Klai-
pėdos uostą su Kinija, Ukraina, Bal-
tarusija, Kazachstanu ir Afganistanu.

JAV su Lietuvos delegacija besi-
lankantis Klaipėdos valstybinio jūrų

uosto generalinis direktorius E. Gent-
vilas ir JAV Virginia uosto adminis-
tracijos vykdomasis direktorius Jer-
ry Bridges pasirašė dviejų uostų tar-
pusavio supratimo ir bendradarbia-

vimo memorandumą. Klaipėdos ir
Virginia uostų vadovai sutarė siekti
geresnio naujų jūrinių linijų pris-
tatymo, keistis analitine informacija,
reklamuoti uostų galimybes.

Pasirašomas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (Eugenijus Gentvilas, k.) ir JAV Virginia
uosto (Jerry Bridges) tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo memorandumas.

Ingos Lukavičiūtės nuotr.

BFL nuotr.

Vilnius (Delfi.lt) – Baltijos ir
Amerikos laisvės fondas (BAFF –
Baltic-American Freedom Founda-
tion) praneša, kad šių metų pavasarį
ir vasarą į JAV išvyks 25 Baltijos ša-
lių atstovai, kad su Baltijos ir Ame-
rikos laisvės fondo suteiktomis sti-
pendijomis dalyvaudami programose
įgytų daugiau profesinių žinių ir
įgūdžių. Stipendijas yra gavę ir nuo
pusės metų iki metų JAV praleidę 11
Latvijos, 8 Estijos ir 6 Lietuvos stu-
dentai bei mokslininkai.

Praėjusių metų pabaigoje įvyko
trečias BAFF stipendijų konkursas.
Fondas gavo 104 paraiškas – 97 iš
aukštųjų mokyklų studentų ir absol-

ventų, kurie pageidauja dalyvauti
BAFF profesinės praktikos progra-
moje, ir 7 mokslininkų, kurie nori at-
likti tyrimus JAV universitetuose ir
moksliniuose centruose. Dalyvauti
Profesinės praktikos programoje bu-
vo atrinkta 20 geriausių dalyvių – 8 iš
Latvijos ir po 6 iš Estijos ir Lietuvos.
Dalyvauti BAFF tyrimų programoje
buvo pakviesti 5 tyrinėtojai – 3 iš
Latvijos ir 2 iš Estijos. 

BAFF profesinės praktikos pro-
gramos dalyviai šių metų pavasarį ir
vasarą vyks į JAV, kad atliktų nuo 6
iki 12 mėnesių trunkančią prakti-
ką kurioje nors iš Amerikos įmonių.
Kiekvienam programos dalyviui BAFF

skiria iki 30,000 JAV dol. stipendiją,
kuri apima skrydžio ir sveikatos
draudimo išlaidas, taip pat lėšas,
skirtas kasdienėms reikmėms. 

Mokslininkai, kurie gavo BAFF
tyrimų programos stipendiją, JAV
atliks tyrimus astronomijos, miški-
ninkystės, informacinių technologi-
jų, genetikos, taip pat politinės istori-
jos srityse. Mokslininkams skiria-
mos didžiausios stipendijos dydis yra
60,000 JAV dol. – stipendijos padengia
mokslininkų kelionės, draudimo ir
kasdienes išlaidas, taip pat suteikia
galimybę į JAV kartu vykti moksli-
ninko šeimos nariams. 



Tie,�kas�mėgsta�naršyti� internete,
sausio� 18� d.� galėjo� pailsėti� –� protes-
tuodama�prieš�Internetinio�piratavimo
sustabdymo� įstatymą� (Stop� Online
Piracy� Act,� SOPA),� kuris� pateiktas
svarstyti� JAV� Atstovų� rūmams,� parai
užsidarė�„Wikipedia”� anglų�kalba.�Prie
jos� prisijungė� ir� kiti� populiarūs� tin-
klalapiai.� Visi� prieštaraujantys� reiškia
susirūpinimą� dėl� JAV� Kongreso� pla-
nuojamų� svarstyti� kovos� su� piratavi-
mu� internete� įstatymų.�Manoma,�kad
tokie� įstatymai�gali�privesti� iki�cenzū-
ros� įvedimo� interneto� tinklalapiuose.
Viena� iš� penkių� pagrindinių�„Wikipe-
dia”� tezių� skelbia,� kad� jos� straipsniai
„rašomi� laikantis� nešališko� požiūrio”.
Būgštaujama,�kad�naujieji� teisės�aktai
JAV� tarnyboms� suteiks� pagrindą� iš-
jungti� tinklalapius,� kaltinamus� inter-
netiniu�piratavimu,�nepradedant�teisi-
nių� procesų.� Pastangos� įveikti� pirata-
vimą� internete� yra� sveikintinas� daly-
kas,� tačiau� kaip� tai� padaryti,� netrik-
dant�pasaulinio�interneto,�neslopinant
verslo,�atrodo,�ir�teisių�sargams�dar�nė-
ra�aišku.

Redaktorė Laima Apanavičienė

,,Foreign Poli-
cy’’, remdamasi ,,Eu-
ra sia Group’’, pa-
teikia savąją versiją,
kokie didžiausi pa-
vojai tyko Že mės
2012 metais. Žinovai
spėja, kad baigiasi
epocha, kada tarp-
tautines rinkas pri-
žiūrėjo ekonomi ka, o geopolitikai di-
delės įtakos turė jo nacionaliniai
saugumo reikalai. 

Po akivaizdžios finansinės griū-
ties, Osama bin Laden nužudymo ir
amerikiečių karių išvedimo iš Ira ko
pasaulis keičiasi iš esmės. Tikė ti na,
jog šiais metais pasaulį labiausiai
jaudins euro zonos likimas, koks bus
JAV ekonomikos atsigavimo greitis
ir kokį vaidmenį pasauliniuose žaidi -
muo se vaidins Kinija.

Visa tai, ką narplioja ,,Foreign
Policy’’ ir ,,Eurasia Group’’, – svarbu,
aktualu, tačiau mums labiausiai tu -
rė tų rūpėti Lietuvos bėdos ir rū pes -
čiai, juolab kad lietuviškos progno -
zės – greičiau pesimistinės nei opti-
mistinės. Visi esame girdėję legendą
apie Achilo kulną. Turėti taip vadi-
namą ,,achilo kulną” – la bai pavojin-
ga, o turėti daug silpnų, lengvai
pažeidžiamų vietų – dar blogiau. De-
ja, ,,achilo kulnų” Lietuva turi užtek-
tinai.

Neseniai LRT Ritos Miliūtės
auto rinėje laidoje ,,Teisė žinoti” apie
teismų neliečiamybę kalbėjo Aukš -
čiau siojo Teismo (AT) pirmininkas
Gin taras Kryževičius, Vilniaus uni-
versiteto Viešosios teisės katedros
vedėjas Egidijus Kūris ir Apeliacinio
teismo Civilinių bylų teisėjas Vigin-
tas Višinskis. Pirmieji du teisės spe-
cia lis tai aršiai kritikavo Seimo narį
Gintarą Songailą, viešai išdrįsusį
suabejoti Kėdainių rajono apylinkės
teismo teisėjo Vitalijaus Kondratjevo
sprendimo pagrįstumu.  Jie ypač ar-
šiai gynė teismų neliečiamybės prin -
cipus, esą teismų nepriklauso mybė
privalėtų būti vos ne absoliutus daly-
kas. Tuo tarpu laidoje dalyvavęs par-
lamentaras Songaila plačiajai vi suo-
menei pateikė  suprantamesnę nuo-
monę: dėl abejones sukėlusių spren -
dimų tiek teisėjams, tiek juos ski-

riančioms institucijoms derėtų bent
jau pasiaiškinti. Vertėtų pateikti ko -
mentarus bent jau tais atvejais, kai
visuomenėje kilusi didelė įtarimų ir
nepasitenkinimo banga. 

Tautininkas Songaila tik rai nie-
ko įstatymams prieštaraujan čio ne-
padarė – tiesiog paprašė at sa kingų
asmenų teisinėmis priemo nė mis išsi-
aiškinti, ar minėtas teisėjas Kondrat-
jevas, paskelbdamas nuosprendį, ati-
džiai išnarpliojo visas aplinkybes. O
koks kilo minėtų dviejų teisės spe-
cialistų nepasitenkinimas!? Štai čia
ir įžvelgiu lietuviškąjį „achilo kul -
ną”. Kodėl lietuviškos Temidės atsto-
vai taip paniškai bijo padidėjusio
visuomenės dėmesio ir galimų patik-
rinimų, jei niekada nedaro klai dų, jei
priima tik pamatuotus ir sąži ningus

sprendimus? Patikrinkite, iš siaiškin-
kite ir savo išvadas pateikite visuo-
menei. Tegul visuomenė pati įsitiki-
na, kokie nepamatuoti ir užgaulūs
buvo parlamentaro Songailos įtari-
mai. 

Tačiau tądien Lietuvos Teisėjų
tarybos ir AT pirmininkas, padeda-
mas VU Viešosios teisės katedros ve-
dėjo, apie tokią galimybę net neužsi-
minė. Tokia galimybė jų nedo mino.
Jie greičiausiai net neįsivaizduoja,
kad įmanomas ir toks sprendimo bū-
das. O juk lietuviška Temidė turi
trūkumų, ir rimtų trūkumų. 

Tądien Kryževičius net neuž si -
minė, kaip į lietuvišką Temidę žiūri-
ma Strasbūro žmogaus teisių teisme.
Jei būtų užsiminęs, būtų priverstas
pripažinti – ten lietuviškos Temidės
tarnai vertinami ne itin palankiai –
Lietuvos valstybė Strasbūro teismuo-
se yra pralai mė jusi ne vieną dešimtį
skandalingų bylų. Iš viso – apie 60. O
tai reiškia, kad iš valstybės biudžeto
lietuviškos Temidės tarnų neteisin-
gai nuteis tiems Lietuvos piliečiams
buvo pri versta išmokėti apie 2 mln.
litų už patirtą moralinę žalą ir suda-
rytus fi nansinius nepatogumus. Ne-
jaugi šie atvejai Kryževičiui nežino-
mi? O gal ir Kūris nieko niekad ne-
girdėjo apie Strasbūre pralaimėtas
lietuviškas bylas? 

Klausydamas minėtų teisės spe -
 cialistų samprotavimų susidariau

įspūdį, jog Lietuvoje iš viso niekas
neturi teisės komentuoti teismų
spren dimų, išskyrus juos pačius – tei-
sėjus. Mat tik teisėjams įkandamos
žinios, kas yra tiesa ir teisingumas.
Nejaugi Lietuvos teisėjai ėmė ma-
nyti, jog įgijo ,,neliečiamųjų kastos
statusą”, kad be pasekmių sa vo už-
daruose kabinetuose gali priimti
kokius tik nori sprendimus? Gal  mū-
sų teisėsauga pasijuto esanti aukš -
 čiau net už valstybę? Suprask, jo kios
atsakomybės, jokio skaidrumo, jo-
kios kontrolės – visiška laisvė. 

Bet juk visiška laisvė be parei-
gos, be atsakomybės, be atskaitomy-
bės – blogas, niekur neve dantis reiš-
kinys. Štai čia įžvelgiu dar vieną lie-
tuvišką ,,achilo kulną”. Tik diktato-
riškose valstybėse draudžiama kri-

tikuoti teisėjus, teis-
mų spren di mus, tei-
sinę sąrangą. Demok-
rati nė je valstybėje
negali būti draudžia-
mų temų. Demokra-
tinėje valstybėje vi-
sas temas gvildenti –
galima, leistina, būti-
na.

Į šį mano klausimą, pateiktą po
laidos, labai taikliai atsakė parla-
mentaras Songaila. Jo teigimu, ,,teis-
mus ne tik galima, bet ir būtina kri-
tikuoti”. Jis nuoširdžiai nesupran-
tąs, kaip galima laikytis nuostatos,
kokios laikosi minėti tei sininkai. Bet
kokia kritika ar nuo monės pareiški-
mas, kartais gal ir ne žinant visų fak-
tinių aplinkybių ir egzistuojant įvai-
rioms išlygoms, – sveikintinas daly-
kas. Juk viešai iš gul dyta nuomonė,
tegul ir kritiška, ne gali pakenkti tie-
sai. Tiesa arba yra, arba jos nėra.
Jeigu teismas turi galimybę ir sąly-

gas nustatyti tiesą, jei nuoširdžiai
nori išsiaiškinti tikrą ją tiesą, tai jo-
kia kritika ir jokie ko mentarai ne-
sutrukdys.

Parlamentaro įsitiki nimu, toji
laida puikiai atskleidė mū sų silpnąją
pusę – išlikusį sovietinį paveldą.
Lietuvoje vis dar esama žmo nių, ku-
rie atstovauja teisėsaugai rem da-
miesi sovietinių laikų principais.
Tokių žmonių, pasak Songailos, mes
neturėtume smerkti – jie taip išmo-
kyti, jie taip įpratę, kitaip jie nesuge-
ba dirbti. Jų nuos tatų nebepakeisi,
jei jie patys nenori keistis. Tik keista,
kai tokias nuosta tas perima ir jau-
nesnioji karta.

Prisimindamas čia minimą Mi-
liūtės laidą įžvelgiu dar vieną lietu-
višką ,,achilo kulną”. Juk ta diskusi-
ja nuo pat pradžios buvo tendencin-
ga. Parlamentaras Son gaila buvo pri-
verstas ginčytis net su trimis teisė-
jais. Net jei turėsime omenyje, jog
Apeliacinio teismo Ci vilinių bylų
teisėjas Višinskis buvo neutralus,
jėgos vis tiek buvo akivaiz džiai nely-
gios, ypač turint omenyje ir laidos
vedėjos Miliūtės laikyseną. 

Jeigu parlamentarui tokios nepa -
lankios sąlygos būtų sudarytos priva -
čioje televizijoje, negalėčiau piktin-
tis. Tačiau visuo meninė LRT neturė-
tų elgtis taip, kaip pasielgta laidoje
,,Teisė žinoti”. Mano įsitikinimu, toje
laidoje privalėjo da lyvauti mažų ma-
žiausiai du Lietuvos teismų sprendi-
mais abejojantys asme nys. Žodžiu,
anoje diskusijoje labai trūko bent
vieno advokato, dalyvaujančio rezo-
nansinėse pastarųjų metų bylose.
Advokatas būtų pažėręs savų paste-
bėjimų apie ,,niekad ne klys tančius,
visuomet tik tiesos ieš kan čius tei-
sėjus”. Bet jų laidoje nebuvo. 

Jeigu kai kas mano, jog teisingu-
mo jausmas nėra toks svarbus, kaip
ekonominė gerovė ir ekonominis sta-
bilumas, labai klysta. Lietuvoje atlie -
kamos rimtos apklausos parodė, jog
lietuviai iš Lietuvos bėga ne vien
ekonominių sunkumų genami. Lie-
tuvoje, be kitų dalykų, jie pasigenda
ir teisingumo. Deja, apie šį ,,lietu-
višką achilo kulną” Teisėjų tarybos
ir Lietuvos AT pirmininkas net ne -
užsiminė. 
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GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV 

metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitės $240.00
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metams $390.00 • 1/2 metû $210.00 

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

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

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

TIk ŠEŠTADIEnIO LAIDA:
JAV
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Kanadoje (USD) 

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

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis
oro paštu 

metams $220.00 •1/2 metų $120.00
Į Lietuvą reguliariu paštu 
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Dar vienas lietuviškas
,,achilo kulnas”

GINTARAS VISOCKAS

Redakcijos žodis

Klausydamas� minėtų� teisės� spe��cialistų� sam-
protavimų� susidariau� įspūdį,� jog� Lietuvoje� iš
viso� niekas� neturi� teisės� komentuoti� teismų
spren�dimų,�išskyrus�juos�pačius�–�teisėjus.�

Jeigu�kai� kas�mano,� jog� teisingumo� jausmas
nėra� toks� svarbus,� kaip� ekonominė� gerovė� ir
ekonominis� stabilumas,� labai� klysta.� Lietuvoje
atlie�kamos� rimtos� apklausos� parodė,� jog� lietu-
viai� iš� Lietuvos� bėga� ne� vien� ekonominių� sun-
kumų�genami.�Lietuvoje,�be�kitų�dalykų,�jie�pasi-
genda�ir�teisingumo.�



Susipažinęs su Lietuvą valdan -
čių asmenų turto vertėmis,  pa-
skelb tomis viešai („Kauno die-

na”, 2011 m. spalio 3 d.), pasijutau tar-
si sūpuoklėse sėdįs. Jomis švystelėjęs
į vieną pusę, savo eko nomine galybe
esu arti Lietuvos didžiūnų. Turiu
namą, automobilį, vi so kių nereika-
lingų rakan dų. Ir indė liu kų juodai
dienai. Viso šio turto vertę padaugi-
nus iš va liu tinio dolerio ir lito santy-
kio, susidarytų iš tolo matomas mili-
jonas litų. 

Taigi mano šeima, be veik visi
kaimynai, draugai ir dori prie šai fi-
nansiškai priartėja prie daž no Lie-
tuvos Seimo nario ar ministro. Štai
premjero And riaus Kubiliaus ir jo
žmonos Rasos turtas yra tik šeši šim-
tai tūkstančių litų, ir per metus laiko
ši suma nepadidėjo. Grįžtant prie
dolerių, tiek kainuotų vienos šeimos
vidutinis na mas. Finansų mi nis trė
Ingrida Šimo ny tė vos vos laikosi:
turi tik 48,000  Lt. kažkokio tur telio ir
truputį mažiau santaupų. Pa našiau į
kam pininkę. Tad buvusieji dypukai
ir jų vai kai negali virkauti. Nors čia,
Amerikoje, jie yra vos vidutinukai,
kitų šalių matais matuojant sto vi
žymiai aukščiau.

Žinoma, visa tai nebuvo nuo me -
džių nuskinta. Jie ilgą laiką, nevyk-
dami atostogų į Rivierą, o tik retkar -

čiais aplankydami gimines Lietuvoje,
dirbo staliais, metalo tekintojais, su -
virintojais, daržininkais, duobių ka -
sėjais ka  pinėse, pastumdėliais (dau-
guma pradėjo lėkščių plovėjais resto -
ranuo se) ir su gailesčiu stebėjo savo
žmo nas, kurios siuvyklose adatomis
ba dėsi pirštus, naktimis valė įstai -
gas, laboratorijose prižiūrėjo pelytes,
ban dymams pasmerktas, o namuose
sku to bulves ir šeimai ruošė valgį.
Visi tau pė ir siuntė vaikus į mokyk-
las, pir ko aplūžusius namelius, juos
taisė, pardavė, pirko geresnius. Tad
ar šį dar bų ir rūpesčių Kalvarijos ra-
tą išgy venusieji negali artėti prie
lietuviško milijonieriaus? Tik dide-
lių nelaimių paliestieji sunkiau ver-
čiasi, o vėjavai kiai, apsnūdėliai, bu-
teliukų pagonys pasirinko jiems pa-
tikusius likimus.

Tai viena sūpuoklių kryptis. Ant -
roji neša į tamsų šešėlį, nes Lietuvoje
daugeliui milijonas yra tapęs šėtono

ženklu. Ten yra dvi klasės: elitas ir
elge tos. Pirmoji bloga, antroji ken -
čianti. 

Apytiksliai tariant,  elitu laikomi
administracijos žmonės (net ir varg-
die nė Šimonytė, ministrė). Jiems kli-
juojamos blogybės – turtas, sukčia vi-
mas, pasipūtimas, elgetyno sukūri-
mas. Klijuojamos visiems.

Ar turtas – nuodėmė?  Ar drau -
džiama turtėti sąžiningu darbu, vers -
lu, sumanumu, taupumu? Ar anks -
čiau senų automobilių pirkimas, jų
ap taisymas ir pardavimas Rusijoje,
ne ap gaunant valstybės buvo nuodė-
mė? Reikėjo gaišinti laiką, sunkiai
dirbti, rizikuoti. Tai kodėl į tokį as-
menį žiū rima su pavydu?

Buvo ir yra vienas šis kelias, ku -
riuo žmonės teisėtai prasimušė prie -
kin, gal net milijono litų kartelę per -
šoko. Kodėl jų nekęsti? Žinoma, per
dvidešimt metų tik reta ir didelė sėk -
mė sužėrė didesnius turtus. Net ir ko -

rupcija turėjo būti „aukštos klasės”,
ne koks nors poros dešimčių litų
kyši ninkavimas. Šios rūšies sukčiai
ir įvairūs neteisingi privatizuotojai
ne gali tikėtis nei visuomenės prie -
lankumo, nei pagarbos.

Karštesnė Lietuvos spauda gy -
ven tojus skirsto į elitą ir elgetas. Tai
kas yra elgeta, jei nekalbame apie
„ubagus”, prie bažnyčių sėdinčius?
Ar tai darbininkai, tarnautojėliai,
pen sininkai, mokytojai, studentai,
visi, kurie neatostogauja Egipte,
Nau   jojoje Zelandijoje, prie Vidur že -
mio jūros? Kurie vairuoja pigius
automobilius, dėvi paprastesnius pa -
puošalus, bet nė vienas iš jų nepras-
tovi pus die nio eilėje prie duonos ar
pieno?

Bet ir mes, savo turtais besitaiką
į litų milijonierius, neatostogaujame
jokiuose egiptuose, mes net retai po
JAV pavažinėjame. Bet mes nedejuo-
jame, kai mokame vaikų moksla pi-
nigius, gydymosi sąskaitas. Todėl
sunku suprasti, kas mes esame Lie -
tuvos mastu.

Visose šalyse yra pasiturinčių ir
vargstančių. Yra ir piktų sukčių. Ta -
čiau ramiausiai ir laimingiausiai
jau čiamasi ten, kur žabojamas pavy-
das ir šykštumas, kur nesižvalgoma į
kai my nų langus.
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LAIŠKAI 

DAR APIE KŪČIAS

Nors adventas pasibaigė sulau -
kus šv. Kalėdų, skaitytojai nerimsta
dėl Kūčių datos. Klausimą dėl Kūčių
neseniai ,,Drauge’’ kėlė Kostas Ma -
čiu  lis (2011 m. gruodžio 21 d.) ir Gra -
žina Kriaučiūnienė (2012 m. sausio 5
d.). 

Niekas iš lietuvių Kūčių datos
ne kilnoja. Gruodžio 24 d. vakarą Kū -
čias švenčia tie, kurie turi savo šei -
mas ir artimuosius. Labai gražu ir
prasminga, kai organizacijos vien-
min čiai susirenka kartu ne ,,balia -
voti’’, bet rimtai pasidalinti kalėdai-
čiais, palinkėti linksmų Kalėdų –
Kristaus gimimo šventės.

Čia rašančiai 2011 metais teko
dalyvauti trejose Kūčiose: vyresniųjų
skaučių, ateitininkų ir JAV LB Cice -
ro apylinkės. Visose buvo rimtis ir
susikaupimas. Daug metų LB Cicero
apylinkė rengia vadinamą agapę su
gera programa ir paskaita. Praėjusio
advento sekmadienį, gruodžio 11 d.,
buvo ypatinga diena – Gaudete, arba
džiaugsmo sekmadienis (apie tai
parašė Aldona Bikulčienė, ,,Drau -
gas’’, 2011 m. gruodžio 22 d.). Po lietu-
viškų šv. Mišių parapijos salėje vyko
parapijiečių ir svečių pabendravimas
– agapė. Viešnios paskaitininkės dr.
Onos Daugirdienės išsakyti apmąsty-
mai apie adventinį laikotarpį, skaity -
ti tekstai iš Šv. Rašto dvasiškai pa lie -
tė visų dalyvių širdis. Po to buvo gie -
damos kalėdinės giesmės, skirtos
Kris taus atėjimui, buvo tarsi reko lek -
cijos.

Vyresniųjų skaučių prieškalėdi -
nėje sueigoje panašiai buvo paminė-
tas Kristaus atėjimas. Draugininkės
skn. dr. Vilijos Kerelytės šiai šventei
skirtas žodis ir vėliau išdalintos kor-
telės, pritaikytos tos dienos rimčiai,
kalėdinės giesmės bei kalėdai čių
laužyus visas apjungė prieš daugelį
metų duotam įžodžiui – ,,Die vui, Tė-
vynei ir Artimui’’.

Ateitininkų Kūčios pradėtos šv.
Mišių auka. Šiai šventei paruoštas

kun. dr. Kęstučio Trimako pamokslas
leido kiekvienam susikaupti, pri si -
minti savo artimuosius, kurių jau nė -
ra tarp gyvųjų. Kalėdinėmis giesmė -
mis džiaugėsi ir giedojo ne tik tėvai
ir seneliai, bet ir vaikai.

Laimingi tie, kurie turi šeimas ir
gali kartu susirinkti gruodžio 24 d.
vakare ir tradiciškai švęsti Kūčias.
Jei ne organizacijų ruošiamos Kū-
čios, man tektų vienai kūčiavoti gruo-
džio 24 d. vakare.

Mums, lietuviams, ir dar kai ku -
riems kitataučiams katalikams Kū -
čios yra šventas, brangus vakaras.
Dauguma kitų tautų katalikų tokių
Kūčių neturi. Mes laikomės ir gerbia -
me savo tradicijas, gyvendami ne sa -
vame krašte. Jei kam tokios Kūčios
nepatinka, tevadina jas agape. 

Marija Remienė
Westchester, IL

KUO GALIME PASITIKĖTI?

Š. m. sausio 10 d. ,,Draugo” „Laiš-
kų” sky riu je Algis Virvytis („Tikėti
JAV ir Izraelio parama – vaikiškas
naivumas”) atsiliepė apie mano 2011
m. lapkričio 17 d. „Drauge” paskelbtą
raši nį „Dar apie 1941 m. Birželio su-
kili mą”. Virvytis vienur teigia, kad
„Ra gas perspėja, jog Lietuva gali
prarasti Amerikos užnugarį ir žydų
globą”, o kitur – kad „Ragas taip pat
gąsdina, kad Lietuva praras žydų
malonę, jei neatsiduos žydams”.

Apie minimą „žydų globą” ir „žy -
dų malonę” mano straipsnyje nėra nė
žodžio. Jame kalbama apie galimybę
Lietuvai prarasti „Izraelį palaikan -
čių Vakarų (turiu omenyje Vakarus)
šalių rodomą palankumą ir ypač Lie -
tuvai gyvybiškai svarbų Amerikos
užnugarį”. 

Iš to, kad Lietuva 2011 m. spalio
mėnesį pasisakė kartu su sva riai
šimtu procentų Izraelį palai kan čia
Amerika (kalbama apie Ame riką)
prieš Palestinos siekį tapti Jung tinių
Tautų UNESCO organizacijos nare,

matyti, jog Lietuvai yra svarbiau so -
li darizuotis su Amerika negu su dau -
geliu kitų kraštų.

Virvytis savo laišką baigia, teig -
da mas, kad „pasitikėti Amerikos už -
nu gariu mes negalime, nes Amerika
daug kartų Lietuvai buvo nugarą
atsukusi. Kaip ir žydų paramos tikė -
tis yra vaikiškas naivumas”. Žydų
pa  rama čia ne į temą. 

Baigdamas no rėčiau paklausti,
jei negalime pasi tikėti Amerika, tai
kuo galime?

Leonidas Ragas
Itasca, IL

VARGU AR TO REIKĖJO

Visada patrauklu pažvelgti į
,,Drau go” ,,Laiškų” skyrių, nes daž-
nai požiūris į tą pačią temą pasiūlo
minčių įvairumo, nors kartais pati
te ma man būna ir svetima ar ,,virš
ma no galvos”. 

Š. m. sausio 10 d. ,,Laiškų” sky-
riuje bostoniškis Al gis Virvytis įtiki-
nančiai išskaičiuoja, kiek kartų JAV
valdžia neparodė jo kio dėmesio į
politinę bėdą patekusiai Lietuvai
(,,Tikėti JAV ir Iz  ra elio parama –
vaikiškas naivumas”).

Jau ir anksčiau teko pasidžiaugti
daugeliu Virvyčio rašinių kitomis te -
momis, tik šį kartą labai gaila, kad jis
pasirinko kitą korespondentą – Le o -
ni dą Ragą – sumenkinti, jo rašiniui
priskirda mas ,,vaikiško naivumo”
bruo žą.  Tiek nedaug beturime lie -
tuvių korespondentų. Jei viešai jiems
prikišime ,,vaikišką naivumą”, leng-

vai neteksime ir jų. Juk Virvyčio ar -
gu mentai kalbėjo patys už save. Toks
palyginimas Virvyčio minčių nepa -
da rė labiau įtikinančiomis ar jo pa -
ties didesniu. Tad vargu ar to rei-
kėjo.           

Faustas Strolia
Oak Forest, IL

LIETUVIŠKOS  MĮSLĖS...

Kanadoje, beveik vidurkelyje
tarp At lanto rytuose ir Ramiojo van-
de nyno vakaruose, jau nuo seno gy-
vuoja miestelis Vilna (dar rašomas
Wil na vardu).

Niekad, niekur negirdėjau paaiš -
ki nimų, iš kur atsirado šis su lietu-
viškumu susijęs miestelio pavadini-
mas. Esu tikras, jog nesu vie nintelis
tai pastebėjęs. Ar niekam nerūpi pa-
siknisti ir sužinoti apie šio mies te  lio
kilmę? 

Šiomis dienomis daug kalbama
apie naują nebylųjį filmą ,,The Ar-
tist”, kuriame dailiai atkurtas 1930-
mečio juodai baltas nebylių filmų
pasaulis. Jam ne sigailima aukščiau-
sių pagyri mų. Gal ir ,,Oskaro” su-
lauksime.

Filmo režisierius – Michel Haza -
na vičius. Neseniai Kanados TV 19
(prancūzų kal ba) kanalas valandą
kalbėjosi su šio filmo režisieriumi.
Ką žinome apie jį?

Šiomis dienomis žinios skrieja
mi lisekundėmis. Ar mes vis dar
klam  pojame mėnesiais?

Edmundas Petrauskas
London, Canada

Elitas ir elgetos
VYTAUTAS VOLERTAS

,,DRAUGĄ” užsisakyti
saugiai, greitai galite ir

internete – 
www.draugas.org



,,žaliu nykščiu”.  Ve  lionė ypač džiau-
gėsi savo vaikų sukurtomis gražio-
mis šeimomis.

Velionė, padėdama savo vyrui,
aktyviai dalyvavo lietuviškų organi-
zacijų veikloje. Po vyro mirties prik-
lausė BALF’o 76-tam skyriui, buvo jo
valdybos narė. Taip pat buvo Stasio
But kaus šaulių kuopos valdybos na-
rė, Šv. Antano parapijos altoriaus
draugijos narė, birutietė, Gyvojo
rožančiaus draugijos, Dariaus ir Gi-
rėno klubo ir Lietuvos Dukterų drau-
gijos narė. Ona Pusdešrienė buvo
ilgametė Šv. Antano parapijos para-
pijietė. Ilgus metus dirbo parapijos
kavinėje kartu su a. a. parapijos šei-
mininke Pranciš ka Televičiene. Ve-
lionė taip pat rėmė lietuviškus rengi-
nius, minėjimus, lie tuviškas radijo
programas ir ,,Lietu vos vyčių’’ bu-
vusį padalinį ,,Aid to Lithuania,
Inc.’’ (,,Pagalba Lietu vai”). 

• • •
A. a. Pusdešrienės šeimai gilią

užuojautą pareiškė: JAV Lietu vių
Bendruomenės Detroit apylinkės val-
dyba, Lietuvos Respublikos garbės
konsulas Detroit Algis Zaparackas,
Šv. Antano parpijos pastoracinė tary-
ba, Šv. Antano parapijiečiai,  Dariaus
ir Girėno klubo nariai, ,,Lietuvos vy -

čių’’ 102 kuopa bei ,,Lietuviškų me lo -
dijų” radijo valandėlė.

Trečiadienį, sausio 11 d.,  kun. E.
Simon atnašavo gedulingas šv. Mi-
šias Dievo Apvaizdos lietuvių baž-
nyčioje, Southfield, MI. Litur gi nius
skaitinius skaitė ir aukas prie alto-
riaus nešė a. a. Onos Pusdešrie nės
anūkai  ir proanūkiai.

Po gedulingų šv. Mišių velionė
buvo nulydėta ir palaidota Šv. Kapo
kapinėse (Holy Schepulchre) šalia
vyro Justino. Paskutines religines
apeigas atliko kun. E. Si mon.

Gedulingi pietūs vyko Dievo Ap -
vaizdos kultūros centre, kur šeimi -
ninkavo Regina Greenhaulgh.  

Giliame nuliūdime liko dukros ir
žentai Audronė ir Tony Ortiz ir Jūra -
tė ir Jim Banks; anūkai Linas jauna-
sis, Jody, Marla, Malinda, Michele,
Da niella, Alex, Angela, Stephanie ir
Gabriel; proanūkiai Taylor, Nicole,
Danta, Madelyne, Jillian, Morgan,
Jacoab, Kieran, Nayan, Connor, Har -
per, Blake, Jacob, Tate, Sarah ir
Brooklyn.

Ilsėkis ramybėje, brangi motina,
uošviene, močiute, promočiute, kai -
my ne, Šv. Antano parapijos parapijie -
 te Ona Pusdešriene. Tegul ši žemelė
būna Jums lengva.
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Sekmadienį, sausio 8 d., per ra-
dijo programą ,,Lietuviškos
me lo dijos” pranešta, kad tą ry-

tą Vieš pa ties angelas į savo namus
pasišau kė motiną, uošvienę, močiutę
ir promo čiutę Oną Pusdešrienę,
sulauku sią 97 metų amžiaus. Trūko
tik vienos die nos iki jos 98-ojo gimta-
dienio, kurį bū tų atšventusi sausio
10 d. Atsisvei kinimas su velione vy-
ko R. G. Harris laidotuvių koplyčioje,
Livonia, MI.  Rožinį sukalbėjo kun.
E. Simon. Lai do tuves tvarkė Yolanda
Zaparackie nė, Val S. Baužos laidotu-
vių koply čios direktorė.

Velionė gimė 1914 m. sausio mėn.
9 d. Kalvarijos mieste, Lietuvoje,
Onos Sasnauskaitės ir Juozo Berteš-
kos šei moje. A. a. Ona Pusdešrienė
turėjo dvi vyresnes seseris Juliją ir
Petrą, jaunesnį brolį Praną. 

Lankydama gimnaziją, Ona pri-
klausė dramos sambūriui. Ten ji su-
sitiko jauną ir gražų vyrą, dramos
re žisierių Justiną Pusdešrį. Pora
įsimylėjo ir 1936 m. rugpjūčio mėn.
susituokė. Lietuvoje susilaukė ketu-
rių vaikų: Juditos, Jūratės, Donato ir
Lino. Vyriausioji dukra Ju dita mirė
vos sulaukusi septynerių metukų,
prieš sovietų okupaciją Lie tuvoje.
Kai prasidėjo Antrasis pasau li nis
karas, Ona su vyru Justinu ir vai-
kais  pasitraukė į Vakarų Vokieti ją.
Šeima gyveno Wildbadt pabėgė lių
stovykloje, ten gimė jų jauniausia
dukra Audronė. 

1950 m. Pusdešrių šeima persi kė -
lė gyventi į JAV, Boston, MA. Kelis
metus šeima gyveno su giminėmis
Hartford, CT, kol vyras ga vo darbą
,,Ford Motor Co.’’ gamykloje. Tada
šeima persikėlė į Detroit, MI. 

Ona ir Justinas Pusdešriai buvo
vedę daugiau nei 40 metų, vyras mirė
1980 m. lapkričio 1 d.  Pora susilaukė
penkių vaikų: a. a. Juditos, Jūratės,
a. a. Lino, a. a. Donato ir Audronės,

10 anūkų ir 16 pro  anūkių. Sunkiai
išgyveno savo sūnų Lino (2000 m.) ir
Donato mirtis (2009 m.).  

• • •
Velionė didžiavosi savo lietuviš-

ka kilme, buvo linksma, nenuilstanti
talkininkė, gero būdo žmogus, turėjo
daug gyvenimo patirties. Ji taip pat
buvo puiki siuvėja – Detroit miesto
lietuvėms siu vo ar taisė rūbus, pal-
tus, sukneles, va karinę aprangą ir
net tautinius dra  bužius. A. a. Pus-
dešrienė buvo ge ra kepėja ir virėja.
Ji mėgo daržinin kystę, augino daug
gražių rožių, jur ginų, kitų gėlių.
Kaimynai džiau gėsi Pusdešrienės

Detroit,�MI

Išlydėjome a. a. Oną Pusdešrienę
REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

TELKINIAI

Čikagos Lietuvių pensininkų klubas pasveikino „Draugo” admi-
nistraciją ir redakciją   su šventėmis ir atsiuntė „Draugui” 100 dol. auką,
laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti. Labai Jums dėkojame už dosnią
auką.

Ona Pusdešrienė (viduryje), apsupta savo šeimos atžalyno.                                                              Alex Ortiz nuotr.  iš ,,Draugo” archyvo

Šv. Kazimiero bažnyčia, Los Angeles, per kun. Tomą Karanauską
pratęsė metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. Nuoširdžiai
Jums dėkojame, kad mus dosniai remiate.

Tauragės Lietuvių klubas Čikagoje pasveikino „Draugo” adminis-
traciją ir redakciją su šventėmis ir atsiuntė 100 dol. auką laikraščio leidy-
bos išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame už dosnią auką. 
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Tenorai Jurgis Vidžiūnas ir Vla das Kybartas linksmina svečius Nau jųjų metų sutikime
Brighton Park!                                                                                            Vilijos Vakarytės nuotr.

Manto Ivanausko nuotr.

Brighton�Park,�Chicago,�IL

Šventės jau prabėgo, praūžė, bet
li ko gražūs jų prisiminimai!
Tarp daugelio prisiminimų – ir

Naujųjų metų sutikimas Brighton
Park mokyklos salėje, kur jaukioje
aplinkoje tarp spalvotų mirgančių
švieselių susipynė muzika, at sivėrė
nuostabi šventė! 

Tai jau ne pir mą kartą rengiama
Naujųjų metų šventė. Tie, kurie at-
vyksta į ją, tikrai būna nu stebinti šil-
tos nuotaikos, skanaus mais to ir įdo-
mios programos, kuri apjungia visus
išlydint senus ir pasitinkant naujus
metus. Vakarą vedęs muzikas Algi -
man tas Barniškis visus įsupo į šokį,
jis buvo palydimas net saksofono
gar sų! Visuomet  būna staigmena Ka -

lėdų senelio atvykimas su daina  ir
do vanomis. Šių metų šventė buvo net
įdomesnė – pasirodė čigonė su bur-
tais ir šokiais!

Angelė vedė sveikinimų kon -
kursą, kurio metu buvo patikrinti
geriausių dai nininkų balsai. Taip pat
išskirtines dainas dainavo tenorai –
buvęs Či  kagos Lietuvių Operos vice-
pirmi nin kas Jurgis Vidžiūnas ir Vla-
das Kybartas.

Poros sukosi šokių sūkuryje ligi
paryčių – laimingos, kad turėjo gra -
žią progą pasidalinti laime, draugys -
te, išgerti šampano taurę sutinkant
Naujuosius 2012-uosius metus Brigh-
ton Park!

Vilija Vakarytė – Brighton Park
parapijos choro pirmininkė.

VILIJA VAKARYTĖ

Naujųjų metų sutikimas

Waukegan-Lake�County,�IL

Ne veltui sakoma, kad kaip su-
tiksi naujus, taip po metų ly-
dėsi senus. Naujametinė nak-

tis – vienintelė ir nepakartojama me -
tuose naktis, kada nauji metai pakei -
čia senus, kada atverčiame naują ka -
lendoriaus lapelį, naują savo gyveni-
mo puslapį. 

Daug metų su vai kais vykdavo-
me į Čikagos centrą tą vienintelę ir
nepakartojamą metų akimirką pa-
būti kartu, pažiū rė ti įspūdingų ug-
nies salvių, susidauž ti taurėmis šam-
pano. Sako, jog žiūrėdamas į sparčiai
augančius vai kus pamatai, kaip bėga
laikas... Ir atei na ta diena, kada įma-
noma turėti jau tik tėveliams skirtus
Naujuosius me tus, ką šiais metais ir
pabandėme pa daryti. O kadangi nie-
kas gyvenime ne vyksta be priežas-
ties, ir šie Naujie ji nebuvo atsitik-
tiniai. 

Spalio mėnesį ,,Zhivago” resto -
rane įvykęs šiauriečių – Waukegan-
Lake County Lietuvių Bendruome -
nės kasmetinis rudens pokylis suža -
vė jo restorano savininkus. Savo
linksmumu ir ypatingu renginiu tiek
išsiskyrėme, kad gavome pasiūly mą
surengti ir Naujuosius metus. Sunku
buvo atsispirti pagundai, ypač ži-
nant, jog restorano svečiai ir jų už-
gaidos visuo met yra pirmoje vietoje,
o maisto bei programos kokybė – iš-
skirtinė. O kai renginį ruošia Re-
migijus, vis kas turi būti išskirtina,
viskas skirta renginio svečiams!

Norisi dėkoti ir dėkoti mūsų
puo tos kompanijai, ypač taip gausiai
susirinkusiems pietiečiams, kurių

ne išgąsdino atstumas ar paslaptingo
rengėjo – ,,Remi Entertainment” –
kvietimas. Norisi nuoširdžiai padė-
koti visiems rašiu siems, skambinu-
siems ir dėkoju siems po šventės ir
tarti – nėra už ką. Juk be jūsų nebūtų
ir mūsų, nebūtų tokių šaunių šven-
čių. 

Visuomet labai smagu, kai prie
švenčių prisijungia mums gerai pa -
žįstamos verslo įmonės ir verslinin-
kai, tuomet ir dovanų dau giau, ir jos
įmantresnės. Nors visuo met kviečia-
me visus prisijungti, pristatyti savo
prekes, dirbame su geriausiais, ku-
rių pro duktų ir paslaugų kokybė
kalba už save, kuriuos naudojame ir
vertina me patys, kurių paslaugos
išlaikė visus kokybės išbandymus.
Ačiū ,,Fresh Farms International
Market”, ypač įsikūrusiame Whee-
ling, ,,Hyson International”, ,,Vashe
Radio 1240 AM”. 

Vakarienės pažymėjimai į ,,Ma -
cello” restoraną ir piceriją Čikagos
centre buvo įteikti šauniausiems
nau jametinių tostų sakytojams. Žai -
di mų laimėtojai vaišinsis ,,Zhivago”
restorane, ,,Deer Path Inn”, Lake Fo -
rest, ,,Abruzzo Ristorante”, Deer -
field, taip pat galės pasilepinti ir pa -
sigražinti ,,Cosmos Beauty and Spa”,
Niles. 

Visus naujametinės puotos sve -
čius apdovanojo puotos garbės
svečių – Senelio šalčio ir Snieguolės
– pagalbininkai: ,,Hyson Internatio-
nal”, ,,Li nas’s Cakes” ir Alma Seniū-
nas. Prie kiekvieno stalo sėdėjo lai-
mingoji – Ve ronikos Moraru sukurtų
nuostabių naujametinių puokščių
laimėtoja. Specialias dovanas  įsteigė
,,Jewelry by Otilija”, ,,Jurga’s Gal-
lery” ir ,,Light Streams”– nuostabios
ran komis gamintos žvakės tiesiai iš
Lie tuvos. Tikimės, kad pagrindinė
puotos dovana, įsteigta ,,Remi Enter -
tainment”, pačiai šauniausiai, pačiai
didžiausiai ir pirmai prie naujame-
tinės puotos prisijungusiai kompani-
jai padės Robertui mus visada atrasti
ir sugrįžti į renginius. Kaip ameri-
kie čiai sako, ,,last but not least”,
nuoširdžiausia padėka skrenda laik-
raščiui ,,Čikagos aidas”, su kuriuo
dirbti ir bendradarbiauti yra tikras
malonumas. Ir kaip nepaminėti, ne-
pagirti mūsų vyriausiojo sū naus
Manto! Ačiū, sūnau, už iš t ver mę, ne-
miegotą naktį, ačiū už nuos tabias
nuotraukas.

BEATA IVANAUSKIENĖ

Naujametinė puota

Norime visiems palin kėti nuos-
tabių naujų metų – sveikų, sėkmin-
gų, laimingų, turtingų, kad iš sipil-
dytų visi jūsų planai ir svajonės.

Beata Ivanauskienė – JAV LB
Waukegan-Lake County apylinkės
valdybos renginių organizatorė, GLM
tėvelių komiteto pirmininkė.
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Redaktorė�Aušra Jasaitytė Petry •�8830�Magnolia�Court�•�Orland�Park,�IL�60462�•�El.�paštas:�ausra67@sbcglobal.net

SKAUTYBĖS KELIAS

Ilgamečiui�skautų�rėmėjui
A+A Feliksui Daukui 

mirus,�nuoširdžiausią�užuojautą�reiškiame�jo�šeimai:
žmonai�–�sesei�Rūtai,�dukrai�sesei�Sofijai,�podukroms
sesėms�Linda�Gehrt,�Lisai�Chiapetta,�broliui�Ričardui
Chiapetta�su�šeimomis�bei�kitiems�šeimos�nariams,�

netekus�brangaus�vyro,�tėvelio�ir�senelio.�
Lai�brangaus�Dievo�rankose�brolis�Feliksas�ilsisi�ramybėje.

„Aušros vartų/Kernavės” tuntas, „Nerijos” tuntas, 
„Lituanicos” tuntas ir Rako stovyklos administracija

94-oji Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo šventė-sueiga

Filisterių skautų sąjungos Čikagos skyrius kviečia
visus�savo�narius�gausiai�dalyvauti�ruošiamoje�

iškilmingoje�sueigoje,�kuri�įvyks�
š. m. vasario 11 d., šeštadienį, 3 val. p. p. 

Pasaulio�lietuvių�centre,�klasėje�nr.�123,�Lemont,�IL. 
Dalyvaujame�su�uniformomis.�

Apie�dalyvavimą�praneškite�skyriaus�pirmininkei�
fil.�Aušrelei�tel.�(630)�243-6302.

Lietuvių skautų sąjungos 
vyr. skautininkės pavaduotojo laiškas

Mieli broliai ir sesės,

Grįžęs į namus, prie durų radau lapelį iš karatė sporto mokyklos. Ja me
rašoma, kad karatė tinka visai šei mai, nes ši sporto šaka išmoko apsiginti
nuo už puolikų. Tai naudinga ypatingo mis aplinkybėmis, bet skelbime iš var -
dytos ir kitos vertingos karatė savybės: sustiprinsite pasitikėjimą savimi;
sustiprėsite fiziškai; sumažinsite įtampą; pagerinsite savo savijautą.

O ko išmokstame skautaudami? Skautai išmoksta pasistatyti palapi nę,
sukurti laužą, rišti mazgus ir t. t. Tai naudinga atsidūrus gamtoje, bet skau-
taudami tampame: religingais savo tikėjimo nariais; dorais, kilnios dvasios,
tvirto būdo, sveikais žmonėmis; sąmoningais lietuviais; naudingais pilie-
čiais.  Skelbkime apie vertingas skautavimo pasekmes! 

Baigdamas šią kadenciją rašau paskutinį laišką. Nepaprastai smagu bu-
vo per šiuos pra bėgusius trejus metus su jumis statyti palapines, kurti laužus
ir rišti mazgus. Tikiuosi, kad ir jums patiko skautauti. 

Dėkoju tėveliams, kad jie leido sa vo vaikus į skautų stovyklas, iškylas ir
sueigas. Be jų pasitikėjimo ir pa ramos nebūtų narių. 

Dėkoju buvusiems vadovams, ku rie mane prižiūrėjo, kai aš augau vil -
kiukų ir skautų vienetuose. Dabar su prantu, kiek pasiaukojote, kad lietu-
viškas skautavimas gyvuotų. 

Dėkoju dabartiniams vadovams, kurie šiomis dienomis plečia lietuviš ką
skautavimą. Jūs atliekate nepapras tą darbą. Mano pareigų pavadi nime yra
žodis „vadovas’’, bet sekda mas jūsų veiklą matau, kad jūs esate vadovai!

Dėkoju Vadijos nariams, kad ap siėmėte eiti pareigas, protingai pata rė te
ir dažnai, kitų nepastebėti, dir bote sunkų darbą. Jei jums reikės pa galbos
ateityje, aš mielai prisidėsiu prie jūsų komandos. 

Dėkoju savo žmonai Myai, kuri, pareigingai dalyvaudama renginiuo se ir
be galo kantriai mylėdama ma ne, rėmė mano siekius. 

Dėkoju savo tėveliams, kad prieš daug daug metų nuvedė į mano pirmą
„Lituanicos” tunto „Vytauto Didžiojo’’ vilkiukų draugovės sueigą Čikagoje.
Tai buvo paprastas įvykis, ku ris nulėmė smagią, prasmingą ir vertingą
gyvenimo kryptį. 

Budėk! Gero vėjo!
Brolis Tomas

Washington, DC skautės židi-
nie tės 2011 metų lapkričio 6
d. sueigoje minėjo Lietuvos

kariuomenės atkūrimo šven tę. Sesė
Audronė prisiminė, kaip Hartford
skautų ir skau čių ,,Šatrijos” ir ,,Tė-
viškės” vietininkijos lapkričio 23 d.
proga ruošdavo iškil mingą sueigą,
skirtą Lietuvos kariuomenės atkūri-
mo šventei. Ji klausė, kodėl skau-
tėms Lietuvos kariuomenė ir jos idė-
jos yra tokios ar timos? Skautybės
įkūrėjas lordas Ba den Powell buvo
anglų kariuome nės karininkas, ku-
rioje įgautus principus panaudojo
kurdamas skautybės ideologiją. 

Sesė Audronė pastebėjo, jog  gi-
lus ryšys egzistuoja ir tarp se sių
skaučių ir Lie tuvos kariuomenės bei
jos tradicijomis, nes nemažai tėvų,
giminaičių buvo Lietuvos kariuome-
nės kūrėjai, savanoriai, karininkai
bei kariai. Jie dalyvavo Nepriklau-
somybės atgavimo kovose bei Lietu-
vos valstybės at kūrime, Nepriklauso-
mybės laikotarpio gerinime.

1918 m. vasario 16 d. paskelbus
Lietuvos nepriklausomybės aktą,
pra sidėjo kova už realią valstybės ne -
priklausomybę. Tam reikėjo kariuo -
menės. Pastangos atkurti kariuome -
nę atsispindi 1918 m. lapkričio 23 d.
pasirašytame Apsaugos ministerijos
įsakyme nr. 1, kuriuo buvo įsteigta
Ap saugos taryba, Apsaugos ministe -
rijos štabas, oficialiai suformuotas 1-
asis pėstininkų pulkas. Skubiai pra -
dėta organizuoti kariuo menė, vyrai
šaukiami savanoriais Tėvynę ginti.
,,Nors Lietuvos kariuomenė buvo ne -
gausi, skubomis organizuota, men-
kai aprūpinta, bet ji laimėjo, nes su
prie šu grūmėsi visa tauta, visomis
išga lėmis remdama kariuomenės
pastangas”, – sakė sesė Audronė.

2011 m.  lapkričio 23 d. minėjome
94-tąsias Lietuvos Kariuomenės at-
kūrimo metines. Sesė Audronė per-
skaitė savo tėvelio Lietuvos kūrėjo
savano rio kapitono Jurgio Dragūne-
vičiaus Hart ford skautams pasakytą
kalbą mi nint 56-tąsias Lietuvos ka-
riuome nės atkūrimo metines. 

Mielos sesės ir broliai skautai, 
mieli tėveliai,

Kai susirenkame minėti mūsų
Tau tines šventes ir užgiedame Tautos
himną, ne vienam vyresniosios kartos
lietuviui per veidą ašarą nurieda.
Mes jauni žiūrim, stebimės ir nesu -
prantam, kam ta ašara, kam čia jau -
din tis.  Juk  ir mes mokykloje dažnai
Amerikos himną giedam, bet niekad
giedodami neverkiam.  Kai minėjime
su sirinkę ,,Marija, Marija” užgie -
dam, žiūrėk, koks žilagalvis senas
mū sų kariuomenės buvęs karys ar sa -
vanoris pravirksta, lyg motiną laido-
damas.

Dėl ko tie mūsų tėveliai ar sene-
liai tokie jautrūs, sentimentalūs?  O,
ar ži note, dėl ko jiems tokiomis pro-
gomis per veidą ašaros rieda?  Tautos
himnas jiems primena tėvynę, kurios
lais vė buvo taip brangiai išpirkta. Jie
ten gimė, augo ir gyveno, kurdami sa-
vo  ir savo vaikų laimingą ateitį, bet
staiga buvo priversti palikti tėvynę ir
bėgti sve tur, kur viskas taip svetima.
,,Ma rija, Marija” giedant išgirdę, jie
prisimena Karo Muziejaus sodelį

Kaune. Jie lyg mato išblyškusiais vei-
dais tyliai atžygiuojančius karo in-
validus.  Jie lyg girdi liūdnus trimito
garsus, skelbiančius sunkias praeities
kovas, pralietą kraują, žuvusius bro-
lius, dar gal ne visai išgijusias žaiz-
das.  Jau ir tada tie vakarai muzie-
jaus sodelyje bū davo tokie liūdni. Bet
liūdesys mai šėsi su džiaugsmu, nes
laisvė buvo at gau ta, atkovota… Lie-
tuva buvo laisva…

O dabar… Dabar vėl prarasta,
kas buvo taip brangiai laimėta…

Mes, jaunieji, ten nebuvome, to ne -
matėme, nepergyvenome, bet kaip ir
mū sų tėveliai esame lietuviais ir todėl
galime tai suprasti.

Dabar mūsų tėvynė yra raudo nų -
jų rusų okupuota. Tokios priespaudos,
kančios, neteisybės, neriboto melo, žvė -
riškumo mūsų kraštas dar nebuvo ma -
tęs. Siaubas sukrečia prisiminus, kiek
mūsų nekaltų brolių ir sesių žuvo ne-
žmo niškose kančiose Sibire ir atsibas -
tėlių okupantų kalėjimuose.  O kas iš -
ma tuos brolių, išstumtų į kolchozinę
ver giją, vargą?           Nukelta į 12 psl.

S. FIL. AUDRONĖ PAKŠTIENĖ

Iš kairės į dešinę: Teresė Lands ber gienė, Audronė Pakštienė, Irena Jan kauskienė, Daiva
Orentienė, Ra mutė Aidienė, Bronius Čikotas, Gra ži na Blekaitienė, Janina Čikotienė, Al -
fredas Orentas, Meilė Mickienė, Jur gis Vodopalas, Elvyra Vodo pa lie nė, Algimantas
Landsbergis ir Tadas Mic kus.  Mykolo Pakščio nuotr.

Kviečiame jaunimą nuo 13 iki 199 metų į Jaunimo vakarą, 
kuris vyks š. m. vasario 25 d. Pasaulio lie tuvių centre, Lemont. 

Šiame vakare galėsite paklausyti įvairių orkestrų, 
kuriuose groja mūsų talentingi skautai, muzikos. 

Bilieto kaina: 10 dol. (iš anksto), 15 dol. (prie durų). 

Daugiau informacijos gausite pas: 
Aušrą Ja saitytę Petry: (708) 699-8224, ausra67@sbcglobal.net;  
Viliją Kielie nę: vkiela@sbcglobal.net 
Donatą Ra manauską: donatas1@sbcglobal.net.
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,,D R A U G O ”  L I E T U V I U K A I
Redaktorė�Laima Apanavičienė •�El.�paštas:�laimaa@hotmail.com

Maironio lituanistinėje mokyloje paminėta Sausio 13-oji

Visi mes esame lietuviai. Mūsų
mamos, tėčiai, broliai, seserys. Bet
kas yra „tikras lietuvis”? Aš manau,
kad jeigu esi tikras, „gyvas” lietuvis
turi mylėti ir gerbti savo tėvynę.
Kiek daug lietuvių mirė per šimtus
metų dėl mūsų tėvynės laisvės. Kiek
daug vyrų, moterų mirė, kad iš sau -
gotų mū sų gimtinę ir gimtąją kalbą.
Lietu va nepasidavė nei Rusijai, nei
Vokie tijai, nei jokiam kitam užpuo-
likui, nes jos gyventojai mylėjo Lie -
tu vą, buvo pasiruošę dėl jos mirti.
Daugelis aplinkinių nesuprato, kodėl
mes bu vo me tokie užsispyrę, tokie
ais tringi dėl „kažkokios mažos, men -
kos ša lies”. Bet aš manau, kad jeigu
jie ne supranta mūsų noro likti lais-
vais, jie patys tokio jausmo nėra pa -
tyrę.

Laisvė yra sunkus žodis, kurį
rei kėtų apibūdinti. Jis reiškia daug
daugiau negu nepriklausomybė. Tai
ir galybė, ir meilė. Laisvė reiškia ne -
ribotą meilę savo šaliai, kalbai ir ap -
lin kai. Aš dėkoju tiems, kurie nebijo-
jo žūti dėl mažos, gražios šalelės, kuri
yra patyrusi tiek daug vargo ir kan -
čių.

Dėkoju tiems knygnešiams, ka -
riams ir tėvams, kurie palaikė gim -
tąsias tradicijas, kalbą ir meilę. Tai -
gi: „Ačiū jums” ir tikiuosi, kad jūs

matote dabar, kad jūsų sunkūs darbai
neprapuolė.

Ugnė Jurgaitytė
ČLM 8 kl.

***
Sausio 13-oji yra diena, kai lietu-

viai parodė visam pasauliui, kad
mes, lietuviai, norime būti laisvi. Kai
rusų kariuomenė bandė užgrobti
Vilnių, labai daug lietuvių važiavo
prie Te levizijos bokšto, nes jie žinojo,
jeigu užgrobtų Televizijos bokštą,
viskas per televiziją būtų rusiškai.
Bet mes nepasidavėm. Tūkstančiai
lietuvių, atvažiavusių  prie Televizi -
jos bokšto, neturėjo nei ginklų, nei
tankų. Bet mes turėjom norą būti
laisvais nuo Rusijos. Ranka rankon,
visi patriotai gynė savo tėvynę nuo
Rusijos armijos.

Rusai nežinojo ką daryti, nes
nenorėjo žudyti taikių žmonių, bet
vis tiek taip ir išėjo. Tankais užvažia-
vo ant nukritusių žmonių ir nušovė
tuos, kurie bandė bėgti. Bet visi kiti
stovėjo ir gynė bokštą. Rusai nežino-
jo ką daryti, tai išvažiavo atgal į
Rusiją be sėkmės. Lietuviai buvo
labai liūdni, nes visas šitas įvykis
galėjo ir neatsitikti.  Sausio 13 d. vis
tik žuvo 13 lietuvių.  Bet po tos die-
nos, nė vienas priešas nebandė už-

Sausio 14 d. Maironio lituanis -
tinėje mokykloje (Lemont) buvo pa -
mi nėta Laisvės Gynėjų diena. 

Minėjimas prasidėjo prisimini-
mais apie prieš 21-erius metus vyku-
sius kraupius įvykius. Tada begink -
liai, rankomis susikibę ir trispal vė -
mis mojuojantys žmonės iš visų Lie-
tuvos miestų ir miestelių buvo pa -
siryžę apginti Lietuvos laisvę.

Minėjime buvo skaitomos kiek -
vieno žuvusiojo biografijos. Moki -
niai prasmingų žodžių klausėsi susi-
kaupę ir dėmesingai. Buvo paminėta,
kad keturiolika žmonių, kurie žuvo
gindami Lietuvos laisvę, buvo eili-
niai žmonės. Jie nesitaikė į tautos
didvy rius, nesvajojo apie garbingus
apdo vanojimus,  tiesiog ėjo kartu su
mi nia žmonių ginti savo Tėvynės. Iš -
kilus pavojui, šie žmonės didvy riš -
kai, narsiai ir ištvermingai gynė Lie -
tuvos laisvę ir nepriklausomybę. 

Minėjimo metu mokiniai žiūrėjo
nuotraukas iš Sausio 13-osios įvykių.
Jose atsispindėjo žmonių, stovinčių
prie Televizijos bokšto ir prie Aukš -
čiausiosios Tarybos rūmų (dabarti -
nio Seimo pastato), laisvės troš ki -
mas, patriotizmas ir didvyriš kumas. 

Po prisiminimų apie Sausio 13-
osios įvykius ir nuotraukų peržiūros
visi 5–10 klasių mokiniai bei mokyto-
jai iškilmingai išėjo į lauką. Moki -
niai rankose laikė žuvusiųjų nuot -
raukas, žvakeles ir Lietuvos vėliavė -
les. Nie kas nepabijojo šalto žiemos
oro. Visi suprato, kaip 1991 metais
žmonėms buvo sunku per žiemos šal -
čius sto vėti ir ginti Lietuvos laisvę.
Stovė dami prie atnešto vainiko,
degant žvakelėms, mokiniai ir moky-
tojai sudainavo posmą „Lietuva
brangi”.   

Ruoštis šiam minėjimui moki -
niai pradėjo per istorijos pamokas iš

Maironio lituanistinės mokyklos (Lemont) mokiniai pagerbė Sausio 13-osios didvyrius.                                                                                           Simonos Stankevičienės nuotr.

Čikagos lituanistinės mokyklos mokinių parodėlė Sausio 13-ajai paminėti. 
Laimos Apanavičienės  nuotr.

Valentinas Čyvas

Kruvinojo Sausio aukų 
šventam atminimui

Šiandien, kai mūs šitiek nedaug,

Sesuo ir broleliai, mielieji,

Tą klaikiąją naktį podraug,

Už tautai švenčiausią idėją,

Beginkliai širdim tyromis,

Ant aukuro laisvės atėję,

Paliksit visad su mumis,

Primindami man Prometėją.

Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai apie iškovotą laisvę
grobti Lietuvos.

Adomas Sinkevičius
ČLM 8 kl.

***
Jeigu aš būčiau buvęs ten, kai

rusai bandė užimti Televizijos bokš-
tą, aš būčiau labai bijojęs. Aš labai
laimingas, kad Lietuva išsilaikė ir

tapo tokia savarankiška šalis. Tie
lietuviai buvo labai drąsūs. Mums
labai gerai, kad mūsų dar nebuvo
Sausio 13 d. Man labai įdomu, kaip
jie nebijojo tankų ir kareivių. Lietu-
va yra didvyrių žemė. Todėl aš lai-
mingas, kad aš esu lietuvis.

Gustas Gladstein
ČLM 5 kl.

anksto. Taip pat mokiniai rašė ra ši -
nė lius apie tai,  kaip žmonės prisi-
mena Sausio 13-osios įvykius. Kad
pa rašytų rašinė lį apie šiuos įvykius,
vaikai turėjo paprašyti tėvelių,
senelių, ar giminių – to laiko liu-
dininkų – pagalbos. Rašinėliai buvo
labai įdomūs ir visi labai skirtingi.
Kiekvienas mokinys nekantrauda -
mas norėjo paskaityti savo aprašy-
mus klasės draugams, o šie įdėmiai
jų klausėsi. 

Taip buvo pagerbtas žuvusiųjų:
Loretos Asanavičiūtės, Virginijaus
Druskio, Dariaus Gerbutavičiaus,
Ro lando Jankausko, Rimanto Juk -
nevi čiaus, Alvydo Kanapinsko, Algi -
manto Petro Kavoliuko, Vytauto Kon -
cevičiaus, Vido Maciulevičiaus, Tito
Masiulio, Alvydo Matulkos, Apoli -
naro Povilaičio, Igno Šimulionio, Vy -
tauto Vaitkaus atminimas.  

Maironio mokyklos redakcija



čia įkūnyta Romano Kazlausko „Liū -
dinčios Madonos” skulptūroje (1990
m.). Garsiųjų anykštėnų rašytojų
tėvai pagerbti Nacionalinės kultūros
ir meno premijos laureato Antano
Kmieliausko skulptūra „Šventoji Šei -
ma” (1986 m.). Anykščių bažnyčios
šventoriaus sienų tuščiose koplytė -
lėse 1981–1988 m. jaunas dievdirbys
Rimas Idzelis išdrožė 15 Kryžiaus ke -
lio skulptūrinių kompozicijų.    

Testamentu A. Talačka Anykš -
čių parapijai padovanojo per visą gy -
venimą sukauptą dailės kūrinių ko -
lekciją, vertingą humanitarinę bib -
lio teką bei reikšmingą archyvą, ku -
rie Anykščiuose pristatomi 2009 m.
liepos 23 d. įkurtame moderniai įren g -
tame naujame muziejuje – Sak ra linio
meno centre (Vilniaus g. 11). Jau keli
metai, kaip Anykščiai džiugina
miesto bendruomenę ir gausius tu-
ristus tinkamai rodoma A. Talač kos
sukaupta dailės kūrinių kolekcija,
kurioje – ne vienas puikus pa sau -
linio garso dailininko ar Lietuvos
dai lės klasiko sukurtas kūrinys.

Šią kolekciją tyrinėjusi ir eks po -
navimui parengusi dailės istorikė
Da lia Tarandaitė teigia, kad „neabe -
jotinas kolekcijos šedevras – italų ta -
pytojo, žymiausio XVII a. pab. Romos
dailininko Carlo Maratti (1625–1713)

„Marijos įvesdinimas į šventyklą” –
darbas vertas rodyti ne tik Lietuvos,
bet ir užsienio muziejaus nuolatinėje
parodoje.

Prie vertingiausių Lietuvoje sau -
gomų Vakarų Europos tapybos pa -
vyzdžių priskirtinas ir populiaraus
XVIII a. pab. – XIX a. pr. Europos di -
duomenės portretisto, austrų tapyto-
jo Johann Baptist Lampi (1751–1830)
sukurtas Užpalių seniūno, Lietuvos
armijos generolo kunigaikščio Pran -
ciškaus Sapiegos (1772–1829) portre-
tas (visiškai toks pats J. B. Lampi ta -
pytas P. Sapiegos portretas saugomas
Luvre, Paryžiuje, kur jis pateko iš Sa -
 piegų rinkinių). Išskirtinis XIX a.
paveikslas, vaizduoja soste sėdin čią
Švč. Mergelę Mariją su Kūdikiu ir
pri mena italų ankstyvojo renesanso
meistrų darbus.

A. Talačkos kolekcijoje – ir kro -
kuviečio tapytojo, kurį laiką dirbusio
ir Lietuvoje, Szymon Czechowicz
(1689–1775) „Autoportretas”. Lietu -
vos dailės aukso fondui priskirtinas
taip pat vieno žymiausių Vilniaus
me no mokyklos dailininkų, ilga -
mečio Vilniaus universiteto Piešimo
ir tapybos katedros profesoriaus Jan
Rustem (1762–1835) sukurtas neži-
nomo vyro portretas. Monsinjoro ko -
lekcijoje galima pamatyti taip pat
XX a. Lietuvos dailės klasikų Antano
Žmuidzinavičiaus (1876–1966),  Kazio
Ši monio (1887–1978), Jono Mackevi -
čiaus (1872–1954), Jono Janulio (1888
–1973), Česlovo Kontrimo (1902–1989),
šių dienų menininkų Broniaus Uo -
ginto (g. 1946), Vaidoto Žuko (g. 1956),
Aistės Ramonaitės (g. 1957), Egidijus
Rudinskas (g. 1962) ir kt. kūrinius bei
liaudies meistrų išdrožtus skulp-
tūros darbus.

Anykščių sakralinio meno verty-
bės pristatomos anykštėnų išleistose
knygose-albumuose „Vitražistė Ma ri -
ja Anortė Mackelaitė” ir „Anykščių
sakralinio meno puoselėtojas mon-
sinjoras Albertas Talačka” (jas su -
darė Dalia Tarandaitė, Rasa Bražė -
naitė, Skaidrė Račkaitytė). 

www.ldm.lt info
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Vilniuje pristatomos Anykščių sakralinio meno vertybės

Rimas Idzelis. Kryžiaus kelio stotys,
1981–1988. Viešpats jėzus parpuola
antrąjį kartą.               www.ldm.lt nuotr.

Anykščių sakralinio meno cen-
tras, Vilniaus anykštėnų sambūris,
Anykščių rajono savivaldybė, Lie -
tuvos dailės muziejus 2012 m. sausio
17 d., antradienį, Vilniuje, Taiko mo -
sios dailės muziejuje (Arsenalo 3A),
surengė trijų vakarų ciklo „Anykš -
čių kultūros fenomenai” pirmąjį kul -
tūros vakarą „Anykščių sakrali nio
meno pasijos” ir knygų-albumų „Sak -
ralinio meno puoselėtojas monsinjo-
ras Albertas Talačka” ir „Vit ra žistė
Marija Anortė Macke laitė” pris-
tatymą. 

Nacionalinės programos „Anyk š -
čiai – Lietuvos kultūros sostinė 2012”
renginyje dalyvavo Anykščių rajono
savivaldybės meras Sigutis Obelevi -
čius, Anykščių Šv. Mato parapijos kle-
bonas dekanas Stanislovas Krum p -
liauskas, Lietuvos dailės muziejaus
direktorius Romualdas Budrys, Kul-
t ūros ministerijos regionų kultūros
skyriaus vedėja Irena Seliukaitė,
menotyrininkai prof. Rūta Janonie -
nė, Dalia Tarandaitė, dailininkas
Vai dotas Žukas, žurnalistė Birutė
Liauškienė, muziejininkė Bronė Lu-
kaitienė, Vilniaus anykštėnų sam-
būrio pirmininkė Rita Virbalinė,
solistas Tomas Tuskenis, pianistė
Rūta Blaškytė, choras „Salve cantus”
(vadovas Rimvydas Griauzdė).

Pirmasis ciklo vakaras sureng-
tas per poeto, vyskupo Antano Ba ra -
nausko gimtadienį – sausio 17 d. ir
juo siekiama atskleisti nacionalinės
reikšmės modernaus sakralinio me -
no vertybių, esančių Anykščių Šv. Ma -
 to bažnyčioje ir Sakralinio meno cen-
tre, fenomenalumą ir meninę ver tę.

Antrasis šio ciklo kultūros vaka -
ras įvyks balandžio 11 d. (rašytojo
Jono Biliūno gimimo diena) ir bus
skirtas nepakartojamai Anykščių li -
teratūrinei tradicijai (nuo Antano
Baranausko iki Valdo Papievio ir pa -
čių jauniausių Anykštijos lite ratų), o
ciklą Vilniuje anykštėnai užbaigs
gruodžio 8 d. (rašytojos Bronės Bui -
vydaitės gimimo diena) renginiu
„Anykščių kultūrinis turizmas: ką
sukūrėme ir ką kuriame”.

Pirmajame renginyje „Anykščių
sakralinio meno pasijos” sausio 17 d.
buvo pristatytas išskirtinis paliki-
mas, kurį Anykščių miestui dovano-
jo sakralinio meno puoselėtojas mon-
sinjoras kunigas Albertas Talačka,
dirbęs Anykščiuose nuo 1969 m. iki
mirties (1999). Puikiai išmanydamas
sakralinį meną, turėdamas išlavintą
skonį, per beveik tris dešimtmečius
monsinjoras A. Talačka tipiniais baž -
 nytinio meno kūriniais dekoruo tą
Anykščių bažnyčią papuošė auten-
tiškais profesionalių meninin kų su -
kurtais originaliais darbais – vitra -
žais, skulptūromis, paveikslais. Mon -
sinjoro rūpesčiu Anykščių Šv. Mato
bažnyčia buvo skoningai dekoruota
(autorius Vladas Vildžiūnas), virš
pag rindinio įėjimo sumontuotas sto -
ro stiklo luitų vitražas „Šv. evangelis-
tas Matas” (autorė – Marija Anortė
Mackelaitė, meistras Zigmas Lauri -
naitis, 1972 m.), bažnyčios langus pa -
puošė 13 plono stiklo vitražų su Die -
vo Avinėlio, Dievo Kūno, Šv. Dvasios
bei septynių sakramentų simboliais
centrinės navos languose ir virš var-
gonų (autorė – Marija Anortė Mac -
kelaitė, meistras Zigmas Laurinai -
tis,  1971–1986 m.), navose skulptūri -
niais elementais įamžintas garsiųjų
anykštėnų Konstantino Sirvydo
(bius to autorius – skulptorius Jonas
Meškelevičius, 1982 m.) ir Klemenso
Kairio (portretinio bareljefo autorius
skulptorius Leonas Žuklys, memo -
ria  linės lentos autorius tautodai li -
ninkas Liudas Tarabilda, 1982 m.) at -
minimas. Šventovei dailininkas Vai -
dotas Žukas sukūrė tris įspūdingus
paveikslus: „Palaimintasis Jurgis Ma-
 tulaitis”, „Šv. Kazimieras”, „Krikš-
 tas”.

Monsinjoras A. Talačka nuo 1969
m. vertingais meno kūriniais puošė
ne tik bažnyčios interjerą, bet ir jos
šventorių. Ypač vertinga Vlado Vil -
džiūno „Kristaus Nazariečio” skulp-
tūra (1992 m.). Kristaus Motinos kan -

Lietuvos generalinis konsulas
Kaliningrade Vaclavas Stankevičius
sausio 9 d. dalyvavo prie Liudviko
Rė zos paminklo surengtame šio lie -
tuvių kultūros veikėjo, Karaliau -
čiaus universiteto profesoriaus 236-
ųjų gimimo metinių minėjime.

Renginyje dalyvavo Kalining ra -
do Liudviko Rėzos lietuvių kultūros
draugijos nariai, Lietuvos bičiuliai
Kaliningrado inteligentijos atstovai,
Lietuvos generalinio konsulato
Kaliningrade darbuotojai.

V. Stankevičius pabrėžė L. Rėzos
vardo reikšmę Lietuvai, kalbėjo apie
aktyvią Kaliningrado L. Rėzos lietu-
vių kultūros draugijos veiklą.

L. Rėzos biografijos, visuome ni -
nės bei mokslinės veiklos faktus su -
sirinkusiems priminė Lietuvos ku l -
tūros atašė Kaliningrade Roma nas
Senapėdis.

L. Rėzos draugijos pirmininkas
Val das Ryžkovas priminė mažiau ži -
nomus šios asmenybės biografijos
faktus.

Kaliningrado dailininkas Jevge -
ni j Pečerski pasidalino prisimini-
mais apie paminklo L. Rėzai pasta -
tymą 2005 metais.

Renginį užbaigė draugijos narių

ir minėjimo dalyvių bendra daina iš
L. Rėzos sudaryto ir išleisto lietuvių
dainų rinkinio.

Tikimasi, jog L. Rėzos gimimo
die nos paminėjimas prie jam skirto
paminklo Kaliningrade ateityje vyks
kasmet.

Renginio išvakarėse Kalining ra -
do L. Rėzos lietuvių kultūros draugi-
ja ir Juodkrantės L. Rėzos kultūros
centras pasirašė bendradarbiavimo
su tartį. Ją įgyvendinant bus siekia-
ma dar plačiau Lietuvoje bei užsieny-
je pristatyti L. Rėzos asmenybę ir
kūrybos palikimą.

www.urm.lt info

Paminėtos Liudviko Rėzos gimimo metinės

Liudviko Rėzos paminklas Kaliningra-
do, Rusija.                                                          

Carlo Maratti (1625–1713) kompozicija „Marijos įvesdinimas į šventyklą“
Antano Lukšėno nuot.



Savo maistine verte žuvis pri-
lygs ta mėsai ir pienui. Žmonių mity-
bai ypač svarbūs yra žuvyje esantys
baltymai. Jie labai lengvai virškina-
mi, organizmas juos greitai paverčia
energija. Nors ir daug prisivalgę žu -
vies mes neaptingstame, o išliekame
sveiki, darbingi.

Nauda sveikatai – akivaizdi

Žuvis – taip pat labai naudingas
ir būtinas sveikos mitybos pro-
duktas. Žuvyse yra daug nepa-

keičiamų ami no rūgščių, vitaminų A,
E, D, taip pat fosforo, geležies, mag-
nio, kalcio, sele no, cinko, jodo ir dau-
gybė kitų nau dingų medžiagų. Jeigu
žuvį, o ypač rie bią, valgytume nors
du tris kartus per savaitę, pristabdy-
tume ląstelių ir viso organizmo se-
nėjimą. Valgant žu vies, sumažėja ri-
zika susirgti diabe tu, bronchitu, art-
ritu, taip pat širdies, kraujagyslių
bei onkologinėmis ligomis.

Žuvyse esančios polinesočiosios
riebiosios rūgštys apsaugo nuo trom-
bų, dėl kurių gali ištikti insultas
arba infarktas. Žuvų taukai mažina
kraujospūdį bei kenksmingų riebalų
kiekį organizme, reguliuoja choles-
terolio kiekį, dėl jų kraujagyslės
tampa elas tingesnės, sumažėja užde-
giminių pro  cesų, dėl kurių gali iš-
sivystyti vė žys, diabetas, artritas,
psoriazė (žvynelinė) ir ki tos ligos.
Štai kodėl žiemos metu mes turime
gerti žuvų taukų. Žuvyse yra stiprių
antioksidantų.

Žuvų valgymas padeda net tiems
žmonėms, kurie jau serga kai kurio -
mis ligomis, pvz., širdies ir krau-
jagyslių. Žuvys mažina staigios mir-
ties nuo širdies ligų riziką, taip pat
saugo plaučius. 4 oz kasdien su val-
gomos žuvies net du kartus suma -
žina insulto riziką ir tikimybę su-
sirg ti antrojo tipo diabetu. Sakoma,
kad žuvys – profilaktinė priemonė
nuo tiesiosios žarnos ir krūties vė-
žio. Žu vų patiekalai, priešingai nei
mėsos, lengvai pasisavinami, juos
galima įtraukti į dietinį valgiaraštį.
Žuvyse, ypač jūrų, yra daug jodo, o
tai teigiamai veikia skydliaukę, hor-
moninį or ganizmo foną, taip pat įvai-
rių ligų profilaktinę priemonę.

Kaip išsaugoti viską, 
kas vertinga?

Žuvies naudingumas priklauso
nuo jos rūšies ir nuo pagaminimo
bū do. Geriausios tos žuvys, kurių
rieba lai nesustingsta kambario tem-
pera tūroje. Naudingiausias gamini-
mo bū das – ruošimas garuose, žuvį
taip ga lima ir virti, ir troškinti. Kep-
ta žu vis nėra pati sveikiausia.

Naudingi riebalai, esantys žuvy -
se, yra labai nepatvarūs. Jie labai
grei  tai praranda vertingąsias savy -
bes, be to, procesas tęsiasi net po to,
kai jie jau patenka į mūsų organiz-
mą. Tad ką daryti, kad, valgydami
žuvis, išsaugotume kuo daugiau ver-
tingų medžiagų? Aišku, kad žuvis
reikia val gyti kuo šviežesnes. Išsau-
goti ver tingas žuvų savybes padeda
antioksidantai. Patys paprasčiausi iš
jų – vi ta minai C ir E bei česnakas.
Išspaus dami ant lašišos skiltelę citri-
nos, jūs tai darote, nes taip skaniau,
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ŽUVIS IR JOS NAUDA
tačiau drauge apsaugote vertingus
riebalus, esančius žuvyse. Kai gami-
nate miš rai nes su silke ir apipilate
jas saulėgrąžų aliejumi, ne tik lai-
kotės tradicijų, bet ir naudojate vieną
iš turtingiausių vitamino E, stipriau-
sio an tiok sidanto šaltinių. Burokė-
liuose, morkose, svogūnuose taip pat
yra antioksidantų, tad daržovės sil-
kei – ne tik papuošimas.

Riebios žuvys dažnai valgomos
žalios arba sūdytos, neapdorotos ter-
miškai. Beje, žuvis apskritai geriau
gaminti trumpai: švelnūs jų baltymai
nemėgsta ilgo kaitinimo. Negalima
žuvies perkepti. Ją kepame po kelias
minutes vieną pusę ir kitą. Įsmeigta
šakutė parodo, kad žuvis jau minkš-
ta. Perkepta žuvis tampa kieta kaip
padas ir be jokios vertės. 

Jei virsite žuvienę, taip pat rei-
kė tų žinoti vieną pagrindinę taisyk-
lę. Mėsa paprastai verdama ilgai ir
tik tada į sultinį dedamos daržovės. O
su žuvimi viskas priešingai: pirmiau-
sia verdamas daržovių sultinys, o jau
tada į jį dedami paruošti žuvų ga ba -
lai. Žuviai labai tinka bulvių nuo-
viras – jame atsiskleidžia geriausios
jos savybės. Taip pat labai tiks svogū-
nai ir juodieji pipirai, citrinų sultys
ir agurkų sūrymas, baltasis vynas.

Kaip išsirinkti žuvį?

Norint neapsirikti renkantis žu -
vį, būtinai reikia atkreipti dėmesį į
jos kvapą, standumą ir spalvą.

• Šviežios žuvys turi natūralų,
vie nai ar kitai rūšiai būdingą kvapą.
Pvz., upių žuvys kvepia stip riau
negu jūrų. Šį kvapą galima nuslopin-
ti gaminant.

• Žiaunos turi būti ryškiai arba
švie siai raudonos spalvos, svarbiau-
sia, kad nebūtų rusvoko, pilko arba
žalsvoko atspalvio.

• Žuvų akys turi būti skaidrios
ir iškilios, blogos žuvies jos būna
drumz linos ir įkritusios.

• Šviežios žuvies mėsa turi būti
stangri, paspausta greitai atgauti
anks tes nę formą.

• Žvynai turi būti ryškūs, bliz-
gūs, prigludę prie odos.

• Kuo sunkiau žuvies mėsą at-
siskiria nuo kaulų, tuo išrinkta žuvis
šviežesnė.

• Įdėta į vandenį šviežia žuvis iš
karto nugrimzta į dugną.

Gaminimo paslaptys

Net pagaminta neįmantriai, tei -
singai pasirinkta žuvis bus labai ska -
ni, o žinant keletą kulinarinių pas -
lap čių, ją galima paruošti iš tiesų
nuos tabiai.

• Visų pirma reikia panaikinti

dumblo kvapą, būdingą kai kurioms
žuvims. Tad išdorotą žuvį išplaukite
šaltame, stipriai pasūdytame nuovi -
re, o gamindami naudokite daugiau
krapų, jie suteiks žuviai švelnų aro-
matą. Žuvis prašosi česnako. Jis ne
tik panaikina žuvies kvapą.

• Žuvies, kitaip negu mėsos,
nerei kia ilgai virti, juk ji sultinges-
nė, ,,van deningesnė” ir biresnė. Vis
dėlto pernelyg trumpai apdorojant
gali iš  kil ti grėsmė užsikrėsti helmin-
tais, to dėl prieš gaminant žuvį derėtų
ją pa laikyti vandenyje su citrinos
sulti mis, rūgščiu vynu.

• Sakoma, kad kapota žuvis ska -
nesnė, negu sumalta mėsmale. Tuo
aš pati įsitikinau.

• Gėlavandenes žuvis galima ga -
minti su galvomis, ypač skani būna

žuvienė. O štai jūrų žuvų galvas būti-
na pašalinti, nes jose gali būti kenks -
mingų medžiagų, o patiekalo skonis –
gerokai suprastėti.

Karšti žuvies patiekalai

Vis dėlto mūsų šeimininkės žuvį
dažniausia gamina antram pietų pa -
tiekalui. Ir teisingai daro – jei bent
porą kartų per savaitę per pietus at -
sisakysite mėsos ir pasimėgausite
žuvų patiekalais, būsite sveikesni.

Žuvys grietinėje

Reikės: 2 sv žuvų, 1 puodelio grie -
tinės, 2 galvučių svogūno, 2 skiltelių
česnako, kvietinių miltų, 3 šaukštų
sviesto, citrinos sulčių, druskos, pi pi-
rų.

Žuvis supjaustykite nedideliais
gabalėliais, pasūdykite, pagardinkite
pipirais, apvoliokite miltuose ir ap -
kepkite svieste iš abiejų pusių. Svo -
gū no galvutes supjaustykite žiedais
ir truputį apkepinkite kartu su sus-
mulkintu česnaku. Kepimo indą pa -
tepkite sviestu, sudėkite žuvis, ant
vir šaus sudėkite apkepintus svogū -
nus, užpilkite grietine, užlašinkite
cit rinos sulčių. Orkaitėje kepkite ne -
il gai, apie pusvalandį.

Žuvų kotletai

Reikės: 1 sv žuvų filė, 2 kiauši -
nių, 3 riekučių baltos duonos ar ba -
tono (galima džiūvėsėlių), 1–2 svogū -
no galvučių, 1 šaukšto (su kaupu) ma -
nų kruopų, druskos, pipirų, citrinos
sulčių.

Žuvį nuplaukite, nusausinkite,
supjaustykite smulkiais kubeliais,
pasūdykite, pagardinkite sultimis,
pipirais ir gerai išmaišykite. Svogū -
nus smulkiai supjaustykite ir sumai -
šykite su žuvimi.

Atskirame dubenėlyje piene už -

mer kite baltą duoną arba džiūvėsė -
lius. Į dubenį įmuškite kiaušinius ir
ištrinkite juos su manų kruopomis. Į
kiaušinių masę sudėkite išmirkytą
duoną, viską gerai permaišykite ir
pa likite 15–20 minučių. Visas sudeda -
mąsias dalis gerai sumaišykite ir su -
formuokite kotletukus (apvolioti ne -
reikia). Juos apkepkite iš abiejų pu -
sių, kol gražiai apskrus.

Žuvys puodelyje

Reikės: 1 sv jūros žuvų, 1 svogū -
no galvutės, 2–3 bulvių, 1–2 šaukštų
pomidorų tyrės, 2 nedidelių raugintų
agurkų, 2–3 šaukštų grietinėlės, 2
šaukštų smulkiai sukapotų svogūnų
laiškų, 1 puodelio vandens, sviesto,
aštriųjų pipirų ant peilio galo.

Svogūną susmulkinkite ir apkep-
kite svieste. Sudėkite į puodelį, su -
ber  ki te pipirus, sudėkite žalias bul -
ves, įpilkite vandens. Pašaukite į
orkaitę. Kai bulvės suminkštės, gali-
te dar įpilti šiek tiek vandens, sudėti
pomidorų tyrę, gabalėliais supjausty-
tus agurkus ir kubeliais supjaustytas
žuvis. Pasūdykite, supilkite grietinė -
lę, uždenkite dangčiu ir ištroškin-
kite. Prieš patiekdami pabarstykite
svogū nų laiškais.

Paslaptys ir patarimai:

• Šaldytos žuvies prieš kepant
nereikia visiškai atšildyti – ji bus sul-
tingesnė.

• Ypač pikantiška skonį žuvies
patiekalams suteikia muškatai. Jų
galima berti į žuvies mėsą, žuvienę,
verdant ir troškinant žuvį.

• Įpylus į vandenį truputį acto
ver dama žuvis bus balta ir nesuby -
rės.

• Žuvis būna skanesnė, kai ji ke -
pama aliejuje perpus su sviestu.

• Kepamos žuvies kvapui pa nai -
kinti į keptuvę galima įdėti citrinos
griežinėlių.

• Kad kepama žuvis nesuirtų, ją
reikia sūdyti 10–15 minučių prieš
kepant.

• Kad žuvis nepriskrustų prie
keptuvės, į riebalus reikia įberti tru -
putį druskos.

• Tešloje kepamą žuvį pirmiausia
reikia apvolioti miltuose, o paskui
tešloje.

• Žuvies negalima virti ant kait -
rios ugnies. Ji bus kieta, o sultinys
neskaidrus.

• Įdaryta žuvis bus skanesnė, į
įda rą įbersite truputį cukraus.

• Verdant žuvį druską reikia ber -
ti iš pat pradžių, be to, jos reikia dau-
giau nei verdant mėsą.

• Verdant žuvį negalima ilgai vi -
rin ti lauro lapų ir svogūnų, nes jie
prastina žuvies skonį.

• Jeigu į vandenį, kuriame verda
žuvis, įpilsite pieno, žuvis bus ska -
nesnė, išnyks specifinis kvapas.

• Labai maistinga ir pikantiška
yra išrūgose troškinta žuvis. 

• Žuvis bus skanesnė ir lengviau
virškinama, jei iškepusią ją apšlaks -
tysite citrinų sultimis.

• Folijoje kepama žuvis visuomet
bus sultinga ir minkšta.

Parengta pagal
,,Sveikata iš vandens gelmių”
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Kruiziniame laive buvo ir vienas lietuvis 

Multimilijonierius M. Romney moka 
tik 15 proc. pajamų mokesčio

Washington, DC (BNS) – Jung-
tinės Valstijos siūlo NATO oro polici-
jos misiją Baltijos šalyse pratęsti ne
tik iki 2018 m., bet neapibrėžtam lai-
kui, sakė JAV ambasadorius prie
NATO Ivo Daalder televizijos tilte su
Lietuvos, Latvijos ir Estijos žurnalis-
tais. Šiuo metu NATO oro policijos
misijos mandatas numatytas iki 2014
m. Sprendimas dėl misijos pratęsimo
turėtų būti priimtas iki gegužę vyk-
siančio NATO viršūnių susitikimo
Čikagoje.

Baltijos šalys siekia gauti nuola-
tinės misijos statusą, tačiau kai ku-

rie pareigūnai teigia, kad realiau ti-
kėtis misijos pratęsimo iki 2018 m.

,,Visi šioje organizacijoje su-
pranta, kad neįmanoma arba netiks-
linga Baltijos šalims įsigyti lėktuvus
saugoti savo oro erdvę. Daug pigiau
ir geriau NATO vykdyti šią misiją”, –
kalbėjo I. Daalder. Ambasadorius tei-
gė, kad misijos pratęsimui pritaria ir
Vokietija, kuri iki šiol dažniausiai sau-
gojo Baltijos šalių oro erdvę ir šiuo me-
tu jau penktą kartą vykdo NATO oro
policijos misiją. Tačiau ambasadorius
pridūrė, kad būtinas aktyvesnis ir kitų
sąjungininkų dalyvavimas.

Kaunas (ELTA) – Anksčiau pa-
skelbta informacija, kad į rifą įsirė-
žusiame kruiziniame laive ,,Costa
Concordia” nebuvo lietuvių, yra ne-
teisinga. Į Lietuvą grįžo Tomas Ro-
mikaitis, keliavęs šiuo laivu. Kaune
gyvenantis 29-erių metų vyras ven-
gia komentuoti nelaimės aplinkybes,
tačiau tvirtina, kad yra visiškai
sveikas. Jam pasisekė, kad tą vakarą
jis su savimi turėjo asmens doku-
mentą. Daugelio kitų keleivių doku-

mentai liko laive.
T. Romikaitis tikino po nelaimės

mėginęs susisiekti su ambasada ir
konsulato darbuotojais, tačiau jam
nepavyko. Užsienio reikalų ministe-
rijos atstovas tikino, kad anksčiau
nebuvo įmanoma sužinoti, ar laive
buvo lietuvių. ,,Kai ambasadai pavy-
ko su juo pačiu  susisiekti, tik tada
galėjome patvirtinti. Dabar jam ban-
dome padėti žalos atlyginimo klausi-
mais”, – sakė ministerijos atstovas.

Vilnius (BNS) – Lietuvos val-
džios kritikuojamą Lenko kortą kas-
met gauna per tūkstantį lenkų kil-
mės Lietuvos piliečių, rodo suvesti-
nė. Lenkijos ambasada Vilniuje pra-
nešė, kad šiuos dokumentus 2011 m.
gavo 1,024 asmenys. 2010 m. ambasa-
da išdavė 1,197 kortas. Iš viso išduota
per 4,000 šių dokumentų.

Europarlamentaras Vytautas
Landsbergis paragino siekti Lenko
kortos teisinio įvertinimo, o užsienio
reikalų ministras Audronius Ažuba-
lis Lenko kortą pavadino nesusiprati-
mu ir sakė tikįs, kad ,,Lenkija ras jė-

gų ir supratimo ištaisyti šį teisės ak-
tą”. Siūlymą kreiptis į Konstitucinį
Teismą parlamentarai keletą kartų
buvo atmetę, naujausiu projektu
siekta išsiaiškinti, ar Lenko korta su-
derinama su Seimo nario priesaika
Lietuvai.

Lietuvoje gyvena per 200,000 len-
kų kilmės žmonių, tai gausiausia
tautinė mažuma. Kritikai sako, kad
su priesaika Lietuvai yra nesuderi-
namas Lenko kortos savininkui ke-
liamas lojalumo reikalavimas ne-
kenkti lenkų tautos ir Lenkijos vals-
tybės siekiams.

JAV siūlo neribotam laikui pratęsti 
NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse 

Teismas išteisino A. Paleckį 

Į Baltųjų rūmų teritoriją įmesta dūminė bomba

Lenko kortą kasmet gauna 
per tūkstantį Lietuvos piliečių

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė su Lietuvoje rezi-
duojančiais ir Lietuvai akredituotais
užsienio šalių ambasadoriais aptarė
Lietuvos vidaus ir užsienio politikos
įvykius. Kasmetiniame susitikime
prezidentė padėkojo užsienio valsty-
bių diplomatinių atstovybių vado-
vams už jų pastangas stiprinti dviša-
lius santykius bei pristatė Lietuvos
vidaus politikos kryptis – fiskalinio
stabilumo ir energetinio saugumo
užtikrinimą bei politinės ir teisėsau-
gos sistemų skaidrinimą. 2012 m. už-

sienio politikoje, pasak šalies vado-
vės, vienas iš esminių Lietuvos, o
kartu ir visos Europos Sąjungos (ES)
tikslų – finansinės krizės suvaldy-
mas. Prezidentės teigimu, Lietuva ir
toliau aktyviai rems ES pastangas
užtikrinti ekonominį ir finansinį sta-
bilumą bei toliau siekti vieningos
energetinės politikos. Susitikime su
Lietuvai akredituotais ambasado-
riais D. Grybauskaitė taip pat aptarė
Šiaurės-Baltijos šalių bendradarbia-
vimo vystymą, kurį Lietuva perėmė
nuo sausio 1 dienos.

Prezidentė susitiko su užsienio šalių diplomatais

Vilnius (JAV ambasados info) – Sausio 14 d. JAV ambasadorė Anne E. Derse
(penkta iš k.) dalyvavo kasmetiniame American Secondary Schools for Internatio-
nal Students and Teachers (ASSIST) švietimo mainų programos absolventų (alum-
nų) susitikime. ASSIST programos ir privačių rėmėjų dėka kiekvienais metais 6
mokiniai iš Lietuvos išsiunčiami mokytis į geriausias privačias JAV mokyklas.

Vilnius (BNS) – Vilniaus miesto
1-asis apylinkės teismas dėl sovietų
agresijos neigimo išteisino Socialis-
tinio liaudies fronto vadovą Algirdą
Paleckį. ,,Kaltinimai nepasitvirti-
no”, – paskelbė teismas. Jis nus-
prendė, kad A. Paleckis neturėjo tiks-
lo neigti sovietų agresijos ir aukų, o
tik išsakė savo nuomonę. Tai pirma-
sis nuosprendis Lietuvos teismų isto-
rijoje dėl Sovietų Sąjungos įvykdytos
agresijos neigimo. 

Per 20 dienų šalys nuosprendį
gali apskųsti Vilniaus apygardos

teismui. Prokuratūra neįtakingos
partijos politikui siūlė skirti lygtinę
vienerių metų laisvės atėmimo baus-
mę, jog vykdymą atidedant dvejiems
metams. Gausiai į teismą susirinkę
A. Paleckio šalininkai išteisinamąjį
nuosprendį sutiko plojimais.

A. Paleckis baudžiamojon atsa-
komybėn patrauktas, kai 2010 m. ži-
niasklaidai pareiškė, jog ,,1991 m.
sausio 13 d. saviškiai šaudė į savus”.
Kaltinamojo advokatas prašė ištei-
sinti jo klientą, nes jis esą išsakė tik
savo nuomonę. 

Washington, DC (BNS) – Res-
publikonų partijos kandidatas į JAV
prezidento pareigas Mitt Romney pa-
reiškė paskelbsiąs savo mokesčių
deklaraciją. Multimilijonierius pri-
pažino, kad jis moka tik 15 proc. pa-
jamų mokesčio. Per rinkimų kampa-
nijos renginį jis pažadėjo pateikti
mokesčių deklaraciją už 2011 m.

TV debatuose  M. Romney dar
mėgino išsisukti nuo klausimo, ar
paviešins savo mokesčių deklaraciją.
Praeityje kandidatai į prezidentus
JAV tradiciškai skelbdavo savo mo-
kesčių deklaracijas. M. Romney tur-
tas vertinamas 250 mln. dol. Respub-
likonų kandidatas savo nedidelę mo-
kestinę naštą aiškina tuo, kad jis pa-
jamas gauna daugiausiai ,,iš investi-

cijų praeityje”. Politikas turtus susi-
krovė devintajame ir dešimtajame
praėjusio amžiaus dešimtmečiuose,
kai buvo investicinės bendrovės
,,Bain Capital” vadovas.

Kapitalo pajamos JAV apmokes-
tinamos tik 15 proc. Tuo tarpu mo-
kesčiai nuo algos siekia iki 35 proc.
Kaip ir daugelis kitų pasiturinčių
JAV piliečių, buvęs Massachusetts
valstijos gubernatorius turi naudos
iš buvusio prezidento George W.
Bush įvestų mokesčių lengvatų. M.
Romney laimėjo abejus pirminius
respublikonų kandidato į JAV prezi-
dentus rinkimus Iowa ir New Hamp-
shire valstijose. Jis laikomas realiau-
siu savo partijos kandidatu lapkritį
susikauti su Barack Obama.

Washington, DC (BNS) – ,,Occu-
py” judėjimo demonstrantai sausio 17
d. į Baltųjų rūmų teritoriją Washing-
ton įmetė dūminę bombą. Įvykio metu
prezidento Barack Obama ir jo žmonos
Michelle rūmuose nebuvo. Jie netolie-
se esančiame restorane šventė JAV pir-
mosios damos 48-ąjį gimtadienį. 

Dėl įvykio niekas nesuimtas. Ta-
čiau, policijos duomenimis, keturi as-
menys sulaikyti, kai ,,Occupy” de-

monstrantai protestavo prie Kapitoli-
jaus. Vienas demonstrantas esą užsi-
puolė policininkus, o kiti trys perlipo
užtvarus. Protestai, pradėti New York
susibūrusio judėjimo (,,Occupy Wall
Street”), nuo rugsėjo vidurio išplito
daugelyje JAV miestų, taip pat kitose
šalyse. Aktyvistai kritikuoja tarptauti-
nių finansų rinkų galią ir socialinę ne-
lygybę.

Strasbūras (ELTA) – Socialde-
mokratas iš Vokietijos Martin Schulz
išrinktas naujuoju Europos Parla-
mento pirmininku. M. Schulz pakei-
tė iki šiol EP vadovavusį lenką Jerzy
Buzek. Savo įžanginėje kalboje M.
Schulz   pažymėjo: ,,Pirmą kartą nuo
Europos Sąjungos (ES) sukūrimo jos
žlugimas tampa realia galimybe. Jau
daug mėnesių Sąjunga skuba iš vie-
no aukščiausiojo lygio susitikimo
krizės klausimais į kitą. Sprendi-
mus, kurie susiję su mumis visais,
vyriausybių vadovai priima už už-
darų durų. Mano nuomone, taip eu-
ropinėje politikoje grįžtama į padėtį,
iš kurios, manėme, jau seniai išeita:
tai primena XIX amžiuje vykusio
Vienos kongreso laikotarpį.”

,,Nepakankamai parlamentiniu
lygmeniu įteisintos politikos rezulta-
tus piliečiai laikys Briuselio diktatu.
Už tai sumokės visa ES: tai gera ter-
pė priešiškumui, nukreiptam prieš
Europą. Ir EP nesiruošia stebėti viso
to sudėjęs rankas. Tą, kas mano, kad

galima pasiekti didesnės Europos in-
tegracijos mažinant parlamentinę
galią, kviečiu į kovą. Tarpvalstybinis
susitarimas dėl fiskalinės sąjungos
yra pirmasis bandymas”, – kalbėjo
M. Schulz. 

,,Savo kaip Parlamento, vienos iš
trijų pagrindinių ES institucijų, pir-
mininko užduotimi laikau pasiprie-
šinimą šiai vis dar populiariai nuos-
tatai didžiausią dėmesį skirti aukš-
čiausio lygio susitikimams ir rena-
cionalizavimui. Noriu prisidėti prie
to, kad Parlamentas taptų labiau re-
gimas ir girdimas. Turime suteikti
savo žodžiams daugiau svorio. Svar-
biausia bus lygiomis teisėmis derėtis
su Taryba: nesvarbu, ar tai finansinė
programa, žemės ūkio, žuvininkys-
tės ar regioninės politikos pertvarka,
kova su klimato kaita, finansų rinkų
teisės aktai, teisingumas ir vidaus
reikalai, ar prekybos politika”, – sa-
vo viziją dėstė naujasis Parlamento
vadovas. 

Naujasis Europarlamento pirmininkas
įspėja dėl Europos Sąjungos žlugimo
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L I E T U V A PA S A U L I S

Lietuvos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė tikisi, kad Europos Sąjun-
gos (ES) parama Lietuvai nauju sep-
tynerių metų finansiniu laikotarpiu,
kuris prasidės 2014 m., bus ne mažes-
nė nei 2007–2013 m. Tačiau prezident-
tė pripažįsta, jog derybas apsunkina
Ignalinos atominės elektrinės (IAE)
uždarymo darbų finansavimams.
Anot jos, derybose dėl ES paramos
2014–2020 m. Lietuvos tikslas yra
gauti ne mažiau lėšų, nei numatyta
2007–2013 m, tačiau derybos nebus
lengvos. Lietuva yra pareiškusi, kad
jos netenkina Europos Komisijos
(EK) siūloma parama Ignalinos AE
uždarymui. EK pasiūlė IAE uždary-
mui skirti iki 2017 m. 210 mln. eurų
vietoje Vyriausybės prašomų 770
mln. eurų. Lietuva taip pat derasi ir
dėl didesnių tiesioginių išmokų ša-
lies žemdirbiams 2014–2020 m. Lietu-
vai 2007–2013 m. skirta 6,8 mlrd. eurų
ES struktūrinės pagalbos.

***
Lietuvos ministras pirmininkas

Andrius Kubilius teigia neįžvelgian-
tis pagerėjimo euro zonos ekonomi-
kose požymių. Premjero teigimu,
šiuo metu priimami sprendimai kol
kas neleidžia teigti, kad padėtis euro
zonoje, o kartu ir nuo eksporto pri-
klausančioje Lietuvos ekonomikoje,
pagerės. Tokią nuomonę Vyriausy-
bės vadovas išsakė, kalbėdamas apie
tarptautinių agentūrų sprendimą de-
vynioms euro zonos valstybėms su-
mažinti skolinimosi ribas. Vertinimų
agentūra ,,Standard & Poor’s” suma-
žino Prancūzijos ir Austrijos skolini-
mosi ribas vienu laipteliu nuo aukš-
čiausiojo AAA lygio, taip pat pablogi-
no Maltos, Slovakijos ir Slovėnijos,
Italijos, Portugalijos, Ispanijos ir
Kipro skolinimosi galimybes. 

***
Lietuvos banko valdybos pirmi-

ninkas V. Vasiliauskas sako, kad
bankrutuojančio banko ,,Snoras” ad-
ministravimui jau išleista 17,5 mln.
litų. Pasak jo,  5 mln. eurų išlaidas su-
darė atlyginimas laikinajam admi-
nistratoriui Simon Freakley už dar-
bą nuo lapkričio 16 iki gruodžio 7 d.,
atlygis jo patarėjams, taip pat išlai-
dos, susijusios su pasiruošimu bank-
rotui, išlaidos užsienyje, turto paieš-
ka ir jo apsauga užsienyje. Lietuvos
banko duomenimis, iš 2,3 mlrd. litų
trūkstamo galimai išgrobstyto banko
finansinio turto 1,03 mlrd. litų verty-
biniai popieriai ir lėšos, laikytos
Šveicarijos bankuose, pervesti ne į

banko, o į privačias sąskaitas. Dar
709 mln. litų buvo įkeisti už paskolas
arba pervesti į kitas galimai su akci-
ninkais susijusias struktūras, o 553
mln. litų vertės paskolos perleistos į
lengvatinių mokesčių zonose Kaima-
nų ir Britų Mergelių salose įsteigtas
struktūras. Taip pat skaičiuojama,
kad 1,16 mlrd. litų siekė nurašymai
dėl blogų ,,Snoro” paskolų su banko
buvusiais akcininkais susijusiems
subjektams bei 0,4 mlrd. litų – kito
turto nuvertėjimas, iš jo nurašyta 200
mln. litų investicija į ,,Latvijas Kraj-
banka”.

***
Lietuvos banko vadovas Vitas

Vasiliauskas neatmeta galimybės
priimti politinį sprendimą ir nusta-
tyti apribojimus rusiškiems ban-
kams, norintiems ateiti į Lietuvą. Ta-
čiau, pasak V. Vasiliausko, toks žings-
nis naudos neduos. Jis pabrėžė ne-
matantis, kaip teisiniais būdais už-
drausti tam tikram kapitalui ateiti.
Tuo tarpu yra žinių, kad Lietuvoje
įkurti atstovybę ketina Rusijos pre-
kybos investicijų bankas. Žiniasklai-
doje rašyta, jog ir kiti Rusijos bankai
domisi galimybėmis įsitvirtinti Lie-
tuvos rinkoje.

***
Valstybinės maisto ir veterinari-

jos tarnybos (VMVT) duomenimis,
Lietuvoje per metus parduodama
apie 16 tonų antimikrobinių veteri-
narinių vaistų. VMVT tikisi, kad
nuosekli duomenų analizė padės nu-
statyti pagrindinius bakterijų atspa-
rumo antibiotikams ir kitoms anti-
mikrobinėms medžiagoms plitimo ri-
zikos veiksnius bei ieškoti galimų
šios problemos sprendimo būdų.

***
Jei šeimos nekilnojamasis turtas

vertas 2 mln. Lt, per metus valstybei
reikės sumokėti 10,000 Lt nekilnoja-
mojo turto mokesčio. Tokie ar pana-
šūs skaičiai ne vieną šeimą verčia
svarstyti formalių skyrybų galimy-
bę. Vis dėlto nuo tokio pasirinkimo
bent jau kai kurias sutuoktinių poras
išgelbės bankai, mat, dalinantis tur-
tą, jie padidina ir paskolų palūkanų
dydį. Bankų atstovai teigia, kad su-
tuoktiniams skiriantis sudaromos
naujos kreditavimo sutartys ir palū-
kanos nustatomos pagal dabartinę
pinigų vertę. Šiuo metu vidutinis
būsto paskolų palūkanų dydis, skoli-
nantis litais, siekia 1,92 proc. 

Washington, DC (ELTA) – Didžiau-
sia pasaulyje nemokama interneto
enciklopedija ,,Wikipedia” sausio 18 d.
buvo neprieinama 24 valandas. Tokiu
būdu buvo protestuojama prieš JAV
kovos su piratavimu įstatymą, kuris gali
privesti iki cenzūros įvedimo interneto
puslapiuose. JAV Kongreso remiami įs-
tatymo projektai ,,Stop Online Piracy
Act” (SOPA) ir ,,PROTECT-IP Act” (PIPA),
dėl kurių šio mėnesio pabaigoje disku-
tuos Senatas ir Kongresas, yra skirti
apsaugoti intelektinę nuosavybę. Nar-
šyklė ,,Mozilla”, portalų platforma
,,WordPress” ir nuotraukų įkėlimo tink-
lalapis ,,TwitPic” taip pat protestuoja
prieš šiuos naujus projektus.

Europa privalo skubiai imtis
naujų kovos su skolų krize priemo-
nių, teigia specialusis Tarptautinio
valiutos fondo (TVF) vadovės patarė-
jas David Lipton. Priešingu atveju,
naujosios krizės bangos nepavyks iš-
vengti, o europiečiams teks priprasti
prie ekonominių sunkumų  ir didelio
nedarbo. Kartu TVF atstovas patiks-
lino, kad, jeigu Europos vadovai im-
tųsi ryžtingų priemonių ir jeigu Eu-
ropos valstybes palaikytų kitos šalys,
naujos krizės pakopos pavyktų iš-
vengti. Kalbėdamas apie JAV, D. Lip-
ton pastebėjo netikėtus ,,šalies stiprė-
jimo požymius” ketvirtą 2011 m. ket-
virtį, nors valstybės biudžeto proble-
mos ir išlieka viena pagrindinių
svarstytinų temų. 

***
Antra pagal dydį pasaulyje Kini-

jos ekonomika 2011 m., palyginus su
ankstesniais, augo lėčiausiai per dau-
giau nei dvejus metus. Bendrasis vi-
daus produktas (BVP) per visus 2011
m. išaugo 9,2 proc., tuo tarpu 2010 m.
Kinijos ekonomika išaugo 10,3 proc.
Žinovų teigimu, šalies ūkio augimas
šiais metais toliau lėtės. Jų manymu,
Kinijos ūkio plėtra gali palaikyti pa-
saulio ekonomiką nelengvu jai laiko-
tarpiu ir leisti išvengti antros recesi-
jos bangos. Pasak žinovų, pastarasis
šalies BVP augimo sulėtėjimas nevir-
šija normos ir nerodo kokių nors
rimtų problemų. 

***
Egiptas paprašė Tarptautinio va-

liutos fondo (TVF) suteikti šaliai 3,2
mlrd. JAV dol. finansinę paramą. Lai-
kinoji šalies valdžia siekia užpildyti
biudžeto spragą, padidėjusią po be-
veik metus trunkančių politinių ne-
ramumų. Ankstesnė šalies vyriausy-
bė atmetė TVF pasiūlymą suteikti jai
3 mlrd. JAV dol. finansinę paramą, ta-
čiau nuo to laiko šalies finansavimo
problemos pagilėjo.

***
25 metus itin slaptu laikytas

,,Coca-Cola” receptas buvo atskleis-
tas vienoje amerikiečių radijo laido-
je. Laidos „This American life” (liet.
„Šitas amerikietiškas gyvenimas”)
vedėjas tikina sename laikraštyje at-
radęs paslaptyje saugomą receptą.
Netyčia į rankas patekusiame 1979 m.
vasario 18 d. leidinyje „Atlanta Jour-
nal-Constitution” buvo išspausdintas
straipsnis apie šį populiarųjį gėri-
mą. Straipsniui pasirinkta nuotrau-
ka, kurioje matomas ranka rašytas
originalus gaiviojo gėrimo receptas.
Radijo laidos metu buvo perskaitytas
gėrimo sirupo receptas, kurio gamy-
bai reikia 16 arbatinių šaukštelių al-
koholio, 20 lašų apelsinų sulčių, 30 la-

šų citrinų sulčių, 10 lašų muskato
aliejaus, 5 lašų kalendros aliejaus bei
10 lašų cinamono ekstrakto. Radijo
laidos vėdėjai pabandė pagaminti gė-
rimą pagal šį receptą ir, jų teigimu,
dauguma jo ragavusiųjų nesugebėjo
atskirti nuo tikrosios „Coca-Cola”.
Gėrimo bendrovės atstovų teigimu,
dabartinis receptas skiriasi nuo pra-
dinio.

***
Kinijos interneto tinklų informa-

cijos centro duomenimis, interneto
vartotojų skaičius šalyje perkopė 500
mln. Vis daugiau kinų internete nar-
šo išmaniaisiais telefonais ir planše-
tiniais kompiuteriais. Praėjusių me-
tų gruodį interneto vartotojų skai-
čius Kinijoje išaugo iki 513 mln., tai
yra 12 proc. daugiau nei tuo pačiu lai-
kotarpiu prieš metus. Mobiliojo in-
terneto vartotojų skaičius padidėjo
17,5 proc., iki 356 mln. Kinijos vyriau-
sybė skatina gyventojus naudotis in-
ternetu verslo ir švietimo tikslais, ta-
čiau ji taip pat bando užkirsti priėji-
mą prie tinklalapių, kurių turinys val-
džios atstovams atrodo netinkamas.

***
Vokietijos susivienijimas BMW

atšaukia 235,500 ,,Mini” markės auto-
mobilių dėl trūkumų, nustatytų auto-
mobilių elektronikos sistemoje. Bus
atšaukiami ,,Mini Cooper”, ,,Cooper
S”, ,,Clubman”, ,,Countryman”, ,,Coo-
per JCW” ir ,,Convertible” modeliai.
Manoma, kad apie 89,000 automobilių
bus atšaukta JAV ir dar 22,000 – Vokie-
tijoje. Pirmoji automobilių partija bus
grąžinta jau 2012 m. vasarį. Tuo tarpu
bendrovė ,,Volkswagen” pranešė at-
šaukianti 300,000 automobilių, kuriuo-
se įmontuotas 2,0 l dyzelinis variklis.
JAV kelių eismo saugumo administ-
racijos duomenimis, dėl degalų siste-
mos trūkumų tam tikromis sąlygomis
galimas jų nuotėkis. Praėjusių metų
spalį ,,Volskwagen” JAV padalinys jau
skelbė atšaukiantis 168,275 ,,Golf ”,
,,Jetta” ir ,,Audi A3” modelių automo-
bilius Jungtinėse Valstijose dėl galimo
degalų nuotėkio.

***
Programišiai vis dažniau taikosi į

vaikų žaidimų tinklalapius, taip pla-
tindami kompiuterių virusus, pranešė
antivirusinės programos ,,Avast” ben-
drovė. Ji skelbia aptikusi virusų dau-
giau nei 60 tinklalapių, kurie buvo su-
siję su žaidimais. Pasak ,,Avast”, šie
tinklalapiai bandė parsisiųsti ,,Java-
script” virusais užkrėstą programą,
peradresavimo ir kitas galimai nepa-
geidautinas programas. Čekų bendro-
vė teigia, jog vaikai yra mažiau atsar-
gūs nei suaugę dėl informacijos pasi-
rinkimo. 

Vilnius (Delfi.lt) – Regis, artimiau-
siu metu Vakarų oro linijų keleiviams
perkant bilietus teks pateikti medicinos
pažymą apie svorį ar prieš lipant į lėk-
tuvą pasisverti. Tiems, kurių svoris vir-
šys nustatytą normą, teks mokėti papil-
domą mokestį. Britanijos oro linijų
bendrovė „Virgin Atlantic” jau ima pa-
pildomą mokestį iš keleivių, netelpan-
čių į standartines kėdes. Jiems yra di-
desnės kėdės. Daugelis oro bendrovių
priima naujas taisykles turintiems ant-
svorio keleiviams. 
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Liaudies dainiai 
Gaspadine, ką tu verdi,
Kad pakėlus koją perdi?

Liaudies daina

Nuo 1950 iki beveik 1980 metų
Amerikoje, ypač tarp univer-
sitetų studentijos, buvo popu-

liarūs ,,liaudies” dainininkai (,,folk
singers”). Tai buvo grupės kaip ,,The
Weavers”, ,,The Kingston Trio”, ,,The
Limelighters”,  ,,Peter Paul and Ma-
ry” arba pavieni dainininkai – Joan
Baez, Burl Ives, Lietuvos žydų kilmės
Bob Dylan ir daug kitų. Sovietų val-
dymo metu Lietuvoje ir kitose pa-
vergtose šalyse liaudies kūryba, tau-
tiniai šokiai ir dainos  buvo skatina-
mi kaip politiškai nepavojingas bū-
das leisti žmonėms pasilinksminti ir
pasireikšti. Tačiau liaudies kūryba
turi gilesnes šaknis ir vaidina svar-
besnį vaidmenį.

Šimtus metų lietuvių žemdirbių
gyvenimas buvo susijęs su gamta, su
žemės arimu, javų pjovimu, gyvulių
šėrimu. Valstiečių laikrodis buvo
saulės tekėjimas ir nusileidimas. Jų
kalendorius buvo mėnulio tarpsniai
ir metų laikai. Jų pagrindiniai rū-
pesčiai buvo šeimos maitinimas ir
pastogės išlaikymas. Visur laukė
nesibaigiantys ūkio darbai – papras-
ti, purvini, sunkūs, savomis ranko-
mis, savo prakaitu – su retomis links-
mybėmis, džiaugsmais.

Liaudies dainos, žodinė liaudies
kūryba buvo būdas valstiečiams pa-
siskųsti, pasilinksminti, net ir – kar-
tais su gruboku kaimišku humoru –
pasišaipyti iš savo gyvenimo ydų, ir
visa tai perduoti kitoms kartoms.
Liaudies dainos buvo dainuojamos
įvairiomis progomis – linksmomis ir
liūdnomis, darbymečiu ir laisvalai-
kiu. Kai kurios dainos, kaip, pavyz-
džiui, čia spausdinama ,,Rudževičios
buvo talka”, yra vietinę istoriją įam-
žinusi eiliuota kronika.

* * *
Kunigas Antanas Strazdas-Straz-

delis (1763–1833), gražiausios lietu-
viškos giesmės ,,Pulkim ant kelių”
autorius, gabus, linksmo būdo žmo-

gus, kuris, iš atlaidų išvažiuodamas
sumaišydavo kunigams kaliošus ir
krėsdavo kitokias štukas,   yra pats
žymiausias lietuvių liaudies dainius.

Strazdas-Strazdelis ne tik pats
kūrė liaudies dainas, bet, iš liaudies
kilęs, Žemaičių vyskupo Stepono
Giedraičio įšventintas į kunigus,
grįžo tarp liaudies gyventi. Visą savo
gyvenimą gyveno skurdžiai, ėjo iš
parapijos į parapiją.  Draugavo kaip
lygus su prastais žmonėms, kurių
atsiminimuose jis išliko kaip links-
mas, doras, be jokios puikybės ir
savas žmogus. 

Dar prieš lietuvių tautinį atgimi-
mą Strazdas mokė liaudį lietuviškų
dainų, skatino lietuviškai kalbėti,
lietuviškai mokytis.  Kada kunigai
tarp savęs lenkiškai kalbėjo ir net
lenkino savo pavardes, Strazdas su
visais, ir su aukščiausio rango žmo-
nėmis, kalbėjo tik lietuviškai, ir pa-
mokslus sakė tik lietuviška ,,muži-
kų” kalba. Jis aštriai pašiepdavo ne
tik ponus bajorus, bet ir išponėjusius
kunigus.

Strazdas buvo plačiai žinomas
kaip gabus pamokslininkas, tad kai
reikėdavo pritraukti bažnyčion dau-
giau žmonių, gal kokiai ypatingai
rinkliavai, klebonai vis tiek jį kvies-
davo. Bet jis turėjo miklų protą ir
aštrų liežuvį, ir ne visiems savo pa-
mokslais įtikdavo. Kartą, mirus tur-
tingam dvarininkui, jo giminės įkal-
bėjo Strazdą pasakyti kalbą. Straz-
delis prie grabo pradėjo: ,,Džiaugki-
tės ir dėkavokit Dievui, kad atsiuntė
mirtį tam, kurs jums tiek metų kan-
kino, kraują jusų gėrė, prakaitu jusų
mito ir skuras jusų lupė. (...) nueis jis
prapultin ir paims savo užmokestį,
kurį užsipelnė, degs ir smirdės jis
smaloje.”

Kolegos kunigai nemėgo Straz-
do, nekviesdavo jo į atlaidus. Bet jis
ir nekviestas atvykdavo. Kartą atvy-
ko nekviestas į vieno kunigo varda-
dienį. Įėjęs klebonijon rado kunigus
sėdint aplink stalą, valgant. Strazdas
pasveikino visus: ,,Tegul bus pagar-
bintas Jėzus Kristus.” Tačiau nieks
iš kunigų nepasikėlė ir neatsakė. Ta-
da Strazdas pradėjąs segtis kelnes,
lyg gamtinį reikalą kambaryje no-

DONATAS JANUTA

rėtų atlikti. Tada kunigai suriko: ,,Ką
gi čia dirbi!” Strazdas atsakė: ,,A! Tai
čia žmonių esama? Aš maniau, kad
tai kiaulės, jei krikščioniškai pasvei-
kinus nieko neatsako.” Visą gyveni-
mą jis buvo kunigams lyg ašaka gerk-
lėje. Bylinėjosi jis su Vilniaus dva-
sine vyriausybe ir su cenzūra.   

Ūkininkaudamas 1816 metais
Strazdas gavo Vilniaus vyskupo įsa-
kymą ,,kad nustotų gyvenęs netinka-
mai kaip juodadarbis”.    Tačiau dar
1819 metais kun. Strazdas buvo pa-
duotas ypatingai priežiūrai trijų apy-
linkės dekanų, buvo priverstas pasi-

aiškinti dvasiškai konsistorijai, ir
pats šitaip apie save rašė:  ,,Kun. A.
Strazdas, kaip ir visi uolųs kuningai,
užimtas tarnavimu savo artimiems,
Dievo žodžio skelbimu, Šv. Sakra-
mentų dalinimu, su tuomi vienok
skirtumu, jog jisai viską atlieka dy-
kai ir neima mažiausio užmokesčio.
(…) Duoną pelnausi mano rankų dar-
bu. (…)   visą liuosą laiką nuo virš-
minėtų darbų pašvenčiu literaturai,
(…) ji man suteikia viltį atsiekti kada
nors užmokesčio už visas skriaudas
ir paniekinimus, kuriuos atseina
man datirti, kad ir šiuomi pačiu Jusų
įsakymu, idant gaudytų ir žvalgytų
mane trijų dekonijų dekanai.”

Vilniaus cenzūros komitetui pa-
kartotinai neleidus Strazdui spaus-
dinti eilėraščių rinkinius, pasmer-
kiant ir pajuokiant jo poeziją ,,dėl
nesąmonių kalbos” ir ,,grubių žo-
džių”, Strazdas pateikė apeliaciją dėl
tokio sprendimo vyriausiam cenzū-
ros komitetui Petrapilyje.  1828 me-
tais Petrapilio komitetas nusprendė,
kad nėra pagrindo uždrausti  spaus-
dinti.    

Tie rinkiniai vis tiek nebuvo išs-
pausdinti, nes tais pačiais metais
kun. Strazdas buvo uždrausta laikyti
Mišias ir klausyti išpažinčių, jis pats
uždarytas Pažaislio vienuolyne. Tad
nebegalėjo rūpintis savo rankraščiu,
kuris dingo.  Vėliau, susitaikęs su
Vilniaus vyskupija, atgavęs teises
laikyti Mišias, dalinti sakramentus,
apsigyveno          Nukelta į 13 psl.

Kun. Antanas Strazdas-Strazdelis.                                                                             www.lnb.lt

Jurgis Sauerveinas.

Rudževičios buvo talka 
(Užrašyta�Petronėlės�Orintaitės,�Kudirkos�Naumiestis)

Rudževičios buvo talka
kad iš girios vežė malkas...

Ošia eglės link Lekėčių,
gurgžda sniegas po vežėčiom.

Vertėm pušį, kirtom uosį,
braidėm pusnį lig pajuostės.

Storą stuobrį kad pergriovėm, 
bus čia geldom, bus čia loviui.

Šaltis šąla, purto vėjai,
ūsai apledėjo.

Pilnos šlajos jau, vyručiai,
sukim bėrius link namučių.

Nuo tų girių kelias ilgas,
o sušilti reik pavilgos.

Į Lukšius kad atvažiavo,
po burnelę vyrai gavo.

O sustoję Sintautuose
šėrė arklius kaip namuose. 

Vos į vidų įtrepseno,
šaukė žydą, Maušą seną:

– Šen, barzdyla, stuopą šnapso!
Žiūri ir Balčiūnas, smakso.

Jei būt pinigo turėjęs
būt ir jisai prisidėjęs.

Ir daugiau tokių ten buvo,
kurių gerklės jau išdžiūvo.

Seniai gėrė visi sakės –
reik atvilgyti baltakės...

Katins po suolu murmėjo,
ir Balčiūnas pažiūrėjo –

Greitai šokęs katę griebė,
rado dešrą, storą, riebią...

Ėmė didpeiliu raikyti, net ir 
vis po gabalą dalyti,

Gerdami smarvę degtinę,
valgė dešrą pakulinę...

Balčiųns apskundė Jankauską
pas pon sūdžią Skilandauską.

Kam dešros odą numovė
ir ten pakulų prikrovė...

Bet tie sūdžios, tie gudriausi,
sauso balso nieks neklauso.

Miesto ponai, tie teisėjai
tau kišenę čiupinėja. 

Reikia vežti jiem paršiuką,
riebią žasį ar veršiuką, 

Tai tu būtum nubylojęs 
ir už dešrą nubalnojęs...
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Raimondo Šenausko nuotr.

Naktiniai „pasivažinėjimai”
kupranugariais

Vakare viešbutėlio šeimininkas
Achmedas pakvietė į vakarėlį. Kam -
baryje kūrenome krosnį, vaišinomės
araka – vietine namine degtine ir
saldžiu kaljano dūmu. Toks tarptau-
tinis kolektyvas – lietuviai, prancū-
zės, ara bai ir du japonai. Japonai,
kaip žinia, disciplinuoti žmonės.
Įdomu bu vo stebėti, kaip jie pirmą
kartą rūkė kaljaną. Susikaupę, rim-
tais veidais. Bet juk tai – atsipalai-
davimo priemonė! Vakarėlis baigėsi
šokiais ir naktiniais „pasivažinėji-
mais” kupranugariais.

Ankstyvi pusryčiai, kuriuos ska-
niai pagamino Achmedo mama su
seserimi. Kas įdomu, jų taip ir nepa-
matėme. 

Kryžiuočių pėdsakais

Autobusas į Homs miestą mus
paima tiesiai iš viešbutėlio. Į jį įlipus
paaiškėja, kad man trūksta vietos.
Tai vairuotojas paima plas ti kinę
kėdę iš kiemo ir mes pajudame.
Homs persėdame į taksi ir už valan-
dos jau esame Krak des Chevaliers.
Tai 800 metų senumo didžiausias pa -
saulyje gynybos fortas ir pilis kaimo
viršūnėje. Šį milžinišką pastatą per
100 metų pastatė kryžiuočiai. Su lai -
ku valdymą perėmė  Tamplierių ordi-
nas. Pilyje būdavo laikoma 2,000 ka -
rių įgula. Apie tris valandas klaidžio-
jame nesibaigiančiais koridoriais,
kambariais, apžvalgos aikštelėmis.
Nuo galingų bokštų viršūnės matyti
Viduržemio jūra, kaimyninis Liba -
nas. Tenka tik stebėtis, kaip pastaty-
tas ir kuo puikiausiai išsilaikęs pas-
tatas. Ech, Valdovų rūmai... Puikūs
pie tūs šalia pilies su nuostabia pano -
rama. Tas pats taksi ir dar kelios va -
landos autobusu iki Damasko. Ilga,
varginanti, bet įspūdinga diena.

Į pasaulio stebuklą – Petrą

Paskutinis rytinis pasivaikščio-
jimas Damaske. Apie valandą užt-
runka susirasti automobilį į Amaną.
Vėl tenka stebėtis arabų sistema.
Persė dus iš vieno automobilio į kitą
ir vėl į kitą, kažkaip atsiranda mūsų

pasai ir bagažas. Laimingai kertame
sienas, ir vėl – Amanas. Iš vienos sto-
ties į kitą pigiai pasisiūlęs pavežti
taksistas, kramtydamas tabaką, įky-
riai siū lo nuvežti į mūsų šios dienos
tikslą – Petrą. Kelias tolimas ir kaina
nema ža. Jis man panašus į psichinę
pu siau svyrą seniai praradusį žmogų.
Agresyvus spaudimas nesibaigia.
Tada, liaudiškai tariant, pasiūlau į
snukį, jei nesiliaus. Kitokios kalbos
vairuotojas akivaizdžiai nesupranta.
Tai jis likusį kelią po nosimi mur-
mėjo kažką, stengdamasis susival dy -
ti. Taip ir atvažiavome už jo pasiūlytą
juokingą kainą iki stoties. Tą dieną
autobusų į Petrą jau nebuvo, bet in -
teligentiškas beduinas pasiūlo pavež -
ti už minimalų mokestį. Jis Petroje
gyvena. Nenaujas, bet švarus „Mer-
ce des” nuteikia maloniai po patirto
košmaro. Pakelės kavinėje skaniai
pavalgome šviežios kupranugarie -
nos, atsi geriame kavos, grožėdamiesi
saulėlydžiu.

Diena prabėga nepastebimai

Kelios  valandos miego ir anksti
ryte patraukiame apžiūrėti vieno iš
pasaulio stebuklų – Petrą. Miestą iš-
skaptuotą raudonose uolose prieš du
tūkstančius metų. Įėjimas į teritoriją
kainuoja apie 70 dolerių. Vieti -
niams – tik keli doleriai. Suprantu,
kad kraštas neturtingas, bet diskri -
mi nacija nuteikia nemaloniai. Vieta
tikrai įspūdinga, tai ir krapšto varg-
šai turistai pinigėlius.

Čia reikia pabūti ir pačiam pa -
justi šią magišką vietą, kur susimašė
istorija, nuostabi gamta ir dabarti -
niai gyventojai – beduinai. Dauguma
jų gyvena be vandentiekio ir elek-
tros. Kelių tūkstantmečių uola, šalia
„priparkintas” asiliukas ir būrelis
ožkų. Ne kartą buvome pakviesti
tiesiog pa si vaišinti arbata ar kava.
Turistų nedaug. Visa diena prabėga
nepastebimai. Kelias valandas mums
kompaniją palaiko maža vietinė čigo-
nikė. Vaikams mes įdomūs, nes ben-
draujame su jais. Jie aprodo savo val-
das. Jau tamsoje grįžtame tarpekliu į
miestelį. Vakarienė, ir vėl kelios va -
landos miego. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 12 psl.  Kamajų miestely-
je, kur 1833 m.  mirė ir kur yra palai-
dotas. 

Didžiumos liaudies dainų auto-
rių vardai seniai dingę metų ir šimt-
mečių miglose. Daug ir tų dainų neiš-
liko.  Tiek, kiek žinome apie Antaną
Strazdą ir jo dainas, didelė padėka
Liudvikai Didžiulienei (1856–1925) ir
vėliau Vytauto Didžiojo universiteto
rektoriumi tapusiam Mykolui Rome-
riui (1880–1945), kurie rinko Strazdo
dainas ir biografines žinias apie jį. 

* * *
Prie Lietuvos liaudies dainių

priskirtini Dionizas Poška (1757–
1830), vyskupas Antanas Baranaus-
kas  (1835–1902), kunigas Antanas
Vienažindys (1841–1892)  ir keletas
kitų. Žodžius ,,liaudies dainius” var-
todami plačiąja prasme, prie tokių
galime priskirti ir Kristijoną Done-
laitį (1714–1780).  

Atskirai paminėti reikia Jurgį
Sauerveiną (1831–1904), eilėraščio
,,Lietuvninkai mes esam gimę, lietuv-
ninkai mes turim būt” autorių, ku-
ris, 1908 m. kompozitoriui Stasiui
Šimkui pritaikius muziką, tapo neo-
ficialus Mažosios Lietuvos himnu.
Vokietis Sauerveinas, kalbininkas,
rašytojas, politinis veikėjas, į Mažąją
Lietuvą atvyko po 1870–1871 m. karo,
kada Prūsijos valdžia pradėjo lietu-
vius vokietinti, o lietuvių kalba buvo
šalinama iš mokyklų. 

Gerai mokantis lietuvių ir kitas
kalbas, Sauerveinas dvidešimčiai
metų tapo vienu iš svarbiausių Ma-
žosios Lietuvos lietuvių tautinių
veikėjų. Priešinosi lietuvių vokieti-
nimui, dirbo kartu su žymiais lietu-
viais, rašė peticijas kunigaikščiui,
kelis kartus kandidatavo į Prūsijos
Seimą, parašė ir išleido daug lietu-
viška tautiška dvasia eilėraščių, gar-
bino ir skelbė prūsų ir lietuvių gar-
bingą praeitį. 

XIX šimtmetyje, kai liaudies dai-

nos pradėjo dingti, jomis susidomėjo
Europos mokslininkai ir mėgėjai.
Vienas iš žymiausių Europos liau-
dies dainų rinkėjų buvo latvis Kriš-
janis Barons (1835–1923), Latvijoje
vadinamas ,,dainu tėvs”, kuris tarp
1894 ir 1915 metų šešiuose tomuose
išleido 217,996 latviškų liaudies dai-
nų rinkinį ,,Latvju dainas”. Tuo
laiku, kada Latvija pradėjo kurti
savą valstybę, tas rinkinys buvo
panaudotas įrodyti, kokia sena yra
Latvijos kultūra.

* * *
Kunigas Antanas Juška (1819–

1880), kilęs iš bajorų Juškevičių,
surinko ir, brolio Jono padedamas,
išspausdino 2,669 lietuviškas liau-
dies dainas. Maždaug tiek pat jo
rankraščiuose neišspausdintų dainų
dingo. Antanas Juška liaudies dainas
rinko maždaug 30 metų, eidamas per
paprastus kaimo žmones su sutanos
kišenėje įsimestu saldžios degtinės
buteliu dainininkams padrąsinti. 

Dvarininkai ir kolegos kunigai
laikė Jušką keistuoliu, juokdavosi iš
jo, nes jis, kaip ir Antanas Strazdas,
nemėgo jų draugystės, kortavimų ir
išgėrimų. Bet vyskupas Valančius
gyrė ir ragino jo darbą. Sakoma, kad
tautosakoje broliai Juškos nusipel-
nė lietuviams tiek pat, kiek broliai
Grimm vokiečiams.   

Per lietuvių tamsiausius šimt-
mečius – per marus ir karus, per
lenkmetį, baudžiavą ir spaudos drau-
dimą – liaudies dainos ne tik padėjo
valstiečiams palengvinti jų kasdieni-
nius vargus, bet ir išsaugojo daug lie-
tuvių istorijos, kultūros ir kalbos.

Rašant šį straipsnį naudoti šie
pagrindiniai šaltiniai:  Jonas Basa-
navičius ,,Iš kun. Antano Strazdo
gyvenimo ir raštų” (1911, Vilnius);
Kazys Puida ,,Mūsų dainiai”, (1913,
Chicago) ir Juozas Gabrys ,,A. Straz-
do raštai” (1914, Chicago). 

Liaudies dainiai 

SIŪLO DARBĄ

Reikalinga�moteris�padėti�78�m.�moteriai,
gyventi�kartu�Long�Island,�New�York.
Privalo�skaniai�gaminti�maistą,�kalbėti

itališkai�ar�angliškai.�Atlyginimas�$100�per
dieną.�Tel.�631-371-9954 
arba�arrowooddrive@msn.com

Reikalinga moteris 
prižiūrėti

senesnio amžiaus moterį 
Floridoje. 

Tel. 954-876-1153
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Šių metų sausio 19–29 d. į Park
City, Utah, ir vėl suplauks mi-
nios kino gerbėjų. Nuo 1978-ųjų

kiekvienais metais čia rengiamas
kino festivalis ,,Sundance” yra di-
džiausias nepriklausomų kino filmų
renginys visose Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose. 

Šiųmetinio festivalio JAV doku-
mentinių filmų programoje – ir lietu-
viška pavardė. Jame varžysis Los
Angeles gyvenančio ir šiame mieste
kuriančio JAV lietuvio Mariaus A.
Markevičiaus dokumentinis filmas
,,The Other Dream Team” (,,Kita
Svajonių komanda”). Tai pirmasis jo,
kaip režisieriaus, bandymas.

Apie Markevičių ,,Drauge” rašė-
me, apžvelgdami 2010 metais kino
teatro salėse pasirodžiusį filmą ,,The
Way Back”. Lietuvis taip pat daly-
vavo kuriant filmus ,,Douchebag”
(2010) ir ,,Like Crazy” (2011). Šį kartą
Marius į ,,Sundance” sugrįžta su
savo paties sukurtu dokumentiniu
filmu ,,The Other Dream Team” –
filmu, pasakojančiu apie Lietuvą, jo
šeimos tėvynę, ir krepšinį, vieną iš
didžiausių režisieriaus aistrų.

Markevičius didžiuojasi gimęs ir
užaugęs Los Angeles mieste ir nesle-

pia, jog jis – pirmos lietuvių kartos
JAV atstovas, dievinantis sportą.
,,Tiesa, – sako jis, – nors dauguma
mano draugų šeštadieniais žaisdavo
krepšinį arba futbolą (europietišką),
aš buvau ‘priverstas’ lankyti šešta-
dieninę lituanistinę mokyklą, kur tu-
rėjau mokytis lietuvių kalbos, religi-
jos, istorijos, tautinių šokių.” Marius
prisimena, jog dėl tų šeštadienio pa-
mokų ne kartą su tėvais kovota. Bet
tėvai, atrodo, nepasidavė.

Dabar į visa tai žiūrėdamas jau
suaugusio žmogaus (šiais metais jam
sueis 36-eri) akimis, Markevičius
klausia: ,,Ar tai, kas tavęs neįveikia,
nepadaro tavęs stipresniu?” Ilgainiui
jis suprato, kokia nepakartojama
dovana buvo pažintis su savo šeimos
kultūra, savo šaknimis, kaip svarbu
buvo išmokti lietuvių kalbą ir galėti
ja bendrauti su savo seneliais. Kai
Lietuva tapo nepriklausoma 1990
metais, Marius su šeima pirmą kartą
aplankė Lietuvą. ,,Buvo nepakartoja-
mas jausmas kalbėtis su savo gimi-
naičiais, suprasti apie šalį, jos kultū-
rą”, – prisimena meno magistro laips-
nį iš UCLA turintis filmo kūrėjas.

Markevičiaus filmas ,,The Other
Dream Team” pasakoja apie 1992
metų Lietuvos krepšinio komandą ir
jos nueitą kelią, kuris baigėsi sim-
boliška pergale Barselonos vasaros
olimpinėse žaidynėse – komanda,
atstovaujanti trijų milijonų tautai,
baigiamosiose rungtynėse iškovojo
bronzą, nugalėjusi Rusiją, buvusią
savo engėją. Pasak Mariaus, vedama
tokių Lietuvos krepšininkų kaip
Šarūnas Marčiulionis ir Arvydas Sa-
bonis, 1992 metų Lietuvos olimpinė
krepšinio komanda padėjo savo ša-
liai atsikratyti komunizmo grandi-
nių. 

Jo filme įamžinti krepšininkų
asmeniniai pasakojimai apie gyve-
nimą Sovietų Sąjungoje, jų kovą so-
vietmečiu, pasakojama apie jų nepa-
prastą draugystę su muzikos grupe
,,Grateful Dead”, kuri atvedė ją iki
Barselonos olimpiados ir galiausiai –
prie ir vėl laisvę iškovojusios tautos. 

Beje, filme ypatingas dėmesys
muzikos grupei ,,Grateful Dead” ski-
riamas ne tik dėlto, jog ji paaukojo
pinigų Lietuvos komandai ir taip pa-
dėjo jos kelionėje į pergalę. JAV lietu-

Kino festivalyje ,,Sundance” – lietuvio iš Los Angeles filmas
arba trumpa pažintis su M. A. Markevičiumi

DALIA CIDZIKAITĖ

Danutė Januta, gyvenanti Los Angeles, CA, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo 50 dol. laikraščio išlaidoms sumažinti.
Esame Jums labai dėkingi.

vis sako, jog ,,Grateful Dead” padėjo
ir filmą kuriant – šios grupės daina
,,Truckin” tapo jų filmavimo kelio-
nės daina, ji pateko ir į filmą. ,,Pri-
valėjo patekti”, – sako Marius.

Filmo kamera seka atletų grupę,
kuri stebi, kaip atgimsta jų tėvynė,
jaučia, kaip atgimsta jų pačių laisva
valia. Filme ,,The Other Dream
Team” susipynė politika, krepšinis ir
populiarioji kultūra. Filmo kūrėjai
parodo, kad sportas kartais yra tas
veiksnys, dėl kurio vyksta permai-
nos pasaulyje, kad sportas gali būti
ta galinga jėga, keičianti politinę ir
kultūrinę tautos ir šalies tapatybę.

Filme kalba tokios įžymybės
kaip: Jim Lampley, Yao Ming, Bill
Walton, Pau Gasol, Mickey Hart, Dan
Majerle, Greg Speirs, Arvydas Sa-
bonis, David Stern, Linas Kleiza,
Mitch Ricmong, David Remnick, Žyd-
rūnas Ilgauskas, Chris Mullin,
Alexander Wolff, Donnie Nelson, P.J.
Carlesimo, Šarūnas Marčiulionis,
Rimas Kurtinaitis, Robertas Javto-
kas, Vytautas Landsbergis, Vladas
Garastas, Dennis McNally, Jonas
Valančiūnas, Rudy Fernandez, Dona-
tas Motiejūnas, Artūras Karnišovas,
Jorge Garbajosa, Linas Kunigėlis,
Charles Smith ir Kim Bohuny.

Pasak Markevičiaus, didžiausias
iššūkis kuriant šį filmą buvo ypač

dideli atstumai ir tolimos vietos, ku-
riose gyvena dokumentinio filmo
pašnekovai. Nemažai jų gyvena Lie-
tuvoje, keletas jų – Rusijoje, Ukrai-
noje. JAV filmuojama buvo Los An-
geles, San Diego, San Francisco, Oak-
land, Sebastopol, Phoenix, Houston,
Dallas, Las Vegas, New York, New
Jersey ir net Vermont valstijoje. 

Kalbėdamas apie savo filmą,
Markevičius tikisi, jog, turint ome-
nyje visus šiuo metu pasaulyje, ypač
Vidurio Rytuose, vykstančius įvy-
kius, filmą ,,The Other Dream Team”
pamatę žiūrovai supras, jog kova už
laisvę yra visu šimtu procentų verta.

,,Kova už laisvę nėra lengva”, – įsi-
tikinęs Marius. Jo nuomone, siekiant
laisvės susiduriama su daug skaus-
mo ir kančios. Kita vertus, jis neide-
alizuoja nei tos kovos, nei iškovotos
laisvės. Pasak Markevičiaus, ,,kartą
tą ‘laisvę’ iškovojus, nereiškia, jog
viskas stebuklingai per naktį taps
tobula ir nuostabu”. Sėkmės ,,Sun-
dance”!

,,The Other Dream Team” (88
min., 2012) scenarijų parašė Jon
Weinbach ir Marius A. Markevičius,
kino operatorius – Jesse Feldman.
Filmas yra anglų ir lietuvių kalbomis
su angliškais titrais.

Parengta pagal užsienio 
internetinę spaudą 

Marius Markevičius.

Filmo kritikai teigia, jog Markevičius savo filme sumaniai pasakoja įkvepiančią istoriją
apie Dovydo kovą prieš Galijotą. Filmas ,,The Other Dream Team” yra pergalingas pa-
sakojimas apie laisvę, drąsą ir garbę.                                         http://press.sundance.org

1992 metais JAV į Pasaulio olimpines žaidynes Barselonoje pasiuntė ,,Svajonių ko-
mandą”. Tikėtasi, jog tokios sudėties komanda savo šaliai laimės aukso medalius. Bū-
tent taip ir atsitiko. Tačiau tuo pat metu kitoje krepšinio aikštelėje dar viena komanda
siekė įgyvendinti kiek kitokią svajonę – Lietuva, maža, vos trijų milijonų gyventojų vals-
tybė, laimėjo bronzos medalius, įveikusi buvusią savo engėją Rusiją. 

Algirdas Suvaizdis, gyvenantis Berwyn, IL, parėmė „Draugą” dos-
nia 100 dol. auka.  Labai Jums dėkojame už paramą.

Irene Sodeika, gyvenanti Naples, FL, pratęsė metinę „Draugo” pre-
numeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame už paramą.

Josephine Neverauskas, gyvenanti Munster, IN, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Esame Jums labai
dėkingi.

Gediminas Indreika, gyvenantis Chicago, IL, pratęsdamas „Drau-
go” prenumeratą kitam asmeniui, papildomai atsiuntė 50 dol. auką. Nuo-
širdžiai dėkojame, kad ne tik pats prenumeruojate, bet ir norite, kad ir kiti
skaitytų mūsų laikraštį ir dar aukojate.
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ĮVAIRŪS SkELBIMAI

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

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

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

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo. Patirtis, rekomendacijos, legalūs doku-
mentai. Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną.
(Gali dirbti vyras ir žmona kartu). Tel. 312-307-
4619.

* Moteris (perka) ieško darbo prižiūrėti pagy-
venusius žmones. Gali gyventi kartu. Patirtis, re-
komendacijos, legalūs dokumentai. Gali prižiūrėti
ir lietuviškai kalbančius vaikus. Tel. 708-425-
0216 Angelė.

* 55 metų moteris gali išleisti atostogų kovo ir
balandžio mėn. pagyvenusių žmonių slaugos dar-
be su gyvenimu. Tel. 708-271-3876.

* Patyręs dispečeris ieško darbo Chicago.
Kalba angliškai, rusiškai, lietuviškai. Tel. 708-
420-4041.

* Pigiai pirksiu ne naują, važiuojantį automo-
bilį. Tel. 224-235-2345.

Atkelta iš 6 psl.
Ir dabarties tėvynės kančiose pat -

riotas-lietuvis negalėjo ramia širdimi
žiūrėti į atėjūnų nežmonišką siautėji -
mą.  Jis tampa partizanu ir daugiau
kaip dešimt metų ginklų priešinasi
oku pantui. Nesulaukdamas laisvojo
pasaulio paramos lietuvis-partizanas
sudeda ginklą. Bet pasipriešinimo
dva sia ir tada nežuvo. Ir šiandien
oku pantas, ilgų metų teroru nužudęs
šimtus tūkstančių Lietuvos žmonių,
visgi dar neįstengė juose nužudyti
laisvės idėjos.  Lietuvis krašte iki šiol
neatsi sa kė valios ir pastangų išlaikyti
lietuvių tautos dvasią savarankišką,
trokš ti laisvės asmeniui, laisvės tau-
tai, laisvės gyvenimui  Gyvi pavyz-
džiai ir liudytojai tam: Simas Kudir-
ka, Simo kai čiai, Brazinskai, gyvas fa-
kelas Ka lanta ir daugelis kitų.  

Šiandien, minėdami 56-ją garbin-
gos mūsų kariuomenės atgimimo su -
kaktį, tęsiame vieną gražiausių mūsų
tautinių tradicijų.  Su pasididžiavimu
galime pasakyti, kad pirmųjų už Tė -
vynės laisvę kovojusių savanorių dva-

sia yra gyva visuose lietuviuose kaip
krašte, taip ir išblaškytuose plačiame
pasaulyje.

Šia proga susikaupę, pagarbiai
palenkiame galvas, pareikšdami pa -
gar bą visų laikų už Lietuvos laisvę
kri tusiems kariams, savanoriams,
par tizanams ir visiems kitiems, už
tautos laisvę ir nepriklausomybę ko-
vojusiems-kovojusioms.

Šią minėjimo sueigos dalį  užbai-
gėme klausydamiesi muzikinio įrašo
iš Vytauto Didžiojo Karo muziejaus
so delyje įvykusių vakarinių apeigų.
Karo mokyklos or kest rui grojant Lie-
tuvos himną, sueigos da ly viai atsis-
tojo, taip pagerbdami ir su sikaup-
dami rimties valandėlei, min timis
nuskridę į praeities laikus, prisime-
nę visus žuvusius Lietuvos kariuo-
menės didvyrius. Sueigą už bai  gėme
dainuodami Lietuvos ka riuomenės
dainuotas dai nas iš šiam minė ji mui
paruošto dainorėlio, po to – tų pačių
karių-partiza nų sukurtas liūdnas
partizanų dainas.

94-oji Lietuvos kariuomenės...

Mielam kolegai

A † A
KOSTUI OSTRAUSKUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai DANAI ir
sūnui DARIUI su žmona, giminėms bei artimiesiems
ir kartu liūdime.

Buvę Pabaltijo universiteto, 
Hamburg-Pinneberg

(1946–1949) studentės ir studentai

Mielai Tetai

A † A
LAIMAI JANINAI ŽYGAITEI

VAIČIŪNIENEI

užmerkus akis amžinam poilsiui, kartu su visa
ŽYGŲ šeima, šluostome liūdesio ašarą.

Aušra ir Jūratė

A † A
LAIMA JANINA VAIČIŪNIENĖ

Mirė 2012 m. sausio 13 d.
Gimė 1922 m. rugsėjo 9 d. Subačiuje, Lietuvoje.
Į Ameriką atvyko 1949 m. Gyveno Marquette Park.
Nuliūdime pasiliko: sesuo Danutė Baltutienė, a. a. brolio Vy-

tauto sūnus Vytenis Žygas su šeima, a. a. sesers Gražinos Sake-
vičienės vaikai Vida, Kęstutis su šeima, Audrius su šeima, a. a.
Rimo vaikai, pusseserė Irena Boreišienė, pusbroliai Henrikas ir
Ramutis Miklai, a. a. vyro Jono Vaičiūno giminės; daug gimi nių
Lietuvoje.

A. a. Laima buvo a. a. Apolonijos ir a. a. Juozo Žygų duktė,
a. a. kun. Arvydo Žygo teta.

Dosniai rėmė lietuvišką spaudą ir veiklą, buvo „Lietuvių bal-
so” spaudos bendruomenės narė bei Draugo fondo narė, priklau-
sė lietuvių organizacijoms, darbavosi „Draugo” gegužinėse ir
Jaunimo centro moterų klubo renginiuose, nuolat lankėsi „Sek-
lyčioje” vyresniųjų popietėse, priklausė Marquette Park apy-
linkės apsaugos „commisioners” tarybai. Ilgus metus priklausė
„Dainavos” ansambliui, buvo Tautos Fondo narė. Mėgo praleisti
poilsio dienas bei atostogas savo vasarnamyje Lakeside, Michi-
gan.

Atsisveikinimas su a. a. Laima vyks šeštadienį, sausio 21 d.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje nuo 9 val. ryto. 10 val.
ryto bus  aukojamos gedulingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti
atsisveikinime, šv. Mišiose ir laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Mylimam sūnui

A † A
ANDRIUI BUCHUI

per anksti iškeliavus į Amžinybę, reiškiame gilią
užuojautą motinai BIRUTEI, tėvui PETRUI,  Ame ri -
kos Lietuvių Tautinės sąjungos valdybos pirminin -
kui, broliui, seseriai ir kitiems giminėms bei
artimie siems.

Netekties liūdesiu dalinamės su Jumis.

A.L.T.S. valdyba ir
A.L.T.S. Čikagos skyrius

Lankomiausiu pasaulio muziejumi išlieka Louvre
Iki šiol daugiausiai – 8,8 mln. –

lankytojų pernai sulaukęs Louvre
muziejus įtvirtino savo vietą lanko-
miausių pasaulio muziejų sąraše.
2011 metais Paryžiuje įsikūrusio
muziejaus lankytojų skaičius išaugo
5 proc. Per pastaruosius trejus metus
jį kasmet aplankydavo maždaug 8,5
mln. žmonių, teigiama muziejaus
pranešime, kurį  cituoja naujienų
agentūra AFP.

Muziejus teigia besidžiaugiantis
„sugrįžtančiais turistais iš Amerikos
ir vis didesne besivystančių šalių
paliekama žyme”. 66 proc. Louvre
lankytojų sudaro atvykėliai iš kitų

šalių. Daugiausiai jų atkeliauja iš
Jungtinių Valstijų, Brazilijos, Itali-
jos, Australijos ir Kinijos.

Bendras visų Prancūzijos mu-
ziejų lankytojų skaičius, kaip tiki-
masi, 2011 m. augo daugiau kaip 5
proc. ir siekė 27 milijonus, pranešė
šalies paveldo pareigūnai.

Kaip rodo Londono „The Art
Newspaper” atliktas tyrimas, antras
pagal lankomumą 2010 metais buvo
Britų muziejus, sulaukęs 5,8 mln.
lankytojų, trečias – New York Metro-
politan meno muziejus, kurį aplankė
5,2 mln. žmonių.

Lrt.lt

Lenkai seniai garsėjo Europoje
kaip suvalgantys daugiausiai kiau-
lienos muštinių ir dešrų, tačiau pa-
aiškėjo, kad šios šalies žmonės toli
lenkia kitus pagal vaisių ir daržovių
suvartojimą, rodo naujas tyrimas,
atliktas 19 Senojo žemyno valstybių,
daugiausiai šiaurinių.

Europos maisto informacijos
tarybos (EFIC) tyrimas atskleidė,
kad lenkai pirmauja, suvalgydami
per dieną vidutiniškai po 577 gramus
vaisių ir daržovių. Tuo tarpu antri
likę italai jų kasdien suvalgo po maž-
daug 452 gramus.

Prancūzija liko tolimoje devinto-

je vietoje, nes jos žmonės kasdien
suvalgo vidutiniškai tik 342 gramų
vaisių ir daržovių. Prancūzai gerokai
atsiliko nuo pirmojo ketvertuko, taip
pat Vengrijos, Estijos, Airijos ir Bel-
gijos. Prasčiausiai pasirodė islandai,
per dieną suvalgantys vos 186 gra-
mus vaisių ir daržovių, taip pat šve-
dai (237 gramai) ir čekai (253 gra-
mai).

EFIC tyrime atkreipiamas dė-
mesys, kad daržovių kiekį šalies vir-
tuvėje iš dalies lemia geografija: vita-
minų turtingų šviežių daržovių dau-
giau suvartojama šiaurėje.

BNS

Lenkai – daugiausiai Europoje vaisių ir daržovių
suvalgantys žmonės
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Advokatas 
Jonas Gibaitis
30�metų�darbo�patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

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

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

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

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SKELBIMAI

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

� Palaimintojo Jurgio Matulai čio misi-
jos visuotinis metinis susi rinkimas vyks
sausio 22 d., sekma dienį, po 11 val. r.
šv. Mišių. Rinksime naujus misijos tary-
bos na rius, peržiūrėsime finan sinę bei
sielovadinę apyskaitą, pasi sakysime Mi -
sijos ateities reikalais.

� JAV LB Cicero apylinkės valdyba
sau sio 29 d., sekmadienį, po 9 val. lie -
tuviškų šv. Mišių kviečia Šv. Antano pa -
rapijos narius bei svečius į Palaimin tojo
Jurgio Matulaičio mi nėji mą parapijos
ka  vinėje. Bus vaišės. 

� Amerikos lietuvių  dailininkių draugi-
ja (LAWAA) kviečia nares į pasi tarimą
sausio 29 d. 2 val. p. p.  Balze ko lietu-
vių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski,
Chicago, IL 60629). Prašoma  atsinešti
parašytą trumpą biografiją.

� Jei didžiuojiesi savo kepamu kugeliu
ar daromu krupniku, kviečiame dalyvau-
to geriausio recepto ,,Krupnikas ir kuge-
lis” ,,kovoje”, kuri vyks vasario 4 d., šeš-
tadienį, 7 val. v. PLC didžiojoje salėje.
Daugiau informacijos rasite ,,Facebook”
svetainėje, raktažodis – ,,krupnikas and ku -
gelis contest”. Įėjimas suaugusiems – 25
dol., studentams – 15 dol.  Ruošia ,,Bi-
čių” bū  re lis (biciuburelis@yahoo.com;
tel. 847-722-3946).

� Filisterių skautų sąjungos (FSS) Či-
kagos skyrius kviečia savo narius daly-
vauti iškilmingoje sueigoje, kuri vyks
2012 m. vasario 11 d., šeštadienį, 3
val. p. p. Pasaulio lietuvių centre, 123
kambaryje, Lemont, IL. Narius prašoma
vilkėti uniformą. Apie dalyvavimą pra-
nešti skyriaus pirmininkei fil. Aušrelei
tel. 630-243-6302.

�  ALT’o Vasario 16-osios minėjimo ren gi -
nys vyks vasario 12 d. 1 val. p. p. Jau-
nimo centro didžiojoje salėje (5620 S.
Claremont Ave., Chicago, IL 60636). 

�  Cicero, IL, miestelio Rotušės aikštė-
je vasario 16 d. 10:30 val. r. bus iškelta
Lietuvos tris palvė, kuri plevėsuos visą
sa  vaitę. Iš kilmėse dalyvaus Lietuvos ge -
neralinė konsulė Skaistė Aniulienė. Iš -
kilmes organizuoja Cicero miestas ir JAV

LB Cicero apylinkė. Kviečiami ne tik Ci -
cero apy linkės lietuviai, bet ir svečiai iš
toliau. 

� Mažosios Lietuvos lietuvių draugija
Čikagoje maloniai kviečia į tradicinį
„Užgavėnių šiupinį” vasa rio 18 d., šeš-
tadienį, 6 val. v.  Balzeko lietuvių kultū -
ros muziejaus Gintaro salėje. Meninę
programą atliks „Me tų pastogės”, „Dan -
ce Duo” ir pop cho ras „Svajonė”, bus
vakarienė, šokiai, kuriems gros Algi -
man to Barniškio orkestras. Stalus prašo-
ma užsisakyti iš anksto pas Ramūną
Buntiną, tel. 630-969-1316.

� JAV LB Cicero apylinkės valdybos
rengiamas Vasario 16-osios minėjimas
įvyks vasario 19 d., sekmadienį, Šv.
Antano parapijos didžiojoje salėje po 9
val. r. lietuviškų šv. Mišių. Minėjime pa -
g rindinę kalbą sakys istorikė, spaudos
bend ra darbė Violeta Rutkauskienė. Bus
meninė programa ir vaišės. Kviečiame
svečius ir apylinkės tautiečius gausiai
dalyvauti. 

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

� Vasario 12 d. Lawrence, MA bus mi -
nima Vasario 16-oji. Šv. Mišios 11 val.
r. Corpus Christi bažnyčioje (35 Essex
St., Lawrence, MA 01840). 12:30 val.
p. p. parapijos salėje – pietūs. Bus ro do -
mos lietuviškų pakelės kryžių nuot rau -
kos. Daugiau informacijos tel. 978-685
-4478 suteiks Jonas Stundžia.    

� ŠALFASS veteranų (vyrensių nei 35
m.) krepšinio varžybos vyks kovo 31 –
balandžio 1 dienomis  ,,City Of Palm
Beach Gardens” (4404 Burns Rd., Palm
Beach Gardens, FL 33410). Išankstinė
komandų registracija (iki vasario 12 d.)
adresu: floridoslkl@gmail.com; galutinė
registracija – iki kovo 1 d. Turnyrą ren-
gia Florida lietuvių krepšinio lyga (Flo -
rida LKL), West Palm Beach Lie tuvių
Bendruomenė, Lithuanian Education &
Culture Center. Daugiau informacijos su -
teiks varžybų vadovas Arvydas Bu bulis
el. paštu floridoslkl@gmail.com ar ba
tel. 561-574-0027. 

IŠ ARTI IR TOLI...
Priimami skelbimai ir sveikinimai į 2012 m. šokių šventės leidinį (1 psl. –

1,000 dol.). Šokių šventės programoje (visas psl. – 400 dol., pusė psl. 225 dol.,
ketvirtis psl. – 175 dol.). 

Prašome skelbimo ar sveikinimo juodai-baltą tekstą
jpg formatu (ne mažiau kaip 300 d.p.i.) persiųsti el.
paštu ritastuopis@gmail.com ne vėliau kaip 2012 m.
balandžio 1 d. 

Ranka rašytą pasveikinimą/skelbimą prašoma
atsiųsti paštu Ritai Stuopienei adresu 19 Longmeadow
Str., Canton, MA 02021.

POLITINIS SAVAITGALIS ,,LIETUVA, TėVYNE MŪSŲ”
LAISVėS PREMIJOS ĮTEIKIMAS

2012 m. sausio 28–29 d. 
Lietuvių dai lės muziejuje, Pasaulio lie tuvių centre

(14911�127th�St.�Le�mont,�IL�60439)

Lietuva šiandien ir rytoj. Poli tikų vizija. Teisinis  nihilizmas. Kas svar-
biau – nykstanti tauta ar dvigubos pilietybės įteisinimas? Šias ir panašias
temas gvildens, dis kutuos, į klausimus atsakys politikai, įstatymų žinovai iš
Lietuvos ir JAV. 

Dalyvaus svečiai iš Lietuvos: dr. Algimantas Matulevičius, Tautos atei -
ties forumo ir Tautos vienybės są jungos įkūrėjas, jos pirmininkas; advo katas
dr. Šarūnas Vilčinskas, konstitucinės teisės žinovas ir Nepri klausomybės
akto signatarė, krimino logė dr. Rūta Gajauskaitė. Iš JAV – visuo me ni nin -
kai: dr. Re gina Narušienė, PLB pirmininkė; buvęs PLB pirmininkas Bro -
nius Nainys, Daiva Švabienė ir kt.

Meninėje programoje dainuos Algirdas Motuza ir Loreta Janule vi čiūtė. 
Sausio 28 d. pradžia 11 val. r.; 2 dalis prasidės 3 val. p. p. 
Sausio 29 d. pradžia 12:30 val. p. p.

Rengia JAV lietuvių visuomeninis komitetas už dvigubą pilietybę.
Auka – 10 dol. Daugiau informacijos tel.: 630-290-0191.

Baltijos studijų vasaros institu-
tas (The Baltic Studies Summer Ins -
titute, arba BALSSI) 2012 metais
kvie čia būsimuosius intensyvių lie -
tuvių, latvių ir estų kalbų kursų stu-
dentus į University of  Pittsburgh.
Šie  metinėje 6 savaičių trukmės pro-
gramoje bus siūlomi pirmųjų ir ant -
rųjų metų lietuvių, latvių ir estų kal -
bų lygiai, taip pat bus galima klau -
syti paskaitų anglų kalba apie Bal -
tijos šalių istoriją ir kultūrą. BALSSI
programą 2012 metais imasi globoti
Rusų ir Rytų Europos kalbų vasaros
institutas (Russian and East Euro -
pean Summer Language Institute at
the University of  Pittsburgh). Inten -
syvūs kalbos kursai vyks 2012 m. bir -
želio 4–liepos 13 d. Registracija kur-
sams prasidėjo nuo 2012 m. sausio 1
d. Pittsburgh universitetas, siekian -

tiems mokytis kursuose, siūlo įvai -
rias galimybes gauti stipendijas. Šiais
metais pradinį lietuvių ar latvių kal-
bų kursą pasirinksiantys magistro
ar daktaro laipsnio sie kian tys stu-
dentai, kurių studijų kryptis susijusi
su Baltijos šalimis ar Rytų Euro pa,
ACLS fondo dėka bus atleisti nuo
kursų mokesčio. 

Dėl išsamesnės informacijos ir
paraiškų formų apsilankykite pro-
gramos tinklalapyje: www.slavic.
pitt.edu/sli/ arba kreipkitės į pro-
gramos koordinatorę Christine Metil
ad resu: Department of  Slavic Lan gua -
ges and Literatures, University of
Pittsburgh, 1417 Cathedral of  Lear -
ning, Pittsburgh, PA 15260; tel.: 412-
624-5906, el. paštu: sliadmin@pitt.
edu. 

BALSSI 2012 jau kviečia registruotis!

Sausio 22 d., sekmadienį,
Švč. Mergelės Marijos nekaltojo

Prasidėjimo bažnyčioje
(2745�W.�44th�St.,�Chicago,�IL)�

10:30�val.�r.�šv.�Mišias�kartu�su�kunigu
Augustinu�Kulbiu,�OSM,�koncelebruos
kun.�dr.�Kęstutis�Ralys�(nuotr.),�Vilniaus
pedagoginio�universiteto�docentas.�
Po�šv.�Mišių�– kavutė�parapijos�salėje.

Maloniai�kviečiame�dalyvauti.

Atsidėkodami už kalendorių „Draugo” leidybai paremti paaukojo:
po 150 dol. – Vytautas M. Kolis, Palos Hills, IL; John R. Dainauskas, Wood-
ridge, IL. Po 100 dol. – Ona Umbrazunas, Jupiter, FL; Daiva Kisielius, Dow-
ners Grove, IL; Audrius V. Plioplys, Chicago IL; Daina N. Siliūnas, Lisle, IL;
Elena Deckys, Indianhead Pk. IL; Živilė Šilgalis, Palos Hills, IL; Lietuvių Ka-
talikų Religinė Šalpa, Maspeth, NY. 65 dol. – Vydas Dargis, Grafton, WI. Po 50
dol. – Algis F. Alantas, Redford, MI; Dalia M. Stankaitis, Chicago, IL; Sophia
Džiugas, Oak Lawn, IL; Valerian Cijunelis, Lake in The Hills, IL; Vytautas
Paulius, Palm Beach Gardens, FL; Joseph Mikulis, West chester, IL; George G.
Lendraitis, Palos Heights, IL; Marius Naris, Downers Grove, IL; Msgr. Al
Bartkus, Maspeth, NY; Aldolph Šležas, St.  Beach, FL; John Labanauskas, St.
Pete Beach, FL; Birutė S. Petrulis,  Daytona Beach, FL; Dalia S. Anysas, Chi-
cago, IL; Patricia Nelia Paulaus kas, Chicago, IL; Aldona K. Šmulkš tienė, Chi-
cago, IL; Algimantas Kubi lius, Chicago, IL; Valerija Javas, Western Springss,
IL; Frances Lauc ka Domanskis, Western Spring, IL; Regina Kazlauskas, Le-
mont, IL; Rimas J. Banys, Burr Ridge, IL;  Alfonse Tumas, Simi Valley, CA; Al-
gimantas Vaičiulis, Chicago, IL;  Gražina Damijonaitis, Willowbrook, IL; Da-
nutė Paškonis, Eastlake, OH; Vytautas Zdanys, West Hartford, CT; Vida Kup-
rytė, Riverside, IL; Gražina Gayes, Chicago, IL; Nijolė Mackevi čius, Surfside,
FL. Esame labai dėkingi už Jūsų nuoširdžią paramą.


