
Vilnius (ELTA) – Europos
mokslo fondo (European Science
Foundation, ESF) generalinė
asamblėja lapkričio 23 d. ESF vi-
ceprezidentu išrinko Lietuvos
mokslo tarybos pirmininką prof.
Eugenijų Butkų. Viceprezidentu
renkamas nacionalinės instituci-
jos vadovas 3 metų kadencijai.

Viceprezidentu prof. E. But-
kus išrinktas vykstant ESF pert-
varkai, kuria siekiama performu-
luoti fondo tikslus ir veiklos svar-
biausius uždavinius, sustiprinti

įgyvendinančios struktūros Stras-
būre kontrolę, užbaigti pradėtus ir
vykdomus projektus ir rasti naujų
veiklos formų, kurios tenkintų na-
cionalinius mokslinius tyrimus
finansuojančių ir koordinuojan-
čių organizacijų poreikius. Per-
tvarką numatyta užbaigti 2015 m.

ESF įkurtas 1974 m., siekiant
skatinti bei remti aukšto lygio
mokslo plėtrą Europoje. ESF veik-
loje Lietuvos mokslo taryba daly-
vauja nuo 2009 m.

Raudondvaris (ELTA) – Lietu-
vos, Latvijos ir Estijos prezidentai
Dalia Grybauskaitė, Andris Berzinis
ir Toom Hendrik Ilves sutarė ben-
dromis jėgomis stiprinti energetinį
regiono savarankiškumą ir aptarė
bendrus veiksmus derybose dėl
2014–2020 metų Europos Sąjungos
(ES) biudžeto siekiant Baltijos šalių
žmonėms naudingiausios finansinės
paramos. Baltijos šalių vadovai lap-
kričio 28 d. susitiko netoli Kauno
esančioje Raudondvario pilyje.

Bendri siekiai Baltijos šalis vie-
nija derybose dėl septynmetės euro-
pinės paramos. Lietuva, Latvija ir
Estija siekia, kad žemės ūkio išmokos
ūkininkams greičiau artėtų prie ES
vidurkio, o skirstant sanglaudos
fondų lėšas būtų atsižvelgta į speci-
finę Baltijos valstybių padėtį. Visos
trys šalys labiausiai nukentėjo per
krizę, todėl bendras tikslas, kad Bal-
tijos valstybėms būtų taikomos išim-

tys – ne tokie griežti struktūrinės pa-
ramos apribojimai. Taip pat Baltijos
šalims labai svarbu, kad būtų už-
tikrintas reikiamas finansavimas
energetinėms jungtims su Lenkija ir

Šiaurės valstybėmis bei ,,Rail Balti-
ca” geležinkeliui. Tokią galimybę su-
teiks naujame biudžete numatyta Eu-
ropos infrastruktūros tinklų prie-
monė (CEF).

Washington, DC (LR ambasados JAV info) – Lietuvos
Respublikos ambasados JAV lapkričio 22–24 d. Meksikoje
surengtos išvažiuojamosios misijos metu Lietuvos pilie-
čiams teiktos konsulinės paslaugos, o su Meksikos lietuvių
bendruomene tartasi, kaip toliau stiprinti šios darnios ir
aktyvios organizacijos veiklą.

Tradiciniame Meksikos lietuvių rudeniniame piknike
su Lietuvos garbės konsulu Meksikoje Ronen Vaisser apsi-
lankę ambasados darbuotojai pasveikino tautiečius ir

padėkojo už jų entuziazmą organizuojant lietuviškus
renginius, buriant lietuvius tolimame krašte ir puoselė-
jant jų tautiškumą. Susitikime pasiūlyta šalyje įsteigti šeš-
tadieninę lituanistinę mokyklėlę. Pasak Lietuvos diplo-
matų, tai būtų dar vienas reikšmingas nedidelės, tačiau
nepaprastai aktyvios Meksikos lietuvių bendruomenės
žingsnis ne tik kryptingai puoselėjant lietuvybę užsienyje,
bet ir stiprinant dvišalius Lietuvos ir Meksikos ryšius.
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Baltijos šalių vadovai aptarė bendrus darbus

Meksikos lietuviai norėtų savo lituanistinės mokyklos

Prof. E. Butkus išrinktas Europos mokslo fondo viceprezidentu

Prof. E. Butkus. EELLTTAA nuotr.

Meksikos lietuviai. LLRR  aammbbaassaaddooss  WWaasshhiinnggttoonn,,  DDCC nuotr.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai Dalia Grybauskaitė, Andris Berzinis (d.) ir Toom
Hendrik Ilves.                                                                                                                   EELLTTAA nuotr.



,,Šiandien� Lietuva� yra� tokia� įvairi
dau�geliu�pjūvių�–� ideologiniu,�politiniu,
socialiniu,�ekonominiu�ir�t.�t.�Tokios�įvai�-
rovės�privalumas�yra�tas,�kad�kiekvienas
svetur� gyvenantis� lietuvis,� kuris� domisi
Lietuva,�gali�ten�atrasti�savo�benramintį
ar�bendramintę”,�–�įsitikinusi�LR�užsienio
reikalų� ministerijos� Užsienio� lietuvių
departamento� ambasadorė� ypatin�-
giems� pavedimams� Gintė� Damušytė.
Ne�seniai� naujas� pareigas� pradėjusi� eiti
Šiaurės�Amerikos�lietuviams�gerai�pažįs-
tama� Damušytė� mano,� jog� šiuo� metu
Lie�tuvai�ir�išeivijai�trūksta�ne�bendradar-
biavimo,� o� geresnio� susikalbėjimo,� taip
pat� dalijimosi� informacija� apie� to� ben-
dradarbiavimo� galimybes.� Apie� tai� ir
daugelį�kitų�aktualių�dalykų�ambasa�do�-
rė�kalbės�šį�penktadienį�apskritojo�stalo
diskusijoje,� kurią� rengia� LR� ambasada
Wash�ington,� DC.� Renginyje� žada� daly-
vau�ti� ir� šią� savaitę� redakcijoje� apsi-
lankiusi� PLB� valdybos� pirmininkė� Dan�-
guolė� Navickienė,� JAV� LB� ir� Kanados
Kraš�to�valdybos�pirmininkės�Sigita�Šim�-
ku�vienė�ir�Joana�Kuraitė-Lasienė.�

Vyr.�red. Dalia Cidzikaitė
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LLAAIIŠŠKKAAII  

Gerb. PLB valdybos pirmininke,

noriu atkreipti Jūsų dėmesį į savo rašinį apie kelionę
šiaurės pelkynuose tarp žemaičių ir Latvijos lietuvių
(,,Draugas”, 2012 m. lapkričio 6, 8 ir 10 d.), kuriame, rašy-
damas apie Latvijos Lietuvių Bendruomenę (LLB), per-
daviau Jums asmeniškai Rygos lietuvių pageidavimą
tapti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) dalimi.
Rygos lietuviai sako, jog šį savo pageidavimą jie išsakė
PLB valdybos pirmininkei, dabar jau emeritus, Reginai
Narušienei. Deja, gerbiama Regina, tuo laiku išsijuosu -
siai variusi akciją dėl dvigubos pilietybės, neturėjo laiko
kreipti dėmesį į Latvijos lietuvių Rygoje pageidavimą.  

Suprantu, kad, norėdama sekti buvusios valdybos
pirmininkės pėdomis, Jūs turbūt taip pat sėkmingai
vesite akciją dėl trigubos, gal net ir keturgubos, piliety-
bės. Bet jeigu rasite laiko atsikvėpti, gal malonėtume
atkreipti dėmesį į šį pageidavimą ir priimti tuos veiklius
mūsų bralius latviešus (Latvijos lietuvius Rygoje) į mūsų
pasaulinę lietuvių šeimą, kol jie dar visiškai nesulatvėjo.

Donatas Januta
San Francisco, CA

Vienijant pasaulio 
lietuviškas bendruomenes

Daugelis Jūsų skaitė mano pasi kal bėjimus žinia -
sklaidoje:  ,,Lietuvos žiniose”, ,,Drauge”, Vilnews.com,
,,Pa sau lio lietuvyje” ir kitur. Juose pa brėžiau vieningos
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) svarbą. Sutin ku,
kad suvienijimas turi būti vienas  mūsų pagrindinių PLB
tikslų, nes kitaip mes atstovausime mažumos interesams
ir negalėsime sulaukti nei dė me sio, nei pasiekti veiks -
min gumo pasaulinėje sferoje. Net nebūsime auto ritetu
tarp savųjų. Taip pat turiu sutikti, kad Latvijoje, kaip ir
keliuose neseniai išlaisvintuose kraštuose, kur gy vena
lietuvių, yra apgailėtina padė tis. Tiems, kurie už tai linkę
kaltinti PLB, jog ji nepajėgia pajungti tų kraš tų organi-
zacijų  vieningai veiklai, norėčiau priminti, kad daugu-
ma mūsų žiūrime į PLB iš visai kitos perspektyvos negu
posovietiniuose kraštuose gyvenantieji.

PLB įsteigė Antrojo pasaulinio karo pabėgėliai, atsi -
radę tremtyje, laisvame pasaulyje. Norėdami išlai ky ti sa -
vo lietuvybę, jie, pagal Lietu vių Chartos išdėstytus prin-
cipus, iš pamatų sukūrė organizaciją, skirtą iš laikyti
lietuvių kultūrą ir užsienyje gyvenančių lietuvių tapaty-
bę. Visus šios bendruomenės narius motyvavo tie patys
lūkesčiai. Po to sekė noras integruoti ir puoselėti įvairią
veiklą tos pačios organizacijos globoje. Vis kas vystėsi
natūraliai. Išsibarsčius po vi są pasaulį ten, kur susibūrė
daugiau lietuvių, pradėtos steigti kraštų bendruomenės,
taip pat iš pamatų.  Seniau įsteigtos kraštų bendruo me -

nės, kaip JAV, Kanadoje, Vokie tijoje, Prancūzijoje,
Australijoje ir kt., nors ir skirtingo masto, kūrėsi pana -
šiai – pagal galimybes ir geografijos dik tuotas sąlygas.
Taip susikūrė Lie tuvių Bendruomenė, kokią mes ją pažįs-
tame šiandien.  

Peršokus į Lietuvos nepriklauso mybės ir masinės
emigracijos dabar tį, pažvelkime į kitokią realybę: prieš
1992 metus ypač kraštuose, kurie bu vo už geležinės
uždangos, nebuvo leista lietuviams burtis į bet kokią vi -
suomeninę organizaciją. Jie turėjo pa sitenkinti įvairia
kultūrine ar pra mogine veikla.  Lituanistinės mokyklos
pradėtos steigti tik per paskuti niąsias tarybines dienas.
Tais laikais tuose kraštuose gyvenantys lietuviai net ne -
buvo girdėję apie PLB. Lietuvai ir kitiems pavergtiems
kraštams at gavus nepriklausomybę, pradėjo atsi kurti
senos prieškarinės organizacijos bei steigtis naujos, kaip
įvairūs kultūros klubai Latvijoje. Kai kurios iš jų net
pradeda domėtis vieninga veikla po vienu skėčiu. Nėra
lengva sugau dyti visas organizacijas telkiniuose, kuriuo -
se lietuviai pradėjo atskirai veikti. Tai panašu į statymą
namo nuo stogo, o ne nuo pamatų.  

Vieni telkiniai mano, kad jie tu rėtų vyrauti, jei jie
pirmieji pradėjo rū pintis įstojimu į PLB. Kitur koją  pa ki -
ša egoizmas. Kartais kliudo ir as meninės problemos
asmenų, ku rie nori vadovauti. Gal apskritai trū ks ta
stiprių vadovų. Gal tie, veikiantys Latvijos lietuvių
sąjungoje Rygoje, paprasčiausiai nenori nieko keisti?
Man asmeniškai taip pat yra mįslė, kodėl toks telkinys
kaip Ryga su 8,000 lietuvių nedalyvauja PLB veikloje?
Kodėl jis nesiima iniciatyvos pats su sisiekti su PLB? Gal
viską  būtų iš a iš kinęs tas Donato Janutos nesutiktas
Latvijos Lie tu vių Bendruomenės pirmininkas? Aš jam
nusiųsiu Janutos straipsnį, paskelbtą ,,Drauge” (2012 m.
lapkričio 6, 8 ir 10 d.), ir paprašysiu jo susidariusią padėtį
pakomentuoti.

Kadangi kiekviename iš kraštų yra skirtinga padėtis,
labai sunku su visomis problemomis greitai susipa žinti.
Dėl to PLB kasmet šaukia kraš tų pirmininkų suvažiavi -
mą, kuriame aptariamos problemos bei stiprinami veik-
los pamatai. Deja, jei kaip Latvi joje pirmininkas yra ne iš
Rygos, yra galimybė, kad ta problema net ir nebūtų
iškelta, jei PLB valdyba jos neiškeltų. 

Nors labai norėtųsi asme niškai aplankyti visus tuos
kraštus, kur naujai įsikūrė krašto bendruo menė, deja,
finansiškai tai neįmanoma. Bet vis tiek esu pasiryžusi
kartu su PLB valdyba susipažinti su  įvairių kraštų padė-
timi – problemomis ir pa sisekimais. Yra paruošta
apklausa, kurią siųsime visoms kraštų bend ruomenėms.
Į tą apklausą žadu įra šy ti ir Janutos iškeltus klausimus.
PLB valdyba taip pat nutarė kitąmet pirmininkų suva žia -
vime surengti va dovavimo ugdymo kursus. Tad suvieniji -
mo darbai tikrai nebus apleisti.

Danguolė Navickienė
PLB valdybos pirmininkė

PLB vaidmuo šiandien

PATIKSLINIMAI 
DR. S. BAČKAIČIO PASTABOMS

Nuoširdžiai dėkoju kaimynui ir
kolegai dr. Stasiui Bačkaičiui už
mano JAV LB XX Tarybos 1-oje sesi-
joje skaityto pranešimo patikslini -
mą. Kalbėdama apie nuo 1920 m. bu -
vu sią ,,bendruomenės įtaką” Ame -
rikoje, žodį „bendruomenė” vartoju
bendrine reikšme ir jį rašau mažąja
raide. Naudojausi informacija, kurią
gavau iš ilgamečio lietuvių ben-
druomenės Amerikoje stebėtojo Paul
Goble, ir skirtumo tarp Lietuvių
Bendruomenės (organizacijos) ir lie -
tuvių bendruomenės savo pranešime
ypatingai nepabrėžiau. 

Informaciją apie CEEC veiklą
gavau ir iš paties dr. Bačkaičio, ir iš
CEEC tinklalapio, todėl jei dr. Bač -
kaičiui priskyriau per daug „kredi -
tų”, atsiprašau.

Dėl mūsų mielos vašingtonietės
Eglės Gintautaitės (kuri, gaila, pa -
lieka senatoriaus Richard Durbin
įstaigą ir išvyksta į Daniją) atstova -
vimo Amerikos lietuvių tarybai – in -
formaciją radau ALT’o tinklalapyje,
kur Gintautaitė įvardyta kaip „le gis -
lative liaison”. Ten dr. Bačkaičio mi -
nimo atstovo neradau.

Danelė Vidutienė
Washington, DC

TAIKĖ Į SKAITYTOJO ŠIRDĮ,
PATAIKĖ Į PILVĄ

„Drauge” perskaičiusi Min dau -
go Jackevičiaus pokalbį su Gie -
driumi Subačiumi apie pastarojo ty -
ri nėtą Upton Sinclair romaną
„Džiung  lės” (2012 m. spalio 2 d.),
nustebau, kad G. Subačius net neuž -

siminė apie paties Sinclair reakciją,
kai minėtasis ro ma nas susilaukė
didžiulio visuome nės dėmesio bei dėl
jo kilusių politinių žygių. Vietoj
pasitenkinimo, Sinclair išreiškė nu -
si  vylimą: sakė, taikęs į skaitytojo šir -
dį, o pataikęs į pilvą (aimed for the
heart but hit the stomach).

Vida Bučmienė
Cleveland, OH

PATIKSLINIMAS

Š. m. lapkričio 15 d. ,,Draugo”
pirmame puslapyje paskelbtą nuo-
trauką šalia žinios apie Pittsburgh
Lietuvių Bendruomenės 100-metį
reikėtų patikslinti taip: ,,LR amba -
sadorius Ž. Pavilionis su Pittsburgh
LB nariais ir šventėje grojusios liau -
diškos kapelos ‘Biru Bar’ iš India -
napolis muzikantais.”



Rinkimai jau praeityje. Pažiūrė ki -
me, kas po jų Amerikoje pasikeitė.
Prezi dentas – tas pats liberalus

demokra tas Barack Obama, Senate ir
toliau viešpatauja Harry Reid (D, NV),
galįs pasigirti ne tik sužlugdęs respubli -
ko nų viltis Senatą pasiglemžti, bet dar ir
padidinęs demokratų persvarą iki 55
(prieš 45). Tačiau Atstovų rūmų res -
publikonai atsilaikė, praradę tik ke lias
kėdes ir toliau savo vadu pa likę John
Boeh ner (R, OH) su gana so lidžia – 233 prieš 193 –
persvara. Respub likonai ir valstijų gubernatorių
turės vienu daugiau negu prieš rinkimus ir galės
džiaugtis bent tuo, kad Obama pavardės 2016 m.
balsavimo lapuose jie jau nebematys, nes 1951 m.
pri imta XXII JAV Konstitucijos pataisa tam pa čiam
prezidentui leidžia tarnauti tik dvi kadencijas.

Ar dvi sunkiai sutaikomos politi nės partijos ir
toliau kariaus, viena ki tai neleisdamos priimti
įstatymus,  norint išbristi iš tų problemų, ku rio -
mis bu vo ir yra toliau kaltinamas prez. George W.
Bush ir iš kurių ne su gebėjo išbristi ir prez.
Obama? Ame ri ka priėjo prie šian dien taip staiga
išpopuliarėjusios „fiscal cliff ” – prarajos, kurios ji
ne ga lės išvengti, jei abi partijos nesu ras bendros
kalbos ir nesiims vie ningo darbo. O kol Kongresas
nesutars, ne daug ką galės atlikti ir antrą kadenci-
ją 2013 m. sausį pradėsiantis prezidentas, ir „E
Pluribus Unum” liks tik svajonė. Nesvarbu, ar bal-
sa vome už Romney, ar už Obama, pa linkėkime
laimėjusiam sėkmės.

Jei pasižiūrėsime į neseną Ame ri kos politinę
istoriją, pamatysime, kad nuo 1980 m. tebuvo tik
vienas pre zidentas, kandidatavęs antrai kadenci-
jai, kuris būtų jos nelaimėjęs. Tai prez. George H.
W. Bush (tėvas) 1992 m. O šiaip antrąją kadenciją
kad ir laimėję, prezidentai neturėjo daug laimės ar
pasisekimo. Prez. George W. Bush (sūnus) savo
antros kadencijos metu taip įklampino kraštą

finansiškai, kad šiuose rinkimuose res pub likonai
vengė net jo vardą minėti.

Gal geriau sekėsi prez. Bill Clin ton, bet ir jis
didelę dalį savo antros kadencijos praleido gesin-
damas savo sekso skandalą ir kovodamas prieš kai
kurių jėgų tikėtą ir norimą jo pa šalinimą iš
Baltųjų rūmų (impeachment).

Net ir moderniųjų laikų pats žy miausias JAV
prezidentas Franklin  D. Roosevelt savo nuo depre-
sijos kraš tą išgelbėjusius įstatymus sėkmingai
stūmė tik pirmosios kadencijos metu. Prezidentai
Dwight D. Eisenhower ir Ronald Reagan savo atlik-
tais darbais pasižymėjo daug ženkliau pirmose, o
ne antrose kadencijose.

Kažkas panašaus vyko ir Lietu vo je, kai prez.
Valdas Adamkus, savo pirmoje kadencijoje išgavęs
Lietuvai pakvietimą į NATO ir Europos Są jungą,
deja, net negavo progos pra dėti antros kadencijos,
2003 m. rin kimus netikėtai pralaimėjęs Rolan dui
Paksui. Dėl to Adamkus daug ne nu kentėjo, nes
laurai jau buvo nu skinti. Vos metus išbuvęs prezi-
dentu, Paksas iš prezidento posto buvo pašalintas.
2004 m. rinkimus vėl laimėjo Adamkus, nurungęs
„kunigaikštienę” Kazimierą Prunskienę ir taip
pradėjęs pavėluotą tikrą antrą kadenciją. Už -
siėmęs daugiausiai už sienio politika, jis Lietuvos
pi lie čiams nedaug ką gero galėjo padaryti, todėl
nereikia stebėtis, kad tuo metu prasidėjo didysis
tautos protų ir fizinio darbo nebijančių bei švieses-

nės ateities ieškančiųjų „nutekėjimas” į
užsienį.

Kodėl antra kadencija dažniau siai
būna tokia neįspūdinga? Pri trūksta ide-
alizmo, užmiegama ant laurų? Jei Kon -
gre sas prezidento pirmos kadencijos me -
tu dar bando su juo sutarti, po rin kimų į
antrą kadenciją jis jo nebebijo, nes žino,
kad vis kas yra laikina ir kaita jau nebe
už kalnų. 

Antros kadencijos metu nebebijoma
iškelti į viešumą prezidento keis tų ir kartais ne -
suprantamų veiksmų. Taip atsitiko su prez. Ri -
chard Nixon dėl Watergate skandalo. Prez. Reagan
kentėjo dėl savo neaiškaus bendravimo su Iranu, o
prez. Clinton – dėl dėmėtos istorijos su Monica
Lewinsky. Ar neištiks prez. Obama pa našus liki-
mas? Jo padėtis nėra to kia stipri kaip kitų dvi
kadencijas ėjusių prezidentų – Roosevelt (net
keturių!), Eisenhower, Nixon, Rea gan, Clinton ir
Bush (sūnaus). Jie vi si per antruosius rinkimus
surinko daugiau balsų negu per pirmuosius.

Kitaip nutiko su Obama. Antruo se rinkimuose
jis pasirodė silpniau, negu 2008 m. varžydamasis
su res pub likonu John McCain. Tuomet Oba ma ža -
dėjo piliečiams „change” ir „hope”, kai, vos tik
perėmęs valdžią 2009 m. vasario 2 d., jis kalbėjo:
„Jei per trejus metus aš viso to nepakeisiu, man
teks tik viena kadencija.” Šį kartą jo pagrindinis
kam panijos šū kis buvo „forward”, kartu su beveik
maldavimo lygį siekiančiu kvietimu leisti jam
baigti prieš ketverius me tus pradėtą darbą, nors
buvo galima matyti, kad Obama įnoriai jau buvo
sumažėję.

Romney kai kuriais savo pasisa kymais at -
grasė viduriniąją klasę, mo teris, jaunimą ir ra -
sines, lotynų bei gėjų mažumas. Nesugebėjo jis
patraukti į savo pusę žymesnio procento baltųjų
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kiek verta antroji
kadencija?
ALEKSAS VITKUS

Savo darbą baigia XV Lietuvos Vy riau -
sybė, pirmoji, kuri ištarnavo visą ka -
den ciją. Kaip beveik visos kitos vy -

riausybės, ji buvo koalicinė. Su konservato-
riais valdžią dalijosi liberalai, liberalcentris-
tai ir Arūno Valinsko Tautos prisikėlimo
partija arba bent ta dalis, kuri nenusigręžė
nuo savo vado. Koalicija išsilaikė, nors neap-
siėjo be nesutarimų ir įtampų, ypač šių metų
pradžioje, kai įsisiūbavo Finansinių nusi kal -
timų tyrimo tarnybos skandalas ir buvo
svars toma, ar liberalcentristai paliks koalici-
ją, jei vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis
bus priverstas atsistatydinti. Skandalas parodė,
kaip atskiros partijos valdė savo ministerijas lyg
jos būtų jų privačios valdos, į kurių vidaus
reikalus negali kištis nei kolegos, nei premjeras.
Šitoks ministerijų „privatizavimas” arba jų „su -
par tinimas” kenkia bendram Vyriausybės darbui,
bet mažina trintis, leidžia trapioms koalicijoms
lengviau įveikti krizes. Vyriausybė buvo koalicinė,
bet ji buvo ir bus žinoma kaip Kubiliaus Vyriau -
sybė. Kubilius nustatė jos svarbiausius užda vi -
nius, buvo jos viešasis veidas, didele dalimi at sa -
kin gas už jos laimėjimus ir nesėkmes.

Nesunku kritikuoti Vyriausybę ir jos vadovą,
nes kai kurios ydos buvo akivaizdžios. Nors as -
meniškai šiltas žmogus, Kubilius negebėjo laisvai
bendrauti su šalies gyventojais, sukūrė rūstaus ir
griežto vadovo įvaizdį, neketinančio dirbtinai kelti
gyventojų nuotaikų, nematančio reikalo viešai
užjausti tuos, kurie nukentėjo dėl finansų krizės.
Kubiliui dar galima priekaištauti, kad jam trūko
lankstumo. Nutaręs, kad reikia mažinti išlaidas ir
karpyti biudžeto deficitą, jis net negalvojo apie
ūkio skatinimo priemones, nesukūrė plano B,
kuris papildytų arba iš dalies pakeistų taupymo
programą. Gal Kubilius siekė sukurti ryžtingo
vadovo įvaizdį, parodyti, kad, skirtingai nuo savo
pirmtako Gedimino Kirkilo, jis turi savo nuomonę,
kurios nekeičia kas trečią dieną, siekdamas vi -
siems įtikti.

Kubilius nesirūpino savo populiarumu. Eili -
niam žmogui, gal net politikui, tai būtų dorybė.
Bet ne šalies vadovui. Nuo jo populiarumo, nuo
žmo nių pasitikėjimo juo priklauso jo gebėjimas
laimėti rinkėjų pritarimą savo planams, ypač la -
biau kontroversiniams. Referendume rinkėjai at -

me tė planus statyti atominę jėgainę dėl įvairių
priežasčių, bet turbūt nebuvo daug rinkėjų, kurie
sau sakė: man ta jėgainė nelabai patinka, bet Ku -
bilius ją palaiko, juo pasitikiu, tad balsuosiu už ją.

Kubilius neturėjo neoficialaus pavaduotojo
tarp ministrų, žmogaus, kuriam galėtų patikėti
svarbias užduotis, kai jis pats buvo užsiėmęs dar
opesniais reikalais. Pirmaisiais metais beveik
visas Kubiliaus dėmesys buvo sutelktas į finansų
krizę, vėliau – į energetikos nepriklausomumą,
kiti darbo barai buvo apleisti arba ne itin veiks -
mingai įgyvendinami. Buvo švietimo reforma ir
,,Sod ros” pertvarkymai, bet regresyvi mokesčių
sistema liko nepakeista, krašto gynybos finansavi-
mas smarkiai nukentėjo, nematyti didesnio Vy -
riau sybės įnašo formuojant užsienio politiką.
Būtų galima minėti ir kitus trūkumus, pavyzdžiui,
nepakankamai tvirtą reakciją į savųjų nusižen -
gimus, viešųjų ir privačių interesų neatskyrimo.
Bet nereikia perdėm smulkintis. Ši Vyriausybė bu -
vo gera, o Kubilius – bene geriausias Lietuvos prem -
jeras.

Finansų krizė buvo veiksmingai ir greitai
įveikta, tad būtų galima manyti, kad tai buvo maž-
možis, savaime suprantamas reikalas. Nesiliau jan -
čios problemos kai kuriose Europos Sąjungos (ES)
šalyse primena, jog sėkmė nebuvo užtikrinta.
Tarp tautinis valiutos fondas ir kitos tarptautinės
finansų institucijos, supratusios, kokius iššūkius
premjeras turėjo įveikti, ne be pagrindo gyrė jo
politiką. Negalima neigti, kad daug prisidėjo di -
delis Lietuvos žmonių kantrumas. Jei žmonės būtų
masiškai ėję į gatves protestuoti, būtų buvę sun -
kiau laikytis taupymo kelio. Antra vertus, Ku -
bilius ne tik deklaravo taupymo svarbą, bet taikė
ją sau ir saviesiems. Jis smarkiai apkarpė savo,
ministrų, Seimo narių atlyginimus, sumažin-

damas juos trečdaliu. Jo darbo užmokestis
buvo 36 proc. mažesnis negu pirmtako. Bent
dalis Lietuvos žmonių tai pastebėjo ir įverti-
no.

Ne mažiau reikšminga tai, kad ši Vyriau -
sybė buvo pirmoji, ryžtingai siekusi užtikrin-
ti Lietuvos energetinį nepriklausomumą. Ne
tik siekusi, bet ir daug pasiekusi. Elektros til -
tai statomi, kaip ir suskystintų dujų termina -
las, nors atominės jėgainės statyba dabar ka -
bo ore. Ankstesnės Vyriausybės labiausiai
dir bo liežuviu, tad Lietuva liko pažeidžiama.

Vyriausybė protingai veikė, vengdama nerei -
kalingų susidūrimų su Kremliumi, nuolat pa -
brėždama, kad esami nesutarimai yra su „Gaz -
prom”, o ne su Rusija. Kubilius užsitikrino ES
palaikymą Lietuvos pastangomis įgyvendinti
trečiąjį ES energetikos paketą. Šiuo atžvilgiu buvo
gražiai sulošta. ES negali nepaisyti savo direktyvų
ar užmerkti akis į konkurenciją ribojančius veiks -
mus, tad ji palaiko ir turi palaikyti Lietuvą.
Vyriau sybės skundai turėjo įtakos Europos ko -
misijos sprendimui tyrimu nustatyti, ar „Gaz -
prom” nepažeidžia antimonopolinių ES taisyklių.

Yra kitų svarbių pasiekimų – kaip žydų turto
grąžinimas. Pagrindinė paskata buvo istorinio tei -
singumo atkūrimas, bet turto restitucija pagerino
tarptautinį Lietuvos įvaizdį, kuriam vis dar ken -
kia holokaustas Lietuvoje. Daug pažengta gerinant
santykius su Izraeliu, nors Lietuva turėtų ieškoti
būdų atsiriboti nuo Izraelio politikos palestiniečių
atžvilgiu. Reikšmingu žingsniu reikia laikyti Na -
cio nalinės lituanistikos plėtros programos patvir-
tinimą. Skiriama daugiau lėšų moksliniams tyri-
mams bei jų tarptautiniam prieinamumui, nau-
joms lituanistikos duomenų bazėms kurti ir pa -
laikyti. Siekiama sukurti Baltistikos centrą. Įsisą-
moninta, kad jei Lietuva nesirūpins lituanistika ir
tau tos paveldu, kiti tikrai to nedarys.

Įspūdinga Kubiliaus pergalė Antakalnio vien-
mandatėje apygardoje parodė, kad jis nebuvo toks
nepopuliarus, kaip apklausos duodavo suprasti.
Naujajai Vyriausybei pradėjus klupinėti, didės
supratimas, kiek jis nuveikė. 2009–2012 m. nebus
laikomi Lietuvos aukso amžiumi, bet nemažai
žmonių bus priversti pripažinti, kad Lietuva buvo
valdoma gerai.

Alfa.lt

Nukelta į 15 psl.

XVI nebus 
geresnė
KĘSTUTIS GIRNIUS
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Didžiuotis savo savastimi

REGINA JUODEIKIENĖ

Kai pirmieji lietuviai XIX a. vi duryje emi-
gravo į JAV (apie šį laikotarpį turima dau-
giausia istorinių ži nių apie emigraciją), jie

iš namų pasi ėmė maldaknygę ir gintarą. Antroji
emigrantų karta – dipu kai – vežėsi ro žančių, gim-
tosios že mės saują ir tautinius drabužius. O ką
atsivežė trečiabangiai?

Ne kiekvienas iš namų pasiėmė maldos
knygelę ar mažiuką rožan čiu ką, ne kiekvienas
sovietų valdomoje Lietuvoje turėjo ir tautinius
drabu žius. Tegul tai kai kam sukels nuos ta bą, bet
taip buvo. Taigi ką jie atsi ve žė? Laisvą Lietuvą! 

Emigracija yra normalus reiški nys visame
pasaulyje ir visiškai ne nau jas dalykas. Juk
kiekviena karta, emigravusi iš Lietuvos, ar net
kiek vie nas asmuo turėjo tam savas prie žastis. Tai
galėjo būti politinės, galėjo būti ir asmeninės.
Tačiau kaip bebū tų, visi emigrantai atvyko, jau
turėda mi savyje meilę Lietuvai. Ilgesys šiam kraš-
tui pasireiškė vos prabėgus keliems mėnesiams
nuo emigracijos. Tas jausmas neblėso su metais,
bet gilia vaga įsirėžė į širdį, kad tas jausmas
niekada neapleis, neiš tirps, nesusilies su bendra
žmonijos upe, tekančia greita laiko srove. Ir tada
pra dedi galvoti, kad būtent dabar reikia tos
savasties, kad pasijustumei nepriklausomas, stip -
rus vidumi. Ta stiprybė jau yra, tereikia tik
išraiškos. Ir čia pa junti tą amžiną protėvių įlietą
didin gu mo, svarbos, savosios prigimties suvoki-
mo jausmą. Džiugu, jei kiekvienas tai pajau čia,
suvokia, išlaiko, garbinu tuos, kurie savo vaikuo -
se tai įamžina. 

Š. m. spalio 21 d. trečiabangė Skir mantė
Juodeikytė-Philippone jau ket virtą kartą sukvietė
Roches ter, NY lietuvius bei lietuviškų šak nų tu -
rin čius į pačios suruoštą ren ginių ciklą „Pabūkim
kartu”, kurio te ma – pagonybė Lietuvoje. Susirin -
ko gana gražus būrelis klausytojų. Birutė
Litvinienė, jau ne pirmą kartą talkininkaujanti
šių paskaitų ruošime, šį sykį gražiai vedė pra -
eities takeliais į tą puikią piliakal nių žemę su kri-
vaičių išmintimi ir vaidilučių saugoma ugnimi.

Kiekvienas renginys-paskaita tu ri savo temą
ir yra ruošiamas du kar tus per metus. Pirmasis
ren ginys įvy ko 2011 m. kovo mėn. Tą kart
Skirmantė jį paruošė su „Baltų vaikų” grupe. To
renginio me  tu bu vo pristatyta moderni Lie tuvos
valstybė. Valstybė, kuri tapo pripa žinta pasaulio,
kuri džiaugiasi Lais ve, ku ri didžiuojasi praeitimi
ir kuria ateitį.

Vėliau, klausytojams pageidaujant, vyko dvi
istorinės paskaitos. Jau tų pačių metų rudenį
Aleksas Ge čas kalbėjo apie kunigaikščių valdomą

Iš kairės į dešinę: Darius Kava liūnas, Janina Birutė Litvinienė, Gied rė Logminaitė-Jankauskis ir Skir mantė Juodeikytė-
Philippone.                                                                                                                                                    RReeddooss  BB..  JJuuooddeeiikkiiss nuotr.

Šiais laikais prieš Kalėdas esame už -
siėmę dvejopai: ruošiamės sutikti
Išganytoją ir per kame dovanas ar -

timiesiems juos pradžiuginti. Advento
lai kotarpiu reklamos  nustelbia daugelio
dėmesį. Tačiau Dievas visą laiką arti-
nasi prie žmogaus. O Kalėdos yra ste-
buk  lų metas.

Veiklūs Šv. Antano parapijos Cicero
lietuviai gruodžio 9 d. po 9 val. lietuviš -
kų šv. Mišių parapijos didžiojoje salėje
ren gia tradicinę adventinę su si kaupimo
agapę. Dievo žinia beldžiasi į mūsų duris
ir į Cicero lietuvių širdis. Iš mūsų darbų
žmonės tu ri pažinti, kad esame Kristaus
sekėjai, esame krikščionys ir nevengia -
me religinių pokalbių. Agapės metu su
susirinkusiais mintimis apie Die vo Sū -
naus atėjimą į pasaulį kaip pasaulio At -
pir kėją pasidalins dr. Linas ir Rima Sid -
riai. Bus gausios vaišės ir puiki meninė
šventiška programa, va dovaujama mu zi -
kės Vilmos Meilutytės.

Gruodžio 13 d. 5 val. p. p. Cicero Šv.
An tano šventovėje bus suteikta proga dar arčiau priartėti prie Kūčių nakties stebuklo. Tą vakarą vyks
kalėdinis susikaupimas, kurį ves kunigas domini ko nas Paulius Rudinskas, OP.: išgirsime pamokslą, bus
klausoma išpažinčių, vyks šv. Mišios bei pasi ruoši mas eucha ristijai. Taip pasiruošime artėjan čiai Šven-
tajai Nakčiai – Kūčioms, kurios bus tik rai prasmingos savose šeimose bei tarp artimųjų. Leiskime
Betliejaus Kūdikiui užgimti mūsų min tyse, žodžiuose ir darbuose. 

Kviečiame visus JAV LB Cicero apylinkės lie tuvius bei svečius iš toliau atvykti ir pasidžiaugti artė-
jančiu Kristaus Gimimo šventės pasiruošimu.

JAV LB Cicero apylinkės info

Lietuvą, Lietuvos valstybės kūrimą ir Lietu vos
valdų išsiplėti mą nuo Baltijos iki Juodosios jū ros,
apie kovas su kry žiuočiais, Žalgirio mūšį ir nepa-
prastą lietuvių narsą. O 2012 m. pavasarį įvykusio-
je antroje istorinėje paskai toje girdė jome, kaip
Lietuva įtvirtino ir gynė valstybę, išlaikė ją, o vėli-
au atsikūrė savo žmonių patriotizmo dėka. Šią
paskaitą paruošė B. Litvinienė.

Visos Skirmantės suorganizuotos paskaitos
susilaukė dėkingumo. Renginiai vyksta anglų
kalba, kad juo se galėtų dalyvauti visi norintys.
Visada naudojama dokumentinė me džiaga, filmų
ištraukos, palydint ko men tarais, paaiškinimais.
Susirin ku  sieji ne tik išklauso išsa miai pa ruoštos
medžiagos, bet ir susipažįsta (visada atsiranda
naujų dalyvių), bendrauja, vaišinasi.

Aš jau ne pirmą kartą sakau, kad visada atsi -
ras norinčių ir daran čių, kalbančių ir klausančių,
kritikų ir pritarėjų... O pati Skirmantė sako taip:
„Nie kada nevėlu kalbėti apie Lietuvą. Kiekviena
paskaita sutei kia man pačiai žinių, kurių pritrūko
Lietuvo je, nes į JAV atvykau 16 me tų. Atėjo laikas
ir pajutau, kad turiu tai daryti. Kažkas kažkada
ruošė to kius prista tymus apie Lietuvą iki manęs.
Dabar mano laikas išreikšti savo savastį, kurią
turiu, kuri tokia stipri. Tikiu, kad ma no vaikai ta
savastimi taip pat di džiuosis, kaip aš tai darau
šiandien.”

Regina Juodeikienė – Rochester Lietuvių drau -
gijos komiteto pirmininkė, E. Gervicko lituanistinės
mokyklos mokytoja, Rochester lietuvių organizaci-
jos ,,Baltų vaikai” narė.

Šv. Antano parapijos lietuviai ruošiasi Kalėdoms

DRAUGAS

Deimantė kviečia visus į susikaupimo agapę. JJ..  KKuupprriioo nuotr.
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Prieš pusę metų,  gegužės 1–15 d., beveik 3,500
JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) ateičiai
ne abejingų jos narių dalyvavo rinkimuose. Į

XX tarybą iš 75 kandidatų išrinkta 60 atstovų, tarp
jų – nemažas būrys vėliausiai į JAV atvykusių
lietuvių. Rugsėjo 28–30 d. naujai išrinkti Tary -
bos nariai ir apygardų pirmininkai rinkosi At lan -
ta mieste, Georgia valstijoje, kur vyko pirma XX
ta rybos sesija.

Sesijoje dalyvavęs LR generalinis konsulas
New York Valdemaras Sarapinas sakė jau ne pir -
mą kartą viešintis Atlanta mieste, kadangi kon-
sulatui tenka aptarnauti 20 valstijų, Georgia val-
stija – viena iš jų. V. Sarapinas prisipažino susi ža -
vė jęs šiuo miestu – tai viena stipriausių JAV eko -
nominių zonų, kurioje įsikūrusios keleto stambių
bendrovių, tokių kaip CNN ir ,,Coca Cola”, atsto -
vybės. 1996 m. šiame mieste vykusioje olimpiadoje
Lie tuvos krepšininkai iškovojo bronzinius meda -
lius. 

Sesiją suruošė Atlanta apylinkės žmonės, va -
dovaujami Silvijos Aniulienės, nuoširdžiai pasi rū -
pinę, kad sesijos darbas vyktų sklandžiai. Buvo
perskaitytas LR Seimo pirmininkės Irenos De gu -
tienės sveikinimas. Buvo prisiminti šviesios
atminties a. a. Algis Raulinaitis, Juozas Rygelis,
Bi  rutė Vindašienė, prelatas Ignas Urbonas, kun.
Vik toras Rimšelis ir Vytautas Kamantas. Invo ka -
ciją sukalbėjo kun. Gintaras Jonikas.

Sesijoje sulaukta nemažo būrio garbingų sve -
čių. Dalyvavo LR užsienio reikalų ministras
Audro nius Ažubalis, URM Užsienio lietuvių depar-
tamento direktorius Arvydas Daunoravičius, LR
am basadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavi -
lionis, kultūros atašė JAV Evaldas Stankevičius,
LR gen. konsulas New York Valdemaras Sarapinas,
Lietuvių Fondo valdybos pirmininkas Marius Kas -
niūnas, XIV Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių
šokių organizacinio komiteto pirmininkas Marius
Žiaugra. Lietuvos atstovų dėmesys tarybos sesijai
rodo, kad Lietuva rimtai žiūri į Lietuvių Ben druo -
menės vaidmenį, stiprinant ryšį tarp Lietuvos  ir
JAV.

LR ambasadorius Ž. Pavilionis, jau trečiąkart
iš eilės dalyvaujantis Bendruomenės sesijose, pri -
sipažino, jog jaučiasi čia kaip šeimoje, kadangi
visus sesijos dalyvius, anot jo, vienija bendras tik-
slas – darbas vardan Lietuvos. Ž. Pavilionis kalbėjo
apie ambasados darbus ir ateities planus. ,,Ste bė -
kime JAV ir Rusijos santykius, rinkimų dulkės
praūš, reikia labai sekti, kas vyks po jų. Artėja
pirmininkavimas Europos Sąjungai – vietoj vienos
vėliavos užsidėsime visos Europos skrybėlę, po ja
būsime labiau matomi – mes kalbėsime visos ES
vardu. Norime įtikinti JAV Kongreso narius, kad
bent jau NATO šeimoje būtų leidžiama eksportuoti
pigias dujas. Amerikos dujos yra labai pigios, tai
būtų labai svari parama Lietuvai. Tuo klausimu
padeda Kongreso narys John Shimkus. Lietuva
turi kuo geriau išnaudoti Klaipėdos uosto galimy -
bes, šiandien per Klaipėdą į Afganistaną keliauja
NATO talpintuvai. Yra planų plėsti Lietuvoje Pa -
saulio lietuvių ekonomikos forumą (PLEF). Nuo

ateinančių metų vasario 15 d. JAV sostinėje darbą
pradės verslo taryba. Sausio 1 d. Švietimo minis-
terija perims iš URM užsienyje veikiančių litu-
anisti nių mokyklų globą. Ambasadoje pradėjo
dirbti kul tūros atašė. Užsimezgė ryšiai tarp Lie -
tuvos ir JAV universitetų. Kongreso narys J. Shim -
kus pristatė Kongresui įstatymo projektą dėl
Juodojo kas pino dienos minėjimo JAV. Duokite
žinią, kur galime bendradarbiauti”, – ragino am -
ba sadorius. Dip lomatas sakė, kad jam su žmona
patiko šokti šias metais Boston vykusioje XIV tau-
tinių šokių šventėje, jis siūlė kitą šokių šventę

rengti Wash ington, DC – pasak Ž. Pavilionio, mūsų
šaunių šokėjų ateitų pažiūrėti ir prezidentai, ir
Kon greso nariai.

LR gen. konsulas New York V. Sarapinas sesi-
jos dalyvių klausė, su kokiomis mintimis jie pa -
sitinka sesiją.  ,,Girdėti pesimistinių gaidelių, jun-
ta ma takoskyra tarp ‘mes’ ir ‘jūs’, tačiau, nepai -
sant visų problemų, turime kuo džiaugtis ir di -
džiuo tis. Visų pirma – mūsų jaunimu, kuris turi
pui  kų sumanymų ir noro veikti. Puikus pavyzdys
– šią vasarą Prienų rajone vykęs Pasaulio lietuvių
jaunimo susitikimas, kuriame dalyvavo apie 3,500
jaunų lietuvių iš daugiau nei 30 pasaulio šalių.
Taip pat galime didžiuotis, kad Lietuvos kariai Af -
ga nistane savo profesionalumu pralenkia mokyto-
jus amerikiečius. Be abejo, Amerika mato Lietuvos
atsakingumą, puoselėjant demokratiškumo princi-
pus. Būdami JAV piliečiais, esate girdimi JAV val -
džios. Nešdami žinią apie Lietuvą, padėkite kovoti
dėl ekonominės nepriklausomybės. Juk galime
didžiuotis išsilavinusiais žmonėmis, sparčiai besi -
vystančia turizmo rinka – pernai turistai Lie tu -
voje paliko 3,5 mlrd. litų, kitais metais planuojama
pritraukti 2 mln. turistų. Kvieskime savo pažįsta-
mus į Lietuvą, kur tikrai yra ką parodyti. Patys už
save kalba tokie faktai – Lietuvos mokslininkai iš -
rado vaistą nuo vėžio, oficiali statistika sako, kad
esame antri po italų pagal išgertos geros kavos kie -
kį. Galime pagrįstai didžiuotis pasiekimais kul tū -
roje, mene. Tiek Amerikoje, tiek pa sau lyje esame

matomi kaip moderni, jauki šalis, galinti įveikti
daug iššūkių”, – kalbėjo V. Sarapinas.

URM užsienio lietuvių departamento direkto-
rius A. Daunoravičius sakė: ,,LB egzistuoja ilgiau,
nei abu nepriklausomos Lietuvos egzistavimo
laikotarpius sudėjus kartu, Jūsų balsas ir žodis
yra girdimas, esate reikalingi Lietuvai, visi kartu
kuriame ateities Lietuvą.”

Užsienio reikalų ministras Audronius Ažu -
balis pastebėjo, kad tikriausiai pirmąkart Ben -
druomenės istorijoje tarybos sesijoje dalyvauja to -
kio aukšto rango Lietuvos valdžios atstovas. A.

Ažu balis pasidžiaugė, kad ši Vyriausybė surado
lėšų ir pirmąkart paskyrė kultūros atašė JAV.
Pasak ministro, Lietuvos  užsienio politikoje ma -
žai kas keičiasi –  ir dešinieji, ir kairieji dėl to
sutaria. Nėra abejonių dėl vertybių skirtumo, XV
Vyriausybė pradeda kurti istorijos politiką, sie -
kiant pasauliui pateikti vientisą Lietuvos istorijos
paveikslą. Ministerija surengė konkursą ir parašė
vadovėlį apie mūsų narystės NATO ir ES istoriją.
,,Istorija ir praeitis kaip ginklas neišnyko, istorijos
politika yra įrašyta pirmu numeriu URM darbų
sąraše”, – sakė diplomatas. ,,Sukūrėme institucinę
sąrangą, skirtą  bendrauti su išeivija, remdamiesi
Lenkijos ir Airijos pavyzdžiu. Reikia žiūrėti, kas
arčiausiai – šiuo atveju ambasada. Galvojama apie
nuolatinę komisiją, besirūpinančia ‘Globalios
Lietuvos’ programos įgyvendinimu. Pasaulio lie -
tuvių sąskrydis-suvažiavimas – viena iš šios pro-
gramos dalių, o PLEF šį sumanymą įrėmina. Sta -
žuočių programa, dalijantis savanorystės tradici-
ja, yra neįkainojama patirtis ir Lietuvai, kuri iki
šiol dar turi menkas savanoriavimo tradicijas. Pro -
tų nutekėjimą reikia  paversti protų apykaita, ka -
dangi neįmanoma sustabdyti žmonių judėjimo, tai
yra nesibaigiantis vyksmas, kaip ir demokratijos
vystymasis”, – ragino A. Ažubalis. Jis sakė, kad
lie pos 17-oji yra pasaulio lietuvių vienybės diena,
ją pasiūlyta įtraukti į įsimintinų dienų sąrašą.

JAV Lietuvių Bendruomenė pasaulio ir Lietuvos įvykių fone

I dalis. ,,Jaučiamės esą globalios Lietuvos dalimi”
LORETA TIMUKIENĖ

Nukelta į 15 psl.

Iš k.: LR gen. konsulas New York V. Sarapinas, LR ambasadorius Ž. Pavilionis, JAV Atlanta apylinkės pirmininkė S.
Aniulienė, LR užsienio reikalų ministars A. Ažubalis, LR garbės konsulė Atlanta mieste Roma Kličius ir jos vyras
Algimantas Kličius.                                                                                                                              JJuussttiinnoo  BBaarrttkkeevviiččiiaauuss nuotr.
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FIL. DANGUOLĖ BIELSKIENĖ

Brandų�60-ties�metų�ju�bi�liejų�švenčiant,�Vydūno�jauni-
mo�fondo�(VJF)�darbuotojai� ir� rėmėjai�ga�li�didžiuotis
fondo�indėliu�lietuvių�visuomenėje.�Vasario�4�d.,�sek-
madienį,�Pasaulio� lietuvių�centro�Lie�tuvių�dailės�mu�-
ziejuje�dalyviai�rin�ko�si�pa�gerbti�fondo�veikėjus,�mece-
natus,�pažymėti�fondo�pasiekimus.�

Per pastaruosius šešiasdešimt metų fondas skru -
pulingai kaupė lėšas. Šiuo me tu jame – be veik
milijonas dolerių kapitalo. Tais pinigais fondas

rėmė studijuojančius lietuvius skautus, skir damas
jiems paskolas bei stipendijas. Fon das taip pat leidžia
lietuvišką spaudą, knygas (lietuvių ir anglų kal -
bomis), žemėlapius, kompaktines mu zikos plokšteles,
kalėdinius atvi rukus. Jis prisideda prie renginių,
kur sų, konkursų ir sto vyk lų ruo šos. Iki šiol fondas
paskyrė daugiau nei 1,5 mln. dol. jaunimo lavinimo
reikalams. Šalpa skir ta ne vien tik skatinti jaunuolius
siekti aukštojo mokslo, bet
ir duoti jiems ga limybę susipa žinti su Lietuvos tur -

tin ga istorija, suprasti Lie tu vos pa dėtį globaliame
pasaulyje ir savo įna šu pri sidėti prie Lietuvos žyd ros
atei ties. 

Fon do tiksluose ir darbuose –
dr. Vydūno pažiūros

VJF įsteigė Akademinis skautų sąjūdis (ASS)
1952 m. Či kagoje. Pradžioje fondas siekė suteikti fi -
nan sinę paramą studijuojantiems išeivijos skau-
tams. Lietuvai atgavus ne priklausomybę, fondas
dos niai rė mė ir studentus skautus Lietuvoje. Min -
tis įsteigti šalpos fondą kilo ASS skyriuose DP sto -
vyklose Scheinfeld, Vokietijoje, 1949 m. Planai
konk re čiai  pradėti vykdyti tik po trejų metų, jau
Ame rikoje. Pavadinimas fondui parinktas dėl to,
kad fon do tiksluose ir darbuose atsispindėjo dr. Vy -
dūno pažiūros. Dr. Vydūnas (Vi lius Storosta,
1868–1953), žymus lietuvis filosofas, rašytojas, kul -
tūri nin kas, Korp! Vytis garbės narys, mielai davė
raštišką sutikimą, kad fondas būtų pa vadintas jo
vardu. 

Vydūnas  tikėjo, kad mokslas nė ra vien tik ži -
nių pasisavinimas, bet  turėtų būti priemonė asme -
nybę tobulin ti. Rašydamas apie tautiškumą, jis  pa -
brėžė, kad tauta žmogui tiesiog esan ti būtybės šal-
tinis, kad tuose ry šiuose formuojasi ir išsivysto tau -
ti nė kultūra. Jo mokymu sekdami, VJF įkūrėjai sie -
kė paremti ir sudaryti jauniems skautams ga  -
limybę pasilikti ir aktyviai veikti lietuvių visuo me -
nėje. Taip pat galvota, kad gavę bent dalį moksla -
pinigių iš fondo, studentai ne turės ieškoti finan -
sinės paramos tarp svetimtaučių, kad jie pasiliks ir
no rės prasmingai dalyvauti lietuvių vi suomenėje.
Stei gėjai manė, kad studen tai, baigę moks lus, jaus
pa reigą  su grąžinti skolą. Tuo pačiu tikėtasi, kad
ne grą žinamų stipendijų ir premijų lai mėtojai gera-
noriškai įsteigs stipendijas būsimoms mokslo lai -
doms. Taip  bus ugdoma jauno žmo gaus atsakomy-
bė, jo pa reiga artimui. Tokiu būdu suklestės ir di dės
skautiška pareiga, geri darbe liai.  Galime džiaug tis,
kad VJF pirminiai tikslai sėkmingai pa siekti. 

VJF rėmuose veikiantys fondai, 
premijos ir stipendijos

VJF įregistruotas Illinois valstijoje kaip ne
pelno siekianti šalpos institucija, ji atleista nuo fe -
de ralinių mokesčių. Fondo valdyba prižiūri ir ad -
mi nistruoja keletą mažesnių labda ros fondų, pre-
mijų bei stipendijų, įsteigtų VJF rė muose, nes jų
mecenatai pritarė fon do tikslams ir pasitikėjo
fondo admi nistraciniais sugebėjimais. 

Fondo valdyba taip pat prižiūri ir dalina pre-
mijas bei stipendijas studentams pagal mecenatų
nuro dymus. Tai: Vy tauto Mikūno, Leono Maska -
liūno, Ro mual do Viskantos, Tallat-Kelpšos, Petro
Jurgėlos, Juzės Dauž vardienės, fil. Gražinos Mus -
teikytės, Musteikių šeimos, Juozo Prunskio, Kęs -

tučio ir Erikos Sidabrų ir Mykolo  Ži linsko pre  -
mijos.

ASS garbės narių atminimui įkurti šie pinigi -
niai apdovanojimai: prof. Igno Končiaus, Bronio
Kviklio, So fijos Čiurlionienės, Vincės Jonuš kaitės
Zaunienės, prof. Stepono Kolu pailos ir Juozo Mil -
vydo premijos. Daugiau apie teikiamą paramą ir
sti pen dijų prašymo rei kala vimus galima su žinoti
VJF tinklalapyje (vydunofon das.net).

Fil. Mikūnas – VJF siela ir širdis

Kad VJF sėkmingai veikia, rei kia padėkoti vi -
siems pasišventu siems veikėjams, kurie be atlygio
ir neieškodami garbės nuoširdžiai dir ba fondo la -
bui. Su didele pagarba  prisimena me a. a. fil. Vy -
tautą Mi kūną, kuris bu vo VJF siela ir širdis. Nuo
pat pirmųjų fondo įsteigimo
me tų jis dirbo organizacinį
darbą, eidamas tarybos ir
val dybos pir mi ninko parei -
gas. Fil. Mikūno  pasiūlymu
įsteig  tas metinis kalėdinių
atvirukų vajus atneša fondui
daug pelno ir yra vienas iš
pag rindinių lėšų tel kinių.
Atvirukai kasmet yra išsiun -
tinėjami fon do rėmėjams, o
jų atsiųstos aukos remia jau-
nimo moks linius ryžtus. 

Fil. Mikūno vadovauja-
mas fondas augo: dau gėjo
dar bų, gausėjo išleidžiamų
kny gų, stipen di jų. Fil. Mikū -
nas fon de išdirbo daugiau
nei  50 metų. Už vi suo me -
ninius darbus jis buvo ap do -
vanotas Lie tuvos Di džiojo

Kunigaikščio Ge dimino
V laipsnio or di nu, išrink-
tas Korp! Vytis garbės
nariu, Lie tuvos Vydūno
drau gi jos garbės nariu.
Mes, ku rie turė jome gar-
bės su fil. Mi kūnu ben-
dra dar biauti, vi suomet
branginsime jo at mi ni -
mą.

Sveikinimai

VJF 60 metų sukak-
ties minėjimą  pradėjo
VJF valdybos narė, šio
minė jimo organizatorė
fil. Vida Brazai tytė. Ji
pristatė svečius, kurie
pasvei kino fon dą jubilie-
jaus proga, įvertindami
jo veiklą ir pasiekimus.
Minėji me dalyvavo Lie -
tuvos Res pub likos ge ne -
ralinis konsulas Čikago-
je Marijus  Gu dy nas su

šeima. Sveikindamas VJF, konsulas pažy mėjo
fondo taurų įnašą lietuviškoje visuo menėje, nuo -
širdžiai palinkėjo darnios veiklos ateityje. Šiltais
žodžiais pasveikino JAV Lietuvių Ben druo menės
Krašto val dybos pirmininkė Sigita Šimkuvie nė-
Rosen. Rimantas Gurauskas, Lie tu vos Vy dūno
draugijos atstovas, krei pėsi į dalyvius, pra šydamas
pa gal bos surenkant dr. Vydūno 1932 m. vokiečių
kalba rašytos knygos ,,Sieben Hundert Jah re
Deutsch-Litauischer Beziehungen” kopijas. Tuo -
metinė nacių valdžia Vokietijoje knygą už drau dė ir
naikino jos kopijas, ne daug jų buvo likę apyvartoje.
VJF 1982 m. išleido papildo mą jos lai dą, šiuo metu
jos visos parduotos. Lietuvos Vydūno drau gijai
talkininkaujant, Guraus kas knygos eg zempliorius
renka ir siun čia į Lietuvą. Jeigu atsirastų norinčių
paaukoti Lietuvos Vydūno drau gijai savo knygos
kopiją, prašo me susisiekti su VJF raštine Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, IL.

Fil. Brazaitytė perskaitė sveikini mo laiškus,
gautus iš Lietuvos. Vy dūno draugijos garbės pi -
mininkas dr. Vacys Bagdonavičius raštu padė ko jo
fondui už piniginę paramą per keliant dr. Vydūno
pa laikus iš Detmoldo kapinių, Vokietijoje, į Bi tėnų
kapinaites, Šilutės rajone, Lie tu voje. Dėkojo už
kapo priežiūrai skirtą paramą ir finansinį prisi -
dėjimą prie Vydūno draugijos rengi nių Lietuvoje. 

Lietuvos studentų skau tų  pirmininkas Ma rius
Stalnio nis padėkojo už skirtą pastovią šalpą  stu-
dentams skautams Lietuvo je. Fil. Edmun das Ku -
likauskas, vienas iš Valdovų rūmų šalpos fondo di -
rektorių, buvęs VJF įgaliotinis Lietu voje, savo
laiške sveikino fondą už pa siekimus, linkėjo dar -
bingos atei ties. 

Antrąją dalį skaitykite kitos savaitės ketv. numeryje.

Vydūno jaunimo fondo 60-ties metų jubiliejaus minėjimas

Iš kairės: J. Variakojienė, G. Plačas, L. Maskaliūnas,  ir V. Brazaitytė.

Iš k. fil. Griškeliai su viešniomis: JAV LB Kultūros tarybos kopirmininke Rūta
Pakštaite-Cole ir JAV LB Krašto valdybos pirm. Sigita Šimkuviene-Rosen.

JJoonnoo  KKuupprriioo  nuotraukos

LR. gen. konsulas Čikagoje M. Gudynas.
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Tikriausiai ne viena Jūsų esate
girdėję apie Nobelio premijas.
Artėja gruodžio 10-oji. Tą

dieną minima Nobe lio diena ir kas-
met Šve dijoje, Stokhol me, už žymiau-
sius mokslo pasieki mus teikiamos
Nobe lio pre mi jos. Apie šią kasmetinę
premiją, skiriamą žmonėms ar orga-
nizacijoms už svarbius pasie kimus
tam tikro mokslo srityje arba už ypač svarbią vi -
suo meninę veiklą ir noriu papasakoti jauniesiems
mūsų skaitytojams. 

Alfredas Nobelis

Nobelio fondą įkūrė žymus mok s lininkas
Alfredas Bernardas No belis (Alfred Bernhard
Nobel). Alfre das gimė 1833 m. spalio 21 d. ir buvo
trečiasis vaikas inžinieriaus ir išra dėjo Imanuelio
Nobelio (1801–1872) ir Andrietos Ahlsel šeimoje.
Šeimoje jau buvo du vyresni broliai. Visi sū nūs
mokėsi pas geriausius mokytojus ir gavo geriausią
išsimokslinimą.

Būdamas vos 17-os A. Nobelis išmaišė visą
Europą ir netgi lankėsi Amerikoje, gerai kalbėjo
rusų, švedų, prancūzų, anglų ir vokiečių kal bomis.
Jo susidomėjimas anglų lite ra tūra ir poezija buvo
toks pats kaip chemija ir fizika. Tačiau tėvui, no -
rėjusiam, kad sūnus dirbtų jo imonėje inžinieriu-
mi, nepa tiko Alfredo do mėjimasis literatūra ir jis
išsiunčia jį tobulinti chemijos žinių. Po keletos
metų bandymų ir įvairiausių nesėkmių (Nobelių
šei mai priklausančioje gamykloje įvyko keli
sprogimai, vieno iš jų metu, 1864 m., žuvo jaunes-
nysis Alfredo brolis Emilis ir keletas darbininkų)
jaunasis moksli ninkas pateikia paraišką nau jojo
mišinio – dinamito – patentui gauti. Patentas buvo
išduotas 1868 m.

Dinamito ir kitų sprogmenų ga my ba sykiu su
didelėmis pajamomis iš Baku naftos telkinių A.
Nobeliui ir jo broliams Liudvigui ir Robertui
atnešė milžiniškus turtus. Iš viso A. Nobelis
įsteigė apie 90 gamyklų ir la boratorijų daugiau
kaip dvidešimtyje pasaulio šalių.

Testamentas

Manoma, kad įsteigti garsiąją premiją Alfredą
Nobelį paskatino per apsirikimą prancūzų spaudo-
je pas kelbtas jo nekrologas ,,Le marchand de la
mort est mort” („Mirė mirties komersantas”),
kuriame buvo rašoma: „Vakar mirė daktaras
Alfredas Nobelis, kurį praturtino išradimas žudyti
žmones greičiau, negu tai buvo daroma iki šiol.”

Tes  tamentą A. Nobelis pasirašė 1895 m. lap-
kričio 27 d. Švedijos-Nor ve gijos klube Paryžiuje.
Pagal šį testamentą A. Nobelis 96 proc. savo turto
skyrė 5 premijoms (fizikos, chemijos, fiziologijos
arba medicinos, literatūros ir taikos), kurios bū tų
skiriamos žmonėms, pasitarna vusiems žmo nijai. 

1896 metais gruodžio 10 d. moks li ninkas mirė.
Paskelbus testamentą, salėje įsiviešpatavo spen-
gianti tyla. Didžiojo išradėjo, vieno turtingiausių
žmonių planetoje, giminaičiai, iš visų jėgų sten gė -
si išsaugoti savitvardą. 

Kukliausiais skaičiavimais, No be lio turtas
buvo vertinamas 33,233, 792 švediškomis kronomis
(apie 62 mln. svarų sterlingų dabartiniu kursu). Vi -
si tie pinigai turėjo būti skirti fondui kurti! 

Paveldėtojams liko riestainio sky lė – maždaug
du milijonai vi siems. Menkniekis, turint galvoje
paveldėtojų skaičių: giminės, tarnai, mylėtos mo -
terys...

Po testamento paskelbimo įsiplieskė skanda -
las.

Paveldėtojai protestavo, o laikraščiai apkalti-
no Nobelį patriotizmo neturėjimu – kaip buvo gali -
ma spjauti į šalies ir savo šeimos interesus abejoti -
nų pacifizmo vertybių labui! Per penkerius metus
buvo įkurtas Nobelio fondas, o 1901 metais skirtos
pirmosios premijos. 

Premijos 

Pretendentai gauti premijas paprastai paskel-
biami spalio mėnesį, o premijos teikiamos Nobelio

mirties dieną – gruodžio 10. Premiją sudaro auksi-
nis medalis, diplomas ir pinigų suma, šiuo metu
apie 1,1 mln. eurų. Jei tais metais kažku-
rios srities premija skiriama ke liems
žmonėms, pre mijos pinigai
padalinami po lygiai. Nobelio
premijas ski ria at ski ros ins -
ti tucijos, kurias fondas tik
kontro liuoja. Visas pre-
mijas, išsky rus taikos,
nuo 1902 me tų įteikia
Švedijos karalius Stok -
holme, o tai kos premija
įteikiama Osle, Norve -
gijoje.

Laimėtojai

Per 111 metų iš viso
išdalinta dau giau nei 780 pre-
mijų, tik maža da lis laimėtojų
premijos at sisakė. Pir mieji No -
belio tai kos premija buvo apdovanoti
Jean Henri Dunant bei Frederic Passy (dar
kitaip vadinamas „Taikos Apaštalu”). Tarp gar  -
siausių galima paminėti tokius žmo nes kaip fiziką
Albert Einstein, che mikę Ma rie Curie, mediką
Ivan Pav lov, ra šy to ją Ernest Hemingway, politiką
Michail Gorbačiov, ekonomistą Friedrich Hayek.

Lietuviškos šaknys

Nors Lietuva ir neturi tikro No belio premijos
laureato, tačiau lietuviškų šaknų galima surasti –
jos iš vardintos ir http://lt.wikipedia.org

Pirmasis iš Lietuvos kilęs Nobe lio premijos
laureatas buvo 1980 me tais apdovanotas rašytojas
Česlovas Mi lošas (Czeslaw Milosz). Rašytojas 1911
me tais gimė Šateiniuose, da bar tiniame Kėdainių
rajo ne, studijavo Vilniaus universitete.

Po poros metų – 1982-aisiais – už chemijos
moks  lo laimėjimus apdo va notas Želvoje, Ukmer -
gės raj., gimęs Aron Kliug. Kaip pats laureatas sa -
ko, kad Lietuvos beveik neprisimena, nes jį, dvi -
metį, tėvai La zar ir Bella Klug išsivežė į Pietų
Afrikos Respub liką. 1949 m. A. Kliug atvyko studi-
juoti į Cambridge universitetą Ang lijoje, kur ir
šiuo metu profesoriauja.

Kitas apdovanotasis – Lietuvoje beveik nežino-
mas,  visame pasaulyje iš garsėjęs pasau linio lygio
gydytojas kardiologas Bernard Lown (pirmoji
pavardė – Boruchas Lacas) gimė Ute noje 1921 m.

1935 m. su tėvais išvyko į Ame riką.
Tiesa, 1985 m. premija bu vo paskirta
tarptautiniam judėji mui „Pa saulio
gydytojai prieš branduo linį karą”,
kuriam priklauso ži no mas moks -
lininkas, tad B. Lown ne ga li būti
įvar dintas Nobelio premijos lau -
reatu.

1991 m. Nobelio literatūros pre-
miją gavo Pietų Afrikos Respublikos (PAR) rašyto-
ja Na dine Gordimer, savo kū rybinėmis galiomis
patei kusi apar theido ideologijos trūkumus. Pir -
mie  ji jos kūriniai buvo išspausdinti, kai jai tebuvo
vos 15 metų. Rašytojos tėvas buvo žydų kilmės laik -
rodi nin  kas, į PAR persi kėlęs iš Lietuvos ir Latvijos
pa sie nio.

1996 m. lietuvių emigrantų anū kas David Mor -
ris Lee kartu su ki tais fizikais (Douglas D. Osher -
off ir Ro bert Coleman Richardson) gavo No belio
premiją už fizikos tyri nė ji mus.  Į JAV iš Lietuvos ir
Anglijos emigravo dar jo seneliai. Šiuo metu D. M.
Lee profesoriauja Texas A&M Univer sity. 

1998 m. Gertrude Ellion gavo ap dovanojimą
fiziologijos ir medicinos srityje.  Jos tėvas į JAV iš
dabar tinės Lietuvos teritorijos emigravo būda mas
vos 12 metų, o mama savo šaknis siejo su Lenkija.
Puikiai baigusi stu dijas G. Ellion ilgokai ne ra do
darbo tuometinėse JAV laboratorijose. Ir tik už si -
spyrimas bei pasi šventimas savo sričiai jai padėjo
lai mėti penktą moteriai skirtą medicinos Nobelio
premiją. Ji – tik devintoji moters, gavusi Nobelio
premiją tiksliųjų mokslų srityje. Dar įdomiau, kad
laureatė visa tai pasiekė neturėdama mok slų dak-
tarės laipsnio. 

Už fiziologijos ir medicinos ty rimus 2002 me -
tais premija buvo skirta Pietų Afrikos Respublikos
biologui Sidney Brenner kartu su moksli ninkais

Howard Robert Horvitz ir John Sulston. S.
Bren ner tėvas į Pietų Afrikos Res -

pub liką iš Lietuvos persikėlė 1910
me tais, o mama atvyko iš  Ry -

gos 1922-aisiais.
O štai Daniel Kahne -

mann 2002 m. gavo ,,The
Sveriges Riksbank” pre -
miją ekono mi koje. Šis lai  -
mėjimas įsteig tas mi ni -
nint Alfredą No belį.  D.
Kah nemann tėvai dar
1920 metais emi gravo iš

Lie tu vos į Paryžių, o pats
laimėtojas jau gimė Tel

Aviv.

Įvairenybės

Nobelio premija apdovanoti 756
vyrai ir 41 moteris.

Jauniausias Nobelio premijos laureatas –
Lawrence Bragg. Kai 1915 m. už nuopelnus fizikos
srityje buvo įteiktas minėtas apdovanojimas, vy -
rui buvo 25 metai.

Vyriausias Nobelio premijos laureatas – Leo -
nid Hurwicz. Kai 2007 m. už nuopelnus eko -
nomikos srityje bu vo įteikta Nobelio premija, vy -
rui buvo 90 metų. 

Nobelio literatūros premija, kaip ir visos kitos
Nobelio premijos, yra skiriamos kasmet nuo 1901
m. Tačiau buvo išimčių: literatūros premijos nebu-
vo paskirtos 1914, 1918, 1935, 1940–1943 m., lyg
patvirtinant seną posakį „žvangant ginklams mū -
zos tyli”.

,,Ig Nobel”

Be rimtų Nobelio premijų vėliau pradėtos
reng ti ir nerimtos ,,Ig Nobel” premijos. Jos skiria -
mos už keistus ar praktiškai nenaudingus atra -
dimus. 2001 m. ,,Ig Nobel” premija suteikta ir lietu-
viui Vi liumui Malinauskui už sovietinių figūrų
parką, kurį jis įkūrė Druskininkų rajone, Grūte.
Tai pavadinta keistu Taikos srities at radimu.

Šių metų ,,Ig Nobel” laureatų ap dovanojimas
vyko rugsėjo 20 d. Har vard University, Mas sachu -
setts Hall, Cambridge, MA.

Parengė  Laima Apanavičienė
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Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė” kviečia ištiesti pagalbos ranką
vargingai gyvenančiam vaikučiui Lietuvoje – tapti vaiko rėmėju. Rėmėjas gauna vaiko
adresą, nuotrauką, jei nori, gali su vaiku (šeima) susirašinėti, bet tai nebūtina.
Kviečiame išsirinkti du vaikelius, jei pir masis jau būtų gavęs rėmėją.

Auka konkrečiam vaikui paremti per metus – 360 dol. (30 dol. per mėnesį). Metinė
auka atsiunčiama iš karto arba dalimis. Nuo mokesčių nurašomą auką siųsti:
„Saulutė” arba „Sunlight Orphan Aid”, 414
Freehauf St., Lemont, Illinois 60439. Tel. pasiteirauti: (630) 243-7275
arba (630) 243-6435.

Ieško vilties 
spindulėlių

MANGIRDAS 
Mangirdui�Leonui�yra�17�metų,�anksčiau�lankė

Vilniaus� vaikų� invali�dų� ugdymo� centrą�„Viltis”.� Nuo
2006�metų�vaikui�paskirtas�mokymas�na�muose.�Jam
patinka�mokytis�su�atei�nančiais�į�namus�mokytojais.
Jis� mėgsta� klausytis� pasakų,� eilėraštu�kų,� dainelių,
įvairių�muzikos� kūri�nių.�Kadangi� vaikas�guli� lovoje,
tai� daugelio� dalykų,� ką� mokėjo� anks�čiau,� jis� jau
nebegali�daryti.

Mangirdas� nekalba,� tačiau� viską� supranta.� Jis
linksmas,�geros�širdies,�dažnai� šypsosi.�Vaikui�diag-
nozuotas�ce�rebrinis�paralyžius,�vaikystės�autiz��mas.

Mangirdas� yra� vienintelis� vai�kas� šeimoje.
Berniuko�tėvai�yra�iš�situo�kę.�Mama�su�sūnumi�gyve-
na�vie�no�kam�bario�bute.

LAURYNAS
Laurynui� yra� 15� metų,� lanko� Drus�ki�nin�kų

pagrindinę�„Saulės”�mokyklą,�lavinamąją�klasę.
Berniuko� sveikata� silpna,� jis� guli� lovoje.� Jokiais

papildomais�užsiėmimais�nesidomi,� jam�diagnozuo-
tas�pro��tinis�atsilikimas.

Šeimoje� auga� 2� vaikai:�Laurynas� ir� Ga�bija.� Visa
šeima�gyvena�kartu�3�kambarių�bute.�Tėvas�dirba�AB
sanatorijoje�„Eglė”�re�mon�to�darbuotoju.�Mama�nedir-
ba,�nes�slaugo�visiškai�neįgalų�sūnų.

MARIUS 
Mariui� yra�11�metų,� lanko�Vil�niaus�„Spindulio”

pagrindinę�mo�kyk�lą,�specializuotą�klasę.�Jo�mėgsta-
mi�dalykai�yra�matematika,�fizinis�lavinimas.�Ma�rius
nemoka�nei�skai�tyti,�nei�rašyti.�Jis�domisi�kovos�me�-
nais,� patinka� žiūrėti� tokio� turinio� filmus� ir� ani-
macinius� filmukus.� Svajo�ja� būti� kareiviu� – mamos
gynėju.� Mėgsta� žaisti� kompiuterinius� žaidi�mus� su
kareiviais� arba� automobi�liais.� Patinka� maudytis
ežere.

Berniukas� būna� labai� meilus,� ta�čiau� pasitaiko
nuotaikų� kaita,� tuomet� bū�na� piktas.� Mariui� nuo� 3
metų� nustatytas� vystymosi� raidos� sutrikimas� su
lengva�proto�negalia.�Mama�viena�augi�na�sūnų,�turi
dar�2�suaugusius�vaikus,�dukrą�ir�sūnų,�kurie�gyvena
at�skirai.� Šeima� gyvena� vieno� kambario� bu�te� ben-
drabutyje.�Šeimai�rei�ka�linga�finansinė�parama.

AUGUSTINAS 
Augustinui� 7� metai,� lanko� Lazdi�jų� M.� Gustaičio

gimnazijos�lavina�mą�ją�klasę.�Au�gustinas�lengvai�ben-
d�rauja,� noriai� dalyvauja� bendrijos� veikloje,� geba�
džiaug�tis� net� ir� smulk�meno�mis.� Jo� mėgstamiausias
užsi�ė�mi��mas� – įvairūs� veiksmai� su� kala�dė�lėmis.� La�bai
patinka�muzika,�mėgsta�šokti,�jis�no�riai�piešia.�Patinka
vartyti� žurnalus,� knygeles,� mėgsta� eiti� pasivaikščioti,
žaisti�ka�muo�liu.�Na�muose�noriai�žaidžia�su�katinais.�La�-
bai�myli�savo�jaunesnį�broliuką,�rodo�jam�dė�mesį.

Šeima�gyvena�4�kambarių�name.�Vai�kui�reikalinga
nuolatinė�komp�lek�sinė�specialistų�(logopedo,�specia�-
liojo� pedagogo,� kineziterapeuto,� er�go�terapeuto)
pagalba.�Nuo�lat�reika�lin��ga�ir�speciali�ortopedinė�ava-
lynė.

DOMANTAS 
Domantui� yra� 13� metų,� jis� ne�lanko� jokios

mokyklos.�Mėgsta� klau�syti�muzikos� ir� žiūrėti� televi-
zorių.�Vai��kas�nei�kalba,�nei�vaikšto.�Do�mantui�gimus
buvo� pašalinta� kasa.� Reikalingi� masažai,� medikų
pagalba,�nes�vaikas�yra�paralyžiuotas.�Ber�niu�kas�gali
tik�gulėti,�negali�sėdėti,�jį�rei�kia�vartyti.�Šeimoje�auga
du�vai�kai.�Šeimai�reikalinga�materialinė�pa�galba,�nes
Domantui�reikalinga�nuolati�nė�priežiūra.

LIUTAURAS
Liutaurui� 15� metų.� Dėl� sveikatos� būklės� skirtas

mokymas�namuose.�Ber�niukas�reaguoja�tik�į�šalia�esan�-
čių� aplin�kinių� emocijas,� šnekinamas� šypsosi,� stebi.
Labai�patinka,�kai� su� juo�kas�nors�bendrauja,� liūdi,�kai
lie�ka�vienas.

Berniukas� visiškai� neįgalus,� ne�vaikšto,� nesėdi,
nesugeba� parodyti� sa��vo� poreikių� (noro� valgyti,� gerti,
kai�skauda).

Šeimoje�yra�3�vaikai:�Liutauras,�Ema,�Ieva.�Liutaurui
reikia�deguo�nies�aparato,�masažo,�įvažiavimo�į�na���mus,
tad�šeimai�reikalinga�pagalba.

EUGENIJUS 
Eugenijui�yra�16�metų,� lanko�Ra�mučių�gimnazi-

jos� 2e� klasę.�Mėgstami� dalykai:�matematika,� istorija,
biolo�gi�ja,� lietuvių�kalba,�anglų�kalba.�Ber�niuko�kalba
yra� nesudėtinga,� žodynas� buitinis.� Orientuojasi
aplinkoje.

Vaikas� labai� bendraujantis,� links�mas,� žingeidus.
Yra� ramaus� bū�do,� mėgsta� būti� giriamas.� Labiausiai
mėgsta�žaisti�kompiuteriu�ir�skaityti�knygas.

Eugenijus�dėl� negalios� turi� judė�ji�mo�problemų.
Nepakanka� pinigų� įsi�gyti� elektrinį� neįgalumo
vežimėlį.� Reikalinga� finansinė� pagalba.� Ber�niu�ko
tėvas�yra�miręs.

FAUSTA 
Faustai�13�metų,�ji�lanko�Klovai�nių�sutrikusio�in�-

telekto�jaunuolių�cent�rą,�taip�pat�Klovainių�pagrindi�-
nėje� mokykloje� lavinamąją� klasę.� Mėgs�ta� vartyti
knygutes.

Mergaitė� turi� visišką� negalią� (ce�rebrinis� para-
lyžius).�Ji�nekalba,�val�go�su�pagalba.�Reikalinga�nuo-
lati�nė�prie�žiūra,�sauskelnės.

Šeimoje�yra�7�asmenys.�Šeima�gy�vena�kaimo�vie�-
tovėje,�name,�kuriame�yra�du�kambariai.�Namo�viduje
nėra�jokių�patogumų.�Šeima�iš�valstybės�nuomojasi�3
ha�žemės,�augina�daržo�ves,�gyvulius�savo�reikmėms.
Tėvai�šiuo�metu�abu�neturi�darbo,�dirba�atsi��tiktinius
darbus,�rūpinasi�visais�savo�vaikais.

KAJUS 
Kajui�yra�3�metukai.�Berniukas�domisi�aplinka,

tik� ne� visada� supranta,� kas� jam� sakoma.� Mėgsta
žaisti� su� žaislais,� tačiau� sunkesnių� žaislų� ne�iš�laiko
rankose.�Kajus�gimė�su�daugybiniais�apsigimimais.

Šeimoje�auga�2�vaikai:�Mantas� ir�Kajus.�Šeima
nuomojasi�butą�Aly�tuje,�kad�susirgus�Kajui�greičiau
pa�siektų� ligoninę.� � Šeimai� reikalinga� ma�teria�linė
pagalba,� nes� Kajui� būtina� dau�gybės� specialistų
pagalba.

MODESTAS 
Modestui 16 metų, jis lanko  vai kų reabili -

tacijos centrą–mokyklą „Pu  šelė”. Jis mėgsta
kny gas, žiūrėti filmu kus ir juos komentuoti,
kons t ruo ti. Konstruodamas labai susi kau pia ir
užmiršta. Jam diagnozuotas ce rebrinis para-
lyžius, jis sunkiai vaik što, reikalingi masažai,
mankšta.

Šeimoje yra 5 asmenys: 3 vaikai, tėvas ir
mama. Mama nedirba, tėvas laikinas bedarbis.
Vaikai auklėjami gerai, šeimoje negirtaujama.

DEIMANTAS
Deimantui� 10�metų,� lanko� Kauno� specialiąją

mokyklą,�3�klasę.�Mėgsta�mas�dalykas�– matemati-
ka.�Berniu�kas�domisi�grojimu,�muzikos�instrumen-
tais.�Patinka�žaisti�kompiuteriu�ir�važinėti�dviračiu.
Vaikas� užsispy�ręs,� tačiau� jo� užsispyrimą� galima
įveik�ti�švelnumu�arba�kita�jam�įdomia�veikla.

Deimantui� nustatytas� protinis� at�silikimas.
Reikalinga�materialinė�pa�galba.



„Kastytės” tortas 
(Brundzy tės)

Reikės: 0,5 sv miltų, 0,5 sv svies to,
puodelio grietinės, 2 kiaušinių trynių,
vienos citrinos sulčių.

Kremui: 2 puodelių pieno, 2 puo -
delių cukraus, pusės šaukštelio vani li -
nio cukraus, lazdelės sviesto, puodelio
miltų, citrinos, 2–3 kiaušinių try nių.

Miltus suberkite ant lentos,
pada rykite duobutę ir į ją burokine
tarka tarkuokite atšaldytą sviestą.
Sudėkite visą grietinę, 2 kiaušinių
trynius. Supilkite citrinos sultis.
Tešlą kapokite dideliu peiliu, miltus
stumdami nuo kraštų į vidurį.
Kapokite tol, kol visi produktai gerai
išsimaišys su miltais. Tuomet ran ka
suspauskite į rutulį, suvyniokite į
pergamentinį popierių ir įdėkite į
šal dytuvą nakčiai arba bent 2–4
valandoms. Truputį miltų visada
palikite tešlai kočioti, kad nepriliptų.

Iš popieriaus iškirpkite 28–30 cm
ilgio ir 11–12 cm pločio šabloną (gali-
ma panaudoti tortinės formos dug -
ną). Padėkite jį ant iškočiotos tešlos
lakšto, konditeriniu ratuku išp-
jaukite 3 lakštus. Juos sudėkite į
kepimo skar dą. Svarbu, kad lakštai
nepakeistų formos. Skardoje tešlos
lakštus ra tuku įstrižai įpjaukite, kad
vieno džiau kiltų (pūslėtųsi). Kepkite
apie pusvalandį: 10 min. karštoje
orkaitėje, paskui temperatūrą suma -
žinkite.

Tortui papuošti iškepkite kelis
lapelius. Iš popieriaus iškirpkite 7–8
cm ilgio ir 2,5–3 cm pločio lapelį ir
viduryje padarykite įpjovą. Po -
pieriaus lapelį uždėkite ant likusių
tešlos kraštelių ir gražiai ratuku api -
pjaukite. Lapelius kepkite trumpiau.
Likusius kraštelius iškepkite ir pa -
nau dokite trupiniams – tortui puošti.

Kremui užvirinkite pieną su cuk -
rumi. Miltus svieste kepkite emaliuo-
tame inde ir vis maišykite, kad ne -
pakistų spalva, nepatamsėtų. Pakepi -
nę miltus užplikykite verdančiu pie -
nu. Maišydami (sumažinus tempe -
ratūrą) į miltus po truputį supilkite
2/3 verdančio pieno. Paskui likusį
pieną pilkite dalimis ir žiūrėkite, kad
kremas nebūtų skystas. Gali būti,
kad pieno liks, tai priklauso nuo
miltų glitumo ir jų pakepinimo. Per
tirštą kre mą galite skystinti kiau -
šinių tryniais, vis maišydami. Kiau -
šinių try nius sudėkite, kai kremas at -
vės. De dant į karštesnį, kiaušinių
tryniai susitrauks. 

Į pagamintą kremą įspaus kite

citriną, sudėkite tarkuotą žievelę.
Sėklų neišimkite. Indą su kre mu
įstatykite į šaltą vandenį, vis jį keis-
dami ir šaukštu maišydami, kol
atauš. 

Ant padėklo pirmiausia dėkite
vieną lapą viršutine puse į apačią ir
aptepkite kremu. Kremą iš dalinkite
taip, kad užtektų šonams ir viršui
aptepti. Antrą iškeptą lakštą dėkite
taip, kaip kepė (viršutine puse į
viršų). Paskutinį trečią lakštą pa -
likite gražiausią – jį, kad torto viršus
būtų lygesnis, dėkite apverstą (kaip
pirmąjį – padu į viršų). Kremu aptep-
kite viršų ir šonus. Apibarstykite su -
smulkintais vienos ar dviejų spalvų
trupiniais. Trupiniais apibarstykite
ir torto šonus. Viršų dar papuoškite
la peliais ir vaisiais.

Tortas su obuoliais

Reikės: 0,5 sv sviesto, ¼ puodelio
cukraus, 3 kiaušinių, 2,5 puodelio
miltų, pusės puodelio grietinės, pusės
šaukštelio sodos, 5–6 obuolių, trupu čio
cinamono, cukraus pudros.

Cukrų su sviestu sukite, kol pa si -
darys puri, beveik balta masė. Po
vieną įmuškite kiaušinių try nius
(masę visą laiką sukite). Į grieti nę
suberkite sodą, išmaišykite ir su -
pilkite į masę. Suberkite išsijotus
miltus, gerai išmaišykite. Paskiau -
siai į tešlą sudėkite išplaktų kiauši -
nių baltymus. Tešlą atsargiai išmai -
šy kite ir sudėkite į riebalais išteptą
formą. Viršų gražiai prismaigstykite
vienodų obuolių skiltelėmis ir api -
bars tykite cukrumi su maltu cinamo -
nu. 

Kepkite vidutinio karštumo or -
kaitėje 35–45 min. Iškepusį tortą api -
barsty kite cukraus pudra su trupu -
čiu vani linio cukraus. 

Tortas „Blokada”

Šiam biskvitiniam tortui nerei -
kia miltų.

Reikės: 6 kiaušinių, 6 šaukštų
cukraus, 10 šaukštų avižinių dribs -
nių, šaukšto kakavos, pusės šaukštelio
mal to cinamono.

Kremui: 2 puodelių grietinėlės,
puodelio spanguolių džemo (uo gie -
nės).

Biskvitą galima gaminti tiek
karš tuoju, tiek šaltuoju būdu. Ga -
min dami karštuoju būdu į emaliuotą
dubenėlį suberkite cukrų, įmuškite

kiaušinius. Dubenėlį įdėki te į indą su
verdančiu vandeniu (to liau vandens
nevirinkite). Išplakite 5 minu tes
karštai, paskui, nuėmę dube nėlį nuo
vandens, plakite, kol visiš kai atvės
(plakinys bus šviesus, pu rus). Jei
plaksite rankiniu plakikliu, plakite
ilgiau (apie 15 min.), kol masė pabals,
pasidarys puri. Paskui, išėmę iš karš-
to vandens, dar tiek paplakite, kol
masė atauš.

Į išplaktus kiaušinius, po truputį
vis plakdami, berkite avižinius drib-
snius. Sumaišykite su kakava ir cina-
monu. Viską sudėję, labai gerai
išmai šykite, nes dribsniai grimzta į
dugną.

Torto formą išklokite sviestu, iš -
teptu pergamentiniu popieriumi. Į
pa ruoštą formą supilkite masę ir dė -
kite į karštą orkaitę. Kepkite 20–25
min. Išimtą iš orkaitės biskvitą
ataušinkite formoje. Paskui išimkite
iš formos ir dėkite ant padėklo arba
didelės lėkštės.

Kremui gerai atšaldytą grietinė -
lę supilkite į emaliuotą indą ir plaki -
te, kol pasidarys stangri. Į ją su dėkite
uogienę ir dar pusę citrinos su visa
tarkuota žievele, įberkite 5–6 šaukš-
tus cukraus ir šiek tiek vanili nio
cukraus. Dar plakite 2–3 min.
Išplaktą grietinėlę porai valandų
įdėkite į šaldytuvą. Atvėsusį kremą
šaukštu gražiai sudėkite ant iškepto
biskvito.

Taip paruoštą tortą per naktį
(arba bent 3–4 valandas) laikykite
šaldytuve. Tuomet grietinėlės kau-
peliai sumažėja, o biskvitas šiek tiek
sudrėksta.

Šį biskvitinį tortą galima gamin -
ti ir šaltuoju būdu. Tokiu atveju try -
nius ištrinkite su cukrumi atskirai,
paskui sudėkite išplaktus baltymus
bei avižinius dribsnius. Tačiau tai
užima kur kas daugiau laiko, nei ga -
minant karštuoju būdu.

Macų tortas

Tai tradicinis žydų Velykų tor-
tas, skoniu prilygstantis mūsų „Na -
po leonui”. Jo kepti nereikia. 

Reikės: 10 macų (nesūdytų), 0,5 sv
sviesto, 5 kiaušinių trynių, 5 šaukštų
cukraus, pusės citrinos, šiek tiek va ni -
linio cukraus.

Kremui sviestą sukite tol, kol pa -
sidarys šviesi, puri masė. Toliau suk-
dami, po truputį pilkite su cukrumi
ištrintus kiaušinių trynius ir vanili -
nį cukrų. Sudėkite tarkuotą citrinos
žievelę, supilkite citrinos sultis. Kre -
mą gerai išsukite. Juo su tepkite

macus.
Ant lentelės padėkite macą ir ap -

tepkite kremu, ant jo dėkite kitą ir
vėl aptepkite; taip sudėkite visus.
Vir šutinio maco nebetepkite. Ant jo
uždėkite lentelę ir kokį nors daiktą,
kad gerai prispaustų. Taip laikykite
per naktį. Kitą dieną aptepkite ir
viršų apibarstykite trupiniais, puoš -
kite vai  siais iš kompoto. Galite viršų
api barstyti ir riešutais.

Braškių tortas su varškės kremu

Reikės: 2,5 puodelio miltų, 0,5 sv
sviesto, indelio grietinės, 2 kiaušinių
trynių.

Varškės kremui: 1 sv varškės,
kiaušinio trynio, pusės puodelio cuk -
raus, 3 indelių grietinės, pusės citri-
nos, apie 1 sv braškių, apie šaukšto
želatinos.

Visi produktai turi būti gerai
atšaldyti. Miltus suberkite ant lentos
(porą šaukštų palikite lentai pabars -
tyti). Burokine tarka ant miltų sutar -
kuokite sviestą. Ant viršaus sudėkite
grietinę ir 2 kiaušinių trynius. Dide -
liu peiliu kapokite tešlą, miltus stum-
dami nuo kraštų į vidurį, kol visi pro-
duktai susimaišys su miltais. Tuo -
met ranka teš lą suspauskite į rutulį
ir, suvynioję į pergamentinį popie -
rių, porai valan dų padėkite į šaldytu-
vą.

Tešlą iškočiokite ir dėkite į torto
formą. Kepkite vidutinio karštumo
orkaitėje apie 20–30 min. Formoje ir
ataušinkite.

Kremui želatiną išbrinkinkite
šaltame vandenyje (apie 40–50 min.)
ir, įstatę indą su karštu vandeniu,
mai šydami kaitinkite, kol visai iš -
tirps; truputį ataušinkite. Varškę su
kiaušinio tryniais ir cukrumi gerai
išsukite (iki purios masės), įtarkuo -
kite citriną su visa žievele, išmaišy -
kite ir plona srovele supilkite ištir-
pintą želatiną. Išmaišykite. Išplaktą
grietinę (stangrią) sudėkite į varškės
masę ir pusvalandžiui palikite šaldy-
tuve.

Nuplautas ir nusausėjusias braš -
kes gražiai išdėliokite ant torto vir -
šaus.
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JAV diplomatė S. Rice pripažino klaidą 

Rusija yra sunaikinusi 70 proc. 
savo cheminio ginklo atsargų

Žurnalas ,,Time” pasiūlė ,,Pussy Riot” 
suteikti metų žmogaus vardą

J. Assange ragina ES pakeisti sprendimą

New York (BNS) – Įtakingas žur-
nalas ,,Time” pasiūlė Rusijos mergi-
nų grupę ,,Pussy Riot” išrinkti 2012
metų žmonėmis. ,,Pussy Riot” įtrauk-
tos į 40 kandidatų, kurie šiais metais
vienaip ar kitaip pateko į žinias, są-
rašą. Į metų žmogaus rinkimus taip
pat pasiūlyti JAV prezidentas Barack
Obama, JAV valstybės sekretorė Hil-
lary Clinton, Sirijos prezidentas Ba-
shar al-Assad ir olimpinis čempionas
Michael Phelps.

,,Šiais metais, kai šiurkštaus at-
pildo sulaukė tiek daug laisvės ir
nuomonių skirtumo skelbėjų, Rusi-

jos feminisčių pankroko grupė ‘Pus-
sy Riot’ sumokėjo ypač didelę kainą
už provokacinę politinę išraišką”, –
pristatydamas grupės merginas rašo
,,Time”.

Vasario pabaigoje penkios ,,Pus-
sy Riot” narės Maskvos katedroje su-
rengė protestą. Jo metu jos atliko dai-
ną, kuria prašė Mergelę Mariją išga-
nyti Rusiją nuo Vladimir Putin. Ne-
trukus po to policija sulaikė tris gru-
pės nares. Teismas jas pripažino kal-
tomis dėl chuliganizmo ir religinės
neapykantos kurstymo ir skyrė dve-
jų metų kalėjimo bausmes. 

Vilnius (ELTA) – Lietuva susi-
laikys Jungtinių Tautų Generalinėje
Asamblėjoje balsuodama dėl aukštes-
nio statuso suteikimo palestinie-
čiams, kurie siekia valstybingumo
pripažinimo, sakė Lietuvos preziden-
tė Dalia Grybauskaitė.

Lietuvoje susitikę Baltijos šalių
prezidentai atsargiai įvertino palygi-
nimus, kad palestiniečių kova prieš
Izraelio okupaciją yra panaši į lietu-
vių, latvių ir estų kovą prieš sovie-
tinę okupaciją.

„Kadangi ES, kuri jau turėtų for-
muoti tokias nuostatas bendriau, nė-
ra suformavusi bendros nuostatos –

mūsų žiniomis, devynios valstybės
palaiko, kitos susilaiko”, – sakė D.
Grybauskaitė.

Balsavimas dėl ne valstybės na-
rės stebėtojos statuso Palestinos savi-
valdai Jungtinių Tautų Generalinėje
Asamblėjoje netiesiogiai pripažintų
Palestinos valstybingumą, suteiktų
galimybę pateikti skundus Tarptau-
tiniam baudžiamajam tribunolui Ha-
goje. Stebėtojai neabejoja, kad pales-
tiniečiai sulauks daugumos para-
mos, nepaisant Izraelio ir Jungtinių
Valstijų pasipriešinimo. Prancūzija,
Ispanija, Austrija ir Danija pranešė
paremsianti palestiniečius.

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama pirmaja-
me savo susitikime su naujuoju Mek-
sikos prezidentu Enrique Pena Neto
gyrė jo ,,ambicingą pertvarkų prog-
ramą”. Be to, B. Obama pabrėžė savo
norą ,,sukurti stiprius asmeninius ir
profesionalius santykius” su naujuo-
ju kolega. Jis E. Pena Neto priėmė
Baltuosiuose rūmuose.

Per pokalbį ypač didelis dėmesys
buvo skiriamas daugiau nei 3,000 km
ilgio sienos saugumui. E. Pena Neto,
be kita ko, pareiškė remiąs B. Obama
planus pertvarkyti Imigracijos įsta-
tymą, kad daugiau kaip 10 mln. nele-

galių imigrantų JAV, tarp jų – dauge-
lis meksikiečių, galėtų gauti leidimą
gyventi šalyje ir pilietybę.

46 metų E. Pena Neto gruodžio 1
d. bus prisaikdintas naujuoju Meksi-
kos prezidentu. Jis pakeis Felipe Cal-
deron, su kuriuo B. Obama palaikė
glaudžius darbo santykius. 

B. Obama už savo perrinkimą
antrajai kadencijai didele dalimi turi
būti dėkingas Lotynų Amerikos kil-
mės amerikiečiams. Jis žadėjo, kad
Imigracijos įstatymo pertvarka bus
vienas jo antrosios kadencijos svar-
biausių uždavinių.

Lietuva susilaikys per balsavimą 
dėl Palestinos statuso JT

Maskva (BNS) – Rusija iki šiol
yra sunaikinusi 28,000 tonų arba 70
proc. savo cheminio ginklo atsargų.
Tai Hagoje, kur vyksta 17-oji Chemi-
nio ginklo uždraudimo organizacijos
(OPCW) konferencija, sakė Rusijos
pramonės ir prekybos viceministras
Georgij Kalamanov. Jis pabrėžė, kad
visiškas cheminio ginklo atsargų su-
naikinimas Rusijai ir toliau yra
viena svarbiausių užduočių.

Sutartį dėl cheminio ginklo už-

draudimo 1993 m. Paryžiuje pasirašė
130 valstybių. Ji įsigaliojo 1997 m. Iki
šiol prie sutarties yra prisijungusios
iš viso 188 šalys. Tik 8 šalys nėra
OPCW narės. Šešios jų nėra pasira-
šiusios sutarties dėl cheminio ginklo
uždraudimo. Tai yra Angola, Egiptas,
Šiaurės Korėja, Pietų Sudanas, Sirija
ir Somalis. Dar dvi valstybės – Izrae-
lis ir Birma – konvenciją pasirašė,
tačiau neratifikavo.

B. Obama giria naujojo Meksikos 
prezidento pertvarkų programą

Muziejinėms vertybėms – beveik pusė milijono litų

Milijonierius J. E. Petraitis pripažintas kaltu 

Kretingos pranciškonams perduota bažnyčia 

Washington, DC (BNS) – JAV
diplomatė, kuri, kaip spėjama, gali
tapti kita valstybės sekretore, pripa-
žino paskelbusi klaidingą informaci-
ją apie išpuolį prieš JAV konsulatą
Bengazyje, Libijoje.

JAV ambasadorė Susan Rice sa-
kė, kad vyriausybė nebandė apgauti
visuomenės, bet respublikonų tai ne-
įtikino. Po susitikimo su S. Rice res-
publikonų senatoriai pareiškė, kad
yra susirūpinę. S. Rice pripažino,
kad jos pirmasis pranešimas, jog iš-
puolis Bengazyje rugsėjo 11 d. tik-
riausiai kilo spontaniškai per pro-
testą, buvo neteisingas. S. Rice apie

išpuolį kalbėjo praėjus kelioms die-
noms, o dar vėliau paaiškėjo, kad jį
tikriausiai surengė grupuotės ,,al
Qaeda” bendrininkai. JAV kilo di-
džiulis politinis ginčas dėl to, kas, ka-
da ir ką žinojo apie išpuolį. Per iš-
puolį žuvo keturi amerikiečiai, įskai-
tant JAV ambasadorių Christopher
Stevens.

Diplomatė ir CŽV direktorius
Michael Morell susitiko su John Mc-
Cain ir dar dviem respublikonų sena-
toriais aptarti išpuolio. Po susitiki-
mo M. Morell sakė, kad dar liko neat-
sakytų klausimų, o gauti atsakymai
kelia nerimą. 

Vilnius (ELTA) – Kultūros mi-
nisterija skyrė beveik pusę milijono
litų muziejinių vertybių įsigijimo
projektams. Ministerija gavo 10 pa-
raiškų, finansavimas skirtas 10 projek-
tų. Iš viso projektams skirta 470, 380 Lt.

Muziejinėms vertybėms įsigyti
Lietuvos dailės muziejus ir Naciona-
linis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
gavo po daugiau kaip 120,000 Lt. Šiau-
lių ,,Aušros” muziejui skirta 65,000
Lt senųjų Šiaulių atvirukų ir foto-
grafijų kolekcijai įsigyti. Beveik tiek
pat skirta Lietuvos nacionaliniam

muziejui lituanistiniams ekspona-
tams įsigyti. Kitos lėšos padalytos
Maironio lietuvių literatūros muzie-
jui (Maironio ir kitų rašytojų rinki-
niams įsigyti), Lietuvos liaudies bui-
ties muziejui (etnografinio miestelio
ekspozicijai), Trakų istorijos muzie-
jui (eksponatams Salos ir Medininkų
pilies ekspozicijoms pirkti), Žemai-
čių vyskupystės muziejui (Lauryno
Ivinskio ,,Kalendoriui” įsigyti), taip
pat Lietuvos teatro, muzikos ir kino
bei Lietuvos jūrų muziejams ekspo-
natams įsigyti.

Vilnius (BNS) – Vilniaus apygar-
dos teismas kaltu dėl netikro vekse-
lio pagaminimo ir sukčiavimo pripa-
žino milijonierių, į Lietuvos prezi-
dentus kandidatavusį Juozą Edvardą
Petraitį. Jis nuteistas kalėti pusant-
rų metų laisvės atėmimo bausme. Iki
nuosprendžio įsiteisėjimo jis palik-
tas laisvėje. Teismas jį įpareigojo kas
savaitę registruotis Vilniaus policijoje.
Dėl antikvarinio daikto kontrabandos
J. E. Petraitis buvo išteisintas.

Į Lietuvos prezidentus kandida-

tavusį Australijoje gimusį milijonie-
rių 55-ejų J. E. Petraitį prokuratūra
kaltino kontrabanda iš Lietuvos išga-
benus XVI a. medinę antikvarinę
skulptūrą ,,Prisikėlęs Kristus”, anks-
čiau priklausiusią nužudytam kuni-
gui Ričardui Mikutavičiui ir įvertin-
tą ketvirčiu milijono litų. J. E. Pet-
raitis  taip pat kaltinamas pagaminęs
netikrą didelės vertės vertybinį po-
pierių – paprastąjį vekselį 1,8 mln. li-
tų sumai – bei jį realizavęs.

Vilnius (BNS) – Vyriausybė nu-
sprendė perduoti pranciškonų vie-
nuolyno Kretingoje nuosavybėn šia-
me mieste esančias bažnyčią ir kop-
lyčią. Pagal Ministrų kabineto nuta-
rimą, mažesniųjų brolių ordino Lie-
tuvos šv. Kazimiero provincijos Kre-
tingos Apreiškimo vienuolynui per-
duodamos nuosavybės teisės į Kre-
tingoje, Vilniaus gatvėje, esančią baž-

nyčią su jai priklausančiais pastatais
bei toje pačioje gatvėje esančią kop-
lyčią. Abu šie objektai įrašyti į Kul-
tūros vertybių registrą.

Vienuolynas ir koplyčia Kretin-
goje anksčiau priklausė pranciško-
nams. 1948 m. sovietų valdžia pasta-
tus nacionalizavo, nors jie buvo pa-
likti naudoti religiniams tikslams.

Briuselis (BNS) – ,,WikiLeaks”
įkūrėjas Julian Assange paragino
Europos Sąjungą (ES) pakeisti spren-
dimą ir atlikti tyrimą dėl JAV mokė-
jimo kortelių bendrovių, užbloka-
vusių tinklalapiui skiriamas aukas.

,,Visa” ir ,,MasterCard” yra tarp
JAV mokėjimo sistemų operatorių,
kurios pradėjo finansų blokadą po to,
kai ,,WikiLeaks” 2010 m. gruodį pa-
viešino 250,000 slaptų Valstybės de-

partamento dokumentų. Pasak J. As-
sange, blokada buvo įvesta dėl ,,deši-
niųjų ekstremistų” JAV Kongrese
kurstymų. J. Assange kalbėjo per te-
letiltą iš Ekvadoro ambasados Lon-
done, kur jis, norėdamas išvengti
ekstradicijos į Švediją, gyvena nuo
birželio mėnesio. ES praėjusią savai-
tę pareiškė, kad JAV bendrovės ne-
pažeidė antimonopolinių įstatymų. 

NNeeww  YYoorrkk  ((LR konsulato New York iinnffoo))  –– Lietuvos Respublikos generalinis kon-
sulas New York Valdemaras Sarapinas (k.) susitiko su New York meru Michael Bloom-
berg mero priėmimo diplomatinių ir konsulinių atstovybių vadovų, reziduojančių New
York ir prie Jungtinių Tautų, metu. 
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L I E T U V A PA S A U L I S
Europos Vadovų Taryba dėl nau-

jo daugiamečio ES biudžeto 2014–2020
m. laikotarpiui nusprendė daryti per-
trauką. Europai išgyvenant finansi-
nius sunkumus, daugiausiai į ES biu-
džetą mokančios šalys nesutiko su
joms pasiūlytomis įmokomis ir siūlo
dar labiau mažinti ES biudžetą. Ne-
pavykus susitarti tarp ES šalių, Eu-
ropos Komisijos ir Europos Parla-
mento, derybos atidėtos. Europos
vadovai įgaliojo ES Vadovų Tarybos
prezidentą Herman Van Rompuy ir
Europos Komisijos pirmininką Jose
Manuel Barroso parengti naują dau-
giamečio ES biudžeto pasiūlymą.

***
Rusijos premjeras Dmitrij Med-

vedev sakė, kad šalies vyriausybė ne-
ketina mažinti eurų kaip užsienio va-
liutos atsargų kiekio, o antra stipri
pasaulinė valiuta yra naudinga. Eu-
rai sudaro maždaug 40 proc. Rusijos
užsienio valiutos atsargų. Rusijos
premjeras išreiškė viltį, kad susitari-
mas tarp euro zonos finansų minist-
rų ir Tarptautinio valiutos fondo
skirti Graikijai naują paskolos išmo-
ką padės visam laikui išspręsti šalies
problemas.

***
Argentina apskųs Jungtinių

Valstijų sprendimą, pagal kurį ji už-
sienio kreditoriams turi sumokėti 1,3
mlrd. JAV dol. už obligacijas, kurių
dėl skolų krizės nesugebėjo apmokėti
2001 m. Argentinos vyriausybė iki
gruodžio 15 d. turi grąžinti lėšas rizi-
kos fondams, kurie nedalyvavo obli-
gacijų mainuose 2005 ir 2010 m. Ta-
čiau ekonomikos ministras Hernan
Lorenzino tokį New York apygardos
teismo teisėjo sprendimą atmetė ir
pareiškė, kad ,,grobuoniškiems fon-
dams” nemokės.

***
Britų priežiūros institucija ,,Fi-

nancial Services Authority” (FSA)
didžiausiam Šveicarijos banko UBS
vietos padaliniui skyrė 29,7 mln. sva-
rų sterlingų baudą už tai, kad bankas
neįstengė susekti savo buvusio dar-
buotojo Kweku Adoboli neleistinų
sandorių. Buvęs UBS darbuotojas
kaltinamas neleistinais sandoriais
biržoje, dėl kurių UBS patyrė 2,3
mlrd. JAV dol. nuostolių. K. Adoboli
nuteista kalėti septynerius metus.

***

Mažmeniniai pardavimai inter-
nete per JAV ,,juodojo penktadienio”
išpardavimus pirmą kartą viršijo 1
mlrd. JAV dol. Internetiniai pardavi-
mai per ,,juodąjį penktadienį” šokte-

lėjo 26 proc., palyginus su praėjusiais
metais. Daugiausiai amerikiečiai
pirko ,,Amazon.com”, po jos eina pre-
kybos centrų operatorės ,,WalMart”,
,,Best Buy Co”, ,,Target Corp.” ir
,,Apple” interneto parduotuvės. Per
metus labiausiai išaugo skaitmeni-
nio turinio, tokio kaip elektroninių
knygų, muzikos ir vaizdo produktų
internetinės mažmenos kategorija.
Elektroninė prekyba sudaro mažiau
nei 10 proc. JAV vartotojų išlaidų, ta-
čiau šis sektorius auga sparčiau nei
tradicinių mažmeninių parduotuvių.

***
Indijos vyriausybė uždraudė bet

kokius plastikinius maišelius sosti-
nėje Naujajame Delyje, taip dar la-
biau sugriežtindama 2009 m. priimtą
potvarkį. Naujajame Delyje nuo šiol
be jokių išimčių draudžiama ,,naudo-
ti, parduoti ir gaminti” plastikinius
maišelius. Naujajame Delyje, kur gy-
vena 17 mln. žmonių, kasdien susida-
ro 574 tonos plastiko šiukšlių. 

***
Baltarusijos prezidentas Alek-

sandr Lukašenka apkaltino Tarptau-
tinį valiutos fondą (TVF) žaidžiant
politiką ir pareiškė, kad fondas turė-
tų nebekliudyti naujai 3,5 mlrd. JAV
dol. kredito programai. Baltarusijai
kitąmet gali pritrūkti lėšų grąžinti
užsienio skolas.  TVF praėjusį mėne-
sį paragino Baltarusijos centrinį
banką padidinti palūkanų normas ir
sukritikavo vyriausybės planus di-
dinti viešojo sektoriaus darbuotojų
atlyginimus. Dėl pastarojo žingsnio
padidėtų spaudimas kainoms ir rub-
lio kursui.

***
Įprasta manyti, kad amerikiečiai

taršos mažinimu rūpinasi daug ma-
žiau nei europiečiai. Gal tai tiesa, bet
California valstija užsimojo paneigti
tokį stereotipą. Prieš keletą dienų Ca-
lifornia valstijoje prasidėjo JAV dar
neregėtas aukcionas: kaip ir Europos
Sąjungoje, ten buvo pardavinėjamos
taršos kvotos. Ši valstija visoje vals-
tybėje tapo pirmoji, įvedusi prekybos
taršos leidimais sistemą. Nors vers-
lininkai labai protestavo, prieš vėją
jiems papūsti nepavyko. Todėl jau
pirmą prekybos dieną dalyvių nesti-
go. Anot rinkos žinovų, mažinti ap-
linkos taršą amerikiečius privertė ir
neseniai praūžusi audra „Sandy”.
Juolab kad Pasaulio bankas paskel-
bė, jog klimato kaitos pokyčiai gali
būti žiauresni, nei tikėtasi anksčiau.

***
Jungtinių Valstijų prezidentas B.

Obama pasirašė įstatymą, kuriam
įsigaliojus JAV oro bendrovės bus at-
leidžiamos nuo būtinybės mokėti
ekologinį Europos Sąjungos mokestį.
Anksčiau dokumentui pritarė Kong-
resas ir Senatas. Apie tai, kad JAV už-
draus savo oro bendrovėms mokėti
ES nustatytą ekologinį mokestį, ša-
lies valdžia pareiškė 2011 m., kai mo-
kestis dar nebuvo įsigaliojęs. Mano-
ma, kad, jeigu minėtasis draudimas
bus įteisintas įstatymu, Europos Ko-
misijai teks ginčytis teisme su JAV
valdžia.

Palanga sulaukė pirmo didelio
užsienio investuotojo, kuris kurortui
siūlo naujoje vietoje pastatyti auto-
busų stotį ir prekybos, įvairių pas-
laugų bei pramogų centrą. Jau kitą
mėnesį kurorto savivaldybė rengiasi
pasirašyti jungtinės veiklos sutartį
su specialiai šiam investiciniam pro-
jektui įkurta įmone ,,Palanga Pro-
perties”, kurios steigėjai – Olandijos
ir Kanados kapitalo bendrovės
,,Homburg Valda” bei ,,Capital City
Group”. 

***
Per pusantrų metų Lietuvos dar-

bo biržos (LDB) įgyvendinamo pro-
jekto ,,Laikinas užimtumas” viešuo-
siuose darbuose jau dalyvavo per
36,000 bedarbių. Po viešųjų darbų
nuolatiniam darbui liko dirbti be-
veik 6,200 žmonių. Darbo biržų siųsti
bedarbiai padėjo remontuoti globos
namus, vaikų darželius, ligonines ir
mokyklas, sodino miškus, tvarkė ka-
pines, parkus, vandens telkinius, pa-
plūdimius. Daugiausia šių darbų at-
likta Kauno ir Vilniaus apskrityse.

***
Tarptautinis Vilniaus oro uostas

(TVOU) sulaukė du milijoninio kelei-
vio. TVOU dviejų milijonų keleivių
per vienerius metus sulaukia jau
antrą kartą. Pirmą kartą 2 mln. ke-
leivių riba buvo peržengta 2008 m.
gruodžio 18 d., o pirmą milijoninį ke-
leivį TVOU aptarnavo 2005 m. spalio
1 d. Šių metų sausio–spalio mėn. Vil-
niaus oro uostas aptarnavo 1,85 mln.
keleivių, t. y. 28,39 proc. daugiau nei
per tą patį laikotarpį 2011 m. 

***
Kosmines technologijas kuriantys

mokslininkai, čia investuojantys vers-
lininkai, didžiųjų kosmoso valstybių
programų ir susivienijimų vadovai lap-
kričio 28–29 d. vėl rinkosi Vilniuje į
tarptautinę kosmoso konferenciją
„SEMWO 2012”. Jau trečią rudenį pa-
sidalyti pasaulinėmis kosmoso pramo-
nės ir mokslo naujienomis  bei planais
į Vilnių susirinko kosmoso srities spe-
cialistai iš didžiausių kosmines progra-
mas vykdančių valstybių: JAV, Europos
Sąjungos šalių, Japonijos, Rusijos, Ki-
nijos. Šio renginio idėja prieš trejus me-
tus gimė siekiant įtraukti Lietuvą į pir-
maujančių kosmoso technologijų kūri-

mą. Pirmuosius pasiekimus konferen-
cijoje pristatė ir pirmąjį lietuvišką pa-
lydovą kuriančios komandos atstovai.

***
Čekijoje uždrausta prekiauti Lie-

tuvoje pagamintais dribsniais ,,Oho”
dėl juose nustatyto per didelio kiekio
kvapniosios medžiagos, besikaupian-
čios cinamono prieskoniuose – kumari-
no. Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba (VMVT) pranešimą apie į Če-
kiją iš Lietuvos įvežtus nesaugius drib-
snius ,,Oho” su cinamonu gavo iš Euro-
pos Komisijos per Skubių pranešimų
sistemą apie nesaugų maistą ir pašarus
(RASFF). VMVT teigimu, palyginti ne-
didelis kiekis kumarino jautresniems
žmonėms gali pažeisti kepenis, nors po-
veikis būna neilgalaikis. Dribsniai bu-
vo pagaminti UAB ,,Naujasis Nevėžis”
pagal specialų užsakymą specialiai Če-
kijos rinkai, todėl šios partijos produk-
tai į Lietuvos parduotuves nepateko.

***
Pirmasis Lietuvoje dviejų aukštų

garažas, pirma mūsų valstybėje auto-
mobilių parduotuvė ir transporto dirb-
tuvės praėjusio amžiaus trečiąjį de-
šimtmetį atsirado Kaune. Iki šiol cent-
rinėje miesto dalyje – Kęstučio ir Mai-
ronio gatvių kampe tebėra išlikę tuos
laikus menantys statiniai, o už mūri-
nės tvoros esančiuose garažuose saugo-
ma senovinių automobilių kolekcija.
Būtent toje vietoje prasidėjo Lietuvos
automobilizmo istorija ir ten dabar ke-
tinama įkurdinti Transporto muziejų.

***
Finansų ministerijoje įdiegta vie-

šojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų
konsolidavimo informacinė sistema
(VSAKIS) sulaukė dėmesio viename
svarbiausių pasaulio informacinių
technologijų renginių „SAPPHIRE
NOW”. Sistemos privalumus teigiamai
įvertino ir jos naudotojai Lietuvoje.
„SAPPHIERE NOW” – kasmet pasauli-
nės verslo programinės įrangos ga-
mintojos SAP organizuojamas rengi-
nys, kuriame, be naujausių informaci-
nių technologijų (IT) sprendimų, pri-
statomi ir geriausi jų pritaikymo pa-
vyzdžiai versle ir viešajame sektoriuje.
Šiemet lapkritį Madride vykęs reng-
nys pritraukė 11,000 dalyvių iš viso pa-
saulio. Ruošiant puslapį naudotasi informacija iš BNS, ELTA, Delfi.lt.

VViillnniiuuss (ELTA) – Prezidentūroje surengta ,,Žinių ekonomikos įmonės 2012” apdo-
vanojimų iškilmės. Apdovanojimai įteikti pažangiausioms trijų sričių – aukštųjų tech-
nologijų, paslaugų ir tradicinės pramonės – žinių ekonomikos įmonėms ir sėkmingai
dirbančiai jaunai aukštųjų technologijų įmonei. Metų žinių ekonomikos įmonėmis šie-
met pripažintos ,,Thermo Fisher Scientific”, AB ,,Lietuvos paštas”, AB ,,Amilina”, sėkmin-
giausia jauna aukštųjų technologijų įmone – UAB ,,Rubedo sistemos”. Aukštųjų techno-
logijų įmonių srityje apdovanotas ,,Thermo Fisher Scientific” Vilniaus padalinys, apdo-
vanojimą atsiėmė gen. direktorius Algimantas Markauskas (v).                        EELLTTAA nuotr.
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Populiarioji „Kunigaikščių užei ga” turi se sutę –
šių metų spalio 26 d. Darien prie mies tyje duris
atvėrė jauki „Old Vilnius Cafe”. Kavinė su

„priedais”, t. y. delikatesų skyriumi, mais to bei su -
venyrų parduotuve. Tiesą sakant, nuo „priedų” vis -
kas ir prasidėjo.

Kaip papasakojo žinomas Čikagoje versli nin -
kas Andrius Bučas (jis su žmona Laura yra naujo-
sios ka vinės savininkai), jų pirmagimis, su venyrų
parduotuvė „Lietuvėlė” pastaruosius kelis metus
jau nebenešė pelno, net pradėjo darytis nuostolinga
– tad reikėjo kažkaip spręsti jos liki mą. Iš pra džių
galvota atidaryti tokią pat nedidelę krautuvėlę, tik
kitoje vie toje. Tačiau draugui pasiūlius pa statą Da -
rien, nutarta prie parduotuvės pridėti ir lietuvišką
kavinę. „Gai la buvo ženklus nukabinti, – prisipa -
žįs ta Andrius, – bet turi eiti paskui klientus – kur
jie, ten ir mes. Naujoje vietoje jau spėjo ap silankyti
ameri kiečiai klientai, į ’Kunigaikščių’ restoraną
užsukda vę kartą per metus; čia, sakė, lankysis du
kartus per mėnesį.” 

Žmonėms reikalingos 
lietuviškos salelės

„Old Vilnius Cafe” įsikūrė ties
Lemont Rd. ir 75-os gatvės sankryža (tik-
slus adresas – 2601 75th St., Darien, IL).
Aplink spinduliu išsidės tę lietuvių pa -
mėg ti rajonai: Willow Springs, Wood -
ridge, Dow ners Grove, Clarendon Hills,
Western Springs, Westmont, netoli yra
Le mont ir Na perville. Pava dinimu „Se -
nasis Vil nius” savininkai pratęsia lie -
tuvišką temą ir lietuvybės propagavimą.
„Pa va di ni mas iš tikrųjų patraukia dė -
mesį, – pastebi Andrius. – Tie, kurie žino
Vilnių, iš karto supranta, kad tai euro -
pie tiška kavinė. Tie kurie nežino klau -
sia. Ta da aiškini, pasakoji – gar sini Lie -
tuvos vardą.” 

Ne mažiau nei amerikiečius sa vi -
nin kams sma gu matyti lietuvius. Pie tau -
damas čia jautiesi kaip Lietuvos sostinė-
je – salės sieną puošia freska su Vilniaus
senamiesčio vaizdais. Parduotuvėje –
pui kus lietuviškų suvenyrų pasirin ki mas, knygų
lentynose – naujausios Lietuvos leidyklų knygos.
Bučo nuo mone, modelis „viskas viename” pa si -
teisina: „Vieni ateina pavalgyti, kiti – knygų ar žur-
nalų nusipirkti, tuo pačiu nusi perka kokią bandelę.
Neseniai moteris gal dešimt minučių žiūrėjo į
Vilniaus paveikslą ir apsiverkė. Va, sako, ko mums
reikėjo. Malonu žino ti, kad kažkam suteiki galimy-
bę pasijusti kaip Lietuvoje.”

Cepelinai su... ketčupu?

„Senojo Vilniaus” ir „Kunigaikš čių užeigos”
vir tuvės skiriasi tiek, kiek skiriasi įvairių virėjų
braižas. Meniu panašus, bet ne toks pat. „No rėjome
išlaikyti lietuvišką meniu – šaltibarščiai, cepeli-
nai, balandėliai, – sako Andrius ir priduria: Į lietu-
viš ką restoraną žmonės ateina pavalgyti lietu-
viškai. Jei gu nori kitokio maisto ar prancūziško

vyno, tai ir eina ki tur.” „Kunigaikščių užeigos” ir
„Se no jo Vilniaus” savininkas pastebi, kad „labai
retai – gal du iš šimto – už sisakys pas mus ką nors
nelietuvišką – steiką ar burgerį. Visi nori alaus ir
spirgų. Nors žuvis taip pat labai po puliari, ypač
lydeka.” 

Amerikiečiai  lie tuviškos virtuvės patiekalus
ban do nedrąsiai. Bet kai pabando, patinka. Bučas
džiaugia si, kad naujoje kavinėje vienas amerikietis
per pirmas dešimt dienų jau spėjo apsilankyti tris
kartus – ir kaskart išbandyti skirtingus patie ka lus.
Jis prisimena savo patirtį „Kuni gaikš čiuose”, kai
nelietuviams klientams, užsisakan tiems tik su -
muš ti nius, siūlydavo nemokamai paragauti ko
nors lietuviško. „Buvo vienas amerikietis, –
pasakoja Andrius, – iš downtowno, netoliese dir bo.
Atei davo kiekvieną dieną, bet vis užsisakydavo
sumušti nį. Po kokių dviejų mėnesių galvoju – vis -
kas, nebegaliu daugiau, nešu ne mokamai karbo -
nadą, nepatiks, tai ne  patiks. Po to visą meniu išra-
gavo. Sakė – jis sumuštinių ėmė valgyti 50 proc.
mažiau.” 

Paklaustas, ar būna nelauktų rea kcijų į lietu-
viškos virtuvės patie kalus, Andrius pastebi, kad
daugelį stebina šaltibarščių spalva. Ir prisimena
vieną kuriozą. Kartą klientas parsinešė šalti barš -
čius namo, o vė liau pasiskundė, kad jie buvo su rū -
gę. Pasirodo, jis mikrobanginėje bandė juos pa -

sišildyti! „Cepelinai irgi nu ste bina, – pasakoja
vyras. – Prapjau na, o ten mėsa – iš kur čia ji atsira-
do? Juodaodžiai dažnai ant cepelinų ket čupo užsi -
pila. Arba ant bulvinių bly nų, arba ant vė darų...
Ten ka pa mo kin ti.” Iš žinomesnių lietuviš kų pa tie -
kalų jie negamina gal tik kastinio – ne bent būtų už -
sakymas kokiam ren giniui. Visus kitus pagrindi -
nius lietuviškus patiekalus turi. Jeigu jų nėra me -
niu, tai pasirodo kaip „specials” – čia patiekalai
kei čiasi kas dvi savaites. 

Bus naujovių

Andrius nežada sustoti. Prieš Naujuosius me -
tus turėtų pasirodyti naujų dovaninių prekių.
Lietuviškais suvenyrais susidomi ir amerikiečiai,
jiems mūsų keramika ar kiti dirbi niai – nematyti,
švieži. Tarp lietuvių populiarios knygos, žurnalai.

Knygų, beje, už simbolišką mokestį galima ir išsi -
nuomoti.

„Tačiau daugiausiai prekių, – pas tebi ver-
slininkas, – parduodame inter netinėje parduotuvė-
je Lietuvele.com.” Apie 60 proc. pardavimų su daro
užsakymai iš kitų valstijų. „Smagu gyve nantiems
kokiame miestelyje, Colorado valstijoje, gauti
mūsų rūkytos dešros, duonos... Da bar ban dysime
dar labiau plėsti pa siūlą, kad visus galėtų pasiekti
kuo daugiau lietuviškų produktų.” Jis atskleidžia
planus – sausio mėnesį atsidarys nauja „Lietu -
vėlė.com”, ku ri bus didžiausia ne tik Amerikoje,
bet ir viena rimčiausių internetinių lie tuviškų par-
duotuvių pasaulyje. „Tu rėsime arti 20,000 prekių –
beveik viskas, kas yra Lietuvoje, bus pas mus. Ban -

dysime siųsti šaldytus produktus į kitas
valstijas. Labai daug pageidaujama ce -
pe linų, bandelių su lašinukais,
koldūnų”, – dalijasi sumanymu Bučas. 

„Senajame Vilniuje” greitai bus
nau jų įdomių patiekalų, pirmiausia –
žvėrienos. „Jau išbandėme elnieną, šer -
nieną”, – pasakoja kavinės savi nin kas.
Jis tikisi, kad čia daugiau bus galima
eks perimentuoti – mažesnė vieta, vienu
metu neužeis šimtas žmo nių kaip „Ku ni -
gaikščiuose”. Tuo met tikrai sunku gal -
voti apie detales.

Kad sektųsi, negali sustoti

„Old Vilnius Cafe” dirba trys vi -
rėjai, „Kuni gaikščių užeigoje” – de vyni.
Visi profesionalai, su nemaža patirtimi.
Keli – nelietuviai. Štai mek  si kietis virė-
jas, „Senajame Vil niuje” padedantis

įdiegti naujus pa tiekalus, yra pilnu lai ku dirbantis
še fas „Mike Ditka’s” res torane. Iš viso darbuotojų
abiejose vietose – 38 žmo nės. Nemažas kolektyvas!
Darbuoto jams, darbo at mosferai Andrius ski ria
daug dėmesio. Jis mano, kad vie nas iš sėkmės ga -
rantų – gera komanda. „Ban dome išlaikyti tuos pa -
čius darbuotojus, ‘Ku ni gaikš čiuose’ 70 proc. žmo -
nių dirba nuo atidarymo die nos. Restoranų verslas
turbūt yra sun kiau sias. Net bankai neduoda pa -
skolų, nes žino, jog tik vienas iš dešimties išsilai -
kys ilgiau kaip trejus metus”, – sako Bučas. 

Žinoma, svarbu išlaikyti gerą ko kybę. „Mums
gal lengviau, nes didelė apyvarta, neužsistovi pro-
duktai, mė są gauname 3–4 kartus per savaitę, –
sako Andrius. – Bet kolektyvas yra labai svarbus
veiksnys – vienas nieko nepadarytumei.” Jis nesle -
pia, kad darbo labai daug. Ir – negali sustoti. „Rei -
kia naujienų, reikia akcijų, nuolat turi judinti van-
denį. Pats pastebiu – išvažiavome į Lietuvą mėne-
siui, ir jau sustojo apyvarta. Turi visą laiką judinti,
reklamuoti, važiuoti į Lietu vą ieškoti naujų su -
venyrų, užsakinė ti knygas ir t. t.”

Daugiau nei 50 proc. reklamos nu  kreipta į ne -
lietuviškus klientus. Internetinė reklama, pasak
An d riaus, veikia geriausiai – Groupon.com, „Wal -
king Social”. Daug žmonių, daug kitataučių sekasi
pritraukti par  davinėjant kuponus per Groupon.
com. O „Facebook” gali lengvai ir nemo kamai rek -
lamuotis. Iš senesnės meto dikos, anot jo, neblogai
veikia „Val pak” – kuponai, kuriuos kas mėnesį
gau na apylinkių gyventojai.   

Svajoja tapti profesionaliu šefu  

Ar galvojama apie kitus naujus parduotuvių
taškus? „Siūlo New York, siūlo Los Angeles, bet

Čikagoje – lopinėlis senojo Vilniaus
Čikagos�priemiestyje�Darien�atsidarė�kavinė�,,Old�Vilnius�Cafe”

RAMUNĖ LAPAS

Nukelta į 13 psl.

Freskos su Vilniaus vaizdais puošia kavinės sienas.

Kavinės savininkas Andrius Bučas.

Lietuviškoje kavinėje patiekalai ir lietuviškos prekės.
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Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

ADVOKATAI

Pradėjus žygiuoti ir vis tolstant
tam kryžiui, kartu su Vytuku ėmėme
dainuoti dainą apie šio partizano žūtį:

Trenkė šalį žinia lyg perkūnas,
Sudrebėjo Dzūkijos miškai.
Kraujuose jau guli Rugio kūnas,
O dar neskamba laisvės varpai.

Dar po šalį klajoja tironai,
Dar Sibire vergauja tėvai.
Tu, brolius palikęs bekovojant,
Išdavikų tinklan pakliuvai.

Dar atmerki, Rugeli, blakstienas,
Pažiūrėki, kas supa tave:
Stribokų daugybė, o tu vienas,
Vietoj rožių paskendęs kraujuo se.

Tavęs gedi Dzūkijos pušynai,
Liūdi vado jo žygio draugai.
Ir jie, pasislėpę ūkanose,
Rugio vardą minės dar ilgai.

Paėję pusiau asfaltuotu, pusiau
žvyro keliu, priėjome Pilvingius ir
prie kelio stovinčią „Parduotuvę”. Vi -
si kaip išprotėję puolė į vidų nusi pirk -
ti po porciją ledų. Aš irgi suvalgiau
vie ną porciją, kažkaip visas vi dus
atgijo. Bet kojos taip, deja, nesijau tė.
Pasiteiravau vado Arnoldo, koks ke -
lias šiandien mūsų laukia. Su žino -
jusi, kad tai bus asfaltas, vieškeliai ir
miško takai, pasiryžau batus nusiauti
ir eiti basomis. Aplinkiniai atkal bi -
nėjo, perspėjo, kad bus sunku basai
žygiuoti tokiu dideliu tempu ir su la -
bai sunkia kuprine.

Kojos greitai priprato. Batai ka -
baldžiavo pririšti prie kuprinės. Iš as -
fal tuoto kelio netrukus pasukome į
smėlėtą keliuką, vedantį per lauką. Su
Vytu sudainavome dar vieną dai ną,
kurios pirmas posmas „Laukus miš -
kus ir pievas apgaubia sutema. Mo -
čiu tė gailiai verkė sūnelį leisdama”
mums vėl priminė apie čia siautė ju -
sius neramumus. Kojos maloniai
braukė minkštą smėlį. Kiek vie nam
pa klaususiam tekdavo atsakyti, kad
man viskas gerai ir kad žymiai ma -
loniau eiti basomis per smėliuką nei
su spaudžiančiais batais. Iš lauko per -
ėjome į miško takelį, kuriame taip pat
susiradau patogią liniją ėjimui. Mane
pasivijo draugas, kuris, kaip pa aiš -
kėjo bendraujant, irgi baigė Žirmūnų
gimnaziją. Jis siūlėsi perimti mano
daiktų, nes buvo įsitiki nęs, kad man
jau visai blogai. Nu si juokiau ir pa siū -
liau ir jam nusiauti, nes taip eiti tik -
rai paprasta (netrina batai, kojos ne -
šunta, kvėpuoja), tik reikia žiūrėt,
kad ant kažko aštraus neužliptum.
Miš ko keliuku ėjome ilgai. Sustojus
prie asfaltuoto kelio, kurį turėjome
kirsti, sužinojome, kad liko dar pusė
šiandienos kelio. Ten užkandome,

atlikome trumpas masa žo procedū -
ras, vieni keitėsi kojines, kiti marš -
kinius. Šioje vietoje sužinojome, kad
po kiekvieno pasiūlymo baigti žygį
kertant didesnius kelius ir pakelei -
vingais automobiliais grįžti į Vilnių
iš viso iš žygio pasitraukė 12 žmonių.
Dažniausiai jie tai pasakydavo tik va -
dui, tad mes net nežinojome, o kai
žmonių tiek daug, sunkiai pas tebė -
davai, kad keleto trūksta.

Keliolika minučių pailsėję pe rėjo -
me kelią ir toliau keliavome. Ko jos jau
buvo visiškai pripratusios prie spyg -
liais nusėtų miško takelių. Kad einu
basa, prisimindavau tik ša lia einan -
čiajam pasiteiravus, kaip mano kojos.
Ėjau antroje eilėje. Stai ga abu vadai
ėmė bėgti. Nubėgę ke letą metrų ir
pažiūrėję į GPS, jie pa žymėjo ilgą li -
niją, kertančią keliuką ir niekam
nelei do jos pereiti. Ėmėme klausinėti,
kas čia bus. Jie atsakė, jog nuo čia 1
km turėsime bėgti. Pamatę, jog mūsų
veiduose entuziazmo visiš kai nebuvo,
prisipažino pajuokavę ir pasakė, jog
tai tradicija: visiems kar tu pereiti
lygiai 50 km nuo žygio pra džios ribą.
Taigi, sustoję į keletą ei lių, visi kartu
susikabinome už pa rankių ir draugiš -
kai kirtome šią ri bą. Visi ėmė ploti ir
šūkčioti. Norėjo si visus juos apka -
binti. Jaučiausi kaip vienoje didelėje
šeimoje.

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

VIDAUS LIGOS 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

Kalbame�lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos�susitarus

AKIŲ LIGOS

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija
150�E.�Huron,�Suite�1000

Chicago,�IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA KERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DANTŲ GYDYTOJAI

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

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

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Trokštu pabuvoti ten, 
kur vargo seneliai ir proseneliai

Eglė Česnakavičiūtė
10

Siuntiniu paemimas is namu: 
Tel: 630-774-2136

 
Automobiliu gabenimas i visas 
pasaulio salis. 
Asmens turto perkraustymas. 
Automobiliu pirkimas is visu 
JAV aukcionu. 
Tel: 708-599-9680

Tel:708-907-3000www.atlanticexpresscorp.com

Siuntiniu pristatymas lektuvu bei laivu i Lietuva, Latvija ir Estija

Adresas: 8801 S. 78th Ave,Bridgeview, IL 60455

Bociu Mene, 
14911 127th St.,
Lemont, 
IL 60439 
(Dirba tik savaitgaliais)

Atlantic Express Chicago, 
2719 W. 71 St.,
Chicago, 
IL 60629 
Tel: 773-434-7919

Lithuanian Plaza, 
9921 S. Roberts Rd., 
Palos Hills, 
IL 60465 
Tel: 708-599-9866

 Kunigaiksciu Uzeiga,
 6312 S. Harlem Ave,
 Summit, 
 IL 60501 
 Tel: 708-594-5622

Old Vilnius Café, 
2601 75th St. Suite B, 
Darien,
IL 60561 
Tel: 630-324-6811

Ruta, 
6551 South Cass Ave.,
Westmont,
IL 60559 
Tel: 630-964-7882

Always With Flowers, 
1138 B S. State St., 
Lemont, 
IL 60439 
Tel: 630-257-0339

Eurus Deli,
22 W. 535 Butterfield Rd., 
Glen Ellyn,
IL 60137 
Tel: 630-469-4290

  Balalaika Wheeling, 
  259 E. Dundee Rd., 
  Wheeling, 
  IL 60090 
  Tel: 847-520-7777

(
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  Balalaika Mundelein, 
  368 Townline Rd., 
  Mundelein, 
  IL 60060 
  Tel: 847-566-6660

Siuntiniu surinkimo vietos:

Bus daugiau.

nesiryžtame, nes labai daug darbo, –
prisipažįsta Bučas. – Ir Čikagos šiau-
rėje gyvenantys lie tu viai kalbina, bet
baisu, nes ne vienas restoranas ten
jau buvo, tačiau gana greitai užsi-
darė. Klientai ten nėra susitelkę vie -
noje vietoje.” 

Pats Andrius dirba viską – ypač
naujoje vietoje tenka daug ką paro-
dyti, pamokinti. Jis sukasi ir virtuvė-
je. Nors specialaus diplomo neturi,
bet pa tir ties „Kunigaikščiuose” per
septynerius metus įgyta daug. Vyras
prisipažįsta, jog jo planuose – Čika -
goje esanti šefų mokykla „Gordon
Bleu”. „Nuo mažens patiko kepimas,

virimas, labai norė čiau eiti mokytis,
tik niekaip neprisiruošiu. Bet toks
tikslas yra.” Jis mielai užsiimtų kuli-
narija pilną laiką. Ir dabar, kai tik
turi laiko, eina į virtuvę: „Ten matai
kitų klaidas, mokiniesi iš jų, moki -
nie si iš kitų patirties, ir tai tik su ža -
dina norą dar kažką naujo, įdomaus
pabandyti.” 

Naujosios kavinės darbo valan-
dos: pirm.–ketv. nuo 10 v. r. iki 8 v. v.,
penkt. ir šešt. – nuo 9 v. r. iki vidur-
nakčio, sekm. – nuo 9 v. r. iki 8 v. v. Ne -
trukus pradės veikti „Old Vilnius Ca -
fe” internetinė svetainė. Tuo tarpu
vi suo met galite užklysti į Lietuvė -
lė.com. 

,,Old Vilnius Cafe”
Atkelta iš 12 psl.
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ZENONAS RIPINSKIS

Šiaulių universitetas (ŠU) tęsia bend ra dar -
biavimą su JAV universitetais, su kuriais
jau pasirašytos penkios bendradarbiavimo

sutartys. Vienas iš šiauliečių partnerių – Uni -
versity of  Nebraska at Omaha (UNO), su kuriuo
jau 15 metų šiauliečiai plėtoja draugystės ryšius.

Iš Omaha ką tik grįžo Šiaulių uni versiteto
(ŠU) delegacija ir šio universiteto kamerinis
merginų choras „Pavasaris”, dalyvavę kultūrinių
mai nų 15-kos metų sukakties mi nėjimo pro-
gramoje. Viešnagės metu bu vo aptartos tolesnio
bendradarbia vimo gairės, apimančios bendradar-
biavimą mokslo, studijų ir kultūros srityse.

Amerikiečiai šiauliečiais pa si tiki

ŠU delegacijos vadovė mokslo ir meno prorek-
torė prof. Stefanija Ali šauskienė pasidžiaugė, kad
amerikie čiai išreiškė didelį pasitikėjimą ŠU kaip
partneriu ir nori plėsti bendradarbiavimą. Ji
pasakojo: „Su sitikime su University of  Nebraska
kancleriu dr. John Christensen buvo pasidžiaugta
jau 15 metų sėkmingai plėtojamais bendradarbiav-
imo ry šiais. Priėmimo metu universiteto vadovai
pažymėjo, kad vertina sėkmin gai plėtojamus drau-
gystės su ŠU bendradarbiavimo ryšius ir išreiškė
norą plėtoti ryšius rengiant studijų programas, įsi-
traukiant į bendrus mokslinius ty rimus. UNO kan-
cleriu perdaviau ŠU rektoriaus kvie timą ki tų metų
pavasarį atvykti į Šiaulių universitetą ir surengti
abiejų universitetų mokslo ir meno savaitę. Mano -
ma, kad šios mokslo ir meno savaitės Šiauliuose
metu bus galutinai sutarta dėl konkrečių ben-
dradarbiavimo projektų ir tyrimų. 

Su prorektoriumi mokslo ir tyri mų reikalams
Scott D. Snyder sutarė me, kad pavasarį rengiamos
Univer sity of  Nebraska mokslo ir meno sa vaitės
Šiauliuose metu abiejų universitetų mokslininkai
pristatys savo ty rimus, arčiau susipažins ir ras
kon kre čių bendradarbiavimo taškų. Ame rikiečių
nuomone, sėkmingas bendradarbiavimas kultūros
srityje, pasitikėjimas vienas kitu įrodė, kad labai
produktyvus galėtų būti ir bendradarbiavimas
kitose srityse. Jie net neabejoja, kad ŠU yra geras
bendra darbiavimo partneris.

Kalbėjome apie galimybę vykdyti bendrą dok-
torantūrą, nors ją pa rengti dėl skirtingų teisinių ir
kitų reikalavimų yra gana sunku. Ieškosi me gali -
mybių, kaip galėtume keistis mokslininkais, dės -
tytojais, su dirban čiais doktorantūros studentais.”

ŠU prorektorė prof. S. Ališauskie nė Omaha
susitiko ir su Ankstyvosios intervencijos instituto
vadove prof. De borah Wisnesky. Institutas Omaha
įsteigtas neseniai, kad galėtų atlikti mokslinius
tyrimus ir rengti doktorantūros ir kitas studijų
programas bei rengti mokslininkus būtent anks -
tyvojo ugdymo ir ankstyvosios intervencijos sri-
tyse. Su šio instituto direktore sutarta ieškoti ga -
limybių bendradarbiavimo pagrindu steigti dok-
torantūros studijų programas ankstyvosios inter-
vencijos tema, nes tiek Amerikoje, tiek Europoje ši

sritis yra nauja, todėl remiama įvairių Euro pos ir
Amerikos šalių fondų. Taip pat ŠU atstovai susi-
tiko su universiteto Omaha Specialiojo ugdymo ir
logopedijos departamento mokslinin kais, dir ban -
čiais inkliuzinio, specialiojo ugdymo ir kalbos
sutrikimų srityse. Su jais kalbėta apie bendrus
tyrimus, kadangi yra bend ri partneriai Europoje –
Rytų Suo mijos universitetas. Beje, visiškai ne -
seniai šiame departamente lankėsi ŠU Socialinės
gerovės ir negalės studijų fakulteto dekanė prof.
Ingrida Baranauskienė ir prof. Liuda Rad ze -
vičienė, kurios su kolegomis tarėsi dėl bendrų
moks linių tyrimų ir bendros magistrų studijų pro-
gramos sukūrimo.

Kiti lietuvių delegacijos nariai taip pat turėjo
naudingų susitikimų. Technologijos fakulteto
prodekaną doc. Nerijų Ramanauską domino su si -
tikimai su kolegomis University of  Nebraska at
Omaha Technologijų ir informatikos fakultete ir
Grase Uni versity. ŠU Socialinių mokslų fakulteto
prodekanė Vilma Tubutienė Uni versity of  Nebras -
ka Viešojo administravimo departamente aptarė
toles nius bendradarbiavimo aspektus.

Su šio universiteto vadovais aptartos ir nuo-
tolinių kursų, vaizdo konferencijų rengimo gali -
mybės. Tai būtų nebrangu ir naudinga abiem pu -
sėms.

Koncertais pažymėtas 
kultū ri nių mainų 15-metis

ŠU kamerinio merginų choro „Pa vasaris”,
vadovaujamo doc. Gedi mino Ramanausko, koncer-
tais Oma ha pažymėtas University of  Nebraska ir
ŠU kultūrinio bendradarbiavimo 15-metis. Nuo
1997 m., kai buvo pra dėti rengti kultūrinių mainų
projektai, Lietuvoje ne kartą koncertus su rengė
University of  Nebraska at Omaha koncertinis
choras, pučiamųjų instrumentų simfoninis or -
kestras, džiazo ansamblis, studentų teatro trupė, o
Ameri koje koncertavo ŠU liaudiškos muzi kos
ansamblis „Saulė”, studentų cho ras „Studium”,
dabar – merginų ka merinis choras „Pavasaris”.
Taip pat vyko dėstytojų, studentų mainai.

Šį kartą Omaha, Lincoln ir Čika goje koncertus
surengęs ŠU kamerinis merginų choras „Pa va -
saris” buvo labai šiltai sutiktas tiek lietuvių, tiek
amerikiečių. Choro meno vadovas pažy mė jo, kad
kolektyvui teko gana di delis krūvis – per 12 vieš-
nagės JAV dienų teko koncertuoti net 11 kartų.
„Noriu pasidžiaugti, kad merginos sėkmingai
išlaikė šį egzaminą. Choro parengta programa,
kurioje daugiausia skambėjo lietuvių kompozi-
torių kūriniai, patiko klausytojams. Keliau dami į
JAV turėjome ir kitų tikslų. Kadangi dalis mūsų
choro daininin kių yra mūsų universiteto absol-
ventės ir dirba ugdymo įstaigose, norė jo me
aplankyti Amerikos mokyklas ir artimiau susi-
pažinti su jų švietimo sistema, muzikinio ugdymo
programa. Omaha aplankėme net tris bendrojo
ugdymo mokymo įstaigas, stebėjome pamokas,
bendravome su pe dagogais ir vaikais. University
of  Neb raska mums buvo sudarytos sąlygos
lankytis užsiėmimuose. Su universi teto Muzikos
departamento vadovais aptarėme tolesnę ben-
dradarbiavimo programą, kurioje numatoma
atnaujinti pasikeitimą dėstytojų stažuo tė mis ir
studentais. Kitų metų pavasarį į Šiaulius atvyks
kuris nors ameri kiečių studentų meno kolekty-
vas”, – sakė doc. Ramanauskas.

Šiauliečiai Čikagoje ir Omaha surengė koncer-
tus ir vietos lie tu viams, giedojo šv. Mišiose lietu-
vių pa ra pijose, lankėsi lietuvių bend ruome nėse.
Šiauliečius, kaip jau įprasta, gražiai priėmė
Omaha susigiminia vusių miestų asociacijos drau-
gystės su Šiauliais lietuvių komitetas, vado -
vaujamas Gedimino Murausko.

Šiauliečiai toliau plėtoja bendradarbiavimą su JaV universitetais

ŠU ir UNO vadovai po susitikimo.

Susitikimas su Omaha lietuvių bendruomene.

Choro ,,Pavasaris” koncertas. AAuuddrriiaauuss  PPaauullaauusskkoo ir NNeerriijjaauuss  RRaammaannaauusskkoo nuotr.



VYTAUTAS�MATULIONIS

SSAA PPNNŲŲ   ŠŠAALL IISS

Toli, toli, kur susilieja žemė ir dangus,
Kur saulė vakare sugrįžta mirti į namus,
Kur žvaigždės gaubia skriejantį pasaulį,
Yra šalis keista, be keršto, be apgaulių.
Jokia žmogaus akis jos niekad neregėjo:
Šalis taikos – jos mįslės niekas neatspėjo.

Bet kai akis užmerkiu, mintys ima spiestis,
Ji tampa tokia artima – gali ranka paliesti.
Jos gaivus oras, jos žydri mėlynė, ežerai,
Vilioja skristi ten, kur klesti gėris amžinai:
Virš ošiančių miškų, laukų, gėlėtų pievų,
Kur viešpatauja meilė ir žydi baltos ievos.

Kai iš svaiginančio, gėlėto sapno pabundu,
Širdis nerimastauja, ilgisi žaliuojančių lankų.
Vaitoju sugrąžintas bauginančion tikrovėn:
Nuviltas ir parduotas jausmų audros vergovėn.
Tačiau, nors mano sieloj vėl nyki naktis,
Jos gelmėse skaidriai liepsnoja nemari viltis.
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vyrų. Todėl ir kai kurie komentato -
riai sako, kad ne Obama laimėjo, bet
Romney pralaimėjo.

Porinkiminės apklausos rodo,
kad balsuotojams labiausiai rūpėjo,
kiek Obama seksis, sprendžiant (pra -
dedant svarbiausiomis) ekonomikos,
nedarbo, sveikatos draudimo, sociali -
nių programų (Social Security, Medi -
care ir Medicaid), biudžeto, įsisko li -
nimo, mokesčių, švietimo ir užsienio
politikos (paskutinėje vietoje!) prob-
lemas. Obama žada sėkmingai už -

baigti savo misiją vėl pastatyti Ame -
riką ant tvirtų kojų, bet jis neturi at -
sa kymo, kaip tai padaryti, jei jis ne -
di dins mokesčių net 98 proc. mokes -
čių mokėtojų ir nesumažins valsty-
bės vis didėjančių įsipareigojimų.
Vis dėlto ti kėkimės, kad Amerika
išrinko kito kį Obama, labiau paty -
rusį, bet ir rea liai išmintingesnį –
skirtingą nuo to, kuris laimėjo Bal -
tuo sius rūmus prieš ketverius metus
vien pažadais, primenančiais senąjį
komunistų manifestą „Kas buvo nie -
kas, bus viskuo.” Ar demokratai? 

Kiek verta antroji kadencija?
Atkelta iš 3 psl.

Projektu ,,Lietuvos skydas” norima
iš reikšti lietuvių vienybės idėją, su -
rinkti informaciją apie iškilius Lie -
tuvos žmones. Ministras pasidžiaugė,
kad Gintė Damušytė paskirta atsa -
kinga už ryšius su Pasaulio Lie tuvių
Bendruomene (PLB). A. Ažu balis sa -
kė, kad rengiamos ambasados išva -
žiuo ja mosios misijos, plečiamas elek-
troninis konsulatas, tačiau tam rei -
kia nemažai lėšų. 

Sesijoje pristatyta PLB valdybos
naujoji pirmininkė Danguolė Navic -
kienė, išrinkta šių metų rugpjūčio
7–10 d. Vilniuje vykusio PLB XIV Sei -
mo metu. Seime dalyvavo ir JAV LB
atstovai. D. Navickienė sakė, kad am -
ba sadorius Ž. Pavilionis uždavė na -
mų darbus mums visiems, juos atlik-
ti bus reikalinga nemažai pasiaukoji-
mo. Naujoji PLB valdybos pirmi nin -
kė kvietė dirbti nesiaukojant, o tie -
siog pašvenčiant savo darbus lietuvy-
bei. D. Navickienė pristatė naują JAV
LB internetinį puslapį, kurio atnau-
jinimu ji rūpinosi: www.lithua nian-
american.org/main/lt/

Apie JAV LB įtaką ir santykius
su Wash ington, DC  kalbėjo Danelė
Vi dutienė. Jos pranešimas buvo išs-
pausdintas š. m. lapkričio 1 d. ,,Drau -
ge”(www.draugas.org/11-01-12vidu-
tiene.html). Andrius Anužis, kalbėjęs
apie Lietuvos ir Jung tinių Valstijų
san tykius, sakė yra dalyvavęs JAV
politikoje, buvęs lobistas, respub-
likonas. ,,Ta ry ba turi pranešti apy -
lin kėms, ką reikia daryti, kaip ben-
drauti su JAV valdžios atstovais.
Prak tiniai pa tarimai labai svarbu,
kol kas trūksta geros informacijos,
bet turėsime naują savo tinklalapį,

kur bus galima rasti svarbią infor-
maciją”, – sakė pra nešėjas. Anot A.
Anužio, lituanistinėse mokyklose
rei kia mokyti vaikus rašyti laiškus
Kongreso nariams. Lietuvos valdžia
nenori, kad mes daug kalbėtume apie
Kaliningradą, tačiau turime iš Lie -
tuvos valdžios gauti gaires, ką mes
turime daryti politikos srityje. Kar -
tais pavieniai žmonės turi savo su -
pratimą apie Lietuvos politiką, tad
Ben druo menei, pasak A. Anužio, rei -
kėtų turėti bendras nuo statas. Veiks -
mingiausia būtų sudaryti gru pę žmo -
nių, kurie susitiktų su Kon gre so na -
riais. Pranešėjas siūlė su rengti dau-
giau konferencijų Wash ing ton, DC,
siekiant skleisti geras žinias apie
mūsų šalį. Lietuva Ame ri koje žino-
ma kaip krep šinio šalis, da bar ame -
rikiečiai žino Rūtos Meilu ty tės var -
dą, bet to nepakanka.

Po pranešimo vykusioje diskusi-
joje Tary bos narys Algis Lukas sakė,
kad Kultū ros taryba rengia kultū -
rinius rengi nius, bet trūksta infor-
macijos apie juos. ,,Kongreso nariai
tu ri žinoti apie mūsų kul tūrą. Kul -
tūros ministe rijos reikia prašyti, kad
skirtų finan savimą, kad atvyktų iš
Lietuvos me no ansambliai”, – sakė A.
Lukas.

Pranešimą apie Lietuvos ir JAV
santykius bei apie JAV LB vaidmenį
šioje srityje skaitė Algimantas Gečys
( w w w. d r a u g a s. o r g / 1 0 - 1 1 - 1 2 g e  -
cys.html). Jis  pasidžiaugė išaugusia
Atlanta bendruomene ir gražiais
visos Lietuvių Bendruomenės dar-
bais. ,,Jaučiamės esą globalios Lietu -
vos dalimi”, – su pasididžiavimu kal -
bėjo pranešėjas.

Bus daugiau 

,,Jaučiamės esą globalios
Lietuvos dalimi”
Atkelta iš 5 psl.

Ilgametis JAV LB veikėjas A. Gečys ir JAV LB Archyvų komiteto pirmininkė D. Lukienė.
JJuussttiinnoo  BBaarrttkkeevviiččiiaauuss nuotr.

Mylimo sūnaus

A † A
ALGIMANTO

netekus, gilią užuojautą 
NATALIJAI ir JONUI VAZ NELIAMS 

reiškia

Beverly Shores Lietuvių klubas

A † A
ALGIMANTAS ANTANAS

VAZNELIS
Po ilgos ligos mirė 2012 m. lapkričio 26 d., sulaukęs 55 metų.
Gimė 1957 m. kovo 23 d. Čikagoje.
Gyveno New Lenox, IL, anksčiau Oak Lawn, IL.
Nuliūdę liko: žmona Stefanija Stirbytė; duktė Kristina Pop su

vyru And rei; duktė Viktorija Vaznelytė; sūnus Algimantas Vaz -
nelis; tėvai Jonas ir Natalija Vazneliai; brolis Jonas su žmona
Kamila  ir šeima; brolis Sigitas su žmona Rūta ir šeima, kiti gi -
mi nės, drau gai ir pažįstami.

A. a. Algimantas bus pašarvotas penktadienį, lapkričio 30 d.
nuo 4 val. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo na muo  -
se, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 1 d. 9:30 val. ryto iš Pet -
kus Lemont laidojimo namų velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio
Ma tulaičio misiją, 14911 127 th St., Lemont, kurioje 10 val. ryto
bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių laidotuvės privačios.

Vietoje gėlių prašome aukoti American Cancer Society.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-

vau ti atsisveikinime ir šv. Mišiose.
Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE
��  Šv. Kazimiero kongregacijos seserys
maloniai kviečia visus gruodžio 1 d.
9:30 val. r. pasimelsti, kad kongregaci-
jos steigėja Motina Marija Kaupaitė būtų
paskelbta Palaimintąja. Šv. Mišias tė vas
John Surette, SJ atnašaus seselių Mo ti -
niš kajame na me, 2601 W. Marque tte
Rd., Chicago, IL 60629. Dau giau infor-
macijos su teiks ses. Theresa Dabulis
tel. 773-776-1324. Po Mišių – kavutė.

��  Gruodžio 1 d., šeštadienį, 7 val. v.
Jau nimo centre (5620 Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636) įvyks pokylis Lie tu -
vių Operai (LO) paremti. Programoje –
LO solistų, choro, choreografinės gru -
pės, kviestinių dainininkų ir šokėjų pa si -
ro  dymai, vakarienė, loterija ir šokiai.
Vie   tas užsisakyti galima tel. 630-833-
1893. Bilietus galima įsigyti krautuvėlė-
je ,,Lietuvėlė” (2601 75th St., Da rien,
IL) ir ,,Lithuanian Plaza Bakery & Deli”
(9921 S. Roberts Rd., Palos Hills, IL).
Kaina – 50 dol. Norintiems pamatyti tik
koncertą bilietas balkone kainuos 25 dol.

��  Gruodžio 1–2 dienomis Pasaulio lie -
tuvių centro Fondo salėje (14911 W.
127th St., Lemont, IL 60439) vyks mo -
ky tojų konferencija ,,Mokytojas – moky-
tojui”. Šeštadienį konferencijos pradžia
4 val. p. p., sekmadienį – nuo 9 val. r.
Pas kaitas skaitys Vilniaus ,,Lietuvių
namų” užsienio lietuvių skyriaus vedėja
Asta Turskienė. Visus, besidominčius li -
tua nistiniu švietimų kviečiame apsi-
lankyti. 

��  Švč. Mergelės Marijos Gimimo para -
pi jos bažnyčioje (6812 S. Washtenaw
Ave., Chicago, IL 60629) Advento re -
ko lekcijas ves kunigas dominikonas
Pau lius Rudinskas, OP. Gruodžio 8 d. te -
ma ,,Žmogaus pažeidžiamumas. Ar tu -
rėtume nuo jo bėgti, ar turėtume jį ap -
ka binti?” Eucharistijos pra džia 4 val. p.
p. Prieš šv. Mišias bus klausoma išpa -
žin čių (nuo 3 val. p. p.). 

��  JAV LB Cicero apylinkė gruodžio 9 d.
po 9 val. r.  lietuviškų šv. Mišių  rengia
šven tinę Agapę Šv. Antano parapijos di -
džioje salėje. Agapės metu kalbės dr. Li -
nas ir Rima Sidriai. Meninę programą
at  liks para pi jos choras, vadovaujamas
Vilmos  Meilutytės. Giedosime kalėdines
giesmes, bus gausios vaišės.  Kviečiame
vi sus atvykti ir pasidžiaugti artėjančia
Kris taus Gimimo švente. 

��  Gruodžio 9 d. po 10:30 val. r. šv. Mi -
šių Tėvų jė zui tų koplyčioje Jaunimo cen-
tro Moterų klubas kviečia visus at vykti į
centro kavinę pa skanauti mieli nių blynų
su obuoliene. Visus pasigardžia vusius
kvie  čiame dalyvauti Lie tuvių rašytojų
draugijos ruošia ma me Maironio pami -
nėjime. Poetė Eglė Juod val kė pa si da lins
savo įspūdžiais iš ke lio nės po Lie  tu vą ir
paskaitys keletą sa vo kūrybos eilių.

��  Filisterių skautų sąjungos Čikagos
sky  riaus kalė di nė popietė vyks gruodžio
15 d. nuo 2 val. p. p. adresu:13429 W.
Oakwood Ct., Ho  mer Glen, IL)

��  Gruodžio 16 d., sekmadienį, Pasau -
lio lietuvių centro Moterų renginių ko mi -
tetas rengia tradicines Kūčias. Jos įvyks
12:30 val. p. p. PLC didžiojoje salėje.
Vi sus kviečiame dalyvauti. Registruotis
pra šome PLC raštinėje arba tel. 630-
257-8787.

��  Gruodžio 16 d. po 10:30 val. r. Mi -
šių kviečiame visus prie bendro Kūčių
stalo Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa -
rapijos salėje. Bilietus prašome užsi sa -
kyti iš anksto tel. 773-776-4600 (Aud -
ra). Meninę programą atliks vai kų stu di -
ja „Tu ir aš” (vadovė Loreta Janule vi čiū -
tė), solistė Urtė Zaka raus  kaitė ir for te pi -
jono klasės moki niai (vadovė Jolanta
Ba nienė).

IŠ ARTI IR TOLI...

��  LR ambasada Washington, DC kvie -
čia lapkričio 30 d., penktadienį, nuo 5
val. p. p. į susitikimą-apskrito stalo dis -
ku siją su LR užsienio reikalų ministeri-
jos užsienio lietuvių departamento am -
basadore ypatingiems pavedimams Gin -
te Damušyte. Ambasadorė renginio me -
tu pristatys URM parengtą ir Vyriau sy -
bė s patvirtintą Globalios Lietuvos prog -
ramą bei aptars kitus išeivijai aktualius
klausimus. Susitikime taip pat dalyvaus
PLB pirmininkė Danguolė Navickienė,
JAV LB KV pirminin kė Sigita Šimkuvie -
nė, Kanados LB pirmininkė Joana Ku -
ras. Susitikimas vyks ambasados patal -
po se (2622 16th St., NW, Washington
DC, 20009. Apie dalyvavimą prašoma
pra nešti tel.: 202-234-5860 ext. 111
ar ba el. paštu viktorija.butkiene@urm.lt 

�� ,,Šiaudinukų dirbtuvėlė” sekmadienį,
gruodžio 2 d., po 10 val. r. ir po  11:30
val. r. šv. Mišių įsikurs  Apreiškimo para-
pijos apatinėje salėje (70 Havemeyer
St., Brooklyn, NY 11211). Įėjimas ne -
mo  kamas, pageidautina išankstinė re -
gis  tracija tel. 203-762-9726 arba el.
paš  tu: sid100@aol.com (Pat Sidas).
Bus užkandžių. 

�� Lietuvos ambasada (2622 16th St.,
NW, Washington DC, 20009) kviečia
gruodžio 9 d., 12 val. p. p. atvykti į po -
pie tę ir pasidžiaugti artėjančiomis šven-
tėmis. Bus pristatomi Stasės Griganavi -
čiūtės sukurti šiaudiniai papuošimai eg -
lutei ir sodai. Autorė pasidalins mintimis
apie savo kūrybą. Vaišinsimės Kūčių pa -
tiekalais. Apie dalyvavimą pranešti tel.
202-234-5860 trump. 111 arba el.
paš  tu  viktorija.butkiene@ urm.lt

��  Philadelphia skautai ir skautės gruo džio
9 d. tuoj po 10:30 val. r. šv. Mišių kviečia
visus į tradicines skautų Kūčias Šv. And rie -
jaus parapijos salėje (19th ir Wallace St.,
Philadelphia, PA 19130). Bilietus galima
įsi gyti kiekvieną sekmadienį Šv. Andriejaus
parapijoje  bei užsisakyti pas Ma rytę Sušin -
s kienę tel. 215-969-2117, Laimą Bagdo -
na vičienę tel. 609-268-8045 arba Liną
Kučą tel. 610-622-7148. 

��  San Francisco, CA lietuvių Kūčios
vyks gruodžio 15 d., šeštadienį, nuo 5
val. p. p. iki 9 val. v. adresu: Oakwood
Athletic Club, 4000 Mt. Diablo Blv.,
Lafayette, CA 94549. Kūčias ruošia JAV
LB San Francisco apylinkė.

��  Gruodžio 16 d. Šv. Onos bažnyčioje
(433 E. Golfwood Rd., Beverly Shores,
IN 46301) 1 val. p. p. šv. Mišias at na -
šaus tėvas Antanas Gražulis, SJ. Po šv.
Mišių Beverly Shores Lietuvių klubas vi -
sus maloniai kviečia paklausyti choro ir
klubo vaikų atliekamos programos, pa -
bendrauti prie kalėdinės eglutės. Kaip ir
kiekvienais metais, klubo valdyba pa k -
vies visus prie vaišių stalo.

AAddvvookkaattaass
VVYYTTEENNIISS  LLIIEETTUUVVNNIINNKKAASS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

TTeell..  777733--228844--00110000

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

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

Tel. (773) 847-7747

SKELBIMAI

,,draugas” skelbia vyriausiojo redaktoriaus paiešką

Darbo�pradžia�– 2013�m.�balandžio�1�d.��Alga�– pagal�sutarimą.
Savo� CV� siųsti� „Draugo“� tarybos� pirmininkui� Vytui� Stanevičiui� el.� paštu

svyto@comcast.net

Lapkričio 27 d. didžiausiame Či -
kagos laisvalaikio ir pramogų centre
Navy Pier lietuviškais „šiaudinu -
kais” papuošta kalėdinė eglutė. Tą
die ną šventinėje salėje, kurioje nuo
gruodžio 30 d. iki sausio 6 d. vyks
kasmetinis „Žiemos stebuklų festiva -
lis” („Winter Wonder Fest”), buvo ka -
binamos šviečiančios girliandos,
įren   giami pramoginiai įrenginiai,
ruošiama scena pasirodymams ir,
žinoma, puo šiamos eglutės.

Lietuviškojo šventinio medelio
dabinimu LR Generalinio konsulato
Čikagoje ir Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus prašymu sutiko pasirū -
pin ti Marija Kriaučiūnienė, kuriai
maloniai padėjo muziejaus darbuoto-
ja Rita Janz. Savo kūrybos „šiaudi -
nukais” M. Kriaučiūnienė jau dau -
gelį metų puošia kalėdines eglutes
net keliose Čikagos vietose: Navy

Pier, O’Hare bei Midway oro uostuo -
se, Cook apygardos iždo biure ir t. t. 

Tradiciškai pirmasis pasigerėti
papuošta eglute atvyko LR generali -
nis kon sulas Čikagoje Marijus Gudy -
nas. Diplomatas padėkojo moterims
už įdėtą triūsą, gyrė unikaliai atro-
dančią ir iš kitų išsiskiriančią lietu-
višką eglutę bei džiaugėsi, jog tauti-
nis paveldas vis plačiau pristatomas
Čikagos gyventojams ir svečiams.

Maloniai kviečiame gruodžio 9
d. 2 val. p. p. atvykti į Navy Pier (600
E. Grand Ave., Chicago, IL) pasižiū -
rėti „Suktinio” ir „Lietuvos vyčių”
atliekamų lietuvių liaudies šokių,
pasigėrėti šventinėmis eglutėmis bei
pasidžiaugti kitomis „Žiemos stebuk-
lų festivalio” pramogomis.

LR generalinio konsulato 
Čikagoje info

Generalinis konsulas Marijus Gudynas ir Marija Kriaučiūnienė.
AAggnnėėss  VVeerrtteellkkaaiittėėss nuotr.

Lapkričio 17 d., šeštadienį, į Ateitininkų namuose vykusias vienos dienos rekolekcijas
tema „Dievas moters kasdienybėje” susirinko gausus būrys moterų.  Re ko lek cijas vedė
seselė Ignė Marijošiūtė.                                                                         DDaaiinnooss  ČČyyvviieennėėss nuotr.

navy Pier jau papuošta lietuviška eglutė


