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Washington, DC (BNS) – JAV
gynybos sekretorius Leon Panetta
teigia, kad JAV ir Afganistanas pasi-
ekė paskutinį Afganistano saugumo
ir suvereniteto užtikrinimo etapą,
pranešė BBC. Gynybos sekretorius
taip kalbėjo Pentagone priimdamas
Afganistano prezidentą Hamid
Karzai. Savo ruožtu JAV viešintis H.
Karzai sakė esąs įsitikinęs, kad jo

trijų dienų viešnagės metu šalys
,,susitars dėl dvišalio saugumo moda-
lumo”. 

JAV ir Afganistanas derasi dėl
dvišalio susitarimo, kuriuo bus
nustatytas Afganistane liksiančių
pagalbinių JAV karių skaičius po to,
kai 2014 metų pabaigoje iš šalies bus
išvesti visi mūšiuose dalyvaujantys
kariai. 

Vilnius–Trakai (URM info, Ber -
nardinai.lt) – Tradiciniame ne for -
maliame, kasmet Trakuose rengia -
ma me „Sniego susitikime” (Snow
meeting), šiais metais vykusiame
sausio 10–11 dienomis, dalyvavo ir
ne vyriausybinių organizacijų atsto-
vai iš JAV: US Atlantic Council, US
German Marshall Fund, The Nation -
al Democratic Institute, Carnegie En -
dowment for International Peace,
,,Free dom House” ir kt.

Jie, kartu su ES, NATO ir Eu ro -
pos saugumo ir bendradarbiavimo

or ganizacijos (ESBO) pareigūnais,
Prancūzijos, Olandijos, Švedijos,
Len kijos, Latvijos, Estijos, JAV,
Danijos strateginių studijų ir tarp-
tautinių santykių tyrimų institutų
atstovais, diskutavo globalios politi-
kos, saugumo, ES ir Rytų partnerys-
tės temomis. Lietuvos Respublikos
prezidentė Dalia Grybauskaitė su
„Sniego susitikimo” dalyviais aptarė
užsienio politikos, saugumo ir ener-
getikos klausimus, Lietuvos pirmi-
ninkavimo ES svarbiausius uždavi-
nius. 

JAV ir Afganistanas pasiekė paskutinį 
saugumo užtikrinimo etapą

Washington, DC (,,Draugo”, LR
URM info) – Praėjus 22 metams po
sovietų įvykdytos agresijos prieš
beginklius Lietuvos žmones, taip sie-
kiant užgniaužti atgimstantį jaunos
šalies valstybingumą, Lietuvos dip lo -
matinių atstovybių ir konsulinių
įstaigų darbuotojai visame pasaulyje
prisijungė prie tradicinės sausio 11-
osios rytą Lietuvoje surengtos pi -
lietinės akcijos „Atmintis gyva, nes
liudija” ir prisiminė Laisvės gynėjus
uždegdami žvakeles savo įstaigų lan-
guose.

Lietuvos Respublikos ambasada
Washington, DC kartu su German
Marshall Fund of  the United States
sausio 10 dieną surengė minėjimą-
dis kusiją, skirtą prieš daugiau nei du
dešimtmečius vykusiems sausio įvy-
kiams ir Lietuvos kovai už nepri-
klausomybę. Perpildytoje German
Mar shall Fund salėje lietuviai ir amerikiečiai prisiminė
Sausio 13-osios įvykius, klausėsi Lietuvoje dirbusių JAV
diplomatų pasakojimų apie turiningą dviejų valstybių
bendradarbiavimą po Nepriklausomybės atkūrimo. 

Prie tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio oku-
pacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kas-

met rengiamos pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liu-
dija” taip pat prisijungė Lietuvos ambasados Didžiojoje
Britanijoje, Airijoje, Moldovoje, Ispanijoje, Švedijoje, Bel -
gijoje, Rumunijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Balta rusijoje
Lie tuvos generaliniai konsulatai New York, Čikagoje, St.
Petersburg, daugelis kitų atstovybių.

JAV LB Washington, DC apylinkės pirminininkė Danelė Vidutis (antra iš kairės)
su Pennsylvania nacionalinės gvardijos atstovais Sausio 13-ajai paminėti skirtame ren-
ginyje.                                                                              Rossetos Vingevičiūtės-Wilbur nuotr.

„Sniego susitikime” dalyvavo ir svečiai iš JAV 

DRAUGAS

Trakuose įvyko LR Užsienio reikalų ministerijos kasmet rengiamas ,,Sniego susitikimas”. 
URM nuotr.

Prisimenama tragiška
1939–1941 metų
Lietuvos istorija

Braunschweig (Ber nar di nai.
lt) – Sausio 14 d. Brauns chweig
mies to centrinėje bibliotekoje bus
atidaryta istorinė paroda „Smurto
kronika: Lietuva 1939–1941” („Eine
Chronik der Gewalt: Litauen 1939
–1941”), skirta Juodojo birželio trė-
mimų septyniasdešimtosioms meti-
nėms paminėti. Genocido aukų mu -
ziejaus Vilniuje ir Lietuvos gyven-
tojų genocido ir rezistencijos tyri-
mo centro parengta paroda Vokie -
tijoje bus rodoma nebe pirmą kartą:
ją buvo galima pamatyti Steinfurt
apskrities administracijos pastate,
Vasario 16-osios gimnazijoje ir Sak -
sonijos-Anhalto žemės parlamente
(Landtage). 

Paroda bus iškilmingai uždary-
ta sausio 23 d. Jos uždarymo metu
tekstus iš Dalios Grinkevičiūtės
kny  gos „Lietuviai prie Laptevų
jūros” skaitys jų vertėja Vytenė
Sau noriūtė-Muschick, kuri priside-
da prie Dalios Grinkevičiūtės kny-
gos sklaidos Vokietijoje. 



Rytų išminčiai atvyks-
ta į Jeruzalę, ieškoda-
mi gimusio Kara -

liaus. Jie teiraujasi: „Mes
ma  tėme užtekant jo žvaigž-
dę ir atvykome jo pagarbin-
ti” (Mt 2, 1–12). Tačiau jie
net nenujaučia, kokią audrą
sukels jų klausinėjimas. Jei -
gu jie būtų daugiau žinoję
apie karaliaus Erodo liguistą įtarumą ir nepaprastą žiau-
rumą, susidorojant su varžovais ar net įsivaizduojamais
priešais, vargu ar būtų drįsę klausinėti apie gimusį kara-
lių.

Rytų išminčių kelionė į Jeruzalę ir gimusio karaliaus
ieškojimas atkreipia mūsų dėmesį į tai, kad Dievo turi
būti ieškoma. Dievas yra nematomas mūsų akims, todėl
žmogus jo ieško protu ir širdimi. Jei Dievas žmonėms ma -
tomai apsireikštų, tuomet jie būtų priversti nusilenkti jo
didybei ir netektų brangiausio turto – laisvės. Tačiau
Kūrėjas nori laisvai jo ieškančių ir mylinčių žmonių.
Ieškodamas Dievo, žmogus parodo savo gerą valią, kad
jam rūpi tiesa ir gėris.

Ar lengva žmogui patirti Dievo buvimą? Tautų tyri-
nėtojai sutartinai tvirtina, kad visais amžiais visose tau-
tose turėtas Dievo suvokimas, nors kartais tas pažinimas
būdavo labai primityvus. Pirmoji Dievo paieškų sąlyga –
tai doras gyvenimas. Šventajame Rašte ne kartą randame
žodį „teisus”, kuriuo apibūdinami nepriekaištingo elge-
sio žmonės. Teisus Abraomas, teisus Jobas, teisus Juo za -
pas. Šitokie žmonės lengviausiai suranda kelią pas Die vą. 

Nors Dievo nematome, tačiau jo pėdsakai pasaulyje
yra labai ryškūs. Reikia tik atidžiau pasidairyti po visatą
ar po mūsų gražią Žemės planetą. Tiesiog apstulbina
matomas grožis ir gamtoje esantis tikslingumas. Tai ma -
tant, savaime kyla klausimas, kuo visa tai galima paaiš-
kinti: atsitiktinumu? Aklomis gamtos jėgomis? Protingo
Kūrėjo buvimu?

Mąstantis žmogus, stebėdamas jį supantį pasaulį,
save patį, ieškodamas atsakymų į iškylančius klausimus,
artėja prie Dievo pažinimo. Todėl nestebina, kad daugelis
visatos ir gamtos tyrinėtojų buvo ir yra tikintys žmonės.
Albert Einstein yra pasakęs, kad gamtos dėsniai rodo
„tokį protą, kad, palyginus su juo, visas žmonių sistemin-
gas mąstymas ir veikla tėra nereikšmingas atspindys”.
Ar ne tą patį skelbia apaštalas Paulius, sakydamas: „Jo
(Dievo) neregimos ypatybės – jo amžinoji galybė ir die-
vystė – nuo pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos protu
iš jo kūrinių” (Rom 1, 20).

Tačiau apie Dievą daugiausia mes sužinome iš jo
paties Apreiškimo. Apaštalas, Paulius patyręs Dievo apsi-

reiškimo malonę, rašo:
„Ap reiškimu man buvo
atskleista paslaptis, (...)
kuri ankstesnėms žmonių
vai kų kartoms nebuvo pa -
skelbta taip, kaip ji dabar
Dvasios atskleista jo šven-
tiesiems apaštalams ir pra-
našams; pagonys kartu su
žydais yra paveldėtojai,

vie no kūno nariai ir dalininkai pažado Kristuje Jėzuje
per Evangeliją” (Ef  3, 3–6). 

Tačiau ne visi žmonės suranda Dievą. Sunkus klau-
simas: kas sukliudo kai kuriems žmonėms rasti Dievą?
Atsakymas nevienareikšmis. Yra gerų žmonių, kurie,
nors ir nelaiko save ateistais – visiškai atmetančiais Die -
vą, tiesiog nežino, ar yra Dievas, ar jo nėra. Kitaip yra su
tais, kurie kategoriškai atmeta Dievo idėją ir net prieš ją
kovoja. Po Spalio revoliucijos karingasis ateizmas buvo
so vietinės valstybės politikos svarbi dalis. Jos baisias gri-
masas matėme ir Lietuvoje. Ateizmo propagandai buvo
metamos didžiulės lėšos ir žmogiškos pastangos. Ne -
trūksta šių žmonių ir šiandien, tik jie dažniau kovoja ne
prieš Dievo idėją, bet prieš ją nešančią Bažnyčią. Jie
mėgsta tvirtinti, jog atmeta ne Dievą, bet Bažnyčią. 

Pati palankiausia terpė atsirasti ir vešėti Dievo buvi-
mą neigiančiai minčiai yra žmogaus puikybė, kūnišku-
mas, sąžinės nepaisymas ir egoizmas. Kodėl Erodas išsi-
gando? Jis buvo tironas ir mylėjo tik save. Pasaulio isto-
rija nestokojo panašių tironų – žmonių, pražudžiusių mi -
lijonus nekaltų žmonių. Nedorai gyvenant, tikėjimas į
Die vą yra pasmerktas sunykti. Bėgant nuo savo sąžinės,
pabėgama ir nuo Dievo.

Ne mums nustatyti, kaip Dievas turėtų apsireikšti,
tačiau nuolat reikia būti atviriems tikėjimo dovaną pri-
imti. Kad žmogus pradėtų tikėti, jis turi taip gyventi, jog
mintis apie Dievą jo ne gąsdintų, bet džiugintų. Popiežius
neatsitiktinai šiuos metus paskelbė Tikėjimo metais.
Sekuliariajame pasaulyje ypač svarbus Dievo ieškojimas.
Mes visi esame kelyje, kuriame tikėjimas gali augti ir
tvirtėti, tačiau reikia mūsų pastangų. 

Reikia dėkoti Dievui už visas aplinkybes, kurios mus
artina prie Dievo pažinimo. Gal tai geri mūsų tėvai, mo -
kytojai ar draugai. Išgyvendami pasaulio grožį ar sutik-
tus gerus žmones, mes galime išgyventi paties Dievo artu-
mą. „Paskui jie davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir mi -
ros.” Tai, ką padarė išminčiai, privalo padaryti kiekvie-
nas tikintis žmogus. Jeigu suradome Dievą, tuomet nega-
lime likti jam abejingi, bet turime jį mylėti, jam už viską
dėkoti ir jį šlovinti. Tai mūsų dovanos Karaliui ir Vieš -
pačiui.

2012m. gruodžio 8 d. ,,Drau -
go” kultūriniame prie-

de paskelbtame dr. Stasio Goš -
tauto straipsnyje yra keletas ne -
tiks lumų. Noriu juos ištaisyti ir
kai ką papildyti.

Elektroninėje erdvėje keletą
mėnesių vykusių diskusijų, kurio-
mis siekta padėti ,,Draugui” iš bris ti
iš bėdų, pradininkas buvo dr. Ro mu -
aldas Kriaučiūnas, o ne Do natas Ja -
nuta. Aš pati dr. Kriaučiūnui padėjau
su administraciniais darbais, tad esu
labai gerai susipažinusi su visais S.
Goštauto minimos diskusijos faktais
ir detalėmis. 

Iš pradžių sudarėme pradinę
,,Draugo” e-diskusijų grupę, suside-
dančią iš maždaug  15 žmonių – ra -
šan  čių į ,,Draugą” ir tų, kuriuos mes
asmeniškai pažinojome. Į sąrašą
įtrau kėme laikraščio leidėjus bei re -
daktores. Kvietėme dalyvaujančiųjų
sąrašą plėsti. Sąrašas ilgėjo, nes daug
kas prašė prijungti juos prie ,,Drau -
go” draugų (taip vėliau ši grupė ir
buvo pavadinta) e-adresyno.

Diskusijos metu išgirsta daug ge -
rų siūlymų – Algimanto Gečio, dr.
Aldo Kriaučiūno, Arvydo Barzduko,
Donato Janutos, Arvydo Tamulio ir
kitų. Siūlymus surašėme į bendrą su -
vestinę. Jeigu leidėjai būtų apsukrūs,
jie būtų mums padėkoję už mūsų rū -

pestį ir norą padėti ,,Draugui” ir tuoj
pat pradėję ieškoti žmonių, kurie
galėtų kai kurias pasiūlytas idėjas
įgyvendinti. Deja, taip neįvyko.

Vėliau prisidėjo rūpestis, kai su -
žinojome, kad leidėjai žada iš darbo
atleisti vyr. redaktorę dr. Dalią Cid -
zikaitę, kadangi baigiasi jos darbo
viza. Rašėme peticiją, kurią pasirašė
daugiau nei 40 žmonių. Aš, Juozas
Po likaitis ir Algimantas Gečys per
JAV Lietuvių Bendruomenės metinę
sesiją apie tai kalbėjome su Lietuvos
Respublikos ambasadoriumi JAV ir
Meksikai  Žygimantu Pavilioniu, ne -
se niai apie tai kalbėta ir su dr. Vy -
tautu Bieliausku. Abu sakė turintys
galimybę padėti D. Cidzikaitei su
imi gracijos reikalais. Leidėjai atsisa-
kė tokias paslaugas priimti. 

Nesutinku su S. Goštauto daro-
ma prielaida, kad leidėjai buvo dis-
kusijų dalyvių ,,puldinėjami”. Juk
,,pul dinėjimu” nevadiname kons -
truktyvios kritikos, be to, objektyvią
kritiką labai sveika išgirsti, nes ji
pri verčia pergalvoti savo veiksmus ir

keisti veikimo būdą. Šiuo atveju
atsitiko atvirkščiai – diskusijų
dalyviai, norėję  geranoriškai
,,Drau  gui” padėti, patyrė pažemi-
nimą, kai jų gru pė buvo pavadinta
,,durnių ko manda”.

Savo straipsnyje S. Goštautas
rašo, kad po diskusijų neatsirado nei
naujų ,,Draugo” prenumeratorių, nei
rašytojų, nei aukotojų. Ky la klausi-
mas, kaip jie gali atsirasti, jeigu lei-
dėjai tuo nesirūpina? Sa koma, sava-
noriai dirba ir jiems rei kėtų tik ačiū
pasakyti. Taip, daug kur savanoriai
dirba, tačiau vieni jų yra veiksmingi,
kiti – ne. Kodėl taip yra?

Teisybė, kad keli diskusijų daly-
viai nukrypo nuo temos ir dalijosi
įvairiais prisiminimais iš ,,senų gerų
laikų”. Taip nutikus, kartu su dr. R.
Kriaučiūnu nutarėme visiems disku-
sijų dalyviams pranešti, kad diskusi-
jos baigtos, o visus savo pasiūlymus
surašėme ir įteikėme leidėjams. Taip
pat pranešėme, kad jeigu kas nors
nori toliau diskutuoti ,,Drau go” klau-
simais, forumas yra at daras. Užtat
diskusijos internete tebevyksta.

Dalinuosi šiomis mintimis, tikė-
damasi, kad jos suteiks daugiau aiš-
kumo, nes dr. Goštauto straipsnyje
kai kurie išdėstyti teiginiai nebuvo
pa grįsti faktais.

Lietuviai visame pasaulyje pradėjo
minėti Laisvės gynėjų dieną, kai prieš
22 metus, sausio 13-ąją, Lietuva apgy-
nė savo Nepriklausomybę. Ši diena
tūks  tančiams žmonių primins tuos, ku -
rie rinkosi ne save, o tėvynę. Mini šią
dieną ir JAV lietuviai. Tačiau ką apie ją
žino jaunoji karta? Karta, kuriai Sausio
13-oji – jau istorija. Valstybės istorija
tu  ri būti saugoma, kad praeitis įkvėptų
kūrybingai, drąsiai ir susitelkusiai atei-
čiai. Svarbu ją mokiniams priminti, kad
jie suprastų Lietuvos Nepriklausomybės
kainą, žinotų, kad valstybė neatsiranda
savaime, kad dėl jos kartais reikia au -
ko tis. Mes, mokytojai, žinome, kad
svar   bu ir tai, kas tą istoriją mokiniams
pasakoja, todėl apsidžiaugėme, kad
Sau sio 13-osios proga į susitikimą su
Čikagos lituanistinės mokyklos vyresnių
klasių mokiniais pasisiūlė atvykti LR
gen. konsulas Čikagoje Marijus Gudy -
nas. Tikime, kad, padedant konsului,
su  sitikimo dalyviai pajus nors dalelę to
vienybės jausmo, kuris subūrė mūsų
tautą 1991-aisiais. 

Red. Laima Apanavičienė
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Dievo ieškojimas
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Atsiliepimas į 
S. Goštauto straipsnį

JANINA UDRIENĖ

Redakcijos žodis



Šiandien noriu prisiminti kadaise per LRT te -
levizijos Kultūros kanalą parodytą poeto Val -
demaro Kukulo pokalbį su rašytoju Liutauru

Degėsiu. Minėtoje laidoje buvo pavartota itin taik-
li ir vaizdinga metafora, apibūdinanti lietuviškos
demokratijos trūkumus. Lietuva palyginta su sau-
sakimšu troleibusu, kurio keleiviai nepajėgia
įveik ti smulkiausių tarpusavio nesutarimų, ir
būtent dėl šios priežasties netrukus visi su visais
susipyksta. Taip aršiai susipyksta, kad vienas kito
nekenčia ,,visa savo širdimi”. Tačiau vis tiek yra
priversti būti kartu – važiuoti tame pačiame per-
pildytame troleibuse, vienas kitam žvelgti į akis
arba alsuoti į pakeleivio pakaušį. Mat troleibusas
lekia nesustodamas nė vienoje stotelėje. 

Paklausite, kur čia slypi didžiausia lietuviško-
sios demokratijos bėda? Priartėjus prie stotelės,
vienas keleivis pareiškia norįs išlipti. Bet daugu-
ma vi suomeninio transporto keleivių norėtų
važiuoti toliau. Daugeliui reikėtų išlipti tik kitose
stotelėse. Kaip tokiu atveju elgiasi važiuojantieji
troleibusu? Jie sušaukia referendumą. Dauguma
visuomeniniu transportu važiuojančių keleivių
bal suoja už tai, kad troleibusas nesustotų dėl vieno
keleivio už gaidų.

Teisinga? Gražu? Demokratiška? Demokra ti -
jos principai – nepažeisti. Bet juk keleivis, į kurio
prašymus demokratiškai neatsižvelgta, priverstas
važiuoti toliau. Jis jaučiasi nelaimingas, mat nega-
li išlipti ten, kur jam reikia, tad jis negali atlikti ir
darbų, kuriuos buvo numatęs nuveikti.

Kitoje stotelėje – tas pats. Paaiškėja, jog ir vėl
esama keleivių, kuriems verkiant reikia išlipti.
Bet tokių – mažuma. Demokratiškai balsuodama
dauguma ir vėl pasielgia taip, kaip patogiau tik
tolimesnėse stotelėse išlipti trokštančiai daugu-
mai, o ne būtent dabar palikti troleibusą  panorėju -
siai mažumai.

Troleibusui privažiavus prie
naujų stotelių, padėtis grėsmingai
kartojasi. Sulig kiekvienu metru
troleibuse nenumaldomai daugėja
vyrų ir moterų,  kurie negali išlipti
būtent ten, kada jiems to labiausiai
reikia. Bet demokratijos principus
šventai gerbianti dauguma neketina
įsiklausyti į mažumos lūkesčius.
Mažumos poreikiai daugumai atro-
do per daug menki, nereikšmingi.

Dauguma skuba įgyvendinti tik savo tikslus, kurie
jai atrodo patys reikšmingiausi bei aktualiausi.
Dauguma įsitikinusi, jog elgiasi teisingai, nekreip-
dama dėmesio į mažumą. 

Tačiau toks skubėjimas byloja, jog troleibuse
ilgainiui atsiras viskuo ir visais nepatenkintų
žmonių būrys, nepajėgus nuveikti jokių, net ele-
mentariausių, darbų. Juk nė vienas iš keleivių
negali išlipti būtent ten, kur jam būtina. Net tie,
kurie savo kailiu patyrė daugumos spaudimo
,,žavesį”, naujų balsavimų metu nebepalaiko nuo-
lat atsirandančių mažumų lūkesčių. Jie prarado
jautrumą. Jie keršija tiems, kurie kadaise neatsi-
žvelgė į jų norus. Ir toks kerštas, matyt, yra su -
prantamas atsakas: tu man nepadėjai, kodėl aš tau
tada privalau pagelbėti? O jeigu pripažįstame, jog
demokratijos taisyklės leidžia skriausti silpnesnį-
jį, tuo pačiu privalome pripažinti, jog tas silpnes-
nysis turi teisę gintis.  

Ar Lietuva neprimena beprotiško troleibuso,
kurio keleiviai kariauja vienas su kitu ir nepaste-
bi tikrų pavojų, slypinčių anapus troleibuso langų
ir durų? Metafora apie beprotišką troleibusą – ir
taikli, ir vaizdinga. Tačiau kaip ją panaudoti
nūdienos reikmėms? 

Šv. Kalėdų proga namo trumpoms atostogoms
buvo sugrįžęs pažįstamas lietuvis, plušantis
Didžiosios Britanijos fabrikuose. Jo nuotaikos –
pesimistinės. Lietuvoje jis nepajėgia susirasti
darbo, už kurį pajėgtų išlaikyti gausią šeimą. Lon -
done jis uždirba būtinąjį minimumą. Tačiau uždir-
ba tik tiek, jog nepajėgs grįžti į Lietuvą. Su lietu-
viais, kurie gyvena netoliese ir pluša tuose pačiuo-
se sandėliuose, bendrauja mažai, nes ,,visi suirzę,
įsitempę, bijo būti vieni kitų apgauti, paniškai bijo
ateities ir per dažnai piktnaudžiauja svaigiaisiais
gėrimais”. 

Pripažinkime: jaunimas visada
(teisėtai ar neteisėtai) jautėsi
tinkamai neįvertintas vyres-

niosios kartos, ir atvirkščiai – vyres-
nioji karta jaunuose žmonėse visada
matė tik vos spėjusius išsiristi gel-
tonsnapius viščiukus, kuriais pasiti-
kėti dar per anksti, o jų pasiekti lai-
mėjimai – dar per menki. Su retomis
išimtimis taip buvo, taip yra ir taip
bus. Sausio 7 dieną Lietuvos Respublikos Pre zi -
dentūros išplatintas pranešimas dėl pilietybės iš -
imties tvarka nesuteikimo JAV pilietei, dailiojo
čiuožimo atstovei Isabella Tobias dar kartą patvir-
tino šią seną tiesą. Gaila, kad šiuo atveju tiesos
rykštė itin skaudžiai kirto – LR pilietybės negavu-
si Tobias negalės kartu su ja poroje šokančiu lietu-
viu Deividu Stagniūnu čiuožti 2014 metų žiemos
olimpiadoje Sočyje, Rusijoje, ir atstovauti Lie -
tuvai. LR piliečiui Stagniūnui jau antrą sykį ati -
mama galimybė dalyvauti olimpiadoje – prieš tre-
jus metus ankstesnei jo partnerei Katherine
Copely taip pat nebuvo suteikta LR pilietybė išim-
ties tvarka.

LR prezidentė Dalia Grybauskaitė, vadovau-
damasi (prisidengusi?) Lietuvos Respublikos Kons -
titucija, Konstitucinio Teismo (KT) pateiktais
išaiškinimais, Pilietybės įstatymu, atsižvelgusi į
Pi lietybės reikalų komisijos siūlymą ir įvertinusi
visas aplinkybes, amerikietei nesuteikė pilietybės
išimties tvarka, nes ,,būsimi nuopelnai negali tapti
pagrindu pilietybės suteikimui išimties tvarka”
(KT išaiškinimas, 2006 m. lapkričio 13 d.), be to,
,,LR pilietybė išimties tvarka gali būti suteikiama
užsienio valstybių piliečiams, kurie turi neginčija-
mų nuopelnų Lietuvos valstybei, yra integravęsi į
Lietuvos visuomenę ir su Lietuva yra susiję nuola-
tiniais faktiniais ryšiais” (Pilietybės įstatymo 20
straipsnis).

Išgirdęs prezidentės sprendimą, Lietuvos tau-
tinis olimpinis komitetas (LTOK) pastebėjo, jog
Dalios Grybauskaitės sprendimas iš esmės remia-

si tik KT nutarimu ir išaiškinimu, ir atkreipė
dėmesį, kad, sprendžiant, suteikti ar nesuteikti
užsienio valstybių piliečiams LR pilietybę išimties
tvarka, pasitelkiami vertinamojo pobūdžio, t. y.
itin subjektyvūs ir laisvai taikomi kriterijai. 

Tačiau net ir tų subjektyvių reikalavimų tai-
kymas, mano nuomone, šįkart yra akivaizdžiai
Tobias naudai. Ji, kartu su Stagniūnu, atstovauja
Lietuvai Europos ir pasaulio dailiojo čiuožimo
čempionatuose, kur pora yra pasiekusi gana aukš-
tų rezultatų. Pora, kartu čiuožianti nuo 2010 metų
birželio mėnesio, užpernai Europos čempionate
už ėmė dvyliktą, o pernai – devintą vietas. Pasaulio
pirmenybėse Lietuvos duetas užpernai buvo ketu-
rioliktas, o pernai – aštuonioliktas. Tad, argumen-
tuoja LTOK, Tobias ir Stagniūno laimėjimai ,,didi-
na mūsų šalies autoritetą tarptautinėje bendruo-
menėje”. 

Šia tema straipsnį parašęs Tomas Viluckas
(,,Istorijos svarstyklėse vėl nusvėrė politikų inte-
resai”, Bernardinai.lt) taip pat mano, jog nuopelnų
ir pasiekimų įvairiose gyvenimo srityse vertini-
mas tėra traktavimo klausimas. ,,Juk sporte patek-
ti į čempionatų pirmus dešimtukus yra didelis
pasiekimas, – rašo apžvalgininkas. – Be to, pagal
tokią logiką joks užsienio sportininkas niekada
negalės gauti Lietuvos pilietybės išimties tvarka,
nes jis juk negali atstovauti mūsų šaliai be piliety-
bės.”

Neįtikinančiai skamba ir Prezidentūros teisės
skyriaus vadovės Rasos Svetikaitės ir vėl labai
laisvai įvertintinas pareiškimas, neva Tobias nėra

,,integravusis į Lietuvos visuome-
nę”. Abejoju, ar kur nors yra išvar-
dyta, ką asmuo turi padaryti, kad
Lie tuvos valstybė laikytų jį ,,integra-
vusis į visuomenę”. Pasirinkimų čia
aibė: sąžiningai mokėti mokesčius?
pareigingai balsuoti? kalbėti lietu-
viškai? neprasižengti įstatymams?
Beje, LTOK žiniomis, Tobias išlaikė
lietuvių kalbos egzaminą Pilietybės

komisijoje.
Tad dabartinė padėtis Lietuvos pilietybės

suteikimo išimties tvarka fronte – itin nepalanki
jaunajai kartai. Vadovaujantis Prezidentūros
pateikta argumentacija, įspūdis toks, kad kol kas
LR pilietybę išimties tvarka gali tikėtis gauti tik
asmenys už viso gyvenimo pasiekimus, taigi –
vyresniosios kartos atstovai. Tokia pilietybė yra
greičiau simbolinė, dar vienas garbingas apdova-
nojimas metų naštos jau slegiamam asmeniui.
Tokių piliečių Lietuvai irgi būtų ne pro šalį turėti,
nors, kaip ironiškai pastebi Viluckas, net jei koks
Nobelio premijos laureatas pamiltų Lietuvą ir
užsimanytų su ja susisieti, jam tai nepavyktų, nes
sulauktų mandagaus atsakymo, jog jis nėra integ-
ravęsis į Lietuvos visuomenę. 

Todėl net ir žymiam Prancūzijos aktoriui
Gerard Depardieu, savo kišenėje jau turinčiam
Belgijos, Rusijos ir Juodkalnijos pilietybes, pano-
rėjus įsigyti dar vieną – Lietuvos – pasą nebūtų
taip paprasta. Neužtektų jam apsilankyti Lietuvoje
vieną kartą, gal dar, žurnalistams girdint, lietuviš-
kai šiaip ne taip išlementi bene lengviausią žodį
,,labas” ar pagirti Lietuvos moteris už jų nepa-
prastą grožį. Tokie pokštai Lietuvoje jam tikrai
neišdegtų!

Lietuvos migracijos departamento prie LR
Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 2011 m.
LR pilietybė išimties tvarka nebuvo suteikta nė
vienam užsieniečiui. Duomenų apie 2012 metus
nepavyko rasti. Esu beveik tikra, jog jie nė kiek
nesiskiria nuo 2011 metų.
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LR pilietybė – tik už
viso gyvenimo pasiekimus
DALIA CIDZIKAITĖ

Lietuva – kaip 
sausakimšas troleibusas
GINTARAS VISOCKAS

VERTA ŽINOTI

Perskaičiusi 2012 m. gruodžio 29 d. numery-
je paskelbtą Dalios ir Ne ri jaus Ruseckų pagalbos
pra šymą, nutariau jiems padėti. Ka dangi straips-
nyje buvo praneštas tik banko pavadinimas ir
sąskaitos nu me ris, internete susiradau ,,First
Per   sonal Bank” telefoną ir paskambinau į Or -
land Park skyrių pasitei rauti, ką daryti, kur
siųsti čekį. Straipsnyje banko adresas nenu ro dy -
tas, ne parašyta nei kokiu vardu rašyti čekį, nei
kam sąskaita priklauso. 

Štai ką sužinojau iš banko darbuotojos Jea -
nine Masney. Toks sąskai tos numeris tikrai yra,
tik ji negalėjo nei patvirtinti, nei paneigti, jog
sąs kai ta tikrai priklauso Ruseckų šeimai. Va -
 dinasi, sąskaitą galėjo atidaryti kokie nors šei -
mos draugai arba net pašalinis asmuo ir tada
jokios atsakomybės nenešti. Man paaiškino, kad,
no rint atidaryti sąskaitą labdaros ar pa galbos
tiks lu, reikia atidaryti ,,Trust Account”. 

Neabejoju, kad Ruseckai yra geri ir nuo šir -
dūs žmonės, kad jiems pagalbos tikrai reikia. Net
pažiūrėjau straips nyje nurodytą internetinį fil -
mą apie juos.  Manau, kad ,,Draugas” nebūtinai
jiems pasitarnavo skelbdamas  tik dalinę infor -
ma ciją, nes ir kitiems skaitytojams gali kilti įvai -
rių klau si mų ir įtarimų.  

Mano išvados:  norint šeimą ma te rialiai pa -
remti, galima rizikuoti ir rašyti čekį vien tik sąs -
kaitos nume riui arba galima pinigus (grynais?)
siųs ti tiesiai  Ruseckų adresu į Lietu vą.  Banko
adreso nerašysiu, kiek vie nas gali pats internete
susirasti, jei nori. Tikiuosi, kad ši mano infor-
macija bus naudinga.

Danutė Janutienė (Januta)  
Berkeley, CA

KLAIDOS ATITAISYMAS

Straipsnyje apie Nerijų Rusecką (,,Draugas”,
2012 m. gruodžio 29 d.) nurodytas neteisingas
telefono numeris. Teisingas yra: 370-64713919.
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Indianapolis LB Ka lėdų šventė
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JAV, Canada

Indianapolis, IN

TELKiNiAi

lėdų šventė bei tylusis aukcionas.
Mažai bendruomenei, turinčiai tik apie 120

žmonių, verta didžiuotis tokiais nuveiktais darbais
ir ypač  – entuziastingais bendruomenės na riais.
Tačiau didžiausia padėka skiriama Sigitai  Nus -
baum, mūsų bendruomenės pirmininkei, kuri lyg
ne pailstantis kapitonas puikiai vairuoja mūsų
ben druomenės laivą. 

Po pirmininkės žodžio mokyklos direktorė pri-
statė Kalėdinę programą. ILM mokinukai dekla-
mavo eilė raščius,  grojo  smuiku ir fleita,  dai navo,
šoko ir vaidino. Programos įspūdingiausia dalimi
tapo angeliškas Agnės Giedraitytės solinis ir ben-

dras dainavimas su ILM vaikų choru.
Pasibaigus pasirodymui, Alytė Simonaitis

papasakojo apie Kūčių paplo tė lio prasmę, o Daiva
Šimonytė Miller sukalbėjo kalėdinę maldą. Po vai-
šių vaikučius ant sce nos sukvietė Ka lėdų Senelis,
kur prieš dovanas išdalinant visi kartu pažaidė ir
pašoko keletą žaidimų. Kalėdų Senelis kažkodėl
buvo labai pana šus į Joną Belecką, tačiau kai dova -
nos laukia maiše, kas į tai gilinsis. Dalyviai paliko
šventę praturtinti ir dovanomis, ir gera nuotaika.

Daiva Šimonytė Miller – India na po lis lituanis-
tinės mokyklos suaugusiųjų klasės mokytoja.

DAIVA ŠIMONYTĖ MILLER

Įžengus į žaliomis girliandomis papuoštą salę,
svečių akis džiugino ir žiemos miško fonas sce-
noje, ir puoš nūs Deimantės Hirschauer do va -

noto mis staltiesėmis puošti stalai. Visur – gražu,
visur šventiška. O Kalėdinių val gių stalas  Rūtos
Žekonienės dėka irgi viliojo savo grožiu ir ska-
niais kva pais. Taip prasidėjo nepaprastai puiki
Kalėdų šventė, vy kusi 2012 m. gruodžio 16 dieną.

Tą pasakišką popietę svečiai bendravo tarpu-
savyje, ragavo įvairius Kūčių ir Kalėdų patiekalus,
džiaugėsi  Indianapolis lituanistinės mokyklos
(ILM) mokinukų ir iš Čikagos pa kvies tos jaunos
solistės Agnės Gied raitytės pasirodymais, paauko-
jo reikalingų lėšų mokyklėlei ir bendruomenei.

ILM mokyklos direktorė Inga Paegle surengė
didžiulį tylųjį aukcio ną, kuriam dovanas ir įvai-
rias paslaugas paaukojo net tik įvairios verslo,
kul tūros organizacijos, bet ir Lietuvių Ben druo -
menės na riai. Kiekvienos mokytojos klasė aukcio-
nui taip pat suruošė po dovanų pilną krepšį. Su -
rinktos lėšos bus panaudotos mo kymo priemo-
nėms, mokytojų tobuli nimosi programoms ir mo -
kyklos mo kinių išvykai į Lemont ir Čikagą. O ko -
kios Kalėdos be staigmenų!? Nuo širdžiai dėkojame
verslininkui  Min daugui Balčiui ir jo įmonei „USA
InterCargo”, parėmusiai Indianapo lis LB. Netu -
rint nuosavo pastato, tai bus didžiulė parama nuo-
mojant patalpas ateities renginiams.

Šventė prasidėjo tautos himnais ir susikaupi-
mo minute pagerbiant Connecticut mokyklos
aukas. Tada Bendruomenės pirmininkė Sigita
Nus baum pasveikino susirinkusius ir padėkojo
visiems už nuoširdžią pa galbą prisidedant prie
renginių. Ji pirmiausia paminėjo šokių vadovę
Rai mondą Balčiūnienę, kuri įkūrė ir su vyru
Otonu paruošė net dvi šokių grupes: suaugusiųjų
„Vijūną” ir vai ku čių „Trepsiuką”. Jos atstovavo
In dianapolis LB Boston XIV Lietuvių tautinių
šokių šventėje. Jų vizijos ir įkvėpimo dėka šokėjai
savo aki mis pamatė, ką reiškia šokių šventė, ir iš
šventės sugrįžo pilni puikių prisimini mų.

Sigita išvardijo visus 2012 metų renginius,
kuriuose dalyvavome arba patys ruošėme. Tai:
Lietuvos Nepri klausomybės šventė; ILM mokslo
me tų užbaigimo šventė (paruošė Inga Paegle ir
mokytojos); pavasario talka Latvių namuose,
kurios metu latvių bendruomenei padovanojome
ąžuolą ir jį pasodinome; „Indy 500” paradas, į kurį
lietuviai buvo pakviesti pirmą kartą; naujai susi-
kūrusių šokių gru pių „Trepsiukas” ir „Vijūnas”
pirma kelionė į Čikagą (vadovė Raimonda Bal -
čiūnienė); jungtinė Joninių šventė Latvių namų
kiemelyje; XIV Lietuvių tau tinių šokių šventė
Boston; Rytų Euro pos projektas Indianapolis cent-
rinėje bibliotekoje, kuris tęsėsi 3 mėnesius ir ku -
riame mes paruošėme lietuviš kų kūrinių parodas
per tris aukštus; 36-tasis Indianapolis tarptautinis
festivalis, kuriame lietuvių stendas užėmė 1-ąją
vietą už informacinę ir šviečiamąją vertę ir Ka -

GIEDRIUS SURPLYS IR 
AISTĖ RADZEVIČIENĖ

Šiais metais sukanka 95 metai, kai buvo pa -
si rašytas Vasario 16-osios aktas. Minėdami
šią su kaktį, Aistė Smilgevičiūtė ir grupė

„Sky  lė” pristatys savo patriotines dainas JAV ir
Kanados lietuviams. Nuo vasario 16 d. iki vasa-
rio 23 d. mu zikan tai su rengs keturis akustinius
koncertus Či ka  goje, Toronto, New York ir Bal ti -
more miestuose. Pasirodymai vyks lietuvių
parapi jose, jaunimo ir bendruo menių centruose
ir net Manhattan įsi kūrusioje bažnyčioje. 

Muzika, stiprinanti meilę gimtinei

Pagrindinė koncerto dalis – dai nos iš 2010 m.
išleisto albumo „Bro liai”. Tai jaunosios kartos
bandymas surasti savo santykį su pokario įvy kiais,
o svarbiausia – rasti savus žo džius ir raktą šiai
temai iš naujo at rakinti. Albumo kūrėjai ir ben-
draautoriai – Rokas Radzevičius ir Aistė
Smilgevičiūtė, poetas Rimvydas Stankevičius  ir
grupės „Skylė” na riai – norėjo šiuolaikinei kartai
suprantama muzikos ir modernios poezijos kalba
paskatinti visuomenę pri si minti ir apmąstyti šį
skaudų Lietuvai laiką. Didžiausio įkvėpimo šalti-
niu tapo partizano Liongino Baliukevi čiaus-Dzūko
dienoraštis, padėjęs at pažinti svarbiausias miško

Vasario 16-ąją – grupės „Skylė” 
muzikinė istorijos pamoka

Kalėdinę programą atliko mokyklos mokinukai. Adelė džiaugiasi Kalėdų Senelio dovana.

Aistė Smilgevičiūtė ir grupė „Sky  lė”.
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Seattle, WA

RŪTA KANCLERYTĖ

Noriu papasakoti apie mūsų namų
bičiules iš Lietuvos Dukterų draugijos
iš Los Angeles. Jos – mūsų gerosios

Rūpintojėlės... Tik tokius žodžius galime apie
jas pasakyti, matydamos, kaip kruopščiai ir
su didele meile jos atsiunčia mums drabužių,
patalynės, įsigilina į visas mūsų problemas ir
rūpesčius. Labai smagu, kad yra žmonių,
kurie visada ištiesia pagalbos ranką, ne tik
padėdami finansiškai, bet ir palaikydami,
padrąsindami, išklausydami. 

Mes kiekvieną pavasarį kaip brangiausių
giminių laukiame viešnių iš Los Angeles:
Ingridos Jodelės, Reginos Gasparonis, Vilijos
Kišonienės, Darijos Frančesko, Genovaitės
Žaliūnas. Vaikai su nuostaba klausosi jų
pasakojimų apie Ameriką, jos gamtą, apie sutik-
tus žmones. Moterys kantriai ne tik pasakoja, bet
ir žemėlapyje parodo, koks ilgas kelias iki mūsų.
Klausant tų pasakojimų, ne vienas vaikas svajonė-
se išvysta kalnus, palmes, vandenyną ir žmones,
rengiančius šventes, gaminančius lietuviškus
patiekalus, renkančius pinigus mums padėti.

Lietuvos Dukterų draugija ne vienerius metus
remia mūsų projektus. Jų dėka kiekvieną vasarą
išvežame vaikus prie jūros. Į mūsų namus vaikai
atvyksta patyrę prievartą, apleistumą, nepriežiū-
rą. Jų pasaulis neretai apsiriboja tik savo kaimu,
nes dėl tėvų alkoholizmo, nedarbo, pinigų trūku-
mo jie niekur neišvažiuoja. Atrodo, kad šiais aukš-
tųjų technologijų laikais jau nieko niekuo negali-
ma nustebinti, bet kiekvienais metais būna vaikų,
kuriems tokia 270 km kelionė prie jūros prilygsta
stebuklui. Smagu matyti jų žėrinčias akis, pirmą
kartą įbridus į vandenį ar radus smėlyje gintaro
gabalėlių.

Šios Draugijos moterys jautriai pažvelgia į
vaikų problemas ir padeda jas spręsti. Būna sudė-
tinga, kai, sulaukę pilnametystės, vaikai turi
palikti mūsų namus ir pradėti gyventi savarankiš-
kai. Turbūt visi sutiks, kad šeimoje vaikas lieka
vaiku iki pensijos, tėvai juo rūpinasi, palaiko
džiaugsmo ar sunkią akimirką. Mūsų vaikai,
sulaukę 18 metų, jau privalo būti suaugę, mokėti
planuoti savo biudžetą, prisiimti atsakomybę už

savo sprendimus. Bet ne visada jiems pavyksta
apskaičiuoti ir paskirstyti pinigus taip, kad jų
užtektų visam mėnesiui. Neretai pritrūksta pini-
gų vaistams susirgus ar kambario nuomai.
Lietuvos Dukterų paramos dėka mes galime vai-
kams padėti įsikurti, juos paskatinti, nupirkti
vaistų ar pasveikinti juos svarbiomis progomis.
Tai leidžia vaikams pasijusti svarbiems ir reika-
lingiems. Labai dažnai mes, vaikų namų darbuo-
tojai, esame vieninteliai žmonės, kuriems šie vai-
kai rūpi. Dabar šiuo rūpesčiu su mumis dalinasi
ir Lietuvos Dukterys.

Šios moterys padeda vaikus paruošti mokyk-
lai, išpildo kalėdines svajones. O kitą vasarą pla-
nuojame pasivažinėti traukiniu, nes net ir tokia
kelionė daugeliui vaikui yra matyta tik per televi-
zorių.

Džiaugiamės ir didžiuojamės draugyste su
Lietuvos Dukterimis. Švelniai ir atvira širdimi
atiduodamas gerumas yra tarsi mažos sėklos, iš
kurių išaugantys žiedai nuskaidrina mūsų gyve-
nimą. Ačiū Lietuvos Dukterų draugijai už spalvas
mūsų kasdienybėje. Sėkmės, stiprios sveikatos ir
dievo palaimos bei globos joms linki Paparčių šv.
Juozapo vaikų globos namų vaikai, darbuotojai ir
direktorė.

Rūta Kanclerytė – Paparčių šv. Juozapo vaikų
namų direktorė.

brolių gyvenimo sudedamąsias dalis. Dau gelis
„Brolių” dainų kelia šiurpulį, perteikdamos Lie -
tuvos partizanų įsitikinimą: „Kad mes laimėsim,
paža das per daug jau lengvas. Kad grįšiu gyvas –
gal kiek per sunkus.”

Koncertų Šiaurės Amerikoje me tu dainų melo-
dijos, tekstai ir muzi kantų apdarai primins parti-
zanų isto riją: nuo gyvybingos ir viltingos kovos iki
gilių skausmingų išgy ve nimų. Pasak Aistės Smil -
gevičiūtės (grupės „Skylė” vokalistės, kuri 1999
metais atstovavo Lietuvai „Eurovi zi jos” dainų kon-
kurse), koncertai vy resnės kartos lietuviams pri-
mins gū džius, tačiau šventus kovos už laisvę
metus, kuriuos daugelis jų dar pamena. O jaunoji
karta galės ne tik su žinoti, bet ir visa širdimi pa -
jausti, kiek daug paaukota už šalį, kurioje net
„paukš čiai lietuviškai suokia ir kurioj mes visi
prasidėjom”. 

Šventė, sutelksianti visus tautiečius

Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė” kon-
certas JAV ir Kanadoje yra ir puikus pasaulio lie-
tuvių vienybės pavyzdys. Koncertus bendromis jė -
gomis organizuoja lietuvių bendruomenės, Lietu -
vos Respublikos ambasados JAV ir Kanadoje bei ge -
ne raliniai konsulatai Čikagoje ir New York. Svei -
kinimo žodį prieš koncertus tars Lietuvos ambasa-
doriai ir generaliniai konsulai. Pagrindinis kon-
certų rėmėjas – JAV Lietuvių Fondas, rėmėjas –
Kazickų šeimos fondas. Koncertuose muzikantams
iš Lietuvos pritars vietos lietuvių chorai.

Albumo „Broliai” pristatymuose Lie tuvoje ap -
silankė tūkstančiai žmo nių. Kaip puikų patrioti-
nių vertybių puoselėjimo pavyzdį jį gyrė profeso-
rius Vytautas Landsbergis ir tuometinis premjeras
Andrius Kubilius. Pre zidentė Dalia Grybauskaitė
Aistės Smilgevičiūtės ir Roko Radzevičiaus pastan-
gas puoselėti partizanų at mi nimą įvertino ordino
„Už nuopelnus Lietuvai” medaliais. 

Daugelis lietuvių pripažino, kad „Broliai”
sklei džia nenusakomą jėgą, priverčiančią iš naujo
įsimylėti Tėvy nę, ir suprasti, kiek už ją atkentėta.

Koncertų vieta 

ir laiKas: 

Čikaga – vasario 16 d. 6 val. v. Lietuvių
jau ni mo centre (5620 S. Claremont Ave.,
Chi cago, IL 60636). Įėjimas nemokamas.

toronto – vasario 17 d. 4 val. p. p. Lietuvių
Pri sikėlimo parapijoje (1 Resurrection Rd.,
Toronto, ON M9A 5G1, Canada).

new York – vasa rio 21 d. 7 val. v. Šv. Petro
bažnyčioje (619 Lexington Ave. at 54th
Street, Manhattan, New York, NY 10022).

Baltimore – vasario 22 d. 8 val. v. Bal -
timore lietuvių namuose (Lithuanian Hall,
851–853 Hollins St. Baltimore, MD 21201).

Mūsų gerosios Rūpintojėlės iš Los Angeles

Sėkmės, stiprios sveikatos ir dievo palaimos bei globos Los
Angeles Lietuvos Dukterims linki Paparčių šv. Juozapo vaikų
globos namų vaikai.

Lietuvos Dukterų metinis rudens susirinkimas

ZITA PETKUS

2012 m. spalio 21 dieną Lietuvos Dukterų jau-
kiam susibūrimui duris atvėrė svetingi Irenos
Morkūnienės namai.

Kasmet rudenį, neturint didelių planų ar įsi-
pareigojimų, moterys su sieina tiesiog pabūti
drauge. Tuomet neaptarinėjami jokie, Draugijos

reika lai, o tik džiaugiamasi buvimu kartu, dalina-
masi kulinarinėmis paslaptimis ar tiesiog šneku-
čiuojamasi. O mo terims visuomet yra apie ką pa -
sišnekėti.

Skambus „Ilgiausių metų” buvo sudainuotas
ką tik gimtadienį at šven tusiai Aušrai Vaštakas ir
gimtadieniui besi ruo šiančiai Daliai Tut lytei
Mrowiec. ,,Tulpė Times”, 2012 m. gruodis

Danguolė Olonovienė ir Ra mulė Crosby.

Namų šeimininkė Irena Mor kūnienė.

Gimtadienio sukaktuvininkės: Dalia Tutlytė Mrowiec ir
Aušra Vaštakas.

Irena Kinderis ir Aušra Hawkridge. 

Aistė Smilgevičiūtė.
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Los Angeles jaunieji ateitininkai sausio mėn. susirinkimo metu pasiruošė priimti svečią vysk. Kęstutį Kėvalą, jam sukurdami dovanėlę. Vyskupas lankys Los Angeles lietuvius šian-
dien, sausio 12 d. Prie pirmo stalo iš kairės: Lukas Jarašūnas, Vincas Petokas, Maksimas Bruožis, Tomas Navarette; prie antro stalo: Gintaras Baipšys, Remigijus Bruožis, Andrius
Rugienius. Mergaitės: Dainava Petrulytė, Aurelija Bruožytė, Aleksa Jarašūnaitė ir globėja Žydra van der Sluys.

iŠ ATEiTiNiNKŲ GYVENiMO

Los Angeles jaunieji ateitininkai susirinko į
pirmąjį 2013 m. susirinkimą. Uždegę penkias žva -
kutes, pasimeldę, tuoj kibo į darbą – pa ruošti gar -
bin gam svečiui dovaną. Kas tas svečias? Ogi atei -
ti ninkas, J.E. vys ku pas Kęstutis Kėvalas, atskren -
dantis į Los Angeles miestą sausio 12 d. Jauniai ir
jau nučiai paruošė užtiesalą su savo rankelių ant -
spau dais.

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

Jaunieji ateitininkai Jaunieji ateitininkai 

Los AngelesLos Angeles

ir Čikagojeir Čikagoje

Sausio 6 d. naujai įšventintas Kauno augzi lia -
ras vyskupas, J. E. Kėvalas atnašavo jaunimo Mi -
šias Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. Po
Mišių praleido visą rytą ben drau damas su jau -
nimu. Pirma apsilankė Grasildos Reinytės-Pet kie -
nės vadovaujamoje Sutvirtinimo sakramentui pa -
ruošimo klasėje. Po to, lydimas brolio Luko La -
niaus ko, SJ, Lietuvos generalinio konsulo Čikag oje
Ma rijaus Gudyno ir kuopos globėjos Laimos Alek -
sienės, aplankė jaunųjų ateitininkų būrelius, su si -
rinkusius Ateitininkų namuose. Su kiekviena gru -
pe pasimeldė ir linksmai pabendravo. Vysk. Kė  va -
las, jau 20 metų veiklus ateitininkas, pasi džiau gė
gau siai susirinkusia jaunimo ir jų tėvelių grupe. 

Kitą savaitę: Vysk. Kęstučio Kėvalo mintys apie Ti kė ji -
mo metus bus pasidalin tos su Čikagos sendraugiais. 

Ateitininkų susirinkimas vyko lapkričio 4 d. Kuopos globėja Laima
Aleksienė pradeda susirinkimą. Metinė tema yra: ,,Dirbkim, kovokime dėl

Lie tuvos!” Tie žodžiai yra paskutinieji  Ateitininkų himno žodžiai. Šio susirinkimo tema buvo:
,,Lie tuviškas raštas”. Mano vadovai yra: Andrius Kubilius ir Marius Kriaučiūnas. Mes padarėme
są rašą mūsų mėgstamiausių lietuviškų žodžių. Mano buvo: pliažas, jūra, Čikaga ir Europa. Daug
žodžių kyla iš vieno žodžio, pvz., lietus – lietsargis, lietpaltis. Po to mes žaidėm ,,scrabble” žaidi-
mą. Buvo dvi komandos, mano nelaimėjo, bet buvo smagu. Tada žaidėm lauke. Netrukus buvo lai-
kas važiuoti namo į Indianapolis. Labai laukiu kito susirinkimo.   

Lapkričio 4 d. susirinkimo tema buvo lietuviški raštai. Mūsų būrelis, 7 ir 8
sk. mergaitės, pradėjo susirinkimą ratelyje malda. Po to kalbėjome apie

žmones, kurie mums yra svarbūs ir kuriuos norėtume pradžiuginti. Sugalvojom jiems iškepti py -
ragėlius! Pažiūrėję į tradicinius lietuviškus raštus, mes padarėme šokoladinius pyragėlius ir juos
pa puošėme savo sukurtais raštais. Juos suvyniojome ir parsinešėme namo kažkam padovanoti.
Neužmiršom ir mūsų kuopos globėjų Ritos Rušėnienės ir Laimos Aleksienės. Joms nunešėme po
papuoštą saldumyną. Buvo labai smagu dirbti kartu ir pamatyt, kad mūsų dovanos gali atnešti
džiaugsmo kitiems. 

Gruodžio 2 d. per Ateitininkų susirinkimą mes išmokom apie Adventą.
Pirma mano būrelio mergaitės surašė gerus darbelius, kuriuos galėtumėm

at likti per Adventą, pavyzdžiui, padėti plauti indus arba nepykti, kai brolis ar sesutė mums ką
nors bloga daro. Tada pripildėm kalėdinius žaisliukus M&M saldainiais. Kai atliksim gerą darbe-
lį, ga lėsim suvalgyti du saldainius.  Kalėdų dieną pažiūrėsim į savo sukurtą papuošalą – jei dar sal -
dainių bus likę, žinosime, kad nepadarėm pakankamai gerų darbelių.  

Daumanto-Dielininkaičio jaunųjų ateitininkų kuopos susirinkimas
įvyko Ateitininkų namuose 2013 m. sausio 6 d. Šio susirinkimo tema buvo

,,Lie tuvių tautosaka”. Mūsų būrelis kalbėjo apie mįsles. Mūsų vadovė Rama Kavaliauskienė ir jos
pa  dėjėja Ugnė uždavė mums įvairias mįsles. Mes turėjom jas atspėti. Mums buvo labai sunku, bet
sma gu pamėginti. Susirinkimui pasibaigus, mes valgėme sumuštinius ir sausainius. 

Los Angeles ateitininkai lau-
kia svečio…

Čikagos jaunieji ateitininkai rašo apie save

Petras Simonaitis

Arija Simonaitytė

Liucė Siliūnaitė

Kristina Barškėtytė

Vysk. Kęstutis Kėvalas (viduryje), lydimas brolio Luko Laniausko, SJ (stovi vyskupo dešinėje) ir Lietuvos Respublikos generalinio konsulo Čikagoje Marijaus Gudyno, sausio 6 d.
aplankė Čikagos jaunučius ateitininkų namuose Lemont, IL. Mergaičių būrelis rodo savo sukurtas popierines lėlytes.     Dainos Čyvienės nuotr.

…Čikagoje jau pavėšėjusio



INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

2012m. kovo mėnesį Čikagoje vie šėjo Lie -
tuvos Respublikos švietimo  ir mokslo

ministras Gintaras Stepo na vičius ir grupė Lie tu -
vos universitetų rektorių. Tarp jų buvo ir  ISM
Vadybos ir ekono mi kos universiteto (Interna tio nal
School of  Management and Eco nomics) rektorius
dr. Nerijus Pa čėsa. Dr. Pačėsa baigė Kauno Jono
Jab lonskio gimnaziją, o Vytauto Didžio jo universi-
tete savo mokslus 2000 m. apvai nikavo daktaro
laips niu. Dirbo „A. Abišala and Partners” įmonėje,
profesoriavo VDU ir ISM. Su žmona augina 2 duk-
teris.

Lietuvoje leidžiamame žurnale „IQ” (2011 m.
liepos mėn.) straipsnyje „Verslas ir mokslas: kaip
skatinti pažangą” išradingas ir energingas dr. Pa -
čėsa rašo apie verslo ir mokslo draugystę. Jo nuo-
mone, „svarbu suvokti, kaip verslas gali prisidėti
prie aukš tųjų mokslų misijos – ugdyti bran džias,
kompetentingas asmenybes. Ir lygiai taip pat, kaip
mokslas gali pri sidėti prie verslo siekio kurti
geresnius, inovatyvius produktus ir pas laugas, di -
dinančius verslo konkuren cingumą”. ISM „100 ta -
lentų” programa siekiama, „kad verslas aktyviai
įsitrauktų į universiteto gyvenimą, (...) dalyvautų
ugdant būsimus kompetentingus darbuotojus, stu-
dentai ir mokslininkai turėtų galimybę vyk dyti ty -
rimus ir taikomuosius projektus įmonėse, atliktų
praktiką ir formuotų žinias bei įgūdžius reikalin-
gus būsimiems darbdaviams”. Dr. Pačėsa įsitiki-
nęs, jog toks bendradarbiavimas padės ne tik Lie -
tuvoje iš laikyti talentingą jaunimą, bet ir di dins jų
galimybes anksti patekti į pažangiausių kompani-
jų akiratį ir tikėtis sėkmingos karjeros. ISM rekto-
rius teigia, kad mokslas neturi būti kuriamas „tik
publikacijų rinkai, kurios pagrindiniai vartoto-
jai – kiti mokslininkai, cituojantys savo kolegas”.

Lietuvos delegacijai lankantis Čikagoje, LR
gen. konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė ir LR am -
basada paprašė chemikos inžinie riaus dr. Donato
Tijūnėlio, daug me tų vadovavusio tyrimo ir plėt-
ros skyriui ,,BorgWarner, Inc.”, ,,Viskase” ir kitose
bendrovėse, o, išėjus į ankstyvą pensiją, dėstančio
kaip „adjunct professor” IIT, suorganizuoti susiti-
kimą IIT. (Dr. Tijūnėlio IIT klasė, bendradarbiau-
dama su dr. Editos Baltrėnaitės klase Vil niaus
Ged imino technikos universitete, nuotoliniu būdu
sėkmingai atliko pramonės finansuojamą IIT pro-
jektą „Interdisciplinary Project” (IPRO), kurio
metu tirtos įvairių automobilių išmetamosios
dujos (carbon footprint).) Dr. Tijūnėlis Lietuvos
delegacijai surengė susitikimus North western
(Evanston, IL) ir Illinois In stitute of  Technology
(IIT) universitetuose. 

• • •

2012 m. rugsėjo mėnesį Čikagoje vykusiame
Pasaulio lietuvių ekonomikos forume dalyvavo ir
dr. Pačėsa. Jis ne tik dalyvavo fo rume, bet ir aplan-
kė keletą universite tų, ieškodamas galimybių už -
megzti ryšius su jo vadovaujamu ISM. Ant ras apsi-

lankymas IIT buvo sėkmingas, po jo jau IIT School
of  Applied Technology dekanas dr. Bob Carlson su
žmona vyko į Lietuvą. Apie jų viešnagę pa pasakojo
dr. Pačėsa.

Lapkričio 29–gruodžio 1 dienomis ISM
Vadybos ir ekono mi kos universitete Vilniuje viešė-
jusio IIT Technologijos studijų dekano dr. Bob
Carlson su žmona tikslas buvo aptarti bendrų
programų kūrimo galimybes IT ir pramonės tech-
nologijų vadybos srityse. Kovo ir rugsėjo mėne-
siais IIT viešint ISM universiteto rektoriui, bu vo
išsakytas ketinimas kurti bendras programas. Tad
dr. Carslon apsilankymas Vilniuje buvo darbinis,
siekiant pa rengti bendrų programų kontūrus.

Kelionės metu svečias susipažino su ISM uni-
versitete kuriamomis progra momis, bendravo su
vadovais ir dės tytojais, apžiūrėjo universiteto
padalinius Vilniuje ir Kaune. Svečias buvo malo-
niai nustebintas aukšto lygio studijomis ir infrast-
ruktūra. IIT deka nas su žmona taip pat turėjo
progą pasigro žėti Vilniumi ir jo istorinėmis įžy-
mybėmis.

Vienas svarbiausių įvykių buvo pietūs su pre-
zidentu Valdu Adam ku mi, kuris yra studijavęs IIT
ir yra ISM garbės daktaras. Pietų metu svečiui
buvo įdomu išgirsti Adamkaus pa tirtį jam dirbant
JAV Baltųjų rūmų ad ministracijoje bei apie jo
indėlį valant di dįjį Čikagos ežerą. Dr. Carlson sakė,
jog pietūs su LR prezidentu buvo įspūdingi. „Žino-
jau, – sakė jis, – kaip jis buvo gerbiamas jam dir-
bant su EPA. Jis yra buvęs IIT studentas, apdova-
notas garbės daktaro laipsniu. Valdas Adamkus
labai remia šį studentų ir profesorių mainų suma-
nymą.”

Susitikimų Vilniuje metu sutarta dirbti prie
bendrų programų modelio, pagal kurį studen tai,
įstoję į ISM universitetą, ga lėtų nuotoliniu būdu
klausyti paskai tų IIT bei atvykti studijuoti į Čika-
gą. Sėkmingai užbaigę programas, ab solventai
gautų du diplomus – ISM universiteto ir IIT. Kitų
metų prad žioje tikimasi ga -
lutinai susitarti dėl progra-
mų ir pasirašyti partnerys-
tės su tartį.

Grįžęs namo, dr. Carlson
pasidžiaugė, jog, be kitų tu -
ris tinių vietų, jis su žmona
spėjo pakilti į Gedimino
bokš tą. Čia jį labai paveikė
filmas apie „Baltijos kelią”,
pri minęs apie Lietuvos tai-
kią, bet atkaklią kovą atkur-
ti Nepriklausomybę. Gyve -
nimą po komunizmu dr.
Carl son teko patirti besilan -
kant tuometinėje Jugosla -
vijoje, todėl svečias stebėjo-
si, jog per trumpus 22 nepri-
klausomybės metus Lietuva
pa darė tokią pažangą. Ketu -
rias dienas trukusios vieš-
nagės metu IIT School of
Ap plied Tchnology dekanas

apsilankė ka lėdiniame koncerte bažnyčioje, ža -
vėjosi italų Vilniuje kuriamu filmu „Anna Ka re -
nina”.

Su ISM universitetu aptarta ir studentų mainų
galimybė, ypač ma gistrantūros lygyje. Susitarus,
studentai galėtų dalyvauti IIT programoje ir nuo-
toliniu būdu – per „Skype” ar internetą. Vieną va -
karą vyko susitikimas su ISM baigusiais studen-
tais ir vers li ninkais, kurie ypač domėjosi IIT prog-
rama, kuri leistų studentui tuo pačiu metu įsigyti
dvigubą magistro laipsnį, t. y. iš IIT ir ISM.

IIT turi „two plus two” programą bakalauro
laipsnio siekiantiems studentams, studijuojan-
tiems dviejuose kraštuose. Tokiu atveju yra svar-
bu, kad kiekviena kredito valanda abie juose uni-
versitetuose būtų užskaityta. Problema yra tai,
kad daugelyje verslo universitetų Europoje studen -
tai nestudijuoja mokslo dalykų („Science cour-
ses”), tai gal padarę gimnazijoje. Tačiau JAV uni -
versitetai studijų pradžioje prašo išeiti bendrus
kursus („general education requirement”), t. y. rei-
kalauja, kad studentai rinktųsi matematikos,
mokslo ir humanitarinius kursus.  Įstoję į IIT, stu-
dentai turi pirmiausia lankyti būtent tas klases,
žinoma, jei jų nebuvo lankę sa vo universitete. Gavę
IIT bakalaurą, studentai grįžtų į Lietuvą dirbti
besikuriančiose naujose pramo nės šakose kaip tai
daro korėjie čiai. Dr. Carlson padarė gerą įspūdį
Lietuvos studentų anglų kalbos žinios.

Viešėdamas ISM, svečias iš Amerikos susitiko
su keturiais užsienio profesoriais, ISM dėstančiais
trijų savaičių trukmės kursus. „Mums tokia prog-
rama labai tinka, – pastebėjo dr. Carlson, – nes gali -
me  tokius kursus ISM dėstyti vasarą. Dėstyti in -
ten syvius trijų savaičių kursus yra patogiau, negu
dėstyti vi są semestrą.” Jo nuomone, kviesti užsie -
nio profesorius yra sveikintina min tis.

Dr. Carlson pastebėjo, kad yra galimybė tokią
bendrą ISM ir IIT programą įgyvendinti jau 2013
metais. 
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Stiprėjantys ISM ryšiai su IIT

Vienas svarbiausių dr. Carlson (k.) įvykių Lietuvoje buvo pietūs su Lietuvos prezi-
dentu Valdu Adam ku mi.                       Dr. B. ir M. Carlson asmeninio album nuotr.

Viešnagės Lietuvoje metu dr. Bob ir Miroslava Carlson aplankė Tra kų pilį. 

IIT Tower.
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s P O R T A s

R. Berankis netobulėja

EDVARDAS ŠULAITIS

Paskutiniame 2012 m. Lie tu -
vos lengvosios atletikos fede-
racijos (LLAF) renginyje, vy -

kusiame Palan goje, buvo pagerbti
geriausi šios sporto šakos metų
sportininkai. Juos Lengvosios atle-
tikos federacija rinko pagal pasiek-
tus rezultatus. Savo nuo monę galė-
jo išreikšti ir lengvaatlečių gerbė-
jai, kurie sudarė pusę galutinio re -
zultato. Balsavo ir lengvosios atle -
tikos treneriai (25 proc.) bei sporto
žurnalistai (25 proc.).

Susumavus rinkimų rezulta-
tus, geriausiu metų lengvaatlečiu
tapo dis ko metikas Virgilijus Alek -
na, ku ris Londono olimpiadoje
buvo ketvirtas, o IAAF Deiman ti -
nė je lygoje – ant ras. Antruoju ge -
riausiu lengvaat le čiu vyrų grupėje
išrinktas šuolinin kas į aukštį, Eu -
ro pos čempionato sidabro medalio
lai mėtojas Raivydas Stanys. „Visiš -
kai neliūdžiu, kad likau antras. V.
Alekna šiuo metu pats ge riausias
lengvaatletis, – kalbėjo R. Stanys. –
Net keista, kad tapau pačiu popu-
liariausiu, manau, čia laimėti taip
pat turėjo V. Alekna. (...) Metai buvo
neblogi, ypač iki Londono olimpia-
dos, kur man nepasisekė. Ambicijų
turiu daug. 2013 metais laukia du
svarbūs pasirodymai, visada ti -
kiuo si medalių, o kaip bus, pa ma -
tysime.” 

Trečiu geriausio 2012 m. leng -
va atlečio rinkimuose liko Rytis
Saka lauskas. Sprinteris olimpiado-
je užėmė 31-ą vietą, pateko į Euro -
pos čempionato baigiamąsias var-
žybas, o pasaulio uždarų patalpų
čem pionate užėmė 9 vietą. 

Geriausia lengvaatlete moterų
grupėje tapo daugiakovininkė Aus -
tra Skujytė. Lietuvos čempionė
2012 m. pasaulio uždarų patalpų
čem pionate iškovojo bronzą. Lon -
dono olimpiadoje ji pasiekė asme-
ninį geriausią re zultatą ir užėmė 5
vietą. IAAF daugiakovių „Iššūkio”
varžybose lietuvai tė liko 4 vietoje. 

Antrą vietą pelnė trišuolininkė
Dovilė Dzindzaletaitė. Ji – pasaulio
jaunimo čempionato sidabro meda-
lio laimėtoja. „Man buvo staigme-
na, kaip balsavimas klostėsi inter-
nete. Be abejo, nesitikėjau tokio po -
puliarumo, – teigė D. Dzindza le -
taitė. –  (...) Neliūdžiu likusi antra,
manau, turėjau būti ir dar žemiau,
nes Lina Grin čikaitė vertesnė šios
vietos. Žinoma, per 2013 metus
pabandysiu tapti pa čia geriausia.
Manau, praėję metai man buvo ge -
riausi karjeroje. Labiau siai įsimi-
nė medalis, gaila, kad nepa vyko nu -
vykti į Londono olimpiadą.” 

Trečia moterų grupėje liko
Lina Grinčikaitė. Ši sprinterė 2012
m. Europos čempionate iškovojo
bron zą. 

Geriausiu metų treneriu tapo
L. Grinčikaitės treneris Edmundas
Nor vilas. Antras liko lengvaatlečių
A. Skujytės ir R. Sakalausko trene-
ris Aleksas Stanislovaitis, trečias –
Aloy zas Jasmontas, treniruojantis
Zinai dą Sendriūtę. 

EDVARDAS ŠULAITIS

Tenisininkas Ričardas Be ran -
kis buvo laikomas vienu per -
spek tyviau sių žaidėjų pasau-

lyje. Bet, kaip skelbia Lietuvos spau-
da, ne seniai jam žadėjusi čempiono
titulą ar kažką panašaus vyrų pirme-
nybėse, tai – tik blefas. Tačiau šian-
dien R. Be rankis, kuriam jau 22-eji ir
kuris turi būti pačiame pajėgume,
vis dar ka panojasi antrame pasaulio
tenisininkų šimtuke. 

Neseniai paskelbtoje ATP len -
telėje Ričardas su 501 tašku išsaugo-
jo 111-ą vietą, kas vargu ar yra paten-
kinama vieta taip anksčiau liaupsin-
tam lietuvaičiui. Mano nuomone,
jam pakliūti bent į 50-uką nėra jokių
vil čių, nes šis sportininkas nėra lai -
mė jęs nė vieno svarbesnio turnyro ir
neturi jokių perspektyvų ateityje
(bū  čiau labai laimingas, jei klys-
čiau). 

Guodžia tik tai, kad už R. Beran -
kį tarp lietuvių tenisininkų yra ir
žymiai prastesnių žaidėjų: Laurynas
Grigelis stovi 420-je, Gvidas Sabec kis
– 1458-je, o Dovydas Šakinis – 1582-je
vietoje. 

Kažin ar R. Berankis į pirmąjį
teniso žaidėjų šimtuką kada nors pa -
klius ir vargu, ar reikia jį taip liaup-
sinti, kaip kad daroma iki šiol.

Pagerbti geriausi 2012 m.
Lietuvos lengvaatlečiai

Amerikietei Lietuvos pilietybė
suteikta nebus 

EDVARDAS ŠULAITIS

Yra šalių, lengvai suteikiančių
pi  lietybes šokio ant ledo spor -
ti  nin kams, jeigu tai duoda

naudos jų partneriams. Daugelio
kraš  tų dailiojo čiuožimo poros yra
sudarytos iš skir tingų valstybių šo -
kėjų, pilietybes ga vusių labai lengvai.
Deja, tokio žings nio Lietuvai žengti,
pasirodo, ne leidžia šalies Kons ti tu -
cija (lyg kitos valstybės konstitucijų
ar apribojimų neturėtų, bet jos pa -
prasčiausiai į tai nekrei piama dėme-
sio). Dėl to dailiojo čiuožimo šokėjo
lie tuvio Deivido Stag   niūno partnerė
amerikietė Isa bel la Tobias negaus
Lietuvos pilietybės, kuri reikalinga,
kad pora galėtų dalyvauti Sočio žie -
mos olimpiadoje.

Tam pasipriešino devyni Lie tu -
vos Pilie ty bės reikalų komisijos
nariai, nusprendę, kad amerikietė
nėra verta gauti Lietuvos pilietybę,
nepaisant to, kad ji varžybose kartu
su Deividu garsina Lietuvos vardą.
Tokį spren dimą patvirtino ir Lie tu -
vos prezidentės patarėja Indrė Pu ka -
nasytė bei pa galiau pati prezidentė
Dalia Grybaus kaitė. Atrodo, belieka
laukti tik stebuklo, kad šią sportinin-
kų porą iš vystume žiemos olimpiado-
je.

Čia reikia paminėti, kad I. Tobias
labai įtemptai mokosi lietuvių kalbos
ir gana gerai kalba lietuviškai. 2012
m. gruodžio 20-ąją ji Lietuvos prezi -
den tūroje išlaikė lie tuvių kalbos eg -
za miną. Ame rikietė gerai atsakė į 58
iš 60 jai pateiktų lituanistinių klausi-
mų.

Lietuvos dailiojo čiuožimo fede -
racijos prezidentė Lilija Vanagienė

pa reiškė, kad jai yra nesuprantamas
nu sistatymas neleisti amerikietei at -
stovauti Lietuvai. Jei šis sprendimas
ne bus pakeistas, tai D. Stag niū nas jau
antrą kartą bus pasmerktas atsisvei -
kinti su olimpiada. Pirmą kartą daly-
vauti olimpiadoje jis negalėjo anks-
tesnei jo partnerei ame ri kie tei Kat -
herine Copely negavus LR pi lie tybės.

Šiuo metu Deividas ir Isabella
yra Detroit, kur juos treniruoja pa -
saulinio garso treneris. Šokėjai ruo -
šiasi Europos dailiojo čiuožimo pir-
menybėms, kurios vyks sausio pa -
baigoje.

I. Tobias ir D. Stagniūnas. 
http://lt.wikipedia.org

Ričardas Be ran kis.

V. Alekna. Delfi.lt

R. Stanys. olimpiada.diena.lt

R. Sakalauskas. olimpiada.diena.lt

D. Dzindzaletaitė. Alfa.lt

L. Grinčikaitė. Sportas.lt

A. Skujytė. Lrt.lt
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V
ienas didžiausių pasaulyje mu -
zikos, teatro, šokio ir menų festi-
valių – Sydney Festival – šiemet į

sa vo programą įtraukė sėkmingiausią
pastarojo meto lietuvišką mu zikinės
scenos projektą, kompozitorės Jus tės
Janulytės muzikos ir vaizdo spektaklį
„Smėlio laikrodžiai”.

Šio įspūdingo festivalio istorijoje
tai bus bene pirmasis muzikinis pro-
jektas iš Lietuvos. Neeilinio pripažini-
mo sulaukę ir daugybę festiva lių įvai-
riose Europos šalyse aplankę „Smėlio
laikrodžiai” pirmą kartą rengiasi itin
tolimai kelionei – sau sio 12 dieną Sid -
nėjuje įvyks austra liška šio kūrinio
premjera.

Tarptautinėje arenoje sparčiai
gar sėjančios kompozitorės J. Janu ly -
tės „Smėlio laikrodžiai” per pra ėju sius
metus po premjeros „Gai dos” festivaly-
je apkeliavo net 8 gar siau sius Eu ropos
šiuolaikinės muzi kos festivalius: Hud dersfielde
„hcmf ” (Jungtinė Karalystė), „Maerz Musik”
(Vokietija), „Holland Festival” (Olan dija), „Var -
šuvos ruduo” (Lenkija), „Musica” (Prancū zi ja),
„Ro maEuro pa” (Italija), „Musicadhoy” (Ispa ni ja).

Praėjusį lapkritį projektas sulau kė didžiulio
pasisekimo Škotijoje – Glazgo festivalyje „Sonica”
(Jungtinė Karalystė), jame kūrinio parodymai vyko
du vakarus paeiliui, projektą vėl puikiai įvertino
kritikai.

„Smėlio laikrodžių” projektą ir jo tarptautinę
sklaidą globoja „Vil niaus festivaliai”. Įstaigos vado-
vas Remigijus Merkelys džiaugiasi ilga laike šio
kūrinio sėkme, o pakvie timą į Sydney festivalį jis

laiko ne tik ypatingu kūrinio įvertinimu, bet ir pui-
kia galimybe pristatyti šį projektą itin plačiai tarp-
tautinei auditorijai. „Šiame viename reikšmingiau-
sių pasaulio festivalių lankosi daugybė garsių kul-
tūros ir meno prodiuserių iš įvairių pasaulio šalių,
žinomų festivalių vadovai. ‘Smėlio laikrodžių’ atli-
kimas įvyks garsiajame Sydney Recital Concert
Hall, talpinančiame apie 1,100 žiūrovų, todėl tai ne
tik puiki proga tinkamai pristatyti Lietuvą, bet ir
parodyti šį kūrinį naujai ir itin gausiai auditorijai
iš Azijos, Ame rikos, Okeanijos ir kitų šalių”, – tei-
gia R. Merkelys.

Sydney Festival – sunkiai įsivaizduojamo
masto renginys, vykstantis beveik visą sausį (5–27

dienomis) – vasariškiausią Austra li -
jos mėnesį. Tai ne tik gausybė muzi-
kos koncertų, bet ir įspūdinga teatro
ir šokio prog rama, vizualieji menai ir
instaliacijos. Vien muzikos programa
yra to kia didžiulė, kad jos be veik
neįma noma aprėpti – tai ne tik operos
spektakliai, simfoniniai koncertai,
bet ir populiarios gru pės, džia zo,
„worldmusic”, elektroninės ir alter-
natyvios muzikos pro jektai.

Milane (Italija) gyvenančios kom   -
 pozitorės J. Janulytės audiovi zu alinį
projektą „Smėlio laikrodžiai” 4 vio-
lončelėms, gyvajai elektronikai, vaiz-
do bei šviesos instaliacijai Syd ney
atliks vieni geriausių Lie tu vos vio-
lončelininkų – Edmun das Ku li kaus -
kas, Povilas Jacunskas, Rūta Tamu -
tytė, Onutė Švabauskaitė. Gy vąją
elek troniką įgyvendina italai Michele
Tadini ir Antonello Raggi. Sceno gra -

fijos autorė – Jūratė Pau lėkaitė.
Tačiau svarbiausias vaizdo da lies autorius –

žy mus italų meni nin kas Luca Scarzella, jo sukurti
įs pūdingi projekcijų vaizdai valandos trukmės
kūrinyje projektuojami ant keturių milžiniškų
cilindrų – „smė lio laikrodžiais” pavirstančių tiulio
instaliacijų, kuriose „įkalinti” violončelininkai
griežia lydimi gyvos elektronikos.

J. Janulytės kūrinys „Smėlio laikrodžiai” yra
pirmasis lietuvių di delės apimties muzikinis pro-
jektas, įtrauktas į svarbiausių Europos šiuolaiki-
nės muzikos festivalių tink lą „Reseau Varese”.

,,Vilniaus festivaliai” info

Š
. m. sausio mėnesį Lietuvos
nūdienos kompozitoriaus Vy kin -
to Baltako (g. 1972) kamerinė

opera „Cantio” pristatoma viename
pagrindinių šiuolaikinės muzikos fes-
tivalių „Ultraschall” Berlyne (Vokie -
tija). Opera bus rodoma net tris festi-
valio vakarus 2013 m. sausio 17, 19, 20
d. vienoje svarbiausių koncertų salių
Berlyne – „Konzerthaus”. 

Europoje ir pasaulyje plačiai ži -
nomas tarptautinis šiuolaikinės mu -
zikos festivalis „Ultraschall” Ber lyne
organizuojamas kasmet nuo 1999 me -
tų. Festivalis suburia svarbiausius ir
žymiausius šiuolaikinės muzikos atli-
kėjus ir pristato naujausias muzikos
idėjas ir projektus, renginiai vyksta
svarbiausiose Ber lyno kultūrinėse er -
dvėse, pavyzdžiui, Berlyno filharmo-
nijoje, „Konzert haus”, mo der naus me -
no centre „Radial sys tem”, „Neue National ga le -
rie”, „Sophiensaele”, „Haus des Run d funks”,
„Volks bühne am Rosa” ir kt. Kasmet festivalio
prog ramą su daro daugiau kaip 25 koncertinės
programos, o klausytojų auditorija – tai dešimtys
tūkstančių klausytojų, tiesioginės Vokietijos radi-
jo stoties „Deutschlandradio” transliacijos. Fes -
tivalyje kviečiami dalyvauti Vo kietijos ir užsienio
šalių kolektyvai – svarbiausi naujosios muzikos
atlikėjai, pavyzdžiui, „En sem ble Intercon tem -
porain”, „Klangforum Wien”, „Ka mmerensemble
Neue Musik Ber lin”, „Ensemble Modern”, „Deut -
sches Symphonie-Orchester Ber lin”, „Rundfunk-
Sinfonieorchester Ber lin”, „Neue Vocalsolisten
Stuttgart”, „Arditti Quartet”, „Col legium No vum
Zurich”, „Ensemble recherche” ir kt. 

V. Baltako operos „Cantio” įtrau kimas į 2013
m. festivalio „Ultra schall” programą yra ir kūri-
nio, ir lietuvių šiuolaikinės muzikos tradicijos pri-
pažinimas. Lietuvos atlikė jus festivalyje pristatys
2009 m. su burtas ir aktyviai Lietuvoje bei už sie -
nyje koncertuojantis specializuotas naujosios mu -
zikos kolektyvas – ,,Lietuvos ansamblių tinklas”.

V. Baltako opera „Cantio” buvo sukurta 2004

m. vieno svarbiausių Europos naujojo muzikinio
teatro festivalių – Miuncheno bienalės už sakymu,
kūrinys įgyvendintas kartu su režisieriumi Os -
karu Koršunovu ir jo teatro trupe. Premjera įvyko
2004 m. gegužės 18 d. Miuncheno bienalėje, muzi-
kinis vadovas – Christoph Poppen, muziką atliko
,,Münchener Kammerorchester”. Po premjeros
Vokietijos kritikai pabrėžė kūrinio modernumą,
pastatymo kūrybišku mą, įvertino kaip vieną ge -
riausių 2004 m. Miuncheno bienalės ren ginių. Tais
pačiais metais opera buvo pripažinta geriausiu
metų sceniniu kūriniu Lietuvos kompozitorių są -
jungos organizuojamame konkur se, o Lietuvos žiū -
rovams pristatyta 2004 m. „Gaidos” festivalyje.

Opera „Cantio” – tai naujai pa teikiamas anti -
kinės Graikijos him nas, kuris buvo giedamas iš
miesto išvykstančių dievų palydoms. Tačiau him -
ną giedantys oratoriai turėdavo ir kitą tikslą – kiek
įmanoma ilgiau sulaikyti dievus, kad šie miesto
ne  apleistų. Šis siužetas įkvėpė sukurti neįprastą
muzikinę versiją – buvo atsisakyta pirminio teks-
to, vietoje jo Vykintas Baltakas kartu su ame ri kie -
čių rašytoja Sharon L. Joyce ir re žisieriumi O.
Koršunovu sukūrė tie siogines teksto, muzikos ir

sceni nio veiksmo sąsajas: scenoje
derinama gestų, mimikos, garsų,
tempo, judesių, spalvų ir šviesų visu-
ma. Operoje veikiantys at likėjai:
gru pė komentatorių – miestiečiai ir
solistė – oratorė. Oratorės kalba
skubi ir be veik ne su prantama, sten-
giamasi kaip galint ilgiau ir gražiau
kalbėti (dainuoti). Svarbiausia min-
tis įprasminama ope ros pabaigoje –
suvokiama, kad svarbiausia yra ne
pačių Dievų buvimas, o jų paieška
tarsi ne sibaigiantis ciklas, nes dievai
šiame kūrinyje tėra alegorija (kūri-
nys nėra religinis), kelianti gyveni-
mo prasmės klausi mus. 

2013 m. pastatyme dalyvauja:
Margret Giglinger (sopranas), Flo -
rian Feth (tenoras), Tobias Hagge
(bo sas), skaitovai – Thomas Weppel,
Heiko Akrap, Martin Kiuntke, Rosa

Jansen, Gabriele Stern, ,,Lietuvos an samblių tink-
lo” muzikantai. Pas tatymo režisierė – Cornelia
Heger, gar so režisierius – Carl Faia. Scenografiją ir
apšvietimą sukūrė Fred Po mmerehn, kostiumų
dai lininkė – Gabriele Kortmann.

Rengėjai: Koncertinė įstaiga „Konzerthaus
Berlin”, Šiuolaikinės muzikos festivalis „Ul -
traschall” (Ultraschall  Berlin – Das  Festival  für
neue Musik), Vokietijos radijo stotys „Deutsch -
landradio” ir „Rundfunk Berlin-Brandenburg”,
kon   certų agen tūra „Kulturkontakte e.V.”, ,,Lie -
tuvos ansamblių tinklas”. 

Rėmėjai ir partneriai: Haupt stadt Kultur -
fonds, ,,Ernst von Sie mens Musikstiftung”, LR
Kul tūros ministerija.

Apie operos pastatymą koncertų salės „Kon -
zerthaus” interneto puslapyje: http://www.kon-
zerthaus.de/programm/vykintas-baltakas-cantio-
2004-premiere/655

Apie festivalį „Ultraschall”: http://www.dra-
dio.de/dkultur/sendun gen/ultraschall/1939072/ 

„Lietuvos ansamblių tinklo” info 

V. Baltako opera „Cantio“ festivalyje „Ultraschall“ Berlyne

Kompozitorius Vykintas Baltakas. lzinios.lt nuotr.

Kompozitorė Justė Janulytė.                                      http://1.bp.blogspot.com nuotr.

„Smėlio laikrodžiai” keliauja į Sydney festivalį
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2012-ieji Lietuvoje – valdžios savivalės prieš piliečius metai  
DARIUS KUOLYS

Pirmasis Lietuvos Respublikos kultūros ir švie-
timo ministras, Vil niaus universiteto do centas,
visuomenininkas dr. Darius Kuolys sako, kad 2012-
ieji buvo val džios savivalės prieš savo piliečius,
prieš sąžiningus valstybės pareigūnus metai. 2012
metais moralinė sutartis tarp valdžios ir visuome-
nės buvo labai šiurkščiai ir labai grubiai nu -
traukta. Valstybės saugumo de partamentas (VSD)
ir jo faktinis vadovas Ro mualdas Vaišnoras vasario
mėnesį įvykdė savivalės, savotiško teroro aktą prieš
sąžiningus Finan sinių nusikaltimų tyrimo tarny-
bos (FNTT) vadovus – generolą Vitalijų Gailių ir
majorą Vytautą Gir žadą. D. Kuolys taip pat smer-
kia gegužės 17-tą policijos įvykdytą Garliavos puoli-
mą ir teigia, kad Tėvynės sąjunga per šiuos metus
patyrė „moralinį krachą”. Jis sveikina Konstitucinį
Teismą ir Vil niaus apygardos administracinio teis-
mo teisėjus, kurie savo reikšmingais sprendimais
„apgynė civilizuotos valstybės principus”. 

Valdžios savivalės metai

Svarbiausias 2012 metų įvykis buvo Seimo rin-
kimai, tačiau bendrai žvelgiant į 2012-uosius tai
buvo valdžios savivalės prieš savo piliečius, prieš
sąžiningus valstybės pareigūnus metai. Ir jie sim-
boliškai prasidėjo Vasario 16-osios išva karėse. Va -
sario 15 dieną buvo susidorota, iš pareigų atleisti
du teisėsaugos pareigūnai, ligtol garsėję nusikaltė-
lių gaujų tramdymu, kova su korupcija – generolas
V. Gailius ir majoras V. Giržadas atleisti iš Fi nan -
sinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovų. FNTT
vadovus atleidęs tuometis vidaus reikalų mi nis -
tras liberalcentristas Raimondas Palaitis prezi-
dentės Dalios Gry baus kaitės buvo įvardytas kaip
šioje istorijoje neva esantis „ne prie ko”. Taigi
Vals tybės saugumo departamentas (VSD) įvykdė
tokį savotišką savivalės, teroro veiksmą prieš sąži-
ningus valstybės pareigūnus. Ir šis poelgis iš tik-
rųjų ženklino visus metus. 

Viešosios erdvės yda

Susidorojimo su FNTT vadovais istorija at -
skleidė ir anoniminių galios struktūrų slaptą įtaką
šalies viešajai erdvei. Tuo metu pasipiktinusi
Lietuvos visuomenė išėjo į gatves. Didelė dalis Lie -
tuvos žiniasklaidos stojo valdžios savivalės pusėn.
Iš tikrųjų buvo atlikta tam tikra Lietuvos galios
struktūrų nuotrauka. Ir atsiskleidė labai ydingas
Lietuvos viešojo gyvenimo žemė lapis. Po to, kai
stambios žinias klai dos priemonės stojo ne neteisė-
tai pasmerktų ir apšmeižtų pareigūnų pu sėn, bet
galios struktūrų savivalės pusėn, paaiškėjo, jog
anoniminės struktūros labai stipriai valdo Lie -
tuvos viešąją erdvę. 

Garliavos puolimas

2012-aisiais buvo nutraukta moralinė sutartis
tarp valdžios ir visuomenės. Ir ji buvo nutraukta
labai šiurkščiai ir labai grubiai. Vienas iš esminių
2012-ųjų įvykių yra gegužės 17 dieną policijos įvyk-
dytas Garliavos puolimas. Ge gužės 17-ąją Lie tuvos
valdžia pirmąkart metė 240 policininkų su specia-
liomis priemonėmis ir dujomis bei elektra prieš
taikius ir nesipriešinančius piliečius. Tai iš tikrų-
jų buvo gyvenvietės puolimas. Iki šiol tei sės auga
persekioja asmenis, tarp jų ir nepilnamečius,
kurie šalies aikš tėse organizavo protestus, kurių
metu kreidutėmis buvo užrašoma „TIE-SOS”.
Vaikai, rašę žodį „TIE-SOS”, buvo persekiojami
policijos, nepilnamečiams kurpiamos bylos. 14
metų mergaitė už tai iki šiol yra persekiojama. Tai
rodo, kad valdžia pradėjo karą su savo piliečiais. 

Teismų savarankiškumas

Kaip reikšmingas įvykis išskirtina ir
Konstitucinio Teismo (KT) išvada, kuria nebuvo
panaikinti Seimo rinkimų rezultatai daugiaman-

datėje rinkimų apygardoje, kaip to siekė preziden-
tė D. Grybauskaitė. KT šiuo atveju gynė civilizuo-
tos valstybės principus. Riekia teigiamai vertinti
Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų
kolegijų sprendimus, kuriais FNTT vadovų atleidi-
mas iš pareigų pripažintas neteisėtu, nepaisant
viešo prezidentės spaudimo priimti priešingą
sprendimą. Šie teisėjų sprendimai rodo, kad kei-
čiasi padėtis valdžios struktūrose, teisminės val-
džios taip pat. Anksčiau VSD beveik viešai galėjo
girtis, kad savo bylų teismuose nepralaimi. Štai
atsiranda sąžiningų teisėjų, kurie, gal ir veikiami
tam tikro visuomenės klimato, kad visuomenė
tampa drąsesnė, iš tikrųjų pradeda priimti sava-
rankiškus sprendimus. Atleistų kontržvalgybos
pa reigūnų atveju taip nebuvo. Kaip buvo VSD nu -
taręs, kad reikia susidoroti su Lietuvos kontržval-
gybos vadovais Vytautu Damuliu ir Kastyčiu Bra -
ziuliu, taip ir buvo susidorota. Tiesiog tuo metu
galiojo teismų sprendimai, kurie būdavo priimami
už teismo sienų, o teismas jas pakartodavo.

Istorija su Darbo partija –
gaujų karai

Darbo partijos istorija la -
biau panašėja į gaujų karus, nei
į norą taikyti aukštesnius mora-
lės reikalavimus politikoje. Toks
pavyzdys yra prezidentės patarė-
jas nacionalinio saugumo klau-
simams Jonas Markevičius, ku -
ris viešai melavo Seimo Antiko -
rupcijos komisijai, viešai mela-
vo visuomenei ir po to liko dirb-
ti savo pareigose. Jeigu preziden-
tei tiko vidaus reikalų minis tras
R. Palaitis, jeigu prezidentė lai-
mino susidorojimą su FNTT pa -
reigūnais, jeigu prezidentė pa -
ga  liau laimino savivalę gegužės
17-tą Garliavoje prieš taikius
piliečius ir pritarė antstolei bei Generalinei pro-
kuratūrai, kurie atsisakė Seimui pateikti smurto
įrašus, tai štai dėl ko neįtikina prezidentės pa -
skelbtas karas Darbo partijai ir aiškinimas, kad ji
dabar reikalaus aukštesnių moralės kriterijų. Tai
atrodo panašu į gaujų karus. Čia nėra teisiojo, nė -
ra gerojo ir blogojo. Blogas, blogesnis. Neteisus ir
neteisesnis. Arba rusų parduodamas ir rusų sau-
gomas. 

Tėvynės sąjungos moralinis nuosmukis

Vertinant 2012 metų politinius įvykius, per
tuos metus nė viena kita partija taip žemai nepuo-
lė, kaip apie vertybes mums visą laiką kalbėjusi
Tėvynės sąjunga (TS). TS, kuri kalbėjo apie verty-
bių politiką, iš esmės tą vertybių politiką išdavė.
Pritariu prof. Vytauto Lands bergio išsakytai frazei
– apima koktulio jausmas stebint partijos veiks -
mus. Toks jausmas apima taip pat, ką partijos šta-
bas darė paleisdamas į viešąją erdvę premjero (ir
TS-Krikščionių demo kratų pirmininko Andriaus
Kubi liaus) patarėjos mažametę dukrą sujauktoje
lovoje, kuri kalėjimo žargonu keikia lietuvius ir
ragina eiti balsuoti už konservatorius.  Nė viena
kita partija taip žemai nepuolė, kaip apie vertybes

mums visą laiką kalbėjusi TS. Ir tai yra moralinio
nuosmukio simbolis. Pa tenkame į labai cinišką
politinę erdvę.

Kažkas su mūsų prezidente vyksta negerai

Prezidentės vieši pareiškimai, kad jos kritikai
yra sukčiai, yra keliantys neri mą ir rodo žmogaus,
labai nepasiti kinčio savimi, ir žmogaus, kuris yra
susipriešinęs su visuomene, susipriešinęs su savo
tauta, savijautą. Tai iš tikrųjų labai rimtas ženklas
mums, visuomenei, kad su mūsų prezidente kaž-
kas vyksta negerai. Artimas darbas (su Sovietų
Sąjungos okupaciniu režimu 1990-aisiais) galėtų
būti dovanotas, jeigu prezidentė šiandien iš tikrų-
jų kurtų civilizuotą demokratinę valstybę kartu su
savo piliečiais. Bet mes matome prezidentę, kuri
slapukauja, kuri nebendrauja su piliečiais, kurios
politikos mes net nežinome, ji nekalba apie tai, ką
ji daro. Ji reikalauja aklo paklusnumo iš savo val-
dinių. Prezidentės kalba, pavyzdžiui, televizijos
laidoje apie tai, kad jos kritikai yra sukčiai, rodo,
jog ji netenka ryšio su tauta, ji pradeda kaltinti
laisvus žmones, kurie diskutuoja, svarsto savo
valstybės reikalus ir prezidentės vaidmenį savo
valstybėje, ji juos kaltina sukčia vimu.

Dešinieji turėtų mąstyti sava ran kiškiau

D. Grybaus kaitės vertinimas per 2012-uosius
nukrito beveik 35 proc., o centro – tarp kairės rin-
kėjų – beveik per pusę. Tačiau valstybės vadovė
išlieka itin populiari tarp dešiniųjų rinkėjų.
Lietuvos piliečiai vis dėlto nėra per daug savaran-
kiški, ir net dešiniųjų jėgų elektoratas, deja, nėra
linkęs savarankiškai mąstyti. XVIII amžiuje bajo-
ras Ignas Bogušas yra stebėjęs: ką daryti, tiek daug

lietuvių, karštai mylinčių savo tėvynę ir dėl nesu-
sivokimo ją nuolat išduodančių? Tai šiuo atveju
Lietuvos piliečiams reikėtų savarankiškiau mąsty-
ti, kelti klausimus, ieškoti į juos atsakymo ir ieš-
koti dialogo su savo valdžia, kuri, deja, dabar dia-
logo vengia. Šiandien tokia padėtis, kad valdžia
nuo piliečių klausimų bėga, reikalaudama, kaip
rytų autoritariniai režimai, paklusnumo.

Visuomenės laisvėjimas

Apibendrinant 2012 m., kaip teigiamą metų
reiškinį galima įvardyti laisvėjančią visuomenę.
Yra teigiamų poslinkių: tai drąsėjanti, laisvėjanti
visuomenė. Lietuvos ateities yra tokia neapibrėž-
ta, esame atviroje galimybių erdvėje – viskas pri-
klausys nuo to, kaip mes elgsimės toliau. Stasys
Lozoraitis yra kalbėjęs, kaip labai svarbu  yra sąži-
ningai saugoti ribas. Ar mes suge bėsime saugoti
ribas tarp valdžios savivalės ir civilizuotos sant-
varkos, tarp padorumo ir cinizmo, tarp kriminali-
nių nusikaltimų, kuriuos imasi daryti valdžia, bei
anoniminės struktūros ir teisėtumo, tarp tiesos ir
melo? Šitos ribos šian dien visuomenei turėtų būti
brėžia mos, tada mes gyvensime civilizuotesnį
gyvenimą.                                                           Alfa.lt

Jonas Markevičius. Luko Pilecko nuotr.

Garliavos puolimas.  



Vilnius (ELTA) – Vilniaus mies -
to apylinkės teismas sausio 9 d. at -
vertė bylą, kurioje Seimo narė Dan -
gutė Mikutienė iš kadenciją baigusio
šalies vadovo Valdo Adamkaus prašo
priteisti 200,000 Lt neturtinės žalos
atlyginimą. Į posėdį V. Adam kus ne -
atvyko – jo interesams atstovauja ad -
vokatė. Tuo metu D. Mi kutienė at vy -
ko su advokate. Savo ieškinyje teis-
mui Darbo partijos (DP) narė teigia,
kad V. Adamkus savo dienoraščių
knygoje „Paskutinė kadencija”
paskelbė jos asmens garbę ir orumą
žeminančių bei tikrovės neatitinkan-
čių duomenų. D. Miku tienė teigia,
kad 376-a ja me knygos puslapyje,
kuriame kalbama apie 2007 m. ru -
dens įvykius, kai DP vadovas Viktor
Uspaskich slapstėsi nuo Lietuvos tei-
sėsaugos Mas kvo je, yra šmeižikiška
informacija. Tuo metu Seimo „dar-
biečių” frakcijos na riai vyko į Ru -
sijos sostinę susitikti su V. Us -
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Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Vilnius (BNS) – Lat -
vijos gynybos ministras
Ar tis Pabriks teigia, kad
viena didžiausių grėsmių
Bal ti jos šalių regionui –
izoliacija arba mąs tymas
izo liacijos sąvo komis. Vie -
nu tokių pavyzdžių jis į -
vardija dabartinį pasiprie-
šinimą euro įvedimui Lat -
 vijoje ir pabrėžia, kad dau-
giau europinės integraci-
jos reiškia ma žiau izo lia -
cijos regione ir daugiau
sau gumo. Latvijos gyny-
bos ministras taip pat teigia, jog dėl
regioninio bendradarbiavimo gyny-

bos srityje Ryga yra pasi-
ruošusi į šalį atidėti na -
cionalines ambicijas, ta -
čiau norėtų, kad Vilnius ir
Talinas laikytųsi panašaus
požiūrio. 

Sausio 9 d. Vilniuje
apsilankęs A. Pabriks sakė,
kad Baltijos šalims reikėtų
nedelsti siekiant bendro
ka rinio planavimo bei kar -
tu rūpintis visų Bal tijos
šalių saugumu ir gynyba.
Latvijoje pagrin di nėmis
grės mėmis laikomas ener-

getinis, ki ber netinis ir informacinis
saugumas. 

Didžiausia grėsmė Baltijos šalims – izoliacija

Premjeras – apie dujų terminalo plėtrą

Išrinkta nauja Mažesniųjų brolių ordino
Lietuvoje vadovybė

Vilnius (BNS) – Amerikiečių ne -
vyriausybinės organizacijos „Free -
 dom House” vadovas ragina nekvies-
ti Baltarusijos valdžios atstovų į šie-
met Vilniuje rengiamą Europos Są -
jungos (ES) Rytų partnerystės viršū-
nių susitikimą. Lietuvoje viešėjęs
David Kramer teigia, jog geriau būtų,
jei Bal tarusijai atstovautų ne prezi-
dento Aleksandr Lukašenka režimo

ats tovai, o pilietinės visuomenės ak -
ty vistai ir žmogaus teisių gynėjai.
Baltarusija yra tarp šešių ES kai -
mynių Rytuose, kurios yra įtrauktos
į Rytų partnerystės programą. Ta -
čiau Europos Sąjunga ir Jungtinės
Valstijos taiko sankcijas Baltarusijos
režimo atstovams, kaltindama juos
represijomis prieš opoziciją ir žmo-
gaus teisių suvaržymais. 

Susitikimą siūloma rengti be Baltarusijos 

V. Adamkui pareikštas 200,000 Lt ieškinys

Vilnius (BNS) – Lietuvos prem-
jeras Algirdas Butkevičius sausio 10
d. per vizitą Latvijoje pranešė, kad
Lie tuva ketina plėsti planuojamą sta-
tyti suskystintų gamtinių dujų (SGD)
terminalą. Jis turi pradėti veikti 2014
m. pabaigoje, o vėliau bus galvojama
apie jo plėtrą. Jo išplėtimui dar rei -
ka lingi kai kurie darbai: dujotiekių,

vamzdynų praplėtimas, norint trans-
portuoti didesnį kiekį dujų. Lietuva
Klaipėdoje ketina pa statyti 600 mln.
litų vertės SGD terminalą, kuris  ga -
lės pakeisti rusiškas „Gaz prom” du -
jas. Taip tikimasi įsigyti pi gesnes du -
jas, kurių Lietuva daug nau doja šilu-
mos ūkyje. 

Artis Pabriks. 
ELTA nuotr.

Turkija sutiko su taikos planu dėl kurdų

„Google” ragina didinti interneto laisvę

JAV ragina Britaniją išlaikyti stiprų balsą  

Čekai pirmąkart renka prezidentą tiesiogiai

Jeruzalė (BNS) – Izraelis tylo-
mis „įteisino” neteisėtą naujakurių
gyvenvietę Vakarų Krante. Tai jau
šeštas toks Izraelio žingsnis per
metus. Sprendimas legalizuoti Nofei
Nehemijos gyvenvietę buvo priimtas
prieš kelias dienas, prieštaraujant

pagal Artimųjų Rytų taikos planą
Izraelio prisiimtiems įsipareigoji-
mams. Nofei Nehemijos gyvenvietė
buvo įkurta 2001 m. kovą, todėl pagal
taikos planą Izraelis turėjo ją panai-
kinti. 

Praha (AFP-BNS) – Čekijos gy -
ven tojai sausio 11 d. pirmąkart tie-
siogiai renka šalies prezidentą; į šį
postą taiko keli proeuropietiškų pa -
žiūrų kandidatai, tarp jų ir nuo gal-
vos iki kojų išsitatuiravęs dramos
pro fesorius, kad perimtų šalies vairą
iš dešimtmetį vadovavusio atkaklaus
euroskeptiko Vaclav Klaus.

Parlamentas rinkdavo valstybės

vadovą per visus keturis ankstesnius
prezidento rinkimus nuo Čekoslova-
kijos pasidalijimo 1993 metais. Pe r -
eiti prie visuotinių tiesioginių pre zi -
dento rinkimų buvo nuspręsta per-
nai lapkritį, nes manoma, jog V.
Klaus perrinkimą parlamente labiau
lėmė politinės intrigos, o ne viešasis
interesas.

Kretinga (Bernardinai.lt) – Sau -
sio 9 d. Lietuvos pranciškonų šv.
Kazimiero provincijos ministru buvo
perrinktas kun. br. Astijus Kungys,
OFM, o provincijos viceministru iš -
rinktas kun. br. Algirdas Mala kaus -
kis, OFM. Taip pat išrinkti keturi de -
fi nitoriai: kun. br. Ramūnas Mizgiris,
OFM iš Kryžių kalno vienuolyno,
kun. br. Andrius Nenėnas, OFM, kun.
br. Arūnas Peškaitis, OFM iš Vil -

niaus Bernardinų vienuolyno ir kun.
br. Antanas Blužas, OFM iš Paku tu -
vėnų. Kitą savaitę naujajai vadovy-
bei susirinkus Kryžių kalno vienuo-
lyne bus paskirtos likusios nerenka-
mosios pareigybės ir peržiūrėta vie-
nuolynuose gyvenančių brolių sudė-
tis. Kun. Astijus Kungys vadovaus
pro  vincijai artimiausius trejus me -
tus. 

London (BNS) – Jungtinės Vals -
tijos viešai išsakė susirūpinimą dėl
Didžiosios Britanijos planų iš naujo
derėtis dėl savo santykių su Europos
Sąjunga (ES), nes Washington svar-
bus stiprus britų balsas Europoje. Šie
JAV valstybės sekretorės pavaduoto-
jo Europos reikalams Philip Gordon
komentarai nuskambėjo prieš pla -
nuo jamą Britanijos premjero David
Cameron svarbią kalbą. Joje jis žada
paskelbti referendumą dėl Britanijos

narystės ES. JAV palaiko stiprėjantį
Britanijos ryšį su ES kaip su institu-
cija, kuri įgyja vis svaresnį balsą
pasaulyje. Tai atitinka Amerikos in -
teresus. JAV sveikina į išorę žvel -
gian čią ES su Britanija jos sudėtyje.
Ph. Gordon perspėjo, kad referendu-
mai dažnai nukreipdavo valstybes
vidun ir sakė esantis susirūpinęs, jog
pernelyg užsitęsė diskusijos dėl ES
struktūrų. 

Beijing (BNS) – Bendrovės
„Google” valdybos pirmininkas Eric
Schmidt pareiškė Šiaurės Korėjos
pareigūnams, kad jų šalis niekada
nesivystys, jeigu nepriims interneto
laisvės. Šiuos komentarus jis išsakė,
grįždamas po vizito šioje šalyje. Bu -
vęs JAV ambasadorius prie Jung ti -
nių Tautų (JT) Bill Ri char dson, vado-
vavęs šiai kelionei, ragino Šiaurės
Korėją sustabdyti balistinių raketų ir
branduolinių užtaisų bandymus, kai
komunistinė valstybė surengė daug

kritikos sukėlusį raketos bandymą
praeitą mėnesį. Pa sau lis tampa vis
labiau susijungęs, todėl Šiaurės
Korėjos sprendimas būti izoliuo-
tiems labai smarkiai paveiks jų fizinį
pasaulį ir eko nomikos augimą.   

Ankara (BNS) – Turkijos vy riau -
sybė ir kalinamas kurdų suki lėlių
vadovas Abdullah Ocalan susitarė dėl
gairių tris dešimtmečius trunkan-
čiam sukilimui, kuris pareikalavo
dešimčių tūkstančių gyvybių, užbaig-
ti. Susitarimas buvo pasiektas per
naujas Ankaros ir A. Ocalan de rybas;
juo siekiama, kad Kurdistano darbi-
ninkų partija (PKK) kovo mėnesį su -
dėtų ginklus. Pradinis karo veiks mų
nutraukimas artimiausiais mėne-

siais turi virsti visapusišku ugnies
nutraukimo susitarimu. Vy riau sy bė
mainais į ug nies nutraukimą turėtų
suteikti di des nes teises Turkijos
kurdų mažumai, kurią sudaro iki 15
mln. žmonių. Iš viso Turkijoje gyvena
75 mln. gy ventojų. Sukilėliai taip pat
nori, kad iš kalėjimų būti paleisti
šimtai kurdų aktyvistų, susijusių su
PKK, ir kad naujojoje Turkijos kons-
titucijoje bū tų pripažintas kurdų
identitetas. 

Izraelis „įteisino” gyvenvietę Vakarų Krante

paskich ir viešai kaltino Lie tuvos tei-
sėsaugą ketinimais susidoroti su jų
vedliu. V. Adamkus savo dienorašty-
je pasipiktino tokiais Sei mo narės
pareiškimais apie Lietuvos teisėsau-
gininkus, nuogąstavo, kad tai taps
Rusijos propagandos ginklu. 
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7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDmunDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

262-948-6990

RAmOnA C. mARSh, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJuS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VyTEnIS GRyBAuSkAS, mD
SuSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SuREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIuS kuDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRunSkIS, mD
TERRI DALLAS-PRunSkIS, mD

AnDREw J. yu, mD
ShInGO yAnO, mD

ChADI yAACOuB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JuCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441
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PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

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

Pigiausi skrydžiai Finnair ir kitomis linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į 

LIETuVĄ

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

1-800-778-9847
www.vytistours.com

info@vytistours.com
40-24235th St., Douglaston, NY 11363

Sužinoti kainas ir padaryti rezervaciją galite per 

www.vytistours.com

Siuntinėjame info apie specialias nuolaidas,

Praneškite savo e-adresą

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

SIŪLO DARBĄ

SIŪLOmE DARBuS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOkATAI

.

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

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

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

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

JOhn GALT GROuP
invites flatbed owner opera-
tors in our strong-build pro-
fessional team. We don’t have
company trucks so we focus
on owner operators. Fuel
cards, trailers for rent. 

For more info call John 
317-654-6529.



EuGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkuS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AuŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmunĖ mACIJAuSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAuSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

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

ASTA T. mIkunAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

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

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų. 

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

ĮVAIRŪS

Sudoku Nr. 59
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai-
čiai nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose.
Sudoku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

Bitininkystės verslo galimybė – San Francisco/Bay area. Puiki galimybė gyventi ir dirb-
ti  California. Ieškomas investuotojas/bitininkas plėtoti bitininkystės verslą regione, iš -
gaunant vietinį medų. Pasiūlymą sudaro: klientai, bičių laikymo vietos, verslo ryšiai,
pro duktas turintis vardą. 

Kreiptis: Rokas Armonas (bayareabeecompany@gmail.com)

Lietuvoje, Skuode, parduodamas mūri-
nis namas gražioje vietoje. Gyvenamas
plotas 300 m2, yra mūrinis ūkinis pasta-
tas, 30 arų žemės. Kaina 330,000 Lt. Tel.
312-310-0289; 312-451-7538

MitYbininKĖ

DR. VILIJA R. KERELYTė
6420 West 127th St. Suite 106

Palos Heights, IL 60463
708-239-0909; 

nutritionow6420@att.net
Valandos: 

pirm.–ketv. 10 val. r. – 4 val. p. p.

• 56 metų moteris, turinti didelę patirtį
pagyvenusių žmonių slaugos darbe, ieško
darbo su gyvenimu bet kurioje valstijoje.
Turi dokumentus, vairuoja. 

Tel. 708-248-0891.

• Kas gali padovanoti mažą kačiuką su
dokumentais. Tel. 312-492-8795.

• Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu bet kurioje valstijoje. 

Tel. 708-623-4509.
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NOMEDA LUKOŠEVIČIENĖ

Kai pirmas mokyklinis jaudulys jau
likęs užmarštyje, kai ruošiantis pa -
mo koms pedagogės ima gal voti
apie konkrečius mokinukų veide-
lius, jau drąsiau ir man užkalbinti
Seattle, WA, „Lino” lituanistinės mo -
kyklos mokytojas Aušrą Valan -
čiaus  kienę ir kristiną Tubytę.

– Kreipiuosi į abi vienu kartu.
Kokie vėjai ir kada atpūtė į
Seattle?

Aušra: Aš čia dar labai naujas
žmogus, esu tik du mėnesiai, kaip sa -
koma, vos kojas spėjau sušilti. O
atva žiavau į Seattle dėstyti lietuvių
kalbos University of  Washington.
Vil niaus universitetas, kuriame dir -
bu, šių metų rugsėjį pradėjo didžiulį
dvejų metų projektą „Lietuva čia ir
ten: kalba, mokslas, kultūra, visuo -
me nė”. Šio projekto tikslas  yra remti
ir stiprinti  lituanistikos (baltistikos)
centrus užsienyje, plėtoti jų bendra -
darbiavimą su Lietuvos mokslo ir
studijų institucijomis, palaikyti ry -
šius su lietuvių bendruomenėmis
užsienyje, skatinti studentų ir dėsty-
tojų mainus ir pan. Viena iš daugelio
projekto veiklų – ilgalaikis dėstymas
užsienio universitetuose. Taigi aš čia
ir atvykau kaip lietuvių kalbos dės-
tytoja. 

Kristina: Seattle esu dar visai
nauja. Dar tik devyni mėnesiai, kai
čia gyvename. Atsikraustėme iš Ka -
nados, kai mano vyrą čia dirbti per -
kėlė jo darbas. Labai džiaugėmės
nuo stabia praėjusia vasara. Kol kas
vis dar kuriamės, stengiamės susipa-
žinti su miestu ir apylinkėmis, pra-
plėsti naujų draugų ir pažįstamų ra -
tą. 

– Kur prabėgo vaikystė, kur
leidote savo studentiškus metus?

Aušra: Gimiau ir užaugau Šiau -
rės Lietuvoje, Pakruojo krašte, No -
rei kų kaime (jame gyveno daug žmo-
nių, turinčių pavardę Noreika; iš čia
ir kaimo pavadinimas). Kaimas –
prie pat Latvijos sienos. Atsimenu,
kad vai kystėje su mama dažnai va -
žiuodavome į Rygą arba Bauską apsi-

pirkti. Didžiausias skanumynas iš
ten bū davo pieniški saldainiai „Go -
tina” („Karvutė”)... Baigusi mokyklą
įstojau į Vilniaus universitetą, kur
įgijau lietuvių kalbos ir literatūros
dėstytojos specialybę. Studijos buvo
turbūt pats įdomiausias laikotarpis
mano gyvenime. Neseniai vyko kur -
so susitikimas „Po dvidešimt metų”
(vis dar negaliu patikėti, kad jau tiek
laiko praėjo!). Gaila, kad negalėjau
dalyvauti.

Kristina: Esu gimusi ir vaikystę
praleidusi Panevėžio mieste. Viduri -
nę mokyklą baigiau Panevėžio kon-
servatorijoje, kur kartu įgijau ir pra -
dinį muzikinį išsilavinimą. Tolesnes
muzikos studijas tęsiau Šiaulių uni-
versitete. Nors pagal šiame universi-
tete įgytą specialybę daug dirbti nete-
ko, labai džiaugiuosi, jog turėjau
galimybę dainuoti tuometiniame
uni versiteto mišriame profesionalų
cho re „Studium”. Šio choro dėka
apkeliavau kone visą Euro pą, pabu-
vojau Amerikoje. Prieš at vyk dama į
Ameriką, beveik šešerius metus gy -
venau Vilniuje, darbavausi turizmo
srityje, taip pat baigiau vadybos stu-
dijas. Labai norėčiau ir vėl dirbti
šioje srityje, bet kol kas tai lieka tik
dideliu noru.

– Mūsų mažutė bendruomenė
yra tiesiog išsiilgusi naujų žmo-
nių ener gijos ir idėjų. Be galo
džiaugiamės, kad įsitraukėte į
mū sų veik lą. Kur dar matote save
bendruomenės gyve nime?  Kokie
jūsų pomėgiai?

Aušra: Kadangi esu čia dar labai
neseniai, nespėjau gerai susipažinti
su bendruomene ir jos veikla, bet iš
to, ką mačiau, man susidarė įspūdis,
kad ji, nors nedidelė, – aktyvi ir labai
draugiška. Kol kas nelabai įsivaiz-
duoju, kuo konkrečiai galėčiau prisi-
dėti, tačiau mielai įsitraukčiau į jos
veiklą. 

Studijų metais buvome susibūrę
į tokią tradicijų puoselėjimo grupelę,
kur dainuodavome liaudies dainas,
šok davome šokius, švęsdavome lietu-
viškas šventes pagal senąsias tradici-
jas. Labai mėgstu skaityti, keliauti,
Lietuvoje dažnai eidavau į teatrus,
kon certus, įvairius renginius. 

Kristina: Po Naujųjų metų su
vyru planuojame prisijungti prie

Seattle lietuvių tautinių šokių kolek-
tyvo „Lietutis”. Bū tų labai smagu iš -
mokti šokti lietuvių tautinius šokius,
tuo pačiu pasisemti geros lietuviškos
energijos.

– Kas paskatino savo laiku ir
energija dalintis su Seattle lietu-
vių bendruomenės vaikais?

Aušra: Apie „Lino” mokyklą su -
žinojau iš prof. Violetos Kelertienės,
Bendruomenės pirmininko Rimo
Mik šio, kuris mane kiekvieną šešta-
dienį kantriai ir maloniai ten nuveža
bei parveža (labai ačiū jam už tai!).
Kadangi prieš mane dirbusi mokyto-
ja Indrė Baronina dėl didelio darbo
krūvio nusprendė atsisakyti šio dar -
bo, mokyti vaikus pasiūlė man. Porą
kartų pastebėjusi pamokas, pasikal -
bėjusi su direktore Inga, sutikau im -
tis šio darbo. Truputį dvejojau, nes
esu įpratusi dirbti su suaugusiais,
bet dabar džiaugiuosi. Vaikai labai
šau nūs ir mieli, ir tos dvi pamokos
man prabėga labai greitai!

Kristina: Mane šios veiklos
imtis paskatino mokyklos įkū rėja
Inga Dabašinskaitė. Ačiū Jums, Inga!
Lietuvoje esu dirbusi pedagoginį
darbą, tačiau taip jau išėjo, kad jo
teko atsisakyti. Šešta die ninėje „Li -

no” lituanistinėje mokykloje mokau
lietuvių kalbos „Suvalkie čių” 7–11
metų vaikų grupę. Taip pat padedu
dramos ir muzikos mokytojai Ro mu -
tei Barkauskaitei vesti muzikos
pamokas 5–8 metų vaikams.

– Koks apskritai jūsų požiūris
į šeštadienines mokyklas išeivijo-
je? 

Aušra: Tik teigiamas! Kur dar,
jei ne tokiose mokyklose, beveik nuo-
lat būdami kitoje kalbinėje ir kultū -
rinėje aplinkoje, vaikai galėtų išmok-
ti arba patobulinti lietuvių kalbą,
sužinoti apie Lietuvą, jos kultūrą bei
istoriją?! 

Kristina: Manau, šeštadieninė
lituanistinė mokykla išeivijoje yra
labai reikalinga. Nors mano šeimoje
ir yra emigrantų, man sunku buvo
įsi vaizduoti, su kokiais sunkumais
su siduria išeivių šeimos. Dauguma
atžalų auga daugiakalbėje aplinkoje,
kai tik vienas iš tėvų yra lietuvis ar
lietuvė. Lituanistinės mokyklos dėka
kiekvieną šeštadienį turime galimy-
bę padėti mokiniams puoselėti tau-
tiškumą, suprasti lietuvišką kultūrą,
joje rasti kažką artimo, kad moki-
niams ji neliktų nereikšminga ir sve-
tima. Malonu girdėti kai kurių vaikų
pasisakymus, kad kiekvieną dieną
jie mieliau lankytų ne paprastą, o
„Li no” lituanistinę mokyklą.

– Ar turėtumėte patarimų tė -
vams, kurie vis dar nėra apsi -
spren dę atvesti savo atžalų į pamo -
kėles? Į ką atkreipti dėmesį mo -
kant vaikus lietuvių kalbos na -
muose? Juk šeimose – skirtingo
am  žiaus vaikai, ir su kiekvienu in -
di vi dualiai padirbėti per savaitę
ko kias 4–6 valandas ne kiekvienas
tu ri laiko ir galimybių.

Aušra: Pateiksiu tokį pavyzdį: į
lietuvių kalbos užsiėmimus UW atei -
na 81 metų močiutė, kurios tėvas bu -
vo lietuvis, tačiau su vaikais lietuviš -
kai nešnekėjo. Ši moteris nors tru pu -
tį nori pramokti gimtosios savo tėvo
kalbos, kad galėtų bent kiek suprasti
šeimos archyvų dokumentus, sužino -
ti apie tėvo kraštą, kitaip tariant, pri -
siliesti prie savo šaknų. 

Norėčiau labai paskatinti tėve -
lius kalbėti su vaikais namuose lietu-
viškai, net jei šeimos yra mišrios.

Iš kairės: Maya De Bonte, Simonas Vaštakas, Linas Jonikas, Lukas Lukoševičius ir Aldas Zydel su savo lietuvių kalbos mokytoja Kristina
Tubyte (viduryje).

Sėdi (iš k.): Simona Snapkauskas ir Kamilė Vaičekonis; stovi: Aušra Valenčiauskienė ir
Vaiva Snapkauskas. Trūksta ketvirto šios mažos klasės mokinio Tado Lukoševičiaus.

Apie tuos, kurie šalia
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest hwy.
Palos hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

630-804-9093 • dobilasfunerals.com
Visos laidotuvių paslaugos; Kūno/Pelenų pervežimas į Lietuvą.

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

PETkuS & SOn
FunERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

A † A
Dr. EDVARDAS

RUZGA, DC

Mirė 2012 m. gruodžio 28 d., su -
laukęs 58 metų.

Gyveno Lake Geneva, Wiscon -
sin.

Gimė 1954 m. gruodžio 16 d.
Gary, Indiana. Bakalauro laipsnį
įsigijo Eastern Michigan univer-
sitete ir po to, kurį laiką žaidė už
Detroit Lions futbolo komandą.

1986 m. įsigijo medicinos laipsnį (Chiropractic medicine) Pal -
mer College, Davenport, Iowa. Pra dėjo savo praktiką Kenosha
Wisconsin ir daugelį metų gydė ligonius.

1982 m. vedė Dalią Kiudulaitę ir jauna pora susilaukė trijų
sū nų ir vienos dukros.

Mėgo sportuoti, medžioti ir žvejoti, bet didžiausią džiaugsmą
jam teikė praleistas laikas su brangia šeima.

Nuliūdę liko: žmona Dalia, sūnus Ričardas su žmona Leslie;
anūkė Charlotte; sūnūs Antanas ir Edvardas; dukra Diana; tė -
vas Vladas Ruzga; sesuo Linda Burbienė su vyru Ričardu, uoš-
viai Algis ir Genė Kiudulai, brolienė Regina Palvas su vyru
Brian; svainis Jurgis Riškus; dėdė Balys Ruzga su žmona Birute,
teta Birutė Činkienė bei daug sūnėnų, dukterėčių, pusbrolių,
pusse serių, kitų giminių Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Edvardas buvo sūnus a. a. Marytės Ruzgienės, brolis a.
a. Lenio Ruzgos ir a. a. Ritos Riškienės.

Atsisveikinimas su velioniu įvyko 2013 m. sausio 2 d. ir po iš -
kil mingų pamaldų St. Pius V bažnyčioje, Mukwonago, Wiscon -
sin, velionis buvo palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse, Jus -
tice, IL.

Nuliūdusi šeima, giminės ir draugai

Lietuvos Dukterų draugija, Lemont, IL, mums rašo: „Atsi dė koda -
ma už jūsų nuoširdų bendradarbiavimą, skelbiant mūsų pra nešimus ir
straipnius, siunčiame 100 dol. auką laikraščiui paremti. Lin kime Jums
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų metų.” 

Nuoširdžiai Jums dėkojame už dosnią paramą.

Juozas Neverauskas, gyvenantis Munster, IN, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums dėkingi už para-
mą.

Maria D. Kucinas, gyvenanti Downers Grove, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Labai Jums ačiū už
paramą.

Gediminas Kazėnas, gyvenantis Lemont, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Labai ačiū už paramą.

Genovaitė Plukas, gyvenanti Santa Monica, CA, kartu su „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Vytas Šuopys, gyvenantis Melrose Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū už para-
mą.

Wanda Bichnevičius, gyvenanti Cicero, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” dar metams ir paaukojo 50 dol. Esame Jums labai dėkingi už
paramą.

Dr.  Grace B. Austin, gyvenanti Short Hills, NJ, „Draugo” leidybos
išlaidoms sumažinti paaukojo 68 dol. Labai ačiū už dosnią paramą.

Aldona E. Kavaliūnas,  gyvenanti Waukegan, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol.  Labai Jums ačiū už paramą.

Irena Raulinaitis, gyvenanti  Glendale, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame
už paramą.

Edward T. ir Anelė Pociai, gyvenantys Willowbrook, IL, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio  lei-
dybos išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame, kad mus skaitote ir
dosniai remiate.

Ona Lukas, gyvenanti Clarendon Hills, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” metams ir kartu paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Anglų kalbą vaikai ir taip išmoks,
nes gyvena tos kalbos apsuptyje. Nuo
gimimo girdėdamas dvi ar daugiau
kalbų, vaikas be didelių pastangų jas
abi  išmoksta, o vyresniame amžiuje
mokytis yra daug sunkiau. Suteikite
vaikui tokią dovaną! Be to, moksli -
ninkų įrodyta, kad geriausia kalbėti
su vaiku ta kalba, kurią mokate ge -
riausiai. Ar esate tikri, kad angliškai
kalbate tobulai? Jūsų daromas klai -
das perims vaikai. Nereikia bijoti, jei
vaikas painioja abi kalbas, iki 4 metų
tai natūralu, po to vaikas puikiai at -
skirs abi kalbas ir atsakinės į klau -
simus ta kalba, kuria į jį kreipsis vie -
nas iš tėvų. Dvikalbiai vaikai vėliau
lengviau išmoksta kitų kalbų, yra
imlesni ir intelektualiai lankstesni. 

Kad lietuvių kalba tobulėtų, pa -
si stenkite pagal galimybes pažiūrėti
lietuviškų filmų, pataisyti, jei vaikai
suklysta, mažesniems skaitykite
kny gas, o didesnius paraginkite tai
daryti savarankiškai. Nežinau geres-
nio būdo kalbos turtinimui, kaip
gerų kny gų skaitymas.

Kristina: Nors „Lino” lituanisti -
nė mokyklėlė gyvuoja dar neilgai,
ma tyti didelė vaikų pažanga. Moki -
niai vis drąsiau ir drąsiau savo min -
tis reiškia lietuvių kalba. Įdomiausia
tai, kad kai kurie nekalbantys lietu-
viškai vaikai rašo ir skaito geriau
nei kalbantieji. Muzikos pamokėlėse
dai nuojame lietuviškas daineles,
moko mės lietuviškus natų pavadini-
mus. 

Labai svarbu namie surasti bent
kaž kiek laiko pasimokyti lietuvių
kalbos – paskaityti, pažaisti žaidimą
ar pa dainuoti lietuvišką dainelę.
Manau, veiksmingiausia būtų moky-
tis tam skiriant ne daug laiko, bet
dažnai. Kiek vieną dieną išmokite
bent po kelis naujus žodžius ar fra-
zes, kal bantiems vaikams tobulinki-
te rašybą ir skaitymą, atlikite namų
darbams užduotas užduotis. 

– Ir pabaigai?

Aušra: Naudodamasi proga no -
rė čiau savo ir sūnaus vardu nuošir -
džiai padėkoti Gunčiui Smidchens,
Marytei Račys, Violetai Kelertienei,
Rimui Mikšiui už didžiulę pagalbą
įsikuriant Seattle. Nekantriai laukiu
kitų renginių, kurių metu, tikiuosi,
susipažinti su kitais bendruomenės
nariais. Visiems linkiu kuo geriau-
sios sėkmės ir neprarasti ryšio su
Lietuva. 

Kristina: Bendromis jėgomis ir
siekiais stenkimės kuo ilgiau ir tvir -
čiau išlaikyti lietuviškumą mūsų,
mū sų vaikų ir vaikaičių širdyse! Lin -
kiu visiems visokeriopos sėkmės.

– Ačiū už pokalbį ir linkiu di -
džios kantrybės jums visų moki -
nukų ir jų tėvelių vardu. 

,,Tulpė Times”, 2012 m. gruodis
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAI

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

,,Draugo” knygynėlis

ČiKAGOJE 
IR

APYLiNKėsE
� Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Ne kaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) sekmadienį,
sausio 13 d. 10 val. r. šv. Mišiose prisi -
minsime žuvusiuosius už Lietuvos laisvę
1991 m. Eucharistijos šventimą atna -
šaus kun. Gediminas Keršys. Po šv. Mi -
šių parapijos salėje kun. Gediminas Ker -
šys papasakos apie save ir savo pa šau -
kimą į kunigus. Bus pietūs. 

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž -
nyčioje (Marquette Park) sausio 13 d.,
11 val. r. šv. Mišiose prisiminsime tuos,
kurie žuvo gindami Lietuvos laisvę 1991
-aisiais. Mišiose dalyvaus vaikų choras
,,Svajonė” (vadovė Alina Šimkuvienė).
Po Mišių visus kviečiame į parapijos sa -
lę pabendravimui. Vaišin si mės šviežiai
iškeptomis spurgomis ir kava.

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, sausio 16 d.,
1 val. p. p. kviečia visus į PLC skai tyk -
lą, kur bus rodomas Lietuvos TV filmas
,,Seda” iš ciklo ,,Mūsų mies te liai” ir
trumpas muzikinis filmukas.

� Sausio 20 d., sekmadie nį, 12:30 val.
p. p. vyks visuotinis Palaimintojo Jurgio
Matulaičio  misijos susirinkimas. Prog -
ra moje – misijos gyvenimo vaizdai, fi -
nan sinė apžvalga, sielovadinės ir kitos
veiklos santrauka, misijos tarybos narių
bei bendradarbių pasisakymai, dalyvau-
jančiųjų siūlymai, klausimai, pastabos,
patarimai. Misijos tarybą reikės papil -
dyti bent dviem na riais. Galintys ir no -
rin tys prisijungti gali kreiptis į misijos
raš tinę.

� Vasario 2 d., šeštadienį, Gen. T. Dau -
kanto jūrų šaulių kuopa Pasaulio lietuvių
centre, Fondo salėje ruošia šv. Valentino
meilės ir draugystės vakarą. Pradžia – 7
val. v. Nuotaikinga muzika, dovanos, šo -
kiai neleis liūdėti. Veiks baras.  Daugiau
infor macijos tel. 773-550-4609.

� Vasario 9 d., šeštadienį, 7 val. v.
PLC, R. Riš kus salėje, Lemont, vyks Pa-
saulio lietuvių centro 25-mečio ju bi lie -
jinis pokylis.

� Kovo 17 d. Korp!Gieda ruošia trijų
šatrijiečių – poetų minėjimą: Vinco My -

kolaičio-Putino, Salomėjos Nėries ir Juli -
jos Švabaitės-Gilienės. Minėjimo, kuris
vyks Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lie tuvių centre, pradžia – 12:30 val. p.
p. Bus vaišės. Visus maloniai kviečiame.

IŠ ARTI IR TOLI...

� Lietuvos Respublikos ambasada Wa -
shington, DC (2622 16th St., NW, Wa -
shington DC, 20009) sausio 16 d., tre -
čiadienį, 6 val. v. maloniai kviečia į su -
si tikimą su režisiere Giedre Žickyte ir do -
kumentinio filmo ,,Kaip mes žaidėme
re voliuciją” peržiūrą. Apie dalyvavimą
pra šome pranešti tel. 202-234-5860,
trump. 111 arba el. paštu: culture.us@
urm.lt

� 2013 m. sausio 18–21 dienomis Ne -
ringos stovykloje vyks Žiemos šventė.
Dėl registracijos ir norint gauti daugiau
informacijos prašoma kreiptis į stovyk-
los vedėją Reginą el. paštu: regina@ ne -
ringa.org arba tel. 978-582-5592.

� 2013 m. sausio 27 d., sekmadienį,
2:30 val. p. p. kviečiame paslidinėti Wil -
mot Mountain, 11931 Fox River  Rd.,
Twin Lakes, WI. Tel. 847-362-8675.

� To dar nebuvo! Pokerio turnyras!
Su  rinktos lėšos bus skirtos Kristijono
Do   nelaičio lituanistinei mokyklai (KDLM),
Washington, DC!  Turnyras vyks sausio
26 d. nuo 4 val. p. p. iki 10 val. v. ad -
re su: 12001 Sunrise Valley Dr., Suite
202, Reston, VA 20191. Žaidimo mo -
kestis – 40 dol. Pusė surinktų pinigų ati -
teks  KDLM, o kita pusė bus padalinta
1–3 vietos nugalėtojams. Apie da ly va -
 vimą prašoma pranešti el. paštu: Art@
Art RealEstateGroup.com. Daugiau in -
for ma  cijos galite gauti tel. 703-542-
2201 ar el. paštu: rimasc@ white boar -
dfe de ral. com (Rimas) arba tel. 703-
541-8200 ar el. paštu: Art@ArtReal
Es tateGroup. com (Artūras). 

� Svetainėje:www.neringa.org paskel b -
 tas 2013 m. Neringos stovyklų tvarka -
raš tis. Registracija į stovyklas prasidės
va sario 1 d. Daugiau informacijos – el.
paštu: regina@neringa.org (Re gi na). 

California Lithuanian Credit Union
2.00 % 3 metų CD
2.50 % 3 metų IRA CD
Santa Monica, California 

Tel. 310-828-7095
info@clcu.org

Valdžios apdrausta iki $250,000

Neseniai Cleveland, OH vykusioje Bouchercon rašytojų konferencijoje buvo pagerbtas
detektyvinių romanų autorius, rašytojas Les Roberts (kairėje.) Clevelandpeople.com
suruoštame kalėdiniame priėmime rašytojas džiaugėsi savo pjesės ,,A Carol for Cleve -
land” pastatymu ,,Playhouse Square” teatruose. Kartu su juo džiaugėsi Lietuvos Res -
publikos generalinė garbės konsulė Ingrida Bublienė ir Fred Griffith, buvęs ilgametis
televizijos programos ,,Morning Exchange”  (,,Good Morning America” pirmtakės) ve -
dėjas.                                                            V. Stankaus nuotr.

Laikas dar neužgydė visų Lietuvos žaizdų... Sausio 13-osios įvykiai Lietuvoje jaunų
žmonių krauju įrašyti į mūsų Tėvynės istoriją, o artimųjų širdys  tebeplūsta  krauju.
Neužmirškime tų tragiškų įvykių Lietuvoje, atvedusių mus į Laisvę. Visus, kuriems bran-
gi Lietuvos laisvė ir gyva Atmintis, Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) Či -
kagos  narės kviečia sausio 13 d. 7–8 val. v. visuose languose uždegti Atminties žva -
kutes. Susitelkime meile Tėvynei Lietuvai, gerumui ir užuojautai vienas kitam. Pa bū ki -
me drauge mintimis.

LUMA Čikagos nares ir jų vadovę Romualdą Laurinaitytę-Rynne (pirma iš dešinės)
neseniai aplankė Trys Karaliai.                                                                 LUMA archyvo nuotr.

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,kita Svajonių komanda” / ,,The Other Dream Team” 

,,Draugo” knygynėlyje galite nu si -
pirkti režisieriaus Mariaus A. Marke vi -
čiaus juostą ,,Kita svajonių komanda”.
Tai JAV su kurtas filmas, kurį privalo pa -
matyti kiekvienas lietuvis. Olimpinė
krep šinio rink tinė 1992 m. Barselonoje
pirmą kartą žaidė už Lietuvą. Iš komu-
nizmo pančių ką tik išsivadavusiai mūsų
šaliai krep šininkų pergalė tapo simbo -
liniu įro dymu, jog esame verti būti ne -
priklausomų valstybių že mė lapyje. 

Kaina – 33 dol. Filmą galite įsigy ti
paštu, pri dedant 9,25 proc. mokes tį, už -
si sakant IL valstijoje. Persiun timo kai na
– 5 dol. Per siun čiant daugiau filmų, už
kiek vie ną papildomai siunčia mą  – 2.5
dol. siuntimo mokes tis.  

Paruošė L. A.

Juozas ir Giedrė končiai, „Draugo”
garbės prenumeratoriai, gyvenantys Le -
mont, IL, pra tęsė dar metams laikraščio
garbės prenumeratą. Nuoširdžiai dėko-
jame, kad mus skaitote.


