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D. Motiejūno 
viešnagė Čikagoje – 8 psl.

Bėgti ilgą nuotolį – ir laimė, ir kančia

Paulius Berenis (k.) – Tokijo maratone Asmeninio albumo nuotraukos

Milda Dargužaitė (d.) ir buvusi JAV ambasadorė Lietuvoje Anne E. Derse

Gyvenimo 
metafora – lėkštėje

Nors Michael Laiskonis nekalba lietuviškai, ne-
lankė lituanistinės mo kyklos, net nežengė tėvų
ar sesers  pėdomis (tėvas Laurence – inžinierius,

mama Janice – buhalterė, sesuo Amy – nekilnojamo
turto agentė), šis 42-jų metų Kalamazoo, Michigane gi-
męs vy ras, buvęs vyriausias konditeris prestižiniame Le
Bernardin resto ra ne New Yorke, tarp amerikiečių vi-
suomet pabrėža savo lietuvišką kil mę. Mudviejų po-
kalbio pradžioje jis nusijuokė: „Žinai, Raimundai, kaip
aiš kinu amerikiečiams savo pavardę? Sakau – du treč-
daliai jos reiškia ‘skonis’. Atsitiktinumas? Vargu bau. Ko
ge ro gimiau daryti tai, ką darau”. Įdo mu, kad tarptau-
tinį pripažinimą pelnęs Laiskonis – savamokslis, ne -
baigęs jokios kulinarijos mokyklos!

Jis – vedęs jau devynerius metus. Žmona Heather
– ne virėja, bet dirba restoranų pramonėje. Vaikų ne-
turi – užtat Laiskonių namuose karaliauja trys katinai. 

– 9 psl.

,,Man 43-ji metai, nuo 2005 m. dirbu „Delta Airli-
nes” . Labai mėgstu keliauti, o darbas oro uoste
tai leidžia daryti labai pigiai. Naujasis hobis –

bėgimas – puikiai de ri nasi su kelio nėmis. Bėgioti pra dėjau
prieš nepilnus dvejus metus, kai bendradarbis užregist-
ravo War rior Dash (5k bėgimas kliūčių ruožu). Iš pradžių
ne ga lėjau be sustojimų nu bėgti nė mylios. Dabar per sa-

vaitę vidu tiniškai nubė gu apie 30 mylių”, – trumpai apie
save papasakojo Čika goje gyvenantis Pau lius Berenis, va -
sario 23 dieną dalyvavęs Tokijo maratone. Pauliui pasi -
sekė – jis buvo tarp to dešimtadalio laimingųjų, kurie lote -
rijoje laimėjo teisę dalyvauti ma ratone Tekančios saulės
šalyje. Šian dien Paulius dalinasi įspūdžiais su ,,Draugo”
skaitytojais. - 5 psl.

Milda Dargužaitė: Esu labai paten-
kinta, kad turėjau galimybių prisidėti prie
savo šalies ateities kūrimo

Ankstesnė Lietuvos Vyriausybė svarbiems projektams
vykdyti buvo pasikvietusi keletą Vakarų pasaulyje la-
bai gerai užsirekomendavusių jau nų specialistų. Viena

iš tokių buvo Mil da Dargužaitė, prestižiniame Prin ceton uni-
versitete įgijusi finansų inžinerijos magistro laipsnį ir už-
ėmusi viceprezidentės pareigas New Yorko „Goldman Sachs”
banke. Lie tu voje pradžioje ji buvusio Vyriausybės ūkio mi-
nistro buvo pakviesta patarėja, vėliau jai patikėta vadovauti
Vie šajai įstaigai „Investuok Lietuvoje”, kuri netruko įgyti
naują pagreitį. Labai gaila, bet po Seimo rinkimų su naująja
valdžia bendras darbas tapo nebeįmanomas.  - 3 psl.

Pagarsėjęs konditeris, nebijantis pabrėžti savo
lietuviškų šaknų – Michael Laiskonis

M. H. Turkell nuotr.
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Pradžios knygoje pasakojama apie Chal-
dėjų Ūre gyvenusį Abrao mą, kuris
buvo turtingas, garbaus am žiaus žmo-

gus, bet gyveno pagoniš koje aplinkoje. Kartą
Dievas jam pa liepė palikti gimtąją šalį ir ke-
liauti į tolimą, nepažįstamą kraštą. Dievas
pažadėjo laiminti jį ir jo palikuonis, kurių
būsią tiek daug, kiek pajūryje yra smėlio grū-
delių. Abraomas paklu so ir iškeliavo į Ka-
naano kraštą. Tačiau čia greitai kilo didelis
badas, ir Abraomas su savo giminaičiais, ver -
gais ir kaimenėmis buvo priverstas keliauti į
Egiptą. Pasibaigus ba dui jis vėl grįžo į Kanaano šalį
ir gi lioje senatvėje sulaukė Dievo pažado išsipil-
dymo – gimė sūnus Izaokas, iš kurio kilo tauta, gar-
binanti ne sta bus, bet vieną Dievą.

Šventasis Raštas, pristatydamas mums Ab-
raomo istoriją, nesiekia įtikinti klausytoją, jog klus-
numas Dievui yra susietas su visų norų išsipildymu
ar lengvu gyvenimu. Klus numas – tai žmogaus ke-
lias pas Dievą ir su Dievu. Dievas visada ištesi savo
pažadą laiminti jo klausantį žmogų, bet neapsaugo
nuo išban dy mų. Badmetis buvo ne vienintelis Ab-
raomo tikėjimo išbandymas. Kur kas sunkesnis
buvo tuomet, kai Die vas paprašė paaukoti sūnų
Izaoką. Tačiau Abraomas nesusvyravo ir bu vo pa-
siruošęs įvykdyti Dievo palie pi mą, tačiau Dievui
buvo reikalinga ne sūnaus auka, bet tėvo klusnu-
mas ir ištikimybė.

Evangelija, tarsi pratęsdama klus numo pa-
moką, mums pasakoja apie tris Jėzaus mokinius –
Petrą, Jokūbą ir Joną, kurie tapo liudinin kais ne-
paprasto reginio: jie matė dieviškai spindintį savo
Mokytoją. Balsas iš debesies kalbėjo: „Šitas yra ma -
no mylimasis Sūnus, kuriuo aš gė riuosi. Klausy-
kite jo!” (Mt 17, 5). Šie trys mokiniai visai neseniai
buvo pakviesti sekti Jėzų ir kvietimui pakluso. Jie
paliko savo tinklus, šeimas ir nusekė paskui Gali-

lėjos Mokytoją.
Jėzus, žinodamas, kad netolimoje ateityje šių

mokinių laukia sunkūs išbandymai, leido jiems pa-
matyti sa vo dievišką šlovę, kurios metu nu -
skambėjęs dangaus Tėvo balsas pa kvietė ne kažko-
kių žygdarbių atlikti, bet tik klausyti jo mylimo Sū-
naus. Balsas priminė, kad sekti Kristų galima tik
paklūstant. Meilė ir ištikimybė Dievui įgyvendi-
nama tik visišku klusnumu. 

Pats Jėzus paliko nepralenkiamą klusnumo pa-
vyzdį. Apaštalas Paulius rašo: „(Jis) apiplėšė pats
save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas pana-
šus į žmones. Jis ir išore tapo kaip visi žmonės; jis
nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kry-
žiaus mirties” (Fil 2, 7–8). Dievo žodžio žmogui buvo
per maža, kad suprastų, jog klusnumas Dievui yra
vienintelis kelias, vedantis į amžinąją laimę. Dar
reikėjo Dievo Sūnaus „klusnumo iki mirties ant
kryžiaus”, kad nesuabejotume, jog reikia klausyti
ne gundytojo, bet Dievo.

Kodėl tikėjimo kelionėje klusnumas yra toks
svarbus? Kodėl Dievo žodis taip primygtinai ragina
išsau goti klusnumą Dievui? Žmogus yra sukurtas
pagal Dievo panašumą – pro tingas, mylintis ir lais-
vas. Laisvė yra dovana, bet drauge ir iššūkis, nes,
esant laisvam, galima klausyti ne tik Dievo, bet ir
gundytojo. Neklus numas rojuje, kai žmogus nutarė

paklausyti ne Dievo, bet velnio, buvo tra-
gedija ne tik pirmiesiems žmo nėms, bet ir
visai žmonių giminei. 

Kai šiandien pasaulyje matome karus,
terorizmą, iš bado mirštančius milijonus
žmonių, žudynes, prekybą vaikais, prosti-
tuciją, agresiją Ukrai noje ir daugelį kitų
žmoniją kamuojančių bėdų, ieškome atsa-
kymo, iš kur visa tai kyla. Kas sukelia
šiuos nežmoniškus padarinius? Žmogus
vis bando tapti laimingas, vykdyda mas ne

Dievo, bet savo valią, tačiau toks pasirinkimas vi-
suomet veda ne į laimę, bet į sudužimą ir mirtį. Iš
tik rųjų yra vienintelis kelias, vedantis į gyvenimą,
– tai besąlygiškas klusnumas Dievo tvarkai.

Gaila, bet kai žmogui viskas se kasi, ši pamoka
lengvai pamirštama. Žmogus praregi tik tuomet,
kai pa ma to savo neklusnumo vaisius. Pana šiai pra-
regėjo Dievo nepaklausę pirmieji tėvai – jie suvokė
esą nuogi. De ja, kai kas nepraregi, nes puikybei bū-
dinga žmogų visiškai apakinti. Ar kuris nors agre-
sorius, būdamas kal tas dėl daugybės žmonių kančių
ir žū čių, kada nors pripažino savo kaltę? Jie elgiasi
panašiai, kaip daugelis mūsų bendraamžių, kurie
už esantį Lietuvoje blogį kaltina tik kitus, net ne-
bandydami įžvelgti savo kaltės.

Dabartinėje moralinėje sumaištyje, kai žmo-
nės, siekdami asmeninės laimės, tampa vis dides-
niais egoistais, neskiriančiais blogio nuo gėrio, kar-
tais negirdi net savo prigimties balso, galima su-
laukti pačių skaudžiausių tokio neklusnumo vai-
sių. Todėl gavėnioje prašykime Viešpatį dvasinės
šviesos pažinti klusnumo kelią ir juo eiti, kaip juo
ėjo apaštalai, re ėję Mokytojo dieviškąją garbę.
Prašyki me malonės, kad galėtume visuomet pa -
sakyti Viešpaties žodžius: „Štai atei nu <...> vykdyti
tavo, o Dieve, valios!” (Žyd 10, 7)
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Klusnumo ir 
ištikimybės kelias
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Lituanistikos katedros Universi ty
of  Illinois at Chicago (UIC) –
pra džia buvo uoli ir viltinga.

Buvo atėjęs laikas ir atsiradusios gali-
mybės lie tuviams įsteigti katedrą ži-
nomame valstybiniame universitete.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB),
Vytau tui Kamantui vadovaujant, apsi-
ėmė tuo tikslu surinkti pusę milijono
do lerių, pačiam Ilinojaus universitetui
tiek pat pridedant. Tokia ir buvo už -
duotis tais pirmaisiais metais.

Vieną pavasario popietę Kaisers -
lautern, Vokietijoje, kur su vyru Al giu,
gyvenom, man dėstant Maryland uni-
versiteto Europos skyriuje, mūsų šei-
mininkė pakvietė prie telefono sa -
kydama, kad skambina iš JAV. Išgir dau
Vacio Kavaliūno balsą, raginantį mane
kraustytis į Čikagą, Ilinojaus univer-
sitete steigti pilną lituanistikos prog-
ramą. Kaip dauguma mūsų lietuvių
draugų išeivijoje, sutikome, nes mums
pirmoje vietoje buvo lietuviški reikalai. 

Rudenį pradėjau tą darbą. Gavau il-
giausią mįslingą mokinių sąrašą, iš ku-
rio paskaitas lankė tik dalis (vė  liau, tie-
sa užsiregistra vo daugiau). Po truputį
vysčiau programą, sla vistikos skyriui

raginant, kol tu rėjom tiek studentų ir
studenčių, kad pa samdėm asistentus
Gintarą Aukš tuolį ir Daną Račiūnę.
Pradiniuose kursuose buvo lietuvių
kalbos nemo kančių lietuvių kilmės
studentų; ki tuose – visokio lygio, iki pat
bakalauro. Nagrinėjom pačią kalbą,
lietuvių literatūrą ir kultūrines tradi-
cijas. 

Buvo smagu ir įdomu. Ne Lietu voje
gimę studentai (iš visų tik dvi farmo-
kologiją studijavusios mergi nos buvo gi-
musios Lietuvoje) ir aš nagrinėjome lie-
tuvių literatūrinį pa veldą pagal Ame-
rikos mokslo kriterijus ir požiūrį. Buvo
įdomu su studentais svarstyti žodžių at-
ranką, eilių sudėjimą, kūrinio fabulos
dalis pagal visuotinės kritikos dės-
nius. Aptikom tą lūžį, kada lietuvių poe-
zija tapo ne vien kaimo, bet ir miesto.
Aptarinė jom Lietuvos okupacijos ap-
ribotos li teratūros, tarp jų ir Janinos
Degu ty tės kūrybos įvaizdžius, ieško-
dami tikros potekstės. Į viską žvelgėm
iš nau jo, kaip gal tik daugiau negu
vie nos kultūros žmonės gali. 

Tuo pačiu, su Bendruomene ir uni-
versitetu ruošiau renginius, kad ir pa-
tys lietuviai, katedrai aukodami, galė-

tų pasidžiaugti. Kartais vyko po kalbiai,
kartais kvietėme žinomus rašytojus.
Dramaturgas Kostas Os trauskas ir
mokslinės fantazijos pro zininkas Algis
Budrys buvo gerbiami svečiai. Kiek-
vienas susitikimas jun gė visuomenę
šiai katedros svajonei įgyvendinti, tuo
pačiu džiaugiantis uni versitetinio lygio
paskaitomis. Kartais dalyvaudavo uni-
versiteto de kanas ar fakulteto vadovas
bei universitete dirbusi Irena Balai-
šienė. Jiems lietuviai paliko gilų, tvir-
to tikslo siekiančių žmonių įspūdį; tuo
pačiu, lietuviai pamatė, kad šiame, di-
džiausiame už Lietuvos ribų „lietuviš-
kame” mieste, universitetas juos gerbia
ir jais pasitiki. Tikslas buvo abie jų pu-
sių.

Mums itin rūpėjo katedros įstei -
gimas, nes nežinojom, kokia ateitis
laukia Lietuvos. Visi metų metus rė -
mėm Lietuvos laisvę ir dėl jos gyvenom
ir todėl norėjom įtvirtinti lietuviškas
studijas JAV universitete. Tai juk buvo
1979–1984 metais. PLB ir Ilinojaus uni-
versitetui, mums ir vi suomenei re-
miant, pasisekė. Tai bu vo tikrai nuo-
stabus laikas.

Po penkerių metų universitetas

man siūlė pradėti ieškoti etatinių dar-
buotojų. Man atrodė, kad tą darbą tu-
rėtų dirbti lituanistikos daktaro laips-
nį turintis mokslininkas, nes mano
laipsnio sritis – anglistika. Dalyvavau
kitos profesorės bei katedros vedėjo at-
rankoje. PLB kvietė pasilikti, bet su Al-
giu, dirbančiu UIC studentų priėmimo
skyriuje, nuta rėm kitaip. 

Tuo metu dar visai nežinojome,
koks bus Lietuvos likimas. Tarp tais pir-
maisiais metais Ilinojaus universitete
studijavusių, buvo kovojančių už žmo-
nių teises Lietuvoje. Tos studentės, tie
studentai pasižymėjo ir kitose srityse:
tapo mokslininkais, ra šytojais, JAV ir
lietuvių visuome nės vadovais. 

Tačiau svarbiausia, manau, kad
per tuos penkerius metus mes, gimę ne
Lietuvoje, savo mokslą nukrei pė me
rimta, profesionalia vaga, atkrei pėme
JAV ir lietuvių visuomenės dė mesį
akademiniu požiūriu į save ir kitus.
Įvykdėm didžiulį planą, apie kurį te-
buvo galima svajoti. Tas prieš 35 metus
universiteto, bendruome nės, studen-
tų ir mūsų pačių padėtas pagrindas te-
bėra tvirtas, nors pa dė tis, Lietuvai vėl
esant laisvai, dabar kitokia.

Lituanistikos katedros priešaušris
DR. MARIJA STANKUS-SAULAITĖ
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DiDysis pokalbis

Ši talentinga vadovė pasitraukė iš valstybės
tarnybos ir, norėdama atkreipti dėmesį į vis dar
jaučiamą Lietuvos valstybės institucijų inertiš-
kumą ir biurokratizmą, išeidama paskelbė atvirą
laišką, ku ria me sakė: 

Nepaisant visų trinčių ir konfliktų, pastarieji
dveji su puse metų, ku riuos praleidau dirbdama
Ūkio minis terijoje ir „Investuok Lietuvoje”, man su-
teikė labai daug vilties. Atrodo, kad vis dažniau „iš
idėjos” viešajame sektoriuje dirbti vedini žmonės
drąsiau laužo įsisenėjusius stereotipus, reiškia
savo pilietinę valią ir neprisitaiko prie vis dar la-
bai biurokratinės ir neefektyvios sistemos. Būtent
šie žmonės ku ria pa žan gą Lietuvoje ir keičia jos
įvaizdį visa me pasaulyje. Labai ti kiuo si, kad kuo
daugiau profesionalių ir kompetentingų Lietuvos
piliečių pasi ryš bent kurį laiką padirbėti viešaja -
me sektoriuje tam, kad žingsnis po žingsnio savo
žinių ir idėjų dėka kur tų kitokią šalies ateitį.

M. Dargužaitė atkreipė į save ypatingą vi-
suomenės dėmesį – ir eida ma pareigas, ir pasi-
traukusi iš valstybės tarnybos ji buvo kviečiama
kalbėti įvairiausiuose forumuose ir pasisakyti ži-
niasklaidos leidiniuose. „Draugas” taip pat nori
pristatyti šią neeilinę asmenybę ir paprašė atsa -
ky ti į keletą klausimų.

– Koks buvo Jūsų gyvenimo kelias: kur Jūsų gim-
tinė, kur mo kėtės? Kas, manote, formavo Jūsų asme-
nybę?

– Gimiau ir užaugau Kaune, inži nierių šei-
moje. Manau, kad mano šei mos požiūris į darbą
ir sėkmę nulėmė ir mano pačios norą kuo daugiau
žinoti ir siekti. Gana anksti supratau, kad sėkmę
ir profesinę karjerą galėsiu pasiekti tik savo pa-
čios jėgomis. Nuo pat mažens buvau užsispyrusi,
o motyvacijos siekti kažko naujo niekada ne-
trūkdavo.

Iš Lietuvos išvažiavau iš karto po mokyklos,
norėjau įgyti gerą išsilavi nimą ir užsienio patir-
ties. Tuo metu buvo vos keleri metai po Nepriklau -
somybės atkūrimo. Labai norėjau mo kytis ten, kad
mano žinios būtų pritaikomos visame pasaulyje.
Tuo me tu nebuvo daug informacijos apie tokias ga-
limybes, todėl teko jos ieško ti visokiais būdais: pati
ranka rašiau laiškus į universitetus Jungtinėse
Ame rikos Valstijose, atidžiai skai čiau atsaky-
mus, ruošiau savo stojimo dokumentus. Buvau vie-
na iš pirmųjų Lietuvoje, kuri laikiau TOEFL ir
SAT egzaminus. 

Laimė nusišypsojo, kai paskuti nė je klasėje
Kaune, J. Jablonskio vi du rinėje mokykloje, lai-
mėjau kon kursą, kuris suteikė galimybę baigti pa-
skutinę klasę Švedijoje. Čia susipa žinau su va-
karietiška kultūra, socialine ir švietimo sistema,
kaip veikia pelno nesiekiančios organizacijos, vals-
tybinės įstaigos. 

Būdama Švedijoje įstojau į Mid dle bury kole-
džą Jungtinėse Ameri kos Valtijose. Tai vienas iš
geriausių privačių koledžų JAV, priimančių ne-

mažai tarptautinių studentų, bei vienas iš nedauge-
lio, kuris jiems taip pat suteikia galimybę mokytis su
pil na stipendija. Pabaigusi koledže ma tematikos ir
ekonomikos studijas, gavau darbą New Yorko (Wall
Street) kompanijoje „Donaldson, Lufkin and Jenret-
te”, kur dirbau investicinio banko analitike. Pradė-
jusi karjerą finansiniame sektoriuje nu spren džiau įsi-
gyti optimalios veiklos ir finansinės inžinerijos ma-
gistro laipsnį Princeton universitete. Dar nebaigusi
studijų gavau pasiūlymą dirbti „Goldman Sachs” New
Yorke investicijų valdymo departamente, kur septy-
nerius metus dirbau su stambiais privačiais klientais
ir buvau atsakin ga už jų ilgalaikio turto optimalų in-
vestavimą ir rizikos valdymą.

Turiu pasakyti, kad mano gy ve nimo pradžia
tikrai nebuvo lengva. Iš Lietuvos išvažiavau vos su ke-
liais do leriais kišenėje ir be jokių pažinčių, kurios bet
kokiame pasaulio krašte yra labai svarbios kuriant
savo atei ties planus. Norint užsitikrinti tiek finansinį
stabilumą, tiek karjeros ga limybes, tiek gauti leidi-
mą gyventi svetimoje šalyje, nebūna kito pasirin kimo
kaip tik stengtis pasiekti geriausių rezultatų. Midd-
lebury koledžą baigiau aukščiausiais įvertinimais ir
apdovanojimais, ir būtent tai man su teikė galimybę
gauti pilną stipendiją siekiant magistro laipsnio
Princeton universitete bei įsidarbinant presti žinėse
New Yorko kompanijose. Esu pratusi siekti tik ge-
riausių rezultatų – ir ne Lietuvos, o pasauliniame ly-
gyje. 

– Kodėl grįžote į Lietuvą? 
– Jau nuo aštuoniolikos metų gyvenau užsieny-

je, todėl mano mąs ty mas ir elgesys yra gerokai pa-
veiktas vakarietiškų vertybių. Nors Lie tuvoje jau-
čiuosi laisvai ir gerai, ma nyje jau giliai susiforma-
vusios kosmo politinės nuostatos, laikau save pasau-
lio piliete.

Bet Lietuva man brangi, čia gy vena mano tėvai,
draugai. 2011 m. buvau pakviesta tapti ūkio minist-
ro patarėja, kuruoti valstybės valdomų įmonių efek-
tyvumo didinimo, rizikos kapitalo ir finansų inži-
nerijos sritis bei patarti ekonomikos ir finansų klau-
simais. Ir nors tas pasiūlymas rei kalavo savo gyve-
nime labai daug ką keisti, nes į Lietuvą turėjau
grįžti po 17 metų gyvenimo svetur, ilgai nesvarsčiau.
Man tai pasirodė labai įdomi galimybė dirbti pra-

smingą ir naudingą darbą, ypač Lietuvai. Žino jau, kad
mano patirtis čia tikrai gali praversti. Na, o vėliau
man buvo pa siūlyta vadovauti „Investuok Lietu vo je”,
kur turėjau praktinių galimybių prisidėti pritrau-
kiant kuo daugiau investicinių projektų į Lietuvą.

– Po to, kai teko pasitraukti iš valstybės tarnybos, sa-
kėte, kad ne sigailite grįžusi į Lietuvą. Ar taip galvojate ir da-
bar? Ką patartumėte jauniems lietuviams, kurie baigė už-
sienio universitetus ir ren kasi tolesnį kelią – verta grįžti į
Lietuvą ar ne?

– Pastarieji metai Lietuvoje, ma nau, buvo vieni
įdomiausių ir prasmin giausių mano gyvenime.
Nepai sant visokiausių trukdžių, nusivyli mų ir nuo-
latinės „kovos su vėjo malūnais”, tikrai matau savo
įdėtų pastangų rezultatus. Svarbiausia, kad tie re-
zultatai duoda apčiuopiamą naudą labai daug žmonių.
Lietuvoje bet ku rių kokybiškai dirbančių profesionalų
indėlis į šalies ekonomiką ir ateitį dažniausiai yra kur
kas didesnis nei svetur. Būtent dėl to tikrai nesigai-
liu grįžusi į Lietuvą. Atvirkščiai, jau čiuosi labai pa-
tenkinta, kad turėjau galimybę prisidėti savo žinio-
mis ir patirtimi prie savo gimtos šalies ateities kū-
rimo. 

Manau, kad lietuviai, kurie yra baigę mokslus už-
sienyje ir ypač tie, kurie turi dar ir darbo patirties va-
karietiškais standartais besivadovaujančiose kom-
panijose, yra labai rei kalingi Lietuvoje. Tai nereiškia,
kad jų integravimasis Lietuvoje bus „svies tu patep-
tas”. Gal kai kuriose situa cijose jie net bus priešiškai
priimti. Bet nereikia pamiršti, kad pa sitenkinimas
savo darbu ir įneštais aukštesniais darbo standartais
yra kur kas svarbiau, nei aplinkinių pa dėkos ar pri-
pažinimas. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad grį-
žus į Lie tuvą nereikia tikėtis, kad visi iš karto įver-
tins tavo pasiekimus užsienyje. Kad ir kaip keistai
skambėtų, Lietu voje savo reputaciją ir pripažinimą,
deja, reikia užsidirbti iš naujo. Bet tai neturėtų būti
stabdis – gana greitai to galima pasiekti, nes darbo re-
zultatai labai greitai pradeda kalbėti už save.

Lietuvoje atsiranda vis daugiau ir daugiau įvai-
riausių įsidarbinimo galimybių. Gabiems žmonėms,
ma nau, čia galima susikurti labai gerą karjerą bei gy-
venimą. 

Pažangių technologijų ir lengvo susisiekimo
dėka dabar pasaulis pa sidarė labai mažas. Fizinė bu-

vimo vieta nebeturi daug reikšmės.
Pasi darė lengva palaikyti ryšius su
žmo nėmis visame pasaulyje. Todėl
svarbiausia būti ten, kur jautiesi lai-
mingas ir kur maksimaliai gali iš-
naudoji savo potencialą.

– Ką pasisekė nuveikti ir ar, manote,
buvo naudos Lietuvai iš Jūsų „kovos su vėjo
malūnais”? 

– Galiu pasidžiaugti, kad „Inves -
tuok Lietuvoje” per dvejus metus pa -
darėme tiek daug tokio, kas galėjo pra-
džioje atrodyti neįmanoma: radi kaliai
pertvarkėme organizaciją, įgyvendi-
nome rekordinį skaičių projektų, tu-
rime dar didesnį skaičių garsių kom-
panijų, ketinančių investuoti arti-
miausiu metu. 2013 m. pritrau kėme 22
naujus projektus – 9 daugiau nei buvo
pritraukta 2010 m. Šių projektų dėka
bus sukurta daugiau nei 1,5 tūkst. dar-

Milda Dargužaitė
Atkelta iš 1 psl.

Su Sir Richard Branson, Vladu Lašu ir Ilja Laurs, R. Bransono vizito Lietuvoje metu

Jaunųjų profesionalų programos ,,Kurk Lietuvai” susitikimas su LR prezidente Dalia Grybauskaite Nukelta į 15 psl.
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Sekmadienį, kovo 16 dieną, JAV
LB Brighton Parko apylinkės
valdyba (Salomėja Daulienė,

Birutė Juodval kienė, Viktoras Kel-
melis, kun. Gedi minas Keršys, Liu-
das Kužmarskis, Irena Noreikienė,
Vytas Stanevičius, Si gita Tylienė-
Šlutienė ir Dalia Urbo nienė) suren-
gė įspūdingą Kovo 11-tosios minėji-
mą. Kun. Gediminas Ker  šys kartu su
diakonu Jesus Mata, kuris bus įšven-
tintas kunigu gegužės mėnesį, at-
našavo šv. Mišias; kantoriavo Joana
Drūtytė; skaitinius skaitė Gin taras
Ilevičius ir Apolonija Ste pona vičienė;
patarnavo Nicholas, Ni cole ir Tho-
mas Fanelli bei Eucharis tijos mi-
nistras Reid Fa nelli; parapijos chorui
dirigavo Algi mantas Bar niškis. Iš-
kilmingoje procesijoje buvo įneša mos
Amerikos ir Lietuvos vėlia vos. Tau-
tiniais drabužiais pasipuošusios lie-
tuvaitės Vilma Jarulienė ir Inesa Makaras atnešė šv. Mišių aukas.

Po šv. Mišių parapijos salėje programą pravedė Raminta Mi-
kuckienė. Akademinė dalis buvo pradėta pirmi ninko Viktoro Kel-
melio sveikinimo kalba, sugiedoti JAV ir Lietuvos himnai. Kun.
Gediminas Keršys sukal bėjo invokaciją, tylos minute buvo pa gerbti
mirusieji. Po to sveikinimo žo dį tarė JAV LB Vidurio vakarų apy-
gardos valdybos vicepirmininkas Algimantas Barniškis. Vilma
Jaru lie nė perskaitė 1990 m. Lietuvos Nepri klausomybės atkūri-
mo aktą. Meni nė je dalyje brolis ir sesutė, Nykolas Rekašius (vio-
lončelė), ir Stefanija Rekašiūtė (altas), puikiai atliko du kū -
rinius: „The Two Grenadiers” (R. Schumann) ir „Long, Long Ago”
(T. H. Bayly).  Amerikos lietuvių teatro „Viltis” aktoriai (Ginta-
ras Ilevičius, Vilma Jarulienė, Viktoras Kelmelis, Inesa Makaras,
Jonas Platakis) ir režisierė Apolonija Steponavičienė suvaidino
patriotišką pjesę „Lietuva – mano giesmių giesmė…”, į kurią buvo
įpinta daug Mai ronio kūrybos.  Po programos svečiai gardžiavo-
si pa rapijiečių suneštomis vaišėmis ir, kaip įprasta tarp įsisma -
ginusių ir pasisotinusių lietuvių, bu vo iš dai nuo ta visa pynė lie-
tuviškų dainų.

Dalyvis

Brighton Parkas paminėjo Kovo 11-tąją

Nykolas Rekašius (violončelė) ir Stefanija Rekašiūtė (altas), atlieka R. Schu mann ir T. H. Bayly kūri-
nius.                                                 Liudo Kužmarskio nuotraukos

Amerikos lietuvių teatro „Viltis” aktoriai (iš k.): Jonas Platakis, Inesa Makaras, Viktoras Kelmelis, Apolonija Stepo navičienė (rež.), Vilma
Jarulienė ir Gintaras Ilevičius

Balzeko muziejus nuolat rūpi na si lie-
tuvių kultūros puoselėjimu ir iš -
saugojimu ateities kartoms. Būda -

mas didžiausia muziejines vertybes kau-
piančia ir lietuvių kultūros sklaida besirū-
pinančia organizacija už Lietuvos ribų, mu-
ziejus bendrauja ir bendradarbiauja tiek su
vietinėmis, tiek su tarptautinėmis kultūri-
nėmis bei švietimo įstaigomis. 

Kovo 11 d. muziejuje lankėsi Hub bard ir
Taft vidurinių mokyklų moksleiviai. Vieš-
nagės metu jie turėjo ga limybę susipažinti
su lietuviškomis Užgavėnių tradicijomis, iš-
mokti ir patys pasigaminti žiemą padėsian -
čias išvyti baisias, arba pavasarį kvie -
čiančias nuotaikingas ir spalvingas kaukes. 

Čikagoje viešėję Vilniaus universiteto
dėstytojai Dainora Pociūtė-Abukevičienė,
Andrius Vaišnys ir Do mas Kaunas lanky-
dami įvairias lietuvių kultūros įstaigas už-
suko ir į Balzeko muziejų. Jie domėjosi mu-
ziejaus archyvų rinkiniais bei galimybe
Vilniaus universiteto studentams at vykti į
muziejų atlikti taikomąją ar mokslinę prak-
tiką. Svečiai iš Lietu vos, turėję galimybę da-
lyvauti ir Už gavėnių kaukių užsiėmime,
žavė josi Hubbard ir Taft mokyklų mokslei-
vių išradingumu ir entuziazmu gaminant
kaukes. Jie nepraleido progos pakviesti
moksleivių studijas rinktis Vilniaus uni-
verstitete, kuris kaip žinia, yra vienas se-
niausių Šiaurės Rytų Europoje. 

Chicago, IL

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus svečiai

Iš k.: Arvydas Jurgis Anysas,
profesorė Dainora Pociūtė-
Abukevičienė, muziejaus
prezidentas Stanley Balze -
kas, Jr., profesorius Domas
Kaunas, docentas Andrius
Vaišnys ir muziejaus direk-
torė Rita Janz. 

Svečiai iš Vilniaus universiteto su Hubbard bei Taft vidurinių mo kyk lų moksleiviais  Rūtos Akelaitytės nuotraukos



po maratono buvo surengtas minėji-
mas bei įteikti apdovanojimai.

– Koks bus kitas maratonas? Apskritai
– kodėl juos bėgate? 

– Balandžio 27 d. bėgu Big Sur In-
ternational maratoną Californijoje.
Liepos viduryje dalyvausiu pirmame
„ultra maratone” – mėginsiu įveikti
50 km nuotolį. Per loteriją pasisekė
patekti į dar vieną Marathon Majors
renginį. Rugsėjo pabaigoje bėgsiu Ber -
lyno maratoną.  
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– Tokijo maratonas, palyginus su ki-
tais, yra gana naujas. Bet ir jis, tikriausiai,
jau turi savo tradicijas ir savo veidą. Koks
tas veidas? Kuo šis maratonas išskirtinis?

– Taip, Tokijo maratonas yra orga -
nizuojamas tik nuo 2007 m.  Ne paisant
to, jis yra vienas popu lia riau sių pa-
saulyje. Dalyviai yra atren kami lote-
rijos būdu. Šiemet, tarkim, į 30,000
vietų buvo paduoti net 303,450 pareiš-
kimai. Taigi, man labai pasi sekė.

Tokijo maratonas dar pasižymi di -
deliu bėgikų, pasipuošusių pačiais
įvairiausiais kostiumais, skaičiumi.
Patys populiariausi kostiumai – ko -
miksų superherojai, personažai iš ja-
ponų manga (japonų komiksai – Red.)
ir anime (ypatinga japonų animacija –
Red.).  Tačiau teko matyti ir unikalių
ar net keistų kostiumų. Vie nas daly-
vis, tarkim, ant nugaros vil ko didžiulį
kryžių ir bėgo basas...

Dar nustebino Tokijo maratono
mai tinimo stotelės. JAV jose dažniau-
siai siūloma energetinė želė. Tokijo
maitinimo stotelėse jos nebuvo, bet už
tai bėgikams buvo siūloma duona, sal-
dumynai ir net pomidorai.

– Ar pirmą kartą dalyvavote mara-
tone? Ar buvo kokių reikala vi mų bėgikams? 

– Pirmą pilną maratoną nubėgau
pernai Čikagoje. Tokijo maratonas bu -
vo antras. Jis papildomų reika la vi mų
bėgikams, kaip tarkim, Bosto no ma-
ratonas, neturi. Jei pasiseka lo te ri joje,
gali dalyvauti.

– Kodėl norėjote bėgti Tokiju je?
– Žinoma, norėjosi apsilankyti Ja -

ponijoje. Bet pagrindinė priežastis
buvo ta, kad Tokijo maratonas pri-
klauso World Marathon Majors. Tai
ma  ratonų sesija (sukurta 2006 m.),
skirta sporto vystymui ir propagavi-
mui. Be Tokijo (jis prisijungė 2013 m.)
ir Čikagos maratonų, jiems dar pri-
klauso Berlyno, Londono, New Yor ko,
bei Bostono maratonai.  Kas met šie
maratonai pritraukia 150,000 dalyvių,
5 mln. sirgalių bei 250 mln. TV žiū-
rovų. Norėčiau juos visus nu bėgti.

– Įspūdžiai apie miestą, kul tūrą? 
– Tokijas sužavėjo. Labiausiai tur-

būt patiko miesto kontrastai. Televi-
zorių ekranuose dažniausiai matome
Tokijo dangoraižius, neono šviesas,
nesustojantį automobilių bei žmonių
srautą.  Bet šalia galima rasti ir seno-
viškas šventyklas, ramybę dvel -
kiančius parkus, siauras gatveles.  

Didelį įspūdį paliko ir japonų sve-
tingumas, jų disciplina bei organizuo-
tumas. Nenuostabu, kad pats Tokijas
yra toks švarus ir tvarkingas.

Likau sužavėtas ir japonų virtuve.
Ką teko valgyti, viskas patiko – sushi,
sashimi, udon bei soba makaro nai, pa-
tys įvairiausi saldumynai.

– Gal teko sutikti daugiau lie tuvių? Ar
pajusti LR ambasados dėmesį?

– Tokijuje lietuvių sutikti neteko.
Šnekėjausi su bėgikais iš JAV, Estijos,
Kanados, Vokietijos. Nors apskritai
su sidarė įspūdis, kad bėgikų iš Va -
karų Tokijo maratone nebuvo daug.
Nežinau, ar LR ambasados ir konsu -
latai prisideda prie bėgimų kituose
miestuose bei šalyse. Konsulato bei Či -
kagos lietuvių bėgimo klubo parama
labai jautėsi Čikagos maratono metu.
Bėgikai gavo specialiai tai progai skir-
tus marškinėlius su tautine simbo-
lika, sirgaliai palaikė marato no metu,

Bėgti ilgą nuotolį – ir laimė, ir kančia
Atkelta iš 1 psl,

Tokijo maratonas – Pauliui antrasis

Su medaliu, sėkmingai įveikus maratono
nuotolį

Man lenktynėse dalyvauti ap skri -
tai patinka. Ir toliau su malonumu
bėgu 5k, 10k, ar pusmaratonius. Bet
po Čikagos maratono supratau, kad
noriu bėgti tik ilgas nuotolius. Tokijo
maratonas tai tik patvirtino. Sunku
savijautą žodžiais paaiškinti, nes emo-
cijos, patirtos bėgant 42 km, yra tikrai
sunkiai su bet kuo kitu palyginamos.

– Gal pabandykime?..
– Bėgant maratonus būna daug fi-

zinio skausmo. Bėgikai prisitrina pūs-
les, pradeda skaudėti pėdas, ko jas, są-
narius, gali sutraukti raumenis. Či-
kagos maratono metu man, tarkim,
gerą pusvalandį labai skau dėjo dešinį
šoną.

Bet dar baisiau yra psichologinė
kančia, ilgų nuotolių bėgikams ge rai
pažįstama „siena”. Sulėtėja bėgimo
tempas, nebėra energijos, dingsta bet
koks noras bėgti. Vidinis balsas siūlo
sustoti, pailsėti. Pradedi savęs klausti

– „kodėl aš čia iš viso bėgu?”, „kodėl
save kankinu?”...

Iš kitos pusės, euforijos jausmas
pabaigus yra tikrai nepakartojamas.
Ta akimirka su kaupu atlygina už sun-
kias treniruotes, paaukotą laiką, pa-
tirtas kančias. Man dar labai didelį
įspūdį paliko sirgalių palaikymas. Iki
Čikagos maratono sporto renginiuo se
aš buvau tik sirgalius, mano ener gija
buvo nukreipta į sportininkus.  Bet
maratono metu viskas apsivertė aukš-
tyn kojom – sirgalių energija buvo nu-
kreipta į mane! Ypač malonu buvo, kai
žmonės atkreipdavo dėmesį į mano
marškinėlius ir sušukdavo: „Go Lit-
huania!” Labai svarbus buvo ir arti-
mųjų bei draugų palaikymas.

– Ačiū už pasidalinimą patyrimais.
Linkime tolimesnės sėkmės!    

Kalbėjosi Ramunė Lapas

Įdomu, kuo virs ši žuvis – sushi ar sashimi?

Tokijo maratonas išsiskiria originaliais bėgikų kostiumais.
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iŠ aTEiTiNiNkŲ GyVENiMo

Viktutė Siliūnienė. Susirinki me 7–8 sk. mergaitės kalbėjo apie pa tyčias. Nagri-
nėjome kaip jaučiasi žmo gus, kai jo nepastebi, nemato, neužkalbina. Kad ge-
riau suprastume šiuos jausmus, dalyvavome dviejuose pratimuose. Po to at-
šventėme net pen kių mergaičių gimtadienius! Bai gėm susirinkimą malda,
kad Dievas mums padėtų būti draugiškomis.

Lilė Sadauskaitė. Antro sky riaus būrelis žaidė žaidimus, skatinan čius bendra-
darbiavimą – kartu spren dėme uždavinius, o po to, su si kibę rankomis susi-
jungėme didelia me draugų „mazge”.  Mūsų tikslas – mokytis kaip mandagiai
ir drau giš kai vienas su kitu dirbti ir bendrauti.

Ariana Žliobaitė. Darželyje kal bė jomės kokie kyla nesutarimai tarp draugų ir
kaip juos geriausia išspręs ti. Sukūrėme situacijas, kuriose vai kai nesutaria, ir
būrelio nariai su vaidino kaip gražiai galima susitai kyti. Smagiai ir sutartinai
žaidėme žaidimą bandydami balionus išlai kyti kuo ilgiau ore, kad šie nepa-
liestų žemės. Užbaigėme susirinkimą rašydami padėkos laiškučius savo my li -
miems žmonėms.

Andrius Kubilius. Šešto sky riaus berniukų būrelis rimtai aptarė kaip galima ge-
riau bendrauti vienas su kitu.

Čikagos jaunieji ateitininkai vaišinasi užgavėnių blynais. Dabar, gavėniai įpusėjus, tai tik malonus prisiminimas. Dainos Čyvienės nuotr.

Ruošiamasi ateitininko įžodžiui. Iš k.: vadovas Lukas Kulbis, Antanas Mikužis, Lukas
Mikužis ir Jokūbas Šlajus.                                                                       Manto Motekaičio nuotr.

Čikagos jaunųjų ateitininkų susirinkime

Mokomės bendrauti

Diskusijos Čikagos jaunučių susirinkime. Iš k.: Simona Bilevičiūtė, Linutė Barškėtytė,
ir vadovė Julija Žliobaitė.                                                                Manto Motekaičio nuotr.

Čikagos Daumanto-Dielininkaičio kuopos jaunės akimis:

Geriau spalvų nematyti
Sigita Čuplinskaitė, 8 kl.

Mūsų būrelio vadovė, Viktutė Si liūnienė, sugalvojo kaip galima pa-
rodyti, kaip kartais vyksta bendravimas tarp žmonių. Ji kiek-
vienos mergaitės nugarą pažymėjo lipnia juoste le, reiškiančia,

ar ji populiari (mėlyna), pusiau populiari (geltona), ar visai nepopuliari
(raudona). Nei viena mergaitė ne matė kaip ji buvo pažymėta. Su raudo-
nai pažymėtomis nebuvo bendraujama. Su jomis net nebuvo svei ki namasi.
Su geltonai pažymėtomis buvo sveikinamasi, – ,,Kaip lai kai si?”„Kaip se-
kasi?” Tik tiek, nieko dau giau. Su mėlynai pažymėtomis mer gaitėmis  buvo
bendraujama laisvai, pajuokaujant, skiriant daug dė mesio. Mes pamatėme
skirtumą tarp lengvai priimamų ir sunkiai priima mų žmonių. „Mėlynos”
norėjo būti su kitomis mėlynomis ir labai draugavo. „Geltonos” šiek tiek
bendravo, o „rau donos” liko be draugių ir joms buvo liūdna. „Mėlynos”
nekreipė dė mesio į raudonąsias, nes jos buvo ,,ne populiarios” mergaitės. 

Po to mūsų vadovė ant visų užklijavo mėlyną juostelę ir pasakė: ,,Jūs
dabar visos esate mylimos mergai tės!” Tada mes bendravome įprastai. 

Po susirinkimo valgėme užgavė nių blynus, o mūsų būrelis dar ir at -
šventė šį mėnesį gimusių mergaičių (ir mano!) gimtadienius su skaniu
tortu. Mmmm...

Ateitininkų namuose, Lemonte, Čikagos Partizano Daumanto-Prano Dieli-
ninkaičio kuopos jaunieji ateiti ninkai susirenka pirmą mėnesio sekmadienį.
Ši kuopa yra didžiausia Ame rikoje – jai priklauso 150 jaunu čių ir jaunių, o

vadovauja net 16 va do vų ir 23 moksleiviai padėjėjai. Kuo pos globėja yra Laima
Aleksienė. 

Kuopos metinė tema ,,Mes – rytojaus viltis”! Kovo 9 d. susirinkime jau nimas
per žaidimus, pratimus ir pokalbius gvildeno tarpusavio bendra vimo temą. Bū-
relių vadovai dalinasi mintimis.  

Blynų kepėjas

Liucės Siliūnaitės piešinys

Viktoras Kaufmanas. Su vyresniais berniukais nagrinėjome koks yra skirtumas
tarp  konflikto ir smurto. Kiekvienas papasakojo apie vieną patirtą kivirčą ir
kaip tas susidūrimas baigėsi – ar kompromisu ar su sipykimu.

Rama Kavaliauskienė. Ketvirto skyriaus mergaitės kalbėjosi apie tai, kad visi
žmonės yra skirtingi, o tuos skirtumus reikia gerbti.



Budapeštas (ELTA) – Vengrijoje
prieš teismą stojo buvęs aukštas ko-
munistų partijos pareigūnas, kuris
kaltinamas karo nusikaltimais 1956
metais malšinant sukilimą prieš so-
vietų valdžią.

Praėjus daugiau nei dviem de-
šimtmečiams po komunizmo žlugimo,
Vengrijos prokurorai pateikė kaltini-
mus 92-ejų Belai Biszku dėl jo vaid-
mens komunistų partijos komitete.
Jis 1956 metų gruodį davė nurodymus
šaudyti į civilius per protestus Buda-
pešte bei šalies rytuose esančiame Šal-

gotarjano mieste. B. Biszku jau anks-
čiau paneigė jam pareikštus kaltini-
mus.

1956 metų sukilimas prieš sovietų
remiamą vyriausybę Budapešte buvo
pirma didžiausia grėsmė Maskvos
kontrolei Rytų Europoje nuo Antrojo
pasaulinio karo pabaigos. Sovietų tan-
kams numalšinus revoliuciją buvo nu-
žudyta šimtai žmonių, tūkstančiai
įkalinti.

B. Biszku vidaus reikalų ministro
pareigas ėjo 1957–1961 metais. 
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Visuomenė kviečiama dalyvauti valstybės valdyme

Vilnius (Ministro pirmininko
tarnybos pranešimas) –  Siekdama
tapti atviresne visuomenei ir labiau
atitinkančia jos poreikius, Vyriausybė
interneto svetainėje adresu http://
www.lrv.lt/ lt/veikla/viesosios-kon-
sultacijos/ paskelbė viešąją konsulta-
ciją ir kviečia gyventojus, socialinius
partnerius, verslo įmones ir asocijuo-
tų organizacijų atstovus bei įvairių sri-
čių ekspertus teikti pastabas ir pasi-
ūlymus. Gauti pasiūlymai pasitarnaus
rengiant Atviros Vyriausybės partne-
rystės nacionalinį veiksmų planą.

2011 m. Lietuva prisijungė prie At-
viros Vyriausybės partnerystės prog-

ramos, kurią inicijavo JAV ir Brazili-
ja. Partnerystės projektas, šiuo metu
jungiantis 63 valstybes, yra tarptauti-
nė platforma valstybių valdymo re-
formų kūrėjams ir diegėjams bendra-
darbiauti bei keistis gerąja praktika.

Viešoji konsultacija veiks iki š. m.
balandžio 10 d. Teikti savo pasiūlymus
galima užpildant formą internete
http://www.lrv.lt/lt/veikla/viesosios-
konsultacijos/ arba siunčiant juos
elektroniniu paštu LRVkanceliari-
ja@lrv.lt. Pasibaigus konsultacijai visa
apibendrinta medžiaga bus pateikta
Vyriausybės interneto svetainėje.

V. Putinas pasirašė įstatymą dėl Krymo aneksijos

Teisiamas buvęs komunistų veikėjas 

Maskva. (ELTA) – Per valstybinę
televiziją tiesiogiai transliuojamose
iškilmėse Kremliuje V. Putinas pasi-
rašė įstatymą, ratifikuojantį sutartį
dėl Krymo prijungimo prie Rusijos,
taip pat įstatymą dėl dviejų naujų Ru-
sijos federacinio statuso subjektų –
Krymo Autonominės Respublikos ir
Sevastopolio miesto – sukūrimo.

Rusijos Federacijos Taryba kovo
21 d. vienbalsiai patvirtino Ukrainos
Krymo pusiasalio aneksiją. Už spren-

dimą vieningai balsavo visi 155 aukš-
tesniųjų parlamento rūmų nariai.
Kovo 20 d. tokį žingsnį žengė Valsty-
bės Dūma. Už įstatymą balsavo 443 de-
putatai, prieš – vienas.

V. Putinas penktadienį per šalies
Saugumo tarybos posėdį taip pat pa-
žymėjo, kad Maskva šiuo metu turėtų
susilaikyti nuo sankcijų amerikie-
čiams, kurių būtų imtasi siekiant at-
sakyti į JAV paskelbtas baudžiamą-
sias priemones.

Pasirašyta ES ir Ukrainos sutarties politinė dalis

Briuselis (ELTA) – Penktadienį,
kovo 21 d. Europos Sąjungos (ES) vals-
tybių bei vyriausybių vadovai ir Uk-
rainos ministras pirmininkas Arse-
nijus Jaceniukas žengė pirmą simbo-
lišką žingsnį glaudesnių ekonominių
ir politinių santykių link ir pasirašė
ES ir Ukrainos asociacijos sutarties
politinę dalį – tris iš septynių skyrių 1
tūkst. 200 puslapių dokumente.

ES ir Ukrainos asociacijos sutar-
ties galutinis variantas apims punk-
tus nuo ekonominės integracijos, tei-
sinės reformos ir vartotojų teisių iki
prekybos ir aplinkos apsaugos.

Pasirašytas pirmas skyrius, ku-
riame pateiktas sutarties filosofinis

pagrindas, įskaitant pagarbą demok-
ratiniams principams ir žmogaus tei-
sėms, tinkamą valdymą, laisvosios
rinkos ekonomiką. Antrame skyriuje,
kuris dar vadinamas ,,politine” su-
tarties dalimi, išdėstytos sąlygos dėl
ES ir Ukrainos ateities politinio dia-
logo sudarius ,,Asociacijos tarybą”.
Pasirašytas septintas skyrius apima
santykių mechanizmą ir aplinkybes,
kuriomis šalių lyderiai dalyvaus su-
sitikimuose.

ES vadovai ir A. Jaceniukas taip
pat pasirašė dokumento įžangą, ku-
rioje Ukraina apibūdinama  kaip eu-
ropietiška valstybė, besidalijanti ben-
dra istorija su ES narėmis.

Rodomas pistoletas, iš kurio šauta į popiežių

Varšuva (BNS) – Kunigas, ku-
ruojantis popiežiui Jonui Pauliui II
skirtą muziejų, pranešė, kad jame bus
rodomas pistoletas, iš kurio buvo pa-
sikėsinta į pontifiko gyvybę.

Pasak monsinjoro Jaceko Piet-
ruszka, daugelis teiraujasi, kaip atsi-
tiko, kad gerai apmokytas žudikas
Mehmet Ali Agca, kuris 1981 metais
šovė į popiežių iš 9 mm kalibro pisto-
leto „Browning HP” iš nedidelio at-
stumo, jį sužeidė, o ne nužudė.

„Mūsų nuomone, popiežius buvo

išgelbėtas, kad tęstų savo misiją”, –
sakė J. Pietruszka naujienų agentū-
rai „The Associated Press”.

Jono Pauliaus II vaikystės na-
muose Vadovicėse, Lenkijos pietuose,
įkurtame muziejuje šis pistoletas bus
vienas iš eksponatų, primenančių lai-
mingas ir liūdnas velionio gyvenimo
akimirkas.

Atnaujintą muziejaus ekspoziciją
lankytojai galės apžiūrėti nuo balan-
džio 9 dienos.

Berlyne aptartas euro įvedimas

Siūlo atimti Sausio 13-osios atminimo medalį

Vilnius (BNS) – Užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius kovo 20 d.
lankėsi Berlyne. Ministras aptarė Lie-
tuvos planus tapti euro zonos bei Eko-
nominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos (EBPO) nare, buvo kal-
bama apie Europos atsaką į situaciją
Ukrainoje ir į Rusijos agresyvius veiks-
mus.

Ministras susitiko su Vokietijos

užsienio reikalų ministru Frank-Wal-
ter Steinmeier, kanclerės patarėju už-
sienio ir saugumo politikos klausi-
mais Christoph Heusgen, Vyriausybės
koordinatoriumi bendradarbiavimui
tarp visuomenių su Rusija, Centrine
Azija ir Rytų partnerystės šalimis
Gernot Erler ir Bundestago Užsienio
reikalų komiteto pirmininku Norbert
Rottgen.

Vilnius (BNS) – Seimo vicepir-
mininkas liberalas Petras Auštrevičius
siūlo Prezidentei Daliai Grybauskaitei
atimti iš Rusijos žurnalisto Dmitrijaus
Kiseliovo Sausio 13-osios atminimo
medalį.

„Rusų žurnalistas D. Kiseliovas
savo šmeižikiška pastarojo meto veik-
la nuolat žemina apdovanotojo vardą.
Šio veikėjo skleidžiama propaganda
akivaizdžiai tyčiojamasi iš pamatinių
laisvės ir nepriklausomybės vertybių.
Kadangi D. Kiseliovas išdavė Sausio 13-
osios idealus, siūlau jį išbraukti iš at-
minimo medaliais apdovanotųjų są-
rašo ir įpareigoti įstatymo nustatyta
tvarka grąžinti skirtą valstybės apdo-
vanojimą”, – pranešime cituojamas P.
Auštrevičius.

D. Kiseliovas kaip Rusijos valsty-
binės „Ostankino” telekompanijos ko-
respondentas Skandinavijos šalyse

drauge su žinoma Rusijos žurnaliste
Tatjana Mitkova buvo apdovanotas
1994 m.

Praėjusią savaitę D. Kiseliovas
savo laidoje komentuodamas referen-
dumo Kryme rezultatus pareiškė, kad
„Rusija – vienintelė šalis pasaulyje,
kuri gali paversti Jungtines Amerikos
Valstijas radioaktyviais pelenais”.

Protestuojama prie Prancūzijos ambasados
Vilnius (ELTA) – Europos vado-

vams Briuselyje svarstant sankcijas į
Ukrainą įsiveržusiai Rusijai, kovo 21 d.
Vilniuje prie Prancūzijos ambasados
buvo rengiama protesto akcija prieš
karo laivų ,,Mistral” pardavimą ru-
sams.

Šia protesto akcija siekta paska-
tinti prancūzus greičiau apsispręsti nu-
traukti laivų „Mistral” pardavimo Ru-
sijai kontraktą „ir nemėginti sėdėti ant
tvoros galvojant, į kurią pusę naudin-
giau nušokti”.

Parlamentaras Mantas Adomėnas
dėsto, kad tokie NATO sąjungininkės
Prancūzijos gaminami laivai, patekę į
Rusijos rankas, „galėtų būti panaudo-
ti tiek prieš Baltijos šalis, tiek prieš Uk-
rainą, tiek prieš Gruziją”.

„Manome, kad toks elgesys NATO
valstybei yra absoliučiai neatleisti-
nas, ir dabartinė karinė agresija prieš
Krymą yra ženklas, kad reikia tokius

kontraktus nutraukti”, – sakė jis.
Prancūzijos užsienio reikalų mi-

nistras Laurent Fabius užsiminė, kad
Prancūzija „galėtų svarstyti” atšauk-
ti dviejų „Mistral” laivų pardavimą Ru-
sijai, jeigu ,,Putinas tęs savo veiks-
mus”. Sutartis buvo pasirašyta 2011
metais, kuomet Prancūzijos preziden-
tu buvo dešinysis Nicolas Sarkozy. 

Parengė Vitalius Zaikauskas

liETUVa iR pasaUlis

,,Mistral” laivo statyba         EPA-ELTA nuotr.

D. Kiseliovas www.europalibera.org

Iš k.: Švedijos, Didžiosios Britanijos ir Ukrainos premjerai Fredrik Reinfeld, David
Cameron ir  A. Jaceniukas.                               EPA-ELTA nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

spoRTas

Čikagos „United Center” areną kovo 13 d. už-
valdė kelių šimtų išeivijos lietuvių sirgalių bū-
rys. Gausus mūsų tautiečių būrys tądien at-

vyko palaikyti NBA „Houston Rockets” klu be rung-
tyniaujančio Lietuvos
krep šininko Donato Mo-
tiejūno.

Žaliais marškinėliais
pasipuošę mūsų tautie-
čiai dar prieš rungtynes,
komandų apšilimo metu,
užgulė aikš telės prieigas
ir sulaukę savo numylė-
tinio aistringai ėmė
skanduoti – „Do natai!”,
„Lietuva!”... Ne mažesnio
dė mesio D. Motiejūnas
sulaukė ir po rungtynių.
Vienoje iš tribūnų susiti -
kęs su jo kantriai lauku-
sių tautiečių būriu, jis
mielai su jais dalijosi
įspū džiais krepšinio
aikštelėje, dalino autog-
rafus bei įsiamžino
nuotrau ko se. Čia neliko
nuskriaustas nė vienas
krepšinio sirgalius.

Krepšinio šventė lietuvių sirgalių grupei prasi-
dėjo dar gerokai iki NBA „Bulls” ir „Rockets” ko-
mandų susitikimo: į Čikagos lietuvių krepši nio lygos
(ČLKL) organizuotą renginį sugužėjo nemažai mūsų
tautiečių, ku rie jau nuo 1 val. p. p. užvaldė „Bulls” pa-
grindinę areną. Legendi nio Michael Jordan laikus
menančioje aikštėje krepšinį žaidė „Lituani cos” krep-
šinio Akademijos vaikai, ČLKL krepšininkai, savo
rankos taiklumą išbandė ir pavieniai krepšinio my-
lėtojai, kurie šią dieną pašventė krepšiniui.

Kartu su vieninga lietuvių grupe dalyvavo ir pri-
pažinta Lietuvos spor tinių šokių grupė „Leader
Dance”. Šios Klaipėdos universiteto šokėjos prieš pat
rungtynes „Bulls” aikštės centre atliko kelis įspū-
dingus pasiro dymus, kuriuos palydėjo gausūs sirga-
lių plojimai.

Čikagoje karaliavo lietuvis

,,D. Motiejūnas prieš rungtynes sulaukė didžiau-
sio palaikymo, kokį tik esu matęs. Apie 200 lietuvių
dar likus dviem valandoms iki rungtynių skandavo
lietuvį palaikančius šū kius”, – socialiniame tinkle
„Twitter” stebėjosi D. Motiejūno komandos drau gas iš
„Houston Rockets” Pa trick Beverley. Šis krepšininkas
pir mą kartą žaidė gimtajame mieste – Čikagoje. Ta-
čiau šiose NBA rungtynėse ne jis tapo didžiausia
žvaigžde. Daugiausia dėmesio sulaukė būtent lietuvis
D. Motiejūnas. „Pasakiau P. Beverley, kad jis šį va-
karą negali su manimi lygintis”, – juokavo Donatas.

Čikagos lietuvių bendruomenė nepaskendo be-

ČLKL – 8 
rungtynių krepšinio maratonas

Po dviejų savaičių pertraukos, praūžus
„Žvaigždžių dienos” krepši nio šventei, to-
liau tęsėsi Čikagos lie tuvių krepšinio ly-

gos (ČLKL) varžybos. Kovo 16 d., PLC salėje Le-
monte, nuo pat ankstyvo ryto iki vėlyvo va karo
aikštėje dunksėjo krepšinio kamuolys: šešta-
dienio krepšinio ma ratone buvo sužaistos net
aštuonerios ČLKL rungtynės, kurias puikiai pa-
įvairino viešnių iš Lietuvos – Klaipė dos uni-
versiteto šokėjų grupė „Lea der Dance”.

Šiame krepšinio maratone dar dvi pergales
į savo sąskaitą įsirašė ir čempionate pirmauja
„M Brothers” krepšininkai. ČLKL debiutantai
pirmose rungtynėse dešimties taškų per svara –
85:75 nugalėjo „Švyturio” komandą, o antrame
susitikime pa na šiu skirtumu – 58:47 įveikė
„Stumb ro” komandą.

ČLKL pirmaujančių grupėje esančiai „Rad-
viliškio” komandai per dvejas šeštadienio var-
žybas pavyko sugriebti tik vieną pergalę. Pir-
mose rungtynėse „Radviliškio” krepšinin kai re-
zultatu 65:51 nugalėjo „Atleto” komandą, tačiau
šių rungtynių nualinti žaidėjai jau nesugebėjo
susikaupti antram vakaro susitikimui ir re -
zultatu 54:68 turėjo pripažinti pakiliai rungty-
niavusios „Žemaitijos” ko man dos pranašumą.

„Iššūkio” taurės komandų grupėje dvi per-
gales iškovojo ir šioje grupėje pirmauja „Jau-
nimo” krepšininkai. Pirmame susitikime jie
64:55 įveikė savo jaunesnius „Lituanicos”
krepši nio Akademijos kolegas – „Prima-Litua-
nica” komandą, o kitose rungty nėse 68:60 nuga-
lėjo „Lietavos” penketuką. Ši pergalė „Jaunimo”
koman dai leido pakilti į pirmąją „Iššūkio” tau-
rės vietą.

Itin prastai pradėję čempionato, savo rezul-
tatus pastebimai ėmė ge rin ti „Compass-Kuni-
gaikščių” krepši nin kai. Jie iškovojo trečiąją
pergalę rezultatu 76:68 įveikę „Prima-Litua ni ca”
komandą.

Jau ilgą laiką niekaip kelio į pergalę ne-
randantys „Žalgirio-35” krep šininkai ir šįkart
turėjo pripažinti var žovų pranašumą. Žalgirie-
čius so lidžia, 26 taškų persvara – 70:44 nu galėjo
„Lietkabelio” komanda.

Reguliaraus sezono priešpaskutinio turo
rungtynes ČLKL komandos žais kovo 22 d., šeš-
tadienį, nuo 1:30 val. p. p. ir kovo 23 d.,sekma-
dienį, nuo 11:30 val. r. Kviečiame krepšinio sir-
galius atvykti stebėti šių rungtynių. Įėjimas –
nemokamas!

ŠALFASS senjorų varžybos – Čikagoje

Balandžio 4–6 dienomis, Čikago je, PLC sa-
lėje Lemonte, vyks Šiaurės Amerikos lietuvių fi-
zinio auklėjimo sporto sąjungos (ŠALFASS) sen-
jorų varžybos. Komandos, norinčios rungty-
niauti šiame turnyre kviečiamos registruotis
tel. 630-999-5312 (Auri mas).

ČLKL turnyrinė lentelė 
(vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai):

1.   „M Brothers” 14 1
2.   „Radviliškis” 13 2   
3.   „Lituanica”    11 3
4.   „Atletas”   10 5  
5.   „Švyturys”       9 6
6.   „Žemaitija” 8 8
7.   „Stumbras”      6 10  

„Iššūkio” taurė

1.   „Jaunimas”         8 9
2.   „Lietava”      7 9
3.   „Lietkabelis”   6 10
4.   „Prima-Lituanica” 3 11
5.   „Compass-Kunigaikščiai” 3 13   
6.   „Žalgiris-35”       2 13

D. Motiejūno viešnagė Čika goje: 
maudynės sniege, didžiulis sirgalių pa-
laikymas ir nepavykęs žaidimas aikštelėje

D. Motiejūnas liko sužavėtas savo tautiečių palaikymu, tačiau
rungtyniaudamas prieš „Bulls” nesublizgėjo.

veik 22,000 žmonių minioje – rungtynių metu gar-
siai gir dėjosi D. Motiejūną palaikantys šūksniai.

NBA – aukščiausias lygis

„Labai smagu, kai tautiečiai atei na tavęs pa-
laikyti. Buvo labai gražu. Net nesitikėjau tokio
priėmimo Čikagoje ir dėl to buvau gerokai nuste-
bęs” – įspūdžiais dalijosi D. Mo tiejūnas. Jis teigė,
kad po kalbų apie jo iškeitimą į kitą NBA klubą,
viskas aprimo, sustojo į savo vietas: „Jaučiu vis
didesnį trenerio ir komandos draugų pasitikėjimą,
galiu džiaugtis gaudamas daugiau žaidimo minu-
čių aikštėje. Esu patenkintas rungtyniaudamas
NBA – čia pats aukščiausias krepšinio ir organi-
zacijos lygis. Rung tyniaudamas ‘Rockets’ klube ne -
turiu kuo skųstis”.

Tiesa, savo tautiečių akivaizdoje aukštaūgis
šaudė pro šalį. Per 17 žai dimo minučių jis pelnė 2
taškus ir at kovojo 5 kamuolius (pataikė tik 1 dvi-
taškį iš 3, prametė du tritaškius ir du baudų meti-
mus).

Po sniego maudynių – 20 do le rių prizas

23-ejų metų D. Motiejūnas patvir tino vieno
linksmiausių „Houstono Rockets” komandos žai-
dėjų vardą – laukdamas NBA rungtynių su Či kagos
„Bulls” komanda lietuvis iš 20 JAV dolerių susila-
žino su savo bendraklubiu, Izraelio atstovu, Omri
Casspi, kad įšoks į sniegą ir, gulėda mas ant nugaros
pusnyje, rankų bei kojų judesiais nupieš sniego an-
gelą. Su šia užduotimi krepšininkas šau niai susi-
dorojo!

Verta pastebėti, kad D. Motiejū nas iš treniruo-
čių salės į lauką išbėgo avėdamas sporto batelius ir
vilkėdamas tik šortus bei sportinę striukę. „Ką tu
darai, D-Mo?”, – klausė nustebę „Rockets” krepši-
ninkai. „Sniego ange lą. Man pažadėjo už tai
sumokė ti”, – juokėsi Lietuvos rinktinės puolėjas.

Pamatę, kad lietuvis nelabai bijo sniego, kai
kurie Houstono komandos nariai į jį dar paleido ir
po sniego gniūžtę.

Tiesa, tokia pramoga D. Motiejū nui ir „Roc-
kets” vyrams nepadėjo – kovo 13 d. vykusiose NBA
rungtynėse jie net 87:111 nusileido „Bulls” krep -
šininkams ir patyrė vieną skaudžiau sių nesėkmių
šiame sezone.

www.draugas.org/mirties.html

Išsimaudęs sniege, D. Motiejūnas laimėjo lažybas – 20
JAV dolerių. 

Palaikyti Lietuvos krepšinin ko į „United Center” areną sugu žėjo gausus būrys tautiečių.
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kulinarija ir mes

Gyvenimo metafora – lėkštėje
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

„Mama, aš košės nevalgysiu”.
„Įdomu, kiek čia kalorijų?”
„Ką valgy sim vakarienei?”

Klausimai, pastabos, kurias kone kas-
dien išgirstame prie stalo. Valgymas –
bene svarbiausias ritualas kiekvie-
nam gyvam ir alsuojančiam. Tačiau ar
daug mes ži nome apie savo kulinarines
ištakas, istoriją, pagaliau – lietuvius,
kurie nuolat ieško ir kuria virtuvėje
mūsų dienomis? Kokius gėrimus didi-
kai išlenkdavo prie stalo Lietuvos Di -
džiosios Kunigaikštystės laikais? Ka da
Lietuvoje pasirodė kramtomoji guma?
Kokie buvo populiariausi le dai tary-
biniais metais? Ar žinote, kad lietuvis
buvo pagrindinis Londone rezidavusio
markizo de Chomodeley virėjas ir 1930
metais Paryžiuje išleido kulinarijos
knygą? Ar kad didž kukuliai lietuvių
maitinimo įstaigo se Amerikoje atsi-
rado tik prieš 15 me tų? O kad Amerikos
lietuvis tapo fina lininku populiarioje
telelaidoje „Chopped”? Norėdami jus
supa žin dinti su šiomis bei kitomis
istorijo mis ir asmenybėmis kviečiame
skai tyti naują mūsų skyrelį „Kulinarija
ir mes”. Užtikriname, kad parinkti
herojai, pasakojimai maloniai nuste-
bins ne vieną iš jūsų. Pirmoji pažintis
– su žymiu lietuvių kilmės konditeriu
niujorkiečiu Michael Laisko niu.

– Michael, ar augant buvo lie tuviškumo
Tavo aplinkoje?

– Mano prosenelis Joseph (Juo zas)
Laiskonis (Laiškonis) gimė 1882 metais
kažkur tarp Šiaulių ir Pane vėžio. Jis du
kartus buvo atvykęs į JAV –  apie 1900-
tuosius ir 1902-ais me tais. Pradžioje įsi-
kūrė pietinėje Čikagos dalyje ir įsi-

Michael prosenelių Onos ir Juozo Laiskonių vestuvinė nuotrauka. 1908 m.

Laimingasis Amerikos lietuvis konditeris
Laiskonis, sulaukęs prestižinio James Beard
apdovanojimo 2007 metais

darbino McCor mick International Har-
vester gamykloje. Prabėgus keleriems
metams su kūrė šeimą ir persikėlė gy-
venti į Cicero. 1920 metais Joseph įsi-
gijo ūkį šiaurės Michigane. Buvusieji
lie tu viai miestelėnai persikėlė į Mason
ir Lake apskritis. Ten daugėjo nauja -
kurių ir netrukus šis rajonas buvo
pramintas „Naujaja Lietuva”.

Visada įsivaizdavau, kad nors Jo-
seph gyveno glaudžiame lietuvių imig-
rantų rate (tiek Čikagoje, tiek  Mi -
chigane), tačiau ko gero norėjo įsilie-
ti į amerikiečių gyvenimą. Kiek esu
skaitęs, tai buvo įprastas pirmosios
imigrantų bangos mąstymas. Mano
senelis Stanley perėmė ūkį 1947 metais,
po savo tėvo Joseph mirties. Lankyda-
vo kaimynus lietuvius ūkininkus, ta-
čiau jie traukėsi iš šio gyvenimo ar vis

Laiskonio egzotiškas desertas ,,Juodasis sezamas”. 2010 m. 
Michael Harlan Turkell nuotr.

sunkiau kalbėjo lie tuviškai. Kai mano
tėvas buvo mažas, lietuviškos dvasios
šeimoje beveik ne liko. Savaime su-
prantama, ir aš, augdamas tokioje ap-
linkoje, nieko apie lietuvių kultūrą
nežinojau – apart, kad mano pavardė
lietuviška. Tik užaugęs pradėjau do-
mėtis – net lietuviškai pradėjau mo-
kytis.

– Spėju, kad gatvėje bei mokykloje Tave
erzindavo dėl to kios pavardės – Laiskonis?

– Visiškai ne, tačiau visokiausių
savo pavardės tarimų esu prisiklausęs.
Įdomu, kad daugelis manė, jog pavar-
dė graikiška. Tačiau lietuviai iškart
žino.

– Ar vaikystėje valgei lietuviškus pa-
tiekalus?

– Vaikystėje buvau gan išrankus.
Ma no meilė maistui išsivystė tik kai
pradėjau profesionaliai virti. Jei ir
bū čiau tuomet ką nors tokio valgęs, tik-
rai to neatsimenu. Dabar atsigriebiu už
prarastą laiką.

– Nuo ko prasidėjo „meilės romanas”
su lietuviškais patieka lais?

– Ką labiausiai vertinu tradicinė-
je lietuviškoje virtuveje yra ryškus
pasikliovimas konservavimu – „cu-
ring”, t. y. rūkymu, marinavimu. Man
taip pat patinka, kad dauguma šių pa -
tiekalų yra sotūs. Visada mėgdavau
grybus bei bulves, gi dabar esu „ap sės -
tas” silkių ir visko iš burokėlių.

KOPIANT Į KONDITERIJOS EVE RESTĄ

– Kažkur internete perskai čiau, kad Tu
studijavai fotografijos meną ir į konditerijos
pasaulį pakliuvai atsitiktinai? 

– Gaila, tačiau mokslų nebaigiau.
Studijų metais užėjo noras padaryti
pertrauką. Reikėjo „padūkti” – „pa -
man dravoti pasaulyje”. Tačiau grižęs
na mo į Michiganą supratau, kad tu riu
susigriebti ir greitai susirasti darbą.
Tuomet mano draugo brolis ieškojo pa-
dėjėjo savo kepyklai netoli  Detroito.
Taip ir tapau kepėju. Mai šy damas tešlą
duonai pajutau didžiulę pagarbą kas-
dieniniams žemiškiems produktams.
Tačiau po kiek laiko su pratau, kad
savo „dūšią” atiduosiu ne mažai ke-
pyklėlei, o rimtam konditerio darbui.

Ištrūkau į New Yorką – ten pa -

vyko įsidarbinti garsiajame restora ne
Le Bernardin. Ten išdirbau aštuonerius
metus – kol nutariau išeiti...

Dabar dėstau Institute of  Culi -
nary Education ir galiu laisvai plėto ti
asmeniškus projektus, tarp jų vado-
vauti savo firmai Laiskonis Consulting. 

LIETUVA – DIDŽKUKULIŲ ŠALIS?

– Neseniai grįžai iš Lietuvos, kur lan-
keisi ne kaip turistas?

–Tai jau trečioji viešnagė, tačiau
pirmoji profesinė. JAV ambasados Vil-
niuje buvau pakviestas dalyvauti de-
šimties dienų kultūros mainų progra-
moje. Skaičiau paskaitas, dėsčiau ku-
linarijos pamokas, susitikinėjau su
jaunais virėjais, svečio teisėmis  teisė -
javau Lietuvos virėjų asociacijos
(LRVVKA) jaunųjų virėjų konkurse.
Buvo itin intensyvi kelionė – tačiau tik-
rai vertėjo vykti.

– Kokia nuomonė apie kon kursą ir Lie-
tuvos virėjus?

– Dalyviai buvo jauni, dvidešimt-
mečiai. Galbūt jie ir stokojo patirties,
tačiau buvo itin išradingi. Manau, to-
kie konkursai kaip tik yra geras būdas
skatinti šiuos virėjus judėti pir myn.
Nerimstu pamatyti ką jie sukurs atei-
tyje!

– Galbūt turėjai progos užklys ti į pran-
cūzo Thierry Lauvray ke pyklą Vilniuje?

– Sutikau Thierry, tačiau stokojau
laiko pas jį užeiti. Daugelis tvirtina, jog
jis – vienas iš geriausių kepėjų Vilniuje.

– O gal prancūzo pavyzdys paskatins
pradėti savo verslą Lie tuvoje?

– Tokia mintis yra galimybių aki-
ratyje, tačiau ką geriausia galiu nu-
veikti dabar, tai yra paremti visus ga-
bius ten dirbančius virėjus ir paskleisti
žinią apie juos.

– Neseniai Lietuva buvo atstovaujama
„The New York Times Travel Show” New Yor-
ke. Pačiam ten taip pat teko pasirodyti ir su-
laukti didelio dėmesio...

– Jaučiausi pagerbtas dirbdamas
su Lietuvos diplomatijos tarnybos įstai-
gomis čia, Amerikoje. Mugėje ga minau
miniatiūrinius didžkukulius (liaudyje

Nukelta į 10 psl.



DRAUGAS2014 KOVO  22, ŠEŠTADIENIS10

Gyvenimo metafora
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vadinamus „cepelinais”) bei spurgas.
Man buvo smagu atskleisti nors mažą
dalelytę mūsų kulinarijos kultūros
amerikiečiams.

– Lietuviška virtuvė – sunkiai virški-
nama, nestokojanti nei rie ba lų, nei bulvių.
Turbūt ne itin pa traukli iš rinkodaros taško?
Ar aš klystu?

– Dabar paskutinis mados žodis –
skandinavų virtuvė. Dauguma net neį-
sivaizdavo, kad šie patiekalai gali taip
pagarsėti. Mano manymu, šis susido-
mėjimas kilo todėl, kad jauni virėjai
naudoja vietinius produktus ir naujai
juos interpretuoja. Užtruks laiko, bet
galbūt kelerių metų bėgyje gims ir
„nauja” lietuviška virtuvė. Man bus
įdomu pamatyti, kaip naujos mintys ir
idėjos susilies su tra dicine mokykla.

NAUJI HORIZONTAI

– Michael, kodėl po aštuonerių metų
nutarei „pakabinti savo prijuostę” ir palik-
ti darbą garsiame tris Guide Michelin
žvaigždutes turinčiame Le Bernardin restora -
ne New Yorke? 

– Dabar jaučiuosi dirbantis ko
gero dar daugiau ir sunkiau nei tar-
naudamas restorane. Manau, pagrin-
dinis motyvas, kodėl išėjau yra tai, kad

troškau naujų kūrybinių iš šū kių. Pa-
įvairinti savo, kaip virėjo, die ną. Kas
man dabar labiausiai patinka – tai, kad
dvi dienos nėra vienodos, nes galiu už-
siiminėti įvairiais projektais. Tuo pa-
čiu „kūrybos direktoriaus” pareigos
Institute of  Culinary Education ir įvai-
raus pobūdžio konsulatavimo paslau-
gos neleidžia nu tolti nuo restoranų
kultūros.

– Michael, du kartus buvai išrinktas į
žurnalo Pastry Art and Design geriausių Ame-
rikos konditerių dešimtuką. 2004 metais žur-
nalas Bon  Appetit Tau suteikė geriausio
metų konditerio apdovanojimą; 2006
www.StarChefs.com išrinko kylančia kon-
diterijos žvaigž de. Po metų – prestižinis Ja-
mes Beard išskirtino konditerio apdovano-
jimas. Nelengva išsilai kyti viršūnėje, kai visi
Tave stebi?

– Suprantu, kad jei galvą laikysiu
nulenktą ir dirbsiu kiek galiu ge -
riausiai, visa kita susidėlios į savo
vietas. Bandau pernelyg nepasiduoti
reklamai ir įvaizdžio reikšmei.

RAŠYTI AR KEPTI?

– Michael, dar 2008 metais ta pai nuo-
latiniu www.gourmet.com  bendradarbiu, o
vėliau bendradarbiavai ir kitoje internetinėje

svetainėje www.salon.com Tavo straips niai
pasirodydavo ir periodikoje, pavyzdžiui The
Huffing ton Post bei The Atlantic, o taip pat
keliose knygose, jų tarpe The Kit chen as a
Laboratory (Columbia University Press,
2012). Dar vienas iššūkis – rašyti apie mais-
tą?

– Rašyti ir gaminti yra du itin
skirtingi dalykai, tačiau tarp jų ma tau
harmoniją. Rašymas apie savo darbą
padeda man tapti geresniu virėju.

– Pastaruoju metu rašai knygą apie
savo kaip konditerio evoliuciją. Anksčiau esi
atskleidęs kad džiau giesi galėdamas kulinarų
bendruomenei perduoti savo beveik dvide-
šimties metų darbo virtuvėje patirtį...

– Nė vienas iš mūsų nesame savo
amato išmokę vaakume. Visi kadaise
buvome studentai, laukantys kada
mūsų globėjai perduos savo įgūdžius.
Dabar jaučiu vis didėjantį auklėtojo įsi-
pareigojimą padėti ateinančioms virėjų
kartoms kiek tik galiu. Netu rėtų būti
jokių paslapčių! Bandau būsiems vi-
rėjams paaiškinti kokia sudėtinga, ta-
čiau tuo pačiu dėkinga ši profesija iš
tikrųjų gali būti.

KULINARIJOS FILOSOFIJA
PAGAL LAISKONĮ

– Tavo kepimo filosofija byloja, kad de-
sertai išlaiko lygsvorį tarp meno ir mokslo,
tarp šiuolaikinių idėjų ir klasikos...

– Atkeliavau į kulinariją turėda-
mas šiek tiek patirties dailės srityje.
Ruošiant bei patiekiant maistą svarbu
meninis elementas, tačiau be veik bū-
tina moksliškai nutuokti kaip virimo
metu susikomponuos sudėti nės dalys.
Tobulinantis profesijoje, toji nuolatinė
paieška man tapo labai svarbi. 

– Ar šiuolaikinių idėjų, kurias būtų ga-
lima pritaikyti tradicinėje konditerijoje, su
ja sujungti, aruodas dar neišsemtas?

– Be abejo, ne. Yra labai daug būdų
kaip desertai gali vystytis.Vis siekiu at-
rasti naujų maisto ruošimo technolo-
gijų. Galop, geriau išmanydamas che-
miją ir fiziką, gali padaryti skonį ge-
resnį. Arba kitokį…

– Ką Tavo gyvenime reiškia desertai?
– Konditeriai turi išskirtinį ryšį su

restoranų lankytojais, nes kiek vienas
vartotojas savaip traktuoja saldžius
dalykus. Dažnai tai siejama su vai-
kystės prisiminimais – saldumynaiMichael dalinasi savo patirtimi su Kauno kolegijos studentais 2014 metų vasarį

būdavo atlygis už gerai atliktą darbelį,
šventinė dovana per Kalė das ar Vely-
kas, net kaip savotiškas „vaistas” su-
sirgus. Suaugusieji kartais skeptiškai
žiūri į saldumyną – tar si tai būtų nuo-
dėmė. Drįsčiau teigti, jog visus deser-
tus lyginame su tais, kuriuos mums ga-
mindavo mūsų ma mos bei močiutės.
Net raugaudami prašmatnius ir įmant-
rius desertus mes tokiu būdu galime
sugrįžti į savo vaikystę...

– Kaip apibūdintum savo de sertus?
– Manau, kad mano darbo stilių

formavo viskas, ką esu matęs ir paty -
ręs. Man patinka maišyti tradicinius
dalykus su moderniais – mėgstu pa -
žvelgti į klasiką per šiuolaikinę priz mę.
Nuo pat pradžių turėjau potraukį ra-
finuotiems, aukšto lygio desertams.
Nors čia reikėtų pridurti, kad net pa-
prasti dalykai gali mesti iššūkį – net-
gi labai didelį.

– Pokalbio pabaigai, Tavo mėgs -
tamiausias (nebūtinai saldus) patiekalas?

– Sudėtingas klausimas. Jei rink-
tis vieną patiekalą (valgyti ar ga minti),
tai, ko gero, būtų paprasta vištienos
sriuba – iš pirmo žvilgsnio lyg pa-
prastas, tačiau iš tikro sudėtingas sko-
nių derinys, atsirandantis kruopštaus
jungimo dėka. Ko gero, tai be veik sa-
votiška gyvenimo metafora apskritai.

Paskutinis taškas. Michael darbo metu. 
M. H. Turkell nuotr.

Mieli lietuviai –

LAIKAS SUSIIMTI
Stebint įvykius Ukrainoje, šiuo kritišku

momentu sutelkime jėgas, nes Amerikos lie-
tuviai visada stovėjo Lietuvos laisvės sargy-
boje. Išlaikykime savo atstovybę – Jungtinio
Amerikos Pabaltiečių Komiteto istaigą
(JBAnC) JAV sostinėje Washingtone.

Jungtinis Komitetas atstovauja Amerikos
lietuvių, latvių ir estų interesus jau penktą
dešimtmetį – informuoja ir formuoja tei-
giamą nuomonę apie teisėtus mūsų lūkes-
čius ir sergėja iškovotą nepriklausomybę.

Dabar vėl junkimės, kad išlaikytume kas
laimėta ir neleistume, jog vėl įsigalėtų tiro-

nija. Šie laikai tampa neramūs, todėl nesnauskime, bet budėkime ir veikime. Mes, kaip Amerikos
piliečiai ir mokesčių mokėtojai, turime ne tik teisę, bet ir pareigą nedviprasmiškai pasisakyti už de-
mokratinių ir didžiadvasiškų vertybių išlaikymą ir plėtrą. Jūsų auka šiuo metu yra gyvybiškai
svarbi, kad mūsų balsas būtų aiškiai ir drąsiai girdimas Vakarų pasaulio sostinėse.

Todėl kviečiame jungtis į žygį, 
pastojant kelią smurtui ir nuožmiam melui.

Suprantu šio momento svarbą ir todėl noriai pri-
sidedu prie šios kovos savo įnašu. Siunčiu paramą iš-
laikyti  mūsų informacijos tarnybą –  Jungtinį Ame-
rikos Pabaltiečių Komitetą – JBANC, Washingtone.

�$1000  �$500    �$250   �$100  �$50  � $_______

Siųskite savo įnašą 

LiTHUAniAn AMeRiCAn CoUnCiL
4545 WeST 63RD STReeT

CHiCAGo iLLinoiS 600629

Vardas  ____________________________________

Pavardė  ___________________________________

Adresas ____________________________________ 

____________________________________
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Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Lietuvos politikams ir visuome-
nei imponavo fak tai, kad dargi
pati Italijos vyriausybė rūpinosi

modeliuoti naujas kolonijas, remti
diasporos formavimąsi, ugdyti globa-
lios italų tautos sampratas. Panašiai
elgėsi daugelis europiečių, labai sun-
kiai atsigaunančių po alinančio karo ir
realistiškai samprotaujančių, jog nėra
kitos išeities, kai darbo jėga gausėja
žymiai greičiau nei kuriamos darbo
vietos.

Lietuvos visuomenė neabejotinai
suvokė, kad emigracija
yra krašto vystymosi
kliūčių padarinys. Įvai-
rių idėjinių orientacijų
autoriai, viešai reiškę
savo nuomo nes, galėjo
lietuvių nusivylimo prie-
žastis versti arba vy-
riausybėms, arba ben-
drie siems kapitalistinio
raidos kelio dėsniams,
arba pasaulio prigimties
netobulumui ir lietuvių
bei kitų Rytų Vidurio eu-
ropiečių likimui. Tačiau
tik komunistuojantys ra-
dikalai tikėjo, kad sant-
varka išgelbės nuo emig-
racijos lemties. Ir tokių
tikinčių jų nebuvo labai
daug. Socialiniai moks-
lininkai ir demografai,
iš kurių didžiausią auto-
ritetą išsikovojo geogra-
fas, katalikiškųjų pa-
žiūrų visuomenės veikė-
jas, Vy tauto Didžiojo uni-
versiteto profesorius Ka-
zys Pakštas, į plintantį
reiškinį žiūrėjo labai realistiškai. Jo
pažiūros galiausiai tapo vadovėlinės,
jos lėmė masines naujo sios kartos lie-
tuvių nuotaikas.

Emigracija, anot jo, yra neišven-
giama, nes yra lemta objektyvių eko-
nominės raidos dėsnių. Tai nėra jokia
ypatinga tragedija lietuviams ir ki-
toms tautoms. Bėda būtų, jei milžiniš-
kas bedarbių skaičius ir nedidelės so-
cialinės pagalbos ga limybės susprog-
dintų parako statinę po valstybės pa-
matais. Tai būtų tikra bol ševikų per-
galės Lietuvoje garantija. K. Pakštas
buvo linkęs bėda laikyti Lietuvos poli-
tinio elito mėgstamą elgseną: užsi-
merkti, vengti akistatos su dramatišku
reiš kiniu, nepastebėti milžiniškų so-
cialinių problemų ir nieko nedaryti.
Jo manymu, valdžia privalėjo aktyviai

kištis į emigracijos procesus, kur ga-
lima reguliuoti vi sokių agentūrų,
emigrantų srautais ir savo pelnais su-
interesuotų laivybos kom panijų atsto-
vybių veiklą, apsaugoti mažaraščius
varguolius nuo manipuliacijų, apga-
vysčių, nusikalstamų veikų. Ir, ži-
noma, uoliai vykdyti konsulines prie-
der mes tose Pietų pusrutulio šalyse,
kuriose atsiduria lietuviai.

Ano meto lietuvių visuomenės ak-
tyvistams taip pat buvo aišku, kad jo-
kia val džia visko negali padaryti. Tuo-
met buvo aišku, kad pats žmogus, lais-
vanoriški piliečių susivienijimai turi
savo išminties ir energijos atsargas.
Lietuvių visuo menė dėjo pastangas,
kad apsaugotų tautiečius nuo dezin-
formacijos padarinių, stabdytų nere-
tai pastebimus tikros prekybos žmo-

nėmis, ypač jaunomis moteri mis, po-
žymius.

Pastebėtina, kad tokios nuotaikos
prisidėjo prie to, jog Lietuvos elitas ir
poli tinis sluoksnis gan greitai teisiš-
kai reglamentavo emigraciją. 1922 m.
liepos 18 d. buvo priimtas Lietuvos
Respublikos išeivystės įstatymas, ku-
ris numatė išeivystės biurų ir agen-
tūrų steigimo tvarką. Remiantis šiuo
įstatymu, leidimus biurams ir agen-
tūroms turėjo išduoti vidaus reikalų
ministras. Steigimo sąlyga buvo 14 000
litų užstatas biurui, 5 000 litų – jo pa-
daliniui, skyriui. Poįstatyminėje inst-
rukcijo je Išeivijos įstatymui vykdyti
buvo paaiškinta, kad asmenys, norin-
tys įsteigti biu rą, turi pateikti argu-
mentuotą prašymą, turėti Apskrities
viršininko leidimą-liu dijimą dėl teis-
tumo, bendrovė privalo turėti statutą
ir draudimą. Svarbiausia, kad tokiems
biurams buvo draudžiama reklama ir
agitacija. Kitaip tariant, Lietuvos įsta-
tymų leidėjų pirminė intencija buvo
reguliuoti tuos emigracijos faktorius,
ku rie nebuvo susiję su ekonomine
žmonių padėtimi ir jų laisvėmis. Pats
įstatymas neribojo ir nevaržė emigra-
cijos, tik siekė apsaugoti savo nusivy-
lusius piliečius nuo manipuliacijų. Ir
pridurkime: ne visada sėkmingai.

Iki 1927 m. įstatymas menkai darė
įtakos. Emigracija po senovei buvo
chao tiška – it neramios Baltijos jūros
bangos. Nuo biurų savivalės įstatymo

sergėtojai menkai apsaugojo. Agentai
apgaudinėjo išvažiuojančiuosius, Vy-
riausybė neįsten gė emigrantų srauto
kontroliuoti, o naujose imigracijos ša-
lyse Pietų Amerikoje Lietuvos atstovy-
bės steigtis vėlavo. Buvo blaškomasi
tarp dėmesio emigracijos procesams
suvaldyti šalies viduje ir bandymų su-
sisteminti konsulinę ir visuome ninę
pagalbą naujose lietuvių pasaulio ša-
lyse. Po 1926 m. perversmo A. Smetonos
režimas labiau susirūpino neigiamais
emi gracijos efektais. Viena vertus, pa-

rako statinės sprogimo
grėsmė mažėjo, bet kartu su
išvažiuojančiaisiais Lietuva
pra rado milijonus litų. Vi-
daus ir Užsienio reikalų mi-
nisterijoms griežčiau buvo
nu rodyta, kad Brazilijoje,
Argentinoje ir Kanadoje,
kur daugiausia vyko Lietu-
vos emigrantai, būtų įsteigti
konsulatai.

1927 m. prie Vidaus rei-
kalų ministerijos buvo
įsteigta speciali įstaiga –
Emi gra cijos referentūra, ku -
ri turėjo rūpintis valstybinio
emigracijos biuro atsira-
dimu ir koordinuojančio šią
veiklą centro suformavimu.
Iki tol, nesant atskiros vals-
tybinės įstaigos emi gracijos
reikalams, biurus ir agentū-
ras kontroliavo Vidaus rei-
kalų mi nisterija, o išeivija
rūpinosi Užsienio reikalų
ministerija ir konsulinė tar-
nyba.256 1929 m. imtasi
ruošti naują Emigracijos
įstatymą, kurio esmė taip
pat buvo valstybės siekis pri-

žiūrėti, reguliuoti emigrantus vilio-
jančius biurus ir agentūras. Politikos
ietis buvo nukreipta ne į emigruoti pa-
siryžusį varguolį, bet į uždar biauti iš
emigrantų siekiančias bendroves ir
agentūras. Siekta didesnių piniginių
užstatų ir apsidraudimo nuo saviva-
liavimo bei apgaulių. Labai svarbiu
punk tu, atspindinčiu valdžios gebėjimą
greitai reaguoti į besikeičiančias ap-
linkybes, buvo įstatyme įtvirtintas rei-
kalavimas, kad emigracijos įstaiga turi
įsipareigoti kasmet atgal Lietuvon par-
gabenti tam tikrą skaičių nesėkmes pa-
tyrusių betur čių, pasiekusių imigraci-
jos šalį tos agentūros pagalba. 34-ajame
naujojo įstatymo paragrafas teigiama,
kad viena dalis tokių sugrįžėlių turėjo
būti pragabenama veltui, o kita – už
pusę kainos. Įsipareigojimas turėjo
siekti skaičių, neviršijantį 2 proc. nuo
konkretaus biuro išgabentų emigrantų.
Lietuvos konsulato Brazilijoje duome-
nimis, tokiu būdu atgal į Lietuvą
1930–1934 m. buvo parplukdyti 477 ne-
lai mėliai (222 – nemokamai, 255 – už
pusę kainos) 257.

Naujajame įstatyme matyti siekis
apriboti varginguosius lietuvių sluoks-
nius la biausiai gundantį užsienio kom-
panijų elgesį. Siekta stabdyti kone me-
tus trukusią emigrantų pervežimo į
Braziliją praktiką, sudariusią sąly-
gas keliauti laivais net visiškai savo
lėšų neturėjusiems žmonėms. 6-ajame
paragrafe nurodoma, kad draudžiama
emigruoti tiems Lietuvos piliečiams,
už kuriuos visas kelionės išlaidas
arba tik jos dalį apmoka svetimos vals-
tybės, kolonizacinės organizacijos arba
garlaivių linijos.258

256. Kasperavičiūtė, Vitalija. Emigracija iš Lietuvos
1918–1940 m., p. 21–22.
257. Remenčius, Stasys. Lietuvos konsularinė tar-
nyba Sao Pauly. In: Lietuvių imigracijos Brazilijon 
penkiasdešimtmetis, p. 16.
258. Pirmasis 1929 m. Emigracijos įstatymo pro-
jektas. In: Lietuvos Respublikos emigracijos politika 
1920–1940 m., p. 44.

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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DR. PeTRAS V. KiSieLiUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ViDAS J. neMiCKAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

eDMUnDAS ViŽinAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLioBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

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

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

DRAUGAS

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

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

.

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

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

”BAKe FoR Me” KAVinĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2014 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali kelionė į Dainų ir Šokių šventę Lietuvoje 2014 m. 6/27 – 7/7
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 



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

,,Draugo” sudoku nr. 74
atsakymus atsiuntė: 

Brone Ciunka, Palos Hills, IL
B. Kasperavičienė, St. Petersburg, FL

Danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, iL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

SiŪLo DARBĄ

ĮVAiRŪS
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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
DR. DAiVA BiDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Century 21
Accent Realty

PASLAUGoS

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVoKATAi

ReAL eSTATe

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 patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

� Moteris, turinti medicininį išsilavini-
mą, pasišventusi ligonių ir senų žmonių
priežiūrai, patyrusi, sąžininga ir atjau-
čianti, ieško darbo. Vairuoja, turi auto-
mobilį, JAV pilietė. Siūlyti įvairius va-
riantus. 
Tel. 773-330-0092.

� Vyras, turintis daugiametę slaugymo
patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Vairuoja.
Tel.773-691-3796

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Legalūs
dokumentai, rekomendacijos. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 773-709-5990.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu NJ valstijoje. Nevairuo-
ja. Tel. 609-641-1797.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo , galimi pakeitimai. 
Tel. 773-615-5235.

� Moteris ieško darbo. Siūlyti įvairius va-
riantus.Susikalba angliškai, vairuoja. Pa-
geidautina vakariniuose rajonuose.  
Tel. 630-212-9098.

� Moteris ieško darbo su grįžimu
namo. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-960-6278.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Turi rekomendacijas ir
praktikos. Gali pakeisti nuo penktadienio
2 val.p.p. iki sekmadienio vakaro. 
Tel. 708-691-2948.

� Moteris ieško senelių priežiūros dar-
bo su gyvenimu lietuvių ar rusų šeimo-
se .Gali dirbti ir kitoje valstijoje. Nevai-
ruoja. Tel. 773-366-1448.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo savaitgaliais arba rytais valymo dar-
bo. Vairuoja , skaniai gamina valgyti,
turi dokumentus. Tel. 708-860-4643.

� Moteris ieško vyresnio amžiaus žmo-
nių priežiūros darbo. Geros rekomen-
dacijos, ilgametė patirtis. 
Tel. 773-759-8677.

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo lietuvių ar rusų šeimo-
se. Geros rekomendacijos. 
Tel. 630-863-1168. DRAUGAS 773-585-9500

Perku arba išsinuomoju žemę vidurio
Lietuvoje, tinkamą ūkinin kau ti. Perku
mišką Lietuvoje. Apmo kėjimas už žemę
arba mišką išankstinis. Sandorį galima
at likti Lietuvoje ir JAV. 

Tel. +370-616-93194

Jauni premijuoti architektai Lietuvoj
siūlo savo patarnavimus Ame rikos lie-
tuviams. Jei kam nors reikėtų architek-
tūrinės pagalbos: projektuojant namus,
įvairius statinius, įrenginius, barus, ar
kitas įvairias patalpas, ar jų išpuošimo
dizaino srity ir t. t., gali kreiptis į archi-
tektūrinę firmą „Lipo architects” („Li” –
Lina. „Po” – Povilas). Jie gali atlikti visus
architektūrinius darbus ne tik pigiai,
bet ir kokybiškai. 

www.lipoarchitects.com

Galiu priimti gyventi senuką su
pilnu aptarnavimu nuosavame name.
Natūralus maistas, yra sodas. Daug
vietos poilsiui. 

Tel. 630-747-5814
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VITALIUS ZAIKAUSKAS

Kaip kuriami pašto ženklai

Pradžioje reiktų papasakoti kaip
atsiranda pašto ženklai. Lietu-
voje paš to ženklus leidžia Lietu-

vos paštas, kuris pagal savo administ-
racinę priklausomybę yra pavaldus,
kaip tai keis tai neskambėtų, Lietuvos
Res pub likos susisiekimo ministerijai.
Vis kam, kas susiję su pašto ženklų lei -
dyba, yra sukuriama Pašto mokos ženk-
lų Leidybos komisija. Jos asme ni nę
sudėtį tvirtina susisiekimo ministras.
Komisija sudaryta iš Susisie ki mo mi-
nisterijos, AB „Lietuvos paštas” atsto-
vų ir kitų sričių specialistų (meninin-
kų, dailininkų, istorikų ir pan.). Da-
bartinė komisija yra tokios sudėties:

Arijandas Šliupas – susisiekimo vi-
ceministras (komisijos pirminin kas);
Arūnas Venckavičius – AB Lie tuvos
paštas Pardavimų tarnybos direkto-
rius (komisijos pirmininko pavaduo-
tojas); Jonas Daniliauskas – dailininkas
pedagogas; Rasa Kruo pai tė-Lalienė – AB
„Lietuvos paštas” Rinkodaros ir ko-
munikacijos departamento vadovė;
prof. Eugenijus Nor kus – Lietuvos moks-
lų akademijos tikrasis narys; Romanas
Podagėlis – Lietuvos filatelistų sąjungos
atstovas; Volanda Raupelytė-Chailova –
daili nin kė grafikė; prof. habil. dr. Algir -
das Sabaliauskas – Lietuvos mokslų
akademijos narys emeritas; Ervinas
Vaišnoras – AB „Lietuvos paštas” Paš-
to ženklų leidybos departamento vado -
vas; doc. dr. Gintautas Zabiela – Klai -
pėdos universiteto Baltijos regio no is-
torijos ir archeologijos instituto vy-
resnysis mokslo darbuotojas.

Ši komisija kasmet, galvodama
apie savo planus kitiems metams, skel-
bia pašto ženklų sukūrimo viešuosius
konkursus. Kreipiamasi ir į vi suomenę,
kad ši siūlytų idėjas, kas tu rėtų būti pa-
vaizduota pašto ženkluo se, nes tai juk
puikus valstybės prisistatymas pla-
čiajam pasauliui.

Sausio mėnesį tokį kreipimąsi į vi-
suomenę spausdino ir „Draugas” –
buvo prašoma visas idėjas, kam turė tų
būti išleisti pašto ženklai 2014-siais
metais, siųsti į Vilnių. 

Per metus Lietuvos paštas viduti -
niš kai išleidžia 25–30 pašto ženklų. 

Ženklus piešia ir Amerikos lietuviai

Beje, yra žinomų puikių tokio ben-
dradarbiavimo su visuomene pa -
vyzdžių. Vieno lietuviško pašto ženklo
autorius – išeivis. 

Dar 2011 metais Lietuvoje buvo
pradėta ruoštis Dariaus ir Girėno skry -
džio per Atlantą 80-osioms meti nėms.
Užsimota buvo la bai plačiai – juk su-
kaktis tikrai ne ei linė. Greta visų pla-
nuojamų didesnių ar mažesnių rengi-
nių, buvo pasiūlyta išleisti ir pašto
ženklą. Kreiptasi į vi suomenę. Ir štai
2013 metų vasaros vi duryje Lietuvos
paštas praneša: „Šiam istoriniam įvy-
kiui įamžinti Lietuvos paštas šešta-
dienį, liepos 20 dieną, į apyvartą išleis
naują pašto ženklą – ‘S. Dariaus ir S. Gi-
rėno skrydžiui – 80 metų’. Lakūnų S.
Da riaus ir S. Girėno skrydžiui ‘Litua -
nica’ lėktuvu atminti pašto ženklą su-
kūrė dai lininkas Arūnas Banionis.
Pašto ženk las bus išleistas 160,000  ti-
ražu, o jo nominalas – 2,90 Lt. Kartu su
pašto ženklu apyvartoje pasirodys ir
pirmosios dienos vokas. Šeštadienį
pašto korespondencija, apmokama nau-
juoju pašto ženklu, Kauno centriniame

pašte bus antspauduojama pirmosios
dienos datos spaudu”. Štai
kokią šio pašto ženk-
lo atsiradimo
isto  riją žymios
žurnalistės Gra-
žinos Svi ders -
kytės  bloge (http:
//www.lituanica-
documentica.lt/in-
dex.php?id=239) pa-
sakoja Arūnas Banio-
nis:

„Žiemos metu Kau-
no filatelistai mane ska-
tino, kad aš dalyvaučiau
Dariaus ir Girėno 80 metų
jubiliejaus pašto ženklo konkurse. Esu
suprojektavęs keletą privačių pašto
ženklų Dariaus ir Girėno tema (A. Ba-
nionio ‘Lituanicos’ pašto ženklus žr.
bendro vės Zazzle tinklalapyje; beje,
Zaz zle nespausdina garsenybių at-
vaizdų (!) – apie šią paradoksalią nuo-
statą ir daugiau apie pašto ženklo kū-
rimą ieš kokite A. Banionio liepos 13 d.
interviu JAV lietuvių laikraštyje ‘Drau-
gas’ – G. S. pastaba), kuriuos galima
naudoti JAV pašto laiškams. Pamatę
mano darbus, jie mane ragino, kad aš
rimtai pagalvočiau apie dalyvavimą
konkurse. 

Dėl projekto pasirinkau vieną ori-
ginalią nuotrauką iš mano asme ninio
Dariaus ir Girėno archyvo. Man atėjo
mintis šią nuotrauką ‘nuspal vinti’ Pho-
toshopu, nes galvojau, kad naujas mano
kūrinys gali būti daugiau įdomus Lie-
tuvos jaunimui. Visos fotografijos ir fil-
mai – visa, kas surišta su Darium ir Gi-
rėnu, tai tik juoda ir balta. Tada pra-
dėjau savo darbą. Naktimis sėdėjau
prie kom piu terio ir pagaliau pabai-
giau savo projektą. Nusiunčiau jį į Vil-
niaus paštą ir tada grįžau prie savo kitų
darbų. Vieną ankstų rytą, gegužės 5 d.,
paskambino iš ‘Lietuvos pašto’: man
pranešė, kad laimėjau Dariaus ir Gi-
rėno pašto ženklo konkursą. Tikrai
nustebau!” 

Naujas skandalas

Šių metų pradžioje  Lietuvos paštas
vėl paskelbė:

„Vasario 7 dieną Sočyje (Rusija)
prasidėsiančioms žiemos olimpi nėms
žaidynėms Lietuvos paštas iš leis du
naujus pašto ženklus. XXII žie mos olim-
pinėms žaidynėms skirti paš to ženklai
apyvartoje pasirodys šį šeštadienį, sau-
sio 18 dieną.

Pašto ženkluose bus pavaizduotos
ledrogės (bobslėjaus rogės) ir ledo ri-
tulio žaidėjai. Pirmojo pašto ženklo
nominalas – 2,15 Lt, antrojo – 2,90 Lt.
Abiejų pašto ženklų bus išleista po
150,000 Sočio olimpiadai skirtus paš to
ženklus sukūrė dailininkė Irma Ba -
lakauskaitė. 

Su šiais pašto ženklais apyvartoje
pasirodys ir pirmosios dienos vo kas.
Šeštadienį pašto korespondencija, ap-
mokama naujaisiais pašto ženklais,
Vilniaus centriniame pašte bus ant-
spauduojama pirmosios dienos datos
spaudu.”

Tačiau, vos savaitei praėjus po šio
pašto ženklo pasirodymo gavome laiš-
ką. Rašo žinomas dizaineris, Vil niaus
dailės akademijos docentas Robertas
Jucaitis:

„Poryt prasideda Sočio žiemos
olimpinės žaidynės. Šia progai ‘Lie -
tuvos paštas’ išleido pašto ženklus, ku -
rių nugalėtojas – kaip visuomet – at-
rinktas konkurso būdu. Vienok bob -

slėjų įamžinęs ženklas skausmingai
primena italų sporto fotografo Tony
Gentile fotografiją, darytą naujienų
agentūrai ‘Reuters’”. Mano žiniomis,
nei Tony Gentile, nei „Reuters” niekas
neprašė sutikimo naudoti fotografiją
šio pašto di zai nui. Taigi, susiduriame
su tradi cine diletantiška mąstysena –
radau ką tinkamo internete, pora „ma-
nipuliacijų” ir autorystė mano. 

O štai ir ne. Tokiems drąsuoliams/-
ėms verta susipažinti su „As so ciated
Press” iškelta Shepard Fai rey byla dėl
nelegalaus Mannie Gar cia fotografi-
jos panaudojimo garsiajame Barack
Obama rinkimų plakate „Hope”. Teis-
mo verdiktas – 2 metai ka lėjimo (lygti-
nai),  25,000 JAV dol. bauda  ir 300 va-
landų viešųjų darbų.

Įdomu, kiek „Lietuvos paštas” su-
mokės už šį lengvabūdiškumą „Reu -
ters” (neabejoju, kad tarp nuga lėtojų
rastume ir daugiau panašių „perliu-
kų”)?

Ir kada mes išmoksim gerbti inte-
lektualinę nuosavybę?

Pirmiausiai pašnekinome „Lie tu -
 vos pašto” Pašto ženklų leidybos de -
partamento vadovą ir pašto ženklų lei-
dybos komisijos narį, kolekcinin ką Er-
viną Vaišnorą. Jis  „Draugui” pako-
mentavo:

„Na, taip, buvo šioks toks nesu -
sipratimas, iki galo nebuvo išsi aiš -
kinta, gal dar ir patirties trūkumas. Bet
esmė, kad tas nesusipratimas iš tikrų-
jų vakar galutinai buvo išspręstas. Ir
kaip aš manau, buvo laiku pas tebėta,
laiku pranešta – dailininkė ir ‘Reu-
ters’ beveik pasiekė su-
sitarimą, kad šis

klausimas būtų išspręstas taikiai, ir
kad būtų išduotas leidimas  pasinaudoti
nuotrauka, nors jau ir išleistam pašto
ženklui. Ji paėmė tik patį nuotraukoje
pavaizduotą vaizdą ir iš atminties jį per-
piešė. Todėl čia nelabai galima trak-
tuoti, jog pie ši niai yra identiški – tai ne
kompiuteri nėmis priemonėmis, ne Pho-
toshopu, kas yra labai populiaru, bet
pakore guotas. Buvo užklausta LAT-
GA – pati menininkė klausė –- jie kaip
ir pripa žino plagijavimą, bet svarbu ir
kaip tas darbas buvo atliktas, nes reikia
pabrėžti, kad buvo paimta ne origina-
li nuotrauka, ji nebuvo pakoreguota, ne
ant originalios nuotraukos už dėtas
koks motyvas, šešėlis ar teks tūra, o
mūsų komisijai pateiktas jos pašto
ženklo projektas, pieštas akva rele ir ga-
vosi kaip jos autorinis darbas. Tik tiek,
kad ji nepasidomėjo, kaip reikėtų gau-
ti ‘Reuters’ leidimą ar sutikimą, kaip at-
siskaityti su nuotraukos autoriumi. O
mes, ‘Lietuvos paštas’, darbą perkame
iš autoriaus, ir už autorystę, atsako ji-
nai.”

Kiti kalbintieji specialistai, ki taip
nei Ervinas Vaišnoras, buvo vi sai ki-
tokios nuomonės – kur kas ka te -
goriškesni – jie visi teigė, jog tai be jo-
kios abejonės plagiatas. 

Lietuvos autorių teisių agentū ros
(asociacijos LATGA) Menų sky riaus Vi-
zualiųjų menų poskyrio vado vei Gab-
rielei Naprušienei net labai gilintis į
nuotraukos ir pašto ženklą panašumą
nereikėjo. Ji, vos pama čiu si mūsų pa-
teiktą fotonuotrauką ir pašto ženklą, at-
sakė: „Tai taip, iš tik rųjų jokios abejo-
nės, kad pašto ženkle   panaudota ši

Lietuviškų pašto ženklų kelių vingiai

Arūnas Banionis Reserve photo/Master Sgt. Jake Chappelle nuotr.

Tony Gentile / Reuters

Nukelta į 15 psl.



‘Reuters’ nuotrauka. Žinoma, tai pa-
žeidimas, jei buvo nesu derinta”. Ji taip
pat paneigė, jog Irma Balakauskaitė su
ja konsultavosi anksčiau. 

Tas „anksčiau”, patikino LATGA
atstovė, buvo vos prieš dvi dienas, tai
yra mums jau pradėjus domėtis šio
ženklo autoryste, bet jokiu būdu ne
prieš kelis mėnesius, kai dar vyko šio
pašto ženklo konkursas. 

Ervinas Vaišnoras paaiškino, jog
autorius, dalyvaujantis pašto ženklo su-
kūrimo viešame konkurse (jo terminai
ir sąlygos yra visiškai atviri ir su jais

gali susipažinti kiekvienas su -
sidomėjęs, nes skelbiamas Susisie kimo
ministerijos tinklapyje) įteikdamas
savo kūrinį šio straipsnio pačioje pra-
džioje minėtajai Pašto mokos ženklų
Leidybos komisijai pasirašo garbės pa-
sižadėjimą, jog tai tikrai nėra plagiatas.
Paklaustas, o kaip bus nubausta plagi-
juoto piešinio autorė – jis santūriai at-
sakė: pabarsim... 

Suprantama, ši komisija nelabai
turi galimybių sukontroliuoti kiek -
vieną darbą, todėl ir pasitikima kon -
kurso dalyvio garbingu pasižadėji mu.
Juo labiau, jog tai ir autoriaus savi-
garbos reikalas. Tačiau šįkart – išėjo ki-

taip. Juo labiau, kad Irma Balakaus-
kaitė jau nebe naujokė šių konkursų da-
lyvė, jau ne vienas jos pieštas pašto
ženklas yra išleistas. 

Darius Mataitis, atstovaujantis
„Reuters” agentūrai Lietuvoje, neno rė -
jo labai gilintis į šią istoriją: „Mes jau
išsprendėme šią koliziją su Irma Bala-
kauskaite, visą išsiaiškinome – ji ap-
mokėjo mūsų patirtą moralinę žalą ir
mes taikiai išsiskyrėme”. Kokio dy-
džio žala, jis pasakyti nenorėjo.

Kiek vėliau „Reuters” atstovas pa -
 aiškino, jog jie nusprendė nesiteis ti ir
nekonfliktuoti su „Lietuvos paš tu”, at-
sisakė jiems pareikšti milžiniš kų ieš-

kinių už patirtą moralinę žalą, už in-
telektualinės nuosavybės vagystę. Anot
Dariaus Mataičio, jeigu būtų einama
teis mo keliu, be jokios abejo nės būtų at-
sižvelgta į tai, jog pašto ženklų tiražai
yra vos ne milijoni niai... O tai jau ir vi-
sai kitos pinigi nės patirtų žalų pinginės
išraiškos... 

Tačiau kokios to „Reuters” gera-
noriškumo ir galbūt perdėto atlaidumo
priežastys – liko neatsakyta. Na, pa -
tikėkim Dariaus Mataičio žo  džiais: te-
būnie jai, Irmai Balakaus kaitei, pa-
moka ateičiai, tegul apsiriboja rimtu iš-
gąsčiu.
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PeTKUS & Son
FUneRAL DiReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

LeMonT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

• 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

Atkelta iš 14 psl.

Ir kitą rytą sveikinsi tenai
Ir bus tau visos naktys nebebaisios
Ir skleisies tu, ir žiedas, amžinai
Po Viešpaties skliautais aukštaisiais.

Bernardas Brazdžionis

A † A
REGINA ELENA ALKEVICZ

(ALKEVIČIENĖ)

Mylima mamytė, močiutė, promočiutė, sesutė, brolienė, teta
bei uošvienė mirė 2014 m. kovo 13 d. Lincoln Park, Michigan, su -
laukusi 82 m. amžiaus.

Giliame nuliūdime liko: sūnus Edwardas ir dukra Laura su
šei momis; sesutė Birutė Pocienė su šeima, gyvenanti Elizabeth,
NJ, brolienė Elena Alkuvienė su šeima bei kiti giminės JAV ir
Lie tuvoje.

A. a. Regina kovo 17 d. buvo pašarvota Harris laidojimo na -
muo se, Livonia, Michigan, kur po rožinio, viešą atsisveikinimą
pravedė laidotuvių direktorė Yolanda Zaparackienė.

Kovo 18 d., po šv. Mišių Dievo Apvaizdos bažnyčioje, velionės
karstas buvo nulydėtas į Holy Sepulchre kapines, kur a. a.
Regina buvo palaidota šalia vyro a. a. George Edward Alkevicz.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė, tel. 313-554-1275

bo vietų – beveik 500 daugiau nei 2010
m. Aukštos pridėti nės vertės investicijų
dalis bendrame investicijų portfelyje
siekė 77 proc. – 16 proc. daugiau nei 2011
m. 

Palieku „Investuok Lietuvoje” ra -
mi ir jausdamasi, kad įgyvendinau
svarbiausius sumanymus. Aš labai ti-
kiuosi, kad mano pavyzdys ne atbai dys,
bet kaip tik įkvėps daugiau idė ji nių ir
profesionalių žmonių įsitraukti į vals-
tybės valdymą. Valstybiniame sekto-
riuje sukūrėme stiprią organizaciją
su efektyviais darbo metodais, pri-
traukta labai gera, profesionali ir
įkvėpta Lietuvai dirbti komanda.  La-
bai daug galima padaryti kad ir per
dvejus metus! Mano pavyzdys, ma nau,
taip pat bus labai gera pamoka tiems,
kurie iki šiol galvojo, kad valdyti vals-
tybę – tai yra padalinti darbus sau iš-
tikimiems žmonėms ir kad kokybiškas
darbas nepriklauso nuo to, kas jį dirba.

Taip pat tikiuosi, kad įrodžiau,
jog galima pakovoti dėl savo įstaigos,
kad užtikrintum jos veiklos tęstinu mą
ir puikius rezultatus ateityje.

– Kaip, Jūsų nuomone, turėtų vystytis
Lietuva? Ką reikia daryti, kad ji būtų turtinga
ir sėkminga? Kokie turėtų būti valstybės
vado vai ir pati visuomenė? Ar galima būtų
trumpai apibūdinti, kas Lie tuvai vis dar truk-
do?

– Istorinės aplinkybės daugeliui
kartų atėmė iš lietuvių vertybinius
pamatus. Tačiau lietuviai yra tauta, ge-
banti prisitaikyti prie nuolat kintančių,
o dažnai ir nepalankių aplin kybių.
Tai neabejotinai daro įtaką ir mūsų
charakteriui, dažnai mums trūksta
optimizmo ar pasitikėjimo savimi. 

Kita vertus, grįžusi pastebėjau,
kokie smalsūs ir siekiantys mokslo
yra lietuviai, kiti tai įvardija kaip jau -
nimą, vis dar išalkusį potyrių ir žinių. 

Tačiau Lietuvoje vis dar taikomi
Vakarų šalyse nesuprantami etikos

standartai. Vakaruose nuo pat mažų
dienų diegiamos etikos ir elgesio nor-
mos, kad etiškumas ir pilietiškumas
taptų savaime suprantamu dalyku, o ne
tik taisyklėmis ar įstatymais pri mestu
elgesiu.

Kad Lietuva galėtų lygiuotis į
aukštos gyvenimo kokybės šalis, turi
būti suprastos ir išspręstos giliausiai
įsišaknijusios problemos ir jų įtaka vi-
suomenei, kol aiškiai neatsakysi me į
svarbiausius klausimus: kaip val dyti
valstybę, kaip į valstybines įstaigas pri-
traukti daugiau kvalifikuotų ir idėjinių
specialistų. Kol įsisąmoninsime, ko-
kiais etikos standartais turi vadovau-
tis tiek valstybės tarnautojai, tiek ir
verslo atstovai. Kai atsitinka panašiai
kaip atsitiko man, reikia kalbėti, kelti
šiuos klau simus į viešumą. 

Kita vertus, Lietuvos narystė Eu-
ropos Sąjungoje Lietuvai atveria labai
daug galimybių ir daro teigia mos įta-
kos įvairiausiose srityse: nuo investi-
cijų pritraukimo ir eksporto augimo iki
švietimo perspektyvų.  

Lietuvoje yra puiki gyvenimo ko -
kybė. Laisvalaikiui praleisti – didelis
pasirinkimas – tiek aukščiausio lygio
koncertų, tiek meno ar sporto rengi nių.
Pagaliau netoli Vilniaus (2–3 va landos
kelionės lėktuvu) yra bet ku ris kitas
Europos miestas. 

Nors Lietuvoje dar yra nemažai
žmonių, kuriems gyventi yra nelengva,
tačiau aš manau, kad netolimoje atei-
tyje padėtis tikrai gerės. O kaip greitai
tai įvyks, ypač lyginant su ki to mis ša-
limis, priklausys nuo to, kaip greitai
Lietuva perims geriausią pa saulio
praktiką kuriant verslo sąlygas, švie-
timą, valdant valstybę ir įvai riausiose
kitose srityse. O tam, kaip jau minėjau,
tikrai reikia profesionalių ir kvalifi-
kuotų specialistų.

Kalbėjosi Audronė V. Škiudaitė

Milda Dargužaitė
Atkelta iš 3 psl,

www.draugas.org/mirties.html
Su A. Kubiliumi ir Jaunųjų profesionalų programos ,,Kurk Lietuvai” organizacine bei
kuratorių komanda. Iš kairės: Rūta Avulytė-Moreira (buvusi programos koordinatorė),
Akvilė Švolkienė (programos vadovė), Andrius Kubilius, Milda Dargužaitė, Gina
Sirutavičiūtė (,,Investuok Lietuvoje” personalo vadovė) ir Eglė Vaigauskaitė (buvusi
programos koordinatorė)
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„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti var gingai
gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Rose marie Ignash $8,
James Meyer $100, Donatas Tijūnėlis $100; tęsiant vaiko metinę paramą Ginger
Houghton $360, Kęstutis Keblys $240, Dalia Jakienė $360, Vincas Urbaitis $240,
Rimvydas ir Regina Šliažai $1,080, Narimantas ir Janina Udriai $360, Arvydas ir
Birutė Kliorės $400, Ne rius Landys $360, Marija Vygantienė $360. Labai ačiū.
„Saulutė („Sun light orphan Aid”), 414 Freehauf St., Lemont, iL, 60439, tel.
(630) 243-6435, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

pas MUs
IR

apliNk MUs

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

Kalbame lietuviškai • Priimame kreditines korteles
9 east irving Park Rd. Roselle, iL 60172
Tel.: (630) 635-2385 www.spokaslaw.com

THe LAW
oFFiCe oF
AnDRiUS
SPoKAS

Gerbiamieji, ieškau nusipirkti: J. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Var ne lio, P. Kalpoko, K.
Šimonio, P. Puzino, J. Šileikos, A. Galdiko, P.  Domšaičio, K. Jonyno, V. Petravičiaus, V.
Igno, K. Žoromskio, M. Dobužinskio, K. Sklė riaus, V. Kasiulio, A. Žmuidzina vi čiaus, J.
Pautieniaus, P. Kaupo, M. Šileikio, A. Varno, V. Rato, J. Čeponio, L. Tuleikio, J. Švažo, A.
Gustaičio. V. Kisarausko, A. Savicko, A. Marti nai čio, V. Ciplijausko, A. Petrulio, A.
Samuolio, J. Mackevi čiaus, A. Valeš kos, P. Kiaulėno, G. Staniulio, A. Za visaitės, A.
Motiejū no, K.  Zapkaus, R. Jankausko, J. Bag dono, J. Mačiūno ir daugelio kitų lietuvių
dailininkų sukurtų tapybos ir grafikos darbų.

Taip pat ieškau įsigyti skulptūrų: Petro Rimšos, V. Kašubos, K. Jonyno  ir kitų lie-
tuvių autorių.

Norėčiau širdingai padėkoti vi siems, kurie atsiliepė į mano prašy mą arba ketina
tai padaryti ateityje.

Tel.: 617-459-9952 (USA), el. p. modeboston@yahoo.com
Adresas: Modestas Rimkus P.o. Box e34, S. Boston, MA 02127, USA

www.draugas.org

BRAnGiAi PiRKSiU
įvairius gintarinius papuošalus, gintaro
dir bi nius bei atskirus gintaro gabalus,

pagamintus iki 1990 metų. 
Tel. 617-4599-952 (USA), 

el. p. modeboston@yahoo.com 
Modestas Rimkus P.o. Box, 

e34, S. Boston, MA 02127, USA

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius trečiadienį, kovo 26 d., 1 val. p.
p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą, kur
matysite filmus apie tris garsiuosius Mažosios
Lietuvos rašytojus – M. Mažvydą, K. Donelaitį
ir I. Simonaitytę. 

� Čikagoje vykstančiame ES šalių kino fes-
tivalyje Lietuva prisistato filmu „Ekskursantė”.
Jo peržiūros vyks kovo 22 d., šeštadienį, 7
val. v. ir kovo 26 d., trečiadienį, 8:15 val. v.
Gene Siskel kino centre (164 North State
Street, Chicago, Illinois 60601). 

� JAV LB Baltimorės apylinkės metinis su-
sirinkimas įvyks kovo 23 d., sekmadienį,
1val. p. p. Lietuvių Namų Klevo salėje. Ma-
loniai kviečiame visus dalyvauti Lietuvių Ben-
druomenės veikloje.

� Kovo 23 d., sekmadienį, po 11 val. r. šv.
Mišių Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje
vyks neseniai Lietuvoje išleistos knygos „Ma-
nėm, kad greit grįšim: 18 pokalbių apie pa-
sitraukimą į Vakarus 1940–1944” (sud. Da-
lia Cidzikaitė, Laima Petrauskaitė VanderS-
toep ir Dalia Stakytė Anysienė) sutiktuvės. Pri-

statyme dalyvaus knygą išleidusios leidyklos
,,Aukso žuvys” direktorė Sigita Pūkienė ir
viena iš knygos sudarytojų Dalia Cidzikaitė.

� Balandzio 13 d., Verbų sekmadienį, nuo
10 val. r. iki 2 val. p. p. Lietuvos dukteru
draugija rengia tortų, pyragų ir kitokių ska-
nėstų išpardavimą. Kviečiame atvykti į PLC
didžiosios salės vakarinę dalį, ką nors ska-
naus nusipirkti Velykų stalui ir paremti šią or-
ganizaciją. Būsite pavaišinti kavute ir užkan-
džiais.

� Balandžio 13 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių, 12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte, didžiosios salės rytinėje da-
lyje vyks JAV LB Lemonto apylinkės meti-
nis susirinkimas. Kviečiame apylinkės narius
ir svečius gausiai dalyvauti.

� Maloniai kviečiame atvykti į  Lietuvių
Fondo 51-ąjį metinį narių suvažiavimą ge-
gužės 3 d., šeštadienį. Registracija – 8:30
val. r., suvažiavimo pradžia – 10 val. r. Lauk-
sime Jūsų  Pasaulio lietuvių centre, 14911
127th Street, Lemont, IL 60439. Vaišinsime
kava ir užkandžiais.

2014 ŠALFASS kartu su ALGS
(Amerikos lietuvių gydytojų sąjunga)
slidinėjimo varžybos vyko Jackson
Hole, Wyoming.  Šiais metais Jackson
Hole „Ski” žurnalo buvo išrinktas ge -
riausiu slidinėjimo kurortu JAV.

Šiemet atvyko dalyviai iš Califor -
nijos, Illinojaus, Maryland ir Massa -
chusetts valstijų. Varžybos vyko kovo
17 d. „Werner” trasoje.  Sniegas buvo
„greitas” ir kietas. Oras – maždaug 25
laipsniai F tiesa, šiek tiek apsiniaukę
ir vėjuota. Nuotaika buvo geriausia.
Visi jau planuoja dalyvauti 2015 m.
ŠALFASS slidinėjimo kelionėje. 

Rezultatai
Absoliutūs laimėtojai – vyrai:

1. Karolis Fleischmanas

2. Sergejus Nekryšius
3. Kurtis Kooperis

Absoliučios laimėtojos – mo terys:
1. Marta Redfearnas
2. Terri Prunskis

„Grupė A” (52 metų ir vyresni) – vyrai:
1. Karolis Fleischmanas
2. Kurtis Kooperis
3. Jonas Prunskis

„Grupė B” (51 metų ir jaunesni) – vy-
rai:

1. Sergejus Nekryšius
2. Edvardas Mickus
3. Vytas Prunskis

Dr. J. V. Prunskio info ir nuotr.

www.draugas.org/kalendorius

A. a. Vlado Sinkaus atminimui, jo žmona Raminta Sinkienė „Saulu tei” įteikė
$310, kuriuos suaukojo: A. J. Bakaičiai, I. Boreisha, E. Budels kie nė, L. Kizlaitienė,  V.
J. Zakaraus kai su šeima, D. Svipas ir R. Sinkie nė. „Saulutė” dėkoja už auką, reiškia nuo-
širdžią užuojautą a. a.  Vlado Sin kaus šeimai bei artimiesiems.

Nuotraukoje – dalis dalyvių iš kas metinės ŠALFASS ir Amerikos lietuvių gydytojų sąjun-
gos (ALGS) slidinėjimo išvykos.

Slidinėjimo išvykai pasibaigus

Su pavasariu!

Tikėsime ar ne, bet ir pas mus pagaliau ateina PAVASARIS. Nors žiema dar spardo-
si, saulutės spinduliai vis meilesni, jie jau beveik ištirpdė didžiausias sniego pusnis. 

Astronomiškai pavasaris prasideda pavasario lygiadieniu (Šiaurės pusrutulyje –
kovo 20-21 d.). Meteorologiniu požiūriu, Šiaurės pusrutulyje pavasariu laikomi kovo,
balandžio ir gegužės mėnesiai, tiesa, airiškame kalendoriuje pavasariu laikomi vasaris,
kovas ir balandis. 

Pražydęs garstyčių laukas Japonijoje. EPA-ELTA nuotr.


