
Estijos, Lietuvos ir Latvijos prezidentai (iš k.): Toomas Hendrik Ilves, Dalia Grybauskaitė ir Andris Berzins.

Roberto Dačkaus nuotr.

Lietuvos ambasadorius JAV
neslepia, kad Washingtone
jam pačiam tenka susidurti

su Rusijos pasiųstais agentais, todėl
būtų keista, jei jie nebandytų dary-
ti įtakos JAV ir ES vadovams. Pasak
Ž. Pavilionio, vien Lietuvos klausi-
mais Washingtone dirba penki Ru-
sijos agentai, iš kurių trys moka lie-
tuvių kalbą.

„Rusai turi, ką siūlyti. Was-
hingtone jie visko daug siūlo. 3
tūkst. žvalgų dirba Rusijai. Su mu-
mis dirba šimtas, vien su postso-
vietikais, su Lietuva – penki, trys iš
jų moka lietuviškai, sekioja visur, o
mes turime dvidešimt žmonių su vi-
sais valytojais”, – gruodžio 2 d. va-
karą Vilniaus universiteto politi-
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Nauja lietuviška 
mokyklėlė – 5 psl. 

Kazickų šeimos fondas: veikla
tęsiama – 10 psl.

Ž. Pavilionis:
„Washingtone
Lietuvos
klausimu dirba
penki Rusijos
agentai”

Reikia save pažinti, kad galėtum sau vadovauti – H. Bordeaux

ŠIAME NUMERYJE:

Šalių vadovai kovos su propaganda

Irmanto Gelūno (15min.lt ) nuotr.

kos mokslų studentams skirtoje pas-
kaitoje sakė Ž. Pavilionis.

Kodėl V. Putinas 
dar pageidaujamas?

Diplomatas tvirtino, kad Vakarai
tikrai galėtų daugelyje sričių padaryti
daugiau stabdydami Rusiją. To, kad ne
viskas padaroma, pasak Lietuvos am-
basadoriaus, lemia ne tik Rusijos įdir-
bis, bet ir Vakarų aklumas. Jis prog-

nozavo, kad, ko gero, nesulaukusi pa-
kankamo atsako po Ukrainos, Rusija
žengs dar toliau.

„Niekaip nesuprantu, kodėl ne-
galima būtų Prezidento V. Putino
įtraukti į persona non grata sąrašą, jei
jau Aleksandrą Lukašenką įtraukėme.
(…) Kai susiduri su tokiais, reikia
veikti labai radikaliai ir greitai viso-
mis prasmėmis”, – kalbėjo Ž. Pavi-
lionis. 

– 2 psl.

Estijoje susitikę Baltijos šalių ir Lenkijos Prezidentai
sutarė dėl kovos su propaganda priemonių. Jų ver-
tinimu, būtina ieškoti ES finansavimo galimybių

alternatyvioms programoms rusų kalba, suformuoti ES
strateginės komunikacijos planą ir sustiprinti ES teisės
aktus, reguliuojančius audiovizualinį sektorių.

Šių metų vasarą Latvijoje pradėjo veikti NATO stra-

teginės komunikacijos kompetencijos centras. Lietuva ir
Estija aktyviai įsitraukė į šio centro veiklą. 

Šalies vadovė su Estijos, Latvijos ir Lenkijos prezi-
dentais Toomas Hendrik Ilves, Andris Berzins ir Bro-
nislaw Komorowski taip pat aptarė Wales sprendimų įgy-
vendinimo, energetinio, kibernetinio ir informacinio
saugumo klausimus. – 2  psl.
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Lietuvoje jau aiškiai jaučiami Rusijos infor-
macinio karo puolimai. Pajuntame juos ir čio-
nai. Kaip geriau kovoti yra aktualus klausi-

mas. Šitai savo veiksmais jau dabar sprendžia Lie-
tuvos valdžios pareigūnai, nors ir nedaug laiko tu-
rėjo tam pasiruošti. Tačiau žinasklaidoje apstu kri-
tikos prieš pareigūnus. Gaila, kad dažniausiai kri-
tikai nepasiūlo geresnių būdų gintis, išskyrus sėdėti
ir išsižiojus laukti.  Jiems geriau pulti ne Rusijos val-
džią, o Lietuvos pareigūnus. 

Smerkiamas Prezidentės kreipimasis į žurna-
listus padėti žmonėms atskirti melą nuo tiesos.
Šmaikštau jama, kad „tiesa yra pirmoji karo auka”.
Prezidentės paraginimas sulyginamas su Putino
skleidžiama propaganda. Tai jau tikrai kraštutiniška
Amerikos liberalizmo „visi mes ly gūs” sąvoka. Pa-
galvokim, jei pasi skel bęs priešas smogs tau į veidą,
ir tu duosi jam atgal – būsi vienodai kaltas kaip ir
jis? Nejaugi atsuksi ki tą veido pusę, kad vėl duotų?
Kai gra sina tavo išlikimui, esi verčiamas ieš koti
būdų kaip priešą nugalėti. Pre zidentė to ir siekia.

Kritikų siūlymas vadinti ginkluo tus rusus  Uk-
rainoje „separatistais”  įteisina jų galimybę rinktis,
kuriai valstybei jų gyvenvietė priklausys. Pačiame
žodyje glūdi pripažinimas, kad jie turi teisę atsiskirti.
Bet gi tie rusai prigužėję ten sovietų okupacijos lai-
kais. Ukrainiečiai, kaip ir lietuviai, stengėsi atsta-
tyti savo nepriklausomybę kelis kartus. Po Pirmo-
jo pasaulinio karo ir per Antrąjį. Daug ukrainiečių
Rusija nužudė. Jeigu tie rusai ir būtų legalūs emig-
rantai, vis tiek liktų klausimas ar emigrantai, įleis-
ti valstybės gyventojų geru noru,  turi teisę atsiskirti
ir „prisilipdyti” prie ankstesniosios tėvynės? Skai-

 čiau kitų iškeltą  palyginimą. Klausia – ar į Ameri-
ką emigravę meksikiečiai turi teisę sukilti ir rei-
kalauti prisijungti prie Meksikos? Juo mažiau teisių
turi rusai, suvažiavę į Ukrainą po okupanto skrais-
te. Visai teisingas pasirinkimas juos vadinti taip,
kaip juos vadina ukrainiečiai – teroristais. 

Šiuo klausimu iškyla ir daugiau painiavos. Jei-
gu pripažįsti teisę imigrantams rinktis, kuriai vals-
tybei jie nori priklausyti, tai kitas klausimas – ar iš
viso galima įsileisti juos į savo kraštą? Jeigu jau įsi-
leidi, ar įsileidus reikalauti iš jų, kad tuoj nutautė-
tų ir niekuomet buvusios tėvynės nebeminėtų? O tik
tuomet užtikrini savo pa ties krašto saugumą nuo ga-
limų atei ties „separatistų”. Šitokia galvosena praei-
tyje vyravo ir Amerikoje, ir ki tuose kraštuose.
Praeityje dažnai girdėta „Speak English”.

Dar ukrainiečiai kaltinami žinių iškraipymu,
net leidžiamasi į de ta lius tų „nusikaltimų” atpasa-
kojimus, o agresyviam Rusijos melui skiriama ma-
žai dėmesio. Bet gi vien ukrai nie čius ir lietuvius kri-
tikuojant dir bama kartu su Putino Rusijos propa-
gandininkais, kurių tikslas – kuo daugiau juodinti
valdžią to krašto, kurį ruošiesi pulti. Per laiką vis da-
lis melo prigyja. Dalis amerikiečių ir lie tuvių jau ir
dabar yra iš dalies su vedžioti. Paskaičius kai kuriuos
straips nius ir komentarus internete, lengva padaryti
tokią išvadą.

Sunku patikėti aiškinimu, kad Putino Rusijos
propaganda nepavojinga Lietuvai ir vakarams, nes
tepajėgs nežymų skaičių lietuvių įtikinti, kad guldytų
galvą už Putiną. Prisi minkime 1941-uosius metus. Už-
teko Stalinui melagingai apkaltinti Lietu vą dviejų
rusų kareivių pagrobimu ir įvažiavo tankai į Lietuvą. Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus redakcija netaiso

Per daug savos kritikos
NUOMONės, KOMENTARAi

Užtektų Pu tinui dabar sukurti vaizdą pasaulio
akims apmulkinti, ir leistų riedėti tankams. Tei-
sybė, kad Lietuvoje užau go daug gražaus jaunimo
ir juos ne bus lengva suvedžioti. Bet ar galima su-
tikti su brukama nuomone, kad Lietuva nėra pa-
vojuje, kol nepasiro dys tankai?

Aiškinimai apie teisę laisvai pirš ti nuomones
kitiems, laisvę mąs tyti, kalbėti, propaguoti patei-
kiama taip, kad tai būtų absoliuti tiesa, ne priklau-
santi nuo to, kur gyveni ir kas tuo laiku vyksta toje
aplinkoje. Taigi, gu lėdamas Miami Beach saulėje
gali per radiją klausytis Putino koliojimų apie fa-
šistus lietuvius, neleidžian čius rusams Lietuvoje
naudoti kirilicos ir juoktis – pats gyveni galin-
giausioje pasaulyje valstybėje. Visai kitas reikalas
Lietuvos jaunuoliui rusui girdėti tą transliaciją Va-
lakampiuose prie Neries ir suprasti, kad Putinas
ruošiasi ateiti jam į pagalbą. 

Leidimas transliuoti melą ir propagandą kar-
tu yra tam tikras pripa žinimas, kad tame kas sa-
koma, yra tiesos. Visi melai turi savyje dalelę tie-
sos, kitaip jie greit būtu atmesti. Propagandos trans-
liavimas daro po veikį. Prisibijo jos net ir galingo-
ji Ame rika. JAV turi savitų būdų užgniaužti prie-
šiškus pasisakymus. Ne girdime ISIS  paaiškinimų,
kodėl jie kuria musulmonišką valstybę. Ne trans-
liuojama jų paramos prašymai. 

Prezidentės siūlymo priešintis propagandai
prieš Lietuvą kritika, būtų vertinga kritika, jei kar-
tu būtų pasiūlyta ir geresnė, sėkmę atnešanti stra-
tegija. Tačiau tesigirdi tik tai, kad nėra ko bijoti.
Palikim viską savi ei gai. Atsukim priešui kitą žan-
do pusę.

Algis Kazlauskas
Lemont, IL

Pasak jo, tai, kad greitos, griežtos ir savigaila nepersmelk-
tos priemonės veikia, rodo ir Lietuvos pavyzdys. „Aš pats gir-
dėjau, kaip JAV prezidentas mūsų Prezidentei sakė, kad mes –
,,geriausias transformacijos pavyzdys. Kodėl? Nes buvome ryž-
tingi ir neklausėme graudenimų”, – pripažino ambasadorius.

Lietuvos klaida – energetika

Tačiau ir Lietuvos elgsenoje jis nurodė keletą svarbių nuo-
latinių ir besitęsiančių klaidų.

„Mes klydome energetikoje, kai taip ilgai statėme Būtingės
terminalą. Prisiminkime, kokios dramos buvo,  kiek kraujo, at-
siprašau, ašarų, verksmų ir graudenimų”, – teigė Ž. Pavilionis.

Ambasadorius priminė, kad dabar ta pati istorija kartojo-
si su suskystintųjų gamtinių dujų terminalo statybomis. „Pa-
darėme, džiaugiamės, didžiuojamės ir visi mums ploja. O dėl ato-
mo ir skalūnų, tai ėmėme ir paslydome ant tokių raudonai ža-
lių žievelių. Tai yra tokia klaida, kurios šaknys glūdi ne šioje ša-
lyje”, – pažymėjo jis.

Ž. Pavilionis atkreipė dėmesį ir į Rusijos pergales propa-
gandos srityje. Anot jo, tik dabar Amerika pradeda suprasti, kad
skirdama žiniasklaidai šešiskart mažiau nei Rusija skiria vien
„Russia Today” išlaikymui, sunkiai atsilaikys prieš smegenų plo-
vimą.

„Kai mes nuėjome su ministru Linu Linkevičiumi, tai vos
tilpome į tą studiją, kurią amerikiečiai turi tiesos sakymui”, –
juokavo ambasadorius. 

15min.lt info

Atkelta iš 1 psl.
Rugsėjo pradžioje Wales įvykusiame

NATO viršūnių susitikime Aljanso šalių va-
dovai patvirtino Pasirengimo veiksmų planą,
sutarė steigti NATO vadavietes Baltijos vals-
tybėse bei Lenkijoje ir suformuoti ypač
aukštos parengties greitojo reagavimo pajė-
gas. Reaguojant į iškilusias grėsmes buvo su-
stiprinta NATO oro policijos misija Baltijos
šalyse, pratybų į Lietuvą, Latviją, Estiją ir
Lenkiją atvyko Aljanso sąjungininkių kariai.

Susitikime taip pat
kalbėta apie energetinės
nepriklausomybės didini-
mą. Estijos prezidentas pa-
dėkojo Lietuvai už jos in-
dėlį stiprinant viso regiono
energetinį saugumą. Šie-
met pradedantis veikti
Klaipėdos suskystintųjų
gamtinių dujų terminalas,
esant būtinybei, galės už-
tikrinti net 90 proc. visų
trijų Baltijos šalių dujų po-
reikio.

Pabrėžiama, jog būti-
na tęsti kitus strateginius
energetikos projektus – ki-
tąmet užbaigti elektros

jungtis su Švedija ir Lenkija, sėkmingai sin-
chronizuoti Baltijos šalių elektros tinklus su
Europos tinklais, gerinti esamų vidinių dujų
jungčių pralaidumą, liberalizuoti dujų rinką,
kad Lietuva ir Estija galėtų pasinaudoti Lat-
vijoje esančia unikalia Inčukalno dujų sau-
gykla.

Reguliarūs Lietuvos, Latvijos ir Estijos
prezidentų susitikimai rengiami kasmet vis
kitoje Baltijos valstybėje. 

Prezidentūros spaudos tarnyba

Ž. Pavilionis 
Atkelta iš 1 psl.

Kovos su propaganda

Iš kairės: Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos prezidentai – Toomas
Hendrik Ilves, Andris Berzins, Dalia Grybauskaitė ir Bronislaw Komo-
rowski.



rėdavau TV laidą „Larry King Live” televizijos
programas. Skaičiau ir žiūrėjau, bet ne  vis kuo iki
galo tikė jau. Žinojau, kad daugeliu atvejų yra ki ta me-
dalio pusė, apie kurią vengiama kalbėti. Keletą me -
tų sąmoningai prenumeravau žurnalus, apie ku riuos
nieko nebuvau girdėjęs. Tai padėjo  geriau suvokti,
kad už liberalų ir konservatorių barikadų yra ir ki-
toks pa saulis.  

Mano turėti ir turimi darbai daugiausia buvo
val  diški, t. y., dauguma lėšų ateidavo iš mokesčių, su-
rinktų iš krašo gyventojų. Buvau dėkingas ir jau-
čiausi privilegijuotas, kad  galiu  mokėti pa ja mų bei
kitus mokesčius. Kai apie tai paminėdavau savo ko-
legoms, jie žiū rėdavo į mane kaip į pamišusį. Taip te-
besijaučiu, bet niekam nebesakau.

Vis tik aš neuž simerkiu prieš realybę, ypač to-
kią, kai kraštas išleidžia daugiau pinigų negu turi.
Ta yda plėtėsi ne tik val džios sluoksniuose, bet ir pri-
vačiame  žmonių gyvenime. Vien 2013 m. JAV fede-
ralinė  valdžia  išleido 2.279 trilijonus dolerių įvai-
rioms socialinės paramos programoms, t. y., socia-
liniam draudimui, invalidumui, „Medi care”, „Me-
dicaid” ir t. t. Tos išlaidos kilo demokratų ir res-
publikonų val dy mo metu. Vieno kritiko – William
Voegeli – teigimu, toks nepažabotų programų augi-
mas rodo, kad augi mui ir plėtrai nėra ribų.  Savo kny-
goje „The Pity Party” („Užjaučiančiųjų partija”) jis
aiškina, kad liberalai, prisistatydami kaip supratingi
ir pa slau gūs, nesiskaito su realiomis galimybėmis.

Tuo tarpu 1984 m. JAV Atstovų rūmų pir-
mininkas „Tip” O’Neil prezidentą Ronald
Reagan pavadino  „blogu” žmogumi, ku-
riam nerūpi darbo klasė  ir ateities kartos.
Anot jo, Preziden tas buvo šaltas ir  šykš-
tus. Vietoje krau jo  jo gyslose te kėjo šaltas
vanduo. Toks buvo prezidento, norinčio ne-
išleisti daugiau nei turima, įvertinimas.

Atsižvelgus į infliaciją, nuo 1977 iki 2013
m. federalinės išlaidos socialinėms prog-
ramoms buvo padidintos 254 proc., tačiau
skurdo tai beveik nesumažino. Vis tik buvo

manoma, kad priežastis – per mažai lėšų, o ne tai, kad
jos netinkamai paskirstomos. Barbara Oakley savo
knygoje „Pathological Altruism” („Liguistas alt-
ruizmas”) kalba apie pastangas padėti, kurios iš tik-
rųjų neša žalą. David Schmidtz manymu, jei bando-
ma įrodyti, kad „širdis yra  geroje vietoje”, tai taip tik-
rai nėra. Ne be kaltės ir taip vadinamos „gelbstinčios”
profesijos, įskaitant ir ma no (psichologija – red.). Jos
tyri nėja, vadovauja ir skirsto turimus išteklius, ma-
žai žiūrėdamos kiek iš to yra naudos. Nejučiomis už-
siauginama minios išlaikytinių. Tie išlaikytiniai
tiesiog reikalingi palaikyti tų gelbstinčių profesijų sa-
vigarbą.  Po litikos teoretikė Jean Bethke Elsh tain tei-
gia, kad į puikybę besikelian tiems „geradariams” rei-
kia išlaikytinių, kaip narkotikų vergui reikia nar ko-
tikų. William Voegeli toliau aiš kina, kad liberalams
svarbiau kažką daryti negu kažką svarbaus pasiek-
ti.   Iš to plaukia besikartojantis reikalavimas gauti
daugiau lėšų, o ne žiūrėti kaip turimus išteklius kuo
geriau ir išmintingiau panaudoti. 

Gal jau aišku, kad finansuose esu konservatyvus,
o socialinių paramų atveju tikrai buvau liberalas.
Truko daugelį metų suprasti ne kartą gir dėtą pasa-
kymą, kad demokratai yra tie, kurie nori iš tavęs pa-
imti pinigus ir juos kažkam kitam savo vardu ati-
duoti. O respublikonai – tai žmonės, kurie patys nori
nuspręsti, ką daryti su savo pinigais. Jeigu būčiau
jaunesnis, gal rimčiau susidomėčiau liberalų partija,
nors ji beveik nežinoma.

Šioje  skiltyje jau teko papasako-
ti apie mano santykius su auto-
mobi liais, afrikonais, unijomis ir

skautais. Atėjo  laikas apmąstyti savo
ryšius su politinėmis partijomis Ame-
rikoje.  Šį norą išjudino ką tik pasibai -
gę rinkimai.

Pirmiausia noriu pranešti, kad
nepriklausau jokiai politinei partijai.
Esu nepriklausomas, bet nei de mokra-
tų, nei respublikonų tas nesu stabdo
mane traktuoti lyg būčiau vienas iš jų.
Nuolat gaunu priešrinkiminius skatinimus gelbėti
šalį nuo pražūties ir nedelsiant siųsti aukas nurodytu
adresu. Kartais su kvie timu dar įdedama partijos
kandidato nuotrauka su draugišku prierašu,  tin ka-
mu tik saviesiems. 

Nuo 1957 metų esu balsavęs vi suo se preziden-
tiniuose rinkimuose. Pradžioje gyvenau socialisti-
nėmis nuotaikomis. Nuo 14 metų dirbau fabrike 50
valandų per savaitę už 90 centų per valandą, be jo-
kių draudimų ar priedų. Fabrikantai buvo laikomi
nutukusiais beširdžiais išnaudotojais su storomis pi-
nigi nėmis. Pirma proga balsuoti buvo tar naujant
JAV kariuomenėje. Į pre zi dentus kandidatavo tose
pareigose  jau esantis prez. Dwight D. Eisen ho wer,
kuris tuo pačiu buvo ir karinių pajėgų vyriausias va-
das. Balsavau už savo viršininkų viršininką, penkių
žvaigždžių generolą. Po to mano bal są gavo John F.
Kennedy, Lyndon B. Johnson,  Gerald Ford, Jimmy
Carter, Ronald Reagan, George Bush. Visi pa minėti
tapo prezidentais. Jau galvojau, kad tikrai visą lai-
ką einu su kraš to dauguma. Ta tradicija buvo nu-
 traukta, kai prezidentu buvo iš rinktas Bill Clinton.
Po to vėl atsira dau daugumoje renkant George W.
Bush, bet keliai išsiskyrė renkant Barack Obama.
Buvo atvejų, kai balsuodavau už nepriklausomą kan-
didatą – pvz., Ross Perot.

Lankiau ir baigiau universitetus, kuriuose vy-
ravo liberalus požiūris. Daugelį metų prenumeravau
ir ati džiai skaičiau „Time” žurnalą. Gana dažnai žiū-
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Mano santykiai su
JAV politinėmis partijomis
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Graži kurso draugų  bendrystė – palaima gargždiškiams
KAZIMIERA SIPIENĖ

Iš Minsko į Lietuvą  J. E. arkivys-
kupas metropolitas Tadeuš Kond-
rusievič atvyko dalyvauti Gailes-

tingumo Motinos atlaiduose Aušros
Vartuose Vilniuje. Lapkričio 16 d. jis
kartu su  arkivyskupu Gintaru Grušu,
Lietuvos vyskupais koncelebravo  šv.
Mišias prie atviro koplyčios lango.
Mišios buvo transliuojamos per LTV.
Lapkričio 18 d. arkivyskupas metro-
politas T. Kondrusievič atvyko į Gargž-
dus ir vadovavo 12 val. šv.  Mišių kon-
celebracijai Gargždų bažnyčioje.

Pamokslo metu arkivyskupas met-
ropolitas išsamiai ir vaizdžiai kalbė-
jo apie tėvų pavyzdžio šeimoje svarbą
vaikų elgesiui, vertybių pasirinki-
mui. Jis papasakojo prisiminimus iš
savo vaikystės katalikiškoje šeimoje,
kada tikėjimas buvo draudžiamas ir ti-
kintieji persekiojami, baudžiami.
Kvietė tėvus kartu su vaikais laikytis
katalikiško gyvenimo normų, sakė,
kad vaikai turėtų matyti tėvus besi-
meldžiančius namuose, lankančius
bažnyčią, einančius Sakramentų, nes
dabar yra laisvė, to niekas nedraudžia.
Jis priminė pareigą skelbti savo tikė-
jimą, didžiuotis juo visur, o ypač šei-
moje.   

Arkivyskupas kartu su mūsų pa-
rapijos klebonu kan. Jonu Paulausku
studijavo Kauno kunigų seminarijoje.
Jis kunigu įšventintas 1981 m. gegužės
31 d.,  vyskupu konsekruotas  švento-
jo popiežiaus Jono Pauliaus  II 1989 m.
spalio 20 d., tad šiemet sukanka 25 me-
tai vyskupo tarnystės. Jis aplankė
sergantį popiežių ligoninėje Vatikane. 

Po Mišių garbingą svečią 25 metų
sukakties vyskupo tarnystėje proga

sveikino ir už apsilankymą dėkojo pa-
rapijos klebonas kan. J. Paulauskas,
plojimais, gėlių žiedais savo padėką iš-
reiškė pamaldų dalyviai.

J. E. arkivyskupas yra dirbęs Gar-
dine, po to Maskvoje. Dirbdamas vys-
kupu Maskvoje, jis rūpinosi ir atkūrė Si-
bire sunaikintas, uždarytas katalikų
bažnyčias, parūpino leidimus naujų
statybai, rūpinosi kunigų seminarijos
atkūrimu. Arkivyskupo rūpesčio, ini-
ciatyvos, organizuotumo dėka,  maž-
daug prieš 10 metų buvo sudaryta gali-
mybė ir mūsų parapijos klebonui kan.
J. Paulauskui aplankyti savo gimtinę,
katalikų bendruomenę  Irkutsko kraš-
te. Toje kelionėje kartu dalyvavo  pre-
latas Vytautas Gustaitis, mons. Juozas

Pečiukonis ir dar keli Lietuvos kunigai.
Tada jie aplankė ir kitas Irkutsko srities
katalikų bendruomenes, tuo pastip-
rindami  jų veiklą ir iniciatyvas. Dabar
jis  dirba Minske arkivyskupu metro-
politu, palaiko artimus dalykinius ry-
šius su Baltarusijos prezidentu, ben-
drystės ir tarpusavio supratimo dėka,
gauta 10 sklypų naujų katalikų bažny-
čių statybai, veikia kunigų seminarija.
Arkivyskupas metropolitas T. Kondru-
sievič  artimai bendrauja su Lietuvos
katalikų Bažnyčia.

Kartu su arkivyskupu į Gargždų
parapiją atvyko Vilkaviškio katedros
klebonas popiežiaus prelatas kanau-
ninkas Vytautas Gustaitis. Jis kartu su
svečiu iš Minsko ir mūsų klebonu stu-

dijavo Kauno kunigų seminarijoje,
įšventintas kunigu 1981 m. gegužės 31
d. kartu su arkivyskupu T. Kondru-
sievič.  

Ventos parapijos administratorius
kunigas Andrius Eidintas yra baigęs
Telšių kunigų seminariją, vyskupo
Antano Vaičiaus paskyrimu keletą
metų dirbęs Kaliningrade, arkivysku-
po valdomoje vyskupijoje, todėl ir jis,
prisimindamas nuoširdžią bendrystę,
atlydėjo arkivyskupą į Gargždus.

Tad Gargžduose vyko skirtingose
vietose, tik panašiose tarnystės parei-
gose dirbančių  seminarijos kurso
draugų susitikimas, šv. Mišių konce-
lebracija. Tai buvo nuostaba ir palaima
visiems pamaldų dalyviams.

Po šv. Mišių Gargždų bažnyčioje (iš dešinės): Vilkaviškio katedros klebonas Popiežiaus prelatas kanauninkas Vytautas Gustaitis, Ven-
tos parapijos administratorius kun. Andrius Eidintas, J. E. arkivyskupas metropolitas Tadeuš Kondrusievič,  parapijos diakonas Audrius
Undraitis, Gargždų parapijos klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas. Kazimieros Sipienės nuotr.
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RY T Ys
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

EGLĖ BAUBLYTĖ

2016 m. liepos 3 d. Baltimorėje vyk sian-
ti XV šokių šventė, kurioje ruošiasi da-
lyvauti lietuviai iš viso pa saulio, pri-
vertė Baltimorės ir Wa shingtono apy-
linkių šokėjus rimtai susirū pinti esa-
mų šokėjų skaičiumi ir kaip galima
padidinti jų gretas.

Šokių grupė „Malūnas”, vado vau-
 jama Ryčio Grybausko, Baltimo rė je
šoka jau keletą dešimtmečių. O štai
nuo pernai kolektyvas pasipildė ir
senjorų grupele. Lapkričio 21 d. 4 po-
 ros šokėjų, pasipuošusios tauti niais
kostiumais, linksmai atšventė savo 1-
ąjį gimtadienį. 

Šventėje dalyvavo apie 80 svečių iš
Baltimorės ir Washingtono apylin-
kių. Sulaukta ir labai garbingų svečių.
Šokėjus pasveikinti atvyko JAV Lie-
tuvių Bendruomenės Krašto valdy-
bos pirmininkė Sigita Šimkuvienė,
Visuomeninių reikalų tarybos pirmi-

ninkė Danelė Vidutie nė, 2016 m. Tau-
tinės šokių šventės komiteto pirmi-
ninkas Linas Orentas bei Lietuvos
ambasados Washingtone atstovai. 

Šventinėje programoje „Malūno”
senjorai šoko per pirmuosius gyvavi-
mo metus išmoktus šokius, kartu
kvie tė šokti ir svečius. Atvykę pa-
 svei  kinti jų draugai muzikantai links-
mino žiūrovus savo dainomis ir mu-
zika. Visi svečiai buvo vaišinami pa-
čių šo kėjų iškeptu tortu. Šventė bai-
gėsi linksma vakarone su liaudies
daino mis ir akordeono muzika. 

Baltimorės „Malūno” šokėjai įro-
 dė, kad tikrai moka linksmai gyventi
ir kviečia visus norinčius (amžius
nesvarbu) prisijungti į smagų būrį ir
papildyti mūsų gretas artėjančioje
2016 m. Šokių šventėje. 

Eglė Baublytė – Baltimorės „Ma-
lūno” šokių grupės senjorų mokytoja

GINTARĖ KOCHER

Lapkričio 15 d. Floridos lituanis tinė mokyklėlė
„Saulėtas krantas” suorganizavo rudens gėrybių
parodą. Parodai vaikučiai turėjo paruošti ir
pristatyti po vieną ar kelis kūrinė lius, sukurtus
iš įvairių rudens gėrybių. Darbeliai buvo labai
įspūdingi, išradingi, meniški, originalūs ir, be
abe jo, labai rudeniški. Pamačiusios, kiek daug
širdies ir darbo įdėta į kiek vieną darbelį, mes,
mokytojos, iš pradžių išsigandome, kaip reikės
iš rinkti laimėtojus... Pasitarusios nuta rėme,
kad leisime nuspręsti patiems vaikams. 

Kiekvienas vaikas turėjo galimybę išrink-
ti jam labiausiai patikusius tris darbelius.
Mums, mokytojoms, te liko tik suskaičiuoti bal-
sus ir pa skelbti laimėtojus. 

Pirmą vietą laimėjo Melania Antuchas (8
metų) su jos išradingai pristatyta „Pelėda”, ant-
rą vietą lai mė jo Domantas Matijošaitis (8 metų)
su darbeliu „Povandeninis laivas Vytis”, trečią
vietą laimėjo Oskaras Agafonovas (4 metų) su
darbeliu „Trau kinukas ir medis”. 

Laimėtojams buvo įteikti apdo vanojimo pa-
žymėjimai, visiems ki tiems dalyviams padova-
nojome po gražų, netradicinį trintuką. Renginy -
je dalyvavo mokytojos Nijolė Šlapi kie nė, Laura
Karpavičiūtė, Ingrida Lomberg ir Gintarė Ko-
cher. Ši parodėlė įkvėpė vaikučius ir tėvelius pa-
 sitelkti savo vaizduotę ir įgyvendinti idėjas.
Nuotraukos liudija, kad parodėlės rezultatas –
nuostabus. 

„Malūno” šokėjai senjorai švenčia vienerių metų gimtadienį

Šokių grupės „Malūnas” senjorai smagiai atšventė pirmąjį gimtadienį.

Šventės vedėjai Vaida Meižys ir Vytas Pakalniškis pristatė visus šokėjus. Dabar – šokė-
jos Danos Hoffman eilė. L. Palaimaitės, M. Janka ir I. Puodžiukynienės nuotr.

Senjorų grupelės šokių mokytoja Eglė Baublytė (kairėje) kartu su torto kepėja, šokėja
Alina Mališauskiene.

Floridos vaikučiai dalyvavo rudens gėrybių parodoje

Floridos lituanistinės mokyklėlės „Saulėtas krantas” mokinukai aktyviai dalyvavo rudens gėrybių parodoje.

Parodos nugalėtojai su savo darbeliais (iš kairės): III vietos lai-
mė tojas Oskaras Agafonovas, I vietos laimėtoja Melania An -
tuchas ir II vietos nugalėtojas Domantas Matijošaitis.

Visi parodos darbeliai buvo išradingi, meniški, origina-
lūs ir rudeniški.             Lit. mokyklos archyvo nuotraukos
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INGA PUODŽIUKYNIENĖ

Spalio 4 d. Nantucket saloje, Mas sa chusetts
valstijoje, duris atvėrė nau ja šeštadieninė
mokyklėlė  „Ban gi nu kas”. Šiuo metu mo-

kyklėlėje yra darže linukų ir lopšelinukų klasės,
po 4-is vaikučius. Mokyklėlėje pamainomis dir-
ba keturios mokytojos: Laura Pa lai maitė, Ma-
rija Janka, Inga Puo džiu kynienė ir Silvija Pur-
lytė. Labai smagu matyti ir mūsų vyresniuosius
vaikus noriai prisidedant prie mo kyk lėlės veik-
los. Nuo antrojo mokslo metų pusmečio prisidės
dar aštunto kų klasė, kurioje mokysis 3 vaikai.
Jei viskas eisis pagal planą, kitais mokslo me-
tais turėsime jau ketu rias klases.

Noriu nuoširdžiai padėkoti už di delę pa-
galbą Nantucket salos Lietu vių Bendruomenei,
Bostono apygardos pirmininkei Reginai Bal-
čaitie nei, Bostono lituanistinės mokyklos di-
rektorei Gailai Narkevičienei, JAV Lietuvių Ben-
druomenės Švietimo ta rybos pirmininkei Dai-
vai Navickie nei ir iždininkui Algimantui Gus-
tai čiui įkuriant pirmąją Nantucket sa los isto-
rijoje lietuvišką mokyklėlę „Banginukas”. Tė-
velių ir šių žmonių pagalba nuo spalio mėnesio
Nantuc ket saloje gyvenantys vaikučiai turi ga-
limybę susiburti kartu, klausytis lie tuviškų pa-
sakų, žaisti lietuvių liau dies žaidimus, susipa-
žinti su mū sų krašto istorija, gamta ir pa pro-
 čiais.

Džiaugiuosi ir didžiuojuosi ma tydama,
kaip su kiekviena mūsų pa mokėle tobulėja vai-
kučių lietuvių kalba, vis drąsiau skamba lie-
tuviš kos dainelės, vis smagiau sukasi liaudies
šokių ratelis.

Inga Puodžiukynienė – Nantuc ket lituanis-
tinės šeštadieninės mo kyk lėlės „Banginukas”
vadovė 

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Sekma dienį, lapkričio 30 d. (pagal li-
turginį kalendorių) prasidėjo pir-
 mas advento sekmadienis. Tą rytą

Die vo Apvaizdos lietuvių bažnyčioje,
South field, MI, klebonas kun. Ginta ras
Antanas Jonikas atnašavo šv. Mi šias.
Prieš pradedant šv. Mišių auką, jis pa-
kvietė parapijiečius Zitą ir Albi ną Na-
vickus uždegti pirmą advento žvakę. Po
to buvo pašventinti kalėdai čiai. Mišių
metu vargonavo ir giedojo Rita Giedrai-
tienė, pritariant Linui Mi kulioniui. Li-
turginius skaitinius skai tė Paulius Jan-
kus. Klebonas kun. G. A. Jonikas kalbė-
jo, kad su šiuo sek madieniu pasibaigia
šeimos metai ir prasideda pašaukimui
pasišventusių gyvenimo metai. Džiau-
giamės, kad 2015 m. birželio  13 d. mūsų
visų pažįstamas dekanas Lukas Laniaus -
kas bus įšventintas kunigu. Turime ir to-
liau melstis už pašaukimus ir re liginį gy-
venimą bei meilę Dievui. Taip pat kle-
bonas kun. G. A. Jonikas pranešė, kad po
šv. Mišių parapijos so delyje prie kop-
lytstulpio bus pa šventinta Albino Na-
vicko ir jo padėjė jo Romo Maziliausko su-
projektuota ir pagaminta prakartėlė.

Po šv. Mišių gražus būrys parapi-
jiečių susirinko parapijos sodelyje, kur
klebonas kun. G. A. Jonikas su kalbėjo
maldas ir pašventino šią pra kartėlę. Pa-
šventinti kūrinį klebonas kun. G. A. Jo-
nikas pakvietė ir jo auto rių Albiną Na-
vicką. Gražiai atrodo iš me džio padary-
ta prakartėlė! Stovi išdi džiai ir kviečia
apsilankyti šioje šven tovėje. 

O dabar laukime ir budėkime gim-
 siančio Kūdikėlio Jėzaus! 

nantucket saloje duris atvėrė lietuviška mokyklėlė

Adventas – budėjimo laikas

Prakartėlės šventinimo akimirkos.                                                                                                  R. Juškaitės-Švobienės nuotraukos

Mokykloje vaikučiai linksmai leidžia laiką – skaito pasaką „Trys paršiukai”, stato namelius iš šiaudų, lentų ir plytų, vai-
dina.                                                                                                                        Lit. mokyklėlės ,,Banginukas” archyvo nuotraukos

Pamokėlės „Daržovės ir vaisiai” metu mokyklos vadovė
Inga Puodžiukynienė vaikus supažindino su  daržovė-
mis ir vaisiais. „Banginuko” mokyklėlėje smagiai sukasi liaudies šokių ratelis.
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sKAUT YBės KELiAs

Kvietimas į akademikų 
telekonferenciją 

Po labai sėkmingo akademikų suvažia-
vimo ir skyrių metinės šventės, gruodžio
11 d.,  ketvirtadienį, nuo 8:30 iki 9 val. v.
Čika gos laiku visi akademikai kviečiami
dalyvauti tele konferencijoje. Skambin-
kite tel. 1-605-475-5950,  po to surinki-
 te papildomą kodą 9429234. Kviečiame
pasidalinti besibaigiančių metų veikla ir
atei nan čių metų planais. Taip pat pra-
ne šime apie tris būsimas ne akivaizdines
sueigas (telekon fe rencijas). Sausio mė-
nesio tema bus „Your 20s: The defining
decade of adulthood” (anglų kalba). Va-
sario mėnesį su lietuviais akademikais
per Skype atšvęsime Lietuvos nepri-
klausomybę. Kovo mėnesio neakivaiz-
dinė je sueigoje vyks „professional ne-
tworking event” (anglų kalba) su kan-
didatėmis ir junjorais, tikrosiomis na rė-
mis, senjorais ir filisteriais. 

Laukiame visų akademikų  gruo -
džio 11 d., ketvirtadienį, nuo 8:30–9
val. v. Čikagos lai ku. Tel. 1-605-475-
5950, papildomas ko das 9429234.

Ad meliorem!

V.S. ALĖ NAMIKIENĖ

„Aušros vartų-Kernavės” skau čių
tuntas švenčia 20-ies metų ben-
dros veiklos sukaktį.

„Atvažiuosiu tave paimti į
šventę. Šv. Mišios ir sueiga
bus ten, kur mes užaugom –

Jaunimo centre, – sa ko mano „paukš-
tytė” s. fil. Ramunė Gai žutytė-Papar-
tienė. Ten, kur jos, da bartinės vadovės,
užaugo...

Kai 1973–1974 m. buvau „Aušros
vartų” tunto tuntininke, daugelis da-
 bartinių tunto vadovių buvo paukšty-
tės. „Skautų aide” tada išspausdino me
visą puslapį tų mažų sesyčių rašinėlių:

Mano paukštyčių draugovė yra
„Saulučių” draugovė. Man patinka
žaisti žaidimus. Daugiausia patinka
žaidimas „Laurencija”. Aš turiu daug
draugių draugovėje. – Aušra Jasai tytė.

Man mano vadovės labai patinka.
Man linksma su visom paukšty tėm
būti sueigoje. Mes žaidžiam ge rus žai-
dimus, dainuojam gražias dai nas. – Ra-
munė Gaižutytė.

Aš esu skiltininkė raudono būrelio.
Mes žaidžiam daug žaidimų ir dai  -
nuojam daug dainų. Mano drau gi-
 ninkė yra Laima, o adjutantė – Jū-
 ratė. Man labai patinka žaidimas „Iš-
pilti vaisius”. – Danutė Karužaitė.

Man patinka skautės, nes mes ga-
 lim žaisti žaidimus. Mes piešiam. Aš tu-
riu daug draugių. – Julytė Valai tytė.

Keturiolika paukštyčių draugo-
vėje ir visuose rašinėliuose – patinka
žaidimai, patinka dainos, daug drau-
 gių... Ir žengia toje skautiškoje drau-
gys tėje per geltonšlipsių išdaigas, per
vy resniosios skautės pasiaukojimą ir
patirtį ruošiantis įžodžiui, per nuola-
tinį vadovės darbą  iki dabar. Jos –  ža-
liašlipsės, patyrusios vadovės tun te,
Skaučių seserijos vadijoje, Vydūno
fonde. Jos – pavyzdingos motinos sa vo
šeimose.

Kai po Antrojo pasaulinio karo
1945 m. Vakarų Vokietijoje buvo at kur-
ta Lietuviškoji skautija, brangios at-
 min ties vadovai mums tada sudėjo
„ke lio ženklus”. Skaučių seserijos vy-
riausioji skautininkė poetė v.s. Juzė

LSS VAdoVybėS rinKiMAi
Pranešimas apie balsavimą

LSS vadovybės rinkimų prezidiumas su-
vedė kandidatų/čių duomenis balsa-
vimui. Netrukus tikimės turėti visų
kan didatų sąrašus.

Rinkimai vyks elektroniniu bū du (tink-
lalapyje: VotingPlace.net) Neturin-
tiems kompiuterio balsavimo anketos
bus išsiųstos paštu.

Prezidiumas visiems praneš balsavimo
datas.

Papildytus Bendrijos ir šakų kan  didatų
sąrašus bei jų biografijas galėsite ras-
ti LSS tinklalapyje: skautai.net.

Jei turėtumėte klausimų ar ko mentarų,
prašome kreiptis:  

lssrinkimai2014@skautai.net

LSS rinkimų prezidiumo pirmininkas
s. fil.  Gintaras Aukštuolis

Žengia skautišku keliu...

Vyresniosios skautės „Gabijos” draugovėje 1986 m. Iš k.: Svajonė Kerelytė, Renata Ramanauskaitė, Rūta Stroputė, Gailė Eidukaitė,
Izo kaitytė, Ramona Steponavičiūtė, Ju lija Valaitytė, Naudžiūtė, Nida Bich ne vičiūtė, Mackevičiūtė, Ramunė Gaižutytė.  

Augustaitytė-Vaičiūnienė, miru si prieš
40 metų, Skaučių seserijai rašė: ...Va-
dovės uždavinys ypatingai mažosioms
sesėms mokėti sukelti įvairiomis pro-
gomis, būdais ir priemonėmis tėvynės
vaizdus, grožį, gėrį tėvynėje gyventi,
įskiepyti troškimą tėvynę pamatyti. To-
dėl skaučių sueigos tebūna sutelktiniai
pagyvenimai tėvynėje, o kur tos sueigos
vyksta, tebūna tautos namai. Įvykdžius
čia išsakytus uždavinėlius, tėvynės pa-
likimas nebus nusikaltimas, bet išneši-
mas iš pavojaus tautos dalies, kuri ug-
dys savo fizines ir dvasines jėgas darbui
ir kovai iki pergalės, saugos išneštą
tautos gyvybės ugnelę, kuri tėvynėje

yra blaškoma šiaurinių vėjų. Jei ta ug-
nelė tenai prigestų, kad čia suliepsnotų
didžiuliu laužu ir skelbtų pasauliui
apie mūsų pasiryžimą būti ir gyventi
laisvoje tėvynėje.

Ir suliepsnojo didžiuliu laužu Ang-
lijoje, Australijoje, Pietų ir Šiau rės
Amerikoje. Prieš 65 me tus Čikagoje
įkur ti „Aušros vartų” ir „Litua nicos”
tuntai. Ne visada buvo lengva, nors ir
svečiose šalyse, bet buvo ver ta. Ne sy -
kį esame girdėję „na, gal dar vieną kar-
tą, kol išmoks angliškai ir bus galas...”
Stiprus tas lietuviškosios skautybės
„skiepas”. Šiandienos šventėje žygiuo -
ja, dainuoja jau ket virtos kartos skau-

„Aušros vartų” tunto „Birutės” draugovėje 1979 m. trys būsimos tuntininkės (stovi iš
kairės): 2-ra Aušra Jasaitytė-Petry, 3-čia Renata Rama nauskaitė-Borucki, 5-ta dabartinė
tun tininkė Nida Bichnevičiūtė-Petro nienė, 5-ta iš deš. Ramunė Gaižutytė-Papartienė.
Drau  gininkė Ramona Žygaitė-Graužinienė, adjutantė Regi na Vadeišaitė.

Dalis Juzės Augustaitytės-Vai čiū  nienės būrelio narių: Ramunė Gaižutytė-Papartienė, Julija Valaity tė-Deus ch le, Tina Antanaitytė-Bun -
ti nienė, Ju dita Urbaitė-Hoch, Nida Bichne vi čiūtė-Petronienė (dabartinė AVK tun to tuntininkė), Ramona Stepo navi čiūtė-Žemaitienė
ir Aušra Jasaitytė-Petry (buvusi AVK tunto tuntininkė).                                       ,,Aušros vartų-Kernavės” skaučių tunto archyvo nuotraukos
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Anne Elizabeth Derse

Šių metų gruodžio 13 dieną Bal zeko lietuvių
kultūros muziejus įteiks Metų Moters apdo-
vanojimą Anne Elizabeth Derse – Jungtinių

Amerikos Valstijų ambasadorei Lie tu voje 2009–
2012 metais. Ambasadorė bus apdovanota už eko-
nominius pa siekimus per savo karjerą ir mokslo
programų įdiegimą Lietuvos mokyklose. Apdova-
nojimas bus įteiktas po kylio metu Balzeko lietuvių
kultūros muziejaus Gintaro salėje (6500 S. Pulaski
Road, Chicago, Illinois). 

Karjeros diplomatė Anne Eliza beth Derse turi
ministro patarėjo rangą ir daugiau nei trisdešimt
metų tarnavo JAV Valstybės Departamente Azijo-
je, Europoje bei Artimuosiuose Rytuose. Ji dirbo
JAV ambasadore Lie tuvoje 2009–2012 metais, Azer-
bai dža ne 2006–2009 metais. Ji užėmė aukš tas pa-
reigas ekonominių santykių skyriuje JAV amba-
sadose Ko rėjoje, Filipinuose ir Belgijoje, o taip pat
JAV Misijoje prie Europos Sąjun gos. Ji tarnavo spe-
cialiąja asistente Azijai ir Valstybės sekretoriaus
vykdomąja padėjėja ekonominiams, verslo ir žemės
ūkio reikalams. Ji dirbo bio-gynybos srityje Šalies
Saugumo taryboje Baltuosiuose rūmuose 2005–2006
ir 2004–2005 metais, o taip pat padėjo įkuriant nau-
ją JAV amba sadą Irake. Už pasiekimus per visą sa -
vo karjeros laiką, ji apdovanota „Presidential Me-
ritorious Service” apdovanojimu – žymiausiu Vals-
tybės departamento apdovanojimu už eko nominius
pasiekimus, „Herbert Salz mann” apdovanojimu
už rezultatus tarptautinėje ekonominėje veikloje,

„Cordell Hull” apdovanojimu už  ekonominius pa-
siekimus bei šešiais Vals tybės departamento „Supe -
rior Honor” apdovanojimais. 

Išėjusi iš Valstybės departamento 2012 metais į
pensiją, ji aktyviai rėmė Excel aukštosios mokyklos
mai nų programą, kurią įsteigė Lietuvoje. Derse taip
pat aktyviai dalyvauja St. John’s Norwood Episcopal
bažnyčios veikloje Chevy Chase mieste, Mary land
valstijoje.

Bakalauro diplomą Anne Derse įgijo 1976 metais

Macalester koledže, Minnesotos valstijoje, kur ji
studijavo prancūzų kalbą ir lingvistiką. 1981 me tais
Tarptautinių santykių magistro laipsnį Anne Derse
įgijo John Hopkins University. Ji kalba prancū zų, ita-
lų, lietuvių ir azerbaidžaniečių kalbomis. Ji yra iš-
tekėjusi už buvusio diplomato ir dabartinio JAV– Fi-
li pinų draugijos vykdomojo direk to riaus Hank Hend-
rickson. Jie turi ke turis vaikus.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus info ir nuotraukos

Balze ko muziejaus 2014-ųjų metų mo teris
Pokylis vyks

2014 m. gruodžio 13 d., šeštadienį, 
Balzeko lietuvių  kultūros muziejuje 

(6500 South Pulaski Road,  Chicago, Illinois)

6 val. v. v. – kokteiliai 
7 val. v. v. – vakarienė
Po vakarienės – šokiai

Iškilminga apranga

Bilietus galima užsisakyti 
tel. 773-582-6500 arba 

el. paštu:  www.balzekasmuseum.org

Pokyliui vadovauja Stan ir Sigita Balzekai
Pokylyje dalyvaus daugelio lietuvių organizaci-
jų vadovai bei diplomatinio korpuso atstovai.

Anne Elizabeth Derse Anne Elizabeth Derse rudens šventėje.

Anne Elizabeth Derse su Lietuvos jaunimu ir buvusiu Lietuvos ministru pirmininku Andriumi Kubiliumi (4-tas iš d.).
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LiETUVA iR PAsAULis

Lietuvos mokslininkai susirūpinę maisto kokybe

Lietuva prisijungs prie NATO logistikos centro

Bus atšaukti keturi ambasadoriai

Vilnius (ELTA) – Pasibaigus įga-
liojimų laikui Vyriausybė atšauks ke-
turis Lietuvos ambasadorius, atstova-
vusius šaliai Rusijoje, Ukrainoje, Če-
kijoje ir Ispanijoje. Lietuvos ambasa-
dorius Rusijos Federacijoje Renatas
Norkus darbą Maskvoje baigtų š. m.
gruodžio 22 dieną. Lietuvos diploma-
tinės atstovybės vadovas Ukrainoje

ambasadorius Petras Vaitiekūnas –
gruodžio 29-ąją.

Ministrų kabinetas taip pat prita-
rė, kad Čekijoje reziduojantis amba-
sadorius Aurimas Taurantas atstova-
vimą šioje šalyje baigtų 2015 m. sausio
29-ąją, o Ispanijoje dirbanti Audra Ple-
pytė –  š. m. gruodžio 29-ąją.

Profsąjungos reikalauja europietiškų atlyginimų

Vilnius (ELTA) – Per keturis šim-
tus įvairių sričių profsąjungų atstovų
trečiadienį susirinko į mitingą Vinco
Kudirkos aikštėje Vilniuje. Oranžine at-
ributika pasidabinę mitinguotojai rei-
kalavo atsižvelgti į švietimo darbuoto-
jų reikalavimus bei gerinti viešojo sek-
toriaus darbuotojų sąlygas. Mitingą
organizavo Lietuvos profesinė sąjunga
,,Solidarumas” bei Lietuvos švietimo
darbuotojų profesinė sąjunga. 

Akcijoje reikalauta didinti darbo
užmokestį mažiausiai uždirbantiems

biudžetinio sektoriaus – švietimo, so-
cialinių paslaugų, medicinos įstaigų,
bibliotekos darbuotojams, darbo už-
mokestį susieti su bendrais įmonės
veiklos rezultatais, didinti minimalų
mėnesinį darbo užmokestį – jis turi su-
daryti 60 proc. vidutinio šalies užmo-
kesčio, mažinti darbo jėgos apmokes-
tinimą, didinti papildomą neapmo-
kestinamų pajamų dydį dirbantiems ir
vaikus auginantiems tėvams, grąžin-
ti vaiko pinigus nepasiturinčioms šei-
moms, iki vaikui sukaks 18 m. ir kt.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos ka-
riuomenės atstovas pasirašys memo-
randumą dėl Lietuvos prisijungimo
prie NATO daugianacionalinio logis-
tikos koordinavimo centro veiklos.

Šiuo metu prie NATO logistikos
koordinavo centro yra prisijungusios
11 šalių: Austrija, Bosnija ir Hercego-
vina, Jungtinė Karalystė, Čekija, Gru-
zija, Graikija, Ispanija, Jungtinės Ame-
rikos Valstijos, Kroatija, Lenkija ir
Slovakija.

Lietuvos kariuomenės Logistikos
valdybos vadas pulkininkas Sigitas
Mundris pabrėžia, kad, pasikeitus geo-
politinei situacijai, Lietuvos prisijun-
gimas prie šio centro veiklos įgyja
ypatingą reikšmę, kadangi atsiranda

būtinybė geriau koordinuoti atvyks-
tančių NATO pajėgų ir priimančio-
sios šalies poreikius. 

NATO daugianacionalinis logis-
tikos koordinavimo centras Čekijos
iniciatyva buvo įkurtas 2009 m., o 2011
m. Prahoje buvo įsteigta ir jo būstinė.
Pagrindiniai šios organizacijos tikslai
– padėti šalims geriau suprasti NATO
logistikos reikalavimus ir leisti Al-
jansui geriau vertinti šalių nacionali-
nius logistinius pajėgumus, didinti
pasitikėjimą tarp NATO partnerių tei-
kiant logistinę paramą. Taip pat cent-
ras, siekdamas didinti šalių logistikos
vienetų sąveiką, rengia logistikos spe-
cialistų mokymus ir treniruotes. 

Ukrainos parlamentas patvirtino vyriausybės sudėtį

Kijevas (ELTA) – Gruodžio 2-osios
vakarą Ukrainos Aukščiausioji Rada
pritarė Prezidento Petro Porošenkos pa-
siūlytam ministrų kabinetui, tarp jų na-
rių – trys užsieniečiai, taip pat ir lie-
tuvis Aivaras Abromavičius. 

Už vyriausybę balsavo 288 parla-
mentarai, visiems trims ministrams už-
sieniečiams suteikta Ukrainos pilie-
tybė. Lietuvis verslininkas A. Abro-
mavičius paskirtas ekonomikos rei-
kalų ministru, buvusi JAV pilietė Na-
talie Jaresko – finansų ministre, gru-
zinas Aleksandras Kvitašvilis – svei-
katos ministru. 

Karinio konflikto krečiamos ša-
lies gynybos ministro pareigas toliau
eis Stepanas Poltorakas, Vidaus reikalų
ministerijai vadovaus Arsenas Ava-
kovas. Diplomatijos korpusui vado-
vaus Pavlo Klimkinas. 

Tuo tarpu Europos saugumo ir
bendradarbiavimo organizacija pra-
nešė, kad Ukraina ir prorusiški suki-
lėliai „iš principo susitarė” dėl ugnies
nutraukimo karo nuniokotoje rytinėje
Luhansko srityje – viename iš dviejų se-
paratistinių regionų. Susitarimas įsi-
galios gruodžio 5 d.

Ankara (BNS) – Rusijos prezi-
dentas Vladimiras Putinas netikėtai pa-
skelbė, kad jo šalis atsisako planų nu-
tiesti milijardus dolerių kainuojantį
vamzdyną „South Stream”, kuriuo
būtų tiekiamos dujos Europos šalims,
kaltindamas Europos Sąjungą (ES) su-
darinėjus kliūtis šiam projektui.

V. Putinas per savo vizitą Ankaro-
je atskleidė, kad Rusija prarado viltį įgy-
vendinti projektą, kuris buvo vienas iš
pagrindinių Kremliaus užmojų kelerius
pastaruosius metus, sakydamas, kad
Turkija ateityje galėtų atlikti svarbaus
dujų centro vaidmenį.

Pasak V. Putino, nutiesti „South
Stream” tapo neįmanoma, kai Europos
Komisija privertė Bulgariją sustabdy-
ti parengiamuosius darbus savo teri-
toriniuose vandenyse.

Rusijos naujienų agentūros citavo
valstybinės dujų eksporto monopoli-
ninkės „Gazprom” vadovo Aleksejaus
Milerio žodžius: „Viskas, šis projektas
uždarytas.”

ES narė Bulgarija, anksčiau buvusi
tvirta „South Stream” tiesimo rėmėja,
persigalvojo dėl šio projekto birželį,
smarkiai ir atvirai spaudžiant ES bei
Jungtinėms Valstijoms.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos moks-
lininkai kuria biojutiklio prototipą,
kuris gali greitai nustatyti maisto pro-
duktuose esančius junginius, rodan-
čius maisto kokybę ir šviežumą. Ant
degtukų dėžutės dydžio prietaiso užla-
šinus tiriamo skysčio lašą, galima grei-
tai nustatyti ieškomos medžiagos kon-
centraciją. Biojutiklis reaguoja į che-
minį poveikį ir iškart pateikia atsaky-
mą.  

Paskaičiuota, kad biojutiklio ga-
mybos metodikai sukurti reikėtų apie
10 tūkst. Lt, o pats pagaminimas te-
truktų 2–3 dienas. 

„Arkliena lazanijoje, melaminas
piene, mineralinė alyva aliejuje – šie
prieš kurį laiką nuskambėję skanda-
lingi faktai atskleidė, jog ne visada
įmanoma tinkamai sukontroliuoti
maisto produktų kokybę. Tokių nema-
lonumų ateityje galėsime išvengti, nes
tikime, kad biojutikliai taps plačiai
naudojami ir prieinami kiekvienam
vartotojui. Jais bus galima pasitikrin-
ti gliukozės ar cholesterolio kiekį krau-
jyje, o įmontavus į mobiliuosius tele-
fonus – net oro taršą aplinkoje”, – tei-
giama Fizinių ir technologijos mokslų
centro pranešime. 

Putinas atšaukia dujotiekio „South Stream” planus

Oslas (Delfi.lt) – Norvegijos gink-
luotosios pajėgos paviešino vaizdo įra-
šą, kuriame užfiksuotas Rusijos nai-
kintuvas, pavojingai priartėjęs prie
Nor vegijos F-16 naikintuvo. 

Šis vaizdo įrašas įrodo potencialių
susidūrimų pavojų, kylantį dėl Rusijos
karo lėktuvų, pažeidžiančių NATO ša-
lių narių oro erdvę.

Remiantis Norvegijos ginkluotųjų
pajėgų pateikiama informacija, vaizdo
įraše užfiksuotas Rusijos naikintuvas
„MiG-31” netikėtai išdygo priešais vie-
ną iš dviejų Norvegijos karo lėktuvų,
kuriuos NATO išsiuntė sustabdyti Ru-
sijos karo lėktuvą tarptautinėje oro
erdvėje į Šiaurę nuo Norvegijos.

„Lėktuvai galėjo susidurti. Vaizdo
įraše matome spontanišką piloto reak-
ciją. Jo komentaras ir manevras rodo,
kad to norėta išvengti. Nežinome, ar tai
buvo rusų piloto klaida, ar agresyves-
nio rusų elgesio požymis”, – informavo
atstovas.

Spalio pabaigoje NATO vadovas
Jens Stoltenberg pareiškė, kad tran-
satlantinis aljansas lieka budrus, pa-
didėjus Rusijos kariniam aktyvumui
Europos oro erdvėje.

„Dabartinė padėtis nėra Šaltasis
karas, bet Rusija labai pakenkė pasiti-
kėjimui ja, – sakė J. Stoltenberg. – Tu-
ri me palaikyti NATO stiprią”.

Vos nesusidūrė su Rusijos karo lėktuvu

Briuselis (ELTA) – NATO paragi-
no Rusiją nutraukti paramą separa-
tistams Rytų Ukrainoje ir išvesti iš re-
gio no savo dalinius. ,,Labai svarbu”,
kad Maskva nutrauktų sukilėlių ap-
rūpinimą tankais ir ginklais, paisytų
sutartų paliaubų ir atitrauktų savo
dalinius iš Ukrainos, gruodžio 2 d.
Briuselyje pareiškė Aljanso generali-
nis sekretorius Jens Stoltenberg. Čia
vyksta NATO užsienio reikalų mi-
nistrų susitikimas.

Susitikime Aljanso būstinėje taip
pat kalbama apie naują NATO greito-
jo reagavimo dalinį, sprendimas dėl ku-
rio buvo priimtas viršūnių susitikime
rugsėjo pradžioje. 

J. Stoltenberg teigė manąs, kad
naujasis dalinys visiškai bus pasiren-
gęs veikti 2016-aisiais. Į konfliktų re-
gionus jis galės būti permestas per 2-5
dienas. Ligšioliniam NATO greitojo
reagavimo daliniui prireikia kelių sa-
vaičių misijai pasirengti.

NATO ragina Rusiją trauktis iš Rytų Ukrainos

Naujasis Ukrainos ekonomikos plėtros ir prekybos ministras Aivaras Abromavičius (d.) 
EPA–ELTA nuotr.

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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JAV diplomatai susidomėjo 
lietuviškais mėsos produktais

Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė
Jungtiniuose Arabų Emyratuose susiti-
kusi su JAV konsulato atstovais, aptarė lie-

tuviškų produktų eksporto į Valstijas galimybę.
Anot V. Baltraitienės, šiuo metu Lietuva itin su-
interesuota plėtoti prekybos ryšius su JAV mė-
sos produktų srityje, todėl palankus JAV diplo-
matų įvertinimas šaliai yra labai svarbus.

JAV konsulato atstovai, kurie yra atsakingi už prekybą ne tik Jungtiniuose
Arabų Emyratuose, bet ir Kuveite, Katare bei Omane, itin domėjosi Lietuvos
žemės ūkiu ir šalyje pagaminama produkcija.

Anot jų, lietuviški mėsos gaminiai yra itin aukštos kokybės. Lietuva taip
pat 2015 metais buvo paraginta dalyvauti parodoje ,,Gulfood", kurioje būtų
nemaža galimybė užmegzti verslo ryšių.

Lietuva JAV rinkai galėtų pasiūlyti ilgesnio galiojimo ir didesnės pri-
dėtinės vertės produkcijos - įvairių rūšių rūkytų bei vytintų mėsos gaminių.

ELTA

VERsLO N AUJiENOs

Valdantieji nesutaria, ar reikia atimti socialines pašalpas ir kompensa-
cijas už šildymą iš žmonių, kurie gauna finansinę paramą iš užsieny-
je dirbančių artimųjų. Premjeras Algirdas Butkevičius sako, kad pini-

ginės perlaidos negali tapti kliūtimi gauti socialines pašalpas ir kompensaci-
jas už šildymą. Seimo pirmininkės „darbietės” Loretos Graužinienės teigimu,
savivaldybės turi pačios priimti sprendimus.  

„Čia per daug sukelta triukšmo ir tas triukšmas, manau, sukeltas visiškai
be pagrindo. (...) Jeigu lėšos yra gautos iš užsienio, jos yra deklaruojamos ban-
kų sąskaitose arba jeigu yra matoma, kad perlaidą persiuntė giminaitis arba
artimas žmogus, negali būti jokio apmokestinimo”, – pridūrė A. Butkevičius.  

L. Graužinienės teigimu, savivaldybės turi pačios priimti sprendimus dėl
pašalpų ir kompensacijų skyrimo asmenims, gaunantiems finansinę paramą
iš užsienyje gyvenančių artimųjų.

A. Butkevičius pabrėžė, kad prisidengiant legendomis apie tai, jog pinigus
atsiuntė giminaičiai, bandoma legalizuoti šešėlinius pinigus.

Seimas po svarstymo praėjusią savaitę pritarė pataisoms, kuriomis nu-
matoma nuo kitų metų savivaldybėms perduoti kompensacijų už šildymą skirs-
tymą – jos pačios nustatys pašalpų gavėjus, nes esą bendruomenės geriau žino,
kam iš tikrųjų reikia paramos, o kas piktnaudžiauja, siekdamas ją gauti.

Valstybinė mokesčių inspekcija su savivaldybėmis žada keistis informacija
apie valstybės remiamų žmonių pajamas, o jei gaunama daug paramos iš ar-
timųjų, pašalpos būtų naikinamos. Galutinai dėl šio įstatymo priėmimo Seimas
turėtų apsispręsti iki Kalėdų.

Ar pajamos iš emigrantų turi būti skaičiuojamos, vertinant socialinės pa-
ramos skyrimą? Ekonomistė Rūta Vainienė įsitikinusi, jog tokios pajamos pri-
valo būti traktuojamos kaip šeimos pajamos.

„Tokios pajamos yra nereguliarios, negarantuotos. Tai yra jos kitokio po-
būdžio pajamos negu įprastinės reguliarios darbo pajamos. Tačiau puikiai su-
prantame, kad tie žmonės, kurie išvažiavo, emigravo, jie nebegyvena kartu su
artimaisiais, su kuriais anksčiau vedė bendrą namų ūkį. Tai dabar akivaizdu,
kad jie yra atskiras namų ūkis, kurie jeigu siunčia kažkokias perlaidas tai yra
to kito Lietuvoje likusio namų ūkio pajamos ir taškas. Tokio žmogaus siunčiamos
pajamos turėtų būti traktuojamos kaip šeimos pajamos”, – sakė R. Vainienė.

„Žmonės prarado pašalpos sampratą. Pašalpa yra mokama tada, kai tavo
pajamos neviršija valstybės nustatytos ribos. Ir tada kiti mokesčių mokėtojai
sušelpia. Tu pradedi gauti tas pajamas, pašalpos nebelieka. Pašalpa negali būti
amžina. Bet dabar toks įspūdis iš žmonių susidaro, kad pašalpa privaloma gau-
ti visą laiką, o ką jau užsidirbi papildomai – tai jau pliusas”, – kalbėjo R. Vai-
nienė.

Ji pažymėjo, jog statistiškai pašalpų gavėjų jau mažėja – tai lėmė pašalpų
dalinimo privilegijos perdavimas savivaldybėms. Ir teisė tikrinti šeimų paja-
mas iš užsienio taip pat turėtų atsijoti nemažą dalį pašalpų gavėjų. Pasak R. Vai-
nienės, žmonės slepia pajamas ne nuo mokesčių, nes tokios pajamos neapmo-
kestinamos, o dėl to, kad neprarastų pašalpų.

Seimo ekonomikos komiteto pirmininkas Remigijus Žemaitaitis teigė, jog
tokią sistemą įžūlūs lietuvaičiai greitai išsiaiškins kaip apeiti.

„Siūlant tokį absurdišką dalyką, reikia pagalvoti, kaip bus apeinama to-
kia tvarka. Jeigu žmogus yra ‘žulikas’, jis paims banko kortelę Airijoje, Ang-
lijoje, Vokietijoje ar dar kur nors, atvažiuos ir duos tą kortelę mamai ar tėvui
ir jis nuėjęs į bankomatą tuos pačius pinigus nusiiminėja”, – teigė R. Žemaitaitis.   

„Draugo” info

Valiutų santykis (2014 metų gruodžio 2 d.)  
1 USD (JAV doleris) – 2,78 LTL 
1 EUR (euras) – 3,45 LTL
1 AUD (Australijos doleris) – 2,35 LTL
1 CAD (Kanados doleris) – 2,43 LTL 
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų – 4,33 LTL 
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,18 LTL

Vidaus reikalų ministerija visuomenei pristatė Lietuvos paslaugų ka-
talogą (www.lietuva.gov.lt) – naują įrankį, leisiantį Lietuvos gyven-
tojams, verslo subjektams, viešojo sektoriaus institucijoms ir užsie-

niečiams, vienoje vietoje lengvai gauti informaciją apie visas Lietuvos vie-
šojo administravimo institucijų teikiamas viešąsias ir administracines pa-
slaugas.

Šiame kataloge yra sukaupta detali ir patikima informacija apie visas ša-
lies viešojo administravimo institucijų teikiamas paslaugas. Tai leidžia ne tik
greitai gauti norimą informaciją apie dominančią paslaugą, bet ir atlikti ko-
kybišką jų analizę ir priimti efektyvesnius sprendimus dėl šių paslaugų to-
bulinimo.

VRM info

Emigrantų siunčiami pinigai gali tapti
kliūtimi gauti pašalpas 

Pristatytas Lietuvos paslaugų katalogas

Mokesčių lengvatos skatins dirbti legaliai 

Prekyba internetu prieššventiniu lai-
kotarpiu JAV viršys apsipirkimus
tradicinėse parduotuvėse, progno-

zuoja IBM analitikai. Tuo tarpu Lietuvoje
stimulą elektroninės prekybos augimui
gali suteikti mobiliosios piniginės. Elekt-
roninėms parduotuvėms įdiegus atsiskai-
tymą mobiliosiomis piniginėmis, atsiran-
da daugiau galimybių tiek klientams, tiek
ir verslui. Sprendimą, bendradarbiaudama
su mobiliųjų mokėjimų platformos vysty-
toja „WoraPay”, sukūrė interneto techno-
logijų startuolis „Opay”.

Dabar atsiskaityti išmaniuoju telefonu
galima ne tik degalinėse, restoranuose,
arenose, už bilietus, perkant laisvalaikio do-
vanas ar aukojant, bet ir interneto par-
duotuvėse.

Ekspertų vertinimu, artėjant Kalėdų laikotarpiui, ši paslauga turėtų būti
ypač patraukli išeiviams, norintiems nudžiuginti artimuosius Lietuvoje.

„Šis sprendimas ne tik suteikia daugiau galimybių klientams, bet ir lei-
džia pritraukti pirkėjus iš užsienio, kurie iki šiol neturėjo galimybės atsi-
skaityti už pirkinius Lietuvos elektroninėse parduotuvėse”, – pažymi „Opay”
verslo plėtros vadovas Justinas Murauskas.

M-piniginės leidžia klientui apmokėti sąskaitą nuotoliniu būdu, netgi esant
ne prie kompiuterio. Išsirinkęs norimą prekę ir apmokėjimo puslapyje pa-
sirinkęs atsiskaitymą m-pinigine, pirkėjas nurodo mokėtojo telefono nume-
rį. Šis mobiliuoju internetu akimirksniu gauna apmokėjimo prašymą, ir, jei
jį patvirtina, apmoka sąskaitą.

„Toks atsiskaitymo būdas labai patogus tais atvejais, kai pagrindines šei-
mos išlaidas apmoka vienas asmuo. Pavyzdžiui, žmona e-prekyvietėje išsirenka
žiemines padangas, o už jas m-pinigine atsiskaito vyras – net jei tuo metu iš-
vykęs į komandiruotę”, – pasakoja „WoraPay” bendrasavininkis A. Bakas.

Mobilieji mokėjimai saugesni tiek jų turėtojams, tiek elektroninėms par-
duotuvėms, mat dėl papildomos vartotojo autorizacijos reikšmingai sumažėja
apgavysčių kiekis.

„Elektroninėje erdvėje mokėti m-pinigine yra netgi saugiau nei kortele.
Mokėjimo kortele gali pasinaudoti bet kas – ją pametus, pavogus ar tiesiog
nusirašios jos duomenis. Tuo tarpu m-piniginės turi papildomų vartotojo au-
torizacijos priemonių – telefono numerį ir unikalų identifikacinį numerį, ku-
rie sutikrinami prieš kiekvieną mokėjimą”, – privalumus vardina A. Bakas.

„WoraPay”, kaip ir kitų finansinių institucijų veiklą, prižiūri ir licen-
cijuoja Lietuvos bankas.  

15 min.lt 
Vyriausybė pritarė, kad savarankiškai dirbantieji vienerius metus nuo

pirmosios veiklos pradžios „Sodrai” mokėtų įmokas tik nuo lėšų as-
meniniams poreikiams, kurios deklaruojamos Valstybinei mokesčių ins-

pekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susiju-
sios pajamos. Tai aktualu individualių įmonių, mažųjų bendrijų nariams ar ūki-
nių bendrijų tikriesiems nariams.

Vyriausybė darbo politikai įgyvendinti kitąmet numato skirti beveik 463
mln. litų.

Lėšos iš biudžeto bei Užimtumo fondo (100 mln. Lt) bus skiriamos aktyviai
darbo rinkos politikai finansuoti, socialinių įmonių paramai, naujų įdarbini-
mo formų bei aktyvių darbo rinkos priemonių įteisinimui.

2015 m. į aktyvias darbo rinkos politikos priemones ketinama įtraukti apie
63 tūkst. žmonių.

Vyriausybės info 

Lietuviškos interneto parduotuvės 
priima išeivių užsakymus

„WoraPay”  www.15min.lt nuotr.  
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Kazickų šeimos fondas:
2014 m. Lituanistinio švietimo naujienos
Prieš savaitę (,,Draugas”, lapkričio  27–29 d.) svei-
kinome Kazic kų šeimos fondą su prasmingu ap-
do vanojimu – „Lietuvos diplomatijos žvaigžde”.
Šiandien – platesnė pažintis su jo veikla.

Neila BaumilieNė

Kazickų šeimos fonde (Kazickas Family Foun-
dation – KFF) baigta trejus metus trukusi  –
(Alexandra Ka zic kas Grand Program) Alek-

sandros Kazic kienės atminimo paramos lituanisti-
 nėms mokykloms JAV programa – AKGP. Kuo vir-
to 500 000 dol. fondo lė šų, AKGP komandos keli tūks-
tančiai kilometrų automobiliu, ke lios kelio nės per
Atlantą, pusšimtis posėdžių, iš jų 25 pasitarimai su
Ka zickų šei mos nariais… Ar tik finan si niu pa stip-
rinimu 30-čiai JAV litua nis  tinių mokyklų, 400 mo-
kytojų ir 2 000 moki nių, didesniu bendradarbia vimo
tarp mokyklų, New Yorko valstijoje pirmais pripa-
žintais lietuvių kalbos kre ditais už studijas litua-
nistinėje mo kykloje? 

Apie dr. Kazicką dažnai sakoma, kad jis turėjo
nepaprastą nuovoką ir magišką galią, nes jo artimas,
jo sve čias, jo pašnekovas, būdamas šalia jo, jautėsi
esąs ypatingas žmogus, jis mokėjo žmogų priimti, jį
pagirti, jam padėkoti. JAV lituanistinėse mokyklo-
se besimokantys ir dirbantys trejus AKGP metus Ka-
zickų šeimos dėka jautėsi ypatingais. Dr. Juozas P.
Ka zickas ir jo šeimos nariai vertino mo kyklų darbą
ir skatino  tikėjimą, kad šis darbas turi didžiulę pras-
mę ir įtaką lietuvių kalbos, kultūros ir Lie tuvos vals-
tybės išsaugojimui.

Mokyklų veiklos reikšmė

Kalbinių savaitgalinių mokyklų veiklos reikš-
mė yra nediskuotina: vaikai prasmingai praleidžia
laiką šeš tadieniais (kai kuriose mokyklose sekma-
dieniais, ar net penktadienio popietėmis), kur įgy-
ja kalbos mokymosi įgūdžius. Mokiniai susitinka su
savo likimo bendraamžiais, juos jungia tos pačios
imigrantų emocinės ir kultūrinės realijos. Kaip
teigia ling vistai, kiekviena papildoma kalba vei kia
žmogaus pažintinį vystymąsi, darydama jį protin-
gesniu. Šiose mo kyklose mokosi ir suaugusieji. Li-
 tua nistinės mokyklos mokinius supažindina su
Lietuva, jos kultūra ir tradicijomis, sudaro sąlygas
mokytis lietuvių kalbos, moko būti lietuviu, skati-
na mylėti Lietuvą. 

AKGP programos veiklos kryptys

Vykdant programą, susiformavo penkios veik-
los kryptys: 1) skirti be sikreipiančioms mokyk-
loms finansi nę paramą; 2) lankyti mokyklas ir pa-
 rodyti dėmesį joms; 3) reklamuoti mokyklų darbą
Lietuvoje ir JAV; 4) skatinti bendradarbiavimą ir in-
formacijos dalinimąsi tarp mokyklų; 5) rasti būdus
kaip mokyklų darbą formalizuoti, kad amerikietiš-
kos mo kyk los lituanistinių mokyklų moki niams su-
teiktų lietuvių kalbos kreditus. 

Finansai

Iš 37 JAV veikiančių lituanisti nių mokyklų į
AKGP kreipėsi 30, ku rioms tiesiogiai buvo paskirta
360 000 dol. Iš jų 35 proc. buvo skirti mokytojų algoms
ir profesiniam tobulėjimui,  30 proc. – mokomajai me-
džiagai ir techninei įrangai,  25 proc. – patalpų nuo-
mai ir 10 proc. – kanceliarinėms reikmėms. 30 000 dol.
buvo skirta JAV LB Švietimo tarybai, kuri vadovauja
mokykloms ir kuri šiuos pinigus iš leido mokytojų
konferencijoms, va saros seminarams surengti bei
mokymo priemonėms įsigyti. Apie 100 000 dol. suma
išleista kelionėms į mokyklas, diplomatines ir švie-
timo institucijas, seminarus bei algoms AKGP ko-
mandai. Likusieji pinigai buvo skirti Lietuvių kal-
bos B1 lygio testo sukūrimo, įvykdymo ir administ-
ravimo išlaidoms. AKGP finansuojamas tęstinis
projektas tebėra AKGP informacinis centras (duo-
menų bazė), kuriame galima bus rasti praktiškai pa-
siteisinusią mokomąją medžiagą bei visą informa-
ciją, reikalingą kuriant ir išlaikant lituanistinę mo-

kyklą. AKGP nebuvo skirta devintus metus vei-
kiančiai A. Kazickienės lituanis tinei mokyklai,
kuriai Fondas jau yra dosniai skyręs 230 000 dol.

Asmeninis dėmesys 
lituanistinėms mokykloms

„Aplankykite mokyklas, pažiūrė ki te, kaip joms
sekasi, pasakykite joms, kad Kazickų šeimai žino-
mi jų sunkumai ir jų pasiaukojimas išsau goti lie-
tuvių kalbą ir kultūrą. Pasa kykit joms, kad mums
jų darbas yra svarbus”, – 2012 m. kalbėjo dr. Juozas
P. Kazickas, Kazickų Fondo įkūrėjas, kuris ypatin-
gą dėmesį skyrė žmogiš kajam ryšiui. AKGP ko-
manda asme niškai susitiko su dvidešimties JAV li-
tuanistinių mokyklų direktoriais, dešimt jų ap-
lankydama jų vadovaujamose mokyklose, su kitais
susitikdama Lietuvoje, JAV LB Švietimo tarybos se-
minaruose arba stovyklose JAV. Mokyklų lankymui
ir asmeni nėms pažintims, bendradarbiavimui buvo
skirta daug laiko, pastangų ir lėšų. AKGP atstovai
lankėsi konfe ren cijose ir renginiuose, Putname
(2012, 2014), Bostone (2013, 2014), Jacksone (2012), Le-
monte (2012, 2013), Philadelphijoje (2013), Was-
hingtone (2013), New Yorke (2012) bei stovyklose Mi-
chigane (2013) ir Vermonte (2012, 2014). 

Skleisti žinias apie lituanistinį švietimą 

Nors JAV lituanistinis švietimas gyvuoja jau
daugiau kaip 100 metų, Lietuvoje apie jį nėra pa-
kankamai žinoma. Mokyklos kuriamos ar tęsiama
jau įkurtų veikla išskirtinai tik tėvų, mokytojų ir
administratorių iniciatyvos ir ambicingo patrio-
tiškumo pagrindu. Nei JAV federalinės, nei vietinių
valstijų ar savivaldybių lėšos tokioms mokykloms
nėra skiriamos. Tačiau mokyklos bendradarbiau-
ja su vietinėmis lietuvių bendruomenėmis ir gali pa-
teikti prašymus finansinės paramos Lietuvių Fon-
dui įsitvirtinusiam Čikagoje. Per paskutinius dve-
jus metus vis daugiau dė mesio sulaukiama iš Lie-
tuvos. Šiuo metu JAV lituanistinės mokyklos išgy-
vena pakilimą, mokyklose at si randa galimybės
siekti aukštesnių lie tuvių kalbos rezultatų. Mo-
kyklos, kurios per laiką buvo tapusios daugiau kul-
tūriniais būreliais negu aka deminėmis instituci-
jomis, randa galimybes stiprėti akademiškai.

Per trejus metus AKGP vardu buvo atliktas di-
delis „diplomatinis” darbas lituanistinio švietimo
vardan, apie mokyklas, jų veiklą, bendradarbiavi-
mo su Lietuva viziją kalbėta ir rašyta daug, įvai-
riomis progomis ir įvairioms institucijoms. 2012 m.
trumpai lankytasi Švietimo ir mokslo bei Užsienio
reikalų ministerijose. 2013 m. surengta vienos die-
nos JAV Lituanistinių mokyklų konferencija Ka-
zickų rezidencijoje, dalyvaujant Prez. V. Adamkui
bei ŠMM ir URM atstovams (viso – keturiasdešimt
dalyvių). 2014 m. įvyko susitikimas Vilniaus uni-
versiteto Litua nis tinių studijų katedroje ir specia-
 lus posėdis su žymiausiais Yale Uni versity Baltis-
tikos studijų seminaro metu, lituanistais iš Lietu-
vos ir JAV. 2013 m. LR gen. konsulate New Yorke vyko

Lituanistinė mokykla „Genys”, CA, įkurta 2006 m. Joje 62 mokiniai, 12 mokytojų, 6 suaugusių klasė, 2014 m. 

B1 lygio lietuvių kalbos egzaminas New Yorke 2014 m. balandžio 27 d. KFF archyvo nuotraukos
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Aleksandra Kazickienė

susitikimas su Užsienio reikalų ministru L. Linke-
vičiumi,  LR Seime – su Seimo pirmininko pava-
duotoja I. Degutiene. 2014 m. – susirašinėta su LR pre-
zidentės D. Grybauskaitės kanceliarija, tartasi su LR
ambasada Washingtone. Viso to pasekoje buvo iš-
vystytas prasmingas bendradarbiavimas su Lietuva
ir jos diplomatiniu korpusu JAV  (ypatinga padėka
A. Dumbliauskienei iš URM V. Rinkevičienei iš
ŠMM, LR Seimo narei I. Degutienei ir buvusiam LR
konsului New Yorke V. Sarapinui). 

Lituanistinių mokyklų klausimais buvo kon-
sultuotasi su New York University Kalbų katedra,
New Yorko valstijos Švietimo departamento Užsie-
nio kalbų skyriumi (NYSED LOTE), Amerikos Ta-
ryba užsienio kalbų mokymui (ACTFL), Užsienio kal-
bų testavimo biuru Amerikoje (LTI), Amerikos Ta-
ryba (American Councils), Taikomosios lingvistikos
centru (CAL). Apie lituanistinį švietimą kalbėta Pa-
veldo kalbų mokymo programų konferencijoje Uni-
versity of  America, Washingtone (2014).

Bendradarbiavimas tarp
mokyklų Lietuvoje ir už jos ribų

Lituanistinį darbą JAV dirba apie 400 mokyto-
jų, mokosi daugiau kaip 2 000 mokinių. Bendradar-
 biavi mas, dalinimasis patirtimi ir mokymo me-
džiaga labai reikalingas, nes nėra sukurta tinkamų
mokymo prie monių lietuvių kalbai mokyti litau-
nistinėje mokykloje, kur laikas ribotas, mokinių ži-
nios skirtingos, specialistų nedaug, ir per tuos 30 šeš-
tadienių per metus tenka ne tik mokyti lietuvių kal-
bos, bet ir švęsti lietuviš kas šventes, mokyti istori-
jos, geogra fijos, tradicijų, dainų ir šokių. Visi, da-

lyvaujantys lituanistinių mokyklų gyvenime, dirba
kitus pagrindinius darbus penkias dienas per savaitę.
Skiria dideli atstumai, ne visi mokytojai lengvai nau-
dojasi naujomis technologijomis, neretai pasida-
linti patirtimi pritrūksta fizinių jėgų ir laiko. 

AKGP direktorė yra dėkinga jai laiko skyru-
siems, jos vizitų metu ją priėmusiems ir su ja besi-
dalinusiais patirtimi  specialistams Vilniaus Tarp-
 tautinėje mokykloje (2012), Lie tuvių namuose Vil-
niuje (2012, 2013), „Švyturio” lituanistinėje mokyk-
loje Londone, Anglijoje (2012), „Keturių vėjų” litua-
nistinėje mokykloje Dubl ine, Airijoje (2014). 

Pagaliau! Lietuvių kalbos B1 testas 
ir pirmieji kalbos kreditai New Yorke

Išskyrus kelias mokyklas Čika goje, kurios yra
akredituotos mokyti lietuvių kalbą Illinojaus vals-
tijoje, daugumos lietuviškų savaitgalinių mokyklų
mokiniai, sukaupę daugiau kaip 1 000 akademinių
valandų baga žą, niekada nebuvo formaliai įvertin-
ti amerikietiškose gimnazijose ir kreditų už lietuvių
kalbos žinias negavo. 2014 metais  AKGP, išsiaiški-
nus New Yorko valstijos Švietimo departamento Už-
sienio kalbų skyriaus reikalavimus, stengėsi, kad šio-
je valstijoje mokiniai gautų lietuvių kalbos kreditus.
Diskusijos virė ir derybos vyko su LR Švietimo ir
mokslo ministerija, Vilniaus universitetu, LR am-
basada Washingtone ir LR generaliniu konsulatu
New Yorke. Šios iniciatyvos ėmusis grupė lituanis-
tinių mokyklų atstovų juokavo, kad jų pastangas ga-

lėjo vainikuoti bent du para-
šyti daktaratai. 

Ši AKGP iniciatyva at-
skleidė būtinybę ne tik su-
kurti kalbos gebėjimo lygio
egzaminus (pagal Europos kal-
bų metmenis), egzaminuoti li-
tuanistines mokyklas bai-
giančius pa auglius, sudarant
jiems galimybę gau ti lietuvių
kalbos kreditus, bet ir galvoti
apie bendros visoms JAV li-
tuanistinėms mokykloms mo-
kymo programos, mokymo
medžiagos ir testų pagal kalbos
lygius sukūrimą.

Sėkmės sulaukęs, užskai-
tytas ir pa si tvirtinęs KFF fi-
nansuotas, New Yorke Susi-
vienijimo Lietuvių Ameri koje
(SLA) patalpose vykęs š. m.
ba andžio 27 d. eksperimenti-
nis B1 lygio lietuvių kalbos tes-
tas, kurį laikė 21 paauglys iš
penkių rytinio JAV pa kraščio

lituanistinių mokyklų, parodė, kad gimnazistai yra
akademiškai motyvuoti ir palaiko lituanistinių mo-
kyklų mokymo standartų pakėli mą. 

Pagaliau 2014 m. rudenį Southamp tono mo-
kykla New Yorko valstijoje suteikė tris kreditus li-
tua nistinės mokyklos mokinei už lituanistinės mo-
kyklos lankomumą ir sėkmingai išlaikytą B1 lygio
egzaminą. AKGP direktorei buvo padėkota už tai,
kad buvo išpildyti visi New Yorko valstijos Užsienio
kalbų mokymosi reikalavimai, ir paprašyta būti for-
muojamo daugkalbystės komiteto nare. Tačiau kre-
ditų suteikimas lieka kiekvienos gimnazijos kom-
petencija ir priklauso nuo tėvų ambicingumo ir at-
kaklumo. 

AKGP komanda

Kazickų šeimos fondo administra torė Elena
Naujikienė paties dr. Juozo P. Kazicko buvo įparei-
gota kal bėtis su visų JAV lituanistinių mo kyklų ve-
dėjais ir palaikyti ryšį su jais. Elena taip pat priėmė
AKGP pa raiškas ir tikrino ataskaitas. KFF progra-
mų vadovė Snieguolė Furaje vienė tebėra atsakinga
už AKGP e-centrą, duomenų surinkimą ir bazės su-
kūrimą, kuriame bus sukaupta mo kyklose prak-
tiškai pasitvirtinusi mokomoji medžiaga bei infor-
macija, reikalinga lituanistinę mokyklą su kurti
bei jos veiklą vystyti. Bostono lituanistinės mokyklos
vedėja ir AKGP samdoma lituanistė Gaila Nar kevi-
čienė, sudariusi eksperimentinį B1 egzaminą bei va-
dovavusi jo komi sijai, išlieka pagrindine KFF li-

tuaniste konsultante. AKGP programos direktorė
buvo Neila Baumilienė. 

AKGP po 2014: 
paraiškos ir A1-B2 testai

AKGP kaip KFF programa su įsipareigojimu
remti JAV lituanistines mokyklas baigėsi, tačiau Ka-
zickų šei ma ir toliau rems lituanistinį švieti mą. Mo-
kyklos, atsiskaičiusios už 2014 m. gautą paramą, ga-
lės teikti paraiš kas bendra tvarka. Kazickų šeima yra
kūrybinga – nuolat atrandami nauji būdai, kaip vys-
tyti Fondo veiklą, skirti paramą naujoms organiza-
cijomis.

Eksperimentinio B1 testo sėkmė parodė, kad šiuo
metu jokia kita orga nizacija neprisiima finansinės
atsakomybės kurti ir pravesti lietuvių kalbos testus,
kurie suteikia galimybę gauti lietuvių kalbos kre-
ditus. 13–16 m. paaugliams iki AKGP iniciatyvos tes-
tai pagal lygius (A1, A2, B1, B2) JAV nebuvo kuria-
mi. Jaunimui nuo 16 m. amžiaus buvo galimybė iš-
 laikyti lietuvių kalbos testus pa vie niuose JAV uni-
versitetuose už pačių universitetų nustatytą mokestį.
Šiuo metu testų kūrimo ir pravedimo mi sijos bei su
testu susijusio finansinio įsipareigojimo nėra kam
prisiimti, tad kol kas šią iniciatyvą tęs KFF. 

AKLM. AKGP. Pradžių pradžia

„Jeigu reikėtų kokios pagalbos, niekada neat-
sisakysim padėti. – Jūsų Kazickai”. Taip 2006 m. sau-
sio 6 d. laiške iš Bahamų puikia lietuvių kalba, 63 me-
tams praėjus nuo išvykimo iš Lietuvos, kaligrafiškai
rašė Aleksandra Kazickienė. Tuomet ji, ko gero, tu-
rėjo galvoje pagalbą lietuvių šeimos, atsikėlusios gy-
venti į gyvenvietę netolimoje kaimynystėje Long Is-
lande, mažyliams. Tačiau susibūrusios emigran-
tės, mamos iš Lietuvos šį įrašą prisiminė, kai pano-
ro savo vaikus mokyti lietuvių kalbos ir įkurti li-
tuanistinę mokyklą. Niekas tada nežinojo, kad Alek-
sandros Ka zickienės gerumas, dėmesys ir dosnumas
pasieks ne tik Long Islando vai kus, kurių tėvų 2006
m. suburtai mo kyklai buvo suteiktas Aleksandros
Kazickienės vardas, bet vėliau, per Aleksandros
Kazickienės atminimo programą JAV lituanisti-
nėms mo kyk loms (AKGP) ir daugiau kaip 2 000 vai-
kų, kurie lietuviškų mokyklų dėka jausis laimingesni
ir saugesni tarp savo likimo bendraamžių čia, JAV,
o taip pat lietuvių kalbos pagalba, išlaikydami ryšius
su artimai siais, giminaičiais ir draugais Lietu voje,
padarys laimingesnius ir juos. 

Kazickų šeima

„AKGP (2012–2014) – Aleksandros Kazickienės
paramos lituanistinėms mokykloms programa mūsų
Tėveliui buvo brangi ne vien todėl, kad ji buvo skir-
ta jo mylimos žmonos Aleksand ros atminimui, su ku-
ria jis pragyve no 70 metų, bet dar ir todėl, kad jis la-
bai vertino mokytojų darbą, kurio dėka lietuvių šei-
mos, gyvenančios Amerikoje, palaiko ryšį su Tėvy-
ne. Mūsų Tėvelis mylėjo Lietuvą visa šir dimi ir sie-
la ir žinojo, kaip nepaprastai svarbu yra išlaikyti kal-
bą, kul tūrą ir tradicijas ateinančios kartoms”, – laiš-
ke 25 mokykloms, 2014 m. gavusioms AKGP 116 400
dol. paramą, rašė Jūratė Kazickaitė, Kazickų šei mos
fondo prezidentė.

Dr. J. P. Kazickas per Kazickų šei mos fondą
savo šeimos nariams perdavė lituanistinio švietimo
rėmimo pareigą. Jam fondo ir lituanistinių mokyk-
lų bendradarbiavimas buvo pažįstamas jau penkis de-
šimtmečius, nuo to laiko, kai buvo įkurtas Lietu vių
Fondas, kurio Tarybos nariu dr. Kazickas buvo net
13 metų. Lietuvų Fondas lituanistinį švietimą remia
nuo jo  įkūrimo. 2011 m. vasarą mirus gerb. Alek-
sandrai Kazickienei, žmo nos, mamos ir močiutės at-
minimą Ka zic kai įprasmino AKGP programoje. Ji
buvo numatyta trims metams litua nistinių mokyk-
lų darbui stiprin ti, ski riant po 100 000 dol. per metus,
tačiau buvo išleista daugiau, lituanis tinėmis mo-
kyklomis buvo pasirūpinta plačiau negu vien tik ski-
riant paramą. 

Šių metų vasarą amžinybėn iškeliavo ir dr. Juo-
zas P. Kazickas. Šiais metais baigėsi ir AKGP prog-
rama, tačiau dr. Juozo ir Aleksandros Ka zic kų vai-
kams įskiepyta pareiga Lie tuvai, vykdoma ir toliau.
Dabar į Ka zickų šeimos fondo veiklą įsitraukia ir Ka-
zickų anūkai. 

Neila Baumilienė – AKGP direktorė

JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė Daiva Navickienė svečiuojasi pas dr. J. P. Ka-
zicką East Hamptone, New  Yorko valstijoje, 2013 m. rugsėjo 28 d.
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VALENTINAS RAUGAS

Filmą ,,Nematomas frontas” aš žiūrė-
jau Manhattane, New Yorke, lapkričio
mėnesio pradžioje. Tai puikus filmas.
Žinoma, mano požiūrį ir įvertinimą įtai-
goja faktas, kad aš pats palikau Lietuvą
po jos okupacijos. 

Iš trijų Baltijos šalių Lietuva pa-
sižymėjo stipriausiu ir plačiausiai
paplitusiu pasipriešinimu sovie-

tų okupacijai.   Retas amerikietis ži-
nojo apie vykstantį partizaninį karą.
Filmo nuopelnas yra sugebėjimas iš-
samiai atpasakoti Juozo Lukšos is-
toriją.  Po Antrojo pasaulinio karo
Lukša du kartus sėkmingai pasiekė
Vakarus.  Jis susisiekė su lietuvių
tremtinių grupėmis, įskaitant Vy-
riausiąjį Lietuvos išlaisvinimo ko-
mitetą (VLIK’ą), kuris tada veikė Va-
karų Vokietijoje. Antrą kartą pa-
 siekęs Vakarus, Lukša atgabeno ži-
nias apie laisvės kovas ir sovietų
vykdomus kankinimus, žudymus  bei
žmogaus teisių pažeidimus.  Jam pa-
vyko susisiekti su Amerikos val džios
atstovais, įskaitant CIA agentūrą.
CIA Lukšą specialiai paruošė ir  pa-
rašiutu sugrąžino į Lietuvą.  

Filme pavaizduoti tikri įvykiai at-
rodo lyg būtų iš sensacingos šnipi-
nėjimo knygos.  Vakarų žvalgybos
agentūrose veikiantys ,,elementai”
sukompromitavo Lukšos sugrįžimo
anapus Geležinės uždangos misiją.
Filme kalbama apie tai šią išdavystę,
bet nenurodoma,  kas už ją atsakin-
 gas.  Sovietams buvo iš anksto pra-
nešta apie Lukšos misiją, ir jie pasi-
ruošė jį suimti. Nusileidus parašiutui,
Lukšai pavyko išvengti jo laukiančių
sovietų agentų, tačiau netrukus jį
išdavė  tėvynainis.  Įtariama, kad
prie to aktyviai prisidėjo Kim Philby,
dirbęs Britų slaptoje tarnyboje MI-6
ir buvęs sovietų užangažuotas slaptos
informacijos tiekėju.   Sovietams rei-
kėjo panaudoti 100 000 kareivių par-
tizanų judėjimui numalšinti.  

Filme primenama, kad JAV val-
džia niekuomet nepripažino Baltijos
valstybių neteisėto inkorporavimo į
Sovietų Sąjungą.   Kongrese vyko ap-
klausos, kurios dokumentavo sovietų
okupaciją ir Baltijos valstybių ne-
teisėtą aneksiją.  Gal tai buvo tik
simbolinis gestas, bet jis buvo reikš-
mingas.  JAV nepripažinimo politika
tęsėsi beveik pusę šimtmečio, kol
Lietuvai pavyko atstatyti savo nepri-
klausomybę 1991 metais. 

,,nematomą frontą” pažiū rė jus
AUŠRA ŽUKAUSKAITĖ

Liūdnas ir gražus filmas, dažną žiūrovą sujaudins iki širdies gelmių, kaip
ir mane sujaudino bežiūrint. Neužmirštama Lietuvos istorijos dalis –
svarbi ne tik lietuviams, bet ir kitoms tautoms.  Sujaudino ne tik Juozo

Lukšos-Daumanto atsidavimas ir pasiaukojimas tėvynei, bet ir nelaiminga
meilė. Nuotraukos, laiškai ir interviu su buvusiais partizanais bei kitais liudi-
ninkais priminė širdyje glūdinčias nuoskaudas dėl lietuvių tremties (kurias
dažnai jauni lietuviai jaučia dėl savo senelių ir tėvų gyvenimo), okupacijos,
išbuo žinimo, tautos supriešinimo...  Man šis filmas labai patiko, net jeigu kai
kas jį ir pavadintų komerciniu. Manau, kad jį verta pamatyti – ne tik lietu-
viams ar lietuvių emigrantams bei jų palikuonims, bet ir amerikiečiams,
kurie dažnai nežino nei Lie tuvos valstybės (bei kitų Baltijos šalių), nei juo
labiau jos istorijos... 

Aušra Žukauskaitė  stažuojasi LR gen. konsulate New Yorke 

,,NEMATOMAS FRONTAS” Įspūdžiai po
filmo peržiūros

Visi MėgsTA KiNą

Tiesa, filme neužsimenama apie
tai, kad JAV buvo išvysčiusi karinę
strategiją kariuomenės dalinių siun-
timui anapus Geležinės uždangos
karo su Rusija atveju.  Pirmasis spe-
cialus JAV kariuomenės dalinys, pa-
vadintas ,,Green Berets”, buvo su-
kurtas 1952 metais – jo pradinė pa-
skirtis buvo padėti partizanams, ko-
vojantiems anapus Geležinės uždan-
gos.  Dalinio kariai buvo ruošiami su-
sisiekti su vietiniais partizanais ir pri-
sijungti prie jų rezistencinių kovų.
Uniformų  antpečiuose prisiūta emb-
lema su lotynišku posakiu, kuris reiš-
kia ,,Išlaisvinti prispaustuosius” (,,To
Free the Oppressed”).  Šio dalinio
kareiviai dar ir šiandien tebenešioja
uniformas su šia emblema.  

Filme vienas partizanas pareiškia
sako: ,,Svarbiau kovoti už tėvynę
negu už savo šeimą.”  Abejoju, ar
daugelis dabar pritartų tokiam po-
žiūriui.  Tačiau tada atsirado žmonių,
kurie prisiėmė tokią naštą ir paaukojo
savo gyvybę tėvynei.  Šis filmas yra
paminklas jų didvyriškumui.   Būtina
jį pamatyti.

Mano tėvas, Balys Raugas, buvo
Lietuvos kariuomenės karininkas,
patriotas, aktyvistas, žurnalo ,,Ka -
rys” redaktorius.  Kalbėdamas apie
lietuvius partizanus, jis man prasi-
tarė, kad antrosios sovietų okupacijos
metu nebūtų bėgęs iš Lietuvos, o būtų
tapęs partizanu, – jei ne šeima ir vai-
kas, t. y.  – aš. 

Filmo kūrėjai (iš k.): Vincas Sruoginis, Jonas Ohman ir Mark Johnston Jono Kuprio nuotr.
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JUOZAS KAZLAUSKAS

Lapkričio 15-osios vakarą Šv.
Tre jybės bažnyčioje Hartfor-
de, Con necticute, susirinkęs

gausus būrys lietuvių žiūrėjo Čika-
goje vykusio šventinio spektaklio-
koncerto, skirto Donelaičio 300-ųjų gi-
mimo metinių minėjimui, vaizdo įra-
šą. Renginys Či kagoje buvo tikrai
nuostabus ir susilaukė iš žiūrovų
daug komplimentų ir plojimų.

Pertraukėlės metu JAV LB Kraš-
 to valdybos pirmininkė Sigita Šimku -
vienė įteikė Žalgirio medalį dr. Elo nai
ir dr. Rimui Vaišniams (nuotr. d.) už
aktyvią veiklą lietuviškame gyvenime
ir darbus Lietuvai. Dr. Rimas jau
daug me tų Yale studentų atostogų
me tu vyksta padirbėti į Lietuvos uni-
versitetus – VDU ir KU. 

Apdovanota buvo ir JAV LB Kul-
tūros tarybos pirmininkė Rūta Pakš -
taitė-Cole. Jai už nuoširdų darbą per
pastaruosius dvejus metus ir įnašą į
LB kultūrinį gyvenimą buvo įteikta
knyga „Lietuvių kultūrinis paveldas

MARIJA DAINIENĖ

Lapkričio 21–22 dienomis Balti-
 mo rės ir Washingtono Lietuvių
Ben druomenėse lankėsi JAV LB

Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šim-
ku vie nė. Baltimorėje ji susitiko su Šo-
kių šventės organizacinio komiteto at-
stovais, domėjosi jų veikla ruošiantis
svarbiam įvykiui – XV JAV lietuvių Šo-
kių šventei, kurioje jie bus ren ginio šei-
mininkai. Baltimorės Lietu vių na-
muose LB KV pirmininkė pa buvojo
„Malūno” senjorų šokių ko lektyvo vie-
nerių metų veiklos pami nėjimo vaka-
ronėje. Po vakaronės su Šokių šventės
organizacinio komiteto pirmininku
Linu Orentu S. Šim kuvienė apžiūrėjo
viešbučius ir are ną, kur vyks šventė.

Kristijono Donelaičio lituanis tinėje
mokykloje, Washington DC, Krašto val-
dybos pirmininkė susitiko su mokyklos
mokytojais, mokiniais ir jų tėvais. Ji pa-
dėkojo už pasiaukojantį darbą ir mo-
kytojams, ir moki nių tėvams.

LB KV pirmininkė taip pat lan kėsi
pamokose, stebėjo mokytojų ir mokinių
bendravimą, matė tėvų tei giamą nusi-
teikimą saugoti ir puo se lėti paveldėtas
tautines vertybes. Mo kyklos bendruo-
menėje ji iškėlė Švie timo tarybos svar-
bą, gyrė jaunosios kartos užsispyrimą
išlaikyti lietuvių kalbą, kultūrą ir tra-
dicijas. Savo kal boje patvirtino, kad
mokykla yra tautinės dvasios židinys.

JAV LiETUViŲ BENDRUOMENė

Smagus renginys Hartforde

Tado Vismano nuotraukos     

Amerikoje”.
Susirinkusieji vaišinosi tradici niais lie tuviškais ba-

landėliais.
Renginio metu bendrai nuotrau kai susirinkę dalyviai

JAV LB Krašto valdybos nariai: JAV LB KV pirmi nin kė Si-
gita Šimkuvienė, JAV LB KV Kultūros tarybos pirminin-

kė Rūta Pakštaitė-Cole, dr. Elona Vaišnienė ir JAV LB KV
iždininkas Juozas Kaz lauskas (nuotr. k.).

Labai ačiū Harfordo apylinkės pirmininkei Dijanai Nor-
kienei už puikų renginuką!

Juozas Kazlauskas – LB KV iždininkas

Krašto valdybos pirmininkės viešnagė išjudino lietuvius

,,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!

Susitikimo akimirka Kristijono Donelaičio lituanistinėje mokykloje
Artūro Vorobjovo nuotr.

Ragino mo kinius tapti aktyviais Lie-
tuvių Ben druomenės nariais, sekti
savo tėvų pavyzdžiu. 

S. Šimkuvienė pristatė Janinos
Udrienės ir Arvydo Urbonavičiaus pa-
rengtą vadovėlį naujiems Lietuvių Ben-
druomenės nariams „Kas yra JAV Lie-
tuvių Bendruomenė?”. Kaip smagu
buvo mums visiems išvysti kny gelės
puslapiuose mūsų (K. Done laičio) mo-
kyklos vaikų nuotrauką kartu su LR
prezidente D. Grybaus kaite! Viešnia
paaiškino JAV Lietu vių Bendruomenės
organizacinę sche mą. Mokytojus ir
mokinių tėvus ragino dalyvauti rinki-
muose, kelti savo kandidatūras į vieti-
nes apylin kes, į Tarybą, kad būtų iš ko
pasirinkti, kad išrinktų pačius akty-

viausius. Vyresnių klasių mokiniams
pasakojo apie LB istoriją ir organiza-
cijos svarbą lietuvių gyvenime. Prie ka-
vos puo delio susirinkusieji galėjo už-
duoti jiems rūpimus klausimus.

Pirmininkė pasakojo apie Lietu vių
Fondo gražų bendradarbiavimą su Lie-
tuvių Bendruomene, apie bendrus lie-
tuvybei remti projektus. Ska tino tapti
Lietuvių Fondo nariais. Nors ir mažas
kiekvieno lietuvio įna šas Fondui yra la-
bai reikalingas. 

Priminė apie galimybę lietuvių iš-
eivijos studentams stažuotis Lietu voje
(LISS). Papasakojo apie stažuo čių pa-
tirtį – programa padeda jauniems žmo-
nėms įgauti žinių, įsi tvir tinti ir remia
Lietuvos klestėjimą, stiprina Lietuvos,

JAV ir Kanados lie tuvių ryšius. Pir-
mininkė į susitiki mą atsivežė ir pluoš-
tą lietuviškos spaudos, ragino ją pa-
remti ir užsi sa kyti, prenumeruoti savo
vaikams ar giminaičiams kaip dovaną
Šv. Kalėdų proga.

Šeštadienį po pietų Sigita Šimku-
 vienė, lydima Washington, DC apy lin-
 kės pirmininkės Danelės Vidutie nės,
aplankė garbius visuomeninin kus Dalę
ir Algį Lukus ir Lietuvių Bendruome-
nei daug nusipelniusią Virginijos ir Al-
gimanto Gurecko šeimą.

Sigitos Šimkuvienės apsilanky-
mas sustiprino mūsų žinojimą, kad
esame svarbūs, nes Krašto valdybos pir-
 mininkė savo dėmesiu ir rūpesčiu ge ba
apglėbti visus.

S. Šimkuvienė ir A. Gureckas
Danelės Vidutienės nuotr.
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Užkandžiai su lavašu  –  greita ir patogu
Lavašas su daržovėmis

Reikės: lakšto lavašo, 3 morkų, 1/2 baltagūžio ko-
pūsto, 3 paprikų, po saują smulkintų krapų ir petra-
žolių, cit rinos sulčių, druskos, maltų juodų jų pipirų,
aliejaus.

Morkas, kopūstą ir paprikas supjaustykite šiau-
deliais, suberkite susmulkintus žalumynus, ap-
šlakstykite citrinų sultimis ir pabarstykite druska
bei pipirais. Mišinį dėkite ant į ke turias lygias dalis
padalyto lavašo lakšto ir suvyniokite plonus sukti-
 nu kus. Įkaitinkite truputį aliejaus ir pa kepinkite suk-
tinukus iš abiejų pusių po kelias minutes.

Su pomidorais ir vištiena

Reikės: 3 lakštų kavašo, papri kos, svogūno, 2 po-
midorų, svaro vištie nos (be kaulų), salotų lapų, ma-
jonezo, druskos, mėgstamų prieskonių, aliejaus.

Svogūną susmulkinkite ir pakepkite aliejuje.
Tada sudėkite smulkiai supjaustytą vištieną ir iš-
kepkite. Li kus 10 minučių iki kepimo pabai gos su-
berkite smulkiai supjaustytą pap ri ką, o pabaigoje
įberkite druskos ir prieskonių. Vištieną su daržo-
vėmis sudėkite ant lavašo lakšto palikdami nedide-
lius kraštus, uždenkite kitu la vašo lakštu ir ant jo iš-
dėliokite salotų lapus. Ant salotų dėkite plonus po-
midorų griežinėlius ir aptepkite juos ma  jonezu.

Ant viršaus uždėkite liku sį lavašo lakštą, truputį pa-
teptą majo nezu. Viską atsargiai, bet gana tvirtai su-
sukite į vyniotinį. Kad geriau lai kytųsi, galite įvy-
nioti į maistinę plė velę. Įdėkite į šaldytuvą ir laiky-
kite apie valandą. Tada vyniotinį, nuėmę plėvelę, su-
pjaustykite gabalėliais.

Su vištiena, daržovėmis ir rūkytu sūriu

Reikės: lakšto lavašo, 2 uncijų „dešrinio” rūky-
to sūrio, 2 uncijų bro ko lių, 4 vištos šlaunelių, 1/2 cu-
kinijos, 4 šaukštų grietinės, 4 šaukštų aliejaus, drus-
kos, maltų juodųjų pipirų, aitrių jų paprikų miltelių.

Vištų šlauneles ir brokolius išvir ki te. Įkaitintame
aliejuje apkepinkite juostelėmis supjaustytą cukiniją,
pa barstykite druska ir pipirais. Lavašą patepkite
grietine ir išdėliokite plo  nais griežinėliais supjaus-
tytą sūrį. Ant jo sudėkite pakeptas cukinijas. Toje pa-
čioje keptuvėje, kurioje kepėte cukinijas, apskru-
dinkite susmulkintą vištieną. Ją ir truputį pasmul-
kintus brokolius taip pat sudėkite ant lavašo lakšto.
Pabarstykite aitriosio mis paprikomis. Susukite vy-
niotinį, perpjaukite per pusę, suvyniokite į fo liją ir
dėkite į 375–400˚ F tempera tū ros orkaitę. Kepkite 15
minučių.

Pyragas su lavašu ir malta mėsa

Reikės: lavašo lakšto, svaro maltos mėsos, 1/2 sva-

ro kietojo sūrio, puodelio grietinės, 1/2 puodelio kefyro,
3 kiaušinių, 2 svogūnų, vyšninių pomidoriukų, alie-
jaus, sviesto, maltų juo dų jų pipirų, druskos.

Svogūnus smulkiai supjaustyki te ir patroškin-
kite svieste. Tada sudė ki te mėsą ir truputį apke-
pinkite. Ke fyrą sumaišykite su keliais šaukštais grie-
tinės ir šiuo mišiniu aptepkite la vašą. Ant jo viršaus
sudėkite paruoš tą mėsą ir pabarstykite tarkuotu sū-
 riu. Viename lavašo krašte išdėlio ki te pomidoriukus
ir nuo jo pradėkite sukti vyniotinį. Gilesnę kepimo
for mą išklokite kepimo popieriumi, kraš tus patep-
kite aliejumi. Tada at sar giai susukite vyniotinį spi-
rale ir įdė kite į kepimo formą. Kiaušinius išplakite
su likusia grietine, įberkite druskos, pipirų ir už-
pilkite ant vy nio  tinio. Dėkite į 375˚F temperatūros
orkaitę ir kepkite, kol kiaušinių ir grie tinės masė įgis
gražų rusvą at spal vį.

Gardus ir kvapnus pagardas – chatney 

Ne paslaptis, kad su tinkamu pa gardu patiektas
maistas – ir skanesnis, ir kvapnesnis. Aišku, kodėl:
pa ga minti gerą padažą – viena aukščiau sių kulina-
rijos apraiškų. Tik neiš sigąskite – pagardinti mais-
tą galima paprastais ir greitai paruošiamais pa da-
žais.

Chatney – kvapnus, pikantiškas, saldžiarūgštis
padažas, paprastam patiekalui suteikiantis išskir-

tinio skonio. Už šio skambaus žodžio slypi Indijos kul-
tūra. Padažas gaminamas iš smulkiai pjaustytų
vaisių arba dar žovių, paskanintų gausybe priesko-
 nių, cukrumi ir actu. Jų receptai to kie įvairūs, kad
kiekvienas gali išsi rinkti tinkamą. Kaip teigia indų
virėjai, tikras chatney turi būti aitrus, kad jo galima
būtų suvalgyti tik tru putį, ir toks saldus, kad norė-
tum dar ir dar. Pagardo tirštumas labai įvai rus – nuo
skysto padažo iki džemo. Jis gaminamas kaip dže-
mas: produktai susmulkinami, supjaustomi arba su-
trinami ir verdami ant mažos ug nies. Pabaigoje su-
pilami prieskoniai ir išpilstomi į stiklainius. Geriau
pa dažus pasigaminti iš anksto, kad nu sistovėtų jų
skoniai. 

Chatney verdami iš mangų, žalių pomidorų,
obuolių, vynuogių, česna kų, ananasų, svogūnų. Į kai
kuriuos dedama tik vienos rūšies vaisių (pa vyzdžiui,
mangų), į kitus primaišoma keletas. Vaisiai su-
pjaustomi mažais ga balėliais ir verdami su cukraus
saldalu, pagamintu iš rudojo cukraus ir acto, vaisių
sulčių bei įvairių prie sko nių (cinamono, aitriųjų pa-
prikų, kardamono, kalendros ir kt.). Nema žas pasi-
rinkimas yra parduotuvėse, bet čia panašiai kaip su
uogienėmis – vargu ar kada pavyktų nusipirkti
gardesnio pagardo, nei tas, kurį galima išsivirti pa-
čiam – su didžiausia meile ir rūpesčiu. Tamsioje ir
šaltoje vietoje juos galima laikyti visą pusmetį. Jie
tinka prie paukštienos, įvai rių mėsos ir žuvies pa-
tiekalų.

Pagardas su mango vaisiais ir paprikomis

Reikės: svaro mangų, 1/2 svaro raudonų pa-
prikų, 2 šaukštelių imbie ro, skiltelės česnako, nedidelio
svogū no, 1/2 puodelio rudojo cukraus, puo delio bal-
tojo vyno acto, šaukštelio drus kos. 

Mangus nuvalykite, išimkite kau liukus ir su-
pjaustykite kubeliais. Paprikas perpjaukite per
pusę, išim kite sėklas ir susmulkinkite ne di de liais ku-
beliais. 

Svogūną supjaustykite plonais pusžiedžiais.
Puode užvirinkite actą su cukrumi, suberkite svo-
gūnus ir pa virinkite 5–10 minučių. Sumeskite man-
gus ir paprikas, smulkintus česnakus. Užvirinkite,
sumažinkite kait rą ir virkite atsargiai maišydami,
kol sutirštės. Galiausiai suberkite pries konius, dar
kartą užvirinkite ir nu kaiskite. 

Supilstykite į stiklainius ir laiky ki te šaldytuve.

Moliūgų ir pomidorų pagardas

Reikės: apie 6 oz moliūgo, 4 oz po midorų, svo-
gūno, skiltelės česna ko, saujos geltonųjų razinų, puo-
delio ru dojo cukraus, nugriebto šaukštelio malto im-
biero, po 1/2 šaukštelio juo dųjų ir kvapiųjų pipirų žir-
nelių, puo delio baltojo vyno (arba obuolių) acto.

Moliūgus ir pomidorus supjaus ty kite nedideliais
kubeliais. Nuvaly ki te ir smulkiai supjaustykite
česna ką ir svogūną. Sugrūskite pipirus. Jei neturi-
te grūstuvės, galite naudoti pi pirų žirnelius. Sudė-
kite visus produk tus į indą, supilkite actą, užvirin-
 kite, sumažinkite kaitrą ir virkite mai šydami, kol su-
tirštės. Sukrėskite į švarius indelius ir laikykite šal-
dytuve.

Įvairių vaisių pagardas

Nulupkite 3 nepernokusius obuo lius, 2 kriaušes,
1 mažą ananasą, supjaustykite viską mažais gaba-
lėliais. Nulupkite 3 česnako skilteles, rupiai jas su-
kapokite ir suberkite į puodą drauge su vaisiais. Už-
denkite ir 15 mi nučių virkite ant labai lėtos ug nies,
vis pamaišant. 

Vaisiai turi sutežti, bet neparus ti. Suberkite 2
puodelius cukraus, šaukštelį druskos, šaukštelį su-
maltų kmynų, žiupsnį maltų imbierų, žiupsnį Kajeno
pipirų, pusę puodelio geltonų ir šiltame vandeny nu-
plautų ir puodelyje acto pamirkytų razinų be kau-
liukų.

Gerai išmaišykite, neuždengus pusvalandį pa-
kaitinkite ant lėtos ug nies (neturi smarkiai kun-
kuliuoti). Protarpiais pamaišykite. Nukaitus su-
krėskite į stiklainius ir uždaryki te. Prieskonių rū-
šis, kiekį ir santykį va lia keisti – nelygu skonis.

Citrinų pagardas su garstyčių grūdeliais

Nuplaukite 3 gerai sunokusias citrinas plona žie-
vele. Spjaustykite skridiniais, išimkite sėklas, rupiai
su kapokite. Sudėkite į dubenį, užber ki te šaukštu
druskos, uždenkite ir pa likite maždaug 10 valandų.
Nulupkite ir smulkiai supjaustykite 3 mažus svo-
gūnus.

Suberkite į puodą drauge su citrinomis, įpilki-
te pilną puodelį acto, įber kite šaukštą plačiai var-
tojamų prieskonių mišinio (maltų juodųjų pi pirų,
malto muskato, maltų gvazdi kėlių, malto cinamono,
malto imbie ro bei kvapiųjų pipirų).

Išmaišius pakaitinkite, paskui suberkite gerus
2 šaukštus garstyčių grūdelių, pilną puodelį rudojo
cuk raus, saują nuplautų razinų, gerai vis ką išmai-
šykite, užvirinkite, suma žinkite ugnį ir 50 min.
virkite ant lė tos ugnies, kol citrinos visiškai su minkš-
tės.

Supilkite į švarius, sausus ir pakaitintus stik-
lainius ir uždarykite. Šis pagardas itin dera prie mė-
sos ar žuvies, keptos ant iešmo ar grotelių.

Pagal „Virtuvės paslaptys”

MŪsŲ sTALUi
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,,Pro Felikso dureles”
Pirmosios dvi Dovilės Užubalytės-Zduoba

naujos kny gelės vaikams „Pro Felikso dureles”
siuntos buvo išpirktos kaip mat! Ir štai į ,,Draugo”
knygynėlį iš tolimosios Australijos atkeliavo dar
vienas siun tinys. Gražiai dailininkės Ados Sut -
kuvienės iliust ruotoje knygutėje lietuvių kalba
pasakojami devynmetės Rimos ir jos šuns Felikso
nuotykiai pil noje paslapčių šalyje, tarp kalbančių
gėlių ir gyvūnų. 

Knygos kaina – 10 dol. (IL pridėtinės vertės
mo kestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.).
Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

Marija Eivaitė-Hauser, gyve nan ti Lexington, MA, pratęsė meti nę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Padėka už išsaugotą lietuviško
žodžio skambėjimą.

Lietuvių Bendruomenės Brigh ton Parko valdyba, Chicago, at-
siun tė 100 dol. laikraščio leidybos išlai doms sumažinti. Nuoširdžiai dėko-
jame už dosnią paramą.

Stasys J. Kungys, gyvenantis Fairfield, CA, kartu su metinės
„Drau go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už suteiktą
paramą.

Jūra C. Žibas, gyvenanti New York, NY, suprasdama nelengva
„Drau go” finansinę padėtį laikraščio išlaidoms sumažinti atsiuntė 100
dol. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią paramą.

S. Pinney, gyvenanti Glaston bury, CT, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Ačiū, kad skaitote, ačiū, kad finansiškai
remiate mūsų laikraštį.

Vytautas M. Ringus, gyvenantis Norman, OK, „Draugo” leidybos
išlaidoms sumažinti atsiuntė 100 dol. Nuoširdi padėka už dosnią paramą.

Patricia Nelia Paulauskas, gyvenanti Chicago, IL, negalėdama da -
lyvauti „Draugo” pokylyje, atsiuntė laikraščio išlaidoms sumažinti 65 dol.
Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

www.draugas.org/mirties.html

PO ANgELO sPARNU

Antrajame  advento sekmadie-
nyje Bažnyčia atsigręžia į pa-
skutinį Senojo Testamento pra-

našą Joną Krikštytoją. Jis yra di-
džiausias iš pranašų, nes jo misija
buvo apreikšti žmonijai Dievo Avinėlį –
Kristų. Ortodoksų Bažnyčioje Jonas
Krikš tytojas yra vadinamas Rytų
žvaigžde, užtekėjusia apreikšti Saulės
Kris taus. 

Jono misija prasidėjo dykumoje,
tyruose, kur jis praleido daugumą savo
gyvenimo metų pasninkaudamas ir
melsdamasis Dievui. Čia jis gyveno ra-
dikalų asketišką gyvenimą pasitraukęs
į vienumą buvo nuolat Dievo akivaiz-
doje. Išorinis pasaulis jam jau neeg-
zistavo, neegzistavo ir buitiniai rū-
pesčiai, varginantys pasaulio žmones.
Jis apsidengdavo kupranugarių kai-
liais, strėnas apsijuosdavo odiniu dir-
žu. Valgydavo  tai, ką jam pasiūlydavo
pati gamta: įvairias šaknis, skėrius
ar laukinių bičių medų. Dykumoje jis
ruošiasi savo misijai, nes žino, kad
Die vas jį išsirinko nuo motinos įsčių
būti savo rinktiniu įrankiu, apreikšti
žmonijai ateinantį Išganytoją. 

Šv. Jono Krikštytojo laikysena
mus šiuo advento metu kviečia pasi-
traukti į savo vidinę dykumą, ir tylą bei
vienumą, kur galėtume pabūti vieni su
Dievu ir išgirsti Jo balsą. Mūsų širdys
taip dažnai yra apsunkusios nuo įvai-
riausių rūpesčių, kad jie išsiurbia
mūsų jėgas ir laiką net advento metu.
Tačiau šis žemės gyvenimas tik aki-
mirka, tik menka valandėlė.  Jonas
mus  Evangelijoje ragina: Per dykumą
tieskite Viešpačiui kelią! (Mk 1, 3)  

Biblijos kontekste dykuma yra
daug daugiau nei  tik  geografinis re-
gionas. Dykuma Biblijoje turi stiprią
simbolinę prasmę: čia tiesiasi ir iš-
rinktosios žydų tautos kelias į Paža-
dėtąją žemę, čia melstis traukiasi ir
pats Jėzus, čia jis yra velnio gundomas. 

Mes kviečiami savo širdies dyku-
moje nutiesti Dievui kelią, išgirsti Die-
vo balsą tyruose. Dažnai mes bijome dy-
kumos, bėgame į pasaulio šurmulį,
kad nereikėtų stoti Dievo akivazdon, jo
Meilės šviesoje pamatyti savęs. Šis lai-
kas yra skirtas stabtelti, atlaisvinti
Dievui vietą mūsų sielose.

Jonas, pajutęs Dievo raginimą,
nusileidžia iš dykumos prie Jordano
upės kviesti žmonių atsivertimui ir
krikštyti jų atgailos krikštu. Šis krikš-
tas yra  daug daugiau nei  religinis ri-
tualas, žydų praktikuotas ritualinis
apsiplovimas. Visų ateinan čiųjų  krikš-
tytis Jonas reikalauja gilaus atsiverti-

mo, atgailos, atsiža dė jimo savo seno gy-
venimo. Šis krikštas turi paruošti ke-
lią Mesijo atėji mui. Minios žmonių iš
Judėjos ir Jeruzalės traukia pasiklau-
syti Jono. Jo žodžiai veikia kaip ugnis,
neveltui jis lyginamas su didžiuoju
žydu pranašu Eliju. Jau seniai žydų
tauta nematė savo tarpe pranašo, o
čia didžiausias iš pranašų, tas, kuris
tiesia kelią Dievo Avinėliui, Pasaulio
Gelbėtojui.

Jonas yra nepaprastai laisvas žmo-
gus ne tik ta prasme, kad jo ne vargina
šios žemės rūpesčiai, bet jis laisvas sa-
kyti tiesą ir nesvarbu – ar prieš jį sto-
vi karalius, ar paprastas kareivis, Jo-
nas niekam nepataikauja. Pamatęs fa-
riziejuose ir sadukiejuose jų širdies
veidmainystę, Jonas juos bara: Angių
išperos, kas jus pamokė bėgti nuo besi-
artinančios rūstybės? Duokite atsiver-
timą liudijančių vai sių! (Mt 3,8)

Jonas skelbia Dievą ne tik kaip
Gelbėtoją, bet ir kaip Teisėją: Štai kir-
vis jau prie medžio šaknų, ir kiekvienas
medis, kuris neduoda gerų vaisių bus iš-
kirstas ir įmestas į ugnį. 

Jonui Krikštytojui už tiesą kara-
lius Erodas Antipas nukirto galvą. Jis
yra pirmasis Naujojo Testamento kan-
kinys. Jonas pramina mums krikš čio-
nims kelią – nebijoti Tiesos, liudyti Tie-
są nebijant net kankinystės. Mes esa-
me pasaulio druska, jeigu druska iš-
sidvoks, pasaulis galutinai supus. Tad
krikščionis negali eiti veidmainystės
keliu. Jis yra pasaulio žiburys, Tiesos
žiburys. 

Jau angelas išpranašavo Jono tė-
vui Zacharijui šventykloje, kad jam gi-
lioje senatvėje siunčiamas sūnus  bus
didis Viešpaties akyse, iš pat motinos
įsčių bus kupinas Šventosios Dva sios ir
daugybę Izraelio sūnų atvers į Viešpa-
tį, jų Dievą. (Lk 1, 15–16)

Tačiau pats Jonas savęs nelaiko di-
džiu: Tiesa, aš krikštiju vandeniu, bet
ateina už mane galingesnis, kuriam
aš nevertas atrišti apavo dirželio. Jis
krikštys jus šv. Dvasia ir ugnimi. (Jn 3,
16) 

Jonas supranta, kad jo misija yra
tik nutiesti Dievui kelią ir pasitrauk-
ti, paruošti žmonių širdis Dievo atėji-
mui ir pasislinkti į šešėlį. Jis labai nuo-
lankus, kaip minkštas molis Dievo
rankose.

Jonas Krikštytojas Rytų krikščio-
nių yra apgiedamas kaip laukinis dy-
ku mų erškėtis. Advento metu jis mus
kviečia būti dygiais pasaulio tušty-
bei, tačiau švelniems Dievo meilės bal-
sui, beldžiančiam į mūsų duris.

Jėzaus pirmtakas –  
šv. Jonas Krikštytojas

RENATA ŽIŪKAITĖ

ĮVAiRūS

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

PeTRAS V. KiSieLiUS, Md, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChirUrGAi ViDAUS liGOS 

edMUndAS ViŽinAS, M.d., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLioBA, M.d.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

eUGene C. deCKeR, ddS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
55 e Washington, Ste 2401, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

AdVoKATAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis,
minimali anglų kalba, nevairuoja. Gali
pakeisti savaitgaliais.
Tel. 773-940-5264.  

� Moteris ieško senelių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Patirtis, rekomenda-
cijos, vairuoja. 
Tel. 312-420-3770. 

� Profesionali, sąžininga moteris, turinti
didelę slaugos darbo patirtį, legali, vai-
ruojanti automobilį, ieško pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo su gyvenimu
Čikagoje ar jos priemiesčiuose. 
Tel. 312-647-3208. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su grįžimu namo. Gali pakeisti sa-
vaitgaliais. Kartu gali dirbti ir vyras. 
Tel. 708-691-6996. 

Remkime 
Draugo
fondą

www.
draugofondas.org
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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

paremti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) pastato remontą. 
Per 30 lietuvių dailininkų darbų iš Virginijos ir Vitalio Sirusų rinkinio yra parduodami interneto

aukcione. Varžytinės baigsis gruodžio 13 d. 6 val. v. (New Yorko laiku). 

ARTatSLA.com
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje/Lithuanian Alliance of America

307 W. 30th St. New York, NY 10001

meno aukcionas

� Indiana  Welcome Center 7770 Co-
rinne Dr. Hammond (I-94 exit South Ken-
nedy) didžiojoje salėje vyksta paroda pa-
vadinta ,,A Christmas Story Comes
Home”.  Joje jau nuo 1999 metų daly-
vauja JAV Lietuvių Bendruomenės East
Chicago apylinkės valdyba. Mūsų eglutė,
papuošta lietuviškais šiaudinukais, žavi
lankytojus.  Šią kalėdinę parodą kasmet
aplanko apie 10 000 žmonių. Savaitgaliais
vyksta įvairios meninės programos.  Pa-
roda tęsis iki 2015 m. sausio 4 d. Užsu-
kite!

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažny-
čioje (Marquette Parke) gruodžio 13 d.,
šeštadienį, 3 val. p. p. bendruomenines
susitaikinimo pamaldas ves svečias iš Ka-
nados, kun. Paulius Rudinskas, OP. Kvie-
čiame dalyvauti.

� Sekmadienį, gruodžio 14 d., tuoj po 10
val. r. lietuviškų šv. Mišių Apreiškimo baž-
nyčioje kviečiame į Kūčias, kurios vyks
Mt. Carmel bažnyčios salėje, 275 N 8th
St, Brooklyn, NY 11211. Pradžia – 11 val.
r. NY Maironio mokyklos mokiniai prista-
tys programėlę ,,Skaičių ir žodžių prasmė
dvejose Kalėdų dainose”. Visų laukia tra-
diciniai Kūčių valgiai, Kalėdinės giesmės,
Kalėdų Senelis.

� Edvardo Gervicko lituanistinė mokykla,
Rochesterio Lietuvių draugija ir Bendruo-

menė kviečia visus į Kalėdinę Eglutę ir
Tradicines Kūčias. Šventė įvyks gruodžio
14 d. 1:30 val. p. p. (po 12:30 val. lie-
tuviškų šv. Mišių) adresu: Seton Catholic
School Gym165 Rhinecliff Drive, Roches-
ter, NY 14618. Daugiau informacijos: re-
gina_juodeikiene@yahoo.com.

� Gruodžio 19 d. 7:30 val. v. Čiurlionio
galerijoje (5620 S. Claremot Ave., Chi-
cago, IL 60636)  vyks dailininko Karolio
Avižienio personalinės parodos atidary-
mas. Parodoje matysite ne tik dailininko
paveikslus, bet ir jo kurtus papuošalus.
Maloniai kviečiame apsilankyti

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija
(Marquette Parke)  gruodžio 21 d., sek-
madienį, po 12 val. r. šv. Mišių kviečia vi-
sus prie bendro parapijos Kūčių stalo. Pra-
šome iš anksto užsisakyti stalus ir nusi-
pirkti bilietus. Kaina – 20 dol. Pasiteirauti
tel. 773-776-4600.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija 
(Šv. Mišių tvarka, Adventas ir Kalėdos) 

2014 m. gruodis 

Gruodžio 14 d., sekmadienį: Kalėdinis chorų koncertas (dalyvauja misijos
choras ir vaikų choras ,,Vyturys”) 

Gruodžio 15 d. ir 19 d.: Bendruomeninis Susitaikymo vakaras (išpažintys)
7 val. v. 

Gruodžio 22 d., pirmadienį: Bendruomeninis Susitaikymo rytas (išpažin-
tys) 11 val. r. 

Gruodžio 24 d., trečiadienį: Kūčių dienos šv. Mišios 4 val. p. p. Mišių metu
giedos vaikų choras ,,Vyturys” 

Gruodžio 24 d., trečiadienį: Misijos Kūčių vakarienė. Pradžia 6:30 val. v.
(registruotis iki gruodžio 20 d.) 

Gruodžio 24 d., trečiadienį: Bernelių šv. Mišios – 10 val. v. (giedos misijos
choras) 

Gruodžio 25 d., ketvirtadienį: Kalėdų šv. Mišios  – 9 val. r. (giedos solistė) ir
11 val. r. (giedos kamerinis choras) 

Gruodžio 28 d., sekmadienį: Šventosios Šeimos šventė ir blynų pusryčiai
po 9 val. r. ir po 11 val. r. šv. Mišių. 

Gruodžio 29–30 dienomis:  Biblinė vaikų stovykla, kuri vyks nuo 9 val. r. iki
5 val. p. p. Ateitininkų namuose. 

Gruodžio 31 d., trečiadienį: Šv. Mišios Naujųjų Metų išvakarėse bus auko-
jamos 6 val. v. 

2015 m. sausis

2015 m. sausio 1 d., ketvirtadienį:  Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos
diena. Naujieji Metai – šv. Mišios bus atnašaujamos 9 val. r.; 11 val. r. ir 6 val.
vakaro.

* Visose kalėdinėse Mišiose vaikučius kviečiame pasidabinti sparneliais 
Misijos raštinėje (14911 127th St. Lemont, IL 60439) galite įsigyti kalėdaičių.
Daugiau informacijos el. paštu: matulaitismission@gmail.com arba tel. 630-
257-5613 

Brighton Park Švč. Mergelės Marijos nekalto Prasidėjimo parapijos 
(2745 W. 44TH ST., Chicago, IL 60632)

2014 m. Kalėdinis šventaraštis  

Gruodžio 7 d., 2-ąjį Advento sekmadienį: 10 val. r. šv.  Mišias atnašaus kun.
Jaunius Kelpšas.

Gruodžio 13 d., šeštadienį: Susitaikimo pamaldos su asmeniška išpažintimi
ir konferencija su tėvu Paulium iš Kanados.

Gruodžio 14 d. 3-čiąjį Advento sekmadienį: 10 val. r. šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys ir tėvas Paulius iš Kanados.

Gruodžio 21 d., 4-tąjį Advento sekmadienį: 10 val. r. šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys.   Po pamaldų parapijos salėje  vyks suneštinis Kalėdinis
pobūvis.

Gruodžio 24 d., trečiadienį: 9 val. v. Bernelių šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys.

Gruodžio 25 d., ketvirtadienį: 10 val. r. Kalėdų ryto šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys.

Gruodžio 28 d., sekmadienį: 10 val. r. Šv. Šeimos šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys.

Sausio 1 d., ketvirtadienį: 10 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimdytojos šventės
ir Naujųjų Metų šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys.

Sausio 4 d., sekmadienį: 10 val. r. Trijų Karalių šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys

Taip pat primename, kad kiekvieną ketvirtadienį 8 val. r. šv. Mišios atnašauja-
mos lietuvių kalba. Po pamaldų klausomos išpažintys.

Ruošdamiesi Kūčioms ir Kalėdoms užsukite į „draugo” knygynėlį –
čia įsigysite kalėdaičių, kalėdinių atvirukų, knygų, meno albumų, knyge-
lių ir kompaktinių plokštelių vaikams. Knygynėlis dirba nuo pirmadienio
iki penktadienio nuo 8:30 val. r. iki 4:30 val. p. p. Tel. pasiteirauti: 773-585-
9500.

Artėja Kalėdos ir naujieji metai. Savo draugus, gimines, artimuosius ir
pažįstamus galite pasveikinti  „Draugo” puslapiuose. Paprastas ar eiliuo-
tas tekstas, šilti linkėjimai, nuotrauka – fantazijai nėra ribų! Sveikinimus
su tekstu ir 25 dol. čekiu siųskite „Draugo” administracijai adresu: 4545
W. 63rd St., Chicago, IL 60629. Jauskimės viena šeima!


