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Vakaras poeto 
atminimui – 5 psl.

Laikas atskleidžia visa, kas slapta, ir slepia visa, kas aišku – Sofoklis

ŠIAME NUMERYJE:

Buriasi jaunieji Bostono 
lietuviai – 4 psl.

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS
Krizių sprendimo negali atidėti

INGA PODŽIUKYNIENĖ

Kiekvienais  metais Massa chu setts valstijos Nantucket salos centrinėje gatvė-
je kalėdinę nuotaiką  įžiebia  pasipuošusios  parduotuvių vitrinos bei vaikų ir
suaugusiųjų  papuoštos šv. Kalėdų eglutės. Visi stengiasi papuošti eglutes kuo
išra dingiau ir įdomiau, nes vyksta gražiausios  kalėdinės eglutės konkursas.–
4 psl.

ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR 

Lietuvos užsienio reikalų ministras: ,,Reikia spręsti visas kri-
zes, negali kažkurių atidėti kitam laikui”

Senokai JAV dienraščio pirmajame puslapyje ma-
čiau straipsnį apie Lietuvą, atrodo, jog Lietuva tar-
si iškritusi iš karštų pasaulio naujienų srauto. Ir

nors sakoma, jog dažniausiai tai, kad nėra naujienų jau
savaime yra gera žinia, atrodo, jog Lietuva pasauliui ne-
beįdomi ir nesvarbi.

Tačiau Lietuvos Užsienio reikalų ministras Linas

Linkevičius, praė jusią savaitę lankęsis Washing tone, už-
tikrino, jog  Lietuva buvo ir yra svarbi ir aktyvi Šiau-
rės Europos ir Baltijos šalių regiono valstybė. 

Beje, su  ministru Linu Linke vičiumi susitikome tą
patį rytą, kai ,,The Washington Times”  pirmajame pus-
lapyje buvo paskelbtas interviu, kuriame energingas
Lietuvos diplomatijos vadovas daugiausia kalbėjo apie
stiprėjančią Rusijos propagandą ir apie būtinybę kur-
ti atsvarą Rusijos informacijai. Mi nistras interviu po-
puliariam Washingtono dienraščiui sakė, jog ,,Rusija
nėra partneris, Rusija yra faktorius”.

– 6 psl. 

Nantucket 
lietuvių eglutė
gražiausia

Renginio organizatorės Kristinos Ralkovos ir jai padėjusių mokytojų bei tėvelių bendromis
pastangomis lietuviško miško pasaka švenčių laikotarpiu džiugins Nan tucket bendruo-
menę ir salos svečius.                                             K. Ralkovos ir I. Puodžiukynienės nuotraukos

„Banginuko” mokyklėlės vaikučių
eglutė tarp jaunųjų dalyvių buvo pri-
pažinta pačia gražiausia Nantucket sa-
loje.

L. Linkevičius prie Memorialo Ukrainos bado aukoms atminti Washingtone.         LR ambasados Washingtone nuotraukos 



tis didelę problemą, „ka da saugumo karininkas pra-
deda spręsti švietimo sistemos klausimus” (BNS).
Valstybės saugumo reikalai tampriai susiję su švie-
timo sistemos klausimais. Valstybės slaptosioms
bei specialiosioms tarnyboms negali nerūpėti, kokios
vertybės puoselėja mos rusakalbėse mokyklose. Juk
būtent nuo jaunajai kartai puoselėjamų vertybių pri-
klauso, kas išaugs – valstybei lojalus ar jai priešiš-
kas žmogus. Mūsų saugumui dar turėtų rūpėti, ar Vi-
sagino skautai sukarintoje stovykloje tikrai buvo mo-
komi vien žygiuoti ir svaidyti granatas?

Neteisus ir filosofas G. Mažeikis, pareiškęs, esą
„Ukrainos Rados spren dimas iš rusų kalbos atimti re-
gioninės kalbos statusą paskatino neramumus Don-
base” (BNS). Nera mu mus Donbase paskatino ne pa-
 že mintas rusų kalbos statusas, o Krem liaus intrigos.
Jeigu oficialusis Kije vas nebūtų iš rusų kalbos ban-
dęs pa grįstai atimti regioninės kalbos privilegijų,
Kremlius būtų suradęs šimtus kitokių pretekstų pul-
ti rytinius Ukrainos rajonus.  Vladimiro Putino nebūtų
sulaikę net ir didžiausios ukrainietiškos nuolaidos.

Mano supratimu, G. Grinos pa siū lymą taik-
liausiai apibūdino Ed vardas Čiuldė, lrytas.lt tink-
lalapyje paskelbęs straipsnį „Gediminas Gri na – ne
blondinas, o tik balta varna”. E. Čiuldė mano, jog bu-
vęs VSD vado vas „nepasakė nieko tokio, kas leistų
anąjį apkaltinti peržengus civilizuoto dialogo samp-
ratą”. E. Čiuldė taip pat įsitikinęs, jog iš valstybės biu-
džeto finansuojamos bendrojo lavinimo mo kyklos
tautinėms bendrijoms „tu rėtų būti reta išimtis, o ne
taisyklė”. Jei vadovausimės būtent šia taisykle, aki-
vaizdu, kad Lietuva akivaizdžiai persistengia, besi-
rūpindama rusų bei lenkų kalbos puoselėjimu.

O štai Dovydo Pancerovo žodžiai
(15mi.lt), esą „ne Visagino skautai, šią
vasarą dalyvavę Rusijos jaunųjų žval-
gų stovykloje, turėtų ieškoti santykio su
Lietuvos visuomene, o mes turėtume
priminti tiems žmonėms, kad jie yra to-
kie patys lietuviai”, – nustebino. Taip,
mes privalome ieš koti nuoširdaus, abi-
pusiai pagarbaus bendravimo su Visa-
gino rusakalbiais būdų. Tačiau drau-

gystė negali būti vienpusė. Visaginiečiai taip pat pri-
valo ieškoti santykio su Lietuvos vi suomene. Visa-
giniečiai apart teisių dar turi ir pareigų. Tačiau D.
Pance rovo straipsnyje, iš kurio, beje, pa siskolinau
„žiauriai bjaurios temos” pavadinimą, neužsime-
nama apie visaginiečių pareigas gerbti Lietuvos
valstybingumą, istoriją ir kultūrą. D. Pancerovo
straipsnyje nė nesvars to ma versija, jog savo vizitu
į Rusijoje sukarintą stovyklą visaginiečiai įskau dino
Lietuvą ir turėtų mažų mažiausiai visų mūsų viešai
atsi prašyti padarę neapgalvotą kvailystę.

Kai kurių lietuvių skubėjimas atsiriboti nuo bu-
vusio VSD vadovo žodžių glumina dar ir dėl to, kad
iš ties egizstuoja dalykų, kuriuos de rėtų kuo greičiau
pasmerkti.

Omenyje turiu kad ir neseniai Lietuvos lenkų
mokslininkų draugijos organizuotą konferenciją
apie „ES tautinių mažumų kalbines teises”. Ji buvo
surengta Vilniuje. Į ją, regis, sugužėjo tik tie, kurie
mano, jog Lie tuva neva skriaudžia savo tautines ma-
žumas, jog lietuvių kalba, lyginant su rusų ir lietu-
vių kalbomis, neva per daug priviligijuota. Šią dis-
 kusiją taikliai apibūdino „Lietuvos ryto” apžvalgi-
ninkas Anatolijus La pinskas: „konferencija tapo
Lietuvos užsipuldinėjimų vieta”.

Štai nuo tokių renginių išties ver tėtų atsiriboti.
Juolab kad Varšu voje lietuviams niekas neleidžia su-
 rengti konferencijų, kuriose būtų kal bama apie tik-
rą (ne tariamą) Punske ir Seinuose lenkinamų lie-
tuvių skaus mą. Ir Maskvoje niekas mums neleidžia
organizuoti konferencijų, kuriose būtų užjaučiami
Kalinin grado srityje tikrai (ne tariamai) rusinami lie-
tuviai.

Šiandien pasirinkau būtent tokį pava-
dinimą. Intriguojantis? Galbūt. Bet ar
teisingas? Žiauriai bjaurių te mų ne-

būna. Tema „žiauriai bjauri” tampa tik tuo-
met, kai sakoma ne visa tiesa, kai specialiai
vengiama išdės tyti pagrindinius faktus arba
tiesiog bijoma išvardinti absoliučiai visus ar-
gumentus.

Buvusio Valstybės saugumo departa-
mento (VSD) vadovo Gedimino Grinos svars-
tymas dėl valstybinių mokyklų kitataučiams
Lietuvoje pa grįstumo išprovokavo per daug triukš-
 mingas diskusijas. Mes kaip akis išdegę puolėme
smerkti buvusį valstybės pareigūną, tepasakiusį, jog
Lietuvoje valdiškos mokyklos kita tau čiams tampa
savotiškais „švietimo getais”. 

Oponentų sąrašas – ilgas. Tarp atsiribojusiųjų
– naujoji VSD vadovybė („Primename, kad G. Gri-
na dirbo VSD iki 2015 metų balandžio mėnesio. Šiuo
metu jo reiškiama pozicija yra piliečio asmeninė
nuomonė”). Tarp kritikavusiųjų – filosofas Gin-
 tautas Mažeikis, įžvelgęs „Kremliaus provokaci-
ją”. Tarp pasipiktinusiųjų – ir filosofas Leonidas
Donskis, susi rūpinęs, kad tik Lietuvoje nebūtų nai-
kinama viena iš prestižiškiausių žydiškų mokyklų –
Šalomo Aleiche mo gimnazija. Lietuvos slavų gailes -
tingumo draugijos vadovę Olgą Gorš kovą buvo „iš-
tikęs lengvas šokas”. O Lietuvos rusų sąjungos pir-
mininkas Sergejus Dmitrijevas buvusio saugumo va-
dovo žodžiuose įžvelgė net „tau tinės nesantaikos
kurstymo elementų”.

Bet ar G. Grina ištarė absoliučiai neteisingus,
nepriimtinus, smerktinus, gėdingus žodžius? Jis tie-
siog pa siūlė mažytei Lietuvai elgtis taip, kaip elgiasi
didžiosios, įtakingosios pasaulio valstybės. Daug kur
pasau lyje nėra valstybinių – tautinių mo kyklų. Ir
niekad nebus. Ir niekas tų galybių nekritikuoja dėl
per mažos meilės tautinėms mažumoms. Tuo tarpu
mažytė Lietuva kryptingai, at kakliai prievartauja-
ma mylėti visus aplink esančius labiau nei save pa-
čią. Ciniška dar ir tai, kad, verčiama mylėti visus ap-
linkinius, Lietuva net neturi teisės prašyti „abipu-
sės pagarbos ir supratimo”.  

Beje, G. Grina turėjo mažų mažiau siai vieną pre-
tekstą svarstymams dėl Lietuvoje atsirandančių
„švietimo getų”. Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis
išlaikomų rusakalbių mo kyklų moksleiviai pasta-
ruoju metu ėmė įtartinai dažnai svečiuotis Ru-
 sijoje rengiamose kultūrinėse, istori nėse ar net su-
karintose stovyklose. Pavyzdžiui, šią vasarą Visagino
skautai važiavo į Rusijos jaunųjų žvalgybininkų or-
ganizacijos stovyklą, kur mokėsi žygiuoti, šaudyti
ir svaidyti granatas. 

Įsidėmėkime, susimąstykime, įsi klausykime: iš
valstybės biudžeto remiamų rusiškų mokyklų mo-
kiniai noriai keliauja į grobuoniškus karus prieš
Moldovą, Gruziją ir Ukrainą ka riaujančią Rusiją.
Vaizdžiai tariant, mūsų piliečiai iš rusakalbių mo-
kyklų noriai svečiuojasi teroristinėje valstybėje. Ar
įmanomas dar didesnis, dar rimtesnis skandalas? 

Kelionę į šiandieninę Rusiją būtų galima pa-
teisinti nebent tokiu atveju: Visagino skautai susi-
ruošė kelionėn po dabartinę Kaliningrado sritį do-
 mėtis išlikusiais Mažosios Lietuvos pėdsakais. Bet
juk Visagino skautams neįdomūs dabartinėje Kali-
nin grado srityje naikinami arba bent jau per mažai
prižiūrimi Mažosios Lie tuvos istoriniai bei kultū-
riniai pa minklai. Tad ar mums, įskaitant ne tik bu-
vusį VSD vadovą, neturėtų būti įdomu, kas dedasi
valstybės išlaikomose rusiškose mokyklose, jei jų ke-
lionių prioritetas – būtent sukarintos kaimynes
puldinėjančios valstybės stovyklos?!

Vargu ar teisus filosofas L. Dons kis, įžvelgian-
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Žiauriai 
bjauri tema
GINTARAS VISOCKAS

Ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei turinčiam piliečiui numatoma suteikti galimybę tu-
rėti dvigubą pilietybę. Seimas po svarstymo pritarė tai numatančioms Prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės teiktoms Pilietybės įstatymo pataisoms.

Už naujas nuostatas balsavo 63 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 5 parla-
mentarai. Tam, kad jos būtų priimtos, Seimas turės balsuoti dar kartą.

Pagal įstatymo pakeitimus, Respublikos Prezidentas, vadovaudamasis šiuo įstatymu, ga-
lėtų priimti sprendimą, kad ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei turintis Lietuvos Respub-
likos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, išsaugo Lietuvos Respublikos pilietybę.

Ypatingais nuopelnais Lietuvos valstybei būtų laikoma Lietuvos Respublikos piliečio veik-
la, kuria jis ypač reikšmingai prisideda prie Lietuvos Respublikos valstybingumo stiprinimo,
Lietuvos Respublikos galios ir jos autoriteto tarptautinėje bendruomenėje didinimo.

Kaip pažymima dokumento aiškinamajame rašte, naujų pataisų parengimą paskatino tai,
kad pagal šiuo metu galiojantį Pilietybės įstatyme nustatytą reguliavimą, užsienio valstybės
pilietis, kuris turi ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei ir yra integravęsis į Lietuvos visuo-
menę, gali išimties tvarka įgyti Lietuvos pilietybę, neprarasdamas turimos kitos valstybės pi-
lietybės. Tuo tarpu ypatingų nuopelnų mūsų valstybei turintis Lietuvos Respublikos pilietis,
kuris įgyja kitos valstybės pilietybę, negali Lietuvos pilietybės išsaugoti.

LRS info

Seimas spręs dėl dvigubos pilietybės



daug kas priklausys nuo to, ką leidžia arba ko ne-
leidžia Kinija. Autorius sako, kad Kinijos įstatymų
viršenybė svarbi todėl, jog kinams bū tų per sudėtinga
klaidžioti rusiškų įstatymų pinklėse ir ginčytis su
biu rokratais, nes atstatant kraštą reikės daug dirb-
ti. Beje, rusų biurokratų, ru siškų savivaldybių ir net
policijos pamažu ten irgi nebeliks – jiems būtų sun-
ku susikalbėti su kraštą administruojančiais ki-
nais. Iš jos adminis truojamų teritorijų bus išvesta ir
di džioji dalis Rusijos kariuomenės. Ne mokės kinai
į Rusijos biudžetą ir že mės bei turto mokesčių, o re-
giono vys tymui reikalingi privatūs gyventojų ar ru-
siškų įmonių žemės sklypai bus perimami nauja-

kurių žinion neatlygintinai. Dėl tos priežasties ru sai
masiškai keliasi iš tų teritorijų į vakarines Rusijos
žemes. O šią vasa rą Rusija vienai kinų korporacijai
49 metams jau atidavė 150 tūkst. ha pa sienio zonos.
Nuomos kaina – 5 JAV doleriai per metus už vieną
hektarą. Atvėrė kinams ir laisvą judėjimą į šį re-
gioną.

Tuo, apie ką rašo šis autorius, net gi sunku pa-
tikėti. Nesugebėti įsisa vinti savo žemės turtų?! Pusę
valstybės – ir dar turtingesnę jos dalį, iš kurios vals-
tybė išsilaiko – atiduoti kaimynams?! Priežastis pa-
prasta – Pu tinas nesugeba gauti investicijų, reika-
lingų įsisavinti Sibiro ir Toli mų jų Rytų naudingąsias
iškasenas. Ir ką – rusai toliau tylės? 

Sibire nuo sovietinių laikų vei kia keletas svar-
bių mokslo centrų, kur yra susikūrusi didelė moks-
lo dar buotojų bendruomenė. Esu jau rašiusi, kad bū-
tent mokslininkai ke letą dešimtmečių brandina
mintį apie Sibiro atsiskyrimą nuo europi nės Rusijos
dalies, kuri juos išnaudoja, ir Sibiro respublikos pa-
skelbimą. Ši mintis yra griežtai slopinama. Ar kon-
cesija su Kinija nepakels sibirie čių ginti savo kraš-
tą? Tai būtų dar vie nas argumentas revoliucijai, ku-
 rią pranašauja M. Chodorkovskis. Atrodytų, rusai re-
voliuciją daryti moka, – 2018 m. jie švęs Spalio re-

voliucijos 100-metį. Tik tuomet buvo
pakeltos juodosios Rusijos jėgos, o šį
kartą reikia baltosios revoliucijos,
kuri saugotų, o ne griautų valstybę,
ir ją gali vesti tik aukštos moralės
žmo nės. O tokių vadų ir jų pasekė-
jų kol kas pakankamai nematyti ir
ne girdėti. Daugiau tokių, kurie gir-
to mis galvomis bando plėstis į Uk-
rainą.

Bet apžvalgininkas B. Matelis
sako, kad vis dėlto Rusijos propaganda apie Sibiro
koncesiją praktiškai nieko nekalba, nes šios temos
Krem lius bijo. Labiausiai bijo, kad nepra dėtų maiš-
tauti karininkai, nes tankų, aviacijos ir desantiniai
šturmo dali niai iš Tolimųjų Rytų jau tyliai išve dami,
aiškinant, kad jų reikia prie Ukrainos ir Gruzijos sie-
nų, rengiant centrinėje Rusijos dalyje karinius mo-
kymus ir kovojant su teroristais Sirijoje. Esą jau da-
bar internete plinta buvusių Rusijos kariuomenės ka-
 rininkų raginimai grįžti su tan kais ir stumti kinus
atgal į savo šalį. Bet... kaip tu juos išstumsi, jeigu ry-
tinėje dalyje – Chabarovske ir Vladivostoke – fak-
tiškai kinų jau dabar yra daugiau nei 50 proc. (skai-
čiuojant su nelegalais).

Autorius lygina šį kraštą su Ka liningrado sriti-
mi, kurią, buvusią prū sų Vokietiją, per 50 metų už-
gyve no rusai, ir šiandien jau niekas nebe drįs jų iš ten
krapštyti. Ar nebus taip ir su Tolimaisiais Rytais bei
Rytų Si biru, kuriuos per 50 metų užgyvens kinai? Tuo
labiau kad ir susisiekimas su tais kraštais iš euro-
pinės da lies tėra silpnas – tik sovietiniais, kom jau-
nuoliškų statybų laikais (o tiksliau – kalinių jėgomis),
prastai pa statyta geležinkelio linija – Bai kalo-Amū-
ro magistralė ir nuo caro laikų likusi „Transsibiro”
magistralė – praktiškai dveji bėgiai. „Rusijos ka riuo-
menės tuose regionuose beveik nebeliks, atsiimti to
krašto sausumos kariuomenei nebus kaip atva-
žiuoti, o jeigu važiuos, tai užteks dviejose ma gistra-
lėse išardyti keletą geležinkelio pabėgių, ir atvykė-
liai bus sustabdyti viduryje taigos. Rusijos įstatymai
čia nebegalios, o regione dauguma gy ven tojų bus ki-
nai”, – sako B. Matelis. 

Dar daugiau – tiesioginės ekono minės naudos iš
tos koncesijos Rusija negaus, nes toji teritorija bus
išnuomota praktiškai nemokamai, bet ki tos išeities
Rusija jau nebeturėjo.

O tuo metu Rusijos prezidentas V. Putinas savo
metinėje kalboje pompastiškai dėkoja inžinieriams
ir karinės technikos gamyklų darbuotojams, aprū-
pinantiems karinę ope raciją... Sirijoje. Panašiai
buvo dėkojama sovietų kariams, kovojusiems su
vokiečiais naciais. Kaip sako ap žvalgininkas A. Ko-
lesnikovas, „jis dė kojo Rusijos žemdirbiams, vedan -
tiems Rusiją į maisto produktų eks por to lyderius, kai
iš tiesų Rusijos kai mas ir ūkiai patiria visišką nuo-
smukį”. 

Susidaro įspūdis, kad rusai gyvena iliuzijų pa-
saulyje, kur juos veda didysis iliuzionistas Vladi-
miras Pu ti nas. Įdomu, kiek ilgai tęsis šio iliu zionisto
seansas?

Mūsų vaikai, kurie jau nebesu -
pranta rusiškai, stebisi, kodėl
vyresnio ji karta vis dar gy-

vena Rusijos gy venimu, – vieniems
mums reikia ru siškų kino filmų (su-
prantamų), ki tiems rūpi, ką veikia
rusų caras Pu tinas – ar jo „žalieji žmo-
geliukai” ne siruošia peržengti Lietuvos
sienos, ir t. t. Taigi Rusijos tema Lie-
tuvoje yra budinti – ją eksploatuoja ir
politikos apžvalgininkai, ir jų skaityto-
jai bei klausytojai. Ne paslaptis, kad vieni lau kia iš
ten gerų žinių, kiti – blogų. O kas įdomaus šiuo metu?

Pvz., buvęs naftos magnatas Mi chailas Cho-
dorkovskis, nežinia už ką Rusijoje atsėdėjęs 10 metų
kalėjime ir Putino asmeniškai išleistas į Vaka rus, ne-
seniai pareiškė, kad revoliucija Rusijoje neišven-
giama, o problemos dabartinei vadovybei iškils
2018 m. Anot jo, „Kadangi šalyje nėra sąži ningų rin-
kimų instituto ir kitų mechanizmų, padedančių
teisėtai pakeisti valdžią, vienintelė išeitis – revo-
liucija. Vienintelis klausimas – ką daryti, kad revo-
liucija būtų kiek įmanoma tai kesnė”, – sako politi-
ku tapęs verslininkas. 

Tik ar šie pareiškimai nėra „svajuko dramb-
lionės” – labiau noras, kad taip įvyktų, negu reali ga-
limybė. Tai greičiausiai visų mūsų, kuriems geriau,
kai Putinui blogiau, savotiška saviapgaulė, nes Pu-
tino gerbėjų Ru si joje jau nebe 86, o 90 nuoš. Jie pri-
taria savo tautos vado planams ir Ukrai noje, ir Si-
rijoje. Ir jiems visai nesvarbu, kad gyvenimas sun-
kėja, svarbiau sia – kad Rusija vėl „galinga” pasau-
lio žaidėja. O mes vis laukiame, kad Rusija sugrius.
(Taip Lietuvoje po Antrojo pasaulinio karo ir ant-
rosios rusų okupacijos partizanai ir jų rėmėjai lau-
kė, kad ateis Amerika ir mus išvaduos.) 

Kaip ten bebuvę, bet gyvenimas faktų, kad Ru-
sija eina katastrofos link, vis pamėtėja. M. Chodor-
kovskio skaičiavimu, dabartinių valdžios rezervų už-
teks iki 2017 m. Jei Vakarai atšauks sankcijas, ka-
pitalo užteks 2 me tams. O jei sankcijos nebus at šauk-
 tos, problemos prasidės jau 2018 m. Rusijos ekono-
mika greitai pri mins Afrikos šalių ekonomiką, kuri
iš silaiko tik iš gamtos išteklių. „Visiš kai akivaizdu,
kad nebendradarbiaudami su technologine prasme
išsivys čiusiomis šalimis, mes negalėsime pa laikyti
aukšto Rusijos ekonomikos lygio”, – sakė jis spaudos
konferencijoje. O kad izoliacija tik didės, pa tvirtino
V. Putinas metinėje kalboje, kurią „Carnegie” ins-
tituto Maskvos centro analitikas Andrejus Kolesni-
 ko vas išsiaiškino taip: kadangi, anot Putino, „Rusi-
jos rinka turėtų visiš kai apsirūpinti vietinės ga-
mybos mais to produktais iki 2020-ųjų”, reiškia, kad
„jis nori sukurti Rusijos tvirtovę, neturinčią ryšio
su išoriniu pasauliu, būtent tada”. 

Na, o štai ką pastebi „Lietuvos ry to” apžvalgi-
ninkas Bronius Mate lis, kuris mėgsta pakeliauti po
Rusi jos rytinę dalį – Sibirą. Jis andai pa ra šė, kad
Kremlius parengė planą, kuris gali išsprogdinti
Rusiją. Jis tu ri galvoje 2014 m. gruodžio 29 d. Ru sijos
Federacijos priimtą įstatymą dėl koncesijos sutarties
su Kinija dėl Ry tų Sibiro teritorijų valdymo 50 čiai
metų. Tai reiškia, kad  turtingiausio se žaliavų Ru-
sijos teritorijose viešpa taus privatus Kinijos kapi-
talas, bus tiesiami keliai, statomi oro uostai, plė sis
geležinkelių, lėktuvų ir automobilių kelių tinklas,
jungsiantis šį kraštą išskirtinai su Kinija. Aukso ir
kitokių vertingų metalų kasyklas Ki nijos įmonės
gaus teisę valdyti be jo kio konkurso. Jau po dvejų
metų turi baigtis pereinamasis laikotarpis, ir visi To-
limieji Rytai bei Rytų Sibiras faktiškai Rusijai ne-
bepriklausys. 

Autorius primena, kad ne veltui praėjusių metų
kovo 28 d. Vokietijos kanclerė A. Merkel Kinijos va-
dovui Xi Jinping padovanojo „pirmąjį tiks lų Kinijos
žemėlapį”, sudarytą Vokie tijoje 1735 metais. Jame
matyti, kad visi dabartinės Rusijos Tolimieji Ry tai
ir net Sibiras tuo metu priklausė Kinijai. „Dabar gal-
voju, kad Vokie ti jos vadovė tikriausiai jau žinojo,
koks įstatymas Rusijoje gali būti priimtas tų pačių
metų gruodį, todėl ir skėlė tą akibrokštą Ukrainą
puolan čiai Rusijai. Šis įstatymas nepastebimai jau
įteisina tame sename žemė lapyje matytą vaizdą”, –
sako apžvalgininkas.

Kadangi darbo jėgos reikės labai daug, numa-
toma kelis milijonus kinų perkelti gyventi į Toli-
muosius Rytus (tuo labiau kad rusai darbininkai ten
nusigėrė). Kamčiatkoje, Chaba rovs ke ir Vladivostoke
bus statomos ce mento ir plytų gamyklos, daugia bu-
čių namų kvartalai. Kinija išside rėjo, kad to krašto
administravimo (koncesijos) metu tose teritorijose
Rusijos įstatymų galiojimas bus labai apribotas ir
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Spausk PATINKA ir dalinkis!
www.facebook.com/draugolaikrastis

Rusija, revoliucija ir
„svajukų dramblionės”

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Kauno miesto taryba pritarė sprendimui skir-
ti kauniečiui rašytojui Donaldui Kajokui
2015 m. Bernardo Brazdžionio literatūros

premiją (3 000 eurų). Taip įvertinta šio autoriaus
knyga ,,Apie vandenis, medžius ir vėjus”.

B. Brazdžionio premija įsteigta 2011 sausio 20
d. miesto savivaldybės politikų valia. Paraiškas ir
kūrinius vertinusi komisija, rinkdamasi iš šiemet pri-
statytų kelių pretenduojančių kūrinių, pripažino,
kad B. Brazdžionio literatūros premijos skyrimo
nuostatus labiausiai atitinka D. Kajoko eilių knyga.
Ji pavadinta labai aukšto meistriškumo kūriniu, ku-
riame pateiktas originalus požiūris į lietuvybės iš-
saugojimą. 

ELTA

Susidaro įspūdis, kad rusai 
gyvena iliuzijų pasaulyje, 

kur juos veda didysis
iliuzionistas Vladimiras Pu ti nas. 

B. Brazdžionio premija skirta rašytojui D. Kajokui
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

JAV lietuvių ir Lietuvos jaunimo susibūrimas Bostone

Atkelta iš 1 psl.

Pirmą kartą Nan-
tucket salos istorijoje
lietuviškos mokyklėlės
„Banginukas” vaiku-
čiai ir jų tėveliai taip
pat papuošė eglutę
miesto centre. Šio ren-
ginio organizatorės
Kristinos Ralkovos  ir
jai padėjusių mokyto-
jų bei tėvelių bendro-
mis pastangomis lietu-
viško miško pasaka
džiugina Nantucket
bendruomenę ir salos
sve čius. Labai džiugu,
kad „Banginuko” vai-
kučių eglutė tarp jau-
nųjų dalyvių buvo pri-
pažinta pačia gražiau-
sia. Kviečiame atvykti į
salą ir kartu pasi-
džiaugti Kalėdų dvasia.

SIMONA MINNS

Neretai jaučiamas atotrūkis tarp iš Lietuvos atvykusių
studentų bei JAV gimusių ir užaugusių lietuvių bei
jaunų profesionalų. To priežastis neretai būna kal-
bos barjeras, draugų ratas, skirtingi interesai. Gru-
pė „Bostono lietuvių jaunimas” nusprendė suburti
lietuvišką jaunimą į vieną vietą ir pralaužti bendra-
vimo ledus. Susibūrimo temai buvo pasirinktas jau-
nos lietuvių režisierės Marijos Kavtaradzės vaidybi-
nis trumpametražis filmas „Man Dvim Keli”. Tai iro-
niška ir juokinga vieno vakaro istorija, iliustruojan-
ti šiandieninio Lietuvos jaunimo vakarėlių kultūrą,
pasirinkimų dilemą, jauno žmogaus psichologiją. Fil-
mą parin kusi ir pristačiusi kino režisierė, Emerson ko-
ledžo studentė Gabrielė Urbonaitė sakė, kad filmą
reikia žiūrėti su gera doze humoro bei vyno taure.

Lapkričio 23 dienos vakarą į Bostono lietuvių
klubą atvyko nemažas būrys jaunų lietuvių.
Lūkesčiai pasiteisino: susirinko tiek iš Lie-

tuvos atvykę studentai, tiek jau JAV užaugę jauni
lietuviai. Filmas buvo labai lietuviškas: lietuvių kal-
ba (su angliškais subtitrais), pažįstamos Vilniaus
gatvės ir barai, parduotuvės, tačiau jame – ir kito-
kia Lietuvos pusė.

JAV šeštadieninėse mokyklose mokęsis jauni-
mas kartais gali susi daryti įspūdį, kad Lietuva – tai
tyra šalis, kur viskas tobula, kur visi vaikšto pasi-
puošę tautiniais rūbais ir dainuoja liaudies dainas.
Tai stereotipinė Lietuva. Tačiau, žinoma, tai tik ne-
didelė dalis šiandieninio lietuviško identiteto. Šian-
dieninis Vilnius juk labai vakarietiškas, ir kaip vie-
na iš vakaro dalyvių Sofia Rasytė, sakė: „siužetas la-
bai primena amerikietiškus filmus”.

Po filmo visi susirinkusieji smagiai diskutavo
apie tai, kaip jie mato Lietuvą per atstumą. Neseniai
iš Lietuvos atvykusiems studentams matyti vaizdai
sukėlė nostalgiją, gerai pažįstamos vietos priminė
namus. Trumpas, jaunatviškas ir nepretenzingas
savo siužetu filmas sukūrė gražią terpę neforma-
lioms diskusijoms. Net ir keli vyresni vakaro da-
lyviai dalinosi savo jaunatviškais prisiminimais ir
įžvalgomis. Buvo jauku ir smagu taip pabendrauti.

Neformalūs pokalbiai prie vyno ir lietuviškų pa-
tiekalų neabejotinai suartino nemažai Bostono jau-

nųjų lietuvių. Vakaro metu užsimezgė pažintys,
aptarti  kiti susibūrimai. Visus iš Lietuvos atvy-
kusius ir JAV gimusius bei užaugusius studentus
ir jaunus profesionalus kviečiame ateiti į naujus
grupės „Bostono lietuvių jaunimas” renginius.
Kiekviename renginyje galima susirasti naujų
draugų, kolegų ar tiesiog pašnekovų – lietuvių ar
anglų kalba. Tai taip pat puiki proga pasivaišin-
ti lietuvišku maistu! Norime, kad lietuvių jauni-
mas jungtųsi į bendruomenę, kurioje skleistųsi
idėjos ir draugystė. Naujai atvykusiems norime
sukurti jaukią terpę, kuri primintų namus ir pa-
laikytų lietuvišką dvasią būnant toli nuo tėvynės
ir šeimos.

Apie renginius galite sužinoti mūsų ,,Face-
book” grupėje „Bostono lietuvių jaunimas JAV”,
o taip pat  galite parašyti elektroninį laišką man,
šio straipsnio autorei, simona.minns@gmail.com.

Nantucket lietuvių eglutė – GRAŽIAUSIA 

Vaikai stengėsi papuošti eglutę kuo išradingiau ir įdomiau.

Pirmą kartą lietuviškos mo-
kyklėlės „Banginukas” vaikučiai
kartu su tėveliais papuošė eg-
lutę miesto centre.

Grupė „Bostono lietuvių jaunimas” susirinko į lietuvių režisierės Marijos Kavtaradzės vaidybinio trumpametražio filmo
„Man Dvim Keli” peržiūrą. Antroje eilėje: pirma iš kairės JAV Lietuvių Bendruomenės Bostono apylinkės pimininkė Rima
Girniuvienė,  pirma iš dešinės – filmą parinkusi ir pristačiusi kino režisierė, Emerson koledžo studentė Gabrielė Urbonaitė;
pirmoje eilėje pirma iš dešinės – straipsnio autorė Simona Minns.  Dorsey J. Minns nuotr.

Po filmo visi susirinkusieji smagiai diskutavo apie tai, kaip jie
mato Lietuvą per atstumą.   Rimos Girniuvienės nuotr.
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2015 metų pabaigoje Briuselyje,
Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES,
įvyko visuotinis Belgijos Lietuvių Ben-
druomenės (BLB) susirinkimas, kurio
metu netrūko turiningų ir gy vų dis-
kusijų, pristatyta bendruo me nės veik-
los apžvalga bei išrinkta naujoji Ben-
druomenės valdyba. 

Trejų metų kadencijai BLB val dy-
 bos nariais tapo jau ne vienerius metus
joje aktyviai dirbę Europos Parlamento
(EP) pirmininko patarėjas užsienio
politikai Arnoldas Pranc kevičius, Briu-
selio II Europos mokyklos mokytojos
Asta Kulikaus kaitė ir Tautvydė Dau-
jotytė-Mukile, taip pat naujai prie BLB

valdybos prisijungę teisininkas-ener-
getikas Laurynas Gerikas, muzikine-
eduka ci ne veikla užsiimanti Renalda
Šim kutė, lietuvių vertimo skyriaus
ES Ta ryboje darbuotoja Rasa Gražienė,
Europos Komisijos pareigūnas Min-
 daugas Laurinavičius ir Lietuvoje iš-
 rinkto EP nario padėjėja Ieva Sinke vi-
čiūtė.

Arnoldas Pranckevičius, sėkmin-
gai vadovaujantis Bendruomenei nuo
2009 m., išrinktos BLB valdybos spren-
 dimu jai pirmininkaus jau tre čiąją
kadenciją. Jis, pristatydamas Ben-
druomenės veiklą naujiesiems valdy-
bos nariams, pabrėžė bendruo menės at-

virumą, jos stiprinimo ir dar bų tęsti-
numo svarbą: „Mūsų Ben d ruomenė,
kurios tikslas yra  suburti Belgijoje
gyvenančius lietuvius bei skleisti ir pa-
laikyti lietuvišką kul tūrą ir tradici-
jas, yra atvira bei pa laiko aktyvių Ben-
druomenės narių iniciatyvas, todėl
jos  veiklos spektras yra labai pla-
tus.  Nuo kalendorinių ir folklorinių
švenčių ar Lietuvos atli kė jų koncertų
organizavimo iki aktyvaus bendra-
darbiavimo su LR amba sa da Belgijos
Karalystėje bei Lietu vos nuolatine at-
stovybe ES  įvairiausiose iniciatyvo-
se. Nuo debatų klubo, pritraukiančio
daug garsių Lietuvos ir Europos poli-

tikų, filosofų ir visuo menės veikėjų iki
keliautojų klubo, išnaršiusio Belgiją
skersai ir išilgai. Džiaugiuosi daugiau
nei 400 da lyvių kasmet pritraukiančių
BeNeLux sporto žaidynių populiaru-
mu, tradicinio Sausio 13-osios pagarbos
bėgimo „Gyvybės ir mirties ke liu” ini-
ciatyva ir taip vadinamos ‘Lietuviškos
kavinės’, kai kiekvieną pirmą mėnesio
ketvirtadienį lietuviai renkasi pašne-
kesiui ir susipažinimui neformalioje
aplinkoje, ilgaam žiš kumu. Ypatin-
gai di džiuojuo si prieš metus įkurtu Lie-
tuvių kul tūros centru Belgijoje (LKCB),
kuris peržengia įprastų šeštadieninių
litua nistinių mokyklų rėmus ir mažie -
siems siūlo ne tik lietuvių kalbos ir is-
to rijos, bet ir muzikos, dailės, veltinių
žaislų kūrimo pamokas.  Su augu sieji
kviečiami į chorą, vaikų auklėjimo
seminarus, centre taip pat veikia lie-
tuvių kalbos kursai užsieniečiams.”

Tarp naujosios BLB valdybos už-
duočių – ne tik tęsti ankstesnės val dy-
bos sėkmingai pradėtus darbus, bet ir
stiprinti Lietuvių kultūros centro Bel-
gijoje veiklą, išsprendžiant pa talpų fi-
nansavimo klausimą, gerinti ben-
druomenės vidinę ir išorinę ko munika-
ciją, suaktyvinti bendradarbiavimą
su kitomis Europos lietuvių bendruo-
menėmis. 

BLB, 1947 m. įkurta kunigo Ju liaus
Danausko ir pulkininko Juozo Lans-
koronskio iniciatyva, tuomet subūrė
daugiausiai Belgijos anglių kasyklose
dirbusius lietuvius. Dabar ji vienija
apie 2 000 Belgijos karalystėje gyve-
nančių lietuvių, iš kurių dauguma dir-
ba ES ir kitose tarptautinėse instituci -
jo se. Daugiau informacijos:  www.belg
lietuviai.eu, el. pašto adresas: bel-
gliet@gmail.com

BLB info ir nuotr.

Naujai išrinktos Belgijos Lietuvių Bendruomenės valdybos tikslas
– tęsti sėkmingai pradėtus darbus ir stiprinti bendruomenę

Gruodžio 4 dieną Lietuvos Res publikos ambasadoje Washing -
tone surengtas vakaras poetui Al fonsui Nykai-Niliūnui (tik-
roji pavar dė Alfonsas Čipkus: 1919 m. – 2015 m.) atminti.

Vakaro metu buvo pagerbtas 2015 m. sausio 20 dieną
Baltimorėje mirusio Lietuvos nacionalinės premi-
jos laureato, poeto, vertėjo ir literatūros kritiko at-

minimas. Poeto kūrybą ir intelektualinę biografiją prista-
tė Mai ronio lietuvių literatūros muziejaus Išeivių literatūros
skyriaus vedėja dr. Virginija Babonaitė-Pap lauskienė, eiles

ir dienoraščių ištrau kas skaitė aktorė Renata Vėberytė-Lo -
man.

Renginyje dalyvavo poeto duktė Berenika ir sūnus Arius
Čipkai, kurie poeto Alfonso Nykos-Niliūno rankraščius, die-
noraščius, knygas ir epistoliarinį palikimą perdavė saugoti
Maironio lietuvių literatūros muziejui Kaune. Toks buvo
poeto pageidavimas. Dalis knygų iš Nykos-Niliūno archy-
vo buvo padovanotos ambasadai bei Kristijono Donelaičio
lituanistinei mokyklai.  

LR ambasados JAV info ir nuotr.

Washingtone prisimintas poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas

Į vakarą susirinko išeivijos rašytojų atžalos. Iš kairės stovi: Aldona DeBold ir Joana Buivienė (An-
tano Vaičiulaičio dukros), Vakarė Vait kienė (Jono Aisčio duktė), Berenika Čipkutė (Alfonso Ny-
kos-Niliūno duk tė), priekyje paskaitininkė dr. Vir ginija Babonaitė-Paplauskienė ir Arius Čipkus
(Alfonso Nykos-Niliūno sūnus). Nuotraukoje trūksta Rimo Ble kaičio (Jurgio Blekaičio sū naus). 

Alfredo Skripkausko nuotr.

Apie vieno žymiausių išeivijos poetų
Alfonso Nykos-Niliūno, mirusio š. m.
sausio 20 d., kūrybinį palikimą kalbė-
jo artimai su kūrėju bei jo šeima ben-
dravusi literatūrologė Virginija Pa-
plauskienė. 

Darbingai nusiteikusi Belgijos LB valdyba, kuriai jau trečiąją kadenciją pirmininkaus Arnoldas Pranckevičius (ketvirtas iš k.).
BLB archyvo nuotr.



nė, Jonė Valaitienė ir  Birutė Vindašienė.
Šia proga Emilijos Platerytės būrelio vardu

mus sveikino sesė Baniutė Kronienė; J. Daužvar-
dienės būrelio vardu – sesė Dalė Gotceitienė (tuo pa-
čiu pakvietusi visas dalyvauti v.s. Alės Namikienės
knygos – „Per skautybę – lietuvybei” sutiktuvėse).
Darbščioji sesė visas  pavaišino  savo keptu šimtas-
luoksniu pyragu! Negalėdamos šioje šventėje
dalyvauti, meniška atvirute  ir nuoširdžiais
linkėjimais  sietuvietės  pasveikino „Verps-
čių” būrelio sesės.

Labai apgailestavome, kad  kai kurioms
mūsų sesėms užklupusios ligos  sutrukdė
šioje šventėje dalyvauti. Liga aplankė ir
mūsų aktyvią sesę – puikių dainų ir kuple-
tų kūrėją  Ritą Fabijonienę, kuri jau iš
anksto buvo parašiusi tris nuotaikingas
dainas, kurias turėjome visos dainuoti. Ji
mūsų draugovės poetė, prieš pat šią šventę
atsidūrė  ligoninėje. Tik jos vyro, brolio
Romo dėka,  kuris atvežė mums tekstus, gar-
siai traukėme sesės Ritos sukurtas dainas,
linkėdamos jai kuo greičiau pasveikti. Lau-
kiame Tavęs, miela sese Rita!

Gardžiavomės karštais  patieka lais, lie-
tuvišku šakočiu ir, žinoma,  jubiliejiniu
tortu! Sužibusias ant jo žvakutes  bendromis
pastangomis už pūtė visos draugovės vadijos
na rės.

Baigiantis šventei, draugininkė buvo ap-

dovanota nuostabia rože,  o kiek viena mintyse kar-
tojo sesės Ritos sukurto posmo žodžius:

Kai prie laužo giedam giesmę vakarinę,
Ir ramybės prašom: laimink, Dieve, mus,
Laimink vadoves, Lietuva Tėvyne,
Mūsų jubiliejų, ateities planus!

6 2015 GRUODŽIO 17, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Redaktorė Aušra Jasaitytė Petry • 8830 Magnolia Court • Orland Park, IL 60462 • El. paštas: ausra67@sbcglobal.net

SKAUT YBĖS  KELIAS

Čikagos ASD/Korp! Vytis sky rius
kviečia visus akademikus 

skautus dalyvauti 

ASD/Korp! Vytis 
iškil mingoje 

kalėdinėje sueigoje.
Sueiga vyks gruodžio 19 d., 

šeštadienį, 5 val. p. p.
adresu: 9147 S. Fran cisco Ave.,

Evergreen Park, IL 60805 

Kandidatų pristatymas, 
aukštesnių laipsnių suteikimas, 

vaišės, links mavakaris 
ir, žinoma, dainos.

Sueigą pradėjo „Sietuvos” draugovės draugininkė  v.s. fil. Vilija Kerelytė. 
Aldonos Urbienės nuotr.

SOFIJA JELIONIENĖ

Netruko prabėgti 25-eri šios draugovės gyvavimo me-
tai, nors tai ne toks jau trumpas laikas – visas ketvir-
tis šimtmečio! Tad kaip nepaminėjus, nepasidžiaugus,
kad ši vyr. skaučių ir skautininkių draugovė, vei-
kianti Lemonte, subūrusi gražų būrį amžiumi vyres-
nių sesių, gyvuoja. Vienu metu ji skaičiavo netoli 40
jai priklausančių sesių. Šiuo metu susirenka 25 sesės.
Draugovės steigėja, a. a.  Jolanda Kerelienė jau ket-
veri metai ilsisi pas Viešpatį. Draugovėje skautauja abi
jos dukros: Svajonė ir Vilija, pastaroji draugovei va-
dovauja  jau 5-eri metai. Ilgiau ar trumpiau yra va-
dovavusios šios sesės: v.s. fil Jolanda Kerelienė, v. sl.
Gina Garenkštytė, v.s. fil. Svajonė Kerelytė, s. Irena Kir-
kuvienė, v.s. fil. Birutė Vindašienė ir v.s. fil. Vilija Ke-
relytė.

Spalio 4 d. sventinguose Ateitininkų namuose
šventiška nuotaika pradėjome šią jubiliejinę su-
eigą. Prie baltai dengtų stalų susėdo gausus bū-

rys uniformuotų sesių. Salės priekyje – draugovės
gairė, steigėjos sesės Jolandos kūrinys. Ant lietuviško
lino staltiese dengto stalelio – baltų gvazdikų puokš-
tė mūsų mirusių sesių atminimui. Sueiga pradėta
prieš daugelį metų steigėjos sesės Jolandos sukurta
malda, kurią perskaitė jos dukra, dabartinė drau-
gininkė sesė Vilija. Ji pasidžiaugusi, kad, nepaisant
vyresnio narių amžiaus, jaunatviška dvasia ir noras
nenutraukti ryšio su Lietuvių skautų organizacija
skatina mus susiburti, pabendrauti ir vieną kitą ge-
rąjį darbelį atlikti. Taip, mes nenutolstame nuo ka-
daise duoto skautų įžodžio.

Tylos valandėle, su gailesčiu ir malda, prisimi-
nėme mirusias mūsų draugovės seses. Tai – Malvi-
na Jonikienė, Leonida Kazėnienė, Jolanda Kerelie-
nė, Gražina Miecevičiūtė, Jolanta Mikunienė, Bro-
nė Nainienė, Aldona Palužaitienė, Aldona Pavilio-
nienė, Zina Pocienė, Sofija Statkienė, Irena Šerelie-

sietuvai
 – 25-eri

Prie sukaktuvinio torto draugovės vadijos narės (iš k.): S. Kerelytė, I. Karaliūnienė, B. Vilutie nė, B. Matutienė, V. Kerely-
tė, S. Jelio nienė ir viešnia D. Gotceitienė. B. Kronienės nuotr.

Lapkričio 21 d. Šešupės draugovės sesės (geltonšlipsės) mokėsi daryti žvaigždutes eglutei papuošti. Jas mokė Alice
Rasutis (3-čioje eilėje, centre). Šešupės draugininkė yra ps. Judita Urba-Hoch.                             Draugovės archyvo nuotr.

Šešupės draugovės sesės
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Atkelta iš 1 psl.

Kai ministrui priminiau,   jog po Ne-
priklausomybės Lietuvos politikai ir vers-
lininkai dažnai pristatinėjo Lietuvą kaip til-
tą tarp Rytų ir Vakarų, o dabar Rytų pusė-
je kaip ir nebėra su kuo bendradarbiauti, L.
Linkevičius  mano pastabą (ar klausimą) nu-
leido juokais. Jis teigė niekada taip nesa-
kęs,  ir mūsų trumpo susitikimo metu dau-
giausia kalbėjo apie Lietuvos vaidmenį
Šiaurės Europos ir Baltijos šalių regio-
ne.  ,,Lietuva yra ne tiltas, Lietuva yra ak-
tyvus veiksnys”, – teigė  ministras L. Lin ke-
 vičius.  Pasak jo, Lietuva yra pietinė Šiau-
rės Europos-Baltijos šalių ir Vi šegrado gru-
pės šalių bendradarbiavimo ašis.

Šiaurės Europos-Baltijos šalių bendra-
darbiavimas ypatingas tuo, jog kai kurios ša-
lys yra NATO narės, o kai kurios – ne, todėl
bendruose susitikimuose galima geriau su-
vokti skirtingus požiūrius ir derinti pozi-
cijas. Ir toks bendravimo formatas, pasak
Lietuvos diplomatijos vadovo, yra įdomus ir
geidžiamas netgi šalims nesančioms tame re-
gione.  

Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo,
itin svarbūs energetikos projektai bei dujų
jungties finansavimas, šį mėnesį baigti
svarbūs projektai su Lenkija ir Švedija. 

– R. Vingevičiūtė-Wilbur (R. V.-W.): Kalba-
te apie sklandų bendradarbiavimą su Šiaurės Eu-
ropos šalimis, tačiau pastaruoju metu yra nesu-
tarimų tarp šių šalių, štai Švedija ir Danija netgi grasina
uždaryti šalis jungiantį tiltą dėl nevaldomų pabėgėlių srau-
tų.

– L. Linkevičius (L. L.): Įtampa dėl migracijos, aiš-
ku, yra. ir ši įtampa kilo dėl nesugebėjimo laiku pa-
stebėti grėsmes. Bet sienų tvėrimas neišspręs mig-
racijos problemos, netgi priešingai, būtina daugiau
veikti kartu. Europos šalių žvalgybos privalo veik-
ti kartu, keistis informacija. Aišku, jog dabartinė si-
tuacija yra  iššūkis Šengeno sistemai. Laikinos ap-
saugos priemonės galimos, jos buvo taikomos ir
anksčiau svarbių pasaulinio lygmens renginių metu.
Ir  jeigu tokios priemonės yra laikinos, tai nėra prob-
lema, bet jeigu būtų įvesti ilgalaikiai ribojimai,
Šengeno sistema sugriūtų, ir mes negalime leisti, kad
tai atsitiktų.  

– R. V.-W.:  Ar jau nėra per vėlu gelbėti Europą be sie-
nų?

– L. L.: Reikia kovoti su nevaldomos migracijos
priežastimis, nors, aišku, negali ignoruoti ir pasek-
mių. Ačiū Dievui, neturime rimtų iššūkių Lietuvo-
je, nesame migrantų judėjimo trasoje. Žinoma,  daug
kur pavėluota su sprendimais, bet dabar reikia įgy-
vendinti tai, kas jau buvo priimta Europos Sąjungos
susitarimuose. Turi būti stipresnė ES išorinių sie-
nų  apsauga, geriau veikti migran tų valdymo cent-
rai, nes kol kas kai kuriose šalyse, pvz., Graikijoje,
jie nėra efektyvūs. Reikia atskirti taip vadinamus eko-
nominius migrantus, kuriems neturėtų būti su-
teikta galimybė toliau judėti ES, ir žmones, kurie tik-
rai bėga nuo karo. Jiems turėtų būti užtikrinta ap-
sauga pagal Ženevos pabėgėlių konvenciją. Lietuva
nesišalino nuo pabėgėlių problemos sprendimo,
nors – pasikartosiu – visų pirma, reikia įgyvendin-
ti ES susitarimus dėl išorinių sienų ir migrantų cent-
rų valdymo.  

– R. V.-W.:  Paminėjote Lenkiją, bet ar paskutinių rin-
kimų Lenkijos rezultatai neturės įtakos Lietuvos ir Lenki-
jos santykiams, juk permainos Lenkijos vadovybėje ir par-
lamente gan drastiškos?”

– L. L.: Pamatysime, kas bus, visko ten yra,  bet
mes pasiruošę rimtai dirbti ir bendradarbiauti. Bu-
vau Lenkijoje dar prieš formuojant naująją Vyriau-
sybę, susitikau su tuomet dar būsimais, o dabar esa-
mais ministrais, su Prezidentūros pareigūnais, ir
mūsų interesai dažniausiai sutampa. Kitais metais
Varšuvoje vyks NATO šalių viršūnių susitikimas, ir
lenkai nori, jog jis būtų itin sėkmingas ir svarus. Mes
norime  to  paties.  Lenkija  ir  Švedija   buvo   Rytų

Krizių sprendimo negali atidėti

partnerystės programos iniciatoriais, pra ėjo kažkiek
laiko, bet įsipareigojimai liko. Lietuva yra pripažinta
kaip viena lyderių šioje srityje, ir tikrai, čia ne mes
save lyderiais įvardiname, taip mano mūsų part ne-
riai Vaka ruose ir Rytuose.”

Pagrindinis šios Lietuvos už-
sie nio reikalų ministro kelionės tiks-
las buvo vizitas New Yor ke,  Jungti-
nių Tautų organizacijoje, kur buvo
kalbėta apie grubius žmogaus teisių
pažeidimus Ukrainoje. Paklaustas, ar
pastarųjų mėnesių įvykiai Europo-
je neužgožė nesibai giančio karo Uk-
rainoje, L. Linkevi čius sakė: ,,Gal ir
gali susidaryti toks įspūdis, tačiau
mes neleidžiame Ukrainos pamiršti.
Reikia spręsti visas krizes, negali
kažkurių atidėti kitam laikui.”

Gan dažnai Ukrainoje būnantis,
L. Linkevičius tvirtino, jog pažanga
šalyje yra milžiniška, juk Maidano
įvykiai buvo vos prieš dvejus metus,
šalis kariauja. Paliaubos su Rusija te-
buvo iliuzija: ,,Aišku, kad Ukraina
turi daug taisytinų dalykų – korup-
cija, oligarchų įtaka, tačiau neuž-
tenka vien kritikuoti, reikia su-
prasti, kad kariaujanti šalis negali
greitai persitvarkyti. Tikiuosi, jog
Ukrainos ir Gruzijos piliečiams taip
pat bus suteikta teisė keliauti į ES be
vizų, nes tai būtų svarbus pripaži-
nimas.”

L. Linkevičius pabrėžė, jog ne
mažiau svarbūs ir jo susitikimai su
Amerikos politikos ekspertais, žur-
nalistais ir kitais viešosios nuomo-
nės bei užsienio politikos formuo-
tojais.  Ministras taip pat sakė, jog

stebi JAV  Prezidento rinkimų kampaniją, stengia-
si susitikti su  kandidatų iš įvairių stovyklų atstovais,
ir tikisi, jog ir po rinkimų Lietuvos ir ES santykiai
su JAV bus stabilūs ir artimi.

Su oficialiu vizitu New Yorke praėjusią sa-
vaitę viešėjusiam Lietuvos užsienio reikalų
ministrui Linui Linkevičiui buvo  patikėta

garbė įžiebti didžiausią pasaulyje Menorą. Ši
garbinga funkcija anksčiau atiteko dabartiniam
ir buvusiam New Yorko merams Bill de Blasio ir
Mike Bloomberg, senatoriams bei iškiliems JAV
žydų bendruomenės atstovams.

Dalyvaudamas šventėje Lietuvos  diplomati-
jos vadovas pasidžiaugė, kad Lietuvos žmonės vis
labiau atranda turtingą žydų paveldą ir didžiuo-
jasi ryškiu Lietuvos žydų indėliu į pasaulio kul-

tūrą. Ministras atkreipė dėmesį į
glaudų Lietuvos institucijų ben-
dradarbiavimą su New Yorko žydų
bendruomene tiek sprendžiant žy-

diško paveldo Lietuvoje išsaugo-
jimo klausimus, tiek ir skatinant
atvykstamą turizmą bei bendrus
projektus mokslo, verslo ir kul-
tūros srityse.

New Yorko Brooklyno rajone
Grand Army Plaza aikštėje esanti beveik 10 met-
rų Menora laikoma didžiausia pasaulyje. Toks
aukštis yra maksimaliai leidžiamas pagal žydų
įstatymus. Menoros įžiebimo tradicija kviečiant
aukštus JAV ir užsienio svečius puoselėjama nuo
1985 metų.

Kasmetinės Menoros uždegimo iškilmės vyks-
ta švenčiant žydų šventę Chanuką. Šiemet Cha-
nukos šventė  vyko  nuo gruodžio 6 iki gruodžio14
dienos. 

URM info

L. Linkevičius su buvusius JAV Gynybos ministru Chuck Hagel.

Ministras New Yorke įžiebė didžiausią pasaulyje Menorą

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius (v.) įžiebė didžiausią pasau-
lyje Menorą New Yorke.  Pirmas iš  d. – LR generalinis konsulas New Yor-
ke Julius Prane vičius. LR generalinio konsulato New Yorke nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

ES susirūpino sienų apsauga 
Briuselis (BNS) – Reaguodama į

migracijos krizę Europos Sąjunga (ES)
pristatys prieštaringai vertinamus pa-
siūlymus įkurti naują sienų ir pa-
kran čių apsaugos agentūrą, kuri tu-
rėtų įgaliojimus įsikišti netgi tais at-
vejais, kai susijusi šalis su tuo nesu-
tinka.

Naujos pajėgos, kurias sudarys
tūkstantis pareigūnų, turėtų sulėtinti
atvykėlių srautą į Europą, kurią šiais
metais užplūdo jau beveik milijonas pa-
bėgėlių ir migrantų, daugiausiai bė-
gančių nuo karo Sirijoje. Ši pabėgėlių
krizė yra didžiausia Europoje nuo
Antrojo pasaulinio karo.

Europos Komisija pasiūlys su-
teikti teisę įsikišti, siekiant užtikrin-
ti Šengeno zonos, kurios viduje lei-
džiamas laisvas žmonių judėjimas,

saugumą.
ES galėtų pasiųsti apsaugos pa-

reigūnų komandas tuo atveju, jeigu kil-
tų atvykėlių antplūdis prie kurios
nors sienos arba kai šalis narė nepa-
kankamai saugo savo sienas bei ne-
reaguoja į Briuselio perspėjimus.

Vokietija ir kai kurios kitos Šen-
geno šalys per kelias pastarąsias sa-
vaites įvedė laikinas vidinių sienų
kontrolės priemones, mėgindamos su-
valdyti migrantų krizę.

Baiminamasi, kad jeigu šios prie-
monės taptų nuolatinėmis, 26 ES ir ki-
tas Europos šalis apimanti Šengeno
zona, užtikrinanti esminį Bendrijos
laisvo žmonių ir prekių judėjimo prin-
cipą, gali žlugti, o tai būtų itin skaudus
smūgis vieningos Europos idėjai.

Karlsruhe, Vokietija (BNS) – Vo-
kietijos kanclerė Angela Merkel pa-
žadėjo apčiuopiamai sumažinti di-
džiulį pabėgėlių antplūdį, mėgindama
užgesinti maištą savo partijos kon-
servatyviajame sparne, tačiau griežtai
atmetė raginimus visiškai užverti du-
ris atvykėliams.

A. Merkel sakė, kad Vokietija turi
imtis įvairių priemonių, kad suma-
žintų prieglobsčio prašytojų, kurių
skaičius šiemet tikriausiai pasieks
milijoną.

Vis dėlto A. Merkel patikino, kad

Vokietija toliau vykdys savo humani-
tarinę pareigą, nors kelis mėnesius jos
vadovaujamą CDU (Christlich De-
mokratische Union) krėtė vidiniai ne-
sutarimai, dešiniajam sparnui reika-
laujant nustatyti, kiek daugiausiai ša-
lis gali priimti atvykėlių.

Tačiau ji pridūrė, kad Vokietija,
būdama pajėgiausia Europos ekono-
mika, turi moralinę ir politinę parei-
gą toliau padėti į beviltišką padėtį pa-
tekusiems pasaulio žmonėms, ypač
pabėgėliams iš karo niokojamos Siri-
jos.

ES perspėja JAV dėl vizų režimo 
Washingtonas (BNS) – Europos

Sąjungos (ES) diplomatai perspėjo ga-
lintys imtis atitinkamo atsako, jeigu
Jungtinės Valstijos imtųsi įgyvendin-
ti savo planus nebetaikyti bevizio re-
žimo kai kuriems Bendrijos pilie-
čiams.

Po lapkričio 13-osios teroro atakų
Paryžiuje ir imantis platesnių antite-
roristinių pastangų JAV Atstovų Rū-
mai priėmė Bevizio režimo progra-
mos tobulinimo įstatymą, kurį taip pat
palaiko Baltieji rūmai.

Naujasis įstatymas, kuriam dar
turi pritarti Senatas ir Prezidentas
Barack Obama, įpareigotų grąžinti

vizų režimą asmenims, kurie lankėsi
Irake arba Sirijoje po 2011 metų kovo
1 dienos, taip pat Irane arba Sudane.

Privalomi biometrinių duomenų
tikrinimai išvykimo uoste reikštų fak-
tinį vizų režimo įvedimą visais at-
žvilgiais. 

Tokie beatodairiški veiksmai prieš
daugiau negu 13 mln. Europos piliečių,
kasmet keliaujančių į JAV, duotų prie-
šingų rezultatų, gali paskatinti teisiš-
kai pagrįstas atsakomąsias priemo-
nes, ir niekaip neprisidėtų prie sau-
gumo padidinimo, bet pakenktų eko-
nomikoms abiejose Atlanto pusėse.

Egzorcizmas „Gazeta Wyborcza” redakcijoje

Varšuva (BNS) – Lenkijos sosti-
nėje vienas kunigas ir apie 50 konser-
vatyvios valdančiosios partijos „Įsta-
tymas ir teisingumas” (PiS) šalininkų
mėgino atlikti egzorcizmus autorite-
tingos dienraščio „Gazeta Wyborcza”
redakcijoje, protestuodami prieš ži-
niasklaidos vykdomą vyriausybės kri-
tiką.

Po eitynių, per kurias protestuo-
tojai pasmerkė „žiniasklaidos melą”,

kunigas sukalbėjo piktąsias dvasias tu-
rinčią išvaikyti maldą priešais to laik-
raščio ultramodernų redakcijos pa-
statą.

Protestuotojai atėjo prie pastato,
nešdami Švč. Mergelės Marijos pa-
veikslą ir plakatą su užrašu „Rožinio
kryžiaus žygis už Tėvynę”.

Tačiau ant „Gazeta Wyborcza”
būstinės kabojo didelis plakatas su
užrašu „Konstitucija be cenzūros”.

Naujos elektros jungtys – istorinis pasiekimas

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Dalia
Grybauskaitė simboliškai įjungė elekt-
ros jungtis ,,NordBalt” su Švedija ir
,,LitPol Link” su Lenkija. Iškilmėse
Valdovų rūmuose pirmadienį dalyva-
vo Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos
ir Švedijos vyriausybių atstovai, aukš-
ti Europos Komisijos pareigūnai ir
jungtis administruojančių kompanijų
atsakingi asmenys. Lietuvos vadovės
teigimu, 700 MW galios jungtis su Šve-
dija ir 500 MW elektros tiltas su Len-
kija įkūnija dar vieną labai svarbų
valstybės laimėjimą siekiant energe-
tinio, ekonominio ir politinio saugumo.

,, Tampame Vakarų Europos ener-
gijos rinkos dalimi. Tai strateginis ir
istorinis mūsų regiono pasiekimas”, –
sakė Prezidentė.

Užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius taip pat pabrėžė, kad
,,NordBalt” ir ,,LitPol Link” elektros
jungčių atidarymas yra naujas žings-
nis Lietuvos, Latvijos ir Estijos ener-
getinės nepriklausomybės link.

500 MW galios ,,LitPol Link” lini-
ja Lietuvos ir Lenkijos elektros tinklus
sujungė pirmą kartą istorijoje. Len-
kijoje į projektą investuota 430 mln.
eurų, Lietuvoje – 150 mln. eurų, iš ku-
rių 35 mln. yra ES paramos lėšos.

Maždaug 450 km ilgio ir 700 MW
galios ,,NordBalt” linija jungia netoli
Klaipėdos ir Nybru mieste Švedijoje
esančias pastotes. Beveik 400 km ka-
belio paklota Baltijos jūros dugnu.
Preliminari projekto kaina – 550 mln.
eurų.

A. Merkel žada riboti pabėgėlių srautą 

Vilnius (Diena.lt) – Per apkaltą iš
prezidento pareigų pašalintas „tvar-
kietis” europarlamentaras Rolandas
Paksas ir toliau negalės kandidatuoti į
Seimą ir prezidentus.

Gruodžio 15 d. Seimas nepriėmė
Konstitucijos pataisos, kuri būtų atvė-
 rusi šiam politikui vartus kandidatuo-
ti Seimo ir prezidento rinkimuose.
Tam, kad pataisa būtų priimta, už ją pri-
valėjo balsuoti ne mažiau kaip du treč-
daliai visų Seimo narių, tai yra ne ma-
žiau kaip 94 parlamentarai.

Pataisa   būtų  atvėrusi   kelią R. Pa-
k sui dalyvauti ne tik Seimo rinkimuo-
se, bet ir kovoti dėl prezidento pos to. 

Europos Žmogaus Teisių Teismas

yra  konstatavęs,  jog  draudimas   R. Pa-
k sui iki gyvos galvos dalyvauti Seimo
rinkimuose yra neproporcingas. Stras-
būro teismo sprendimų įgyvendinimą
prižiūrintis Europos Tarybos Ministrų
komitetas pernai paragino Lietuvą pri-
imti Konstitucijos pataisas, kurios leis-
tų R. Paksui dalyvauti parlamento rin-
kimuose. 

R. Paksas iš prezidento pareigų
buvo pašalintas 2004 metų balandį per
apkaltos  procedūrą.  Konstitucinis Tei-
s mas pripažino, kad jis sulaužė pries-
aiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją,
kai išimties tvarka savo finansiniam rė-
mėjui Jurijui Borisovui suteikė Lietu-
vos pilietybę.

Vilnius (Alkas.lt) – Gruodžio 18 d.
Vilniuje, Lietuvos liaudies kultūros
centre įvyks Žiemos Saulėgrįžos va-
karas. Vilniaus Romuva ir Romuvos ap-
eigų grupė „Kūlgrinda” visus kviečia
tą vakarą kartu švęsti Žiemos saulėg-
rįžą ir sugrįžtančią Saulę pasitikti
protėvių giesmėmis. 

„Kūlgrinda” giedos žiemos sau-

lėgrįžos giesmes, sutartines, šoks ap-
eigų šokius. „Vakarą baigsime bur-
tais ir vaišėmis”, – kviečia Žiemos
saulėgrįžos vakaro rengėja, Lietuvos
Romuvos Krivė Inija Trinkūnienė.

Romuvos apeigų grupė „Kūlgrin-
da” susibūrusi atgimimo  metais, sėk-
mingai tęsia muzikines Dievų gerbimo
tradicijas. 

Į Seimą ar Prezidentūrą R. Paksas nebegrįš

Sveikins jau sugrįžtančią Saulę

Utena (Alfa.lt) – Savaitgalį Utenos
rajono Leliūnų bažnyčioje vyko Mišios.
Vietos socialdemokratų partijos na-
riai šio mažo miestelio bažnyčioje
buvo užsakę pamaldas už partiją ir par-
tijos pirmininką, šiuo metu nušalintą
miesto merą Alvydą Katiną.

Kvietimai dalyvauti Mišiose buvo
išsiųsti visiems Utenos savivaldybės
valdančiosios koalicijos nariams. Opo-
zicijos atstovai tokio kvietimo negavo. 

Vis dėlto patys socialdemokratai

tokioje keistokoje akcijoje nieko neį-
prasto neįžvelgia. „Buvo užsakytos
Mišios už pačią partiją, už advento lai-
kotarpį ir tuo pačiu už partijos pirmi-
ninką”, – sakė Utenos rajono savival-
dybės administracijos direktoriaus
pavaduotoja Zita Ringelevičienė.

Utenos meras lapkričio mėnesį
buvo nušalintas nuo pareigų dviem mė-
nesiams dėl įtariamų korupcija ir pikt-
naudžiavimu tarnybine padėtimi.

Meldėsi už susikompromitavusį merą

Inauguruotos ,,LitPol Link” ir ,,NordBalt” jungtys.                                           R. Dačkaus nuotr.

Varė velnią iš dienraščio „Gazeta Wyborcza” redakcijos. Scanpix/AP nuotr.



Naujausios technologijos užkariauja žaislų lentynas: balsu
valdomi robotai, žaislai, kurie turi gebėjimą mokytis naujų ko-
mandų ir daugybė produktų, turinčių specialias mobilias prog-

ramėles, perkeliančias pramogas į virtualų pasaulį. Antivirusinių
sprendimų „eScan” kūrėjai atkreipia dėmesį, kad išmanieji žaislai,
kuriuos dovanojame savo vaikams, gali mus šnipinėti, o programė-
lės – kviesti pasinerti į virtualias, bet ne visada saugias pramogas.

„Tėvai, dovanodami išmanųjį žaislą savo vaikams, turėtų įvertinti
apsaugos veiksnius ir būtinai diegti oficialią, žaislui skirtą gamin-
tojo programėlę. Svarbu įrenginyje naudoti patikimą antivirusinę
programą, saugančią nuo kibernetinių atakų ir įsilaužimų”, – perspėja
„eScan”. 

„eScan” saugumo ekspertai ragina nepamiršti, kad ir įprastiems
žaislams skirtos mobilios programėlės gali kelti pavojų vaikams. Vai-
kai turėtų žinoti, kad negalima į žaislo programėlę ar su juo susietą
internetinį puslapį vesti asmeninių duomenų, tokių kaip namų ad-
resas ar telefonas. Tuo tarpu tėvams pravartu retkarčiais patikrin-
ti, kokią informaciją kaupia programėlė, kokios jos funkcijos kelia
grėsmę vaiko ir visos šeimos privatumui ar duomenų apsaugai.

Pasak technologinių įmonių asociacijos „techUK” generalinio di-
rektoriaus pavaduotojo Antony Walker, visiškai įmanoma nuotoliniu
būdu valdyti išmaniuosius žaislus, kad žvalgybos tarnybos galėtų rink-
ti joms reikalingą informaciją. Šių žaislų valdymas gali būti perim-
tas vyriausybinių tarnybų, nes jų prisijungimo būdas leidžia slaptai
juos kontroliuoti.

„Gyvendami daiktų interneto laikais mes turime daugybę susi-
jungusių įrenginių, tokių kaip žaislai, su kuriais gali bendrauti vai-
kai. Tokie įrenginiai gali būti vaiko miegamajame ir prie jų galima
prisijungti – tokių produktų gamintojai gali pasitelkti įrangą, kad įsi-
kištų į jų veikimą”, – sakė A. Walker.

Pasak jo, tokie sekimo metodai gali būti taikomi norint rinkti in-
formaciją apie įtartinus ar tarnybų sekamus asmenis. Tačiau nėra
garantijos, kad kibernetiniai nusikaltėliai neturi galimybės įsi-
laužti ir rinkti duomenis savo reikmėms. Panašus incidentas neseniai
nuvilnijo per pasaulį – lapkričio 14 d. buvo įsilaužta į elektroninius
žaislus gaminančios įmonės „VTech” programėlių parduotuvę „Lear-
ning Lodge”, kurioje galima atsisiųsti programėles, žaidimus, muziką
ir knygas įmonės sukurtiems žaislams.

Per įsilaužimą buvo pasisavinta 6,4 milijono vaikų paskyrose esan-
ti asmeninė nešifruota informacija, kaip vardai, el. pašto adresai, slap-
tažodžiai, slaptažodžio priminimo klausimai ir atsakymai į juos, IP
adresai, atsisiuntimo istorija ir vaikų vardai, lytis, gimimo data. Ne-
oficialiais duomenimis, įsilaužtuose „VTech” serveriuose buvo sau-
gomos ir vartotojų nuotraukos, garso įrašai ir pokalbių internetu žur-
nalai. 

ELTA

9DRAUGAS 2015 GRUODŽIO 17, KETVIRTADIENIS

Kibernetiniai nusikaltėliai 
nusitaikė į išmaniuosius žaislus

VERSLO N AUJIENOS

Bendrovė ,,Lietuvos geležinkeliai” nutraukia keleivinio traukinio maršrutą
Vilnius-Maskva-Vilnius. „Tiesioginis susisiekimas šia kryptimi nutrau-
kiamas dėl labai sumažėjusios keleivių srauto”, – informuoja „Lietuvos ge-

ležinkeliai”. 2014 metais šiuo maršrutu vežta 72,9 tūkst. keleivių, o 2013 m. jų buvo
100,7 tūkst. 

Maršrutas tapo nekonkurencingas, keleivių srautui sumažėjus apie 50 proc.
Tai jau antrasis Lietuvos geležinkelininkų Rusijos kryptimi uždarytas nuo-

stolingas maršrutas dėl smarkiai sumažėjusio keleivių skaičiaus. Nuo birželio
1-osios nekursuoja traukinys tarp Vilniaus ir Sankt Peterburgo. 2014 metais šiuo
maršrutu keliavo 42,5 tūkst. keleivių, o tai buvo 40 proc. mažiau nei 2013-aisiais. 

Tačiau pranešama, kad keli bendrovės vagonai bus kabinami prie traukinio
Kaliningradas-Maskva, kuris per Lietuvą vyksta tranzitu. 

„Lietuvos geležinkeliai”

Atšalus Rusijos ir Turkijos prekybos santykiams gali nutrūkti rusiškų kvie-
čių eksportas į Turkiją. Pažymima, toks įvykių scenarijus būtų naudin-
gas Europos ir Jungtinių Valstijų grūdininkams, nes suteiktų jiems ga-

limybę parduoti Turkijai milijonus tonų susikaupusių grūdų.
Rusija paskelbė planuojanti pritaikyti sankcijas Turkijos ekonominiams in-

teresams, įskaitant prekybą. Šio pareiškimo neapibrėžtumas paskatino Azovo jū-
roje esančių Rusijos uostų vadovus sustabdyti kviečių pardavimą Turkijos ben-
dro vėms.

Įtampa tarp Maskvos ir Ankaros įsitvyrojo po to, kai turkų karinės oro pajėgos
numušė rusų bombonešį netoli Sirijos sienos. Tai pirmas kartas nuo 1952 metų,
kai NATO karo lėktuvas numušė rusų lėktuvą.

Biržų brokeriai ir makleriai teigia, kad kai kurie Rusijos prekybininkai nu-
stojo sudarinėti naujus sandorius su Turkijos pirkėjais. Pardavėjai baiminasi, kad
jei problema nebus išspręsta, ilgalaikis eksporto draudimas užaugins baudas už
laivų prastovas.

Anot JAV Žemės ūkio departamento, Rusija – didžiausia Turkijos kviečių tie-
kėja. Tik nuo šių metų rugpjūčio iki spalio mėnesio Ankara nupirko 1,6 milijo-
no tonų rusiškų grūdų, tapdama antra pagal perkamą grūdų kiekį Rusijos klien-
te po Egipto. Jei Turkija ieškos alternatyvių grūdų šaltinių, ji bus priversta pirk-
ti žaliavą didesnėmis kainomis. 

Tačiau teigiama, kad šis draudimas būtų pražūtingas pačiai Rusijai, kuri už-
dirba iš kviečių prekybos su Turkija.

„Mūsų ūkis”

Naujas mokesčio tarifas už gintarą

Seimas priėmė Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo pataisas,
kuriomis nustatytas mokesčio tarifas už išgaunamą gintarą. Nustatant eko-
nomiškai pagrįstą mokesčio tarifą, remiamasi užsienio šalių patirtimi. Lig-

šiolinis tarifas – 20,22 Eur už kilogramą – sudaro tik apie 1 proc. vidutinės gin-
taro žaliavos pardavimo kainos. Jis buvo nustatytas 2006 m., tačiau iki šiol ne-
taikytas, nes Lietuvoje gintaras tiesiog nebuvo išgaunamas. Jo gavyba susidomėta
tik pastaruoju metu, kai rinkoje padidėjo šios žaliavos paklausa ir sumažėjo ga-
vyba Kaliningrado srityje. Keli ūkio subjektai jau yra pateikę prašymus Lietu-
vos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos išduoti leidimus gintaro iš-
tekliams žvalgyti ir išgauti Kuršių marių Gintaro įlankoje, todėl rengiamasi skelb-
ti konkursą. 

Gintaro ištekliai Lietuvoje labai riboti. Jie daugiausia susitelkę Kuršių nerijoje,
UNESCO saugomoje teritorijoje. Juodkrantės telkinyje, preliminariu vertinimu,
iš viso yra tik apie 112 tonų. 

Siūlant didinti tarifą buvo atsižvelgta į tai, kad gintaro žaliavos rinkos kaina
per pastaruosius dvejus metus išaugo net kelis kartus. Kadangi ji labiausiai pri-
klauso nuo gintaro frakcijos dydžio, mokesčio tarifas diferencijuotas: mažesnei
nei 40 mm frakcijai, kurios kaina rinkoje svyruoja nuo 180 iki 3500 Eur/kg, nu-
statytas 280 Eur/kg tarifas, o didesnei nei 40 mm frakcijai, kuri rinkoje kainuo-
ja nuo 4685 iki 7410 Eur/kg, nustatytas 900 Eur/kg tarifas. 

Už išgautus gintaro išteklius iš Juodkrantės telkinio į valstybės biudžetą ga-
lėtų įplaukti apie 41 mln. eurų. Išteklių gavyba būtų naudinga ir vietos verslui,
užsiimančiam gintaro dirbinių gamyba, ir turizmo plėtrai, nes  pritrauktų dau-
giau turistų, besidominčių šiuo unikaliu mineralu.

Vyriausybės info

Kam naudingas Maskvos ir Ankaros ginčas 

Euro ir kitų valiutų santykiai (2015 metų gruodžio 16 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,91 €

1 AUD (Australijos doleris) – 0,66 €

1 CAD (Kanados doleris) – 0,66 €

1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,37 €

1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,62 €

Nebekursuos traukiniai 
Vilnius-Maskva-Vilnius 

Maršrutas į Maskvą tapo nekonkurencingas, keleivių srautai sumažėjo apie 50 proc.

Šnipinėti gali ir vaikiški žaislai. Engadget nuotr.
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Legendinis Lietuvos plėšikas – stepas rickus (II)
JONAS ŠARKA

Pradžia – gruodžio 15 d. laidoje

Žmogžudystė Šakynos klebonijoje

Sigitas Stasaitis rašo, kad „1933 m. rugsėjo 27-ąją, apie
septintą val. vakaro, į Šakynos kleboniją įslinko du
ginkluoti plėšikai. Vienas laikė pis toletą, kitas – kir-
vį, įsibrovėliai turėjo ir elektrinį žibintuvėlį. Įsi brauti
į kleboniją nebuvo sunku, nes nesitikėdami užpuo-
limo klebonas Juo zapatas Barzdžius su šeimininke
Kotryna Juchnevičiūte vakarieniavo neužsirakinę
durų. Atstatę pistoletą abiem įsakė gultis ant žemės.
Po to, užpūtę žibalinę lempą, užriko stotis ir atiduoti
pinigus. Pasišviesdami ži bintuvėliu, plėšikai klebo-
ną su šeimininke nusivarė per raštinę į miegamąjį ir
pakartojo reikalavimą.”

Šakynos senbuvis, 1933 gimęs Vaclovas Janušas
iš savo tėvo girdėjo klebonijos įvykio atpasa-
kojimą. Re gis, kun. J. Barzdžius pareiškęs, kad

pinigų nėra, nes klebonijoje daromi remontai. Ku-
nigas mėginęs iš komodos pačiupti ten laikomus re-
volverius, tačiau plėšikai kunigą aplenkė, pačiupo
ginklus ir įsiuto. Aukštesnysis jų, surikęs: „žalty, tai
nesakysi kur pi nigai?”, šovė kunigui į galvą. Kai su-
 žeistasis nuvirto ant lovos, žemesnysis nusikaltėlis
į galvą jam dar smogė kirviu. Apsipylęs krauju, ku-
nigas susmuko prie lovos ir mirė. Iš baimės pasti-
rusiai K. Juchnevičiūtei stebint, žudikai iškrėtė kle-
boniją – išvertė lo vas, spintas, dėžes, stalčius, net laiš-
 kus su vokais. Prieš pabėgdami pa gro bė du klebono
revolverius, apie 360 litų, 1 000 litų vertės auksines
mo netas, butelį spirito, konjako, dėžę si dabrinių,
marmelado ir buteliuką kve palų. Anot V. Janušo
tėvo, banditai tą klebono butelį išgėrę Šakynos ka-
pinėse ir dingo.

Stasaitis gana plačiai aprašo, kaip buvo prieita
prie išvados, kad vienas iš kunigo žudikų tikrai buvo
Stepas Rickus, bet kad skaitytojui ne sukelčiau nuo-
bodulio, to neatpasakosiu. Tik paminėsiu, kad pla-
čiai pa sklidus žinioms apie šį ir aukščiau aprašytus
Rickaus nusikaltimus, Lie tu vos valstybės vyresnieji
organai rimtai sujudo nusikaltėlių ieškoti. Bu vo iš-
platinti plakatai su Stepo Ric kaus nuotrauka, kri-
minalinė policija paskyrė 1 000 litų premiją už in-
formaciją, vedančią į jo suėmimą, apie jį buvo pla-
čiai skelbiama laikraščiuose ir t. t.  Jo sėbras K. Kai-
rys vėliau bu vo pagautas, teistas už Šakynos klebono
nužudymą, bet dėl nepakan ka mų įrodymų žmog-
žudyste nenuteistas. Tačiau visiškai neišsisuko –
buvo nuteistas kalėti aštuonerius metus sun kiųjų
darbų kalėjime už Šakynos klebonijos apiplėšimą.
O Stepas Ric kus tiesiog stebuklingai išspruko iš kri-
minalinės policijos tinklo.

Rickus čia, Rickus ten, Rickus visur!

Plačiai garsėjant Rickaus vardui, per žmonių lū-
pas po Žemaitiją, Aukš taitiją, Suvalkiją, dzūkuosna
ir gal Latviją pasklido daugybė legendų. Jo sąskai-
ton buvo priskiriami net mažiausi nusikaltimai. Vai-
kai buvo gąsdinami neiti per toli nuo namų, nekal-
 bė ti su nepažįstamais, kad Rickus ne pagautų. At-
simenu, aš pats „rickų” (o gal tikrą Rickų) mačiau
per Sekmi nių atlaidus Vepriuose, kai piliakal nio pa-
pėdėje kortomis lošė griovia kasiai „zimagorai”.
Jie tarp savęs su siginčijo peiliais ir susipjaustė taip
žiauriai, kad du iš jų buvo arkliniu vežimu atvežti
pas miestelio šiau ri niame gale gyvenusį felčerį
Gaučį, kuris gyvuline adata susiuvo jų žaizdas.
Felčeris mane pasiuntė skersai gatvės į buvusią už-
eigą atnešti spirito žaizdoms užmarinti. Vėliau ėjo
kal bos, kad vienas iš tų „zimagorų” bu vęs Rickus,
tuomet mano gimtinės apylinkėse dirbęs griovia-
kasiu – žino ma, prisidengęs kita pavarde ir po tų
muštynių dingęs iš Veprių pa dangės.

Rickus buvęs labai geras šaulys, stiprus ir ap-
sukrus. Pagal vieną legendą, vejamas policininkų,
jis atrišo pievoje besiganantį arklį, ant jo užšo ko ir
kulnimis paspaudęs šonus, pistoletu atsišaudydamas
nudūmė Lat vijos sienos link. Panašiai pabėgęs ir kitą
kartą: policijai jį pėsčią besivejant, atidaręs tokią

taiklią ugnį iš pistoleto, kad jo perse-
kiotojai turėjo kris ti ant žemės. Rickus
pasiekęs Nemunėlio upelį, kuris skyrė
Lietuvą nuo Latvijos, jo nekirto, bet
mėtyda mas pėdas grįžo atgal į Žemaiti-
ją. 

Rickus ir jo sėbrai mėgdavo gra žiai,
skoningai rengtis. Aprangą dažnai keis-
davo, kad būtų sunkiau atpa žįstami mi-
nioje. Nenustebčiau išgir dęs, kad jis
mėgdavo lankyti kino teat rus, kur pri-
sižiūrėjęs amerikie tiškų filmų apie lau-
kinius Vakarus – sakykim, apie plėšiką
„Billy the Kid”, gaudavo idėjų tolimes-
nėms avantiūroms. 

Kaip aš beveik 
suėmiau Stepą Rickų

Vienas iš „rickų”, o gal tikras Ric-
 kus, buvo apsilankęs ir pas mus, Šarkos
ūkyje Pučionių vienkiemyje, Veprių
(dabar Deltuvos) valsčiuje, Uk mergės ap-
skrityje. Greičiausiai tai įvyko gražią
1938 rudens popietę. Tais metais, kai
buvo spėliojama, kad jis savo kudašių iš-
nešęs į Vokietiją. 

Tuomet buvau dar tik dešimties
metų vaikėzas ir dėvėdavau trumpas,
ligi kelių kelnes. Po dvejų metų to kias
kelnes dėvėjau Spalio revoliucijos dienos
minėjime. Parade man įda vė nešti rau-
doną vėliavą – visos pra džios mokyklos
mokinių eisenos prie kyje. Žinoma, ta pa-
reiga man bu vo uždėta visiškai prieš
mano norus ir įsitikinimus, tad ieškojau
būdo tos „garbės” atsikratyti. Išeitį su-
radau ei senai vos pajudėjus pro mo-
kyklos vartus. Raudonos vėliavos prie-
dangoje man lengvai pavyko nutraukti
kai rę kojinę prilaikančią gumutę ir pa-
 traukti kojinę žemyn. Mėginimai koji nę
užtraukti atgal į viršų, sukėlė vėliavos
siūbavimus į visas puses. Vie nas iš mo-
kytojų pastebėjęs netvarką, pribėgo prie manęs ir su-
žinojęs „nelaimės” priežastį, vėliavininką bematant
pakeitė kitu, to laiko ideo logijai daugiau palankiu
berniuku. Jis su pasididžiavimu nešė vėliavą Vep-
rių miestelio pagrindine gatve, o aš patenkintas žy-
giavau ranka prilai ky damas nusmukusią kairę ko-
jinę. 

Bet grįžkime prie Rickaus. Pas mus Pučionyse
neretai apsilankydavo svieto perėjūnai – nuo elge-
tų su „ne visi namie”, iki keliaujančių pa sakorių ir
visokio plauko pakeleivių, ieškančių užuovėjos ar
duonos kąsnio, ką visuomet pas mus gaudavo. At-
menu tokį šventų ir nešventų raštų žinovą Širvį ir
dar tokį mažai ką ži nantį, bet visuomet alkaną
Pranuką ir porą žydelių – kromelninkų, po kai mus
didžiulėje dėžėje ant kupros ne šiojančius įvairius
smulkios namų apy vokos reikmenis. Jie visi pas mus
ateidavo antros rūšies vieškeliu, einan čiu pro so-
dybą. Tik ne tas anksčiau paminėtas „rickus” (o gal
ir tikras Rickus). Šis, apsidairydamas, pamažu
žingsniuodamas, tą rudens popietę atkulniavo lau-
ko keliuku nuo Vengrių miško, nuo mūsų Beržytės.
Prie užpakalinių kiemo vartų jį pastebėjo darže triū-
sianti mūsų sam dinė Genė. Keleivis pasisveikino ir
ėmė teirautis ar yra piktų šunų, ar šeimininkas na-
mie, ar yra kitų na miškių. Tada paprašė, kad jį pa-
lydėtų į vidų. Virtuvėje tuomet buvo mano mama,
senelis Justinas ir mano dvi metė sesutė, tuomet va-
dinama „mergaite”, nes dar nebuvo krikštyta. Ma -
no tėvas, Jonas Šarka, buvo kažkur iš važiavęs. Vir-
tuvėje dar buvo mūsų labai ramus šuo Kudlius, kurs
pa lin dęs į pasuolę įtartinai žvalgėsi į ne prašytą sve-
čią. Svečias kairę ranką nuolatos laikė savo švarko
kišenėje ir atrodė neramus. Mamai beruošiant už-
kandžius, „rickus” (o gal ir tikras Rickus) pasisakė
esąs griovių kasėjas, dabar beeinantis namo kaž ku-
 rion negirdėton vieton. Jau bevalgant mamos pa-
ruoštą sumuštinį „rickus” prasitarė, kad jis sugeba
pa ilsėti, pamiegoti galvą padėjęs net ant akmens. 

Mano senelis Justinas vienu me tu pradėjo ne-
ramiai judėti ir galvos mostelėjimu bei pirštu parodė
man išeiti į kitą kambarį, ką  aš ir padariau. Po kiek

laiko kambary atsirado ir senelis. Ilgai nelaukęs jis
mane pain formavo, kad šis žmogus esąs Stepas Ric-
kus ir kad mudu jį suimsime. Pagal jo planą, aš tu-
riu iš tėvo slėptuvės atnešti pistoletą ir įėjus į virtuvę
įsakyti Rickui pakelti rankas, o se nelis savo diržu jas
surišiąs. 

Tas jo labai drąsus ir herojiškas planas mane ne-
paprastai nustebino ir net pritrenkė. Dešimties
metų vai kas ir aštuoniasdešimtmetis senelis turi su-
imti gana jauną, stiprų ir žvalų plėšiką? Savo, kad ir
dar pilnai neišvysčiusia galvele pagalvojau, kad tai
būtų per daug rizikinga, ir gal net neįmanoma. Be to,
aš iš prigim ties nebuvau per daug veržlus ar vikrus
imtynininkas. Kilus kokiems nesutarimams, net
savo bendraamžiams dažniausiai duodavo kelią.

Nutariau seneliui pameluoti, nu duodamas ne-
žinąs, kur yra paslėptas tėvo pistoletas. Mano veide
pamatęs tokį neapsisprendimą, senelis vėl užsirišo
savo diržą. Kai pagaliau abu sugrįžome į virtuvę, „ric-
kus” jau bu vo pravėręs priemenės duris išeiti laukan,
vis dar savo kairę ranką lai kydamas švarko kišenė-
je. Kieme ant jo netikėtai puolė ilgu retežiu pririštas,
namiškiams labai ištikimas, o pašaliniams visiškai
negailestingas buldogas, vardu Cimas. Jei „rickus”
nebūtų staigiai atšokęs atgal ir lanku aplenkęs Cimui
pasiekiamą ratą, ne žinia kas būtų nutikę. Vikriai per-
šo kęs kiemo vartus, jis tuo pačiu ke liuku, kuriuo ir
atėjo, nuskubėjo link Beržytės. Vėliau mūsų pieme-
naitė Ma rytė papasakojo, kad ji matė žmo gų, kuris
iš pakrūmės išsitraukė ga na didelę kuprinę, užsidėjo
ant peties  ir dingo miške. Kitą dieną tą patį pa tvirtino
ir kaimynė, grįžinėjusi namo su krepšiu grybų.

Tai dar ne viskas. Kitą dieną apie Rickaus apsi-
lankymą Pučionyse sužinojo ir Veprių policijos
nuovada. Ilgai nelaukęs pats nuovados virši nin kas,
vachmistras Medeišis, raitas atjojo į mūsų vienkie-
mį apklausinėti mačiusius įtariamąjį ir surašyti pro-
tokolą. Su savim jis atsinešė ir pase nusį, nusidėvė-
jusį plakatą su Stepo Rickaus nuotrauka. Dauguma
ap klaus tųjų pripažino, kad tas vakar ma tytas keis-
tuolis buvo panašus į nuo traukoje vaizduojamą, bet
nebuvo visiškai tikri. Nuovada net apjodinėjo Veng-

Veprių valsčiaus nuovados viršininkas vachmistras Medeišis.
Iš J. Šarkos albumo. 
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Krikštas – Dievo gailestingumo
žmogui sakramentas

RENATA ŽIŪKAITĖ

Įžengėme į Gailestingumo jubiliejų,
įvairiose pasaulio šventovėse atsi-
vėrė Gailestingumo durys  kaip ženk-

las Dievo atvertos širdies kiekvienam
žmogui. Dievo gailestingumas pir-
miausia yra duotas per Krikštą, kai tėvai
atnešdami mažą savo atžalą į bažnyčią
išreiškia norą jį užauginti krikščioniu. 

Kokia yra tikroji Krikšto prasmė ir iš-
takos kalbiname kun. br. Ramūną Miz-
girį, OFM.

– Konstantinui įteisinus krikščionybę,
išnyko katechumenatas (pasiruošimo Krikš-
tui) laikotarpis. Keitėsi ir paties Krikšto sak-
ramento suvokimas. Kaip pirmieji krikš-
čionys suvokė Krikštą, kaip jam ruošėsi?

– Nuo pat pirmųjų dienų Krikš-
tas buvo laikomas išganymo ir pri-
klausomybės Bažnyčiai ženklu. Apaš -
talų laikais Krikštas buvo suteikia-
mas visiems, kas prisipažindavo tikįs
Jėzų Kristų, tik po to buvo mokoma-
si tikėjimo tiesų.

Pirmaisiais Bažnyčios amžiais
Krikšto sakramentą paprastai pri-
imdavo suaugę tikintieji. Vaikus
krikštijo, tik jiems susirgus, tačiau III
amžiuje vaiko krikštynos tapo įpro-
čiu.

Prieš Krikštą būdavo mokoma ti-
kėjimo turinio ir krikščioniškosios
gyvensenos, vykdavo (dažniausiai
trejus metus trunkantis) Žodžio li-
turgijos lydimas katechumenatas. No-
rintys priimti Krikšto sakramentą,
visų pirmą turėdavo būti atitinka-
mai tam pasirengę, ne tik pasninkavo,
meldėsi, bet ir išpažindavo savo nuo-
dėmes.

Katechumenus atidžiai stebėdavo
tikinčiųjų bendruomenė, bandydami
atpažinti, ar šie žmonės pajėgs atsi-
sakyti pagoniškų įpročių ir priimti
krikščionišką tikėjimą bei juo gy-
venti.

Ankstyvaisiais krikščionybės am-
žiais būti Bažnyčios nariu reiškė per-
sekiojimus, kančią ir mirtį, todėl ne-
nuostabu, kad anuomet taip rimtai
buvo žvelgiama į pasirengimą Krikš-
to sakramentui ir narystę Bažnyčioje.

Taip pat svarbu prisiminti, kad
Krikštas būdavo švenčiamas tik vieną
kartą per metus ir tiktai Velykų vigi-
lijos metu. Po Velykų prasidėdavo ki-
tas naujakrikštų ugdymo laikotar-
pis, kurio tikslas – vesti į gilesnį ti-
kėjimo paslapčių pažinimą.

– Kokią simboliką turėjo senosios
krikščionių krikštyklos, kodėl krikščio-
nims buvo svarbus panardinimas į vandenį?

– Jau nuo senų laikų žydai nega-
li dalyvauti maldose, kol neįvyksta li-
turginis apsiplovimas mikvose – ne-
dideliuose baseinėliuose su gyvuoju
šaltinio vandeniu. Taigi pirmieji
krikščionys krikštijosi mikvose, ku-
rias paversdavo krikštyklomis. Taip
pat šis sakramentas buvo teikiamas po
atviru dangumi prie vandens telkinio,
pavyzdžiui, ant jūros, upės, ežero
kranto, taip pat prie tvenkinio ar šal-
tinio.

Vėliau Krikštą pradėta teikti
šventykloje, kur žmonės rinkdavosi
maldai, taip pat pradėta statyti atski-
ras koplyčias. Nuo III amžiaus krikš-

tyklos daromos oktagono formos –
aštuonkampės, nes nuo pat pradžių
krikščionių bendruomenė pradėjo
švęsti Prisikėlimo slėpinį pirmąją
(arba krikščionims aštuntąją) žydų sa-
vaitės dieną, kuri vadinama Viešpa-
ties diena, arba sekmadieniu (lot.
„dies domenica”).

Sirijoje archeologų atkastoje Dou-
ra – Europos III a. pradžios bažnyčio-
je, „krikščionių namuose”, krikštyk-
los įduba yra sarkofago formos. Pran-
cūzijoje, Arlyje, šv. Trofimo bažny-
čioje, IV a. sarkofagas naudotas kaip
krikštykla.

Taip pat būta apvalios lyg motinos
įsčios krykštyklos, nes krikštykla
krikščionių sąmonėje reiškė ir moti-
nos Bažnyčios įsčias. Kitos būdavo
kryžiaus formos,  pabrėžiant šv. Pau-
liaus žodžius, kad „per krikštą mes
esame kartu su juo [Jėzumi] palaido-
ti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo pri-
keltas iš numirusių Tėvo šlovinga
galia, taip ir mes pradėtume gyventi
atnaujintą gyvenimą” (Rom 6, 4).

Krikšto vyksmas simbolizuoja
pakilimą naujam, kitokiam gyveni-
mui – panardinimas (mirimas nuo-
dėmei, senajam gyvenimui) ir iškili-
mas (prisikėlimas naujam, malonės
gyvenimui). Juk, viena vertus, vanduo
– tvanas, cunamis, potvynis, šėlstan-
ti jūra – simbolizuoja mirtį, naikini-
mą, griovimą, o kita vertus, tekantis
ir gėlas vanduo yra gyvybės, gyveni-
mo, ramybės simbolis.

Krikštas būdavo suteikiamas var-
dan Švenčiausiosios Trejybės panar-
dinant žmogų tris kartus į vandenį,
jeigu tai būdavo neįmanoma, pavyz-
džiui, žmogui mirštant tai tris kartus
užpilant vandens arba apšlakstant. 

– Ką reiškia Krikšto sakramento metu
uždegama žvakė, patepimas aliejumi, ti-
kėjimo išpažinimas bei egzorcizmas, kai iš-
sižadama piktosios dvasios?

– Gana anksti Krikšto apeigas
papildė patepimas aliejumi ir Krikš-
to simboliai: žvakė bei baltas drabu-
žis. Baltas drabužis simbolizuoja, kad
pakrikštytasis „apsivilko Kristumi”
(Gal 3, 27), prisikėlė drauge su Kris-
tumi. Kadaise buvo paprotys apsi-
krikštijusiems visą savaitę vilkėti
baltais drabužiais.

rių miško pakraštį ieškodamas pėdsa-
kų. Neprisimenu, kuo visa tai baigėsi,
tik prisimenu, kad jo jodinėjimas iš-
gąsdino netoliese  besiganančių karvių
kaimenę. Piemenai tei Marytei pridarė
daug bėdos išsilaksčiusius gyvulius su-
tvarkyti. Ji ilgai nešykštėjo karčių žo-
džių vachmistro Medeišio adresu. Dar
turiu pridėti, kad mano tėvas, ilgalai-
kis Vep rių valsčiaus viršaitis ir Me-
deišis buvo geri draugai. Abiejų rašti-
nės bu vo po tuo pačiu stogu ir net jų te-
lefonai dalinosi ta pačia linija.

Rickus kopūstų darže

Aprašinėdamas apie šį neeilinį at-
sitikimą, paskambinau savo dviem
metais jaunesniam broliui Vytautui,
gyvenančiam North Carolina, pasi tei-
 rauti, ar jis ką nors prisimena apie čia
aprašytą istoriją. Jis pasakė, kad apie
įvykius virtuvėje nieko nežino, bet
prisimena, kad Stepą Rickų buvo su-
tikęs, tūlam grįžtant miškan. Mat
mama tuo metu buvo pasiuntusi Vytą
į  kopūstų daržą dauboje, atokiau nuo
namų. Jis kažkodėl tenai užtruko il giau
negu reikėjo ir, vienoje rankoje laiky-
damas tą kopūstą, o kitoje – ilgą vir-
tuvinį peilį, akis į akį susitiko su „ric-
kumi” (o gal ir tikruoju Rickum). Šis,
iš Vyto rankų paėmęs peilį, pa vartė, pa-
klausė kam jį nešiojąs ir, ga vęs atsa-
kymą, kad kopūsto galvai nu pjauti, pei-
lį grąžinęs ir skubiai nu žingsniavęs
miško link. 

Mūsų Vytautas dar ir dabar įsiti-
kinęs, jog tas žmogus buvo tikrasis Ste-
pas Rickus. Jis elgėsi kaip Rickus, at-
rodė kaip Rickus ir kalbėjo kaip Rickus
– ne vietine tarme. Dabar ir man, pa-
sižiūrėjus į jo nuotrauką Al mos at-
neštoje medžiagoje, iškyla prieš akis
Pučionyse prieš tris ketvirtis šimtme-
čio matytas veidas. Jis turėjo būt tik-
rasis Stepas Rickus, ku ris anais laikais
po visą Lietuvą bas tėsi bandydamas pa-
sprukti nuo jį per sekiojančios policijos
ir lietuviškosios Temidės. 

Galbūt jis maišydavosi ir Lietu vos

laikinoje sostinėje Kaune. Mano geras
bičiulis Anatolijus užsidegęs tvirtino,
kad jo tėvas Fridrikas Cig leris, prisi-
dėjęs prie Kauno policijos  kūrimo ir tu-
rėjo joje gana atsa kingas pareigas,
buvo suėmęs Rickų. Suėmimo metu
žiaurus plėšikas kumščiu išmušęs tėvo
priekinius dantis, kol su kitų pagalba
ilgapirštį pavyko sutramdyti. Sigitas
Stasaitis to atsitikimo Kaune nemini.
Kas žino, gal ir tas, ir kiti buvo tik vie-
ni iš daugelio „rickų”, klaidingai pa-
laiky tų Stepu Rickumi. Gal su laiku ar-
 chyvuose bus surasta daugiau įrody-
 mų, kur, kada ir kodėl Rickus iš tik rųjų
vykdė savo nusikaltimus. Iki ta da, pa-
liekame su daline tikrove, ap gaubta le-
gendos skraiste.

Pabaiga

Stepas  Rickus

Nukelta į 14 psl.

Kun. br. Ramūnas Mizgiris, OFM
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,,Proto” dieta

,,Proto” dieta  (MIND diet) – atrasta
ir pasiūlyta Rush University of  Chi-
cago mokslininkų. Studijų metu buvo
tiriamos įvairios dietos ir stebima,
kaip jų laikantis keičiasi atmintis, su-
pratimas, gebėjimas pažinti. Apibend-
rinus tyrimus nustatyta, kad laikantis
Viduržemio dietos (Mediterranean) ir
dietos, mažinančios kraujo spaudimą
(DASH – Dietary Approaches to Stop Hy-
pertension), bei jas kartu apjungus ga-
lima apsaugoti smegenis nuo ligų bei
pastovaus atminties mažėjimo. Ši die-
ta pavadinta ,,Proto” dieta. ,,Proto”
dieta sumažina Alzheimerio ligos iš-
sivystymą net 53 proc. Net ir asmenys,
pastoviai nesimaitinantis pagal MIND
dietą, 35 proc. sumažina riziką susirg-
ti Alzheimerio liga. Yra žinoma, kad
Amerikoje net 5 milijonai žmonių, vy-
resni  nei 65 metai, kenčia nuo įvairių
atminties sutrikimų ir su jais susijusių
ligų. 

Kokie maisto produktai
sudaro ,,Proto” dietą?

Laikantis šios  dietos pirmenybė
yra teikiama ne tik žuvims, daržo-
 vėms, riešutams, neskaldy tiems grū-
dams, pupelėms,  taurei vyno, bet ir
smegenis stiprinančioms žalioms la-
pinėms daržovėms bei uogoms. Buvo
atliktos studijos ir nustatyta, kad as-
menys du kartus per dieną valgantys
žalias lapines daržoves suvo kimu bei
gebėjimu pažinti yra net 11 metų jau-
nesni už tuos,  kurie vartoja šias dar-
žoves tik retkarčiais. Labai svarbu
valgyti ir uogas, o ypatingai – mėlynes,
nes jos ne tik stiprina regė jimą, bet ge-
rina suvokimą, mąs ty mą bei atmintį.

,,Proto” dietos pagrindas, kaip ir
anksčiau minėtų dietų, yra augalinis
maistas, kuriame  mažai sočiųjų rie-
balinių rūgščių ir trans riebalų (trans
riebalai – iš dalies hidrinti aliejai, ku-
rie gaunami  prisotinus juos chemine
medžiaga – vandeniliu), ir gausu mo-
nonesočiųjų  ir polinesočiųjų riebali-
nių rūgščių.

Ispanijoje buvo atliktos studijos,
kurių išvados išspausdintos  žurnale
JAMA Internal Medicine, teigia, kad
maitinantis pagal smegenis stipri-
nančią  Viduržemio jūros dietą, bei pa-
pildant ją alyvuogių aliejumi ir riešu-
tais – sustiprėja atmintis ir pagerėja in-
formacijos  apdorojimas. Ir, priešingai,
maitinantis maistu, kuriame gausu
,,trans” riebalų, stebimas atminties
sumažėjimas.  Šiais metais FDA (Food

and Drug Administration) priėmė nu-
tarimą maisto produktų gamyboje ne-
vartoti ,,trans fat”, ir per trejus atei-
nančius  metus ,,trans fat” numatyta
visiškai atsisakyti. ,,Trans  fat’’ ne
tik sumažina atmintį, bet juos  varto-
jant didėja nutukimo galimybė, ,,blo-
gojo” (LDL) cholesterolio kiekis, sąly-
gojantis širdies ligų išsivystymą.

,,Maitinkitės pagal Viduržemio
jūros ar ‘Proto’ dietą, – siūlo moksli-
ninkai, – ir po šešių mėnesių  jūsų pro-
tas taps aštresnis, pagerės atmintis bei
ateityje (po 10-ties metų ar vėliau) su-
mažės Alzheimerio ligos rizika”. Kyla
klausimas, kas glūdi šiose dietose, kas
daro jas tokias galingas? Dietų esmė
yra maistas, kuris pasižymi smegenis
stiprinančiu poveikiu.

Koks tai yra maistas?

*Alyvuogių aliejus, žalioji arbata, ža-
lialapės daržovės, tokios, kaip špina-
tai, brokoliai, garbanoti kopūstai
(kale). Visi  jie pasižymi antioksidaci-
niu poveikiu (kovoja su laisvaisiais ra-
dikalais) bei veikia priešuždegimiškai.
Uždegimas yra natūralus organizmo
atsakas į įvairius pakenkimus, trau-
mas, bet, kai uždegimas tampa neval-
domas, ilgainiui sukelia neuronų žūtį
ir pakenkia smegenis. ,,Valgant mais-
tą, pasižymintį priešuždegiminiu po-
veikiu,  sustabdoma neuronų žūtis ir
atstatoma normali smegenų funkci-
ja”, – teigia  neurochirurgijos ir sme-
genų atstatymo profesorė   The Uni-
versity of  South Florida Paula C. Bick-
fort. Siūloma  vartoti šiuos produktus
bent šešis kartus per savaitę: 

* Burokėliai, pomidorai, avokadai.
Šios trys tamsios daržovės padidina
smegenų aprūpinimą krauju. Studijos
įrodė, kad amonio rage  (Hippocampus)
suaktyvėjus kraujotakai paskatina-
mas neuronų augimas. Amonio ragas
yra smegenų sritis atsakinga už at-

Stiprinkime atmintį ,,Proto dieta”
mintį, sugebėjimą išmokti naujus da-
lykus.

* Riešutai (ypatingai graikiški –
walnuts),  granatai (pomegranates),
daržinė ciberžolė (turmeric)  mažina
amiloidinių apnašų susidarymą. Ami-
loidas – baltymas, kuris normaliai ran-
damas organizme ir dalyvauja impul-
so perdavime. Kai dėl nežinomų prie-
žasčių baltymas pradeda nenormaliai
dalintis ir atskilusios dalys – beta ami-
loidai sukimba, formuojasi apnašai, ku-
rie kaupiasi smegenyse aplink neuro-
nus, juos toksiškai pakenkia, ir pa-
laipsniui prasideda neuronų žūtis. Tai
veda prie atminties sumažėjimo bei Alz-
heimerio ligos išsivystymo. Riešutus
siūloma valgyti bent 5 kartus per sa-
vaitę.

*Žuvis, mėlynės, vynuogės, kava, juo-
dasis šokoladas padidina smegenų neu -
rotrofinio faktoriaus (Brain derived
neurotropic factor – BDNF) gamybą. Tai
baltymas, kuris paskatina naujų neu -
ronų augimą. Kuo daugiau smegenys
išskiria šio baltymo, tuo daugiau pa-
sigamina naujų neuronų, kurie
ne tik pagerina atmintį, bet
gali ir pristabdyti
sme ge nų senėji-
mą. 
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Rye of all kinds 
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find a store near you! 

Chicago Carpet Center Inc.
A trusted company since 1967

Servicing All Flooring Needs
Commercial & Residential

From Little Company of Mary Hospital
to your neighbors down the street!

Huge Inventory
Hundreds of Colors & Styles
In stock rolls & roll ends
Reasonable Prices 
with installation
Fully Licensed
& Insured 

Ask for Linda – the owner
M-F 9 - 5  -  Sat by appointment

1540 West 44th Street (East of Ashland)
Chicago, IL 60609 - Tel: 773-247-8888

Chicagocarpet1550@sbcglobal.net
www.chicagocarpetinc.com

We’re family with Bruno’s Lithuanian Bakery

3341 S Lituanica Ave
Chicago, IL 60608 

Bridgeport – 773-254-6376

Sulaukę 60-ties metų dauguma mūsų pradeda rūpintis atmintimi. Šiame am-
žiuje mes vis dažniau pamirštame savo draugų ar giminaičių gimimo die-
nas, o išėję iš namų pradedame galvoti, ar nepalikome įjungtos orkaitės ar

lygintuvo, ar užrakinome duris. Tokie atminties ,,dingimai” su amžiumi pasitai-
ko vis dažniau, bet paprastai tai nėra sudėtingų ligų, tokių, kaip Alzheimerio liga,
požymis. Tai yra normalus ir natūralus procesas, sukeliamas smegenų struktū-
ros ir funkcijos pokyčių, atsirandančių senėjimo procese. Šio proceso sustabdyti
neįmanoma, bet sustiprinti, suaktyvinti smegenų veiklą  bei pagerinti atmintį ga-
lima. Šia kryptimi dirba pasaulio mokslininkai. Jie tiria, kaip tai pasiekti. Vienas
iš būdų stiprinti smegenis, o kartu ir atmintį, yra  mityba, nes maistas smegenims
turi didelę reikšmę. Jis ne tik gali sustiprinti atmintį, padidinant naujų ląstelių bei
neuronų gamybą, bet ir padėti išvengti Alzheimerio ligos.

Maistas, kurio reikėtų vengti

* Raudona mėsa. ,,Proto” dieta
nesiūlo visiškai atsisakyti raudo-
nos mėsos. Siūloma nevartoti daž-
niau kaip 4 kartus per savaitę:

* Sviestas ir margarinas. Ga-
 lima vartoti vieną valgomą šaukš-
tą per dieną. Naudinga vartoti aly-
vuo gių aliejų.

* Sūriai. ,,Proto” dietos šalinin -
kai siūlo riboti sūrių vartojimą.
Valgant sūrius ne dažniau kaip
vie ną kartą per savaitę galima su-
mažinti Alzheimerio ligos riziką.

* Saldumynai (įvairūs sausai-
niai). Laikantis šios dietos galima
suvalgyti 5 sausainius per savaitę.

* ,,Greitas maistas” bei riebaluose
virtas maistas. Jei norite išsaugoti
gerą atmintį – vartokite ne dažniau
vieną kartą per savaitę.

Mokslininkai teigia, kad ir ne -
griežtai laikantis ,,Proto’’ dietos, pa-
gerėja atmintis bei sumažėja Alz-
heimerio ligos rizika. Tačiau pa-
stoviai sveikai valgant bei prisi-
laikant siūlymų – galima tikėtis
gerų rezultatų. Pristabdyti smege-
nų senė jimo procesus bei  apsi-
saugoti  nuo ligų padeda ne tik
maistas, bet ir smegenų mankšta.
Apie tai skaityki te kitame laik-
raščio numeryje.

Paruošta remiantis: AARP magazine,
www. Health.harvard.edu, www.cbsnews.
com, WebMD, www. health. com   
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DR. JOVITA KERELIS
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
25 E Washington, Ste 1121, 

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

n  Moteris ieško ligonių ar pagyvenusių
žmonių priežiūros darbų su gyvenimu. Patir-
tis, geros rekomendacijos. Gali pakeisti ar
išleisti  atostogų. Siūlyti įvai rius variantus. Tel.
708-691-6542.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, galimi
pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
773-615-5235.

n  Moteris, turinti 20 metų ligonių slaugos
darbo patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Siū-
lyti įvairius variantus. Tel. 630-280-1347.

n  Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių priežiūrai,
turi automobilį, legali, ieško darbo. Gali dirbti
Čikagoje ir jos prie miesčiuose. Tel. 773-330-
0092.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu rusų ar lietuvių šeimoje. Didelė
patirtis. Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-640-3559.
n  Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti ligonius
ar vyresnio amžiaus žmones. Galite siūlyti ir
kitus darbus. Legalūs dokumentai. Tel. 872-
214-2203.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali an-
glų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
galiais. Tel. 773-940-5264.

n  Nuoširdi slauga, gebėjimas bendrauti,
sveikas  naminis   maistas, kasdieninis atėji-
mas ar buvimas visas 24 val. Tel. 779-774-
8182.

n  Moteris , turinti CNA sertifikatą, labai geras
rekomendacijas, slaugos darbo patirtį,  ieško
darbo.  Siūlyti  įvairius va-riantus. Tel. 312-
647-3208.

Skaitykite
,,Draugą” 
greičiau!

www.draugas.org

MANO  VIRTUVĖ

Kad šventės būtų jaukios
Šiais laikais visko gali nusipirkti parduotuvėje. Vis dėlto šventės jaukesnės,
kai namuose pasklinda ne kasdien gaminamų valgių kvapai. Nebūtina
viską ruošti patiems, pagaminkite vieną kitą patiekalą, ir pamatysite, kaip
sušils jūsų namai. Keletas pasiūlymų Kūčių ir Kalėdų stalui. 

Tradiciniai kūčiukai

200 ml (6,7 fl oz) vandens
40 g (1,4 oz) mielių
200 g (7 oz) cukraus
80 g (2,8 oz) sviesto
650 g (23 oz) kvietinių miltų
5 šaukštai aguonų
Druskos pagal skonį

Vandenį užvirinti ir šiek tiek at-
vėsinti. Tada sumaišyti su mielėmis,
cukrumi, sviestu, druska ir viską ge-
rai ištrinti iki vientisos masės. Tuomet
suberti miltus, aguonas, užminkyti
tešlą ir laikyti šiltai, kad pakiltų. Tada
vėl išminkyti ir palikti kilti. Taip kar-
toti tris kartus. Galų gale iš tešlos iš-
kočioti 1 cm (0,4 colio) skersmens pa-
ilgą ritinį, supjaustyti gabalėliais, dėti
į kepimo indą ir kepti apie 15 min. or-
kaitėje, įkaitintoje iki 170°C (340°F)
temperatūros.

Dažniausiai valgomi su aguon-
pieniu – pasaldintu maltų aguonų ir
vandens mišiniu. 

Karpis drebučiuose – kitaip

Šis valgis – iš mūsų draugų mamos
virtuvės, prisimenu jį nuo vaikystės.
Patiekalas paprastai buvo ruošiamas
prieš Kalėdas iš didesnio žuvų kiekio,
tačiau galima apsiriboti vienu didesniu
karpiu.

Karpį reikia išskrosti ir nuskusti.
Galima paprašyti tai atlikti parduo-
tuvėje. Reikalingas karpis be galvos, be
pelėkų, be uodegos.

Iš anksto pasiruošti kelis 1/2 litro
ar šiek tiek didesnės talpos stiklainius.
Juos reikia gerai išplauti su valgo-
mąja soda, perpilti verdančiu vandeniu
ir išdžiovinti.

Karpį supjaustyti 1,5–2 cm gaba-
liukais. Pavolioti miltuose. Druskinti
nereikia, nes druskos pakankamai
bus marinate.

Marinatas
1 litro (34 fl oz) vandens
1 valgomasis šaukštas rupios druskos 
2–2,5 valgomojo šaukšto cukraus
1 lauro lapelis
4 juodi kvepiantieji pipirai
acto esencijos
aliejaus kepimui

Vandenį su prieskoniais užvirti ir
pavirinti apie 5 minutes. Pabaigoje
įpilti 1 valgomąjį šaukštą acto esenci-
jos (jei actas yra 90 proc. stiprumo, jei

70 proc. – tuomet pusantro šaukšto).
Karpio gabalėlius dėti į gerai įkai-

tintą keptuvę su aliejumi ir apkepti iš
abiejų pusių, kol gražiai apskrus. Tuo-
met standžiai, sudėti į paruoštus stik-
lainius ir užpilti karštu marinatu.
Stiklainius užsukti švariais, stereli-
zuotais dangteliais ir, apvertus dugnu
į viršų sudėti ant lentelės. Duoti at-
aušti. Praaušusius stiklainius jau
dangteliais į viršų sudėti į šaldytuvą.
Laikyti bent kelias dienas – marinuo-
ti karpiai bus švelniai saldžiarūgščio
skonio. Jei laikysite ilgiau, susidarys
drebučiai – turėsite karpį drebučiuo-
se. 

Editos Mildažytės 2 skirtingos
kalėdinės antys

Tai garsios žurnalistės, televizijos
laidų vedėjos receptas.

2 antys
1,5 kg (3,5 sv) raugintų kopūstų
100 g (3,5 oz) ryžių
200 g (7 oz) mėgstamų džiovintų vai-
sių
Druskos, lauro lapų pagal skonį

Vieną antį ištrinti prieskoniais.
Tuomet pašalinti riebalus, juos su-
smulkinti, sumaišyti su kopūstais,
gauta mase įdaryti antį ir užsiūti. Ry-
žius virti ant silpnos ugnies, apie 20
min. Vaisius užpilti karštu vandeniu ir
mirkyti apie 20 min. Tada sumaišyti su
ryžiais, gauta mase įdaryti kitą antį ir
užsiūti. Antis palikti marinuotis apie
2 val. Viršutines sparnų dalis geriau-
sia pašalinti, folija apsukti sparnus bei
kojas. Dėti į kepimo maišą ir kepti apie
2 val. orkaitėje, įkaitintoje iki 200°C
(390°F) temperatūros.

Medaus tortas

Šis tortas ypač tinka šv. Kalėdoms
– jį gaminant pakvimpa visi namai.

Tešla
3 kiaušiniai
1 1/2 puodelio cukraus
2–3 kupini šaukštai medaus
200 g (7 oz) sviesto 
4,5–5 puodeliai miltų
1 arbatinis šaukštelis kepimo miltelių

Miltus persijoti ir sumaišyti su ke-
pimo milteliais. Iš kepimo popieriaus
iškirpti dešimt 25 cm (10 colių) skers-

mens skritulių.
Kiaušinius išplakti su cukrumi. Į

puodelį sudėti medų, sviestą ir ištir-
pinti ant nedidelės ugnies. Įplakti
kiaušinių masę ir, nuolat maišant,
kaitinti, kol pradės sproginėti atsira-
dę burbuliukai.

Nuimti nuo ugnies ir dalimis pil-
ti miltus. Turi gautis minkoma, bet la-
bai minkšta tešla.

Tešlą padalinti į 10 dalių. Kiek-
vieną kepimo popieriaus skritulį pa-
tepti sviestu, dėti tešlą ir kočėlu tiesiai
ant lapo ją plonai iškočioti. (Kočiojasi
labai lengvai, nes tešla šilta ir minkš-
ta.). Apipjauti kraštus, kad gautųsi
graži skritulio forma. Tuos tešlos li-
kučius iškočioti į paplotėlius ir taip pat
iškepti – jie bus naudojami trupi-
niams.

Orkaitę įkaitinti iki 180–190°C
(350–375°F). Paruoštą lakštą dėti į ke-
pimo formą ir kepti maždaug 7 min.
Per tą laiką ruošti kitus lakštus ir
taip vieną po kito juos visus iškepti.

Leisti jiems atvėsti. Paplotėlius su-
trupinti – jais bus apibarstomas tortas.

Kremas
1 1/2 litro (50 oz) geros grietinės
1 1/2 puodelio cukraus
1 puodelis smulkintų graikinių rie-
šutų

Grietinę išplakti su cukrumi (ne-
būtinai turi gautis standus kremas).
Ant lentos dėti iškeptą lakštą, ant jo
tepti kremą, pabarstyti riešutais. Taip
sudėti ir sutepti visus lakštus. Torto
viršų aptepti kremu ir apiberti tešlos
trupiniais. Torto iš karto nereikia dėti
į šaldytuvą, geriau leisti jam pastovė-
ti per naktį kambario temperatūroje,
kad kremas gerai susigertų, o ryte
jau galima dėti į šaldytuvą.

Jaukaus ir šilto Kūčių vakaro,
linksmų šv. Kalėdų! 

Jūsų Indrė

ĮVAIRūS
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REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės ima ir palieka.
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
Ir atminty gyvi išlieka...

Lapkričio 29 d., sekmadienio, va karą automobilio
partrenkta prie pat savo namų žuvo energinga, visų
mylima Šv. Kazimiero lietuvių parapijos Los An-
geles, CA, parapijietė, Lietu vos vyčių organizacijos
133-ios kuopos pirmininkė ir įvairių lietuviškų or-
ganizacijų veikėja Marytė Regina Šepikaitė.

Atsisveikinimas su Velione, kuriame daly-
vavo apie 200 žmonių, vyko gruodžio 11 d.
Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje. Rožinį ir

litaniją kalbėjo parapijos klebonas kun. Tomas Ka-
ra nauskas. Pamoksle klebonas išreiškė gilią už-
uojautą šeimai ir padėkojo a. a. Marytei už jos in-
dėlį ne tik į parapijos, bet ir į Los Angeles lietuvių
ben druomenės gyvenimą. Pamaldų metu vargo-
navo muz. Viktoras Ralys, giedojo vyrų ansamb-
lis „Tolimi ai dai”, o solo – Vita Polikaitytė. Šv. Raš-
 tą skaitė Ramunė Raulinaitienė. Lie tuvos Vyčių
organizacijos centro val dybos pirmininkė garbės
narė Regi na Juškaitė-Švobienė papasakojo apie Ve-
lionę.

A. a. Marytė Šepikaitė buvo švelnaus būdo,
rami, giliai tikinti. Ji bu vo maloni, geros širdies,
draugiška. Buvo uoli, ilgametė (daugiau kaip 50
metų) Šv. Kazimiero parapijos parapijietė. Reikalui
esant visuomet talkino parapijos darbuose. Kiek
krikšty nų, vestuvių ir laidotuvių ji organizavo!
Kiek gimtadienių ir jubiliejinių švenčių tvarkė! Ji
vis sakydavo: „Kiek vienas darbas yra garbin-
gas”. A. a. Marytė rėmė lietuviškus rengi nius, lab-
daros organizacijas bei lietuviškas radijo prog-
ramas. Velionė ak tyviai reiškėsi Lietuvos vyčių or-
ganizacijoje. Nuo 1984 m. pirmininkavo 133-iajai
kuopai, veikiančiai Los An geles. Taip pat ji buvo
Lietuvos vyčių Vidurio Amerikos apygardos narė.
Nuo 1997 m. iki 2000 m. buvo centro valdybos ant-
roji pavaduotoja, kurios pareigos buvo pritrauk-
ti naujų na rių. Savo pareigas atliko sąžiningai ir
sėkmingai! Marytė ir 133-iosios kuopos nariai or-
ganizavo ir globojo 2000 m. ir 2014 m. Lietuvos vy-
čių narių me tinius suvažiavimus. 2000 m. me tinia-
me suvažiavime dalyvavo LR pre zidentas Valdas
Adamkus su žmo na Alma. Suvažiavimo pokylyje
Pre zidentui Adamkui buvo suteikta garbės na-
rystė. 2014 m. Marytė ir 133-ioji kuopa vėl orga-
nizavo ir globojo me tinį suvažiavimą. 2014 m. pa-
vasarį ji buvo paskirta Lietuvos vyčių Centro val-
dybos lietuvių kalbos ir kultūros komiteto pir-
mininke. Marytės artima draugė, filmų žvaigždė
Rūta Kil mo nytė-Lee visuomet gausiai vaišindavo
apsilankančius vyčius ir jų sve čius jos ir jos vyro
Webb Lowe namuose. Atrodė, kad Marytė visus pa-
žinojo tarsi savo šeimos narius. 

Velionė ir 133-iosios kuopos nariai rėmė ir ak-
tyviai dalyvavo lietuvių dainų ir šokių šventėse
JAV, Kana doje bei Lietuvoje. Taip pat Marytė ir 133-
ioji kuopa globojo kelis Lietuvos vyčių Vidurio
Amerikos apygardos pa vasario ir rudens suva-
žiavimus Los Angeles, CA. Velionė mėgo keliau-
 ti, pasakoti visiems apie savo lietuviškas šaknis ir
Lietuvą bei kitiems padėti. Ji niekada neatsisa-
kydavo bet kokio darbelio ar užduoties. Marytei
patiko vaišinti kitus, ji mėgo dainuoti ir turėjo gerą
humoro jausmą. Visuo met dalindavo savo šypse-
ną ir gerus žodžius. Drąsiai galima sakyti, kad Ma-
 rytė nuoširdžiai gerbė ir mylėjo visus žmones! 

Mieloji Maryte, pasiilgsime Ta vęs, Tavo geros
širdies bei šypsenos. Ilsėkis ramybėje, brangioji
drauge! Tegul ši žemelė Tau būna lengva!

Velionės karstą ir Marytės por tretą puošė dau-
gybė gėlių.  

Gruodžio 12 d. vykusiose gedu lingose šv. Mi-
šiose už velionę Marytę Reginą Šepikaitę dalyva-
vo daugiau kaip 400 parapijiečių, draugų, pažįs-
tamų, Lietuvos vyčių organizacijos centro valdy-
bos pirmininkė garbės narė Regina Juškaitė-Švo-
bienė iš Detroito, garbės narys ir buvęs Lie tuvos

vyčių centro valdybos pirmi ninkas bei dabartinis
„Vyties” žurnalo redaktorius garbės narys Robert
A. Martin, Jr., „Vyties” žurnalo vadybi ninkė
Mary Beth Slakis. Taip pat da lyvavo 133 kuopos na-
riai ir filmų žvaigždė, Lietuvos vytė Rūta Kilmo-
 nytė-Lee su vyru Webb Lowe. Gedu lingas šv. Mi-
šias atnašavo klebonas kun. Tomas Karanauskas.
Šv. Mišių metu vargonavo muz. Viktoras Ralys, gie-
 dojo parapijos choras ir vyrų an samblis „Tolimi
aidai”. Solo giedojo Antanas Polikaitis. Kun. Ka-
ranaus kas Šepikų ir Keblių šeimoms ir jų arti-
miesiems perdavė savo ir visų Šv. Kazimiero pa-
rapijos parapijiečių užuo jautą. Taip pat kun. Ka-
ranaus kas perdavė Lietuvos Vyskupų Kon fe ren-
cijos delegato užsienio lietuviams katalikams
prel. Edmundo Putrimo, Šv. Kazimiero popiežinės
lietuvių kolegijos rektoriaus kun. Audrio Aršti kai-
čio, Vilniaus metropolito arki vyskupo Gintaro
Grušo bei Šau lių vyskupo Eugenijaus Bartulio už-
uojautas. Pamoksle kun. Kara naus kas pasakė, kad
a. a. Marytė gimė Šiluvos Švč. Mergelės Marijos
šventės išvakarėse, laidojame ją Švč. Guadalupės
Marijos šventės dieną. Ve lionė buvo vienodai ge -
ra visiems žmonėmis – ir turtuoliams, ir varg šams.
Ši moteris buvo pasišventusi Lietuvai, savo pa-
rapijai, lietuvybei ir lietuviškoms organizaci-
joms.

Aukas prie altoriaus nešė Lietu vos vyčių or-
ganizacijos nariai: Ro bert A. Martin, Jr., Mary
Beth Slakis, Robert Novak, Donna Augute Scola ir
Regina Juškaitė-Švobienė. Baigiant gedulingas šv.
Mišias kelis žodžius tarė a. a. Marytės šeimos at-
stovai: sesuo Onutė Keblienė kvietė parapijiečius
remti lietuviškas organizacijas, dalyvauti rengi-
niuose, spektakliuose bei remti savo parapiją.
„Taip darydami išlaikysime a. a. Marytės šviesų
atminimą”. Velionės brolis Jonas Šepikas papa-
sakojo, kaip a. a. Marytė mylėjo savo šeimą, Die-
vą, Lietuvą ir Ameriką. Ji tikrai buvo „parapijos
mama”. Visiems stengėsi padėti. Sesers vyras Vy-
tautas Keblys padėkojo visiems, dalyvavusiems a.a.
Marytės laidotuvėse. Hollywoodo žvaigž dė, Lie-
tuvos vytė ir a. a. Mary tės draugė Rūta Kilmony-
tė-Lee prisi minė savo draugystę su Maryte. Ji bu-
vusi tas asmuo, kuriai niekuomet negalėdavai at-
sakyti padėti. Ji mė gusi kino filmus ir muzikinius
spektaklius, ir Velionės garbei Rūta Kil monytė-Lee
padainavo: „We’ll be seeing you in all the familiar
places” ir „You’ll never know how much we love
you”. Jai akompanavo muz. Viktoras Ralys. 

Šią vėsoką dieną, po gedulingų šv. Mišių,
daugiau kaip 125 mašinų  virtinė procesija nuly-
dėjo a. a. Marytę Regi ną Šepikaitę į Forest Lawn
kapines, Glendale, California, kur velionė bu vo pa-
laidota prie tėvų, Juozo ir Ele nos Šepikų. Pasku-
tines religines apei gas atliko kun. Tomas Kara-
naus kas. Ant karsto Lietuvos vyčiai pa dėjo gintaro
gabalėlių iš Lietuvos. Apeigos baigtos giesmėmis
„Marija, Marija”, „Parveski, Viešpatie” bei Lie-
tuvos himnu. Kiekvienas laidotuvių dalyvis atsi-
sveikino su a. a. Ma ry te ant jos karsto padėdamas
po gė lės žiedą.

Krikštas
Atkelta iš 11 psl.

Žvakė, uždegta nuo Velykų žvakės, reiškia, kad
Kristus apšvietė naujatikį. Pakrikštytieji Kristuje
yra „pasaulio šviesa” (Mt 5, 14).

Patepimas šventąja krizma – kvapniu, vyskupo pa-
šventintu aliejumi – reiškia Šventosios Dvasios dovaną
pakrikštytajam. Jis tapo krikščioniu, tai yra Švento-
sios Dvasios „pateptuoju”, suvienytu su Kristumi, ku-
ris yra pateptasis Kunigas, Pranašas ir Karalius.

Priimant Krikštą, žmogus turėdavo atsižadėti
piktosios dvasios ir išpažinti tikėjimo tiesas. Krikš-
tijant vaiką, tai darydavo Krikšto tėvai. Ankstyvojo-
je Bažnyčioje krikštijamasis atsisukdavo į vakarus –
tamsos, saulėlydžio, mirties ir todėl nuodėmės kara-
lijos simbolį. Krikštijamasis pasisukęs ta kryptimi tris
kartus ištaria „ne” – velniui, jo vilionėms ir nuodėmei.

Šitaip buvo išsižadama tam tikro pobūdžio kul-
tūros, prikaustančios žmogų prie valdžios garbinimo,
geismų  pasaulio,  melo,  žiaurumo,  dievų  kulto  ir
anti kinio teatro, kur mėgautasi mirtimis žmonių, ku-
riuos draskydavo laukiniai žvėrys, spindesio.

Tai būdavo krikštijamojo išlaisvinimas iš pri-
metamos gyvenimo formos, egzistavusios kaip pra-
moga ir kartu skatinusios griauti tai, kas žmoguje ge-
riausia. Tas išsižadėjimas – ne taip dramatiškai – ir
šiandien yra esminė Krikšto dalis. Juo nusivelkame
„senuosius drabužius”, su kuriais negalime stovėti
priešais Dievą. Tiksliau sakant: pradedame juos nu-
sivilkinėti.

Mat tas išsižadėjimas yra pasižadėjimas, kurio
metu paduodame ranką Kristui, kad jis mus vestų ir
aprengtų. Tai, kokius „drabužius” nusimetame, paaiš -
kėja skaitant Laiško galatams penktąjį skyrių, kur šv.
Paulius kalba apie „kūno darbus” (Gal 5, 19–21).

Tada ankstyvojoje Bažnyčioje krikštijamasis at-
sisukdavo į rytus – šviesos, iš naujo patekančios is-
torijos saulės, Kristaus simbolį. Krikštijamasis pa-
kreipia savo gyvenimą nauja linkme – tikėjimo į tri-
vienį Dievą, kuriam save atiduoda, linkme. Tad Die-
vas pats aprengia mus šviesos apdaru, gyvenimo ap-
daru. Apaštalas Paulius šiuos naujus apdarus vadina
„Dvasios vaisiais” (Gal 5, 22–26).

– Labai dažnai Krikšto tėvais yra pasirenkami žmonės
nebūtinai praktikuojantys tikėjimą, o tiesiog kaip vaiko ant-
ri globėjai. Kokia atsakomybė Krikšto metu tenka Krikšto tė-
vams, kokiomis savybėmis jie turėtų pasižymėti?

– Ankstyvosios Bažnyčios laikais Krikšto tėvais
(tada jie būdavo įvardijami kaip globėjai) buvo vadi-
nami asmenys, kurie laiduodavo už žmones, norinčius
iš kito tikėjimo atsiversti į krikščionybę.

Siekiantys tapti krikščionimi privalėdavo susirasti
žmogų, kuris įtikintų miesto vyskupą, o taip pat ir pats
prižiūrėtų, kad atsivertėlis tikrai būtų tikintis, doras
ir sąžiningas krikščionis. Ir tik vėliau, išsivystė tra-
dicija kiekvienam krikštijamam kūdikiui bei vaikui
turėti Krikšto tėvus, kad jie, būdami šalia, galėtų pa-
tarti dvasiniais klausimais bei puoselėti tikėjimą
Die vu.

Tiesa, iki pat IX amžiaus krikštatėviais daugeliu
atveju būdavo vaikų biologiniai tėvai arba įvaikinto-
jai ir tik vėliau, pamažu Krikšto tėvais tapdavo šiek
tiek tolimesni artimieji. Dar po kurio laiko šias pa-
reigas galėjo atlikti ir šeimos draugai. 

Krikšto tėvai, ne jaunesni kaip 16 metų, turi būti
tvirtai tikintys, pajėgūs ir pasirengę pakrikštytajam
– kūdikiui ar suaugusiam – padėti žengti krikščio-
niškojo gyvenimo keliu. Jie turi būti katalikai, su-
tvirtinti ir jau priėmę Komuniją ir, jei gyvena san-
tuokoje, gavę Bažnyčios palaiminimą – Santuokos sak-
ramentą.

– Kaip mes, pakrikštytieji vaikystėje, ir nesuvokdami,
ką tai reiškia, galėtume vėl iš naujo atrasti savo Krikšto slė-
pinį?

– Kaip žinia, Didįjį šeštadienį Velyknačio litur-
gijoje iškilmingai atnaujiname savo Krikšto pažadus.
Be to, kiekvieną sekmadienį išpažįstame savo tikėji-
mą ir, jei prieš tai atliekame išpažintį ir gailimės bei
pasiryžtame nepritarti nuodėmei, tai įvykdome tas pa-
čias sąlygas Krikšto atnaujinimui. Jei tenka dalyvauti
krikštynose, visi dalyviai taip pat gali atnaujinti
Krikšto pažadus.

Nepamirškime, kad kasdien maldoje susitikdami
su už mus mirusiu ir prisikėlusiu Kristumi ir kovo-
dami dvasinę kovą, pagiliname per Krikštą gautą Die-
vo vaikų malonę bei tvirčiau susivienijame su savo bro-
liais ir seserimis.

Atsisveikinome su veiklia Lietuvos vyte 
Maryte Regina Šepikaite

Marytė Regina Šepikaitė
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Šermenų pietūs vyko Šv. Kazi mie-
 ro parapijos salėje. Ten dalyvavo dau-
giau kaip 400 žmonių. Atsisvei ki nimo
programą vedė Gintaras Pla čas. Kun.
Tomas Karanauskas palai mino vai-
šes. Buvo rodomos nuotraukos iš a. a.
Marytės gyvenimo. Po to Lietuvos vy-
čių 133-iosios kuopos narė Donna Au-
gutė Scola pakvietė vyčius uždegti po
žvakutę a. a. Ma rytės atminimui.

Šią popietę turėjo vykti šios vy čių
kuopos kalėdinės vaišės. Marytės at-
minimui visi buvo raginami įsijungti
į parapijos ir lietuviškų rengi nių veik-
lą. Užuojautą Velionės arti miesiems iš-
reiškė Los Angeles Lietu vių Ben-
druomenė, „Lietuvos vaikų viltis”, Bi-
rutietės, Lietuvių skautų sąjunga, Ra-
miojo vandenyno seserijos skautai,
choro vardu – buvęs parapijos chor-
vedys Viktoras Ralys, Parapijos tary-

ba, „Spindulio” veteranų šokių grupė,
Lietuvos Dukterų draugija, Šv. Kazi-
miero šeštadieninė lituanistinė mo-
kykla, „Baltic Ameri can Freedom Lea-
gue”, Los Angeles golfo klubas ir Lie-
tuvos vyčiai. 

Šeimos ir giminių vardu Vytas
Keblys padėkojo visiems už dalyvavi-
mą ir pagalbą šeimą ištikusioje nelai-
mėje, – už šv. Mišias ir giesmes jų me -
tu, už pietų paruošimą, už aukas Lie-
tuvos vyčių 133-osios kuopos įsteigtam
stipendijų fondui Šv. Kazimiero šešta-
dieninei mokyklai paremti ir tęs ti a. a.
Marytės atminimą. 

Giliame skausme liko sesuo Onu-
 tė Keblienė su vyru Vytautu, brolis Jo-
nas, a. a. brolio Juozo žmona Jūra tė Še-
pikienė su sūnumi Linu bei kiti gimi-
nės Lietuvoje ir Amerikoje.

A † A
MILDA PRANINSKIENĖ

JUODVALKYTĖ
Mirė 2015 m. gruodžio 12 d.
Gimė 1942 m. balandžio 29 d., Lietuvoje.
Gyveno Lemont, IL, anksčiau Palos Hills, IL.
Nuliūdę liko: vyras Edmundas; sūnus Petras, duktė Audrė Ster-

sic su vyru Steven, sūnus Jonas, sūnus Andrius; anūkai Olivia ir
Hannah Stersic; brolis Augustinas Juodvalkis su žmona Be verly,
brolis Aloyšius Juodvalkis su žmona Genny ir brolis Romas Juod-
valkis su žmona Karen; daug dukterėčių ir sūnėnų.

A. a. Milda pašarvota ketvirtadienį, gruodžio 17 d. nuo 2 val.
p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį,  gruodžio 18 d. 9:30 val. ryto iš
Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Ss. Cyril ir
Methodius bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mi šios.
Po šv. Mišių a. a. Milda bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Liūdime netekus

A † A
REGINOS KUČIENĖS

pedagogės, redaktorės, ilgametės JAV LB Švietimo ta -
rybos pirmininkės, bendruomenės veikėjos.

Uolumas, darbštumas ir atsidavimas lietuviškam
švietimui, paženklino jos gyvenimą. Mokėmės iš jos
pavyzdžio.

Su malda ir gilia užuojauta šeimai ir artimiesiems.

Los Angeles Šv. Kazimiero
lituanistinė mokykla ir direktorė

Marytė Newsom – buvusi Švietimo tarybos narė
Dalilė Polikaitienė – buvusi Švietimo tarybos pirmininkė

Su giliu liūdesiu ir skausmu pranešame, kad 2015 m. gruodžio
14 d. staigiai su šiuo pasauliu atsiskyrė mūsų brangus vyras ir tė -
velis

A † A
VIKTORAS JAUTOKAS

Gimė 1929 m. lapkričio 29 d. Rietave, Lietuvoje.
Gyveno Oak Lawn, IL.
Nuliūdę liko: žmona Rūta (Kerelytė), sūnus Paulius, duktė Ra -

minta su vyru Kurt, sesuo Regina Jautokaitė, a. a. sesers  Ja ni nos
sūnūs Adrijanas su žmona Judita, Renatas su žmona Regina ir jų
vaikais, svainis Alfonsas Kerelis  su dukromis Vilija ir Sva jo ne,
svainio a. a. Alberto Kerelio žmona Irena su Jovita, Gintare, Dai -
na ir Albertu, giminaitė Aldona Vaitienė su šeima.

Velionis priklausė karo veteranų Don Varnas postui, baigė
Illinois Insitute of  Technology Čikagoje, įsigydamas elektro nikos
inžinerijos laipsnį, 30 metų dirbo Čikagos 911 policijos radijų
sky riuje, 28 metus  buvo ,,Technikos žodžio” vyr. redaktorius,
priklausė ,,Draugo” leidėjų tarybai ir Jaunimo centro  tarybai,
šoko tau tinių šokių grupėje ,,Lėtūnas”, mėgo skaityti ir rašyti  į
spau dą  straipsnius technikos temomis.

A. a. Viktoras bus pašarvotas gruodžio 18 d., penktadienį, nuo
4 val. p. p. iki 8 val. vakaro Palos-Gaidas laidojimo  namuose,
11028 S. Southwest Hwy, Palos Hills, IL.

Atsisveikinimas vyks  šeštadienį, gruodžio 19 d. nuo 9 val.
ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val.
ryto bus aukojamos  šv.  Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Vik to ras
bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Ilsėkis  ramybėje Dievo prieglobstyje  su Kristumi  ir Prisi kėli -
mo  viltimi.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. David Gaidas,  tel. 708-974-4410, el. paštas
www.palosgaidasfh.com

A † A
ALDONA JANKAUSKAS 

GLYTAITĖ
Mirė 2015 m. gruodžio 14 d., sulaukusi 80 metų.
Nuliūdę liko: sūnūs Algis (Darlene), Kęstutis (Cheryl), dukros

Gražina Jankauskas ir Rūta Ziarko; anūkai Daniel Jankauskas  ir
Michael Ziarko; broliai Valius, Vytas ir Albinas Glytai.

A. a. Aldona buvo žmona a. a. Kazio.
Velionė 32 metus  dirbo Rush Presbyterian ligoninėje, Chicago,

IL, buvo aktyvi Pal. Jurgio Matulaičio misijos choro narė.
A. a. Aldona  bus pašarvota gruodžio 18 d., penktadienį, nuo 3

val. p. p. iki 9 val. vakaro Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028
S. Southwest Hwy. (7700 W.), Palos Hills, IL.

Atsisveikinimas  įvyks  šeštadienį, gruodžio 19 d., 11 val. ryto
lai dojimo namuose.

Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-

vauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. David Gaidas,  tel. 708-974-4410, 
el. paštas www.palosgaidasfh.com

Kapų tyla amžinam poilsiui priglaudė nuoširdų ir
aktyvų DRAUGO leidėjų tarybos direktorių

A † A
VIKTORĄ JAUTOKĄ

Sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią
užuojautą žmonai RŪTAI, dukrai RAMINTAI su
šeima, sūnui PAULIUI bei visiems artimiesiems. 

Tegul jo tikėjimas, darbai ir idėjos būna geru pavyz -
džiu mums visiems.

Tegul paguoda ir dvasios stiprybė lydi visus liku-
sius jo artimuosius.

DRAUGO direktorių taryba
Draugo fondo taryba

Redakcija ir administracija
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http://draugokalendorius.org

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

� Čiurlionio galerija (5626 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636) gruodžio 18
d. 7:30 val. v. maloniai kviečia visus meno
mylė tojus į Vilmos Marė mados meno ins-
taliacijos ,,Eglė žalčių karalienė” atidarymą.
Menininkė įkvėpimo semiasi tyrinėdama bal-
tų epo chos amatininkų dirbinius ir siekia per-
teikti jų grožį šiuolaikinėje aprangoje. Ati-
daryme dalyvaus autorė Vilma Marė. Paro-
da tęsis iki 2016 m. sausio 17 d. Ją ap-
lankyti bus ga  lima kasdien, išskyrus antra-
dienį ir trečiadienį, nuo 12 val. p. p. iki 7
val. v.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) gruodžio 19 d., šeštadienį, 1 val. p.
p. Advento rekolekcijas praves tėvas Lukas
Laniauskas, SJ. Gruodžio 20 d. IV Adven-
to sekmadienio šv. Mišias 10 val. r. atnašaus

kun. Gediminas Keršys, po to kviečiame į su-
neštinį kalėdinį pobūvį parapijos salėje.
Dalyvaus Generolo Teodoro Daukanto jūrų
šauliai ir Panevėžiečių klubo nariai.  

� Švč. „Dainavos” choro koncertas, skir-
tas sausio 13 d. įvykių 25-mečiui paminė-
ti „Tegul dirba Tavo naudai ir žmonių gėry-
bei” rengiamas 2016 m. sausio 31 d., sek-
madienį, 2 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčioje  (6812 S. Wash-
 tenaw, Chi ca go, IL 60629). Bilietus galima
įsigyti iš choro narių, internetu www.dai-
nava.us, kavinėje „Senasis Vilnius” (Darien),
Pasaulio lietuvių centro raštinėje (Lemont),
lietuviškose parapijose po šv. Mišių. Kai-
na: 25 dol. perkant iš anksto, 30 dol. kon-
certo dieną, 15  dol. jaunimui   iki 17
m. (nerekomenduotina vaikams iki 9 m.).

Čikagos Jaunimo centro vakarienės, 
vykusios š. m. gruodžio 6 d.,

loterijos laimėtojai: 

100 dol. – Asta Skripkauskaitė, Evergreen Park, IL; 
150 dol. – Viva Lattimer, Indiana; 
250 dol. – Lilija Gelažius – Chicago, IL; 
500 dol. – Vaclovas Mažeika – Park Ridge, IL.

Sveikiname laimėtojus
ir dėkojame visiems loterijos dalyviams.

Laimėtojams bus išsiųsti čekiai.

Šv. Kalėdų proga Sigita ir Gediminas
sveikina visus draugus, kurie skaito
„Draugą”.

Nuoširdžiai sveikiname visus gimines, draugus ir
pažįstamus Kristaus gimimo šventės proga ir
linkime, kad gimęs Kūdikis stiprintų visus gyveni-
mo kelionėje atei nan čiuose Dievo Gailestingumo
2016 me tuose!

Feliksas ir Jonė Bobinai,
Berwyn, IL

Sveikinu gimines, draugus ir kaimynus
šv. Kalėdų proga, linkėdama
„Kad tik blogiau nebūtų”.

Baniutė Kronienė

Kalėdos – 
dovanų metas
Užsisakykite ,,Draugą” arba ,,Draugas

News” – tai dovana visiems metams. Jei

jau esate mūsų skaitytojai, užsakykite

laikraštį lietuvių arba anglų kalba savo

bičiuliui, šeimos nariui – jie tikrai apsi-

džiaugs tokia Kalėdine staigmena! 
Na, o jūs irgi neliksite be dovanos – kartu su prenume-

rata gausite du bilietus į teatrą arba koncertą. Bilietų skaičius ri-
botas, tad nedelskite. Skambinkite Audronei Kižytei tel. 630-805-
1404. Pirmieji užsakę prenumeratą turės galimybę pasirinkti bi-
lietus – į teatrą (muzikinį spektaklį ,,Baritones un Bound”) arba kon-
certą (Handel ,,Messiah”). 

Dviguba dovana? Taip – juk Kalėdos!

Lietuvių evangelikų 
liuteronų Tėviškės parapija

5129 South Wolf Road, 
Western Springs, IL


