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Mirė dramaturgas, literatūros kritikas K. Ostrauskas

Urugvajuje prasidėjo XV Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas 

Pokalbis su Krašto apsaugos ministre
R. Juknevičiene – 5 psl.

Čikaga (,,Draugo” info, BNS) –
Š. m. sausio 9 d. Newtown Square,
Pennsylvania, mirė dramaturgas, li-
teratūros istorikas ir kritikas Kostas
Ostrauskas. Literatūros istorijos, kri-
tikos ir bendrais kultūriniais klau-
simais rašė ,,Literatūros lankuose”,
,,Aiduose”, ,,Metmenyse”, ,,Lituanis-
tikos darbuose”, ,,Lituanus” ir kt.,
bendradarbiavo ,,Lietuvių enciklope-
dijos” muzikos ir lietuvių literatūros
srityse. 

K. Ostrauskas gimė 1926 m. ba-
landžio 5 d., pasirašinėjo Andriaus
Baltaragio slapyvardžiu. Mokėsi
Kauno ,,Aušros” gimnazijoje. 1944 m.
artėjant frontui pasitraukė į Vokie-
tiją, studijavo Pabaltijo universitete
Hamburge, 1949 m. atvyko į JAV. 1952
m. baigė lituanistikos ir slavistikos
studijas University of  Pennsylvania
(vienas iš paskutiniųjų V. Krėvės stu-
dentų). Scenai pradėjo rašyti nuo
1951 m. Per kitus tris dešimtmečius
jo parašytų dramų kiekis išaugo kele-

riopai, o talentas sužibėjo daugybe
naujų spalvų. Žymiausios K. Os-
trauskos pjesės – ,,Jūratė ir Kasty-
tis”, ,,Vaižgantas”, ,,Lozorius”, ,,Ka-
rali(a)us juokdarys”, ,,Gundymai”,

,,Duobkasiai”. Apie K. Ostrauską ga-
lima kalbėti kaip apie savito teatro
kūrėją, kreipiantį visos lietuvių dra-
maturgijos raidą modernesnėmis
kryptimis. 

Atskirą grupę sudaro „rimtieji”
K. Ostrausko kūriniai – tai pjesės,
kuriose vyrauja ne tiek komizmas,
kiek tragiškieji būties klausimai.
Muzikaliausiu K. Ostrausko kūriniu
vadinamas „Kvartetas” (1969 m.).
Taip pat yra parašęs keletą filosofi-
nių pjesių: „Ars amoris” (1979 m.),
„Anna ir Emma” (1989 m.) ir kt. Vie-
naveiksmės dramos ,,Pypkė” prem-
jera 1961 m. vyko Tabor Farm, Sodus,
Michigan. ,,Žaliojoj lankelėj” kartu
su ,,Pypke” pastatyta Čikagoje 1964
m. Paskutinis K. Ostrausko pjesės pa-
statymas Čikagoje įvyko 2006 m. Tai
buvo Čikagos teatro sambūrio ,,Žalt-
vykslė” spektaklis ,,Gyveno senelis ir
senelė”.

Velionio pelenai bus palaidoti
Lietuvoje.
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21-ąjį kartą minima Laisvės gynėjų diena
Vilnius-Washington, DC (ELTA, LR ambasados JAV

info) – Sausio 8–13 d. Lietuva 21-ąjį kartą mini tragiškų
Sausio 13-osios įvykių metines ir Laisvės gynėjų dieną.
Minėjimo renginių programą sausio 8 d. pradėjo XXI tra-
dicinis tarptautinis pagarbos bėgimas ,,Gyvybės ir mir-
ties keliu”.

Sausio 11 d. Vilniaus televizijos bokšte vyko nukentė-
jusiųjų nuo sovietų agresijos susitikimas. Seimo Konsti-
tucijos salėje surengtas fotografų, vaizdo operatorių ir
žurnalistų susitikimas su jaunaisiais fotografais ir žur-
nalistais, buvo rodomas filmas ,,Lietuva. Vilnius 1991 m.
sausis–vasaris”.

Sausio 12 d. Seimo Kovo 11-osios salėje rengiama
1990–1991 m. valstybės gynėjų konferencija, Seime – Gen.
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų rengi-
nys ,,Sausio 13-oji. Ko galime pasimokyti?”. 

Sausio 13-osios išvakarėse prie TV bokšto, Naciona-
linio radijo ir televizijos pastato buvo uždegti atminimo
laužai, o Nepriklausomybės aikštėje vyko tradicinės iš-
kilmės ir Sąjūdžio valanda. TV bokšto salėje buvo atlieka-
mos Sausio 13-osios meninės variacijos ,,Noctis”. Vil-
niaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje surengtas tradici-
nis koncertas ,,In Memoriam”, Vilniaus įgulos karininkų
ramovėje vyko tradicinis valstybės gynėjų susitikimas.

Sausio 13-ąją mokyklose, valstybinėse įstaigose, am-
basadose vyks pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudi-
ja”. Prezidentūroje bus teikiami Sausio 13-osios atmini-
mo medaliai. Seimo Kovo 11-osios salėje iškilmingai bus
įteikta pirmoji ,,Laisvės” premija – ji paskirta garsiam

rusų disidentui Sergej Kovaliov. 
Sausio 13-osios įvykiai prisimenami ir kitose šalyse.

Lietuvos ambasadoje JAV sausio 6 d. surengta prieš
dešimtmetį studijos „A Propos” sukurto dokumentinio
filmo „Sausio 13-oji” peržiūra ir diskusija apie laisvę ir
pasiaukojimą su Lietuvos krašto apsaugos ministre Rasa
Juknevičiene. 

Renginio JAV ambasadoje metu kalba svečias, buvęs parlamen-
to gynėjas Andrius Eiva (stovi).                 Ingos Lukavičiūtės nuotr.

A. a. Kostas Ostrauskas. 
,,Draugo” archyvo nuotr.

Montevideo (Delfi.lt) – Urugva-
jaus sostinėje Montevideo prasidėju-
sį XV Pietų Amerikos lietuvių jauni-
mo (PALJ) suvažiavimą pasveikino
Lietuvos užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis ir paragino jau-
nuosius Pietų Amerikos lietuvius
puoselėti bendras vertybes, savo pa-
tirtį ir žinias skirti Lietuvai. Minst-
ras palinkėjo, kad lietuvių jaunimo
susitikimas padėtų sustiprinti ryšius
su tėvyne, suteiktų veržlumo daly-
vaujant bendroje lietuviškoje veiklo-

je ir paskatintų praktiškai įsitraukti
į Lietuvos valstybės gyvenimą.

Sausio 11–15 d. Montevideo mies-
te vykstančiame suvažiavime daly-
vauja apie 50 atstovų iš Argentinos,
Brazilijos, Urugvajaus, Venesuelos ir
Kanados. PALJ suvažiavimas yra Pa-
saulio lietuvių jaunimo sąjungos
(PLJS) ir Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės (PLB) projektas. Renginį or-
ganizuoja Urugvajaus lietuvių jauni-
mo sąjunga (ULJS) kartu su PLJS ir
PLB valdyba, ilgamečiu PLB Sielo-

vados reikalų komisijos pirmininku
ir Lietuvos vyskupų konferencijos de-
legatu užsienio lietuvių sielovados rei-
kalams prelatu Edmundu Putrimu
(PALJ suvažiavimo įkūrėjas ir globė-
jas). Suvažiavime jaunimas turės pro-
gą pabendrauti, susipažinti su ULJS
veikla bei padiskutuoti apie dabarti-
nę jaunimo ir bendruomenės padėtį
Pietų Amerikoje ir įvairius būdus,
kaip išlaikyti lietuvybę ir pritraukti
daugiau narių į jaunimo organizaci-
jas.



Labai�dažnai�visuomenės�apklau-
sos� tik� patvirtina� tai,� kas� ir� taip� plika
akimi�matyti.�2011�m.�spalio�20–30�d.
UAB� ,,Baltijos� tyrimų”�atlikta�apklausa
rodo,�jog�Lietuvoje�per�metus�pastebi-
mai� pablogėjo� požiūris� į� šalyje� gyve-
nančių� lenkų� ir� rusų� mažumas.� 2010
m.�41�proc.�apklausoje�dalyvavusių�lie-
tuvių� vietos� lenkus� vertino� teigiamai.
2011�m.� jau�net� 48�proc.� apklaustųjų
kalbėjo�apie�neigiamus�požiūrio�į�vie-
tos�lenkus�pokyčius.�Kalbant�apie�Lie-
tuvoje� gyvenančius� rusus,� 2010� m.
juos�neigiamai�vertino�tik�6�proc.�lietu-
vių,�o�2011�m.�šis�skaičius�siekia�jau�20
proc.�Apklausos�rezultatai�dėl�požiūrio
į�Lietuvos�rusus�ir�lenkus�yra�veidrodis
šiuo� metu� viešojoje� erdvėje� vyrau-
jančios� nuomonės,� kuri�mus� pasiekia
straipsnių,� komentarų� pavidalu.� Kito-
kio�aiškinimo�šaukiasi� žinia,� jog� lietu-
viai,�kaip�ir�anksčiau,�priešiškiausiai�yra
nusiteikę� romų,� buvusių� kalinių,� psi-
chikos� ligomis� sergančiųjų� ir� homo-
seksualų� atžvilgiu.� Daugiau� nei� 60
proc.� Lietuvos� gyventojų� savo� būsto
jokiais�būdais�nenuomotų� šių� sociali-
nių�grupių�atstovams.

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė

Sveikiname visus, įžengu-
sius į 2012-uosius Viešpa-
ties metus, ku  riuos Lie-

tuvoje paskelbėme Palaimin to -
jo Jurgio Matulaičio metais.

Kai prieš 25 metus popie-
žius pal. Jo nas Paulius II mūsų
kraštietį arki vyskupą Jurgį
Matulaitį paskelbė palaimin-
tuoju, tai buvo neeilinis įvy kis
Lietuvai, tada šventusiai 600 metų
Krikšto jubiliejų. Pal. Jonas Paulius
II arkivyskupo Jurgio Matulaičio
bea tifikaciją aiškiai susiejo su Krikš -
tu, kuris suvienija su Jėzumi Kristu -
mi ir tampa naujo gyvenimo, naujo
kelio pradžia. „Šventuosius reikia
pri  imti širdimi ir tikėjimu, kad jie
ro dytų mums kelią – kelią, prasi de -
dan tį pasinėrimu Kristuje per Krikš -
tą’’, – kalbėjo popiežius.

Tad Palaimintojo Jurgio Matu-
lai čio metai kviečia mus, pasitikint
šio iškilaus tautiečio užtarimu ir re -
 mian  tis jo pavyzdžiu, atnaujinti ryž-
tą sekti Kristumi, pilniau gyventi
gau tąja Krikšto malone. Kaip sako
Pa laimintasis, patys „gyvai persiėmę
Kristaus dvasia, turime rūpintis telk-
ti ir organizuoti aplink save geros va-
lios žmones; juos lavinti, rengti prie
darbo, o paskui drauge su jais ir per
juos visur Kristų įnešti, viską Kris -
 tuje atnaujinti ir atgaivinti, vis ką dėl
Kristaus apimti, viską prie Kris taus
patraukti’’ (,,Užrašai”, 1910 m. spalio
15 d.).

Pal. Matulaitis, kaip ir kiek vie -
nas šventasis, mums yra degantis ži -
burys, kurį Bažnyčia „stato į žibintu-
vą, kad šviestų visiems, kas yra na -
muose” (Mt 5, 15). Savo gyvenimo liu -
dijimu jis ir mus kviečia būti ištiki-
mais Krikštui, per kurį esame suvie -
nyti su Kristumi, tapome Dievo vai -
kais ir Bažnyčios nariais.

Vienybė su Kristumi mūsų,
krikš  čionių, neatitolina nuo „šio pa -
saulio” aktualijų, bet skatina jose da -
lyvauti, įnešant ir savo indėlį, kaip
tai daryti ragina apaštalas Paulius:
„Džiaukitės su besidžiaugiančiais,
verkite su verkiančiais” (Rom 12, 15).
Būtent pagal šią apaštalo Pauliaus
laiš  ko vietą, pabrėžiančią meilę vi -
siems, net ir priešams, pal. Matulai-
tis pasirinko savo vyskupiškąjį šūkį
„Nu  galėk blogį gerumu’’ (plg. Rom

12, 21), kuriuo visada stengėsi vado -
vautis. Šis kvietimas tebūna ir mums
pag rindine Palaimintojo Jurgio Ma -
tu laičio metų mintimi.

Yra svarbu kelti į dienos šviesą
įvairius skaudulius, žadinti apsnū-
dusias sąžines, siekti teisingų refor-
mų, nesitaikstyti su moraliniu blo-
giu, net jeigu jis tampa vis labiau
įprastu gy venimo būdu, daugumos
balsu, nera šyta ar užrašyta taisykle.

Tačiau jeigu matome tik tai, kas
problemiška, ar neatimame iš savęs
ir kitų gebėjimo džiaugtis ir dėkoti
Dievui už tai, ką turime, nors tai
būtų patys mažiausi ir „nereikšmin-

giau si’’ dalykai kaip šiltas ruduo ar
anks tyvas pavasaris, ištartas ar iš-
girstas geras žodis? Ar nepaskubame
trūkumuose įžvelgti piktinantį blogį,
užuot parodę supratimo, kad, nepai-
sant vi sų pastangų, netobulumai vi-
sada liks mūsų žemiškojo gyvenimo
dalimi, tie  siog prašančioje kantrybės
ir ją ugdančioje? Ar nepaskubame
klaido se įžvelgti kito blogą valią,
užuot su vokę, kad visi esame riboti ir
klystantys žmonės, reikalingi ne tik
pagalbos, bet ir pagarbos vieni ki-
tiems? Pa šaipos, pajuoka tik skati-
na gintis, užsisklęsti ir užsispirti.
Net ir oponen to siūlymui ištartame
„ne’’ turi būti pakankamai aiškiai
išreikštas „taip’’ jo, kaip žmogaus,
orumui.

Pal. Matulaičio raginimas nu ga -
lė ti blogį gerumu mus kviečia būti

aktyviais žmonėmis. Gerai žino-
mi jo žodžiai: „Duok, kad sudeg-
čiau kaip ta žvakė ant altoriaus
nuo darbo kaitros ir meilės ug-
nies dėl Tavęs ir Tavo Baž nyčios”
(„Užrašai”, 1913 m. kovo 5 d.). Toji
ugnis pal. Matulaičio gy ve nime
nebuvo vien gražus noras ar lai -
kina emocinė būsena. Nebuvo ji
taip pat nei jaukus asmeninio

patogumo židinėlis, prie kurio galė-
tum ramiai šildytis, pasyviai laukda-
mas geresnių laikų. Ši meilės ir pasi-
aukojimo ugnis padėjo įveikti fizinę
ir dvasinę kančią, kurios nestigo
Matulaičio gy venime. Ji skatino riki-
uotis ir aukotis, kad būtų gydomos
visuomenės žaizdos.

Tos žaizdos kyla iš meilės stokos.
Knygoje „Jurgis Matulaitis’’ kun.
Sta sys Yla vaizdžiai rašė: „Stoka mei -
lės šeimose, bendruomenėse, visuo -
me nėje sukuria tokią padėtį, tartum
gyventume suskaldytų stiklų erdvė-
je: kur pasigręši, kur žvelgsi, ten tave
žeidžia.’’ Nenuostabu, kad tokioje ap -

linkoje nusvyra rankos, nusilpsta vil -
tis ką nors pakeisti. Tačiau pal. Ma -
tulaičio pavyzdys mums kalba, kiek
daug Dievas gali nuveikti per Juo pa-
sitikinčius žmones.

Reikalingų atlikti darbų mastas
neatims drąsos, jei prisiminsime, jog
esame Dievo karalystės žmonės. Ji
prasideda nuo labai mažų dalykų. Jė-
zus sakė, kad ši Karalystė yra „ta -
rytum garstyčios grūdelis, kuris, sė -
ja mas dirvon, esti mažiausias iš visų
sėklų žemėje, bet pasėtas užauga,
tampa didesnis už visas daržoves ir
išleidžia tokias plačias šakas, kad jo
pavėsyje gali susisukti lizdą padan-
gių sparnuočiai’’ (Mk 4, 31-32). Ir ti -
kėjimo tereikia kaip garstyčios grū -
delio, kad problemų kalnai pasi-
trauktų į šalį (plg. Mt 17, 20). 

Nukelta į 13 psl.
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Redakcijos žodis

Lietuvos vyskupų
laiškas ti kin tiesiems
Pal. Jurgio Matulaičio

metų proga

TemA: PAL. mATuLAIčIo meTAI

Linkime, kad parapijose suakty vėtų bendruome-
nės, gebančios grei tai ir veiksmingai atsiliepti į šalia
esančių ir labiausiai vargstančių žmo nių poreikius, tuo
būdu išreikšdamos Bažnyčios pastangas dėl žmo nių
dvasinės ir socialinės gerovės.

LAIŠKAI 

LIETUVOS DRAUGAI IR 
LIKIMO BENDRAI

Skaitant Leonardo Gogelio laiš -
ką, kuriame ginčijamasi  su Kęstučio
Girniaus išsakytomis mintimis apie
pasirenkamus Lietuvos draugus už -
sie nio politikoje (,,Dėl vyresniojo
brolio”, ,,Draugas”, 2011 m. gruodžio
29 d.), panorau ir aš pasi sakyti. Mūsų
iškeltos min tys turbūt mažai paveiks
Lietuvos bendrąją nuomonę ar poli-
tiką, Kęstu čio gal daugiau. Vis dėlto
tai yra da lykai, kurie yra svarbūs
Lietuvos atei čiai ir dabarčiai. Reikė-
tų, kad ir užsienyje gyvendami ne tik
vadintu me save tautos dalimi, bet ir
stengtumėmės prisidėti prie jos rū-
pesčių sprendimo.

Išspausdinti lenkų vadovų pasi -
sa kymai užgauna lietuvius. Gera su -
 gyventi su visais kaimynais, bet kai
kai mynas rodo aiškų ir neteisėtą
prie šiškumą, tenka nepulti į glėbį bu -
čiuotis, o santūriau laikytis. Dažnai

gyvenime matome, kad buvęs arti-
mas draugas, pasijutęs stipresniu ar
ekonomiškai galingesniu, pasišauna
įsakinėti ir išnaudoti silpnesnįjį ben-
drą. Tenka atsispirti ir ieškoti jėgų
kitur. Panašius pajėgumus turintys
kaimynai lengviau sukalbami, jie
labiau užjaučia. Kad galėtume di des -
niam atsispirti, pirmiau turime su -
daryti sąjungas su į mus panašes-
niais. Jau sudarius mažesniųjų są -
jun gą ar bent nustačius bendros poli-
tikos gaires, galime kalbėtis su dides -
niu ir vystyti platesnį junginį. 

Latvija ir Estija yra mūsų oku-
pacinio likimo bendrai. Jų siekiai ir
sunkumai panašūs į mūsų. Suomiai
ir danai artimi Lietuvai ir savo dy-
džiu, ir savo geografija. Su šiais suar-
tėjus galime manyti, kad ir Švedija
su Norvegija rastų reikalą suartėti.
Bal tijos jūra labiau mus jungia, nei
ski ria. O tuomet ir Lenkija nebeno-
rėtų šiauštis. Baltarusijai ir Ukrai-
nai tai būtų paskata su tokiu būriu
ieškoti bendrų sie  kių. Bet ar Lie-

tuvos sie kiams ir saugumui įgyven-
dinti neuž tenka dabartinės mūsų
tėvynės narystės Europos Sąjungoje
ir NATO?

Išryškėjus lenkų laikysenai, užė-
jus ekonomikos sunkmečiui, mato-
me, kad Lietuvos užsienio reikalų
ministerijos dar negalime mesti į at-
gyve nusių reikmenų sąvartyną. Teks
jai dar padirbėti. Reikia ryšius ir
bendrus valstybės siekius vystyti su
Lie tuvai pritariančiais ir ieškoti
draugų. O mums verta savo mintis
paviešinti. Manyčiau, kad susidariu-
si viešoji nuomonė turi reikšmės ir
mūsų mi nisterijoms. Norėtume, kad
su mū sų likimo artimiausiais bend-
rais mes artimiausiai ir bendrautu-
me.

O dėl Lietuvos dydžio tais lai-
kais, kai Jogaila jungėsi su Lenkija,
tai, berods, santykis buvo panašesnis
į 2:1 – Lietuvos valstybė: Lenkija.

Algis Kazlauskas
Orland Park, IL



2012-ieji prasideda galimo ūkio
nuosmukio šešėlyje. Jau kelis kartus
sumažinta šių metų ekonomikos
augi   mo prognozė. Dabar viliamasi,
kad ūkis augs 2,5 proc., bet jokių pa -
tikimumų nėra. Nesiliaujanti euro
zonos ūkio krizė ir Europos Sąjungos
(ES) šalių vadovų negebėjimas imtis
ryžtingų sprendimų nuteikia pesi -
mistiškai. 1–2 proc. ar net didesnis
bendrojo vidaus produkto (BVP)
smu kimas yra reali galimybė.

Lietuva jau susipažinusi su rece-
sijomis. Ši gali būti ketvirtoji. Pir -
mais nepriklausomybės metais nuos-
mukį sukėlė ekonominių ryšių su bu -
vusia Sovietų Sąjunga pertvarkymas
ir apribojimas. Ūkio perorientavimas
buvo būtinas, nors skausmingos šio
žingsnio pasekmės buvo numatytos.
Visos buvusios sovietinės respubli -
kos ir Rytų Europos šalys ėmėsi pa -
našių priemonių ir panašiai nuken-
tėjo.

Kitas dvi krizes – 1999–2000 ir
2008–2009 metų – sukėlė įvykiai už -
sienyje. Pirmoji buvo Rusijos suiru -
tės ir rublio žlugimo vaisius, antroji –
neatsakingų JAV bankų finansinių
ma chinacijų rezultatas. Abu kartus
Lietuvos valdžia iš pradžių nereaga-
vo tinkamai. 1999-aisiais G. Vagnoriaus
vadovaujama Vyriausybė ilgai tiki-
no, kad Rusijos krizė neturės povei -
kio Lietuvai, tad nereikia imtis ypa -
 tin gų priemonių jai išvengti ar švel-
ninti. 2008 metais Kirkilo Vyriausybė
bręstančios pasaulio fi nansų krizės
akivaizdoje masiškai didino valsty-
bės išlaidas ir taip siekė laimėti rin -
kėjų malonę. Žmonės nesi leido būti
paperkami, tačiau valstybės „dosnu-
mas” sukėlė dar didesnį nuosmukį.

Abiem atvejais pakeitus valdžią

pasisekė veiksmingai suvaldyti rece-
siją, nors gyventojai nukentėjo, o kai
kurie nelaimingieji niekada ir neatsi-
tiesė. Po pirmos recesijos prasidėjo
įspūdingas ūkio augimas. Daugelio
gyvenimo sąlygos pagerėjo ir tai su -
teikė vilčių, kad bus galima pasivyti
kitas ES šalis. 2008-ųjų krizė buvo gi -
lesnė. Jos pasekmes iki šiol jaučia
daug pasaulio valstybių.

Sunku numatyti tolesnę euro zo -
nos krizės raidą. Nepasitvirtino pe si -
mistiškiausi spėjimai, kad euras
žlugs dar 2011 metais. Kita vertus,
Vokietijos ir Prancūzijos peršamos
priemonės nėra veiksmingos. Euro
kursas 2011 m. gruodžio 30 d. pirmą
kartą per dešimt metų nusileido že-
miau 100 je nų kartelės. O Italijos ilga-
laikio sko linimosi rinkoje kainos te-
bėra arti nepakeliamos 7 proc. ribos.
Daugelis ekonomistų nuogąstauja,
kad Nicolas Sarkozy ir Angela Mer-
kel duetas, va dinamasis Merkozy, ne-
sugebės nura minti finansų rinkų, jei
ir ateityje pirmenybę skirs šalių na-
rių finan sinei drausmei užtikrinti.

Euro zonos krizė ypatinga tuo,
kad ji sietina su nauju tarpsniu ES
gyvenime, supratimu, jog ateityje
nebus galima gyventi taip, kaip iki
šiol. Dėl globalizacijos, demografinių
ir kitų priežasčių reikės apriboti vi -
suotinę gerovės valstybę, kuri tapo

Europos pasididžiavimu ir savimo -
nės pagrindu. Iki 2050-ųjų padvigu-
bės 65 metus pasiekusių europiečių, o
vie nam pensininkui teks tik 1,3 dar -
bininko. Ilgus metus reikės veržti
dir žus, riboti išlaidas, taupyti, rimtai
mąs tyti, ką galime sau leisti, ir atsi -
sakyti to, kas peržengia finansinių
ga limybių ribas. Net atkūrus tvirtus
ES valstybių finansinius pamatus,
nedings poreikis gyventi kukliai.

Pokario metais Europa sukles -
tėjo iš dalies dėl to, kad tada buvo ne-
paprastai palankios, nepakartojamos
sąlygos gerovės valstybei kur ti. Tik
JAV, Kanada, Japonija, so cia listinio
bloko ir kelios kitos valstybės turėjo
modernią pramonę bei ūkį. Kapita-
listinės šalys, varžydamosi vie  na su
kita, galėjo mokėti savo dar binin-
kams ir tarnautojams dosnius atlygi-
nimus. Per pastaruosius dvide šimt
metų į pasaulio ūkį įsiliejo be veik du
milijardai darbščių ir pro tin gų kinų,
indų, korėjiečių, kitų azijie čių, pasi-
ryžusių dirbti už trečdalį ar penk-
tadalį vakarinių europiečių atlygini-
mo. Visiems laikams dingsta tie lai-
kai, kai vienos pasaulio dalies žmo -
nės galėjo 5–10 kartų uždirbti dau-
giau negu kiti šio žemyno gyventojai.

Lietuvos nelaimė – kad ji išsiva-
davo iš Sovietų Sąjungos praėjusio
amžiaus pabaigoje, o ne kokį aštun-

tąjį dešimtmetį. Mūsų valstybė, skir -
tingai negu Airija ir Ispanija, įstojo į
ES jos aukso amžiaus pabaigoje, tad
nesulauks tos paramos ir subsidijų,
kurios leido šioms šalims per 20–30
metų pasivyti, o kai kuriose srityse
net pralenkti ES senbuves. Airija ir
Ispanija itin smarkiai nukentėjo per
naujausią krizę. Jų gyvenimo lygis
smuktelėjo, bet investicijos į ūkį ir
infrastruktūrą bus naudingos dar
daugelį dešimtmečių.

Narystė ES nebėra sotaus gy ve -
nimo užnugaris. Lietuvos nelaukia
toks šuolis į priekį, kokiu galėjo
džiaug tis Airija ir Ispanija. Kelias į
ge resnį gyvenimą bus sunkesnis,
iššū kiai – didesni. Tačiau euro zonos
kri zė suteikia aiškumo, sudaro sąly-
gas blaiviau žvelgti į tikrovę, atsisa -
kyti kai kurių iliuzijų apie itin švie -
sią ateitį.

Ko gero, padidės ES vaidmuo Lie -
tuvos ūkio gyvenime, bus daugiau
priežiūros, taigi ir ekonominio su ve -
renumo ribojimų. Bet negalima per
daug skųstis. 2012 metų nacionalinio
biudžeto pajamos sieks beveik 21
mlrd. litų, o ES ir kita tarptautinė
parama viršys 7 mlrd. litų, taigi su da-
rys žadą atimantį ketvirtadalį biu -
džeto.

Lietuvos likimą lems jos žmonės
ir politikai, o ne ES. Sumažėjus para-
mai ir įvairioms garantijoms, teks
veiksmingiau tvarkyti savo reikalus,
planuoti ateitį, reaguoti į pokyčius.
Vyriausybės išskirtinis dėmesys val-
stybės pažangos strategijai „Lietuva
2030’’ gali sukelti šypseną, prisimi-
nus neišspręstų problemų gausą. Ta -
čiau dabartis yra geriausias laikas
rengtis įveikti ateities iššūkius.

Alfa.lt
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Ketvirtoji recesija?
KĘSTUTIS GIRNIUS

LAIŠKAI 

KAS ATSITIKO SU 
,,TIKROSIOMIS” KŪČIOMIS?

Nostalgiškai prisimenu Kūčių
va karienes mūsų keturių asmenų
šei moje, kai tik atvykome 1949 m. į
Ameriką.  Vėliau, kai ištekėjau, daug
metų Kūčias kartu su vyru valgėme
pas uošvius.  Šeimoje dar ,,kūčiavo-
davo” jų dvi dukros, žentas ir du
mažamečiai vai kaičiai. 

Laikui bėgant, šeimyna didė jo, ir
aplink stalą sėdinčiųjų skaičius išau-
go iki 14-kos asmenų. Griežtai lai -
kėmės visų Kūčių vakaro papročių ir
valgėme tik tradicinius Kūčių pa -
tiekalus. Tikėjome, kad mažyliai pa -
ma žu įpras ir darys tą patį… Deja, ne
visiems tai pavyko.

Pasidarė dar blogiau, kai, augant
svetimoje kultūroje, kai kurie mūsų
giminės vai kai, o vėliau ir jų vaikai
sukūrė šei mas su kitataučiais. Miš-
riose šeimo se tradicinis Kūčių stalas
pamažu pradėjo vis labiau keistis.
Kadangi jaunimas nenorėjo valgyti
silkių, ungu rio, lydekos, vienur ant
stalo at sirado krevetės, kitur lašiša,
dar ki tur – šilti žuvies patiekalai.  Iš
tikrųjų vargu ar beliko daug tokių
šeimų, kuriose ant Kūčių stalo nerasi
patie kalo be sviesto ar grietinės, kaip
bū davo anksčiau Lietuvos kaime.

Kadangi ,,tikrų” Kūčių vakaras
(gruodžio 24 d.) yra šeimos ratelio
šventė, ar reikia smerkti tas lietuvių
bendruomenes ir organizacijas, ku -
rių nariai save vadina ,,broliais” ir
,,sesėmis” ir kurie, laukdami šv. Ka -
lėdų, nori kaip tos pačios didelės šei -
mos nariai ar narės pasidalinti
kūčiukais ir šv. Kalėdų pa lin kėji-

mais? Vėliau, susėdus prie bendro
stalo, pasivaišinti savo mėgs ta mais
tradiciniais Kūčių patieka lais, išven-
giant picos ir makaronų su sūriu
kvapo!

Ritonė Rudaitienė 
Lemont, IL

AR TAI PRIIMTINA?

2011 m. gruodžio 11 dieną vyko
Marquet te Park parapijiečių susirin-
kimas. Kar tu su savaitiniu parapijos
biuleteniu parapijiečiai gavo ir meti-
nę parapijos finansų ataskaitą. Būtų
gerai, kad to kios ataskaitos būtų iš-
spaus dintos bent vieną savaitę prieš
susi rinkimą, kad parapijiečiai galėtų
su jomis geriau susipažinti.

Susirinkime trumpą žodį tarė
parapijos administratorius kun. Jau-
nius Kelpšas. Po jo apie parapijos fi-
nansinę padėtį anglų kalba kalbėjo
parapijos finan sinių reikalų vedėjas,
vėliau at sakęs į iškeltus klausimus.
Para pijietis Joe Kulys papasakojo
apie ar ki vyskupijos draudimo ben-
drovės išsisukinėjimus pataisyti pa-
rapijos pastatus, kurie nukentėjo nuo
ledų krušos. Paaiškėjo ir arkivysku-
pijos „gudravimas” imant iš parapi-
jos aukštus procentus už paskolą, kai
tuo tarpu tokią pat paskolą būtų už
mažesnius procentus galima gauti
kitur.

Nustebau 2011 m. gruodžio 24 d.
„Drauge” perskaitęs Ligijos Tautku-
vienės aprašymą „Metinis Švč. M.
Marijos Gimimo parapijos susirinki-
mas”, kur ji pusę savo straipsnio pa-
skiria parapijos finansiniams reika-

lams aprašyti. Ji į susirinkimą atėjo
apie 30 min. pa vėlavusi, kai pagrin-
diniai finansi niai reikalai jau buvo
apkalbėti ir aptarti.

Ar asmuo į spaudą gali rašyti
apie tai, ko jis pats negirdėjo ir ne -
matė? Korespondentė susirinkime ir
dalyvavo, ir tuo pačiu nedalyvavo.
Kad ji susirinkime dalyvavo, yra pu -
sė tiesos, kita pusė tiesos yra melas.
Kyla klausimas, ar „Draugo” skaity-
tojams yra priimtini tokie repor-
tažai, kuriuos rašo renginiuose ne
visą laiką buvę ir ne viską girdėję bei
matę korespondentai?

Jeronimas Tamkutonis
Chicago, IL

JEI AŠ, TAI – NE ,,VISI"

Algimanto Gečio straipsnis
,,Svarstant Lietuvos pilietybės klau-
simą būtina nesusipriešinti" (,,Drau-
gas”, 2011 m. gruodžio 24 d.) – gera-
noriškas ir kviečiantis kartu dirbti
lietuvybės vardan žodis. Šiandieninė
kova dėl pilietybės iš tiesų yra įgijusi
negarbingą ir neprofesionalų atspal-
vį. Pradėsiu nuo to, kad spaudoje
nuolat teigiama, jog visi išeivijos lie-
tuviai siekia Lietuvos pilietybės. O
jei aš jos nesiekiu, tada, jei esate stu-
dijavę logikos pagrindus, jau nebe-
galima visų mūsų surišti į vieną maz-
gą ,,visi”. Mums Lietuvos Seime ats-
tovauja keli JAV LB nariai, kurie vėl
kalba mūsų ,,visų” vardu.

Kažkada JAV lietuvių visuome-
ninis komitetas buvo įteikęs JAV LB
tarybai laišką dėl dvigubos pilietybės
su 9,000 parašų. Ilgainiui tas skaičius

,,augo”, nors niekas tų parašų nei
matė, nei skaičiavo, nei tikrino, kas
pasirašė. Lietuvių spaudoje ne kartą
buvo rašoma, kad šiuo metu Ame-
rikoje gyvena per milijoną lietuvių.
Jei siekiančių dvigubos pilietybės
parašų buvo surinkta net tie 9,000,
vadinasi, norintys gauti antrąją pi-
lietybę sudaro mažiau nei vieną pro-
centą. Kodėl taip drąsiai skelbiama –
,,visi”? 

Gečys yra teisus, teigdamas, kad
mums nereikia nei atskirų judėjimų,
nei komitetų. Nuo pokario laikų
Amerikoje turime JAV LB, tai kodėl
ji nesiima pareigų išsiaiškinti, kiek
iš tikrųjų lietuvių nori antrosios pi-
lietybės? Gečys pataria šios užduo-
ties imtis PLB valdybai, kad lietuviai
nebūtų sukiršyti tarpusavyje. Kele-
rius metus gyvenau viename iš Čika-
gos šiaurės priemiesčių ir galiu
teigti, kad PLB valdybos pirmininkei
iki šiol geriausiai sekėsi būtent su-
priešinti lietuvius, o ne juos apjungti.
Sakoma, kad tikrai talentingo vadovo
jėga yra sugebėjimas suvienyti žmo-
nes bendram tikslui siekti. PLB pir-
mininkės veikla prieštarauja Lietu-
vių Chartai, kur tautinis solida-
rumas yra aukščiausia tautinė dory-
bė. 

Labai sunku suprasti, kodėl mes
nesijaučiame lietuviais, jei neturime
lietuviško paso. Įdomu, kas pasikeis:
ar tikrai staiga tapsime kitokiais lie-
tuviais, ar panorėsime būti naudingi
Lietuvai ir jai padėti, jei tą pasą gau-
sime? Giliai tuo abejoju.

Laima Gaučienė
Elmhurst, IL



ko me Naujuosius metus. Jau šešti
me tai, kai Naujųjų metų pokylį ruo-
šia me dienos laiku. 2006 m. Naujųjų
me tų šventėje dalyvavo garbingas
sve čias, Detroit vikariato vyskupas
John M. Quinn. Dalyviai, kurie yra
garbaus am žiaus, liko patenkinti,
kad Nau jų jų metų Mišios ir pokylis
vyksta die nos laiku, todėl ir buvo nu -
spręsta atei tyje Naujuosius metus
švęsti sausio mėn. 1 d.

Naujųjų metų pobūvio ruošos
komitetą sudarė: Laura Alkevičius,
Zita Malakauskienė, Stasys Šadeika,
Antanas Strakšys ir visa Strakšių
šei ma, Zita Skučienė ir organizatorė
Regina Juškaitė-Švobienė.  

Rengėjų vardu dėkojame visiems
talkininkams už rūpestį, patarimus
ir darbą, ruošiant šį sėkmingą ir pa -
rapijai ypač pelningą pokylį. Nu -
spręs ta, kad šios šventės pelnas bus
skiriamas Šiaulių vysk. Eugenijaus
Bartulio projektui – Šiaulių pastora -
cinio centro ir kurijos statybai. Dė -

kojame tiems, kurie jau dvidešimt
vie  nerius metus neatsisako ir randa
laiko talkinti (jau mūsų mažai beliko,
bet džiaugiamės, kad esame ir galime
dirbti!). Padėka visiems, ku rie susi-
rinko į mūsų svetainę. 

Nors mūsų nedidelis parapijos
narių skaičius vis mažėja, o parapi-
jiečiai yra brandaus amžiaus, mes
ne pasiduodame ir aktyviai dalyvau-
jame įvairiuose renginiuose. Su
meile šir dyse ir malda lūpose prisi-
mename tuos, kurie iškeliavo į Vieš-
paties na mus. Tikimės, kad ir jie dan-
guje šypsosi ir dalyvauja kartu su
mumis šioje šventėje.

Šv. Antano parapijos Detroit var -
du sveikiname visus lietuvių telki -
nius išeivijoje, ,,Draugo” kolektyvą.
Linkime gerų, prasmingų, sveikų
Naujųjų metų, tikimės bei lauksime,
kad susirinksime ir į 2013-ųjų metų
sutikimą ,,Antaninėje”! Su Naujai-
siais 2012 metais, mielieji!
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Negrįžta niekados praėję metai,
Atgal nėra kelių nei takų,
Tegul nusineša jie liūdesį ir

skausmą,
O atneša daug nuostabių dienų.

Po tokio tikrai permainingo ka -
lė dinio oro, kai po nemažai iš-
kritusio sniego sekė staigus

atšilimas ir lie tus, Naujųjų metų die-
nos oras bu vo tik rai neblogas. Pasi-
taikė graži, sau lė ta diena. 

Tą dieną Šv. Antano parapijos
na    riai ir svečiai susirinko parapijoje
atšvęsti Nau jųjų metų pradžią. Pa-
rapijos klebonas kun. Gintaras An-
tanas Jonikas atna šavo iškilmingas
šv. Mišias koplyčioje. Vargonavo ir
giesmes vedė Erik Bak. Liturginius
skaitinius skaitė Anta nas Strakšys.
Savo prasminga me pamoksle kuni-
gas pasveikino parapijiečius ir sve-
čius, linkėda mas jiems gražių, gerų
Naujųjų me tų. Jis ragino džiaugtis
tuo, ką turi me, būti dėkingiems už
kiekvieną mums skirtą dieną. Taip
pat priminė parapijos uždavinius
naujais metais, linkėjo išsipildyti
mūsų asme ni niams norams. 

Po šv. Mišių šventės dalyviai su -
sirinko į gražiai ir šventiškai pa-
puoš tą parapijos salę pokyliui. Sve-
čiai buvo sutikti šios didelės šventės
simboliu – dekoratyvinėmis pointset-
tias gėlėmis ir auksinės spalvos ro-
žėmis. Scenos sieną dengė sidabri-
nės, auk sinės, juodos ir raudonos
spalvos blizgančios užuolaidos. Lie-
tuvybės ženklan fortepijonas buvo
uždengtas blizgančia auksinės spal-
vos staltiese, ant kurios buvo padėtos
trispalvę sim bolizuojančios trijų
spalvų žvaku tės. Scenos pakyla buvo
uždeng ta li   ni ne juosta su joje išaus-
tais Tautos himno žodžiais, Vyčiu ir
trispalve. Salėje skambėjo lyriškos
melodijos. 

Naujų 2012 metų dienos progra-
mai vadovavo Zita Skučienė. Klebo-
nas Jonikas buvo pakviestas uždegti
simbolines trijų spalvų žvakutes,
sukal bėti invokaciją ir pradėti gie-
doti Tau tos himną. Dalyviai svei-
kino vieni kitus, linkėjo Dievo palai-
mos, ramybės ir ypač geros sveikatos
per visus 2012 metus. Visi dalyviai
sugiedojo ,,Ilgiausių metų’’, pakėlė
šampano taures. Pokylio dalyviai
vaišinosi gar džiais užkandžiais, ska-
numynais, gė ri mais. 

Šokių muziką parūpino Antanas
Strakšys. Visus linksmino valsai,
tango ir polkos. Po to vy ko dainavi-
mas, kuriam vadovavo Skučienė.
Dainavome ,,Pražydo jaz mi  nai po
langu”, ,,Greitai, greitai lai kas bė-
ga”, ,,Norėčiau aš keliauti ten toli, to-
li”, ,,Ąžuolai žaliuos” ir kitas dainas.  

Jau dvidešimt vienerius metus
ruo šiame Naujųjų metų šventę ir
renkamės šioje salėje. Penkiolika
me tų palydėjome senuosius ir suti-

Detroit,�MI

Naujieji metai Šv. Antano parapijoje
REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

TeLKINIAI

Šv. Antano parapijos bendruo menė Naujųjų metų dieną!                                                                       Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.

JAV LB Sunny Hills apylinkės valdyba (iš k.): A. Savickas, J. Čepukienė, pirmininkė E.
Žebertavičienė, J. Mamaitytė ir A. Nakas; trūksta M. Redd.

Tikrai galime džiaugtis, kad mū -
sų Kūčios – lietuviškos, nes šven-
čiame nepamiršdami tikrų papročių.
Kūčias kas met švenčiame, kaip ir
privaloma – gruodžio 24 d., Šv. Kalė -
dų išvakarėse. Skaudu girdėti, kad
kai kur Kūčios pradėtos švęsti pasi -
renkant bet kokią gruodžio mėnesio
dieną.

Minėtą vakarą Sunny Hills Šv.
Teresės parapijos salė kaip visada
pasitiko baltomis staltiesė mis pa-
dengtais stalais, su skoningai  kve-
piančiomis pušų šakelėmis, tarp
kurių žibėjo žvakutės, lyg priminda-
mos Kūčių vakare įsižiebiančią Va-
karinę žvaigždę.

Lietuvių Bendruomenės vardu
pasveikinti visi susirinkusieji apy -
lin  kės nariai ir svečiai. Pasidžiaugta,
kad dar užteko jėgų ir energijos tarsi
vienoje šeimoje atšvęsti nuo senų
laikų švenčiamą, mums visiems
bran gią Kalėdų šventę – tradicines
Kūčias. Kūčių vakarienė – ne vien
tik vaišės, bet ir šventa šeimos
apeiga. Padėkota msgr. Francis ir
kun. Anto ny Bury už dalyvavimą
Kūčių vaka rie nėje bei svečiams,

atvykusiems iš toliau. Viešnia Rita
Derenčiūtė užde gė žvakę už 2011
metais mirusius bendruomenės na-
rius: Bronę Matuzas ir Agnis Sovis.
Pagal senovės įsitikini mus, miru-
sieji Kūčių vakarą bendrauja su
mumis.

Toliau Valė Zubavičienė išraiš-
kingai paskaitė Bernar do Brazdžio-
nio „Kalėdų varpai”. Po gausių plo-
jimų valdybos narė Julija Čepukienė
pasveikino ir pakvietė kle boną msgr.
Francis sukalbėti šven tinę maldą. Po
maldos, salei pritariant, sugiedota
„Sveikas, Jėzau gimusis”. Po valgių
palaiminimo da linomės pašventin-
tais kalėdaičiais, linkėdami vieni
kitiems sveikatos ir laimingų atei-
nančių 2012 metų.

Kūčių stalas buvo gausiai ap -
krau tas pasninko valgiais, kuriuos
pagamino ir sunešė bendruomenės
moterys. Ačiū joms. Ačiū visiems,
bet kuo prisidėjusiems prie Kūčių
suren gimo.

Sveikų, linksmų, laimingų Nau -
jų jų metų visiems linki Sunny Hills
Lietuvių Bendruomenės valdyba.

Elena Žebertavičienė – JAV LB
Sunny Hills apylinkės pirmininkė. 

Sunny�Hills,�FL

Lietuviškos Kūčios
ELENA ŽEBERTAVIČIENĖ
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Jau trečias per visą Rasos Juk-
nevičienės, kaip Lietuvos Res-
publikos krašto apsaugos minist-

rės, kadenciją sausio 3–5 dienomis
įvykęs oficialus vizitas Washington,
DC šį kartą sutapo su svarbiais
pokyčiais JAV gynybos srityje. Šių
metų sausio 5 dieną JAV prezidentas
Barack Obama drauge su JAV gyny-
bos sekretoriumi Leon E. Panetta
pranešė apie gerokai apkarpomą ša-
lies gynybos biudžetą ir naują strate-
giją, pagrindinį dėmesį sutelkiant į
Azijos ir Ramiojo vandenyno regio-
ną. Savo kalboje Omaba sakė, jog
,,JAV užverčia dešimtmetį trukusio
karo puslapį”, o šalies laukia ,,perei-
namasis laikotarpis”. Remiantis nau-
ja JAV kariuomenės strategija, Pen-
tagon per ateinančius 10 metų savo
išlaidas sumažins 450 mlrd. dolerių.
Gali būti, jog sumažės ir JAV indėlis
į NATO (JAV lėšos šiuo metu sudaro
apie 75 proc. viso NATO biudžeto),
kurios nare yra Lietuva, iždą. 

Sausio 5 d. LR gen. konsulate Či-
kagoje vykusioje spaudos konferen-
cijoje su JAV lietuvių ir Lietuvos ži-
niasklaidos atstovais Lietuvos krašto
apsaugos ministrė teigė, jog šis jos
apsilankymas JAV yra daugiau dvi-
šalių santykių vizitas, kurio metu
pasitikrinta su Lietuvai ypač svarbia
strategine partnere gynybos srityje,
išsakyta Lietuvos pozicija. Pasak
Juknevičienės, jos žinia JAV gynybos
sekretoriui yra ta, kad, nepaisant po-
kyčių ir naujos JAV gynybinės stra-
tegijos, Amerika turi likti Europoje.
,,Amerikos buvimas Europoje rei-
kalingas ir branduoliniam atgrasy-
mui, ir priešraketinei gynybai. (...)
Lietuvos valstybingumui išlikti stra-
teginis ryšys su JAV karinėje srityje
yra ypač svarbus”, – sakė Jukne-
vičienė. 

,,Amerikos lietuvis”: Koks yra
šio Jūsų apsilankymo JAV sostinė-
je pagrindinis tikslas?

– Vizitas yra daugiau dvišalių
santykių vizitas. Visada yra naudin-
ga suderinti laikrodžius, išsakyti
savo poziciją. JAV rimtai žiūri į mū-
sų regioną, nepaisant to, kad Lie-
tuvos žiniasklaida ir čia nemažai
spekuliuoja. Man būnant krašto ap-
saugos ministre, JAV ir Lietuvos/
Baltijos regiono bendradarbiavimas
sustiprėjo. Visų pirma buvo priimtas
bendras gynybos planavimas tarp
NATO, JAV, Lietuvos, Latvijos, Es-
tijos ir Lenkijos. Tai labai svarbu.
Dabar jau egzistuoja konkretus po-
žiūris į gynybą, tad jei kas nors atsi-
tiktų, mes žinotume, nuo ko pradėti,
kaip elgtis. Antra, JAV labai rimtai
žiūri į NATO karines pratybas mūsų
regione. Pirmą kartą praeitų metų
spalio mėnesį vyko pratybos, ku-
riose, remiantis penktuoju NATO
straipsniu, Lietuvoje, Pabradėje,
buvo įkurta mobili NATO vadavietė.
Ir tai vyko ne virtualiai, bet konk-
rečioje fizinėje erdvėje ir laike. Tai
yra konkretaus NATO buvimo, na-
rystės NATO išraiška. Ateityje pla-
nuojamos ir kitos pratybos. 2013 me-
tais turėtų įvykti didelio masto pra-
tybos Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir
Estijos teritorijose. Toks NATO mato-
mumas, toks NATO buvimas mūsų
regione veikia kaip atgrasymas
tiems, kurie galvoja, kad gal tai tik
laikini procesai. Todėl mano šio vizi-
to tikslas Washington, DC yra ir pa-
pasakoti apie mūsų regiono aplinką. 

Labai atidžiai stebime naujienas
apie naują JAV karinę strategiją.
Mūsų pagrindinė žinia yra ta, kad
Amerika turi likti Europoje. Žinoma,
Amerikos galimybės yra ribotos, ir
pati Europa, tarp jų – ir Lietuva, turi
daugiau dėti indėlio į savo gynybą.
Bet Amerikos buvimas reikalingas ir
branduoliniam atgrasymui, ir prieš-
raketinei gynybai. Atstovaudama
savo politinėms pažiūroms sakau, jog
Lietuvos valstybingumui išlikti labai
svarbus yra strateginis ryšys su JAV
karinėje srityje. 

Kokia yra Lietuvos strateginė
kryptis?

– Lietuvos Valstybės gynimo ta-
ryba priėmė naują ginkluotos gyny-
bos koncepciją, yra parengti operaci-
niai planai, kurie nėra vieši, priim-
tas naujas karo prievolės įstatymas
su nauja rezervo rengimo koncepci-
ja, priimtas labai svarbus mobilizaci-
jos ir priimančios šalies paramos
įstatymas, kurio anksčiau neturėjo-

R. Juknevičienė: Lietuvos saugumas dabar ginamas Afganistane
DALIA CIDZIKAITĖ me. Tai reiškia, kad mes tikrai ne-

manome, jog galime vystyti savo
pačių savarankiškas ginkluotas pajė-
gas, tam ir įstojome į Aljansą, kad
kartu vieningai galėtume gintis.
Galų gale jėgos nelabai lygios tų,
kurie galėtų su mumis kariauti. Bet
tiek, kiek mums priklausytų, reikėtų
išvystyti pajėgumus, kad mes sėk-
mingai galėtume priimti paramą iš
partnerių. Mes turime investuoti,
kad Lietuvoje būtų sukurta tinkama
infrastruktūra, kad būtų atitinka-
mos pajėgos, galų gale – tinkama gy-

nyba, kol sąjungininkai galės mus
pasiekti. 

Kalbant apie mūsų regiono ap-
linką, pavyzdžiui, Karaliaučiaus sri-
tyje Rusija įtemptai vysto priešlėktu-
vinę gynybą, įkurdinėja modernias
raketas, ir gana didelio nuotolio. To-
dėl mūsų gynyba būtų labai speci-
finė, nes tiek Lietuva, tiek Latvija,
tiek ir Estija su likusia NATO dalimi
turi tik 60 km sausumos kelią – per

Lenkiją. Tad mūsų regionas yra spe-
cifinis savo gynyba. Tai, kad savo gy-
nybą planuojame su NATO ir Ame-
rika, yra mūsų stiprumo garantas.

,,Draugas”: Ar nesutarimai
tarp Lietuvos ir Lenkijos politi-
niame lygmenyje netrukdo abiejų
šalių kariniam bendradarbiavi-
mui?

– Visiškai ne. Ir Lenkijos, ir Lie-
tuvos krašto apsaugos ministerijos
išlaiko strateginę partnerystę, vyks-
ta kariuomenių vadų susitikimai,
ministrai vykdo bendrus planus.
Vienas dalykas yra labai aiškus: Len-
kijos saugumas ir gynyba labai prik-
lauso nuo mūsų trijų Baltijos valsty-
bių, jų apginamumui esame labai
svarbūs, svarbi mūsų teritorija. Bet
lygiai taip pat ir Lenkija yra be galo
svarbi mūsų gynybai ir saugumui.
Kitaip mes esame maiše. 

,,Amerikos lietuvis”: Nuo ko
Lietuva turi gintis? Kas yra jos
priešai?

– Lietuva, kaip ir NATO, nėra ofi-
cialiai įvardijusi priešų, bet ta pati
Rusija savo dokumentuose NATO ir
NATO plėtrą laiko grėsme. Tad kol
nepasikeis Rusijos požiūris į mūsų
regioną, kol Rusija galvos, jog ji Bal-
tijos šalyse turi specifinių interesų,
kad ji per energetiką ar naudodama
informacinius įrankius gali daryti
mums spaudimą, negalime paleisti iš
akiračio pagrindinio tikslo – išsau-
goti savo valstybę, ją sustiprinti, kad
ši Lietuvos nepriklausomybė būtų
amžina. 

Tikiu, kad mes šiandien gyve-
name visiškai kitomis saugumo sąly-
gomis nei Lietuva savo pirmosios
nepriklausomybės metais, bet nesi-
rūpinti tuo, kas vyksta aplinkui, už-
simerkti ir galvoti, kad mums jau
niekas negresia, negalime. Kartoju
dar kartą: nesakau, kad Rusija yra
mums priešas, bet procesai, vykstan-
tys Rusijoje, autoritarizmo apraiš-
kos, oligarchinis valdymas,  demok-
ratijos nebuvimas ir kiti dalykai
neleidžia užmigti. 

Nukelta į 12 psl.

Rasos Juknevičienės apsilankymas Washington, DC – jau trečiasis jos, kaip krašto apsaugos ministrės, kadencijoje. Nuotraukoje:
R. Juknevičienę pasitinka JAV gynybos sekretorius Leon E. Panetta.                                                                                                    KAM nuotr. 

Viešėdama Čikagoje LR krašto apsaugos ministrė  su JAV Kongreso nariu Daniel Lipins-
ki padėjo gėlių prie Dariaus ir Girėno paminklo Marquette Park. 

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

SKAuTYBĖS KeLIAS

LIeTuvIų SKauTų SąJungoS Taryba
Dėmesio, Čikagoje gyvenantys 
ar besilankantys LSS vadovai,

Š.�m.�sausio�28�d.�Pasaulio�lietuvių�centre,�Lemont,
IL,�10�val.�ryto�vyks�iškilminga�sueiga,�kurios�metu�bus
įteikiami� Žymenys� ir� perduodamos� pareigos� naujai
išrinktiems�Lietuvių�skautų�sąjungos�vadovams.�

Nuoširdžiai�kviečiame�seses�ir�brolius�bei� ,,Geleži-
nio�vilko”�ordinu�apdovanotuosius�sueigoje�dalyvauti�ir
pasidžiaugti�su�savaisiais.

Budėkime!
Ad�Meliorem!

v.s. fil. Gintas Taoras
L.S.S.�Tarybos�pirmininkas

,,Verpsčių” Kalėdinė sueiga

„Verpsčių”, vyr. skaučių ir skau-
tininkių būrelio, 2011 metų Kalėdinė
sueiga šį kartą buvo kitokia. Sesės
rinkosi Irenos Kerelienės namuose
ne tik atšvęsti tradicines Kūčias, bet
ir paminėti vos prieš mėnesį tolimoje
Australijoje į Amžinybę išlydėtą savo
sesę – rašytoją Nijolę Jankutę-Užuba -
lie nę.

Susitelkimo valandėlė pradėta
už degant žvakes senojoje ,,Kernavės”
tunto Kūčių žvakidėje. Būrelio vado -
vei Vidai Rimienei skaitant septynių
,,Namo” išėjusių sesių vardus ir pa -
vardes, Rita Penčylienė kiekvienos
prisiminimui uždegė po žvakutę.  Aš-
tuntoji liepsnelė buvo skirta sesei Ni-
jolei. Susikaupę maldoje sukalbė jo -
me ,,Amžinąjį atilsį”.

Sesės Vidos paprašyta, Joana

Kru tulienė savo gražiu poetišku žo -
džiu papasakojo, kaip anksčiau Lie-
tu vos kaime buvo ruošiamasi švęsti
Kū čias ir šv. Kalėdas. Apgaubtos nos-
talgiškos nuotaikos, pamažu rinko-
mės prie Kūčių stalo. Prasmingą mal-
dą sukalbėjo ir sesių paruoštus tradi-
ci nius Kūčių valgius palaimino būre-
lio kapelionas t. Antanas Saulaitis,
SJ.  Dalinomės plotkelėmis, šventi-
niais linkėjimais ir įvairiais prisi-
minimais iš skautiško gyvenimo.
Giedojo me Kalėdines giesmes, nuo
stalo pa kil ti neskubėjome. 

Pavalgius Kūčių vakarienę, Rito -
nė Rudaitienė perskaitė iš a. a. sesės
Nijolės dukros Dovilės Zduobienės
gau tą padėkos laišką. (Laidotuvėse
,,Verpsčių” būreliui atstovavo šiuo
me tu Australijoje gyvenantis v. s. To-
mas Dundzila.) Ji taip pat perskaitė
laik raščio ,,Mūsų pastogė” redakto-

rės atsiųstus Dovilės ir Sydney bib-
lio tekos bičiulių būrelio vardu Danu-
tės Skorulienės labai jautriai parašy-
tus, Nijolei skirtus straipsnius In
Memo riam.

Pasirašę sueigoje negalėjusioms

dalyvauti sesėms sveikinimus, Kalė -
dinę sueigą baigėme bendrame rate
su daina ,,Ateina naktis”. Atsisvei ki-
nome su viltimi, kad Dievas lai mins
ir 2012-tais metais.

V.S. RITONĖ RUDAITIENĖ

Sesės Daivos Luneckienės-Bulicz nuotr.

Norime visus pakviesti į Čikagos lietuvių skautų
tuntų ruošiamą tra dicinę Kaziuko mugę, kuri įvyks
š. m. kovo 4 d., sekmadienį, Pasaulio lietuvių centre,
Lemont. Šioje mugėje galėsite pavalgyti skanaus lie-
tuviško maisto, tor tų; nusipirkti skautų pagamintų
rank darbių; vaikai galės pažaisti įdo mius, jiems skir-
tus žaidimus; išban dyti savo laimę sėkmingose lote-
rijose; pabendrauti su savo draugais, pažįstamais; pa-
būti tikroje lietuviš koje aplinkoje.

Ieškome prekybininkų tradicinei Čikagos lietu-
vių skautų ruošiamai Ka ziuko mugei. Jei norite par-
davi nė ti savo prekes, rankdarbius, prašome kreiptis į
Taiydą Chiapettą: rt.chiapetta@comcast.net arba
(708) 839-4438.

Kviečiame!
Kviečiame jaunimą nuo 13 iki 199 metų į

Jaunimo vakarą, kuris vyks š. m. vasario 25
d. Pasaulio lie tuvių centre, Lemont. Šiame
vakare galėsite paklausyti įvairių orkestrų,
kuriuose groja mūsų talentingi skautai, mu-
zikos. Bilieto kaina: 10 dol. (iš anksto), 15 dol.
(prie durių). 

Daugiau informacijos gausite pas: 
Aušrą Ja saitytę Petry: 
(708) 699-8224, ausra67@sbcglobal.net;  
Viliją Kielie nę: 
vkiela@sbcglobal.net 
Donatą Ra manauską:
donatas1@sbcglobal.net.

Knygos „Between Shades of Gray’’ pristatymas

„Mes nežinojome, kad ten dėjosi tokie baisūs dalykai’’, – pasakė ame -
rikietė draugė, perskaičiusi Rūtos Šepetys knygą „Between Shades of  Gray’’.
Dabar jau 29-iose valstybėse jauni ir seni skaito apie 1944 me tais pradėtą
mūsų tautos naikinimo tragediją.

Aplankiusi daugelį Amerikos ir kitų valstybių miestų, Rūta Šepetys
priėmė Ramiojo vandenyno rajono „Kunigaikštienės Gražinos” vyr. skau čių
būrelio kvietimą ir 2011 m. gruodžio 4 d. pristatė savo knygą Los Angeles
visuomenei. Į Šv. Kazimiero parapijos salę tik per didžiąsias šven tes prisiren-
ka tokia minia žmonių – per 250. Kadangi Rūta kalbėjo angliš kai, dalyvavo
daug mūsų draugų amerikiečių, ypač daug jaunimo. Tik įėjus į salę, svečius
viliojo gražinie čių suneštos vaišės, kava ir gaivūs gėrimai. Ilga eilė nusitęsė
prie knygos pardavimo stalo. Jų – anglų ir lietuvių kalbomis – išparduota 200.

Nukelta į 12 psl.

BIRUTĖ PRASAUSKIENĖ

Su knygos autore susipažįsta Nijolė Lembertienė ir sovietų tremtį išgyvenęs Česlo-
vas Geštautas.

Norintys įsigyti Rūtos Šepetys knygą turėjo stoti į netrumpą eilę.
Inos ir Mindaugo Petokų nuotr.
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,,D R A U G O ”  L I E T U V I U K A I
Redaktorė�Laima Apanavičienė •�El.�paštas:�laimaa@hotmail.com

ANDRIUS  KRIAUČIŪNAS

Šiais metais aš einu į kitą mo -
kyklą. Ji yra West Lafayette mieste ir
vadinasi Jr. Sr. High School. Man ji
labai skiriasi nuo mano anksčiau
lankytų mokyklų. Aš dabar lankau tą
pačią mokyklą, kaip mano brolis Gy -
tis. Mano darbo diena yra ilgesnė –
nuo 8:05 val. r. iki 3:20 val. p. p. Taip
yra todėl, kad mes turime aštuonias
pamokas. Visos jos po 50 minučių, su
penkių minučių pertraukomis. Kitas
didelis pasikeitimas – aš dabar turiu
septynias mokytojas (prieš tai aš
turėjau arba vieną ar dvi mokytojas).

Pietų metu mokykloje yra „su -
per” didelis maisto pasirinkimas.
Mes turime pagrindinę valgyklą ir
dar dvi kitas vietas, kur galima nu -
sipirkti užkandžius. Pirmomis dieno -
mis yra sunku susilaikyti nuo gausy-
bės saldainių ir kitų saldumynų pir -
kimo. Kai kurie susilaiko, bet ki-
tiems nepavyksta. Moksleiviai taip
pat gali išeiti iš mokyklos ir valgyti
miestelio restorane. To pradinėje mo-
kykloje mes negalėjome daryti.

Vieną dieną kai kurie mano
drau  gai sumanė pralobti. Visi atsine -
šė po 10 dol. ar daugiau ir išėjo į
„McDonald’s” restoraną. Ten tuo me -

tu vyko „Monopoly” žaidimas. Drau -
gai už visus pinigus (apie 70 dol.) pri -
sipirko keptų bulvyčių. Jie tikėjosi
laimėti daug pinigų, bet... laimėjo tik
dar daugiau bulvyčių. Tą dieną jie
buvo tikrai sotūs! Kai kurie iš jų vė -
liau nuo to riebaus maisto susirgo.
Būna ir taip!

Dar vienas skirtumas šiais me -
tais yra tai, kad privalai mokytis už -
sienio kalbą. Septintoje klasėje mes
mokomės po truputį visų kalbų: ke -
lias savaites mokausi ispanų, vėliau
prancūzų ir vokiečių kalbas. Vėliau,
aštuntoje ar devintoje  klasėje turime
pasirinkti vieną iš tų kalbų. Aš pla -
 nuo ju devintoje klasėje mokytis ispa -
nų kalbą. Taip pat lankau pamokas,
kuriose per 12 savaičių išmoksti siūti
ir gaminti valgyti. Kitoje pamokoje
mokomės rašyti kompiuteriu, nežiū -
rė dami į klaviatūrą, be to, lankau pa -
moką, kurioje turiu galimybę dirbti
su mediena. Joje su specialiomis me -
džio staklėmis mokomės pasidaryti
žai dimą ir net švilpuką. Man ši
pamoka be galo patinka.

Pasakysiu dar ir tai, kad per fi -
zinio lavinimo pamoką mes turime
galimybę plaukti mokyklos baseine.
Aš to labai laukiu. Štai kiek naujovių
yra mano dabartinėje mokykloje.

Žiema

Oras lyg ledo gabalėliai
Trinasi tau ant odos.
Išskrido visi vabalėliai,
Nes trūksta lauke šilumos.

Krenta sušalęs lietus iš dangaus,
Užlieja mus balta skraiste.
Supraski – padarė ne rankos

žmogaus.
Jo pėdos tik teršia sniege.

Kai eini ant tos paklodės,
Gamtos darbą gadini.
Kaip vaikas lipi ant dėlionės,
Kurią sudėti mėgini.

gintarė Meižys, 7 kl. 

K. Donelaičio lituanistinės mokyklos
(Washington, DC) mokinių kūryba

Kas įdomaus naujoje mokykloje?

Augustas Tamavičius
Čikagos lituanistinė m-la 

Kalėdos Gedimino lituanistinėje mokykloje (Waukegan-Lake County, IL).                                                                                                                                   Manto Ivanausko nuotr.

Aš norėjau sužinoti daugiau apie tremtinius į Sibirą. 1939 m. rugsėjo 1 d.
prasidėjo Antrasis pasaulinis ka ras. Sovietų Sąjunga atėjo ir užėmė visą
Lietuvą. Nekaltus žmones – ūkininkus, mokytojus – ėmė vežti į Sibirą todėl,
kad jie buvo labai pro tingi, vadino juos ,,liaudies prie šais”. Žmonės buvo
prikeliami savo namuo se, įsakydavo jiems pasiimti savo daiktus ir eiti į
sunkvežimį. Žmo nėms kildavo klausimas: ,,Eiti ar mir ti?” 

Juos sugrūdo į vagonus ir išvežė. Niekas nežinojo, kur jie važiuoja. Kai
juos išmetė Sibire, labai daug kas
mirė iš bado ir šalčio. Kiti buvo
pro tin gi ir pradėjo statyti barakus.
Vy rams liepė eiti dirbti į miškus ar
žvejoti. Jie visada buvo pavargę,
bet lietuviai yra stiprūs. 

Sovietų Sąjunga norėjo sunai -
kin ti lietuvių tautą, bet nepavyko.
Lietuviai labai kovojo už Lietuvos
Nepriklausomybę. Ir jie ją iškovo-
jo.

Andrius Šebeda
5 kl. mokinys

Iš JAV LB Švietimo taryba leidžiamo internetinio žurnalo vaikams
,,Eglutė” (http://eglute.org)

Septintokės Teklės Garnytės piešinys.

Boston lituanistinės mokyklos
mokiniai – apie trėmimus į Sibirą

Lietuva

Lietuvėle, tu maža,
Lietuvėle gintarine,
Mėnesienos šviesoje
Aš apginsiu tau krūtinę.

Nors esi tokia maža,
Mano meilė begalinė.
Gera jausti širdyje,
Kad turiu tave, Tėvyne.

Aš apginsiu tau krūtinę
Ir kovosiu už tave.
Nes esi tu man viena,
Vienas žodis - Lietuva!

ugnė radzevičiūtė, 7 kl. 

Mama

Mama, Tu esi geriausia,
Mama, Tu  tokia - viena.
Kai Tu  gausi puikią puokštę,
Prisimink mane tada.

Mama, šiandien Tu svarbiausia,
Mama, džiaukis šia diena,
Juk šią dieną reikia švęsti,
Ir mes sveikinam Tave!

ugnė radzevičiūtė, 7 kl. 

Spalio sapnas

Rudens margas veidas
Vandens atspindy.
Šnarantys lapai po kojom –
Žiema ateity.

***
Rudens monotonija.

nortė grintalis, 7 kl. 
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Kad lietuviškas žodis pasiektų vaiko širdį
KARILĖ VAITKUTĖ

Čikagos lituanistinės mokyklos
bibliotekoje nepaliovė šurmuliuoti
mokiniai – prasidėjo skaitymo kon -
kursas, kurį kadaise sugalvojo ir
įtvirtino bibliotekininkė Dainora
Baliutavičienė. Dabar bibliotekoje
dir ba Reda Jurgaitienė ir Dovilė Rus -
citti, kurios ir kalbėjosi su mo ki -
niais, aiškindamos joms konkurso
taisykles. 

Konkurse gali dalyvauti visi mo -
kyklos mokiniai nuo pirmokų iki de -
šimtokų. Tik tiek, kad mokinius pir-
mos – šeštos klasės mokinius į bib-
lioteką atveda mokytojai, o septin-
tokai,  aštuntokai, devintokai ir de -
šimtokai laikomi savarankiškais
žmo  nėmis, galvojančiais savomis gal -
vomis, ir jie į biblioteką gali ateiti (ar
neateiti) be niekieno pagalbos.

Skaitymo konkursas nėra priva -
lomas ir nėra susijęs su literatūros
pamokomis. Kitais žodžiais tariant,
skaitymo konkurso metu mokiniai
gali skaityti knygas ne ,,dėl reika-
lo”, o tam, kad pajustų skaitymo
džiaugsmą. Mokiniai gali rinktis bet
kokį jiems patinkantį autorių, bet
kokią jiems patinkančią knygą. Kad
tik skaitytų tą lietuvišką knygą! Ir

nesvarbu – verstą ar lietuvio auto -
riaus parašytą. 

Tiesą pasakius, nėra taip lengva
ir paprasta sudominti užsien yje gy-
venantį vaiką, kad jis šalia ne mažo
krūvio, kurį gauna ame rikie tiškoje
mokykloje, dar ne tik lankytų lietu-

￼
ATRANKA Į LIETUVOS AMBASADOS VAŠINGTONE ŪKVEDŽIUS

Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikos
Jungtinėms Valstijoms skelbia atranką į ambasados ūkvedžio pareigybę
(darbuotojo, dirbančio pagal terminuotą darbo sutartį). Ambasadai ūkve-
džio pareigybė reikalinga vykdyti administracines, technines, viešųjų pirki-
mų organizavimo funkcijas.

Reikalavimai:
•turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
•mokėti anglų kalbą B2 lygiu;
•turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorijos);
•turėti patirtį patalpų remonto darbų srityje;
•turėti ne mažiau kaip trejų metų administracinio darbo patirtį;
•atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būti-
nus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija,
žymima slaptumo žyma „konfidencialiai”.

Funkcijos:
•tvarkyti, prižiūrėti, rūpintis ambasados turtu ir inventoriumi;
•prisidėti organizuojant atstovybės ūkinį-techninį bei materialinį aprūpi-
nimą, vykdyti viešuosius pirkimus;
•vykdyti ambasados turto apskaitą ir nustatyta tvarka rengti ir teikti atas-
kaitas apie turto kitimą ir likučius, dalyvauti turto ir piniginių lėšų inven-
torizacijose;
•atlikti einamuosius atstovybės patalpų bei inventoriaus remonto darbus;
•stebėti elektros, vandentiekio, kanalizacijos ir šildymo sistemų techninę
būklę, bendrauti su šias sistemas techniškai aptarnaujančiais fiziniais ar
juridiniais asmenimis; 
•laiku informuoti atstovybės vadovybę apie atsiradusius gedimus bei
kitas su patalpų eksploatacija susijusias problemas ir teikti pasiūlymus
dėl jų pašalinimo, imtis priemonių jas šalinti;
•atlikti techninius įvairių renginių pasirengimo darbus, paruošti susitiki-
mams patalpas;
•dalyvauti logistiniame vizitų ir reprezentacinių renginių aptarnavime;
esant poreikiui vairuoti transporto priemones;
•gebėti veikti stresinėse situacijose, greitai orientuotis kintančioje aplin-
koje, gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;
•pagal savo kompetenciją vykdyti kitus atstovybės vadovo ir jo pavaduo-
tojo tarnybinius pavedimus.

Susidomėjusius prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laiš-
ką elektroniniu paštu amb.us@urm.lt iki 2012 m. vasario 3 d. (imtinai).
Pirminę atranką praėję kandidatai bus kviečiami pateikti gyvenimo apra-
šyme pateiktą informaciją pagrindžiančius dokumentus ir atvykti į pokalbį
dėl darbo arba apie jį pasikalbėti telefonu. Atrinktas kandidatas turės
gauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą
dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „konfidencialiai“.

SK. 047511

višką mokyklą ir atliktų namų dar-
bus, bet ir papildomai skaitytų lietu-
viškas knygas. Tačiau Čikagos li -
tuanistinėje mokykloje tradicija gy -
vuoja jau ne vienerius metus. Spren-
džiant iš vaikučių aktyvaus šurmu-
liavimo aplinkui knygų lentynas,

klausimų, kuriuos jie užda vi nėjo bib-
liotekininkėms, mokyto joms ir savo
klasės draugams, susidomėjimo kny-
gomis jiems netrūko. Kodėl jie nori
skaityti? Kai kurie tikriau siai yra
,,apsigimę skaitytojai” ir domisi bet
kokia – lietuviška ar angliška – jiems
į akiratį patekusia knyga. Kai kurie –
,,apsigimę kon kursų dalyviai”, kurie
nori laimėti kiekvieną ir bet kurį
konkursą – skaitymo, šokio, valgy-
mo, ir t. t. – ir gauti laimėjimą, ati-
tenkantį laimėtojui. Žinoma, ir skai-
tymo konkurso nugalėtojų laukia
laimėjimai! Pa pras tai pirmą vietą
laimėjusiam tenka net 15 dolerių,
antrąją – 10 dolerių, o trečiąją  – 5
doleriai. Kiek vienas dar gauna pagy-
rimo raš tą ir po šokoladą.
Yra ir visokių ki tokių paska-
tinamųjų – valgomų ir neval-
gomų – apdovanojimų, kurie
savo pini gine verte tikrai nė-
ra dideli, kainuoja centus,
tačiau vaikų akyse jie – svar -
būs. 

Nugalėtojai išrenkami
susuma vus surinktus taškus.
Tam tikrą taš kų skaičių mo -
kinys gauna už tam tikrą per-
skaitytų puslapių skaičių.
Beje, jauniausiems skaity-
tojams – pirmo kams – gali
skaityti ir tėveliai. Tuo met
už tą patį puslapių skaičių
ma žiau bus surinkta taškų,
tačiau šiaip ar taip lietuviš-
kas žodis bus pa siekęs vaiko
ausį (ir, tikėkimės, šir dį). 

Perskaičius knygą, ją specia lia -
me bibliotekos duotame lape rei kia
ap rašyti arba, jei skaitytojai dar ma -
ži, nupiešti knygai iliustraciją. Bib -
liotekininkė R. Jurgaitienė parodė
pernykščio konkurso rezultatus. Ne -
ga lėjau atsistebėti kelių pirmokų
dar beliais – iš knygas iliustruojan čių
piešinių galima būtų daryti pui kias
parodėles! Kokia puiki do vana būtų
mokyklos abiturientui, jei jis gau tų

savo piešinius, kuriuos pie šė pra di -
nėse klasėse.

Kita vertus, mokinius skatina
skaityti ir susitikimai su autoriais,
kuriems ruošiamasi iš anksto. Mo -
kyklos direktorės pavaduotoja Lai ma
Apanavičienė pasakojo, kad štai šių
mokslo metų pradžioje mo kyk lo je
lankėsi knygų vaikams autorius Vy -
tautas Račickas, kuris gy vena Lie -
tuvoje. Prieš susitikimą su autoriumi
bibliotekininkė D. Ruscitti pa ren gė
vaikams klausi my ną, į kuriuos mo-
kiniai galėjo atsa kyti tik perskai tę
vieną ar kitą autoriaus knygą. Kad
kiekvienas į susitikimą ateinantis
vaikas būtų nors kažkiek susipa ži nęs
su autoriaus kūryba, mokinims buvo
išdalintos atšvietos rašytojo kūrinių
kopijos. Tokiu būdu mo ki niai iš pra-
džių susipažino su rašytojo kūri-
niais, o po to – su pačiu rašytoju, ku-
riam galėjo ir klausimų už duoti.
Paaiškėjo, kad su sitikimas at nešė
vaisių, nes, prasi dė jus skaitymo kon-
kursui, V. Račicko knygos nuo kny gų
lentynų biblio tekoje buvo grei tai
išgraibstytos  – mokiniai no rėjo per-
skaityti visas pa žįstamo ra šy tojo
knygas. 

Na o knygų Čikagos lituanistinė-
je mokyklos bibliotekoje yra apie
5,000 (išskyrus vadovėlius). Kai ku -
rias knygas mokykla perka, kai ku -
rias gauna dovanų. Štai pernai mo -
kyklą pasiekė siunta iš Lietuvos už -
sienio reikalų ministerijos bei siun-
ta, kuriai knygas ir vadovėlius pa -
dėjo surinkti ir atsiųsti Čikagos lie -
tuvių ,,Rotary” klubas. Šiemet knygų
atsiuntė kadaise mo kykloje lankęsis
,,Šiaurės Lietuvos” leidyklos vadovas
doc. Stasys Tu mėnas. 

Nors mokyklos bibliotekos patal-
pa nedidelė ir ne visos knygos telpa,
tačiau mokykla dovanų neatsisako,
mat skaitomos knygos ,,su si dėvi”
(ypač plonais viršeliais) ir jas reikia
pakeisti naujomis. Kita vertus, vis uo-
met laukiama naujų knygų, kurių
biblioteka dar neturi.

Skaitymo konkursas ČLM tęsis
iki pa vasario. Lauksime rezultatų, o
tuo tarpu palinkėkime dalyviams
sėk mės ir įdomių istorijų, kurios ne -
abejotinai praturtins ir jų vaizduotę,
ir lieuvių kalbos žodyną. Taip pat iš
širdies padėkokime mokytojoms, ku -
rios įdeda tikrai nemažai papildomo
darbo, stengdamosis sudominti vai -
kus lietuviškomis knygomis. 

Mokyklos trečiokai su mokytoja Dalia Stonkuvienė mokyklos bibliotekoje. 
Laimos Apanavičienės nuotr.

Bibliotekininkė Dovilė Ruscitti džiaugiasi, kad
mokyklos biblioteka praturtėjo rašytojo Vytau-
to Račicko knygomis. 

Eduardas Olšauskas, gyvenantis Berwyn, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė dosnią 100 dol. auką.
Nuoširdžiai dėkojame, kad mus skaitote ir remiate.

LIETUVOS�RESPUBLIKOS�AMBASADA�JUNGTINĖSE�AMERIKOS�VALSTIJOSE



Senovėje maistas buvo gamina-
mas tik moliniuose puoduose.
Kai ku riuose pasaulio kraštuo-

se toks maisto gaminimo būdas nie-
kada ir neišny ko. Tik išsivysčiusiu-
ose kraštuose bu  vo pereita prie mo-
dernių puodų, tačiau ir ten vėl pra-
dedama grįžti prie molinių. Moli-
niuose in duo se kepamas ar troškina-
mas patie ka las atrodo net skanesnis,
tad pabandykime ir mes savo šeimo-
je ką nors pasigaminti moliniuose
puodeliuose.

Pagiriamasis žodis 
puodeliui

Patiekalai moliniuose puode-
liuo se lengvai gaminami, geriau iš-
saugo maistines medžiagas, išsi-
skiria ypa tin  gu, tik jiems būdingu
skoniu.

Maistas puodeliuose ne verda, o
troškinasi, išsaugodamas visus vita-
minus, proteinus ir – svarbiausia –
sko nį. Valgis, paruoštas moliniame
puo delyje, tampa švelnus, minkštas.
Puodeliuose pagamintas net papras -
čiausias patiekalas tampa puikaus
skonio. Be to, daugybės skanių ir
aromatingų patiekalų gaminimas
mo li niuose puodeliuose nebus sudė-
tingas ir nesukels jokio vargo.

Puodeliuose galima gaminti
sriu bas, šiupinius, mėsą, žuvis, dar-
žoves, įvairias košes. Pavyzdžiui, mė-
są ge  riausia troškinti būtent moli-
niame puodelyje. Kadangi į puode-
lius visada įpilama nedaug vandens
ar sultinio, mėsa, išsitroškinusi sa-
vose sultyse, būna skanesnė, sodres-
nė, nei ją gaminant kitais būdais.

Maistas moliniuose puodeliuose
– puikus būdas pasigaminti skanų
patiekalą tausojant laiką. Tiems, ku -
rie laikosi dietos, maistas, paruoštas
tokiu būdu, ypač tinka, nes puode-
liuose ga lima gaminti be riebalų. 

Jeigu nemokate gaminti, patie-
ka lai, paruošti moliniuose puode-
liuose, – puiki išeitis net labiausiai
nepaty ru siai šeimininkei. Be to,
puodeliuose gaminamas maistas pa-
deda tausoti laiką ir energiją: jie
statomi į neįkaitintą orkaitę, ir vis -
kas gaminama viename inde. 

Leiskite pasireikšti 
vaizduotei

Produktų ir prieskonių derini-
mo įvairovė padės jums sukurti ori-
gina lius šventinio stalo patiekalus ar
ne įprastu patiekalu papuošti kas-
dieni nius šeimos pietus.

Produktai į molinius puodelius
paprastai dedami dviem būdais: arba
visi iškart, arba kai kurie iš jų pu-
siau paruošti (apvirti ar apkepinti),
kai kurie žali. Pavyzdžiui, nutarėte
paga minti moliniame puodelyje mė-
są su daržovėmis. Vienu metu su-
dėkite į puo delį mėsą, bulves, svo-
gūnus, prie skonius, užpilkite vande-
niu ir troš kin kite – gausite mėsos
gabalėlius, plaukiojančius baltoje
pliurėje. Taip bus dėl to, kad tada,
kai mėsa baigs virti, bulvės ir svogū-
nai pervirę iš tęš. Valgis bus skanus,
tačiau atrodys ne itin patraukliai.
Jeigu, prieš dedami į puodelį, mėsą
šiek tiek apkepinsite ir patroškinsite
puode, gausite patiekalą, sudarytą iš
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PATIEKALAI MOLINIUOSE PUODELIUOSE
mėsos ir bulvių gabalėlių. Ir atrodys
gražiai, ir bus labai skanu.

Galima išbandyti ir tokį varian -
tą: mėsą su bulvėmis sudėkite į puo -
delį, tačiau užpilkite ne vandeniu, o
pomidorų sultimis. Ir mėsa bus išvir-
ta, ir bulvės nepervirs. Pomidorų sul-
tys padės mėsai greičiau suminkš -
tėti, o bulvės, atvirkščiai, virs lėčiau.
Taip vienu metu išvirs ir mėsa, ir
bulvės.

Naudingi patarimai:

* Molinį puodelį ištraukite iš
orkai tės likus 10–15 minučių iki ga -
minimo pabaigos, nes tiek laiko
maistas gaminasi toliau.

* Jeigu reikia daugiau skysčio,
pilkite sultinio ar vyno (alkoholis iš -
ga ruos, tačiau suteiks patiekalui ma -
lonų skonį). 

* Jeigu pilsite skysčio, darykite
tai saikingai. Atminkite, kad produk-
tai taip pat išskiria sulčių, tad nerei -
kia, kad skystis pradėtų tekėti iš puo -
delio.

* Aliejaus, gaminant maistą mo -
liniuose puodeliuose, naudoti nebūti-
na, tačiau jeigu nuspręsite pagar-
dinti juo patiekalą, jokiu būdu nepa -
dau ginkite.

* Niekada nestatykite karšto
puo delio ant šalto ar drėgno pavir-
šiaus, nes jis gali įtrūkti. Šiam tikslui
naudokite medinę lentelę.

* Nestatykite puodelio orkaitėje
pernelyg aukštai.

* Niekada neplaukite molinių
puodelių indaplovėje.

* Pasirinkite puodelius įvairaus
dydžio (jie gali būti dideli – sriuboms
ar visai šeimai, maži – individualūs,
skirti kiekvienam šeimos nariui).
Juos galima orkaitėje sustatyti ant
kepimo skardos.

Miltinis puodelio 
dangtelis

Molinius puodelius galima už -
deng ti ne tik dangteliais, bet ir tešla,
iš kurios išeina skani duona. Tam
daž niausiai naudojama kieta tešla.
Likus pusvalandžiui iki patiekalo
ruo šimo pabaigos, puodelių dangte -
liai nuimami ir puodeliai uždengia-
mi paruošta tešla. Ši duona net šalta
būna skani. Štai du variantai puode-
lio tešlos dangteliui paruošti:

Reikės: stiklinės kefyro, kiauši -
nio, šaukšto sviesto, druskos, 0,5

šaukš telio cukraus, 0,5 šaukštelio
sodos, miltų;

arba
3 puodelių miltų, kiaušinio, puo -

delio vandens, druskos.
Tešlą užmaišykite kaip koldū-

nams. Tuomet iškočiokite, uždenkite
ja puodelius.

Vištienos juostelės 
su daržovėmis

4 puodeliams reikės: 1 sv viš-
tienos, morkos, svogūno, 5–6 nedide-
lių bulvių, šaukšto aliejaus, šaukšto
majonezo, puodelio sultinio arba vi-
rinto vandens, druskos, pipirų, kitų
prieskonių.

Į kiekvieną puodelį dėkite po ly -
giai vištienos juostelių. Apibarstyki -
te druska, pipirais. Morką supjausty -
kite mažais kubeliais, svogūną –

smul kiais pusžiedžiais. Uždėkite ant
vištienos (imkite 1/3 supjaustytų
daržovių), apšlakstykite aliejumi ir
su pilkite pusę sultinio. Likusius svo -
gūnus ir morkas sumaišykite su bul-
vių kubeliais, įberkite druskos, pipi -
rų ir kitų prieskonių. Išdėliokite į
puodelius. Užpilkite likusiu sultiniu
(viršutinis sluoksnis turi būti ne sul -
tinyje) ir aptepkite majonezu. Kepki -
te 400–425 F karštumo orkaitėje.

Vištienos gabalėliai 
su ryžiais

3 puodeliams reikės: 1 sv vištie -
nos, puodelio ryžių, 2 svogūnų, sojų
padažo, druskos, maltų raudonųjų
pipirų, 2 skiltelių česnako, šaukšto cit-
rinos sulčių.

Vištieną supjaustykite gabaliu -
kais, sumaišykite su smulkiai su-
pjaus tytais svogūnais, česnakais, pa -
bars tykite druska, pipirais, įpilkite
sojų padažo, citrinos sulčių. Gerai iš -
maišykite, paslėkite ir pastatykite į
šaldytuvą nakčiai. Į molinius puode -
lius įberkite į tris dalis padaliję ry -
žius ir užpilkite vandeniu taip, kad
vandens būtų tik truputį virš ryžių.
Sudėkite vištieną kartu su svogūnais
ir česnakais (užpilkite marinatu).
Puodelius statykite į neįkaitintą or-
kai  tę. Kepkite 400–425 F maždaug
pusvalandį.

Grikiai su kiaulienos
gabalėliais

3 puodeliams reikės: 1 sv kiau-

lie nos, 9 šaukštų grikių, sultinio, 2
svo gūnų, lauro lapo.

Mėsą supjaustykite gabalėliais,
svogūnus susmulkinkite ir sudėkite į
molinius puodelius. Į kiekvieną puo -
delį įberkite po 3 šaukštus nuplautų
kruopų, įdėkite sutrupinto lauro la -
po. Puodelio turinį užpilkite sultiniu.
Valandą troškinkite vidutinio karš-
tumo orkaitėje.

Bulvės su dešrelėmis

Reikės: 1–2 bulvių, 1–2 dešrelių,
svogūno, 2 šaukštų grybų, 2 šaukštų
grietinės, druskos, pipirų, aliejaus.

Bulves supjaustykite juostelė -
mis, šiek tiek apkepkite augaliniame
aliejuje. Į molinį puodelį įpilkite tru -
putį vandens, sudėkite bulves, pa -
bars tykite druska, pipirais. Ant vir -
šaus suberkite su susmulkintais svo -
gūnais apkeptus dešrelių griežinė -
lius, tada – apkeptus grybus. Įdėkite
po rą šaukštų grietinės arba majone-
zo ir pašaukite į 295 F temperatūros
orkaitę maždaug valandai. Gausis
vienas arba du puodeliai.

Žuvų juostelės, troškintos
piene

Reikės: 8 oz žuvies, 4 bulvių, ke -
lių morkų, svogūno, pusės puodelio
pie no, šaukšto sviesto, žalumynų.

Žuvį supjaustykite juostelėmis,
sudėkite į molinį puodelį. Ant vir -
šaus suberkite juostelėmis supjausty-
tas bulves, šiaudeliais supjaustytas
mor kas ir svogūnų pusžiedžius. Api -
barstykite druska, įdėkite sviesto,
užpilkite karštu pienu ir pašaukite į
orkaitę. Kai valgis bus paruoštas, pa -
tie kite puodelyje pabarstę žalumy-
nais.

Bulvių boba

Reikės: 10–12 bulvių, 8–10 oz šo -
 ni nės, 3–4 svogūnų, šaukšto miltų,
drus kos.

Bulves nuskuskite, nuplaukite,
sutarkuokite (sulčių nenupilkite), su -
berkite miltus, druskos. Smulkiai
supjaustytą šoninę ir svogūnus ap-
kepin kite, sumaišykite su bulvių
mase. Su pilkite į molinius puodelius
ir neuždengę kepkite orkaitėje.

Perlinės kruopos 
su mėsa

Reikės: pusės puodelio grybų, 8
oz kiaulienos, 1/3 puodelio cukinijų ar
aguročių, rauginto agurko, šaukšto
sviesto, 1/2 puodelio perlinių kruo pų,
svogūno, druskos, pipirų, aliejaus.

Perlines kruopas gerai išmirky -
kite. Grybus apkepkite su svogūnais
nedideliame kiekyje aliejaus. Cuki-
niją ir agurką supjaustykite kube-
liais. Į molinį puodelį sluoksniais
dėkite kiaulienos gabalėlius, grybus,
agur ką, aguročius ar cukinijas. Tada
už ber kite kruopų, palikdami bent
kiek laisvos vietos, kad kruo pos
galėtų išbrinkti. Įberkite druskos,
pipirų. Įpilkite vandens – jis virš
kruopų turi būti pakilęs. Ant vir š aus
uždėkite gabalėlį sviesto. Kep kite  350
F orkaitėje 35 minutes.

Skanaus!
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Čekijoje sutarta dėl bažnytinio turto grąžinimo

Vilnius (BNS) – Seimo pirmi-
ninkei Irena Degutienei ir valdan-
tieji, ir opozicija įteikė surinktus
parlamentarų parašus, kad kitą sa-
vaitę būtų sušaukta neeilinė parla-
mento sesija. I. Degutienė šaukia
parlamento vadovybės posėdį, kad ši
patartų, kaip jai elgtis.

Pirmieji apie būtinybę sušaukti
neeilinę parlamento sesiją prabilo
opozicijoje esantys socialdemokra-
tai. Jų teigimu, būtina skubiai taisyti

Mokslo ir studijų įstatymą, kurio kai
kurias normas Konstitucinis Teis-
mas pripažino prieštaraujančiomis
Konstitucijai. Tuo tarpu valdantieji
siūlo neeilinėje sesijoje pataisyti
Mokslo ir studijų įstatymą, kiek tai
susiję su KT nutarimu, apsispręsti
dėl prezidentės veto dėl dviejų lais-
vųjų ekonominių zonų įstatymo, pa-
taisyti Viešųjų pirkimų įstatymą,
kiek jis susijęs su politinių partijų
pirkiniais.

Siūloma sušaukti neeilinę Seimo sesiją

B. Obama patvirtino siekį 
uždaryti Guantanamo kalėjimą

Išeivijos studentai galės teikti prašymus 
paramai studijoms Lietuvoje

Praha (BNS) – Čekijos koalicinė
vyriausybė patvirtino įstatymo dėl
religinių bendruomenių turto resti-
tucijos projektą ir taip išvengė vy-
riausybės žlugimo. Valstybė bažny-
čioms numato grąžinti 56 proc. po-
kario metais paimto turto, o už kitą
dalį sumokėti. Per artimiausius 30
metų religinėms organizacijoms tu-
rėtų būti išmokėta 2,9 mlrd. JAV dol.

Svarstant šiuos planus vyriausy-
bei buvo iškilęs pavojus, kadangi ma-
žesnioji koalicijos partija ,,Viešasis

interesas” buvo linkusi atmesti pla-
nus sumokėti religinėms organizaci-
joms už buvusio komunistinio reži-
mo atimtą turtą. Bažnyčios turto grą-
žinimo planai buvo įtraukti į koali-
cinės vyriausybės sutartį, jiems pri-
tarė 17 šalies religinių organizacijų.
Tačiau ,,Viešojo intereso” partija bu-
vo pareiškusi, kad valstybė negali
sau leisti vykdyti šio plano dėl Euro-
pą drebinančios ekonominės krizės,
ir prašė kuriam laikui atidėti finan-
sinės žalos atlyginimo išmokėjimą.

Vilnius (Delfi.lt) – Naujos TV3
laidos „Pabandom iš naujo” su Mari-
jonu Mikutavičium priešakyje kūrė-
jų neapgavo nuojauta, kad užsienyje
gyvenantiems ir dirbantiems lietu-
viams labai trūko socialinėmis, poli-
tinėmis ir ekonominėmis temomis
grįstos televizijos laidos, kurią jie ne
tik galėtų žiūrėti tiesiogiai, bet ir pa-
tys joje dalyvautų, viešai išsakydami
savo nuomonę.

Sausio 9 d. TV3 eteryje pasiro-
džiusi žurnalisto M. Mikutavičiaus
autorinė laida „Pabandom iš naujo”
sulaukė sujudimo išeivių gretose.
Daugybė padėkos laiškų ir skambu-
čių užplūdo laidos kūrėjus, o išeiviai
dėkojo už galimybę pasisakyti.

Savo susirūpinimą dėl pamirštų
užsienyje gyvenančių lietuvių išsa-
kė Alvydas iš saulėtosios Alikantės.
„Žinote, kaip sakoma, – nėra žmo-
gaus, nėra ir problemos. Mažai kam
rūpi, kaip mes, išeiviai, jaučiamės
dėl bedarbystės priversti palikti my-

limą gimtinę. Retas politikas aplanko
emigravusius tautiečius nuoširdaus
susirūpinimo vedamas. Daugelis jei
atvažiuoja, tai tik išeivijos namuose
pasirodo, kalbelę pasako, pasifoto-
grafuoja, papietauja su ambasado-
riais, ir viskas. Po lietuvių emigran-
tų namus juk nevaikšto, su papras-
tais žmonėmis nesikalba, kaip gyve-
name, nesidomi. Tokia laida, kurios
metu galėsime tiesiai viską pasakyti,
mums labai svarbi”, – sakė Alvydas. 

Po laidos dar ir kitą dieną netilo
telefonai, elektroniniu paštu plūdo
emigrantų padėkos ir pasiūlymai.
„Pabandom iš naujo” kūrėjai žada į
siūlymus būtinai atsižvelgti. Pirmąją
TV3 laidą  internetu žiūrėjo keli tūks-
tančiai vartotojų, o originalioje lai-
dos diskusijų svetainėje premjeros
vakarą apsilankė per 12,000 vartoto-
jų. Trumpalaikiai transliacijos inter-
netu trikdžiai atsirado dėl itin dide-
lio vartotojų susidomėjimo visame
pasaulyje.

Užsienio lietuviai padėkomis užtvindė 
televizijos laidos kūrėjus

JAV mažins kovinių dalinių skaičių Europoje

Vilnius (ELTA ) – Sausio 11 d. prie Vilniaus miesto savivaldybės susirinkę apie
150 mitinguotojų, besipiktinančių išaugusiomis šilumos kainomis sostinėje, susi-
skirstė į dvi grupes. Didesnioji dalis protestavo prieš miesto mero Artūro Zuoko
vykdomą šilumos kainų politiką, mažesnioji – prieš premjero Andriaus Kubiliaus ir
energetikos ministro Arvydo Sekmoko vykdomą politiką.                  ELTA nuotr.

Washington, DC (BNS) – Bal-
tieji rūmai paskelbė, kad prezidentas
Barack Obama šiandien lygiai taip
pat, kaip ir per rinkimų kampaniją
2008 m., yra pasiryžęs uždaryti Guan-
tanamo kalėjimą. Tačiau jo atstovas
Jay Carney atkreipė dėmesį į ,,kliū-
tis”, kurios trukdo greitai įgyvendin-
ti atitinkamus planus.

2009 m. pradžioje stojęs prieš
JAV vairo, B. Obama paskelbė per
metus uždarysiąs kalėjimą. Tačiau
Kongresas nesutiko skirti tam lėšų ir
saugumo sumetimais sustabdė
Guantanamo kalinių perkėlimą į ki-
tus JAV kalėjimus. Daugelis kalinių
negali būti išsiųsti į savo gimtąsias
šalis, nes jiems ten grėstų persekioji-
mas. Trečiosios šalys taip pat vengia
juos priimti. 

Sausio 11 d. suėjo 10 metų, kai į
Guantanamo kalėjimą Kuboje buvo
perkeltas pirmasis terorizmu įtaria-
mas asmuo. Šiuo metu čia kalinamas
171 vyras. Tarptautinė organizacija
,,Amnesty International” vadina

Guantanamo kalėjimą politikos, ne-
paisančios žmonių teisių, simboliu.
Šiame kalėjime šimtai įtariamųjų
buvo laikomi be teismo proceso. Šis
kalėjimas laikomas ir pagrindinės
klaidos, kurią JAV padarė po 2001 m.
rugsėjo 11-osios išpuolių, simboliu.
Tada Washington paskelbė pradėjęs
pasaulinę kovą su terorizmu, o tokiu
atveju paisyti žmogaus teisių esą nė-
ra privalu.

Washington, DC (BNS) – JAV
svarsto galimybę perpus sumažinti
savo kovinių dalinių skaičių Euro-
poje. Prezidentas Barack Obama pra-
ėjusią savaitę pristatė naują gynybos
strategiją, kurioje dėmesys sutelktas
į Azijos ir Ramiojo vandenyno regio-
ną. JAV karinis biudžetas per atei-
nančius dešimt metų dėl didelių vals-
tybės skolų sumažės 450 mlrd. dol.

Iš keturių kovinių brigadų, ku-

rių bazės yra Europoje, dvi pastarai-
siais metais daugiau ar mažiau buvo
susijusios su misija Afganistane,
sakė Julianne Smith, kuri Pentagone
yra atsakinga už Europos ir NATO
klausimus. ,,Klausimas dabar yra,
kur jos grįš”, – pridūrė ji. Vieną kovi-
nę brigadą sudaro 3,500 kareivių.
Pentagono duomenimis, Europoje iš
viso yra beveik 81,000 amerikiečių
kareivių. 

Tel Avivas (BNS) – Izraelio mi-
nistras pirmininkas Benyamin Neta-
nyahu laužo pažadus mažinti karinį
biudžetą ir skelbia apie jo didinimą.
Gynybos biudžetas didės 3 mlrd. še-
kelių (daugiau kaip 613 mln. eurų),
paskelbė premjeras. Jis pareiškė pri-
ėjęs prie išvados, kad dėl padėties re-
gione karinio biudžeto mažinimas
būtų ,,didelė klaida”.

B. Netanyahu spalį parėmė eko-

nomisto Manuel Trajtenberg vado-
vaujamos komisijos siūlymus suma-
žinti 14 mlrd. dolerių siekiantį Izrae-
lio gynybos biudžetą. Sutaupytomis
lėšomis esą būtų finansuojamos so-
cialinės pertvarkos.

Vasarą Izraelyje susikūrė pro-
testo judėjimas prieš staigiai kylan-
čias butų nuomos ir pragyvenimo kai-
nas. Tada B. Netanyahu nurodė komi-
sijai pateikti pertvarkų pasiūlymus.Vilnius (Delfi.lt) – Valstybinis

studijų fondas skelbia pradėsiantis
paraiškų priėmimą paramai išeivijos
ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų,
vaikaičių, provaikaičių studijoms
Lietuvos aukštosiose mokyklose gau-
ti. Prašymus studentai galės pateikti
nuo sausio 18 d. iki vasario 15 d. 

Studentai galės gauti dviejų rū-
šių paramą: stipendiją už studijų re-
zultatus ir vienkartinę socialinę iš-
moką. Paramą gali gauti studentai,
studijuojantys pirmoje ar antroje
studijų pakopoje ir neturintys aka-
deminių skolų. Studentams, studi-
juojantiems tos šalies kalbą, iš ku-
rios atvyko, Fondas pagal šią progra-
mą paramos neteikia. Atsižvelgiant į
studijų rezultatus ir studijų sritį, stu-
dentams bus skiriamos stipendijos
nuo 150 Lt iki 400 Lt. Socialinė išmo-
ka (nuo 700 Lt iki 1,100 Lt) skiriama
įvertinus norinčio gauti paramą as-
mens socialinę padėtį. Stipendija už
studijų rezultatus yra skiriama vie-
nam studijų semestrui ir išmokama
kas mėnesį iki to semestro pabaigos.
Atostogų metu stipendija nemokama.

Visi studentai, norintys gauti
paramą, Fondui turi pateikti: užpil-

dytą ir pasirašytą Fondo direkto-
riaus patvirtintos formos prašymą ir
asmens tapatybę patvirtinantį doku-
mentą. Studentai taip pat turi pateik-
ti pažymas iš aukštosios mokyklos,
patvirtinančias studento statusą,
paskutinės sesijos pažymių svertinį
vidurkį ir tai, kad jie neturi akade-
minių skolų. Studentai, prašantys so-
cialinės išmokos, papildomai turi pa-
teikti dokumentus, patvirtinančius
jų socialinę padėtį.

Pirmą kartą dėl paramos besi-
kreipiantys lietuvių kilmės užsienie-
čių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai
būtinai turi pateikti krašto Lietuvių
Bendruomenės, LR valstybės institu-
cijos ar įstaigos užsienyje, kurios už-
sieniečiams išduoda vizas, ar kitos
intitucijos išduotą užsienio lietuvių
kilmę patvirtinantį dokumentą.

Išeivijos vaikai, vaikaičiai ir
provaikaičiai, pirmą kartą besikrei-
piantys dėl šios paramos, turi pateik-
ti dokumentą, patvirtinantį, kad
prieš atvykdami į Lietuvą jie ne ma-
žiau kaip trejus metus gyveno užsie-
nyje ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau
kaip į aštuntą klasę.

Izraelis didina karinį biudžetą

Prie Baltųjų rūmų protestuotojai reika-
lavo uždaryti Guantanamo kalėjimą. 

EPA nuotr.



112012�SAUSIO�12,�KETVIRTADIENISDRAUGAS

VeRSLo NAuJIeNoS

Redaktorė�Loreta Timukienė • El.�paštas:�loretatim@gmail.com

L I E T U V A PA S A U L I S

Rusijos valdžiai patvirtinus pra-
ėjusių metų gruodį pasirašytus stoji-
mo į Pasaulio prekybos organizaciją
(PPO) protokolus, verslo sąlygos šioje
šalyje turėtų tapti labiau nuspėjamos
ir pastovesnės, teigia Lietuvos Užsie-
nio reikalų ministerijos (URM) va-
dovai ir pramonininkai. Teigiama,
kad Lietuvos pramonei Rusijos na-
rystė PPO leis lengviau planuoti savo
veiklą ir dvišalę prekybą. Įstojusi į
PPO Rusija privalės laikytis bendrų
daugiau kaip 150 narių privalomų
taisyklių, kurių negalės keisti savo
nuožiūra priklausomai nuo politinių
ar trumpalaikių ekonominių aplin-
kybių. Rusija įsipareigojo nebetai-
kyti eksporto subsidijų, taip pat su-
mažės importo muitai. Numatyta,
kad muitai žemės ūkio produkcijai
turėtų sumažėti nuo 13,2 iki 10,8
proc., muitai importuojamiems auto-
mobiliams sumažės nuo 15,5 iki 12
proc. Daugiausiai – nuo 40 iki 5
proc. – sumažės muitai į Rusiją
eksportuojamoms gyvoms kiaulėms. 

***
Lietuvos finansinis turtas 2011

m. trečio ketvirčio pabaigoje buvo
334,2 mlrd. Lt, tuo tarpu įsipareigoji-
mai siekė 395,4 mlrd. Lt. Tačiau per
metus turtas augo sparčiau nei įsipa-
reigojimai. Didžiausią tokio turto
dalį sudarė akcijos ir paskolos – po 26
proc., indėliai – 20 proc., skolos verty-
biniai popieriai – 9 proc. viso turto.
,,Svarbus vaidmuo Lietuvos ekono-
mikoje tenka kitoms šalims”, – dėsto-
ma Lietuvos banko ir statistikų pra-
nešime. 2011 m. trečią ketvirtį kitoms
šalims priklausė 71 proc. visų Lietu-
voje išleistų skolos vertybinių popie-
rių ir 31 proc. visų Lietuvoje išleistų
akcijų.

***
Paaiškėjo, jog islandų verslinin-

kai, atvilioję į Lietuvą visame pasau-
lyje garsią švedų bendrovę „Ikea”,
nusprendė įžengti ir į Latvijos bei Es-
tijos rinkas. Parduotuvių tinklo
„Jysk” atstovai Estijoje teigia, kad
„Ikea” planai plėstis Baltijos šalyse
jiems tapo staigmena, tačiau „Jysk”
viduje dėl to nejaučiama jokio neri-
mo. „Jysk” atstovai teigia ketinantys
priimdami sprendimus atsižvelgti į
tai, kurioje vietoje įsikurs „Ikea”
parduotuvės. Vilniuje, šalia oro
uosto, iki 2013 m. pabaigos bus atida-
rytas pirmasis Baltijos šalyse „Ikea”
baldų ir namams skirtų prekių pre-
kybos centras. Šį investicijų projektą
įgyvendins Islandijos bendrovė „Fe-
lit”.  

***
Klaipėdos uosto direkcija stabdo

mažųjų pramoginių laivų prieplaukos
statybą. Pastatyti prieplauką įsiparei-
gota mainais už kitą iš miesto perimtą
teritoriją. Tačiau persigalvoti, anot
uosto vadovo, privertė politikų spren-
dimas, pagal kurį valstybinės įmonės
pusę pelno turi grąžinti į valstybės biu-
džetą. Pastatyti naują prieplauką ma-
žiesiems pramoginiams laivams uostas
įsipareigojo prieš 7 metus. Tada mai-
nais iš miesto uostas gavo kitą teritori-
ją, kuri, kaip tada teigta, uostui buvo
būtina užteršto grunto aikštelei statyti.
Pagal susitarimą apie 400 vietų uostelis
turėjo būti pastatytas iki 2009 m.
Tačiau rangovas parinktas tik pernai,
o dabar statybą nutarta stabdyti. Kaip
sustyguoti miesto ir uosto bendradar-
biavimą, jau sprendžia Vyriausybės su-
daryta darbo grupė. 

***
Vos du gyventojai iš šimto žino,

kaip reikės atsiimti privačiuose ant-
ros pakopos pensijų fonduose su-
kauptas pensijas, kas jas mokės ir ar
tam reikės ko nors papildomai. Pen-
sijas išmokančios bendrovės sako,
kad esama tokių žmonių, kurie jau
galėtų naudotis savo papildomomis
pensijomis, tačiau nežinodami, kaip
tai padaryti, jų neatsiima. Devynių
bendrovių privačiuose pensijų fon-
duose lėšas kaupia per milijoną gy-
ventojų. Kol kas didesnes privačiai
sukauptas pensijas išmoka tik viena
draudimo bendrovė. Sulaukusios
pensinio amžiaus į ją privalo kreiptis
moterys, sukaupusios daugiau kaip
38,000, o vyrai – daugiau kaip 26,000
litų, ir sutarti, kaip dažnai pensijos
bus mokamos. 

***
Škotijos darbuotojų paieškos

bendrovė „Bright Purple”, aptarnau-
janti informacinių technologijų ir fi-
nansinių paslaugų organizacijas, ati-
darė biurą Vilniuje, kurio tikslas –
padėti bendrovei plėsti veiklą kai-
myninėse šalyse, Skandinavijoje ir
Rusijoje. Šį projektą „Bright Purple”,
kurios pagrindinė būstinė yra Edin-
burge, įgyvendino kartu su viešąja
įstaiga „Investuok Lietuvoje”, užsie-
nio investuotojams teikiančia nemo-
kamus patarimus įvairiais su inves-
ticinių projektų įgyvendinimu susi-
jusiais klausimais. Įkurta 1995 m.,
„Bright Purple” yra specializuota
darbuotojų atrankos įmonė, kurios
klientai – IT ir finansinių paslaugų
bendrovės nuo didžiausių iki ką tik
pradėjusių veiklą.

Vilnius (ELTA) – Vilniaus gatvėmis
pradėjo važinėti pirmieji Lietuvoje su-
rinkti troleibusai. ,,Amber Vilnis 12 AC”
žemagrindžiuose troleibusuose įrengta
elektroninio bilieto sistema, vaizdo ste-
bėjimo įranga, įlipančių ir išlipančių
keleivių skaičiavimo sistema. Naujos
kartos Vilniuje surinkti troleibusai gali
nuvažiuoti net 1,000 metrų be elektros
srovės, vienu metu troleibusu gali va-
žiuoti iki 100 žmonių, troleibusai pri-
taikyti neįgaliesiems ir senjorams. Vie-
no sostinėje surinkto troleibuso kaina –
apie 720,000 litų, tai yra 1,6–2,6 karto
pigiau, negu įsigyti jau paruoštą tro-
leibusą.                            ELTA nuotr.

JAV valdžia gali paduoti į teismą
vieną seniausių Šveicarijoje bankų –
„Wegelin and Co” – kaltindama jį pa-
dedant klientams išvengti mokesčių.
„Wegelin” derybos su tyrėjais priėjo
aklavietę, nors bankas dar turi gali-
mybę išvengti teisinio persekiojimo,
jei sumokės baudą.  JAV valdžia New
York apkaltino tris „Wegelin” dar-
buotojus padedant klientams išvengti
mokesčių. Bankas patvirtino šią infor-
maciją. Įtariami bankininkai 2008–2009
m. atidarė kelias slaptas sąskaitas ir
siūlė turtingiems amerikiečiams per-
kelti į jas lėšas.

***
Pirmą šių metų ketvirtį bus pra-

dėti vykdyti Europos Sąjungos (ES),
JAV ir Japonijos bankų patikrinimai,
skirti nustatyti, ar jie tinkamai vyk-
do kapitalo taisykles. Didžiausi pa-
saulio bankai yra įsipareigoję vyk-
dyti Bazelio III susitarimo taisykles.
Pagal šias taisykles, bankai turi su-
stiprinti savo finansus, kad būtų tin-
kamai pasiruošę atlaikyti dar vieną
finansų krizę. Centrinių bankų val-
dytojų ir priežiūros institucijų vado-
vų grupė pranešė, kad patikrinimų
rezultatai bus paskelbti viešai.

***
Baltarusijoje praėjusiais metais

infliacija sudarė 108,7 proc. 2011 m.
gruodį palyginti su lapkričiu prekių
ir paslaugų kainos išaugo 2,3 proc., o
palyginti su 2010 m. gruodžiu – 108,7
proc. Maisto produktai per metus pa-
brango 125 proc., kitos prekės – 112
proc. Paslaugų kainos išaugo 64,7
proc. Kainos didėja ir šiais metais.
Neseniai surengtos apklausos duo-
menimis, 81,5 proc. Baltarusijos gy-
ventojų mano, kad šalies ekonomiką
apėmė krizė. 53,7 proc. baltarusių įsi-
tikinę, kad atsakomybė už tai tenka
prezidentui Aleksandr Lukašenka.

***�
Pernai infliacija Rusijoje siekė

6,1 proc. – žemiausią lygį per visą po-
sovietinį laikotarpį. Rusijos vyriau-
sybė ne vienus metus kovojo su in-
fliacija, kad sukurtų palankų investi-
cinį klimatą ir pritrauktų užsienio
investicijas. 2010 m. metinė infliacija
Rusijoje dėl vasaros sausros siekė 8,8
proc. ir viršijo spėjimus. Toks pat in-

fliacijos rodiklis buvo ir 2009 m. Ru-
sijos prezidentas Dmitrij Medvedev
sakė, kad žemas infliacijos rodiklis
buvo pagrindinis praėjusių metų Ru-
sijos pasiekimas.

***
Norvegijos naftos grupė „Statoil”

paskelbė aptikusi naftos ir dujų tel-
kinį Barenco jūroje. Jo atsargos gali
siekti iki 300 mln. barelių naftos ekvi-
valento. Naujasis telkinys pavadintas
„Havis”. Tai jau antras stambus naf-
tos telkinys, kurį ,,Statoil” aptiko Ba-
renco jūroje per pastaruosius 9 mėn.
Bendrovė balandį aptiko telkinį
,,Skrugard”, drauge abu telkiniai
gali siekti iki 600 mln. barelių naftos
ekvivalento. Šie du telkiniai yra kuk-
lūs, palyginus su stambiais Norvegi-
jos telkiniais, tačiau jie rodo, kad
Norvegijoje, kur naftos gavyba pasta-
rąjį dešimtmetį sumažėjo, vis dar glū-
di neatrastų naftos ir dujų klodų.

***
2011 m. ,,Audi AG” pakilo į antrą

vietą tarp stambiausių pasaulio pra-
bangių automobilių gamintojų, ap-
lenkdama ,,Mercedes-Benz” ir nusi-
leisdama tik BMW. Praėjusiais me-
tais ,,Audi” pardavė rekordinį auto-
mobilių skaičių – 1,3 mln., arba 19
proc. daugiau nei prieš metus, tam
įtakos turėjo išaugusi paklausa JAV
ir Kinijos rinkose. Automobilių ga-
mintojos pardavimai Kinijoje padi-
dėjo net 37 proc., Jungtinėse Valsti-
jose bendrovės pardavimai išaugo 16
proc., Europoje – 12 proc.  Automobi-
lių ,,Mercedes-Benz” pardavimai pra-
ėjusiais metais išaugo 8 proc., iki 1,26
mln. automobilių. BMW 2011 m. par-
davė 1,38 mln. automobilių, arba 13
proc. daugiau nei 2010 m. 

***
Dabartinis „Apple” vadovas Tim

Cook pripažintas brangiausiai ap-
mokamu bendrovės vadovu JAV 2011
m. T. Cook pernai rugpjūtį perėmė
kompiuterinės bendrovės „Apple”
vairą iš jos įkūrėjo Steve Jobs. Pernai
S. Jobs įpėdinio atlygio už darbą pa-
ketas buvo vertinamas 378 mln. dol.
Šios sumos didžiąją dalį sudaro
„Apple” akcijos, pernai rugpjūtį T.
Cook suteiktos avansu. Metinė alga
ir premijos sudarė po 900,000 dol. 

Detroit (lrytas.lt) – Nors vienos penkių didžiausių pasaulyje Detroit automo-
bilių parodos organizatoriai džiaugiasi, jog akreditavo per 5,000 žurnalistų iš įvai-
rių pasaulio šalių ir skaičiuoja daugiau nei 50 naujų automobilių pristatymų, ži-
novų nuomone, paroda atrodo labai kukliai. Visa bėda – trūksta naujų idėjų. Pri-
statomi modeliai, kurie pateikiami kaip JAV rinkos naujienos – jau anksčiau ma-
tyti parodose Europoje arba Japonijoje. Tuo tarpu Detroit vizitine kortele buvusius
galingus amerikietiškus automobilius pakeitė nuosaikesni modeliai.     ELTA nuotr.
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Rūta Šepetys su Vytu Černiumi, kurio tėtis buvo nepriklausomos Lietuvos gene-
rolas.

www.draugas.org

Atkelta iš 6 psl.
Programą pradėjo ps. Darija

Fran cesco, pristačiusi autorę Rū tą,
ir Kęstutis Reivydas, papasakojęs,
kad jam augant nedaug ameri kiečių
žinojo apie Lietuvoje, Latvijoje ir
Estijoje vykusius trėmimus. Šiltai
sutikta autorė papasakojo apie Šepe -
čių šeimos istoriją ir apie tai, kas ją
paskatino rašyti šią knygą. Lietuvai
atgavus laisvę, Rūta vyko ten kelis
kartus, rinko žinias, kalbėjosi su dar
gyvais Sibiro tremtiniais. Dau gelis iš
jų kalėjo Laptevo pajūrio srityje.
Rūta ne tik klausėsi jų pergyve nimų,
bet ir pati pabandė ,,paragauti’’
tremtinės duonos – praleido dieną su -
vaidintame kalėjime Latvijoje. Auto -
rės nuoširdumas jai kalbant šia
skau džia tema ne vienam išspaudė
aša ras.

Autorė pasakojo apie sunkumus
ieškant leidyklos šiai knygai išleisti.
Tema buvo tokia liūdna ir skau  di,
kad ji gavo daug neigiamų atsa kymų.
Pagaliau ,,Penguin’’ leidykla sutiko
ir 2011 metų pradžioje knyga, skirta
jauniems skaitytojams, buvo išleista.
Liūdnoje istorijoje yra daug vilties ir
dvasios stiprybės mo mentų, kas ir
paskatino ,,Pen guin’’ knygą spaus-
dinti ir ją platinti. Ji tuoj tapo priei-
nama JAV, Kanadoje, Ang lijoje, Airi-
joje, Australijoje, Naujojoje Zelandi-
joje, Indijoje ir Pietų Afrikoje. Knyga
išversta į daugelį kalbų, platinama

29-iose valstybėse. Lietuviška laida
pavadinta „Tarp pilkų debesų’’. 2011
m. kovo mėnesį knyga buvo gra žiai
įvertinta ,,Los Angeles Times’’, ,,The
Wall Street Journal’’ ir kitų JAV
laikraščių.

Rūta Šepetys neseniai grį žo iš
Europos, kur ji garsino savo knygą.
Paskutinis jos romano įvertinimas
buvo prancūzų ,,Prix-RTL-Lire’’ – už
geriausią 2011 metų knygą jaunimui. 

Klausytojai gausiais plojimais
įvertino autorės apsilankymą ir ilgo-
je eilėje laukė jos parašo įsigytose
knygose. Gražinietės dėkoja autorei
už nepamirštamą popietę.

Knygos „Between Shades of Gray’’
pristatymas

Rūtos Šepetys knygą pristato Kęstutis
Reivydas.

Atkelta iš 5 psl.

,,Verslo žinios”: Baltarusijos
prezidentas Aleksandr Lukašenka
nėra labai palankus Rusijai, atro-
do, jog ir Rusijai jis nėra labai pri-
imtinas. Kokia padėtis yra da-
bar?

– Kaip Seimo narė ir kaip žmo-
gus, stebintis padėtį, galiu pasakyti,
kad Rusija turbūt norėtų turėti ki-
tokį žmogų nei dabartinis Baltaru-
sijos prezidentas. Bet iš kitos pusės
Rusijai dar svarbiau yra išlaikyti
Baltarusiją savo įtakos zonoje, neleis-
ti jai eiti link Vakarų. Vienas iš gar-
sių analitikų, generolas Leonid Iva-
šov yra pasakęs, jog Rusijai yra nau-
dinga išlaikyti 10 mln. tautą tarp
Europos Sąjungos ir Rusijos nesu-
vakarietintą, kaip tam tikrą buferinę
zoną. Manau, jog, kilus ekonominei
krizei, šie procesai pastaruoju metu
dar pablogėjo. Lukašenka izoliuojasi,
o Vakarai neturi kitos išeities, kaip
kitaip reaguoti į jo antidemokra-
tinius veiksmus, žmonių sodinimą į
kalėjimus. Rusijai tai yra naudinga.
Rusija baigia paimti į savo rankas
visą Baltarusijos energetinę sistemą,
visą jos infrastruktūrą. Ir turbūt eis
toliau. Taip Baltarusija pamažu de
facto yra prijungiama prie Rusijos.

,,Draugas”: Lietuva deda nema-
žai pastangų, kad Lietuvoje būtų
nuolatinė NATO pajėgų oro misija.
Ar bus apie tai kalbama NATO su-
sitikime Čikagoje gegužės mėnesį?

– Šiuo metu kaip tik vyksta dery-
bos apie tai su visomis kitomis
NATO partnerėmis. Vakar gavau pa-
tikinimą iš JAV gynybos sekreto-
riaus, jog Amerika tam pritaria. Pa-
netta sakė, kad jie remia ilgalaikį
sprendimą (angl. long-term solution)
šiai misijai. Tikimės, kad Čikagoje
kokia nors forma, kokiu nors būdu
tai bus įvykdyta. Tai vienas iš mūsų
susitikimo Čikagoje tikslų. Bet kad
šis klausimas Čikagoje būtų paminė-
tas, dar turime kai ką nuveikti,
padaryti kai kuriuos namų  darbus
politinėje dalyje. 

,,Draugas”: Sausio 4 diena bu-
vo svarbi diena Afganistane tar-
naujantiems Lietuvos kariams –
atsakomybė už Afganistano Goro
provincijos, kurios atkūrimui Lie-
tuva vadovavo, sostinę Čagčaran
oficialiai perduota afganistanie-
čiams. Kaip vertinate lietuvių pa-
tirtį Afganistane?

– Pradėsiu nuo to, kodėl mes ten
esame. Lietuvoje dažnai žmonės
klausia, ką ten veikti. Mano atsaky-
mas labai paprastas: kodėl kas nors
kada nors turėtų ateiti ginti mūsų,
jei mes savo partneriams dabar at-
suktume nugarą ir pasakytume, kad
jūsų, šiuo atveju – JAV, problemos
yra nesvarbios, jūs tvarkykitės pa-
tys? Bet jau kai mums bus blogai,
tada jau turite ateiti ir padėti. Jeigu
yra NATO misija ir NATO nusprendė
vienokia ar kitokia forma būti kad ir
Afganistane, mes ten taip pat esame.
Iš esmės ten (Afganistane – D.C.)
dabar ir ginamas Lietuvos saugu-
mas. Nes jeigu mes ten nebūtume,
būtume pusiau NATO. 

Kitas labai konkretus dalykas –

mūsų oro erdvę saugo NATO šalių
naikintuvai. Šiandien mes neturime
galimybių ir ateityje neturėsime tiek
lėšų, net ir tris Baltijos valstybes
kartu sudėjus, išlaikyti ir aptarnauti
tų naikintuvų. Tad tiek, kiek mums
atneša NATO oro policijos misija,
užtikrindama mūsų saugumą, mes
tiek neišleidžiame Afganistane. 

Kitas dalykas yra pragmatiškas.
Mūsų kariai, būdami Afganistane,
įgyja labai daug patirties. O tai, kad
Čagčaran perduotas vietinėms sau-
gumo pajėgoms, yra gera žinia – švie-
sa tunelio gale yra. Nepaisant to, kad
ten dar daug metų reikės daug pa-
daryti kartu su visa pasaulio ben-
druomene, kad ta valstybė ,,įvyktų”.
Dabar Lietuva orientuojasi į moky-
mus. Kartu su Pennsylvania nacio-
naline gvardija mūsų kariai jau antri
metai labai sėkmingai moko vietos
Čagčaran policininkus. 

,,Draugas”: Lietuvai ypač svar-
bus jos energetinis saugumas. Ar
Lietuvos gynybos strategijoje atsi-
rado naujų punktų, susijusių bū-
tent su energetiniu šalies saugu-
mu?

– Apie tai kalbėjome su Panetta.
Jis labai palankiai žiūri į tai, kad
Lietuvoje atsirastų NATO Energeti-
nio saugumo centras. Esame padavę
paraišką, kad Lietuvos centras, kuris
jau dirba metus, būtų akredituotas
kaip NATO centras. Jei tai pavyktų,
Lietuvos centras taptų NATO žinovų
baze, kuri nagrinėtų energetinio sau-
gumo visame NATO kontekste klau-
simus.

Žiūrėdama į Lietuvos 22 neprik-
lausomybės metus, matau, jog iki
1991 metų pabaigos gana sėkmingai
sutvarkėme savo juridinės neprik-
lausomybės reikalus. Paskui reikėjo
tapti NATO ir ES nariais, kad po ko-
jų pasidėtume pagrindą valstybei
augti. Bet išliko vienas svarbus ne-
išspręstas dalykas – energetika. Lie-
tuva yra klasikinis pavyzdys, kaip
valstybė gali būti priklausoma nuo
kitos valstybės. Net jei Rusija būtų
pati demokratiškiausia valstybė pa-
saulyje, šimtaprocentinis priklausy-
mas nuo vieno dujų vamzdžio jau
būtų problema. O dabar, kai Rusija
yra viešai paskelbusi, kad energetika
yra jos politinis įrankis, jai bendrau-
jant su kaimyninėmis šalimis, tai –
vienas didžiausių mūsų rūpesčių. Iš
esmės Lietuva beveik nebuvo pasi-
stūmėjusi šioje srityje, išskyrus naf-
tos terminalo pastatymą, kuris išgel-
bėjo mus nuo ,,Mažeikų naftos” poli-
tizavimo ir ypatingo vaidmens jai
suteikimo. Bet mūsų priklausomybė
nuo Rusijos dujų vamzdynų, elektros
linijų išliko. Jei norime turėti savo
tvirtą nepriklausomybę ir ateitį, pri-
valome padaryti daug namų darbų.
Vienas iš jų – atominė elektrinė Vi-
sagine, kuri būtų labiau svarbus
svertas mūsų nepriklausomybei. Ti-
kiu, jog mūsų projektas bus įgyven-
dintas. Kitas namų darbas – elektros
tiltai. Lietuva jau tiesia tiltą su Šve-
dija, kuris leis prisijungti prie Skan-
dinavijos elektros tinklo. Svarbu pa-
sistatyti tiltą su Lenkija, kuris su-
jungtų mus su likusia ES dalimi. La-
bai svarbus yra suskystintų dujų ter-
minalas Klaipėdoje. 

R. Juknevičienė: Lietuvos saugumas
dabar ginamas Afganistane
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RAIMONDAS ŠENAUSKAS

Nr. 5

Pagaliau gaunamas faksas. Vis -
kas gerai. Gauname įvažiavimo vi -
zas. Jau vidurdienis, o transporto
kaip ir nesimato. Čia ir reikėtų pa-
minėti, kad požiūris į moteris arabų
kraštuose kitoks. Po to tik sužinojau,
kad kai tik šalia moters nėra vyro
palydovo, ją gali koks vyras ir pa -
liesti, rodyti įvairias mimikas ir t. t.
Ir geriau moterį šalia savęs pristatyti
kaip žmoną, seserį nei draugę, nes
ten daug kur egzistuoja vedybos be
išankstinių draugysčių. Bus daug
rim tesnis vietinių požiūris. Tai emi-
gracijos karininkui pagailo nelai -
min gos, gražios lietuvaitės. O jei dar
moteris atsako į flirtą... 

Atvažiavę taksi automobiliu du
kanadiečiai, aišku, vizų negavo, net
jų pasai nebuvo atversti. Jiems griež-
tai buvo pa sakyta, kad vizomis turėjo
pasirūpinti tėvynėje, nors prieš tai
prancūzams vizas išdavė per 5 mi-
nutes. Bet užtat mums buvo pasiūly-
tas kanadiečių taksi automobilis, o
jiems pasakyta patiems susirasti,
kaip atgal vykti į Amaną. Vairuoto-
jas gavo griežtą įsa kymą nuvežti mus
į Damaską ir ne siginčyti. Taip grei-
tai rytietiškai bu vo sutvarkytas rei-
kalas. Beliko tik patarti vaikinu-
kams iš Kanados ap lankyti šalia
esantį Libaną. Sako, ten yra ką pažiū-
rėti, ir vizas lengviau išduoda.

Damaskas – egzotikos, 
kvapų ir garsų jūra

Po kelių valandų jau vaikščio-
jame vakariniame Damaske. Keli
jau nuoliai pasisiūlo palydėti iki
sena mies čio. Tik kažkodėl jie daug
klausi nėjo apie kelionės planus, kur
esame ir ar važiuosime į Palestiną
(taip arabai vadina Izraelį).  Atsa-
kiau, kad ne. Atsisveikinant jie pa-
sakė, kad dir ba karinėje žvalgyboje.
Reikia pami nėti, turint Izraelio vizą
pase ar bent planuojant ten apsilan-
kyti, Sirijos viza neišduodama. O
apsilankius Si ri  joje, Izraelyje taip
pat griežčiau reaguojama.

Ir štai vieno seniausių pasaulio
miestų širdis – senamiestis. Didžiulis
turgus, egzotiškos prekės, kvapai.
Gar sų jūra. Į vieną krūvą susimai -
šiu si įvairių amžių architektūra.
Rene sanso ar baroko nėra – tai per
daug šiuolaikiška tokiam miestui.
Paslap tinga atmosfera, nesuskai-
čiuojamos siauros gatvelės, įvairių
religijų šven tyklos. Turistų beveik

nesimato. Pasivaikščioję užsinorime
užkąsti. Tik pagalvojus apie tai, pri-
sistato pagyvenęs arabas ir veda
kažkur. Žinau, kad į „savo” restora-
ną, kur už pietus paprašys dvigubai.
Bet esame per daug pavargę. O vieta
tai tikrai egzotiška. Ant kablių kabo
kupranugarių skerdienos, maistas
gaminamas naudojant malkas. Keli
staliukai pastatyti tiesiog virtuvėje.
Estetą toks vaizdas gali ir šokiruoti.
Bet mais tas šviežias ir skanus. Pa-
valgius tiesiog gera stebėti aplink
vykstantį gyvenimą, gurkšnojant
kvapnią ar batą.

Aistringos derybos

Bet jau laikas ruoštis deryboms
dėl pietų kainos. Rytietiškame turgu-
je jos tiesiog privalomos. Iš mūsų pa -
prašoma mažiausiai dvigubai. Atsi -
sakome. Ir ko tik nebuvo. Galų gale
susirinko daug žmonių, šeimininkas
kėlė rankas į dangų, liejo prakeiks -
mus, rengėsi nuo savęs, kaip jis sakė,
paskutinius marškinius, kišo į ran -
kas paskutinius savo šeimos pinigus.
Vėliau prisijungė daugiau balsų. Tai
nepakartojama, tai – komedija, dra -
ma, mirtis ir prisikėlimas. Nuosta -
bios derybos. Bet viskam ateina ga -
las. Paprašau, kad būtų atneštas me -
niu arba kviečiame policiją. Aistros
aprimsta. Sumokame dvigubai ma -
žiau ir gerus arbatpinigius. O kiek
dar bus įvairių aistrų derantis!

Nacionaliniame muziejuje

Dažnai kelionių metu mėgstu
pasivaikščioti švintant. Ar tai būtų
milžiniškas miestas ar maža sala.
Damaskas pasitinka kvietimui mal-
dai, sklindančiam iš mečečių. Tie-
siog įdomu klaidžioti be jokio plano,
pasijusti maža dalele šio nepakarto-
jamo miesto. Po gerų pusryčių vieš-
butyje išsiruošėme į Nacionalinį mu-
ziejų. Tai ne Luvras, bet yra ką pa-
žiūrėti. Netyčia pataikau į apleistą
salę, pri verstą neįkainojamų relikvi-
jų. Pati įdo miausia – didžiulis pano
su Alek sandro Makedoniečio atvaiz-
du, šimtus kartų matytų istorijos
vado vė liuose. Pasirodęs apsaugos
darbuotojas įspėja, kad čia lyg ir ar-
chyvas, bet leidžia pasigrožėti ir fo-
tografuoti. Pa siūlo cigaretę ir kavos.
Maloniai pa sėdime neįprastoje ap-
linkoje.

Bus daugiau.

Raimondo Šenausko nuotr.

Atkelta iš 2 psl.
Kokie nebūtų svarbūs tinkamai

paruošti dideli projektai, finansiniai
ištekliai, pirmiausia reikia, kad mes
visi, tarsi toji Evan gelijos suvargusi
našlė, leistu me į apyvartą visa, kas
esame, ką sugebame ir ką turime,
nors tai tebūtų tik „skatikas’’ (plg.
Mk 12, 42).

Pal. J. Matulaitis gerai suvo kė šią
mažų dalykų jėgos paslaptį. Jo „Užra-
šuose’’ skaitome: „Tenai mums geriau
klosis ir pavyks, kur nueisime nusi-
žeminimo keliu ir kur pradėsime
darbą be triukšmo ir nuo maža, o pas -
kui jį platinsime ir plėtosime, ir au -
 ginsime kaip kokį grūdą, ir tobulin-
si me. Kur nors nuvykę, geriausia bus,
jei pradėsime darbą nuo maža, ra miai,
nesigarsindami, kur pradėsi me dar-
bą nuo vargdienių, nuo mažų, vaike-
lių, nuo didžiausių tamsuolių, nuo
labiausiai apleistų’’ (,,Užrašai’’, 1911
m. vasario 13 d.).

Pradėkime nuo mažų dalykų, nes
kartais, kaip sakė pal. Jurgis, pakan-
ka „šilto žodžio, kokios materialios
ar dvasinės smulkmenėlės, kad būtų
su švelninti negatyvūs žmogaus jaus-
mai’’. Turime pradėti nuo tų, kurie
yra labiausiai apleisti, nuo mažutė -
lių. Juk ypač jie yra Dievo artumo
ženk las, kurio negalime nepaisyti. Jie
yra svarbesni už visus kitus daly kus.
Pal. Jurgis Matulaitis kalbėjo: „Duo-
kit mums žmonių, sugebančių ir
pasiryžusių dirbti socialinėje srityje,
nes žmonės daugiau verti negu mū -
rai (namai), daugiau negu pinigai.’’

Šiam svarbiam darbui dėl žmo -
nių vėlgi reikia pasišventusių žmo -
nių. Vieni kitiems esame Dievo artu-
mo ženklu. Tiek ištiesiantys pagal-
bos ranką, tiek ir ją priimantys pra-
tur tina vieni kitus tuo meilės ryšiu,
kuris jungia mus visus kaip Dievo
vaikus, Jo be galo mylimus ir Jam
bran gius. Dalijimasis meile visada
bus reikalingas: net ir teisingoje vi -
suomenėje, teisingoje valstybinėje
santvarkoje.

Tai labai aiškiai pabrėžė popie -

žius Benediktas XVI enciklikoje,
„Deus caritas est’’. Jis rašo, kad visa-
da egzistuos kančia, besišauksianti
paguodos ir pagalbos; visada egzis -
tuos vienatvė; visada bus mate-
rialinio stygiaus atvejų, kai reikės
padėti tik ros artimo meilės dvasia.
Kiekvie nam žmogui visada reikia
gera lin kin čio asmeninio atsidavimo.
Kristaus Dvasios sužadinta meilė ne
tik teikia žmonėms materialią pagal-
bą, bet ir stiprina bei gaivina sielą, o
to dažnai reikia labiau negu mate-
rialinės para mos, nes žmogus gyvas
„ne viena duona” (Mt 4, 4; plg. Įst 8, 3)
(plg. ,,Deus caritas est’’ 28).

Šie Palaimintojo Jurgio Matulai -
čio metai, sekant jo pavyzdžiu, te -
įkve  pia visus tikinčiuosius didesne
meile Kristui ir Bažnyčiai. Tebūna ji
labiau regima dvasininkų, pašvęsto-
jo gyvenimo narių, pasauliečių tarpu-
 savio santykiuose, jų gebėjime ben-
dradarbiauti ypač artimo meilės srity-
je.

Linkime, kad parapijose suakty -
vėtų bendruomenės, gebančios grei -
tai ir veiksmingai atsiliepti į šalia
esančių ir labiausiai vargstančių
žmo nių poreikius, tuo būdu išreikš-
damos Bažnyčios pastangas dėl žmo -
nių dvasinės ir socialinės gerovės.

Pal. Matulaičio pastangos taikyti
ir į vienybę vesti įvairių tautų žmo -
nes tepaskatina ir mus stengtis, kad
kaip vieno Dievo vaikai ir vieno tikė -
jimo žmonės rodytume taikaus sugy -
venimo, pagarbos vieni kitų kalbai ir
kultūrai, bendros atsakomybės už
savo krašto gerovę pavyzdį.

Mūsų pastangas telydi malda,
prašant pal. Matulaičio užtarimo, o
jų vaisiai tebūna ženklu, liudijančiu
Die  vo darbus mūsų gyvenime ir su -
teikiančiu Bažnyčiai pagrindą šį mū -
sų Palaimintąjį paskelbti šventuoju.

Nesileiskime blogio nugalimi,
nepasiduokime nevilčiai ir abejingu-
mui, bet nugalėkime blogį gerumu,
kurį Viešpats, nors ir kaip mažą grū -
delį, tikrai yra pasėjęs kiekviename
iš mūsų.

Lietuvos vyskupų laiškas

Kristina G.  Grazys, gyvenanti Downers Grove, IL, užsisakė „Drau-
gą” skaityti dar metams. Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 50
dol. auką. Esame Jums labai dėkingi.

Marija Vaitkus, gyvenanti  Chicago, IL, pratęsdama metinę „Drau-
go” prenumeratą paaukojo 50 dol. laikraščio išlaidoms sumažinti. Nuošir-
džiai Jums dėkojame.
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Automobilių elektrifikavimas 
vingiuotame ir kliūtimis nusėtame kelyje 

Kylančios degalų kainos,  porei -
kis mažinti išmetamųjų terša-
lų kiekius, galimas naftos trū-

kumas ir nuola tiniai vyriausybių
priimami įstatymai, skirti su mažinti
automobilių ku ro naudojimą, priver-
čia  susisiekimo priemo nių gaminto-
jus kurti ge resnes ir veiks mingesnes
automobi lių technologijas. Todėl be-
veik visa me pasau lyje au tomobilių
gamintojai jau gamina arba skubiai
bando su kur ti elekt rinius ar hibri-
dinius automo bilius (EV ir HEV), ga-
linčius pa siekti net ma žesnius nei
nustatyto de ga lų su  naudojimo bei
išmetamųjų ter šalų  kie kio ribas. 

Dauguma žinovų sutinka, kad
tai – sudėtingas ir kompromi sų rei-
kalaujantis uždavinys. Elektro mo bi-
lių plėt rą ypatingai apsunkina ener-
geti nių baterijų aukšta kaina bei la-
bai ne didelis jų galingumas palygin-
 ti pa gal svorį su energijos kiekiu
esančia me benzine ir dyzeliniame
ku  re.  Nors pereitame dešimtmetyje
baterijos gerokai patobulėjo, jos vis
dar yra la bai ribotų pajėgumų, kad
ga lėtų var žytis su benzinu varomais
au tomo biliais.  

Nuo šiol automobilių var totojai
su sidurs su gana painiu tech nologijų
pa sirinkimu, o kartą pa sirinkus –
ga li su sidurti su iki šiol nepatirtais
au to mobilio panaudojimo apriboji-
mais. Šia me straipsnyje bandysiu
supažin din ti ,,Draugo” skaitytojus
su pasi rin  ki mais, jų laukiančiais
kaip automo bilių pirkėjų ir vartotojų
netoli mo  je ateityje.  

Elektromobilio evoliucija

Elektra varomi automobiliai
(elekt romobiliai) nuo la bai kuklios
pra džios 1840-ame dešimtmet yje per
pa staruosius pusantro šimto metų
pra leido keletą progų tapti žmo nijos
pa grindine susisiekimo priemo ne.
Po daug žadančios pradžios, pra -
dedant jų masine gamyba XIX a. pa -
baigoje ir XX a. pradžioje,  jie buvo
grei tai išstum ti sparčiai besivystan -
čių automobi lių su benzino vidaus
de gimo varikliais.

Pastarieji buvo daug praktiškes -
ni, todėl dėl greičio ir galingumo
grei  tai pradėjo vyrauti. Po šimtme-
čio pa žan gos ir klystkelių elektromo-
bilių plėt rą dabar skatina po reikis
mažinti naf tos išteklių naudo jimą,
oro taršą ir naftos importo iš laidas.

Deja, elektra varomos susisiekimo
priemonės vis dar nėra pasie kusios
plačiam nau dojimui tinkamos bran-
dos. 

Šiuo metu automobilių rinkoje
yra daugiau nei 10 hibridinių (HEV)
mo  delių ir tik kelios rūšys grynų
elek tromobilių (EV). HEV turi vi siš -
ko galingumo benzi nu arba dyzeliniu
ku ru maitinamą variklį ir iš dalies
prie automobilio va rymo pri si de -
dan čią keliolikos kilovatvalandžių
(kWh) įkraunamą ba te riją.  Priešin-
gai, EV yra varomi žymiai galinges-
nių kelių de šimčių kWh baterijų,
kurių energeti nis pajėgumas prik-
lauso nuo automo bilio gamintojo pla-
nuoto nu va žiuo ti atstumo. Tarp hib-
ridinių randa me bent tris tipus: 1)
dalinį hib ri dą, 2) visiškai savaran-
kišką hibridą ir 3) savarankišką hib-
ridą su gali my be bateriją įkrauti,
prisijungus prie elek tros tinklo.  Gry-
ni  EV skirs to mi į: 1) vietiniams ir
palyginti trum piems atstumams nu-
važiuoti, 2) ilgų at stumų kelionėms ir
3) su pagalbiniais elektrą gaminan-
čiais, bet riboto ga lingumo motorė-
liais, kurie, iš se kus baterijos krū -
viui, leidžia automo biliui važiuoti
gerokai sulėtin tu greičiu.

Šiuo metu dauguma EV yra mi -
ni kom paktiniai ir, išskyrus porą
brangiai kainuojančių liuksu sinių
mode lių, naudojami trumpiems
atstumams nuvažiuoti, daugiausia
miesto ri bose.  Didelė baterijų kaina
(apie 700  dol./kWh) riboja jų pritai -
kymą il giems atstumams.  Tuo tarpu
HEV, su  sidedantys iš normalaus de-
gimo va  riklio ir nedidelio galingumo
ba te ri jų, leidžia išvengti šio trūku-
mo. 

Ir elektriniuose, ir hibridiniuose
au tomobiliuose naudojamos įvairios
energijos taupymo technologijos. Pa -
vyz džiui, automobiliui sustojus prie
švie soforų, automatiškai sustabdo-
ma va  riklio veikla, o stabdant arba
va žiuo jant pakalnėn, stabdymo ener-
gija su kaupiama ir grąžinama į ba-
teriją.  Kai kuriuose HEV elektros
energija nau  dojama tik automobilio
pagrei tė ji  mui, kaip pagalba važiuo-
jant į kal ną, spūstyse ir pan.

Baterijos

Jau beveik visą šimtmetį moksli -
nin kai bando sukurti geresnes ba te -
ri jas, kurios atitiktų iškasamo ku ro
energijos tankį, kokybę ir kainą bei
tik tų  susisiekimo priemonių va ry -
mui. Gerokai pagerintą bateriją su -
kū rė 1970 m. ,,Exxon” susivienijimo

DR. STASYS BAČKAITIS, 
PE CSMP, SAE FELLOW

in žinierius Michael Whittingham,
pa  naudojęs ličio junginius. Jis iš-
tyrė, kad ličio junginiai (Lithium-ion
arba Li-ion) gali sukaupti žymiai di-
desnį energijos kiekį, o jo pajėgumas
nenu sil psta visu iškrovimo laiko-
tarpiu, pa  lyginti su kitomis pakar-
totinai į krau namomis baterijomis.
Tokios Li-ion baterijų savybės rado
didelę  paklausą nešiojamuose kom-
piuteriuose, mo biliuosiuose telefo-
nuose, elektri niuo se darbo įrankiuo-
se ir fotografijos-kinematografijos
aparatuose. Po dvie jų dešimtmečių
bandymų Li-ion ba  terijos, nors ir su
ribotumais, la biau tiko savo svoriu,
dydžiu ir galingumu EV varymui nei
iki to laiko naudo tos nikelio-metalo-

hidrido baterijos. Li-ion baterijos
ypač veiksmingos jas naudojant mik-
roprocesoriuose ir ul trakondensato-
riuose. 

Pirmosios na  šiausiai veikia pa -
lai kant pastovų automobilio greitį, o
pa starieji gali suteikti didelius trum -
pa laikius elek tros krūvius,  įgalinan -
čius patenkinti automobilio pagrei tė -
ji mo poreikius. 

Nors Li-ion baterijos vis dar yra
ri boto galingumo, šių baterijų elek-
tra varomi automobiliai jau gali pra -
dė ti konkuruoti su vidaus degimo va -
rik liais dėl pastarųjų nenašumo.  Jie
tik apie 14–26 proc. sunaudojamo
benzi no energijos paverčia sukančia
ra tus jėga. Apie 70 proc. energijos
pra ran dama degimo procese, likusią
dalį su daro variklio pom pavimo-trin-
ties nuos toliai bei kitų elektros porei-
kių ga myba. Ta čiau svarbesnis fak-
tas yra tas, kad elektra varomas
automobi lis neiš me ta nuodingų ang-
lies dvi de ginio (CO2) ir azoto monok-
sido (NOx) teršalų. 

Bet benzinas turi vieną didelį
pra  našumą. Prireikus automobilyje,
jo gali būti pakartotinai pripildoma
per keletą minučių, o baterijas pa -
krau ti reikia keliolikos valandų,
nors, sukūrus tinkamą elektros tink-
lo infrastruktūrą su galingomis stoti -
mis, panašiomis į šių dienų benzino
de  galines, tai bus galima padaryti ir
grei  čiau. Pvz., ,,Tesla” automobilio
54 kWh bateriją pakrauti trunka apie
aš tuonias valandas, įjungus į namuo -
se esantį 110–120 vol tų elektros tin-
klą. Norint pagreitinti pakrovimą iki

15–30 minučių, tik vie nam automobi -
liui reikalinga bent 200 kW elektros
pa  stotė su 500 vol tų įtampa. Elektros
įk rovimo stotys, atitinkančios da bar -
ti nį benzino degalinių aptarnavimo
pa jėgumą ir greitį, turės būti didžiu -
lės kelių tūkstančių kilovatų pasto -
tės. 

Didelės įtampos elektros įkrovi-
mo mechanizmui ir pačiai EV ir HEV
auk š to voltažo energetinei sistemai
rei kia nepaprastai saugaus įpa ka vi -
mo ir saugumo, pradedant automo bi -
lio įjungimu  į elektros tinklą, bai -
giant baterijų automobilyje aušini -
mu, siekiant išvengti jų perkaitimo.
Ba terijos turi būti stabiliai įtvirtin-
tos, taip apsaugant jas nuo keliuose

pa tiriamų virpesių, o nelaimės atve-
ju – dėžių, į kurias jos yra įpakuotos,
net ir mažiausio įskilimo bei elektri -
nių gaisrų.  Ypatingas dėmesys yra
krei piamas į ba terijų ir elektrinių
ka be lių automo bilyje išdėstymą ir
žmo nių apsaugą nuo aukšto voltažo
elektri fikacijos avarijos.

Elektros infrastruktūra 

Nors susisiekimo priemonių
elek t rifikacija išlieka viena iš svar-
biau  sių automobilių pramonės už -
duo čių, keli veiksniai gali galiausiai
nu spręs ti, ar bus ateityje sėkmingi
EV ir HEV. Tai priklausys nuo veik -
smin gos, lengvai prieinamos, grei to
ba terijų įkrovimo infrastruktū ros
(įkrovimo stočių) sukūrimo. Nors jų
sta tyba pareikalaus didelių investici-
jų, tai būtinas žingsnis. Siekiant sėk-
mingo susisiekimo priemonių elekt-
ri fikavimo, tinkama elektros in fras-
truk tūra turi būti glau džiai susieta
su strategiškai išdėstytais įkro vimo
taš kais prie pa vienių pastatų, taip
pat elektros įkrovimo stotimis, ku -
rios turėtų panašią paskirtį kaip da -
bar tinės benzinu aptarnaujančios
de ga linės. 

Baterija gali būti įkraunama pri-
jun giant EV prie elektros tinklo lizdo
elek triniu kabeliu ar ba indukciniu
bū du, privažiavus ir sustojus prie in -
duk cinio energijos persiuntimo taš -
ko, jeigu automobilis tu ri tinkamą
in duk cinį (bevielį, pana šiai kaip
mik ro bangų virtuvas) imtuvą. Atei-
tyje nu matomas dina miškas indukci-

Vienas iš pirmųjų 1903 m. JAV ga mybos elektra varomų automobilių.

„Carl Benz” sukurtas baterija va ro mas elektrinis triratis.  
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nis ener gijos perdavimas bevažiuo-
jan čiam EV iš kelyje išdėstytų  in-
duk ci nių siųs tuvų.  Įdiegus tokią sis-
temą, elek tros baterija automobiliui
būtų rei  ka linga tiktai keliuose, ne-
turin čiuo se indukcinės energijos
siųstuvų. Nors keliuose įrengta ener-
gijos per davimo sistema būtų ideali,
no rint ją įgyven dinti reikėtų milži-
niškų lė šų.

Kad tokia sistema galėtų veikti,
vienas iš pagrindinių uždavinių bus
elektros tinklo modernizavimas, ku -
ris sugebės ne tik tiekti elektros
ener gi ją, bet ir nedelsiant reaguoti į
varto jimo pokyčius, pvz., kai elek-
tros tin klai  staiga taps apkrauti, pri-
sijungus dešimtims automobilių. Tai
pa rei  kalaus sistemų su realaus laiko
ste  bėjimo ir dinamiškos elektros tėk-
mės kontrolės savybėmis. Gera šios
sis temos savybė yra tai, jog gryni
elek triniai ir įkrovimui prijungiami
hib ridiniai automobiliai gali būti
nau dojami kaip papildoma trumpa -
lai  kė atsarginė sistema, grąžinanti
elek tros energiją į elektros tinklą,
kai ja me atsiranda elektros nepritek-
lius. Tai kai kuriais atvejais galėtų
iš spręs  ti naujų elektrinių statybos
rei ka  lingumą, jeigu yra tinkama tin-
klo infra struktūra ir pakankamas
kiekis au tomoblių su įkrovimo/iš-
krovimo ga limybėmis. 

Elektrinių automobilių ateities 
perspektyvos

Nors hibridinių ir elektrinių su -
si siekimo priemonių pasiūla šiuo
me tu sparčiai auga, jų ateitis dėl ba -
terijų aukštų kainų ir energijos tan -
kio ri bo tumo vis dar neaiški.  Sie -
kiant pa ten kinti išmetamosioms CO2
ir NOx du joms nustatytas ribas, au-
tomobilių ga mintojai visame pasau-
lyje planuoja gaminti, o kai kurie jau
ga mina ga na daug hibridinių ir tik
keletą elektri nių automobilių mode-
lių. 

Iki šiol automobilių gamintojai
gal vojo,  kad hibridiniai automobi-
liai yra tik pereinamoji stadija prie
elektri nių automobilių. Tačiau atsi-
radusi ga limybė prijungti bateriją
greitam įk rovimui į elektros tinklą šį
požiūrį pa keitė. Tiesio giai iš elektros
tinklo įkrau nami HEV ne tik mažiau
kai nuo ja, o dėl žymiai mažesnės ba-
terijos po reikio – ir mažiau sveria,
bet ir su tei kia beveik be laiko per-
trūkių gali my bę automobilį lanks-
čiai naudoti, ko negali suteikti elek-
triniai automobi liai. Galimybė nuva-
žiuoti be ilgų pras tovų neribotus ats-
tumus, trum pa  laikis kuro papildy-
mas, naudojimo pas tovumas, kei-
čiantis klimato ir me tų laikų sąly-
goms, besąlyginis nak  tinio apšvieti-
mo, šilumos ir ko mu nikacijos prie-

monių panaudojimas automobilio
vartotojui yra ypa tin gai svarbūs. To-
kią išvadą padarė Car negie Mellon
University tyrimas. Jo je teigiama,
kad HEV su mažesne ba terija yra
naudin gesnė ir praktiš kesnė susisie-
kimo prie monė nei EV su di de le ba-
terija, bet nemažais apribo jimais.

2011 metų susitarimas tarp JAV
pre zidento Barack Obama administ-
ra  cijos ir 13 pasaulio automobilių
gamintojų (2011 m. CAFE taisyklės)
nu statė, jog iki 2025 m. visi pagamin-
ti au  tomobiliai turės  užtikrinti, kad
su vie nu litru bezino bus galima nu-
va žiuo ti bent 22–23 km, o ne  8–12 km
kaip šiandien.  Tai iškėlė naujus  iš-
šūkius dėl elektrinių automobilių
ateities. Šiuo me tu nėra aišku, ar
vien tik elek tra va ro mas automobilis
energijos su nau dojimo atžvilgiu bus
našesnė su si siekimo priemonė ir
kaip au to mobilių gamintojai bandys
pasiekti su sitari me iškeltus tikslus. 

Iš maždaug šiuo metu visame pa -
sau lyje esančių 100,000 EV dauguma
yra gana mažo dydžio, pa gaminti Ki -
ni joje ir Indijoje. Tik Pran  cūzijos
,,Re nault-Nissan” dabar gamina maž-
daug normalaus dydžio EV „Leaf” pa-
vadinimu. Jis gali pasiekti  140 km/h
grei tį ir su visiškai įkrauta ba terija
nu važiuoti apie 100–120 km. ,,Nissan”
tei gia, kad „Leaf ” gali su karti net 160
km atstumą, tačiau tai gali įvykti tik
op timalaus klimato sąlygomis, t. y.
va žiuojant vasarą, die nos metu, kai
su  naudojamas visas (100 proc.) bate -
ri jos energetinis krūvis. Įpras to mis
naudojimo sąlygomis iškrovimas ri -
bo jamas 80 proc. BMW planuoja į ma-
 si nę apyvartą paleisti EV „Mini5”,
pa gal greičio ir nuotolio pajėgumus
pa našų į Nissan „Leaf ”. Kitoje EV
ska lės pu sėje yra išskirtiniai labai
bran giai kai nuojantys modeliai, to -
kie kaip JAV gaminamas „Tesla S”
mo delis ir Vokieti jo je ,,Mercedes
Benz” numatomas gaminti liuksusi-
nis sportinis modelis. Abu automo-
bi liai, naudodami vien baterijų ener-
giją, galės įveikti maždaug 400 km
atstu mą, iš vys tyti  didesnį  nei 180
km/h grei tį, su pa greitėjimu nuo 0
iki 100 km/h per 3.7–4.0 sekundes.
Šiam tikslui jie naudos didelio ga-
lingumo 54 kW/h bateri jas, kainuo-
jančias apie 36–37,000 JAV dol. 

,,Tesla” atstovai teigia, kad ,,Tes -
la” baterijos gali būti įkrautos iš 220
vol tų elektros tinklo 80 proc. talpos
ly giu per 4 val. Žymiai trumpesnis į -
kro vimo laikas, pvz., 30 min., pa rei -
 ka lautų įkrovimo stoties (elekt ros
pas totės) su 500 voltų įtampa ir
60–100 kW galia tik vienam auto-
mobi liui (normaliam vienos šeimos
na mui pa kan ka apie 1 kW galios).
To kios įk ro vi mo sistemos dar neeg-
zistuoja, bet jos jau planuojama sta-
tyti ir, atsira dus paklausai jų, be abe-
jo, at si ras.

Išvados

Ateinantis dešimtmetis bus labai
įdomus, tačiau gana painus metas
au to mobilių pirkėjams. Jie galės
rink tis nuo automobilių su įprastais
benzino ir dyzeliniais varikliais iki
dujomis bei įvairiais kitais  būdais
va romais elek triniais ir hibridiniais
modeliais. Kiek vienas iš šių rūšių tu -
rės tam tik rų pranašumų ir trūkumų
bei ki to kių apribojimų. O labai mėgs -
tamas po litikų ir aplinkosaugininkų
spau di mas riboti išmetamų anglies
dvi de gi nio ir azoto rūgšties kiekius,
ma žin ti kuro sąnaudas bei skatinti
automo bilizmo elektrifikavimą, ne-
atsi žvel giant į sąnaudas bei opera-
cinius ri botumus, gali susidurti su
nemažu vi suo menės pasipriešinimu.
Nu va žiuo to at stumo ribotumas,  de-
gamųjų du jų iš teklių di džiulis pa-
gausėjimas bei infrastruktūrų, skir-
tų ba terijoms pa krauti stoka, taip pat
žymiai aukš tes nės EV kainos gali

būti pakankamas akstinas nu  spręsti
tolimesnį au to mobilių techn ologijų
vystymą – tęs ti vi daus de  gimo bei
dyzelio variklių to bu lini mą. Atsi-
žvelgiant į naujas CAFE tai  sykles,
automobilių pramo nės dė mesys gali
vėl nu krypti nuo au to mobilių elek-
trifikavimo, kaip tai at sitiko prieš
100 metų. Išplėstinės vi daus degimo
va rik lio technologijos tu ri galimybių
atei nančiame dešimtme tyje suma-
žinti kuro sąnaudas 40 proc., o  išme-
tamo CO2 kiekį – net iki 60 g kiek-
vienam kilogramui sudeginto kuro
vietoj kelių šimtų šiandien. In vestuo -
tojai, matydami didžiules pel no ga-
limybes skalū ninių dujų pa nau doji-
mo automobiliams srityje bei jų po-
veikį siekiant sumažinti išme ta mą -
sias dujas, gali nuspręsti, jog, lai kui
bėgant, elektrifika vimas taps vis la -
biau neekonomiš kas. Be veiks min-
gos infrastruktūros ir paveikes nių
bei žymiai pigesnių ba  terijų  su si sie -
ki mo priemonių elektrifikavimo re -
ne sansas ir vėl gali sulaukti kelis de -
šimt  mečius truksiančio saulėly-
džio.

EV arba HEV baterija, įkraunama iš tinklo kabeliniu būdu.

2013 m. ,,Tesla S” masiškai gamina mas
elektromobilis.

Nissan „Leaf”.

A † A
ALEI RŪTAI-ARBIENEI

iškeliavus į Amžinybę, užjaučiame mylimą ir mylintį
vaikaitį KIMO ARBAS, ir užsakome už jos vėlę šven-
tas Mišias.

Arūnas ir Rūta Udriai
dr. Darius Udrys

Juozas ir Baltija Udrytė McGinty
Almis ir Claudia Udriai

Vytis Marius Udrys

ĮVAIRūS SkELBIMAI

* Moteris nuo vasario 1 d. ieško pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo. Patirtis, rekomendaci-
jos, legalūs dokumentai. Gali pakeisti bet kurią
savaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir žmona kartu).
Tel. 312-307-4619.

* Vidaus ir lauko dažymo darbai. Patirtis. Tel.
773-550-1867.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško papildo-
mo šeštadieniais ar įstaigų valymo darbo. Tel.

708-220-3202.

* Moteris (perka) ieško darbo prižiūrėti pagy-
venusius žmones. Gali gyventi kartu. Patirtis, re-
komendacijos, legalūs dokumentai. Gali prižiūrėti
ir lietuviškai kalbančius vaikus. Tel. 708-425-
0216 Angelė.

* Moteris ieško išsinuomoti 1 ar 2 mieg. butą
Willobrook, Clarendon Hills ar Darien rajonuose.
Tel. 312-532-1515.

Dramaturgui

A † A
KOSTUI OSTRAUSKUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai dr. DA NU -
TEI ir sūnui DARIUI su žmona.

Mus visus lydės šviesus Jo atminimas.

Stasė ir Bronius Vaškeliai
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Advokatas 
Jonas Gibaitis
30�metų�darbo�patirtis

6247 S. kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo�val.�nuo�8:30�v.r.�iki�5�v.p.p.
Šeštad.�8:30�v.r.�iki�12:30�v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

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

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

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

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SKELBIMAI

� A. a. Vytenis Šilas, gyvenęs Brighton
Park, mirė š. m. sausio 9 d. Apie laido-
tuves bus pranešta vėliau.

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo parapijos bažnyčioje (2745 W.
44th  St., Chicago, IL) sausio 15 d.
10:30 val. r. šv. Mišiose prisiminsi -
me 1991 m. sausio 13 d. žuvusius už
Lietuvos laisvę. Eucharistijos šventimą
at našaus tėvas Gabrielius – Arnis Su -
leimanovs.   Po šv. Mišių parapijos salė-
je vyks JAV LB Brighton Park apylinkės
na rių metinis susirinkimas.  Maloniai
kviečiame visus dalyvauti.

� Sausio 22 d., sekmadienį, Jaunimo
centro Moterų klubas po 10:30 val. r.
šv. Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje kviečia
į JC kavinę pasivaišinti skaniais blynais.

� Palaimintojo Jurgio Matulai čio misi-
jos visuotinis metinis susi rinkimas vyks
sausio 22 d., sekma dienį, po 11 val. r.
šv. Mišių. Rinksime naujus misijos tary-
bos na rius, peržiūrėsime finan sinę bei
sielovadinę apyskaitą, pasi sakysime Mi -
sijos ateities reikalais.

� Š. m. sausio 28–29 d. Pasaulio lie -
tuvių centre, Lemont, vyks politinis sa -
vaitgalis ,,Lietuva, Tėvyne mūsų”, kuria -
me dalyvaus, kalbės, diskutuos svečiai
iš Lietuvos. Savaitgalio metu bus įteikta
,,Laisvės premija”, kurią šiais metais
gaus Nepriklausomybės akto signatarė,
kriminalistikos mokslų daktarė Rūta Ga -
jauskaitė už aktyvią, atvirą ir drąsią kovą
prieš korupciją Lietuvos teismuose bei
nusikalstamą valdančiųjų veiklą prieš
Lie tuvos žmones. Rengia JAV lietuvių
Vi  suomeninis komitetas.

� JAV LB Cicero apylinkės valdyba
sau sio 29 d., sekmadienį, po 9 val. lie -
tuviškų šv. Mišių kviečia Šv. Antano pa -
rapijos narius bei svečius į Palaimin tojo
Jurgio Matulaičio mi nėji mą parapijos
ka  vinėje. Bus vaišės. 

� Filisterių skautų sąjungos (FSS) Či-
kagos skyrius kviečia savo narius daly-
vauti iškilmingoje sueigoje, kuri vyks
2012 m. vasario 11 d., šeštadienį, 3
val. p. p. Pasaulio lietuvių centre, 123
kambaryje, Lemont, IL. Narius prašoma
vilkėti uniformą. Apie dalyvavima pra-

nešti skyriaus pirmininkei fil. Aušrelei
tel. 630-243-6302.

�  ALT’o Vasario 16-osios minėjimo ren gi -
nys vyks vasario 12 d. 1 val. p. p. Jau-
nimo centro didžiojoje salėje (5620 S.
Claremont Ave., Chicago, IL 60636). 

�  Cicero, IL, miestelio Rotušės aikštė-
je vasario 16 d. 10:30 val. r. bus iškelta
Lietuvos tris palvė, kuri plevėsuos visą
sa vaitę. Iš kilmėse dalyvaus Lietuvos ge -
neralinė konsulė Skaistė Aniulienė. Iš -
kilmes organizuoja Cicero miestas ir JAV
LB Cicero apylinkė. Kviečiami ne tik Ci -
cero apy linkės lietuviai, bet ir svečiai iš
toliau. 

� JAV LB Cicero apylinkės valdybos
rengiamas Vasario 16-osios minėjimas
įvyks vasario 19 d., sekmadienį, Šv.
Antano parapijos didžiojoje salėje po 9
val. r. lietuviškų šv. Mišių. Minėjime pa -
g rindinę kalbą sakys istorikė, spaudos
bend ra darbė Violeta Rutkauskienė. Bus
meninė programa ir vaišės. Kviečiame
svečius ir apylinkės tautiečius gausiai
dalyvauti. 

� Sausio 15 d., sekmadienį, JAV LB
Philadelphia apylinkė kviečia į šv. Mi -
šias 10:30 val. r. Šv. Andriejaus lietuvių
parapijos bažnyčioje (1913 Wallace St.,
Philadelphia, PA 19130), kurių metu
bus minima Sausio 13-toji – Laisvės gy -
nė jų diena. 

� Sausio 29 d. Los Angeles įvyks JAV
LB Švietimo tarybos vakarinio pakraščio
lituanistinių mokyklų mokytojų konfe -
ren  cija. Pagrindinė prelegentė – dr. Mir -
ga Girniuvienė, JAV LB Švietimo tarybos
narė.

� Vasario 12 d. Lawrence, MA bus mi -
nima Vasario 16-oji. Šv. Mišios 11 val.
r. Corpus Christi bažnyčioje (35 Essex
St., Lawrence, MA 01840). 12:30 val.
p. p. parapijos salėje – pietūs. Bus ro do -
mos lietuviškų pakelės kryžių nuot rau -
kos. Daugiau informacijos tel. 978-685
-4478 suteiks Jonas Stundžia.    

� Ieško Vyto Paškaus. Prašo pas kam -
binti tel. 708-606-9174.

IŠ ARTI IR TOLI...

Jaunimo centre š. m. sausio 7 d. jaunąsias skautes juostų audimo paslapčių mokė Tau-
todailės instituto direktorė Audronė Tamulienė ir ps. fil. Kristina Vaičikonienė stovi vi-
duryje).                                                                                          Laimos Apanavičienės nuotr.

Spaudos apžvalga

LUMA narės po susirinkimo š. m. sausio 8 d.                                                      LUMA nuotr.

Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) Čikagos skyriaus moterys,
atsiliepdamos į Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų

nusikaltimams Lie tuvoje įvertinti, kviečia visus prisijungti 
prie jau kasmetine tradicija tapusios pilietinės akci jos 

„Atmintis gyva, nes liudija”. 

Visus, kuriems brangi Lietuvos laisvė, gyva atmintis, 
LUMA kviečia sausio 13 d. nuo 10:30 val. v. iki 11 val. v. 

užgesinti šviesą ir visuose languose uždegti atminties žvakutes. 

Pagražėjęs ne tik išore, bet ir tu -
riniu, Pasaulio Lietuvių Bendruo -
menės leidžiamas mėnesinis žurna -
las ,,Pasaulio lietuvis” trau kia akį,
negali atsispirti jo nepa vartęs.  

Paskutiniame 2011 m. numeryje
rasite daug straipsnių apie lietuvius
visose pasaulio šalyse. Ir ne tik apie
lietuvius. Pasak redaktorės D. Dok -
šaitės,  2012-aisiais Lietuvių liaudies
kultūros centro specialistai įsipa -
reigojo skaitytojams atskleisti daug
mūsų tautos tradicijų papročių. Ir

,,Pasaulio lietuvis”
savo įsipareigojimus jau pradėjo
vykdyti – gruodžio mėn. numeryje
rasite pasakojimą apie lietuvių tau -
tinį kostiumą. Ypač jį paskaityti siū-
lyčiau lituanistinių mo kyklų moky-
tojams. 

Žurnalo redakcija siūlo pažintis
su įdomiais žmonėmis: tituluota Ve -
nesuelos gražuole Silvia Martinez
Sta pulionis, sielovadininku iš Bel gi -
jos K. Smilgevi čiumi, su Amerikos
lietuviu, šiuo metu Lietuvoje gyve-
nančiu žurnalistu ir mokslininku
Dariumi Udriu. 

Skaitytojai taip pat galės pasi -
skaityti T. Marcinkevičiaus pasvar s -
tymus apie lietuvių galimybes išlikti
savimi, Ž. Kasparavičiūtės įspūdžius
iš Lietuvos ambasadoje Londone vy-
kusių kursų lietuvių kalbos mokyto-
jams, daugiau sužinoti apie 1918 m.
Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signataro prel. Kazimiero Ste pono
Šaulio pagerbimą ir įamžinimą Švei-
carijoje, apie Stokholme vykusį Lie-
tuvos garbės konsulų suvažiavi-
mą. 

Žurnalo redakcija laukia ir skai -
tytojų laiškų. Juos galite rašyti
adresu plietuvis@plbe.org.

Parengė L. A.


