
JAV prezidentas Barack Oba-
ma, neįbaugintas naujosios
respublikonų daugumos Kong-

rese, sausio 21-osios vakarą išdėstė
ambicingus planus daugiau nuveikti
dėl neturtingų ir viduriniosios kla-
sės amerikiečių bei užbaigti įnir-
tingas politines rietenas, ženklinu-

sias ankstesnius šešerius jo
darbo šalies vadovo poste me-
tus.

Skaitydamas Kongrese
savo metinį pranešimą „Apie
padėtį Sąjungoje”, kuris labai
priminė rinkimų kampanijos
kalbą, Prezidentas padėtį ir
perspektyvas vertino optimis-
tiškai.

B. Obama kalbėjo apie mi-
lijonus sukurtų naujų darbo
vietų, santūriai didėjančius at-
lyginimus ir akcijų rinką, kuri
atsigavo, Amerikai brendant iš
Didžiosios recesijos, ištikusios
šalį, kai jis pradėjo savo pir-
mąją kadenciją Baltuosiuose
rūmuose 2009 metais.

Prezidentas taip pat ragino
kurti „geresnę politiką, kurio-
je apeliuotume į vienas kito

elementarų padorumą, o ne mūsų
primityviausias baimes”. B. Oba-
ma pabrėžė, kad amerikiečiams atėjo
laikas „perversti puslapį” po eko-
nomikos rūpesčių, terorizmo ir ilgai
užsitęsusių karų metų.

– 15 psl.
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Prezidentė D. Grybauskaitė dalyvauja Pasaulio ekonomikos forume Davose. Roberto Dačkaus nuotr.

B. Obama metiniame pranešime –
kylančios ekonomikos programa

Davose – dėmesys Lietuvos energetikai

ĮPasaulio ekonomikos forumą Davose, Šveicarijoje iš-
vykusi Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė pasaulio energetikos ekspertams prista-

tė Lietuvos patirtį užsitikrinant energetinį saugumą ir
aptarė globalias energetikos tendencijas.

Diskusijoje, skirtoje geoekonomikos ir energetikos
klausimams, šalies vadovė kalbėjo apie globalių iššūkių
poveikį energetikos rinkai ir vartotojams.

„Pasaulinės tendencijos rodo, kad dujotiekių era bai-
gėsi. Energetikos ateitis yra atvira ir konkurencinga rin-
ka, aukšti aplinkosaugos standartai ir atsinaujinančios
energetikos plėtra. Lietuva, pasistačiusi SGD termina-
lą, užkirtusi kelią monopoliniam tiekėjo piktnaudžia-

vimui ir užsitikrinusi energetinį savarankiškumą, yra
pavyzdys, kaip, efektyviai panaudojus ribotus išteklius,
galima sėkmingai prisitaikyti prie besikeičiančios glo-
balios energetikos rinkos”, – teigė Prezidentė.

Šalies vadovės teigimu, gruodį pradėjęs veikti SGD
terminalas įrodė, kad Lietuva sugeba veikti greitai, pri-
imti strateginius sprendimus ir įgyvendinti sudėtingus
didelės apimties projektus. Terminalas užtikrino saugų
dujų tiekimą iš alternatyvių šaltinių ir žemesnes kainas
šalies žmonėms. Iki tol Lietuva patyrė ne vieną bloka-
dą ir energijos tiekimo sutrikimą. Lietuvos vartotojai už
dujas mokėjo brangiausiai visoje ES. – 15 psl.

Namie...
Atsisveikinant su poetu
Alfonsu Nyka-Niliūnu

Raimundas Marius Lapas

Sunku susigyventi su mintimi, jog
viena iškiliausių lietuvių literatūros as-
menybių – Alfonsas Nyka-Niliūnas jau

paliko savo Gyvenimiškąją Plunksną. Jis
mirė Baltimorėje, Maryland valstijoje ant-
radienį, sausio 20 d., būdamas 95 metų am-
žiaus. Kaip pastebėjo jo bičiulė Teresė
Landsbergienė, ,,Nyka turbūt jau paskutinis
iš tos kartos, tų ‘didžiųjų’ mūsų išeivijos ra-
šytojų, poetų, dramaturgų... Jau jo laukia:
Vaičiulaitis, Brazdžionis, Aistis, Jankus,
Bradūnas, Landsbergis, Ostrauskas, Nagys,
Liūnė Sutema, Škėma, Andriekus,  Ra-
dauskas, Katiliškis ir kiti...” – 2 psl.

EPA-ELTA nuotr.
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Atkelta iš 1 psl.

Atrodo, dar visiškai neseniai rašiau
ne tik apie patį poetą Nyką, bet ir jo my-
limą žmoną dailininkę Sandrą, su ku-
ria kartu nugyventas praktiškai visas
gyvenimas. Prisimenu, kad tuomet,
prieš gerą penktmetį besiskundžiantis
klausa poetas, deja, nebuvo nusiteikęs
intymesniam pokalbiui. O ir atstumas
tarp mūsų nemažas, tarp Baltimorės ir
Čikagos – būtų reikėję kalbėtis telefonu,
kas nėra paprasta. Ne tas pats, kas su-
sėdus foteliuose vienam priešais kitą,
leisti ramiai tekėti minčiai ir prisimi-
nimams... Tačiau  vis dėlto... Atsukime
dar kartą  tą praeities  laikrodį.

Alfonsas Nyka-Niliūnas priski-
riamas Žemės kolektyvui, kurį iš pra-
džių sudarė tik šeši viduriniosios iš-
eivijos rašytojų kartos atstovai – Vy-
tautas Mačernis, Alfonsas Nyka-Ni-
liūnas, Juozas Kėkštas, Henrikas Na-
gys, Kazys Bradūnas, Juozas Girnius
(Žemės antologija, 1951). Vėliau prie jų
prisidėjo, anot Rimvydo Šilbajorio,
,,didžioji dalis to meto jaunesniosios
plačiausia ir šakota prasme liberaliai
nusiteikusios humanistinės krypties
inteligentijos”: Antanas Škėma, Jo-
nas Mekas, Julius Kaupas, Marius Ka-
tiliškis, Algirdas Landsbergis, Kostas
Ostrauskas, Algimantas Mackus, Al-
girdas Julius Greimas ir kiti. Žemi-
ninkų leidinyje Literatūros lankos
buvo spausdinami ir vakariečiai: Paul
Celan, Henri Michaux, Czesław Miłosz,
Thornton Wilder ir daugelis kitų. Li-
teratūros lankų žurnalo intelektualu-
mas ir atvirumas pasauliui buvo ir
nuolatinis paties Nykos-Niliūno kū-
rybos palydovas.

Namie (šiame žodyje visa 
mano gyvenimo istorija)

Dienoraščio fragmentai, 
1940 m. kovo 24 d.

Alfonsas Nyka-Niliūnas (tikroji
pavardė Alfonsas Čipkus, slapyvar-
džiai – Leonas Miškinis, Andrius Sie-
tynas, K. Rauda ir daugelis kitų) gimė
1919 m. liepos 15 d. Nemeikščiuose, ne-
toli Utenos. Skaityti pramoko anksti,
skatinamas tėvo, ir dar vaikystėje su-
sipažino su lietuvių prozos klasikais.
Studijavo romanistiką ir filosofiją Vy-
tauto Didžiojo universitete Kaune
(1938–1939), o vėliau Vilniuje; jas baigė
1942-aisiais. 1944 m. rudenį artėjant
frontui, pasitraukė į Vokietiją, kur
gyveno iki 1949 m. Čia mokytojavo
Tübingeno lietuvių gimnazijoje ir Frei-
burgo École des arts et metiers, gilino
studijas Tübingeno ir Freiburgo uni-
versitetuose, ypač daug laiko skirda-
mas užsienio literatūrai, filosofijai ir
meno istorijai. 1946 metais pasirodė de-
biutinė poezijos rinktinė Praradimo

simfonijos, o jos tekstuose inkrustuoti
žodžiai atliepė poeto slapyvardį. Šios
knygos jėga tokia didelė, kad kai kas
net vadina Nyką-Niliūną vienos kny-
gos poetu. Štai 1977 metais Jonas Gri-
nius rašė: ,,Ką jis turėjo saviško pasa-
kyti, tai jis beveik viską išdainavo pir-
mame savo rinkinyje – Praradimo sim-
fonijose”. 

Kas pasakys, kas man išaiškins,
kam nešiausi iš namų su knygom liūdesį

Ir skaudų džiaugsmą iš rudens į
šviesą prasimušt?

Dabar aš tejuntu tiktai aną bevil-
tišką, beprasmį kūno judesį, 

Klajojantį po tuščius, kaip rudens
laukai, jausmus.

Praradimo simfonija, 1944 m.

Mirtį, tremtį ir viską, kas atrodo
baisu, kas dieną turėk prieš akis

Gyvendamas Vokietijoje, Alfon-
sas Nyka-Niliūnas bendradarbiavo
Tremties metuose ir Aiduose, be origi-
nalios poezijos išspausdino pluoštą
vertimų ir literatūros kritikos straips-
nių. 1949 m. atvykęs į Ameriką, į Bal-
timorę toliau rašė Aiduose, buvo vienas
iš Literatūros lankų organizatorių ir re-
daktorių. Įžvalgus ir dažnai aštrus jo
kritikos žodis patiko toli gražu ne vi-
siems, tačiau jų teisingumą dažnai pa-
tvirtindavo pati istorijos eiga. Nuo-
stabu 25-aisiais atkurtos nepriklauso-
mybės metais skaityti tokias Nykos-
Niliūno pastabas, rašytas 1969 m., ana-
lizuojant Jono Aisčio kūrinį Milfordo
gatvės elegijos:

Aistis nesupranta ar nenori su-
prasti, kad tautos likimas spręsis, viena
ar kita prasme vystysis iš tų sąlygų, ko-
kiose ji dabar yra, nors jos ir būtų prie-
varta primestos. Tai yra dabartinė
mūsų tautos realybė. Tad visi planai iš
šalies yra ne tik nereikalingi, bet gali

būti netgi žalingi. Partijos pareigūnų
likvidavimu... reikalo neišspręsi. Lik-
viduodamas partijos pareigūną, gali su-
naikinti lietuvį, kuris esamomis sąly-
gomis daro ką gali, anonimiškai, rizi-
kuodamas pelnyti tautos išdaviko re-
putaciją. Autentiški kovotojai operuoja
kovos lauke, ne už tvoros. Tikri herojai
yra t y l ū s herojai. P l e p ū s herojai yra
netikri.

Šeštą dešimtmetį pasirodė dvi Ny-
kos-Niliūno poezijos rinktinės: Orfė-
jaus medis (1953), atspindintis 1937–1953
metų kūrybą, ir Balandžio vigilija
(1957). Iki 1984 m. poetas dirbo Kong-
reso bibliotekoj Washingtone, DC  ir vis
daugiau laiko skyrė vertimams. Šalia
Goethe, Rimbaud, Baudelaire, T. S.
Eliot ir kitų poetų eilėraščių, jis išvertė
Shakespeare Hamletą (1964), Giesmių
giesmę (1975), Vergilijaus Georgikas
(1985). Parengė dar dvi originalios kū-
rybos rinktines – poezijos knygas Vyno
stebuklas (1974) ir Žiemos teologija
(1985). Abu rinkiniai, kaip rašo litera-
tūrologė Viktorija Skrupskelytė, –
,,kuklūs, dėmesį patraukiantys savo
trumpėjančiais sakiniais, už kurių
prasideda tylos zonos... Tačiau ką
Nyka-Niliūnas pralaimi kiekybe, jis
laimi kokybe... Skaitytojui atrodo, kad
poetas pasako lygiai tą, kas jam rūpė-
jo pasakyti – apie trupančius, byran-
čius sapnus, apie rytojaus dieną, atei-
nančią žudiko Macbetho pavidalu, apie
būties trauką, prasiveržiančią šokėjos
judesiu, apie gimtinės peizažus, būties
erozijos keičiamus...” Kalbėdama apie
vėlyvąją poeto kūrybą literatūrologė
pažymi, kad ,,kadaise sutapęs su Žemės
antologija, Nyka-Niliūnas sukūrė sa-
vitą, originalią, reformuotą poetinę
kalbą, iki šiol dar nesulaukusia mo-
kinių. Todėl Alfonsas Nyka-Niliūnas
yra sau mokykla, ir raktas į jo kūrybą
eina tik per jį patį, o ne per kitus”. 

Beje, apie raktą. Raktus dauge-
liui durų atrakinti mes galime rasti Al-
gimanto Mackaus knygų leidimo fon-
do išleistame Alfonso Nykos-Niliūno
Dienoraščio fragmentų dvitomyje (I to-
mas: 1938 – 1970 m.; II tomas: 1970–1998
m.). Tai iš tikrųjų unikalus palikimas
– dvi storiausios knygos, kuriose atsi-
spindi permaininga XX a. istorija,
biografinės detalės, kūrybiniai ir eg-
zistenciniai ieškojimai, požiūris į lie-
tuvių ir Vakarų literatūros reiškinius.
1948 m. birželio 3 d. užrašuose skaito-
me tokį poezijos apibūdinimą:

Poezija yra: organiška, antime-
chanistinė, iš anksto nesuplanuojama,
neišreiškiama jokiais matavimais,  ele-
mentari, neracionuojama, išsiliejanti,
neišmokstama ir neišmokoma, nepa-
mėgdžiojama, nepakartojama, nenau-
dinga – iracionalus totalios būties są-
monės produktas.

Vėjas. Vynuogynai. Glicinijos.
Tylūs kiemai už geležinių vartų.
Rasoti langai ir durys.
Vėsus šaligatviai ir sienos.
Ryto panorama nuo Degerlocho kalvų.

Lietuvai aš negaliu būti nei 
neutralus, nei objektyvus

Iš dienoraščių, ir iš poezijos, ir iš
kritikos straipsnių matyti, kad Lietu-
va visuomet buvo su poetu: ji gyveno
jo sieloje, jo kūne, virsdama jausmin-
gais eileraščių posmais; ji gyveno jo
mintyse, jo prote reikalaudama vis iš
naujo ieškoti santykio su savimi (Lie-
tuvai aš negaliu būti nei neutralus,
nei objektyvus, nes tai mano oras, ku-
riuo kvėpuoju, mano kūnas ir kraujas...
– Dienoraščio fragmentai, 1944 m. bir-
želio 9 d.), domėtis politiniais, visuo-
meniniais ir kūrybiniais procesais
joje. Net gyvendamas toli nuo tėvynes,
Nyka-Niliūnas skaitė Lietuvoje lei-
džiamas knygas, jas analizavo, rašė
įžvalgius kritinius straipsnius ir ese.

Tėvynėje poetas apsilankė 1998
m., praėjus daugiau kaip pusšimčiui
metų nuo išvykimo (Keistas jausmas.
Bet kad aš iš tikrųjų visą laiką gyvenau
Lietuvoje, – giliai, nebepasiekiamai ir
nebeišmatuojamai giliai. – Dienoraščio
fragmentai, 1998 m. vasario 9 d.). Vil-
niuje jis dalyvavo Nacionalinių pre-
mijų įteikime (1997 m. Nykai-Niliūnui
buvo paskirta Lietuvos nacionalinė
premija, o taip pat suteiktas Vytauto
Didžiojo universiteto garbės daktaro
vardas), lankėsi Kaune ir gimtuosiuose
Nemeikščiuose. Susitiko su rašyto-
jais, studentais, visuomene, tik mažai
su kuo iš tų, savo jaunystės laikų.
Sunkiai beatpažino savo vaikystės ir
jaunystės vietas (...ten visi mano keliai
buvo sunaikinti arba patys išnyko – Die-
noraščio fragmentai, 1998 m. kovo 8 d.).
Nelinksmi ir šios kelionės pasekoje
gimę Nykos-Niliūno eilėraščiai.

Kiekvienam poetui geriausia gy-
venimo (ir pomirtinė) dovana yra su-
vokimas, kad jo poezija gyva, kad ji yra
skaitoma ir reikalinga. Literatūrinis
Nykos-Niliūno palikimas didelis ir
įvairus – imkim jį ir skaitykim. Atsi-
sveikinti su poetu norėčiau jo paties žo-
džiais – dar viena ištrauka iš Dieno-
raščio – Prousto anketa, kurioje visa
Nykos-Niliūno kvintesencija: jo nos-
talgija ir saviironija, intelektas ir skau-
di gyvenimiška patirtis.

Kur jūs norėtumet gyventi?
Nemeikščiuose. Rugpjūčio pabai-

goje. Prieš 20 metų.
Jūsų žemiškos laimės idealas?
Grįžimas į pirmojo atsakymo lai-

ko ir erdvės pasaulį.
Jūsų mėgstamiausias užsiėmimas?
Nieko neveikti ir statyti „les châte-

aux en Espagne”.
Kuo jūs būtumėte norėję būti?
Kas dabar esu.
Mano laimės svajonė?
Amžinai nepastovi ir kintanti...

Nykos-Niliūno keliai niekad buvo
nei sunaikinti, nei patys išnyko. Ir
kiekvieno poezijos mylėtojo širdyje
Amžiams  liks jo kūryba. Nors gal ir
norėjo, tačiau šis Poetas niekad nebu-
vo tas, kuris statė „les châteaux en Es-
pagne...

Namie...
Atsisveikinant su poetu  Alfonsu Nyka-Niliūnu
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„Draugas” 2014 gruodžio 13 d. lai doje patalpino ELTA
pranešimą, jog „užsienyje gyveno 16,9 procento
lietuvių”. Straipsnyje teigiama, kad 2011 m. pasau-
lyje gyveno 3,663 mln. lietuvių: Lietuvoje – 3,043 mln.
(83,1 proc.) ir užsienio valstybėse – 619,6 tūkst.
Mano dėmesį atkreipė šioje informacijoje pateikta
procentinė išraiška. Nors tai gana imponuojantis už-
sienyje gyvenančių lietuvių skaičius, bet man iš pir-
mo žvilgsnio atrodytų, kad jis yra gerokai sumažin-
tas. Kadangi „Draugas” tik persispausdino ELTA in-
formaciją, norėdamas sužinoti apie 2011 m. duomenų
bazės patikimumą ir tikslumą, interneto pagalba pa-
si tel kiau pačios Lietuvos statistikos departamento
(LSD) duomenis.

Pirmiausiai norėjau sužinoti, ką Statistikos de-
partamentas laiko lietuviais. Sąraše radau lie-
tuvio api bū  di n i mo keturis kriterijus: 1. yra

Lietuvos pilietis, 2. gimė Lietuvoje, 3. yra lietuvių tau-
tybės arba 4. gimtoji kalba yra lietuvių. Tai gana pla-
tūs ir bent, ma no nuomone, ne visais atvejais lietu-
vio sąvoką atitinkantys apibūdinimai. Pvz., ne visi
Lietuvos piliečiai, net ir gimę Lietuvoje, yra lietuviai.
Abejočiau, kad dauguma Lietuvoje gyvenančių len-
kų, rusų ir kitų tautybių žmonių, nors Lietuvoje gimę
bei jos pilietybę turintys, sutiktų vadintis lietuviais.
Jie dažniausiai save va dina Lietuvos lenkais, žydais.
Mes net ir patys nepritartume, kad Airi jos, Anglijos
ar Rusijos pilietybę tu  rin  tys lietuviai ir jau ten gimę
jų vai kai būtų laikomi airiais, anglais, ru sais ir pan.
Tad lietuvio apibūdinimas pagal pirmuosius du kri-
terijus gali privesti prie neteisingų išvadų ir gana
iškreipto lietuvių skaičiaus Lietuvoje ir pasaulyje. 

ELTA pateiktais LSD duomeni mis, Lietuvoje
2011 metų pradžioje gy veno 3 mln. 043,4 tūkst. gy-
ventojų. Mano nuostabai tolesnėje statistikoje ir dis-
kusijoje šis skaičius yra naudojamas, lyg jie visi būtų
lietuviai.  Prie  šingai, ankstesnėje – 2013 m. internete
paskelbtoje LSD studijoje rašoma, kad ne visi Lie-
tuvos piliečiai arba gimę Lietuvoje žmonės yra lie-
tuviai. Joje sakoma, jog Lietuvoje gyve no  2 mln. 561,3
tūkst. lietuvių, 176,9 tūkst. rusų,  200,3 tūkst. lenkų
ir apie 100,0 tūkst. kitų tautybių žmonių. Tad ELTA
„Drauge” paskelbta statistika, kad Lietuvoje gyve-
no 3 mln. 043,4 tūkst. lietuvių, yra kone puse milijono
perdėta. Toks perdėjimas šalia kitų stambių nukly-
dimų labai neteisingai atspindi ir iškreipia lietuvių,
gyvenančių užsienyje, proporcijas, lyginant su Lie-
tuva.  

Iliustracijai parodysiu tik kelis LSD pranešime
pateiktus užsienio kraštuose gyvenančių lietuvių
skai čius:  

Visame užsienyje  – 619,6 tūkst. (16,9 proc.).
Jungtinėje Karalystėje – 123,593 tūkst. (20 proc.).
Rusijos Federacijoje – 85,617 tūkst.  (13,8 proc.).
Lenkijoje – 62,239 tūkst. (10 proc.).
Kanadoje – 49,130 tūkst. (8 proc.).
Vokietijoje – 43,275 tūkst. (7 proc.).
Airijoje – 39,726 tūkst. (6,4 proc.).
Jungtinėse Valstijose – 35,703 tūkst. (5,8 proc.).
Latvijoje – 34,846 tūkst. (5.6 proc.).  
Pietų Amerikoje – 1,159 tūkst.  (0,2 proc.).
Kitur – 144,300 tūkst. (23,2 proc.). 
Kadangi nepateikiami šių skai čių šaltiniai,

priimu, jog jie paimti iš oficialiai gautų tų kraštų sta-
tistinių duomenų arba dirbtinai sudaryti LSD dar-
buotojų. Patys duomenys pa teikti su neregėtu tiks-
lumu, pvz., su skaičiavus kiekvieną gyventoją. Toks
tikslumas gyventojų apklausoje yra visuomet įtar-
tinas, nes skaičiai kei čiasi kiekvieną dieną, net ir kas
minutę, – kas nors gimsta, kas nors miršta arba per-
sikelia į kitą kraštą. Todėl statistiniuose gyventojų
skaičiavi muo se paprastai jie apibendrinami de-
šimtimis, šimtais, o didelių valstybių arba ben-
druomenių atveju – kartais net tūkstančiais.

Toliau: ypač akį rėžia LSD pa teikti JAV ir Pie-
tų Amerikos lietuvių skaičiai. Jie absoliučiai ne-
atitinka tikrovės. Blogiausiu atveju lentelėje pateikti
duomenys bei vėliau dar atskirai išryškinti žodinėje
LSD ana lizėje, esant netikrumams turėtų būti pa-
aiškinti atitinkamomis pastabo mis, apibūdinant
šių skaičių netikslu mą ir gal net patikimumo laips-
nį. Tačiau to nepadaryta.

Apžvelgdamas lietuvių skaičius užsienio kraš-

Lietuviai pasaulyje pagal Lietuvos statistikos departamentą
tuose, prisipažinsiu, ne turiu ofi-
cialių duomenų apie lietuvių pasi-
skirstymą nei Europos kraštuose,
nei Azijos, Afrikos ir Austra li jos
kontinentuose. Bet galiu drąsiai
prieš tarauti dėl LSD paskelbtų lie-
tuvių skaičių JAV ir Pietų Ameri-
koje pagal trečią parinkimo krite-
rijų – lietuvių tautybę. Pagal šį
apibrėžimą  į statistinius duomenis
turėtų būti įtraukti visi gyvi žmo-
nės, jų vaikai, anūkai ir proanū-
kiai, turintys lietuviškų, kad ir to-
limų šaknų bent iš vie nos vedybi-
nės pusės ir save lai kantys lietuvių
kilmės. 

Pagal 2008 m. oficialius JAV su-
 rašymo duomenis, čia gyveno 712
165 tikri arba pusiau lietuvių kil-
mės gy ventojai. Oficiali 2006 m.
Kanados statistika nurodo 46 690
lietuvių kil mės Kanados gyvento-
jų. Nors oficialų skai čių lietuvių,
gyvenančių Pietų Amerikoje, ne-
galima rasti internete, „Wikipe-
dia” nurodo, jog Argentinoje 1989 m. buvo apie 60
tūkst. lietuvių kilmės gyventojų. Tuo pačiu reikalu
užklaustas Pasaulio Lietuvių Bend ruo menės (PLB)
valdybos Pietų Ame rikos reikalų komisijos pirmi-
nin kas teigia, jog: „Pagal buvusią LR am basados Ar-
gentinoje statistiką, į Argentiną yra atvykę 35 tūkst.
lietuvių, į Braziliją – 40 tūkst., į Urugvajų – 10
tūkst. Šiuo metu vien Argen tinoje gyvena apie 200
tūkst. lietuvių kilmės žmonių”. Tuo pačiu reikia pa-
 stebėti, jog LSD statistikoje Kanados lietuvių skai-
čius skiriasi nuo Kana dos valdžios duomenų tik apy-
tikriai trimis tūkstančiais. Tačiau LSD pa teikti
skaičiai JAV atveju yra apie 20 kartų mažesni ir net
nuo 40 iki net 200 kartų mažesni nei Pietų Ameri ko-
je.

Pasinaudojus šia, tikslesne, in for macija ir priė-
mus patį mažiausią oficialiai paskelbtą lietuvių
skaičių Argentinoje, kaip visos Pietų Ame ri kos lie-
tuvių skaičių, išeitų ir skirtingas lietuvių skaičius
pasaulyje bei kur kas didesnė proporcija lietuvių, gy-
venančių užsienyje. Ji parodoma šioje lentelėje:

Visame pasaulyje – 3 mln. 918,6 tūkst. (100
proc.), galimai apie 4 mln. 300 tūkst. 

Visame užsienyje   – 1 mln. 357,3 tūkst., iš jų:
Jungtinėse Valstijose – 712,165 tūkst. (52,5  proc.)

(galimai net apie 900 tūkst.).
Jungtinėje Karalystėje – 123,593 tūkst. (9,1 proc.).
Rusijos Federacijoje – 85,617 tūkst. (6,3 proc.).
Lenkijoje – 62,239 tūkst.  (4,6 proc.).
Pietų Amerikoje – 60,000 tūkst. (4,4 proc.), (iš tik-

rųjų gerokai daugiau 200 tūkst.).  
Kanadoje – 46,690 tūkst. (3,4 proc.).
Vokietijoje – 43,275 tūkst. (3,2 proc.).
Airijoje – 39,726 tūkst. (2,9 proc.).
Latvijoje – 34,846 tūkst. (2,6 proc.).
Kitur užsienyje  – 144,300 tūkst. (10,6 proc.).
Pagal šiuos duomenis, 2011 m. pa saulyje gyve-

no bent 3 mln. 918,6 tūkst. lietuvių ir lietuvių kilmės
žmo nių. Iš jų – 2 mln. 561,3 tūkst. Lietu voje (65,4 proc.)
ir 1 mln. 357,3 tūkst. užsienyje (34,6 proc.), arba du
iš trijų Lietuvoje ir vienas iš trijų užsienyje. Iš už-
sienyje  gyvenančių lietuvių kas antras gyvena
JAV, kas 11-tas Jungti nėje Karalystėje, kas 16-tas  –
Rusijos Federacijoje, kas 22-ras – Lenkijoje ir Pietų
Amerikoje, kas 30-tas – Kana do je ir Vokietijoje ir kas

35-tas – Airi joje bei Latvijoje ir atitinkamai kituo se
kraštuose. 

Ši ribota peržiūra parodo, jog LSD pateikta sta-
tistika apie lietuvius pasaulyje yra nepatikima. Ji pa-
remta netinkamai parinktais ir supainiotais krite-
rijais bei neaiškaus pagrin do duomenimis, kurie pri-
veda prie išvadų, smarkiai iškreipiančių tiek lietu-
vių proporciją Lietuvoje, tiek procentinį lietuvių iš-
sidėstymą už sie nyje. Lygiai taip pat nepatikimi
LSD pateikti skaičiai lietuvių, gyvenančių užsi-
enyje, pagal lytį, amžių, išsilavinimą ir ypač vaikų. 

LSD pasauliui paskelbti neteisingi lietuvių
skaičiai JAV ir Pietų Amerikoje yra svarbūs tuose
kraštuose gyvenančių lietuvių įvaizdžiui. Jie ypač
sumenkina galimybes efektingai veikti tų valstybių
politikus bei valdžios sluoksnius Lietuvos naudai.
Gal statistika būtų šiek tiek tikslesnė (bet ne ge-
resnė), jeigu LSD apsiribotų tik registruotais Lie-
tuvos piliečiais. Tačiau net ir šiuo atveju būtų su-
siduriama su dar labiau iš kreiptais lietuvių skaičiais
ir proporcijomis pasaulyje, nes, pvz., tiek JAV, tiek
Kanadoje būtų randami tik keli tūkst. Lietuvos pi-
liečių vietoje šimtų tūkstančių. Tuo pačiu liktų di-
delis ne aiškumas dėl Lietuvos piliečių vaikų gausos
užjūrio kraštuose. Dar sunkiau būtų pasinaudoti sta-
tistika pagal gimusių Lietuvoje kriterijų. Tokiu at-
veju būtų reikalinga įtraukti į šią statistiką visus Lie-
tuvoje gimusius, bet ne Lietuvoje gyvenančius. Taip
prisidėtų dar keli šimtai tūkst. lenkų, rusų ir žydų,
negyvenančių Lietuvoje. Abiem atvejais tai būtų jau
visai kitokio pobūdžio studija, mažai ką bendra tu-
rinti su lietuvių pasi skirs tymu pasaulyje. 

Šis trumpas tyrimas, tikiuosi, pa skatins Lietu-
vos statistikos departamentą iš naujo peržiūrėti ir
pateikti pataisytus duomenis, kurie atspin dė tų rea-
lias lietuvių ir lietuvių kilmės žmonių  santykį pla-
čiame pasau lyje. Dabartinė LSD statistika ypač su-
 menkina JAV ir Pietų Amerikos lietuvių įvaizdį bei
jų politinį svorį gyvenamuose kraštuose ne tik da-
bar, bet ir ilgalaikei ateičiai, ypač Lietuvą liečiančiais
reikalais. LSD turėtų ne atidėliotinai ištaisyti ir
viešai pa skelb ti naują studiją, suradęs aiškų lietu-
vį apibrėžiantį kriterijų ir tiks liau (su galimomis pa-
klaidomis) su skaičiavęs pasaulyje gyvenančius lie-
tuvius. 

,,Draugo’’ prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ’’
internete be jokio papildomo mokesčio. 

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

Skaitykite ,,Draugą’’greičiau!

www.facebook.com/draugolaikrastis

V. Skaraičio (BFL) nuotr.
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rY t Ys
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

New Yorke rinkosi lietuviai profesionalai
SONATA BROKEVIČIŪTĖ

JAV Lietuvių Bendruomenės New Yorko apy-
garda 2014 m. gruodžio 16 d. surengė pirmąjį
New Yorko lie tuvių profesionalų susitikimą

Lietu vos Res publikos generalinio konsulato New Yor-
ke patalpose. Šio projekto tikslas – sukurti erdvę New
Yorko lie tuviams ieškoti pažinčių profesinėse srityse,
dalyvauti kokybiškose, teminėse diskusijose, da-
lintis profesine patirtimi vieniems su kitais ir su Lie-
tuva. Susitikimas sulaukė didelio profesinėse srityse
dirbančių New Yorko lietuvių susidomėjimo: atvy-
ko apie 40 finansų, teisės, medicinos, žiniasklaidos,
politinės veiklos specialistų, renginyje dalyvavo to-
kie gar bingi svečiai kaip buvusi JAV ambasadorė Lie-
tuvoje Anne Derse, New Yorko miesto mero Bill de
Blasio padėjėjas Stefan Grybauskas bei „Yahoo Stu-
dios” naujienų vadovas Tony Maciulis.

Sveikindamas susirinkusius sve čius, JAV LB
New Yorko apygardos pirmininkas Algirdas Grybas
apžvelgė pastarųjų penkerių metų reikš min gus tei-
giamus pokyčius Lietuvoje bei Amerikos lietuvių,
ypač New Yor ko, bendruomenėje. „Dabar yra pats tin-
kamiausias laikas pradėti tokį pro jektą”, – kalbėjo
Algirdas Grybas, pabrėždamas, kad šiandienos Ame-
ri kos lietuviai yra protingi, verslūs, aukštas parei-
gas pasaulinėse kompanijose užimantys specialistai.
To dėl dabar itin svarbu suburti juos profesionaliam
bendradarbiavimui, kad šis gausus ryšių tinklas būtų
iš naudotas svarbiems tikslams.

Pristatydamas projekto turinį, Algirdas Grybas
kalbėjo apie planuojamus renginius, skirtus ben-
dradarbiavimo skatinimui bei aktualių te mų disku-
sijoms. Mentorystės projektai, kapitalo pritraukimas
ir stipedijos – tai tik keletas iš New Yorko apygardos
pirmininko išvardintų galimų papildomų veiklos
sričių. Pasak jo, itin svarbu, kad patys projekto daly -
viai išreikštų savo nuomonę dėl jiems aktualių idėjų
bei priimtinų veiklos sričių, kad projektas galėtų efek-
tyviausiai pasitarnauti kiekvienam jo dalyviui.

LR generalinio konsulato New Yorke trečioji sek-
retorė Laura Žilia jevaitė taip pat sveikino idėją su-
burti New Yorko lietuvių profesionalus ir žadėjo, kad
pareigas pradėjus eiti nau jajam generaliniam kon-
sului, partnerystė tarp konsulato ir New Yorko apy-
gardos tik stiprės.

Renginio kulminacija tapo gar bin gos viešnios,
buvusios JAV amba sadorės Lietuvoje Anne Derse
kreipimasis į susirinkusiuosius. Lietuviš kai pasi-
sveikinusi ir palinkėjusi vi siems linksmų šv. Kalė-
dų ir laimingų Naujųjų metų, Anne Derse pabrėžė,
kad jos patirtis, sukaupta per trejus tarnybos metus

JAV LB New Yorko apygardos pirmininkas Algirdas Grybas pristatė naują projektą,
kurio tikslas –  sukurti erdvę New Yorko lietuviams dalintis profesine patirtimi.Renginyje kalbėjo buvusi JAV ambasadorė Lietuvoje Anne Derse

Lietuvoje, leidžia jai tikėti, kad šis projektas svar-
bus ne tik jauniems lietuvių profesionalams bei Lie-
tuvai, bet ir Lietuvos ir JAV bendradarbiavimui. Ji
pabrėžė, kad Amerikos lietuvių bendruomenė nuo-
 lat keičiasi ir tobulėja: praeityje žmonės dažnai emig-
ruodavo į JAV verčiami politinių aplinkybių, o da-
 bar beveik visi naujosios bangos emigrantai atvyksta
į šią šalį vedini asmeninių ambicijų mokslo ir pro-
fesinėse srityse.

Tuo tarpu Lietuvos ir JAV santykiai taip pat
sparčiai vystosi. „Šian dien Lietuva ir JAV yra lygia -
vertės partnerės sprendžiant daugumą globalių
problemų”, – sakė Anne Derse. Ambasadorė ypač pa-
 brėžė Lietuvos partnerystės svarbą saugumo klau-
simais, o jos asmeninė patirtis, stebint Lietuvos ka-
rių pasi rengimą ir Goro srities fganistane admi-
nistravimą 2011–2012 metais, pa dėjo jai suprasti dar
didesnes šių dviejų šalių tolimesnio bendradarbia-
vimo galimybes.

Anne Derse siūlė šiai naujai su bur tai lietuvių
profesionalų grupei pri sidėti ir prie jos inicijuotos ir
vadovaujamos Lietuvos ir JAV vidu ri nių mokyklų
mokinių mainų programos „ExCEL”. Programoje da-

lyvaujantys moksleiviai turi galimybę konkurso
būdu gauti stipendiją vie ne rių mokslo metų trukmės
studijoms JAV mokykloje. 2015 m. sukanka penkeri
metai nuo mainų progra mos pradžios, per juos į Ame-
riką at vyko 32 įvairių Lietuvos mokyklų mo kiniai.
Amabasadorė tikisi, kad šiemet viešės ne tik Lietu-
vos mo ki niai Amerikoje, bet ir Amerikos mo kiniai
Lietuvoje, kur jie turės galimybę išmokti lietuvių kal-
bos bei pasi sem ti lietuviškos kultūros gyvenant su lie-
tuvių šeima. Savo asmeniniu pa vyzdžiu Anne Derse
pažymėjo, kad tokia patirtis gali būti lemtinga kiek-
 vienam tokios mainų programos da lyviui vėliau
renkantis savo profesiją, o taip pat ir gilinant tarpu-
savio su pratimą tarp lietuviškos ir JAV kul tūrų.

Renginiui sulaukus didelio dė me sio, planuoja-
ma tokius susitiki mus organizuoti ir ateityje, nuo-
lat ple čiant šios naujos New Yorko lietuvių profe-
sionalų grupės gretas. Visa informacija apie toli-
mesnius susitikimus bus skelbiama JAV LB New
Yorko apygardos interneto svetainėje www.nylit-
huanian.org.

Parengta pagal https://www.nylithuanian.org/ straipsniai/22/ 

Į susitikimą atvyko apie 40 finansų, teisės, medicinos, žiniasklaidos, politinės veiklos specialistų bei kitų profesinių
sričių atstovų. Eglės Redikaitės nuotraukos
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IRENA NAKIENĖ-VALYS

Sausio 13-oji, Laisvės gynėjų die-
 na, buvo švenčiama JAV Con-
necti cu to valstijos sostinėje

Hartforde.  Lietuviai rinkosi į šv. Mi-
šias Švč. Tre jybės bažnyčioje pasi-
melsti už žuvusiuosius. Vėliau visi su-
sirinko šventovės salėje prisiminti
1991 m. ma sinį taikių Lietuvos pilie-
čių pasipriešinimą, kai Sovietų Są-
jungos va dovybė jėga bandė paimti į
savo ran kas Vilniaus televizijos bokš-
tą, Ra di jo ir televizijos komiteto pa-
statą, Par lamento pastatą ir kitus
valsty bi niam perversmui reikšmin-
gus objektus. Tuomet atvyko specia-
liai Sovietų parengta ginkluota de-
santininkų gru pė, sunkioji  karinė
technika. Prie televizijos bokšto Vil-
niuje, buvo su žeista per 600 taikių ir
neginkluotų žmonių, 14 žmonių žuvo.
Nors už grob ti kai kuriuos objektus ir
pavy ko, galutiniai operacijos tikslai
(užim ti Parlamentą, išprovokuoti ne-
 santaiką tarp įvairių tautybių Lietu-
 vos piliečių) nebuvo pasiekti ir So vie-
 tų armijai teko iš užimtų objektų pa-
 sitraukti.

Hartfordo apylinkės lietuviai su-
 sirinkę paminėti 1991-ųjų didingą
sausio 13-ąją dalijosi prisiminimais,
kurie jaudino kiekvieną. Connecticu -
to apygardos bei Hartfordo apylinkės
pirmininkė Diana Norkienė visiems
perskaitė Lietuvos Respublikos Sei mo
pirmininkės pavaduotojos Irenos De-
gutienės žodžius. Savo pasisakyme ji
pabrėžė, jog šiandien mes, lie tu viai, iš-
sibarstę po visą pasaulį, gali me drą-
siai ir aukštai iškeltomis gal vomis
džiaugtis iškovota Laisve. Nuo to,
kaip mes minėsime, ar, tiksliau, švę-
sime šitą dieną, priklausys, kiek ji
gyva ir svarbi išliks. Tam tikra pras-
 me Sausio 13-oji prilygsta Kovo 11-ajai.
Kovo 11-osios šiandien niekas nemi-
nėtų, jei daugybė žmonių savo ryžtu
paaukoti gyvybę nebūtų jos ap gynę.
Atsimindami Sausio 13-osios aukų
vardus, turime atsiminti įvykio di-
dybę.

Minėjimo dalyvė Ilona Skutulie-
 nė perskaitė savo pačios rašytas eiles,
skirtas Sausio 13-ajai. Amerikoje gy-
 ve nanti ir anuomet glaudžius ryšius
su Valdu Adamkumi palaikiusi Bro-
 nė Stanienė dalijosi prisiminimais, pa-
sakojo, kaip skambindavo į Wa shing-
toną, kaip gyvenimas tęsėsi tik prie te-
lefono, nes kitaip padėti ne galėjo…

Kaune gyvenusi Onutė Ambro zai-
 tie nė prisiminė, kaip žmonės rin kosi
prie svarbesnių objektų –  „Mer kuri-
jaus”, Sitkūnų radijo stoties. Žinios ėjo
iš lūpų į lūpas, kol pranešė, jog Vil-
niuje važiuoja tankai. Kai Vilniuje TV
bokštas buvo užimtas ir užgeso tele-
vizorių ekra nai, visi suprato, kad lai-
dos  galės būti transliuojamos tik iš
Kauno. Taip pat Kauno radijas liko
vienintelė susisie kimo stotis. Vėliau
veikė slaptos radijo stotys Žirmū-
nuose Vilniuje, Šalči ninkėliuose miš-
ke. Pasaulis žinias gavo iš vienintelio
tuomet dalyvavusio BBC žurnalisto.

Krašto valdybos pirmininkė Si gi-
ta Šimkuvienė, kuri tuomet gyveno
Tauragėje, pasakojo, jog gyventojai
vyko autobusais prie TV bokšto bei
prie Parlamento. Ji pati dalyvavo ant-
roje grandyje. Nors Aukščiausio sios
Tarybos – Atkuriamojo Seimo pir  -
mininkas Vytautas Landsbergis
 beginkliai miniai sakė skirstytis, bet
nė vienas ne pa sitraukė. Aplinkiniai
gyventojai šelpė žmones sumušti-
niais, karšta arbata. Girdėjosi sirenos

REGINA JUODEIKIENĖ

Didelė Kūčių šilumos banga ne se niai nuvilnijo per vi-
sas Amerikos lietuvių bendruomenes. Gerosios au-
 ros šviesa, atėjusi su Švento Kūdikio gimimu ir taip

stipriai tvinktelėjusi, sujudino mūsų Būtį ir paliko atsiga -
vimo viltį.

Praėjusių metų gruodžio 14 d. Ro chesterio, New Yorko
valstijos, lietuvių bendruomenė (RLB) šventė tradi cines Kū-
čias. Šv. Mišias atnašavo kun. Augustinas Simanavičius iš
To ronto. Po šv. Mišių visi rinkosi į šalia OLOL (Our Lady
of  Lordes) bažny čios esančią salę. 

Baltomis staltiesėmis dengti stalai, žvakutės, plotkelės,
šiaudinukais puošta eglutė visiems priminė šio vakaro svar-
bą. Susirinkusius su šven tėmis pasveikino RLB valdybos
pirmininkė Skirmantė Juodeikytė-Philippone, Lietuvos Res-
publikos gar bės konsulas New Yorko valstijoje Rimas Če-
sonis, E. Gervicko lituanis tinės mokyklos direktorė Aušra
Le lytė-Clifford, mokytoja Virginija Moc kevičienė, Ro-
chesterio Lietuvių draugijos vadovai Eugenijus Vid man tas
ir Vaidotas Jasinevičius.

Vakaro šventę pradėjo tautinių šokių grupė „Dobilas”.
Rankose šokėjai laikė šviesos sugrįžimo simbolį – saulutę.
Šoko ir mokyklinio amžiaus vaikai, ir suaugusieji – suko-

si nuo sta bi lietuvių kartų pynė.
E. Gervicko lituanistinės mokyklos mokiniai pristatė

Kristaus gimimo istoriją. Giesmes kartu su vaikais giedo-
jo visi susirinkusieji, prisijungė ir lietuvių kalbos besi-
mokantys su augusieji. Kalėdų senelis su nykštu ku džiugino
savo programa ir, žinoma, visus vaikučius apdalino dova-
 nomis.

Vėliau buvo prisimintas ir Kūčių vakaro susikaupimas
bei rimtis. Bi rutė Litvinienė priminė apie Kūčių svarbą ir
gilias lietuviškas tradicijas. Buvo uždegtos prisiminimų žva-
kės. Kun. A. Simonavičius sukalbėjo Kū čių maldą ir visus
palaimino. Visi lau žė plotkelę, linkėdami vieni ki tiems svei-
katos, gerumo, Dievo palai mos.

Susirinkusieji vaišinosi pasnin ko valgiais, bendravo,
dalijosi prabėgusių metų nuveiktais darbais, prisiminimais,
džiaugėsi vakaro loterija. Kaip visada niekas neskubėjo
skirs tytis. Kūčios mums yra pati didžiausia metų šventė.
Šiemet sulaukėme apie 150 lietuvių bei lietuvių kilmės žmo-
nių. Kai kurie dalyvavo pirmą kar tą, tačiau minėjo, kad ne
pasku tinį.

Prabėgo dar vieneri prasmingi, darbingi metai, atne-
šę į Rochesterio lietuvių bendruomenę naujovių. At si kūrusi
RLB veikla įnešė stiprų „vė jo gūsį” naujiems darbams, nau-
joms idėjoms, naujam pakilimui ir bendram tikslui – mei-
lei Lietuvai.

Connecticuto lietuviai paminėjo Laisvės gynėjų dieną 

ir greitosios pagalbos automobilių gar-
so signalai, kurie lėkė prie TV bokšto
gelbėti sužeistuosius. Žmonės minioje
stovė jo susikibę rankomis gyva gran-
dine.

Kaunietė dr. Dalia Giedrimienė,
JAV Baltic-New England Develop ment
Network, Inc. prezidentė, ne tik dalijosi
išgyvenimais, bet ir dėkojo Amerikos
lietuviams, kurie tuo metu padėjo dva-
siškai, palaikė ryšį su Lie tuva. Dalia
prisiminė liūdną tautos isto riją ir su-
teikė visiems didelio įkvė pimo. Ji sakė:
„Pajutau, kas yra tauta, ką reiškia
būti tautos dalimi, kas yra vienybė. To-
mis naktimis bu vo visai nesvarbu: ar
mes esame Kaune, ar esame Lietuvoje,
Latvijoje ar Estijoje. Ryšys su pasauliu
buvo stiprybės svarbiausia dalis, nes jį

tu rint supratome, jog Vilnius yra švy-
turys, o Kaunas vykdė alternatyvią
ro lę. Aleksote tą šaltą naktį mes su vy -
ru budėjome prie laužų. Atsisveikinę,
paauglius vaikus palikome vienus na-
 muose. Tai buvo gyvenimas, istorija, li-
kimas. Visi tuomet ten buvę buvo pa-
siruošę – už Lietuvą. Sąjūdis at ne šė
mums įkvėpimą, jis atnešė trispal vės
vėliavą Lietuvai. Tik atvykusi į Ame-
riką sužinojau, kad visi išgyve no tą bai-
sų laikotarpį, nesvarbu, kad tai buvo
tik televizijos ir žinių pagalba.”

Aš pati, straipsnio autorė, tuo met
dirbau dėstytoja Vilniaus Elek tro me-
chanikos technikume. Su bendradar-
biais padėjome prie Parla mento susi-
rinkusiems karšta arbata, bulvių koše
su konservais, kuriuos valgykloje virė

didžiausiais katilais. Požeminiu tune-
liu, kuriuo yra su jung tas Parlamento
pastatas su technikumu, į direktoriaus
kabinetą pailsėti, sušilti ir pavalgyti
buvo atvestas ir vienintelis minioje
buvęs BBC žurnalistas. Prisimini-
muose įstrigęs ir „komendanto valan-
dos” etapas Vil niuje. Man, kaip jaunai
šeimai su ma žiukais vaikais, buvo la-
bai didelis siau bas, meldėmėms, kad tik
nebūtų karo.  

Renginio pabaigoje susirinku siems
akordeonu pagrojo Rimas P o likaitis,
visi dainavo kovų, laisvės bei partiza-
nų dainas.

Irena Nakienė-Valys – JAV LB Ry-
tinės CT apylinkės pirmininkė, PLB
Seimo narė, JAV LB XX Tarybos narė

Susirinkusiems akordeonu grojo Rimas Polikaitis, visi dainavo kovų, laisvės bei partizanų dainas. Prano Valio nuotr.

Rochesterio lietuviai šventė tradicines Kūčias

E. Gervicko lituanistinės mokyklos mokiniai pristatė Kristaus gimimo istoriją. Redos Juodeikis nuotr.
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skaut YBės keLias

Dėmesio! 
Ieškome prekiautojų tradicinei Čikagos lietuvių skautų

Kaziuko mugei, kuri vyks
kovo 1 d. nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p.

Pasaulio lietuvių centre Lemonte. 
Prekystalio kaina – 65 dol.

Daugiau informacijos suteiks
Aušra Petry

tel. 708-349-8432 arba
el. paštu kmvendors2015@gmail.com

„Aušros Vartų/Kernavės” tun-
to Juzės Augustaitytės Vai-
čiūnienės vyr. skaučių būre-

lis jau gyvuoja 20 metų. Atrodo dar taip
neseniai susirinkusios sesės nutarė
įsteigti šį būrelį. Jo tikslas buvo ir vis
dar yra įgyvendinti vyr. skaučių įžodį
– ...būti pavyzdžiu jaunesniesiems ir
visą gyvenimą palaikyti ryšius su lie-
tuvių skautų organizacija.

Š. m. sausio 3 d. būrelio sesės su-
sirinko pas v.s. fil. Renatą Ramanaus-
kaitę-Borucki atšvęsti Kalėdas, Nau-
juosius Metus ir prisiminti būrelio
tikslą – vyr. skaučių įžodį. Būrelio su-
eigos tema: „Nauja pradžia”. Susirin-
kusios sesės vieningai nusprendė, kad
ir naujais metais jos aktyviai daly-
vaus tunto ir Lietuvių skautų sąjungos
veikloje. Tačiau kartais reikia apsi-
žvalgyti aplink ir pamąstyti, ar mes tik-
rai dirbame skautybės naudai. 

Sesė Renata būrelio narėms su-
galvojo projektą. Visoms buvo pa ruošti
kalendorių lapai, kuriuos reikėjo su-
segti. Smagu visoms pabūti ir padirbėti
kartu. Apgailestaujame, kad ne visos
sesės galėjo dalyvauti sueigoje, bet
mes jas visada prisimename ir prane-
šame apie tai, kas būrelyje vyks ta. 

Tada į paruoštų kalendorių lapus
pradėjome žymėti tunto, Akademikų,
bei visos LSS nustatytų renginių da tas,

Nauja 
pradžia

Juzės Augustaitytės Vaičiūnienės būrelio sesės. Pirmoje eilėje sėdi: Judita Urbaitė Hoch, Vida Brazaitytė, Julija Valaitytė-Deuschle;
Ant roje eilėje: Renata Ramanauskaitė-Borucki, Nida Bichnevičiūtė-Petronienė, Ramunė Gaižutytė-Papartienė, Alina Volodkaitė-Da -
vies, Aušra Jasaitytė-Petry ir Rima Žigaitytė.                                                                                                                            Rimos Žigaitytės nuotr.

pvz., Koldūnų vakaras – vasario 6 d., Kaziuko
mugė – kovo 1 d. ir t. t. Visi kalendoriaus lapai už-
pildyti, da tos surašytos, tad belieka kiekvienai se-
sei dalyvauti renginiuose. 

Po to pradėjome mąstyti, kaip galime savo dar-
bais prisidėti prie tunto veiklos. Idėjų daug – su-
tvarkyti Kernavės pastovyklę, pravesti va dovavi-
mo kursus, lėšų telkimo vajus, dalyvauti Kaziu-
ko mugėje, joje su rengti loteriją, suorganizuoti
„Graži nos garažą”, padėti ruošti koldūnus ir t. t.

Daug ką žadame at likti ir jau
pradedame tuos planus įgy-
vendinti.

Esame darbščios. Šiame
būrelyje sesės turi įvairių pa-
reigų: tuntinin kės, „Skautybės
kelio” ir „Skautų aido” redak-
torės, Lietuvių skaučių sąjun-
gos narės ir kt.

Laikas greitai prabėgo, ir
ne tru kus buvo laikas skirstytis,
tad prieš išsiskiriant visos su-
stojome ratu ir su giedojome
„Ateina naktis”. 

Su Naujais metais atėjo ir
nauji pažadai, ir nauji darbai, o
mūsų bū relis tikrai yra pasi-
ruošęs dirbti skau tybės bei vi-
suomenės gerovei.

Dėkojame sesei Renatai,
kad atvėrė mūsų būreliui savo
namų duris.

Sesė Aušra

Koldūnai, koldūnai, koldūnai 
Kviečiame visus Čikagos lietuvių
skautų tuntų seses ir brolius atvykti
į Koldūnų vakarą, kuris vyks vasario
6 d., penktadienį, Pasaulio lietuvių
centre Lemonte. Renkamės 4 val. p.
p. ir gaminsime koldūnus tradicinei
Kaziuko mugei. Vakaras baigsis 10 val.
v. Atsivežkite prijuostes ir gerą nuo-
taiką.

Sesės Judita ir Rima sega kalendorius Buvo labai smagu dirbti kartu.   Aušros Jasaitytės-Petry nuotr.
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Pasitikdami Vasario 16-ąją, prisiminkime
mūsų valstybės simbolio – Tautiškos giesmės
– kelią į tautą. Jū sų dėmesiui siūlome su trum-
 pintą Zig mo Tamakausko pra nešimą, skai-
 tytą renginyje, skirtame pami nėti V. Kudirkos
bibliotekos įkūrimo 90-mečiui.

Žodis himnas kildinamas iš grai kų kalbos žo-
džio hymnos. Tai šventa ir iškilminga giesmė,
senesniuose lai kuose šlovinanti dievus. Daž-

niau siai himnai grupuojami į dvi dalis – bažnyti-
nius himnus ir pasaulieti nius.

Čia plačiau apsistosime prie mū sų valstybinio
himno, paminėdami tautines giesmes, pretenda-
vusias į vals tybinio himno statusą. Valstybi niai
himnai atsirado XIX amžiuje. Jie keičiami retai,
daugiausiai – pasikeitus visuomeninei sistemai.
Dažniau siai jie turi savo žodinę ir muzikinę formą.
Tačiau kartais atliekama tik jų melodija. Pvz., su-
byrėjus Sovietų Sąjungai, kurį laiką Rusijoje buvo
at liekama tik sovietinio himno muzika, o vėliau –
jai pritaikyti nauji žodžiai. Pokario metais, antrą
kartą okupa vus mūsų kraštą sovietams, Justas Pa-
leckis taip pat siūlė savo darb da viams iš Maskvos
palikti Lietuvos himnui tą pačią Vinco Kudirkos su-
 kurtą muziką, o tik pakeisti jo žo džius sovietiniais.

Valstybinis himnas – tai patriotinis muzikinis
kūrinys, reglamentuojamas įstatymais ar kitais tei-
siniais aktais.

Lietuvos valstybės himnas negali būti naudo-
jamas kaip muzikinis kū rinys fonui, reklamai,
pramoginiuose montažuose ir panašiuose atve-
juose. Viešas pasityčiojimas iš Lietuvos valstybės
himno baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

Daug kartų reikalavome, kad Lie tuvos himnas
per pirmąją Lietuvos nacionalinio radijo programą
būtų at liekamas ne tik vidurnaktį – 24 val., bet ir
kiekvienos dienos rytmetį. Pa galiau LR Seimo na-
rių Arimanto Dumčiaus ir Ryto Kupčinsko pa-
stangomis Lietuvos himnas giedamas ir rytmečiais. 

Prieškario Nepriklausomoje Lietuvoje Lietu-
vos radiofono progra mos būdavo pradedamos kom-
pozitoriaus Jono Dambrausko „Malda už Tėvynę”
ir baigiamos Valstybės him nu.

Mūsų himnas atspausdintas 1898 metais šeš-
tame „Varpo” numeryje, minint jo dešimtmetį,
pavadinimu Tau  tiška giesmė. Pats Vincas Kudir ka,
apibūdindamas savo Tautišką gies  mę lyg prana-
šiškai pasakęs: Pa rašiau himną lietuviams. Ta-
čiau iki himno pripažinimo šiai giesmei rei kėjo nu-
eiti dar ne mažą kelio tarpą, reikėjo atlaikyti ir kon-
kurenciją. 

Pradžioje Lietuvos himno reikia mybę tenkino
Adomo Mickevičiaus Pono Tado kreipimosi eilutės
Lietu va, ma no tėvyne, tu esi kaip sveikata... Spaudos
draudimo laikotarpyje labai populiari buvo ir An-
tano Bara nausko daina Nu, Lietuva, nu, Dauguva.
Ši daina skambėjo lyg tautinė giesmė, žadinusi Tė-
vynės meilę, degusi ne apy kanta carizmui, rusifi-
kacijai: Anei rašto, anei druko mums turėt neduoda...
Šią giesmę, kaip liudija rašytojas J. Tumas Vaiž-
gantas, ypač entuziastingai giedodavo jaunimas. Ca-
rinė valdžia stengdamasi šią giesmę uždrausti,
traktavo kaip priešvalstybinį kūrinį. Buvo tada
kreiptasi į Maironį, kad šis parašytų šiai A. Bara-
nausko dainos melodijai pritaikytus naujus žodžius,
prie kurių negalėtų prikibti valdžios cenzūra. Taip
atsirado išpopuliarėjęs tuo metu Maironio eilėraštis
Eina garsas.

Žinomo istorinio romano „Algi mantas” auto-
rius Vincas Pietaris siū lė tautine giesme paversti
Dovydo psalmę Dievas galybių su mumis! Tautoje
labai populiari buvo ir Čes lovo Sasnausko sukom-
ponuota Mai ro nio parašyta giesmė Marija, Ma rija,
kurią ypač mūsų dienomis buvo pamėgęs ir gar-
bingasis popiežius Jo nas Paulius II.

Į Lietuvos himnus pretendavo raiš kios, pat rio-
tinę nuotaiką kelian čios Maironio eilės Kur bėga Še-
šupė... (Česlovo Sasnausko ir Aleksandro  Kača naus -
ko muzika), Pirmyn į kovą už tėvynę, už brangią
žemę Lietuvos! Pastaroji giesmė pradžioje net turėjo
„Lietuvos himno” paantraštę. Taip pat labai po-
puliari tapo Jaunimo gies mė – „Užtrauksme naują
giesmę, broliai, kurią jaunimas tesupras!” (Juozo

Lietuvos himno istorija

Naujalio muzika). Tautine giesme virto Lietuva
brangi (Juozo Naujalio muzika). Ši giesmė ypač buvo
populiari sovietinės okupacijos metais. Ji tarsi
buvo Lietuvos himno pakaitalas, po ilgos draudimo
pertraukos koncertinėje salėje pirmą kartą legaliai
sugiedota vadinamo „chruščioviško atšilimo” metu
Vil niaus universiteto choristų. Ją gie dant – reikš-
dami pagarbą savo Tėvy nei, žmonės visada atsisto-
davo. 

Tautine giesme virto ir Jurgio Zauerveino ei-
lėraštis Lietuvninkai mes esam gimę, atspausdintas
1879 metais Klaipėdoje leistoje Lietuviš koje ceitungoje.
Šis eilėraštis šiek tiek pakoreguotas (Stasio Šimkaus
muzika) dabar įvardytas kaip Mažo sios Lietuvos
himnas. 

Pirmą kartą Tautiška giesmė buvo sugiedota jos
autoriui – Vincui Kudirkai senkant gyvybės jė-
goms, 1899 metais lapkričio 13 dieną Pe terburge su-
rengtame koncerte, skirtame šelpti lietuvius stu-
dentus. Po metų Vinco Kudirkos bendramintis Ka-
zys Grinius spaudoje šią giesmę jau pavadino tau-
tišku himnu, jį pro paguodamas savo šeimos su-
rengtuo se vakarėliuose, įvairiuose susirinki muose.
Giedant šią giesmę, kaip pride rama tikram himnui,
susirinkusieji atsistodavo. Ypač entuziastingai su
gražia himnui skirta pagarba buvo sutikta Tautiš-
ka giesmė Didžiojo Vil niaus seimo išvakarėse su-
rengtame koncerte. Kompozitoriaus Miko Pet rausko
vadovaujamas choras šią giesmę turėjo net kelis kar-

tus pakartoti. 
1906 metais kompozitoriaus An tano Kačanaus-

ko rūpesčiu išleistas leidinėlis jau tiesiogiai vadinosi
Lie tu vos himnu: Lietuvių hymnas. Žo džiai ir melo-
dija V. Kudirkos. Forte pijonui priruošė A. Kačanovs -
kis. Lei dinio viršelį puošė mūsų senasis valstybin-
gumo ženklas – Vytis.

Lietuvos himno giedojimas visuo se Lietuvos
kampeliuose palikdavo didelį įspūdį. Tą įspūdį gra-
žiai apra šo ir rašytoja Žemaitė 1907 metais savo ra-
šinyje Vilniaus „Kanklės”: [...] būrys lietuvaičių už-
traukė sutartinę, visas kambarys, kaip vienas žmogus,
stojo stati, nes pragydo tautišką lietuvišką himną.
Himno gaida sujudino ir sugraudino širdį, atsiminei
neseniai pergyventą laiką, kuomet žmogus bai mėje,
patyliais šnibždėjo: „Lietuva, Tė vyne mūsų”. Sykiu
džiaugsmas šil dė širdį, jog jau iškovojome nors tiek
liuosybės, kad galima tuos žodžius viešai ir balsu dai-
nuoti [...] Lietuvos himno giedojimas žadino lietuvių
širdyse patriotizmą ir viltį, norą pri sidėti prie savo
valstybės atkūrimo, skatino abejojančius žengti lie-
tuvybės keliu. Jadvygos Čiurlionytės tei gi mu, Vin-
co Kudirkos himnas turėjo įtakos ir jos brolio M. K.
Čiurlionio bei visos šeimos atlietuvėjimo procese. 

Pakiliai Lietuvos himnas skambėjo ir 1917 me-
tais rugsėjo mėn. vykusioje Vilniuje Lietuvių kon-
 fe ren cijoje, kurioje buvo išrinkta Lie tuvos Taryba,
įgaliota paskelbti mū sų valstybės atkūrimą. 

Bene iškilmingiausiai su dideliu džiaugsmu
Vinco Kudirkos sukurtas himnas buvo sugiedotas
1920 metų gegužės 15 dieną Kauno muzikinio teatro
salėje, kada čia posėdžiavusio Steigiamojo Seimo pir-
mame posėdyje visiems stovint Seimo pirmininkas
Aleksandras Stulginskis perskaitė Steigiamojo Sei-
mo narių vienbalsiai priimtą Nepriklausomos Lie-
tuvos vals tybės atkūrimo Deklaraciją. Ta die na lai-
koma ir lyg oficialiu Tautiš kos giesmės patvirtinimu
Lie tu vos himnu. Jis tapo ir Nepriklausomos Lietu-
vos simboliu, nereikalavusiu dėl savo populiarumo
jokio forma laus įteisinimo – nė vienoje prieška rio
Lietuvos konstitucijoje jis neminimas.

Sovietams okupavus Lietuvą, po vadinamųjų
„Liaudies seimo rinki mų”, Lietuvos radijas buvo pri-
verstas 22 valandą perduoti Kremliaus kurantų
skambesį, o 24 valandą baig ti programą „Interna-
cionalu”. Ta čiau stumiamas Lietuvos himnas iš
viešo gyvenimo, pasidarė tautinės rezistencijos
simboliu. Ypač tai išryš kėjo 1940 metais rugpjūčio
mėnesio viduryje Kauno sporto halėje vykusiame
Lietuvos mokytojų suvažiavime, kada vietoj bruka -
mo „Internacio na lo” atsistoję mokytojai sugiedojo
Lie tuvos himną. Sėdėję prezidiume Maskvos tarnai
pasijuto lyg nesava me kailyje – čia stojos, čia sėdo,
tiesiog nesusigaudė kaip turi elgtis. Tuometinis Liau-
dies švietimo komisaras Antanas Venclova rašė: Į
mokytojų suvažiavimą arba, kaip jį tada daug kas va-

Nukelta į 13 psl.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LietuVa ir PasauLis

Lankysis Švedijos karališkoji šeima

Pasiūlė Kanadai drauge rengti Ukrainos karius

Pristatyti Baltijos ministrų tarybos prioritetai

Vilnius (ELTA) – Geopolitinio ir in-
formacinio saugumo stiprinimas re-
gione, energetinė nepriklausomybė ir
Europos Sąjungos (ES) Rytų kaimy-
nystės politika – tokius Baltijos mi-
nistrų tarybos prioritetus vardija už-
sienio reikalų ministras Linas Linke-
vičius, sausio 1 d. Lietuvai perėmus pir-
mininkavimą Baltijos Asamblėjai. Anot
ministro, šie klausimai yra aktualūs ne
tik trims Baltijos valstybės, bet ir visai
Europos Sąjungai bei kitoms tarptau-
tinėms organizacijoms. Baltijos Asamb-
lėja ir Baltijos ministrų taryba suteikia
papildomą galimybę Lietuvai, Latvi-
jai ir Estijai koordinuoti savo pozicijas

ir jas pristatyti kitose organizacijose.
Kalbėdamas apie visoms trims Bal-

tijos valstybėms aktualius saugumo
prioritetus, L. Linkevičius visų pirma
akcentavo NATO viršūnių susitikime
Wales priimtų sprendimų įgyvendinimą
– didinti Aljanso sąjunginių pajėgų bu-
vimą, įkurti koordinacinius štabus.
Tam tikri priimtų sprendimų rezultatai
bus pristatyti vasarį vyksiančiame
NATO gynybos ministrų suvažiavime.

Baltijos šalys dirbs ir ES Rytų kai-
mynystės politikos klausimais, stipri-
nant bendradarbiavimą su Ukraina,
Moldova, Gruzija, Baltarusija, Armė-
nija ir Azerbaidžianu. 

Prasidėjo M. K. Oginskio metų renginiai 

Vilnius (ELTA)
– Vilniaus rotušėje
surengta popietė,
skirta Mykolo Kleo-
po Oginskio me-
tams. 250-ąsias M. K.
Oginskio gimimo
metines UNESCO
įtraukė į pasaulio
kultūrai, švietimui,
mokslui, istorinei at-
minčiai svarbių su-
kakčių sąrašą.

Vilnius ir Rietavas – du miestai, ku-
riuose gyveno ir dirbo M. K. Oginskis.
Tad pirmąjį M. K. Oginskio metų ren-
ginį ruošė Lietuvos muzikų sąjunga ir
Rietavo Oginskių kultūros istorijos mu-
ziejus.

Renginio programoje – M. K. Ogins-
kio laiškai, memuarų knygos „Atsimi-
nimai” fragmentai, romansai ir kūri-

niai fortepijonui.
UNESCO paskel-

bus M. K. Oginskio me-
tais, 2015-aisiais pla-
nuojama surengti fes-
tivalius, parodas ir
koncertus, Rietave pa-
statyti M. K. Oginskio
paminklą, Plungėje ati-
daryti restauruotus ku-
nigaikščio rūmus.

Numatyta ieškoti
Lietuvos ir kitų šalių

archyvuose saugomų dokumentų, su-
sijusių su M. K. Oginskio ir kitų kuni-
gaikščių Oginskių veikla ir gyvenimu,
sukurti Oginskių dokumentinio pavel-
do interaktyvią svetainę. 2015-aisiais
taip pat bus išleista proginė moneta, paš-
to ženklas, ketinama išleisti ir į užsie-
nio kalbas išversti su M. K. Oginskiu ir
jo veikla susijusius leidinius.

Vilnius (KAM) – Sausio 20 d. Ot-
tawoje susitikę Lietuvos ir Kanados gy-
nybos ministrai aptarė abiem šalims
aktualius saugumo ir gynybos klausi-
mus. Kanados gynybos ministras Ro-
bert Nicholson padėkojo Lietuvos kraš-
to apsaugos ministrui Juozui Olekui už
principingą Lietuvos poziciją remiant
Ukrainos teritorinį vientisumą. J. Ole-
kas savo ruožtu pasiūlė Kanadai pa-
remti trišalės Lietuvos, Lenkijos ir
Ukrainos brigados (LITPOLUKRB-
RIG) projektą ir kartu rengti brigadai
priskirtus Ukrainos karius.

Bendra Lietuvos, Lenkijos ir Uk-
rainos brigada LITPOLUKRBRIG įkur-
ta 2014 m. rugsėjo mėn. Ji yra skirta pa-

dėti Ukrainai perimti NATO šalių pa-
tirtį ir standartus, plėtoti efektyvias ka-
rines pajėgas. Brigadai priskirti kariai
dalyvaus bendrose mokymuose ir pra-
tybose. Prireikus, brigada ar atskiri jos
elementai galės būti siunčiami į tarp-
tautines operacijas, kurioms suteiktas
Jungtinių Tautų Organizacijos Sau-
gumo Tarybos mandatas.

Lietuvos ir Kanados gynybos mi-
nistrai taip pat aptarė šiemet lapkritį
Lietuvoje Kanados organizuojamas
tarptautines pratybas „Klevo skliau-
tai” (angl. „Maple Arch”), kuriose da-
lyvaus brigadai LITPOUKBRIG pri-
skirti kariai.

Ukraina apginkluos dar 50 000 vyrų

Kijevas (ELTA) – Siekdama įveik-
ti prorusiškus separatistus, Ukraina,
vyriausybės duomenimis, pradėjo da-
linę dar 50 000 vyrų mobilizaciją. Ka-
riai, kurie jau ilgą laiką tarnauja šalies
Rytuose, bus pakeisti rezervistais, pra-
nešė Gynybos ministerija.

Separatistų vadovas Aleksandras
Zacharčenka apkaltino provakarie-
tišką vyriausybę Kijeve „rengiantis ka-
rui”. „Mes ne silpni ir esame pasiren-
gę deramai reaguoti”, – įspėjo jis Do-

necke.
Ukrainos televizija rodė vaizdus,

kaip jauni vyrai yra apžiūrimi medi-
kų ir gauna ginklą bei uniformą. Dar
dviem etapais nuo balandžio ir birže-
lio į tarnybą bus pašaukta daugiau
kaip 50 000 vyrų.

Dalinė mobilizacija didina šalies
saugumą, sakė prezidento Petro Po-
rošenkos patarėjas, atkreipdamas dė-
mesį į Rusiją. 

Manila (Vatikano radijas) – Popiežiaus Pranciškaus aukojamose šv. Mišiose
Filipinų sostinėje Maniloje sausio 18 dieną dalyvavo 6 mln. žmonių. Šį skaičių
patvirtino miesto žinybos. Tai naujas pasaulio rekordas. Ligšiolinis rekordas pri-
klausė popiežiui Jonui Pauliui II – į jo aukotas šv. Mišias toje pat vietoje 1995-ai-
siais buvo susirinkę 5 mln. tikinčiųjų.  BBC News nuotr.

Vilnius (Prezidentūros info) – Jau
sausį Prezidentė Dalia Grybauskaitė
vyks į buvusią Aušvico koncentracijos
stovyklą Lenkijoje, kur dalyvaus Ho-
lokausto aukų minėjime, vasarį pla-
nuojamas šalies vadovės vizitas į Vo-
kietiją, kasmetinę Miuncheno saugumo
konferenciją, kurioje didelis dėmesys
skiriamas Ukrainos konfliktui. Bene to-
limiausia išvyka Prezidentės laukia
Pietų Amerikoje. 

„Kadangi Prezidentė yra Pasaulio
moterų tarybos vadovė, ji vyks į Čilę,
kur rengiamas didelis lygių galimybių
renginys”, – sakė Prezidentės vyriau-
sioji patarėja užsienio politikos klau-
simais Jovita Neliupšienė. 

Tarp kitų numatomų vizitų – Eu-
ropos vadovų tarybos posėdis Briuse-
lyje, „Expo” parodos lankymas Milane,
kelionė į Ukrainą atsiimti šios šalies
Aukščiausiosios akademinės tarybos
skirto Metų žmogaus apdovanojimo. 

Prezidentės vyriausioji patarėja
pranešė, kad minint Lietuvos nepri-
klausomybės 25-ąjį jubiliejų į mūsų
šalį atvyks Islandijos prezidentas Ola-
fur Ragnar Grimsson. 

Rudenį Vilniuje laukiama valsty-
binio Švedijos karališkojo šeimos vizi-
to, kuris, anot J. Neliupšienės, bus iš-
skirtinis savo protokoliniais elemen-
tais. Rudenį Lietuvoje taip pat lankysis
Latvijos ir Estijos prezidentai. 

Šv. Mišiose Maniloje dalyvavo 6 mln. žmonių

New Yorkas (ELTA) –1 proc. pa-
saulio turtingiausiųjų tenkanti turto
dalis aplenks visų likusių gyventojų tu-
rimas lėšas, rodo atliktas tyrimas.

1 proc. turtingiausiųjų turima ak-
tyvų dalis 2016 metais pasieks 50 proc.
visų pasaulio lėšų, jeigu išliks dabar-
tiniai augimo tempai. 2009–2014 metais
jų valdomo pasaulinio turto dalis pa-
kilo nuo 44 iki 48 proc.

Pateikiami duomenys įspėja, kad
toks kylantis „turtinės nelygybės pot-
vynis” labai trukdo kovai su pasauli-
niu skurdu. Apie 46 proc. likusios tur-
to dalies priklauso maždaug penkta-

daliui pasaulio elito.
Likusiajai gyventojų daliai, su-

darančiai kiek mažiau nei keturis
penktadalius visos žmonijos, tenka
vos 5,5 proc. visų pasaulio aktyvų – 2014
metais vienam asmeniui vidutiniškai
teko 3 tūkst. 851 JAV doleris. Rodiklis
nėra įspūdingas, palyginti su elitui ten-
kančiu vidurkiu, – 1 proc. pasaulio tur-
tingiausiųjų vienam asmeniui tenka
vidutiniškai 2,7 mln. JAV dolerių.

Šimto Lietuvos turtingiausiųjų
sąrašas skelbiamas  tinklalpyje http://
ekonomika.balsas.lt/karjera/tur-
tas/visi

Pusė pasaulio turto – 1 proc. rankose?

Haga (ELTA) – Dėl neįvykdyto Ha-
gos arbitražo teismo sprendimo, pagal
kurį Rusija buvusiems „Jukos” akci-
ninkams turėjo išmokėti 50,086 mlrd.
JAV dolerių kompensaciją, šaliai skir-
ta bauda. Per metus besikaupianti
suma pasieks 886,5 mln. JAV dolerių, t.
y. po 2,4 mln. JAV dolerių per dieną. 

Pagal teismo sprendimą nuo 2014
metų liepos Rusijai buvo skirta 180
dienų kompensacijai išmokėti. Nuo

sausio 15-os dienos už neišmokėtą sumą
pradėtas taikyti ir baudos procentas.

Rusijai nevykdant teismo spren-
dimo bauda vis didės: už pirmuosius
metus ji sudarys 887 mln. JAV dolerių,
už antruosius – jau 902 mln. JAV dol.

Rusija priteistų įsipareigojimų ne-
pripažįsta, todėl praėjusių metų lapkritį
Hagos teismui pateikė apeliacinį skun-
dą. Šio nagrinėjimo procedūra prasidės
sausio 28 d. 

Rusijai skirta bauda didėja kas dieną

Briuselis (BNS) – Europos Sąjun-
ga (ES) apskųs gruodį priimtą teismo
sprendimą, kuriuo nurodoma išbraukti
palestiniečių islamistų grupuotę „Ha-
mas” iš Europos sudaryto teroristinių
organizacijų sąrašo.

28 ES valstybių užsienio reikalų mi-
nistrai nusprendė apskųsti sprendimą
dėl „Hamas” palikimo ES teroristų są-
raše. 

Palestiniečių islamistų judėjimas
„Hamas” amoralia pavadino Europos
Sąjungos (ES) apeliaciją, kuria siekia-

ma palikti šią grupuotę Bendrijos su-
darytame teroristinių organizacijų są-
raše, nors prieš mėnesį vienas Europos
teismas nurodė ją iš to sąrašo išbrauk-
ti.

ES Bendrasis Teismas gruodį nu-
rodė pašalinti „Hamas” iš teroristinių
organizacijų sąrašo, pažymėjęs, kad
2001 metais priimtas sprendimas įtrauk-
ti grupuotę į tą sąrašą buvo pagrįstas ne
svarbiais teisiniais argumentais, o „fak-
tiniu kaltės primetimu, perimtu iš ži-
niasklaidos ir interneto”.

„Hamas” – ne teroristinė organizacija?
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GMO pasėliai Lietuvoje 
gali atsirasti jau po metų

Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmi-
ninkas Andriejus Stančikas įsi-
tikinęs, kad Europos Sąjungos

(ES) sprendimas Bendrijos narėms
pačioms spręsti dėl genetiškai modi-
fikuotų organizmų (GMO) auginimo
nėra esminis, nes ligoms atsparesnės
ir pigesnės užauginti genetiškai mo-
difikuotos kultūros savaime išstums
tradicinius pasėlius.

Praėjusią savaitę Europos Par-
lamentas pritarė Europos Komisijos
pasiūlymui, kuriame numatoma ap-
sisprendimo teisę dėl GMO auginimo
palikti ES narėms. A. Stančiko teigi-
mu, toks sprendimas rodo, kad ES yra
linkusi aukoti savo aukštus žemės
ūkio ir maisto saugos standartus dėl
ekonominių paskatų ir laisvosios
prekybos susitarimo su JAV. GMO au-
ginimas buvo vienas iš esminių stab-

džių tokio susitarimo pasirašymui,
nes ES anksčiau laikėsi principinės
pozicijos, jog genetiškai modifikuotų
kultūrų į Bendriją iš JAV įvežti ne-
galima.

ŽŪR pirmininkas teigė, kad GMO
Lietuvoje gali atsirasti jau po viene-
rių-dvejų metų.

Šiuo metu genetiškai modifikuoti
kukurūzai „MON 801” ES teritorijo-
je auginami Čekijoje, Slovakijoje, Is-
panijoje, Portugalijoje ir Rumunijoje.
Vokietija, Prancūzija, Italija, Austri-
ja, Graikija, Liuksemburgas, Lenki-
ja, Vengrija, Bulgarija GMO augini-
mą savo teritorijoje draudžia. ES
maisto saugos tarnyba įvertino, kad
šie draudimai nėra moksliškai pa-
grįsti, o kai kurių šalių teismai nu-
sprendė leisti atšaukti draudimus. 

ELTA

Lietuvai  draudimai nebus panaikinti

Berlyno „Žaliojoje savaitėje” Ru-
sijos atstovams prabilus apie
galimybę panaikinti maisto

produktų embargą kai kurioms Eu-
ropos Sąjungos šalims, Lietuva į šį są-
rašą nepatenka.

Su Rusijos ir Baltarusijos dele-
gacijos atstovais Vokietijos sostinėje
buvo susitikęs ir Valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos (VMVT) at-
stovas Jonas Milius, jis aptarė ne tik
embargo, bet ir kiaulių maro bei kro-
vinių tranzito problemas. VMVT va-
dovo teigimu, kai kurios Vakarų Eu-

ropos šalys – pvz., Prancūzija, Olan-
dija, Vokietija, – dėl embargo panai-
kinimo pasirengusios pasirašyti dvi-
šales sutartis. „Mes nebuvome įvar-
dyti tame sąraše”, – teigė J. Milius.

„Žaliosios savaitės” parodos Ber-
lyne metu Rusijos veterinarijos ir fi-
tosanitarijos tarnybos „Rosselchoz-
nadzor” vadovas Sergejus Dankvertas
teigė, kad Maskva yra pasiruošusi
panaikinti pernai rugpjūtį įvestą
draudimą iš Europos importuoja-
miems maisto produktams. 

ELTA

Lankėsi Europos bankų priežiūros 
vadovė D. Nouy 

Lietuvos banke sausio 19–20 die-
nomis lankėsi Europos Cent-
rinio banko (ECB) Priežiūros

valdybos pirmininkė Daniele Nouy. Į
Lietuvą pirmą kartą atvykstančią
Europos bankų priežiūros sistemos
vadovę priėmė Lietuvos banko val-
dybos pirmininkas Vitas Vasiliaus-
kas. 

Susitikime, kuriuo simboliškai
pažymimas Lietuvos prisijungimas
prie ECB bendrojo priežiūros me-
chanizmo, aptartas būsimas Lietuvos
banko ir ECB bendradarbiavimas

vykdant bankų priežiūrą. 
„Pirmininkaudami ES Tarybai

svariai prisidėjome prie bankų są-
jungos sukūrimo. Šiandien, būdami
naujos Europos bankų priežiūros
sistemos nariai, jau turime galimybę
praktiškai įgyvendinti tai, ką pla-
navome”, – sakė Lietuvos banko val-
dybos pirmininkas Vitas Vasiliaus-
kas. Jo vertinimu, „mūsų narystė
bankų sąjungoje – tai realus šalies in-
dėlis stiprinant bendrą finansų rin-
ką ir kuriant naujos kokybės bankų
priežiūrą, pajėgią laiku aptikti prob-
lemas ir taip išvengti galimų nuo-
stolių, vyriausybių patiriamų gelbs-
tint bankus arba likviduojant jų žlu-
gimo padarinius”. 

Šių metų sausio 1 d. Lietuvai ta-
pus bankų sąjungos nare, Lietuvos
bankas įgijo balso teisę ECB Prie-
žiūros valdyboje, kuri sprendžia svar-
biausius euro zonos bankų priežiūros
klausimus. Trijų didžiausių Lietuvos
bankų – SEB, ,,Swedbank”, DNB ban-
kų – tiesioginę priežiūrą perėmė
ECB.

Berlyne vyksta 80-oji tarptautinė
maisto pramonės, žemės ūkio ir
sodininkystės paroda „Žalioji

savaitė 2015”. Lietuva savo tautinį pa-
veldą, kulinarinius gardėsius, išskir-
tinius maisto pramonės įmonių ga-
minius parodoje  pristato 13-tą kartą.

„Žalioji savaitė” („Grüne woche”)
– tai tarptautinė maisto, žemės ūkio ir
sodininkystės paroda, vykstanti nuo
1926 metų, tapo viena populiariausių
pasaulyje. Pernai parodoje apsilankė
407 tūkst. lankytojų. 

Šiemet Žaliojoje savaitėje’’ – 1 658
dalyviai iš 68 šalių.

Ir grožybės, ir skanumynai

Parodos dalyviai iš Lietuvos mais-
to produktus ir tautinį paveldą pri-
stato naujoviškame ir moderniai
įrengtame stende. 

Savo rankomis sukurtus gami-
nius rodo tautodailininkai – šiaudi-
nius sodus, žvaigždes, eglutės žais-
liukus, popieriaus karpinių paveiks-
lus, verbas. Demonstruojama, kaip
kepamas tautinio paveldo produktas
– šakotis, lankytojai vaišinami arba-
tomis, natūraliu lietuvišku medumi su
vaistažolių ir uogų ekstraktais.

Lietuvos stende taip pat yra didž-
kukulių, firminės baravykienės duo-
nos kepalėlyje, kepto kalakuto su
obuoliais, troškintos jautienos, keptos
kiaulienos bei kalakutienos, lietuviš-
kų parūkytų dešrelių bei karkos, fi-
gūrinių meduolių, kepto sūrio, ir, ži-
noma, alaus bei giros. Savo veiklą
stende pristato Lietuvos kaimo turiz-
mo asociacija.

Kulinarinis 
Baltijos šalių kelias

Latvijos atstovai organizavo Ku-
linarinį Baltijos šalių kelią. Latvija,
prie šio renginio pakvietė prisijungti
šalis, išsidėsčiusias aplink Baltijos
jūrą: Lietuvą, Daniją, Švediją, Suo-
miją, Norvegiją, Lenkiją, Vokietiją ir
Estiją. Visos devynios šalys kartu pri-
stato savo kulinarinį paveldą ir pa-
vaišina parodos dalyvius tradiciniais
patiekalais.

Lietuva šio renginio metu siūlo
tradicinį varškės sūrį, midų ir kasti-
nį su bulvėmis. O štai danai kviečia ra-
gauti nacionalinio alaus ir sūrio, šve-
dai vaišina ekologiška degtine, jų kai-
mynai norvegai – rūkyta lašiša, lenkai
– kiauliena. Šis sumanymas, tikima-
si, atkreips dar didesnį dėmesį į Bal-
tijos jūros regiono valstybių kulina-
rinį paveldą.

Prekyba 
su Vokietija – svarbi Lietuvai

Maisto produktų eksportas yra
svarbi mūsų šalies ekonomikos dalis.
2013 m. žemės ūkio ir maisto produk-
tų eksportas iš Lietuvos siekė 4695,8
mln. eurų, importas – 3722,2 mln.
eurų. Žemės ūkio ir maisto produktai
sudarė 19,1 proc. viso Lietuvos prekių
eksporto ir 14,2 proc. viso importo.

Prekyba su Vokietija užima ne-
mažą Lietuvos užsienio prekybos že-
mės ūkio ir maisto produktais dalį.
2013 m. eksportas į šią šalį sudarė
6,8 proc. viso žemės ūkio ir maisto pro-
duktų eksporto ir siekė 319,1 mln.
eurų. Eksporto struktūroje pagal ša-
lis Vokietija buvo 3 vietoje iš 134 šalies.

Į Vokietiją daugiausia ekspor-
tuota lietuviškos kilmės rūkytų žuvų
(lašišos), grietinėlės, žuvies filė ir ki-
tos žuvų mėsos, rapsų, kviečių. Iš Vo-
kietijos importuota kiaulienos, per-
dirbto tabako, šviežių arba atšaldytų
žuvų, kavos.

Paroda „Žalioji savaitė” šiemet
vyks iki sausio 25 dienos.

Parodos metu – protestai

Tuo metu, kai duris lankytojams
atvėrė „Žalioji savaitė”, tūkstančiai vo-
kiečių Berlyne protestavo prieš pra-
moninį žemės ūkį, laisvos prekybos
susitarimą su JAV ir genetiškai mo-
difikuotus produktus.

Pasinaudoję „Žaliosios savaitės”
atidarymu kaip dingstimi, į akciją
susirinko apie 50 tūkst. protestuotojų.
Pagrindinis akcijos šūkis – „Mums
gana pramoninio žemės ūkio”. Šią
akciją jau penkti metai rengia daugiau
kaip 100 organizacijų koalicija, vie-
nijanti žemdirbius, pilietines asocia-
cijas, vartotojų, gyvūnų gerovės ir
aplinkos apsaugos organizacijas. Ši
koalicija reikalauja iš vyriausybės
žemės ūkio politikos pokyčių.

Protestas buvo nukreiptas prieš
pramoninį ūkininkavimą, kuris ne-
suderinamas su gyvūnų gerovės už-
tikrinimu, rūšių įvairovės išsaugoji-
mu, baiminamasi, kad tai dar labiau
sustiprės Briuseliui pasirašius laisvos
prekybos sutartį su Washingtonu.

Vokietijos žemės ūkio politika at-
vedė prie situacijos, kai nuo 2000 metų
apie 80 proc. šalies ūkininkų pasi-
traukė iš kiaulių auginimo verslo, o jų
vietą užėmė stambios pramoninės
kiaulininkystės įmonės. Prieš pen-
kiolika metų Vokietijos kiaules augi-
no 125 tūkst. ūkininkų, o dabar – vos
25 tūkst.                                          MŪ info

Daniele Nouy sott.net nuotr. 

VersLo n auJienos

euro ir kitų valiutų santykiai (2015 metų sausio 21 d.)
1 USD (JAV doleris) – 1,56 EUR
1 AUD (Australijos doleris) – 1,41 EUR
1 CAD (Kanados doleris) – 1,40 EUR
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 0,76 EUR
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 1,50 EUR

Vyksta paroda „Žalioji savaitė” 

Lietuvos stendas dar prieš atidarymą „Grüne Woche” nuotr.
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Po DieVo sParnu

Šią savaitę įvairiose Lietuvos vyskupijose yra meldžiamasi už visų krikš-
čionių vienybę. Bažnyčia atsako į didį Kristaus troškimą – Tegu visi bus
viena! Kaip Tu, Tėve, manyje ir aš Tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse

(Jono evangelija 17, 21). 
Istorijos bėgyje nuo Romos katalikų bažnyčios atsiskyrė broliai ortodok-

sai, vėliau protestantai ir ilgą laiką tarp šių bažnyčių nebuvo jokio ryšio, kiek-
viena save laikė ta tikrąja Kristaus bažnyčia ir dialogas tarp skirtingų krikš-
čionių buvo neįmanomas. 

Rytų ir Vakarų bažnyčias XI a. išskyrė daugiau ne teologinės doktrinos, bet
politinės aplinkybės. Kaip didžiausiu teologiniu nesutarimu įvardijama filio-
que: šv. Dvasia kyla iš Tėvo per Sūnų, meldžiasi Rytų krikščionys; mes savo Ti-
kėjimo išpažinime sakome – iš Tėvo ir Sūnaus. Iš esmės juk šie teiginiai ne-
prieštarauja vieni kitiems.

Su protestantų bažny-
čia, kuri atsiskyrė XVI a.,
didžiausias teologinis ne-
sutarimas buvo dėl tikin-
čiųjų nuteisinimo. Protes-
tantai teigė, kad užtenka ti-
kėjimo į Jėzų Kristų, kad
būtum nuteisintas ir išga-
nytas. Katalikai akcentavo
artimo meilės darbus, be
kurių mūsų tikėjimas yra
miręs. Vėl gi šie teologiniai
pasvarstymai nepriešta-
rauja vieni kitiems, jie
nėra priežastis užsidaryti
krikščionims vieniems
nuo kitų ir gyventi neat-
leidime. Šie susiskaldy-
mai, karai tarp krikščio-
nių visada žeidė Kristų.
Juk kažkada danguje mes
vis tiek būsime viena, vie-
nas kūnas Kristuje, tad šia
vienybe galime pradėti
džiaugtis jau šioje žemėje. 

Vienas iš didžiausių
ekumenizmo šviesos ne-
šėjų buvo popiežius Jonas
Paulius II, kuris pirmasis
žengė krikščionių susitai-
kymo keliu 2000-aisiais, ju-
biliejiniais, metais atsi-
prašydamas už įvairias
Katalikų bažnyčios nuo-
dėmes, kurios ir sąlygojo krikščionių susiskaldymą. Jonas Paulius II parašė savo
žymiąją encikliką Ut unum sint, kurioje svarsto, kaip galėtų labiau suartėti krikš-
čionių bažnyčios. Ypač Ortodoksų bažnyčia yra viskuo labai artima katalikams.
Vienintelė tikra problema yra popiežiaus institucija. Šioje enciklikoje popiežius
siūlo Ortodoksų bažnyčiai perimti dalį absoliučios popiežiaus valdžios. Nuo pat
savo išrinkimo pradžios jis tikėjo susitaikymo su Ortodoksų bažnyčia galimybe.
Savo istorinėje kelionėje į Bukareštą, Rumuniją, 1999 m. gegužės 9d. jis pirmą
kartą istorijoje meldėsi su Romos stačiatikių patriarchu Teoktistu. Pirmą kar-
tą nuo 1054 m. Bažnyčios skilimo popiežius aktyviai dalyvavo stačiatikių mi-
šiose. Abu Bažnyčių vadovai apsikabino 200 000 žmonių akivaizdoje ir kartu nu-
silenkė prieš Jėzaus paveikslą. Jonas Paulius II ragino krikščionis ieškoti to,
kas juos jungia: Dievo žodis, maldos tradicija, nacių ir sovietų rėžimuose nu-
žudytų įvairių krikščioniškų konfesijų tikintieji. Jie jau susivienijo vienoje au-
koje už Kristų ir yra krikščionių vienybės liudytojai danguje. 

Vienas iš nuostabiausių šių dienų krikščionių vienybės liudijimų yra Tai-
ze vienuolyno broliai ir jų rengiami ekumeniniai krikščionių maldos susitikimai.
Brolis Roger, Taize bendruomenės įkūrėjas, 2005 m. mirė smurtine mirtimi. Ga-
lima sakyti tai buvo jo auka Dievui už krikščionių vienybę, dėl kurios jis visą
savo gyvenimą darbavosi. Jaunystėje, rašė brolis Roger, mane glumino tai, kad
mačiau kaip krikščionys – kurie vis dėlto gyvena Dievo meile – eikvoja tiek ener-
gijos, kad pateisintų susiskal dymą. Todėl nutariau, kad būtinai reikia įkurti ben-
druomenę, kur žmo nės siektų suprasti vieni kitus ir susitaikinti vieni su kitais,
ir per tai įgyvendinti bendrystės parabolę.

Visu savo gyvenimu brolis Roger skelbė visų krikščioniškų bažnyčių su-
sitaikymą. Popiežius Jonas Paulius II lankydamasis Taize vienuolyne Pran-
cūzijoje, pavadino Taize mažuoju Bažnyčios pavasariu. Ir dabar šis vienuoly-
nas suburia viso pasaulio krikščionis bendrai maldai prie kryžiaus, kuris yra
visų krikščionių vienybės ženklu. 

Džiugu, kad Lietuvoje įvairios krikščioniškos bažnyčios ne tik susirenka
bendrai maldai, bet kartu siekia bendrų vertybinių tikslų. Pavasarį visų kon-
fesijų tikintieji Vilniuje surengė eiseną už šeimą kaip šeimos autoriteto svar-
bumo paliudijimą. Valstybėje bandant prastumti lobistinius įstatymus prieš žmo-
gaus gyvybę ir jo orumą, įvairios krikščionių bažnyčios kartu suvienija jėgas
kovai už pamatines krikščioniškąsias vertybes. 

Krikščionių vienybės savaitė
RENATA ŽIŪKAITĖ Valstybinis studijų fondas (to-

liau – Fondas) informuoja,
kad 2015 m. sausio 26   d.

pradedamas valstybės paramos sky-
rimo išeivijos ir lietuvių kilmės už-
sieniečių vaikų, vaikaičių, provai-
kaičių studijoms Lietuvos aukš to-
siose mokyklose   (toliau – Parama)
konkursas (toliau – Paramos skyrimo
konkursas).

Paramos skyrimo konkursas
skelbiamas ir Parama teikiama va-
dovaujantis Valstybės paramos išei-
vijos ir lietuvių kilmės užsieniečių
vaikų, vaikaičių, provaikaičių stu-
dijoms Lietuvos aukštosiose mo kyk-
lose skyrimo tvarkos aprašu, pa tvir-
tintu Lietuvos Respublikos švieti mo
ir mokslo ministro 2012 m. ba landžio
25 d. įsakymu Nr. V-734 ir Valstybinio
studijų fondo direktoriaus 2012 m. ge-
gužės 18 d. įsakymu Nr. V1-42 „Dėl
Valstybinio studijų fondo direkto-
riaus 2010 m. sausio 6 d. įsakymo  Nr.
V1-2 ‘Dėl Paramos išeivijos ir lietuvių
kilmės užsieniečių vaikams, vaikai-
čiams, provaikaičiams skyrimo nuo-
statų ir prašymo skirti paramą for-
mos patvirtinimo’ pakeitimo”.

Išeivijos ir lietuvių kilmės už-
sieniečių vaikams, vaikaičiams, pro-
vai kaičiams gali būti skiriama dvie-
jų rūšių parama: stipendija ir/ar so-
cia-li nė išmoka.

Išeivijos ir lietuvių kilmės už-
sieniečių vaikai, vaikaičiai, pro-
vaikaičiai, studijuojantys   Lie-
 tuvos aukštosiose mokyklose ir
norintys gauti valstybės paramą, turi
būti:

1.  priimti į pirmosios pakopos,
vientisąsias arba antrosios pakopos
studijas Lietuvos aukštojoje mo-
 kykloje;

2. paskutinę sesiją išlaikę be aka-
deminių skolų (šis punktas netaiko-
mas pirmosios pakopos, vientisųjų
arba antrosios pakopos studijų pir-
mojo semestro studentams ir stu-
dentams, pretenduojantiems gauti
socialinę išmoką).

Parama neskiriama studentams,
studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie
atvyko, kalbas.

Parama skiriama konkurso bū -
du, du kartus per metus pavasario ir
rudens semestre.

Išeivijos ir lietuvių kilmės už-
sieniečių vaikai, vaikaičiai, provai-
 kaičiai, studijuojantys Lietuvos aukš-

 tosiose mokyklose ir norintys gau-
ti valstybės paramą 2015   m. pa-
vasario semestre, nuo 2015 m. sau-
sio 26  d. iki 2015  m. vasario 20 d.
privalo:

1.    užsiregistruoti Fondo in-
terneto tinklalapyje ir elektroni-
niu būdu užpildyti nustatytos for-
mos paraišką. Paraiškos paramai
gauti yra teikiamos elektroniniu
būdu fondo interneto tinklapyje au-
torizuojantis per elektroninę banki-
ninkystę arba elektroninio parašo
sistemas;

2. studentas, kuris dėl Paramos
kreipiasi pirmą kartą, paraiškoje
pažymi, kad yra išeivijos ar lietuvių
kilmės užsieniečio vaikas, vaikaitis,
provaikaitis, ir iki paraiškų teikimo
termino pabaigos privalo pateikti
užsienio lietuvio ar išeivio statusą
patvirtinančius dokumentus, arba
teisės aktų nustatyta tvarka patvir-
tintas jų kopijas:

a)    lietuvių kilmės užsieniečių
vai kai, vaikaičiai, provaikaičiai turi
pateikti krašto Lietuvių Bendruo-
 menės arba kitos institucijos išduo-
tą lietuvių kilmę patvirtinantį do-
kumentą arba teisės aktų nustatyta
tvarka patvirtintą jo kopiją;

b)  išeivijos vaikai, vaikaičiai,
provaikaičiai turi pateikti doku-
mentus, patvirtinančius, kad jie ne
mažiau kaip 3 metus yra gyvenę už-
sienyje, o atvykę į Lietuvos Respub-
liką pra dė jo mokytis ne žemesnėje nei
aštunta klasėje.

3. Studentas, norintis gauti so-
cialinę išmoką, paraiškoje pažymi
socialinį kriterijų, pagal kurį preten -
duoja gauti socialinę išmoką, ir iki
pa raiškų teikimo termino pabaigos
privalo pateikti Fondui socialinę
pa dėtį patvirtinančius dokumen-
tus (šeimos narių skaičių patvirti-
nančius dokumentus, mirties liudi-
jimus ir pan.) arba teisės aktų nu-
statyta tvarka patvirtintas jų kopijas,
išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo,
kad dokumentų pateikti nereikia.

Išeivio ar užsienio lietuvio sta-
tusą patvirtinančius dokumentus ir
socialinę padėtį patvirtinančius do-
kumentus studentas turi išsiųsti re-
gistruotu paštu arba atnešti į Fondą.

Daugiau informacijos apie Pa-
ramos suteikimo sąlygas ir tvarką tei-
kiama tel. +370-5-2639158 bei Fondo in-
terneto tinklalapyje www.vsf.lt.

Brolis Roger

Dėl paramos išeivijos ir lietuvių kilmės
užsieniečių vaikams, vaikaičiams,
provaikaičiams skyrimo konkurso
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ONA RADZEVIČIENĖ

Mūsų akys – vienas iš svarbiau sių or-
ganų. Tai yra neįkainojama gam tos do-
vana, juk apie 70 proc. in for macijos
apie supantį pasaulį mes gauname
regėjimo pagalba. Išsaugo ti sveikas
akis, o tuo pačiu regėjimą, yra nepa-
prastai svarbu, ypač dabarti niame ci-
vilizuotame pasaulyje, ku ria me gausu
kompiuterių, televizorių, išmaniųjų
telefonų. Ir nereikia laukti, kol paste-
bėsime, kad blogėja regė ji mas, pra-
dėkime stiprinti akis kuo anksčiau. Tai
nereikalauja didelių kaštų, bet tam
reikia pasiryžimo ir nusiteikimo paau-
koti kažkiek laiko ir lėšų. Ir po kiek lai-
ko pajusite, koks tai yra didžiulis indėlis
į jūsų svei katą, kai galima keletą metų
atitolinti akinių ar kontaktinių linzių bū-
ti nybę, o taip pat apsaugoti akis nuo to-
kių ligų, kaip kataraktas, geltonosios
dėmės degeneneracija (macular de-
generation), kurios veda prie visiš ko re-
gėjimo netekimo.

Regėjimą 
išsaugančios dietos

Vienas iš pagrindinių veiksnių iš-
 saugoti regėjimą yra teisinga mityba,
įjungiant į ją maisto produktus, kurie
stiprina akis ir apsaugo nuo įvairių
ligų. Natūraliai išsaugoti re gė jimą
padeda:

maistas, turtingas vitaminais A, C, E,
o taip pat mikroelementais tokiais,
kaip cinkas ir varis. Šių vitaminų
bei mikroelementų randama mor kose,
špinatuose, citrusiniuose vaisiuose,
kivi, sūriuose;

maistas, kuriame gausu an tiok sidantų,
tokių kaip beta karotinas, zeaksanti-
nas, luteinas, naikinan čių laisvuo-
sius radikalus, at si ran dančius senė-
jant organizmui. Val gant tamsiala-
pes daržoves, moliūgus, saldžias bul-
ves, morkas, raudonus bei geltonus pi-
pirus, kiaušinių try nius jūs praturti-
nate organizmą mi nėtais antioksi-
dantais, pagerinan čiais regėjimą ir ap-
saugančiais akis nuo senatvinės gel-
tonosios dėmės degeneracijos;

vynuogės, Goji uogos, mė ly n ės, tu-
rinčios savo sudėtyje flavanoidų (Ant-
hocyanin), kurie ne tik pasižymi stip-
riu antioksidaciniu poveikiu, bet tuo
pačiu apsaugo organizmą nuo užde-
gimų ir gerina regėjimą.

riebios žuvys, tokios kaip sardi-
nos, silkės, lašišos, menkės, skumb rės.
Valgant jas organizmas praturti namas
omega –3 riebalinėmis rūgšti mis, ku-
rios sustiprina ląstelių membranas bei
apsaugo ląsteles nuo kenks mingo lais-
vųjų radikalų povei kio. Žuvis siūloma
vartoti pagautas vandenynuose, bet ne
išaugintas ūkiuo se (farm raised). Jei
nesate žuvų mėgėjas, vartokite aukš-
tos kokybės žuvų taukus;

česnakai, kaparėliai, svogū nai, tu-
rin tys savo sudėtyje lecitino, sieros ir
cisteino, gali apsaugoti akis nuo ka-
taraktos;

nepamirškite gerti pakankamai van-
dens, tuo apsaugant organiz mą nuo de-
hidratacijos bei sausų akių sindromo.
Mažiau vartokite gy vulinių riebalų.
Mažinkite cukraus kiekį, nes jis ken-
kia akių lęšiukui.

sVeikata

Išsaugokime regėjimą natūraliomis priemonėmis

Regėjimą gerinantys pratimai

Didelę reikšmę regėjimo stiprini-
mui turi pratimai. Juos galite atlikti
ryte, vakare, bet kuriuo dienos metu,
kai pajuntate, kad akys yra pavargu-
sios. Jei šiuos pratimus sąžiningai at-
 liksite mėnesį ar ilgiau, iš tiesų pa ma-
 tysite rezultatus. Jūsų akys taps drėg-
nesnės, sveikesnės, pagerės regė jimas,
sumažės akių nuovargis, taip pat ap-
saugosite akis nuo drumsčių (floaters)
atsiradimo. Atlikite šiuos pra timus:

šilumos terapija. Patrinkite delnus
vienas į kitą, kol jie sušils. Uždė kite del-
nus ant akių, ir palaikykite 5–10 se-
kundžių; 

dėmesio mankšta – laikykite pieš-
tuką per ištiestos rankos ilgį, akių ly-
gyje, žvilgsnį nukreipkite į pieš tuko
galą. Įkvėpdami pieštuką artinkite
prie nosies, o iškvėpdami – atitrauki-
te per ištiestos rankos ilgį. Pratimą kar-
tokite apie 10 kartų, ne atitraukdami
žvilgsnio nuo pieštuko galo;

akių sukimas pagal laikrodžio rodyk-
lę. Įsivaizduokite, kad stovite priešais
didžiulį veidrodį, kurio centre yra ste-
bimas objektas. Nejudin-dami galvos
pasukite akis į įsivaizduojamą skaičių
9 (lyg norėdami pa matyti kairę ausį,
išoriniai akių raumenys lieka įtempti),
po to grįžkite prie tolimo objekto cent-
re. Dabar pasukite akis iki įsivaizduo-
jamo skaičiaus 10, po to vėl grįžkite
prie tolimo objekto. Taip kartokite,
kol apeisite visus laikrodžio skaičius; 

mirkčiojimas suspaudžiant vo kus.
Stipriai suspausdami vokus už simerki-
te, suskaičiavę iki 3 plačiai at simerkite

ir kelis kartus sumirksė kite. Taip kar-
tokite keletą kartų, bet neraukykite
kaktos. Pajusite, kad jū sų akis maloniai
sudrėkins išsisky rusios ašaros. Tas
ypač yra svarbu šaltuoju metų laiku,
įjungus šildymo sis temą, kai beveik
visi pajuntame, kokios sausos yra
mūsų akys;

judėjimas nuo daikto prie daik to. Kas
2 sekundės kaitaliokite atstumą žvelg-
dami į arti esantį daiktą, po to į toli
esantį vis kitą daiktą. Kartokite kele-
tą kartų. Atidžiai įsi žiū rėkite į smul-
kias objekto detales;

šviesos terapija. Atsisėskite prie
ryškios šviesos šaltinio apie 15 cm at-
stumu. Užsimerkite ir jauskite malonią
šilumą, bet ne karštį. Jei švie sa jus var-
gina, atsisėskite kiek toliau. Pamažu
sukiokite galvą, kad abi akys gautų pa-
kankamai šviesos. Pasitelkite savitai-
gą, vaizduotę, galvokite, kaip šviesa
masažuoja jūsų akių obuolius, ir jūsų
akys pailsės. Šviesos terapijai tinka 100
vatų lemputės. Pasėdėkite keletą mi-
nučių;

smilkinių masažas. Masažuoki te
smilkinių sritį nykščio krumpliu suk -
dami nedidelius apskritimus į abi pu-
ses po 20 kartų. Taip pat galite ma sa-
žuoti sritį virš vidurio antakių ir nosies
pagrindą, kur nosis susijungia su aki-
mis.

Tinkamas akių poilsis

Kaip ir visas jūsų kūnas, taip ir
akys reikalauja poilsio. 8 valandos
nakties miego naudinga ne tik akims,
bet ir visam organizmui. Miegant akys
pilnai pailsi ir atsistato. Žmo nės, kurie

nepakankamai miega, dažnai turi silp-
ną regėjimą. Skaitydami knygas, žiū-
rėdami televizorių ar dirb dami su kom-
piuteriu kas 50 min. pailsėkite. Tam
skirkite 10 minučių. Užmerkite akis, už-
denkite jas su delnais, kad jų nepasiektų
šviesa. Tai padės akis ir sušildyti, jei
jūsų delnai bus šilti. Jei kartais jaučia-
te, kad akys labai pavargusios, uždėki-
te ant jų šalto agurko gabalėlį.

Aplinkos įtaka regėjimui

Regėjimo stiprumui gana didelę
reikšmę turi aplinka, kurioje esate.
Regėjimą silpnina chloruotas basei no
vanduo, labai ryški šviesa, kom piute-
ris, televizorius, skaitymas silpnai ap-
šviestoje patalpoje, šildymo ir šaldymo
sistemos. Rūkymas ar buvimas patal-
poje, kurioje rūkoma, gali taip pat pa-
kenkti akims, padidinant akyspūdį.

Dabar jūs žinote, kad sveikos akys
ir geras regėjimas daug priklau so nuo
jūsų. Jei sveikai maitinsi tės, pasto-
viai atliksite siūlomus pratimus – jūsų
regėjimas neabejotinai pagerės. Nėra
būtinybės atlikti visus pratimus, gali-
te pasirinkti jums labiau patinkan-
čius, bet atlikite juos pastoviai. Jei
neturite galimybės maitintis, kaip siū-
loma, vartokite akis stip rinančius pa-
pildus. Atsiminkite, kad nė ra geresnių
būdų išsaugoti regėji mą ir apsaugoti
akis nuo senatvinių ligų kaip natūra-
lios priemonės ir psichologinis nusi-
teikimas.

Paruošta remiantis: www.rebuildyourvi-
sion.com. http://clear-eyesight.com, www.
sveikaszmogus 
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iš keLionės sugrįžus

Po to nuėjome į Mutter muziejų
(muttermuseum.org). Tai vieta, apie
kurią niekad nebuvau girdėjęs, nors po
kelionės „Wall Street Journal” laik-
raštyje radau pasakojimą apie muzie-
jaus įkūrėją dr. Mutter. Muziejaus
daugelyje galerijų rodomi žmonių iš-
sigimimai.  Tikėjausi keistesnių da-
lykų, bet apskritai muziejus buvo įdo-
mus. Ten mes praleidome apie valan-
dą. Jeigu nebūtų buvę tiek daug žmo-
nių, gal būtume ir ilgiau pabuvę. Pa-
grindinis muziejaus tikslas – pateikti
mokymo medžiagą medicinos studen-
tams. Taigi matėme žmonių, kurie
sirgo įvairiomis ligomis, skeletus. Ko-

lekcijoje yra 139 kaukolės,
šimtai pavyzdžių daiktų, ku-
riuos dr. Mutter ištraukė iš
žmonių skrandžių ir kt. 

Vakare nuėjome į Chi-
natown ir ten vakarienavome
Malaizijos virtuvės restora-
ne. Aš valgiau plačius ma-
karonus, buvo labai skanu, ir
visi pasidalinome koldūnų
užkandį.

Kitą dieną, po pusryčių,
nuėjome į Šv. Pauliaus ka-
tedrą baziliką dalyvauti šv.
Mišiose. Bažnyčia labai di-
delė, vidus labai gražus, ji
daugiau kaip 150 metų senu-
mo. Po Mišių nuėjome prie
Pennsylvania Statehouse (ge-
riau žinomas pavadinimas
Independence Hall). Čia įėji-
mas nemokamas, bet reikia
nueiti į Turizmo centrą (In-
dependence Hall Visitor Cen-
ter www.phlvisitorcenter
.com) gauti bilietą, nors, ži-

noma, galima bilietus užsisakyti tele-
fonu arba internetu už dolerį. Ge-
riausia tai padaryti iš anksto, nes lan-
kytojų tikrai labai daug. Gidas buvo la-
bai geras ir kalbėjo labai garsiai. Ap-
žiūrėjome tik pirmą aukštą, apsilan-
kėme salėje, kurioje buvo diskutuoja-
ma dėl JAV Nepriklausomybės akto ir
kur jis buvo pasirašytas. Gidas sakė,
kad pastatas yra išlikęs bent 80–90
nuoš. originalus. Įdomu, kad daugelis
gal voja, jog JAV Nepriklausomybės
aktas pasirašytas 1776 metais, liepos
mėn. 4 d. Iš tikrųjų tą dieną vyko tik
balsavimas, o parašai ant dokumento
bu vo padėti vėliau.

Po to nuėjome į kitoje gatvės pu-
sėje esantį Liberty Bell muziejų. Anks-
čiau buvo leidžiama prieiti prie varpo
ir jį paliesti. Taip buvo, kai čia 1977 m.
lankėsi mano tėvas su savo tėvais ir
broliais. Siūlyčiau Liberty Bell eiti
lankyti kuo anksčiau, nes eilės susi-
daro labai ilgos ir bilietų čia nedalina.
Ten, kaip ir Independence Hall, tikri-
na krepšius ir kartais kišenes. Artėjant
prie varpo muziejaus ekspozicijoje
galima sužinoti varpo istoriją. Papa-
sakota gana detaliai. Tuomet pamatė-
me ir patį varpą. Pats muziejus – nie-
ko ypatingo, man daug kas buvo žino-
ma, bet varpas yra tikrai įdomus. 

Apžiūrėję varpą nuėjome į „Jim’s”
restoraną, kuris laikomas geriausiu
Philly Cheesesteak’ai visame mieste.
Philly Cheesesteak yra sumuštinis,
sudarytas iš bandelės, maltos jautie-
nos, lydyto sūrio ir keptų svogūnų.
Buvo labai skanu ir sotu. 

Papietavę nuėjome į netolimą Ben
Franklin muziejų. B. Franklin JAV is-
torijai yra svarbus kaip rašytojas, iš-

Įdomi kelionė į Philadelphiją

Kadangi konferencija turėjo vyk-
ti kitą dieną, daiktus palikę
viešbutyje, turėjome laiko ap-

žiūrėti miestą. Pirmiausia nuėjome į
Philadelphijos meno muziejų (Phila-
delphia Museum of  Art – www.phila-
museum.org). Bilietas kainavo dešimt
dolerių ir galiojo dviem dienoms šiam
ir dar dviem muziejams. Ekskursiją
pradėjome nuo antro aukšto. Ten buvo
rodomas europietiškas menas nuo XII
a. iki XIX a. vidurio, ginklų ir šarvų ko-
lekcija, taip pat Azijos menas. Labai
įdomią ginklų ir šarvų kolekciją pa-
dovanojo vienas žmogus. Buvo vieni
šarvai net iš Lietuvos kunigaikštystės
laikų. Europos menas irgi buvo labai
įdomus, matėme keletą didžiulių go-
belenų iš Bizantijos laikų. Azijos me-
nas mums buvo mažiau suprantamas,
bet užtat ten radome japonišką „ar-
batnamį”. 

Pirmame aukšte rodė impresio-
nistinį meną su Van Gogh, Monet ir kt.
dailininkų paveikslus. Pirmame aukš-
te buvo ir moderniojo meno ekspozi-
cija, bet šis menas man nepatinka,
taigi ten daug laiko nepraleidome.
Meno muziejų tikrai buvo verta ap-
lankyti, tuo labiau kad šalia muziejaus,
prie žinomos bok sininko Rocky (iš fil-
mo serijos tuo pačiu pavadinimu)
skulptūros, buvo galima ir nusifotog-
rafuoti. Tik teko pastovėti gal 20 žmo-
nių eilėje. Taip pat verta paminėti, kad
einant prospektu link muziejus pa-
matėme įvairių šalių vėliavas, taip
pat ir Lietuvos. Buvo labai smagu nuo
pirmųjų valandų mieste pamatyti Lie-
tuvos ženklus.

radėjas, ambasadorius ir politikas.
Tikrai verta aplankyti muziejų, kuris
pasakoja apie jo gyvenimą. Norint vis-
ką apžiūrėti, tenka sugaišti apie va-
landą.

Tada tėvas nuėjo į konferenciją, o
aš taksi nuvažiavau į Eastern State Pe-
nitentiary (www.easternstate.org) ka-
lėjimą. Šis kalėjimas buvo pastatytas
1820 metais. Jame kaliniai būdavo tal-
pinami vienutėse. Tais laikas tai buvo
nauja mintis. Po maždaug šimto metų
kalėjimas pradėtas naudoti New Yorko
sistema, kai kaliniams leidžiama kar-
tu gyventi ir kalbėtis. Kalėjimas užsi-
darė 1971 metais ir nemažai metų sto-
vėjo nenaudojamas, kol pagaliau jame
buvo įrengtas muziejus. Galima nau-
dotis nemokama audio ekskursija (re-
komenduočiau). Nustatytomis valan-
domis rengiamos trumpos ekskursijos
į įvairiausias kalėjimo dalis. Tokios
ekskursijos metu galėjau pamatyti
valgyklą, Al Caponės kambarį ir ope-
racinę. Kalėjimas po truputį restau-
ruojamas. Kadangi pastatas labai se-
nas, sunku jį restauruoti greitai, nes
daug kas griūva. Man šis apsilanky-
mas labai patiko, manau, kad bet kam
būtų verta ten apsilankyti. Pamenu,
2008 m. su tėvu buvome Talline (Esti-
jo je) ir ten taip pat lankėmės uždary-
tame kalėjime-muziejuje.

Vakare dalyvavau tėvo universi-
teto vakarėlyje. Pažinojau daugelį da-
lyvavusių, nes jie yra buvę mūsų na-
muose. Daug kam buvo įdomu, kad aš
esu Purdue universiteto studentas,
apie tai mes ir kalbėjomės.

Kitą rytą mes su dar dviem drau-
gais nuėjome į Penn’s Landing. Tai se-
nas Philadelphijos uostas, kur dabar
yra įrengtas didelis parkas. Ten pasi-
vaikščiojome, aplankėme Christ
Church, vieną iš seniausių bažnyčių
Philadelphijoje, ir Betsy Ross namą.
Betsy Ross – tai moteris, kuri pasiuvo
pirmąją JAV vėliavą. Tada pėsčiomis
bandėme pasiekti Penn muziejų (tai ar-
cheologijos muziejus – www.penn.mu-
seum), bet buvo pirmadienis, ir visi
muziejai buvo uždaryti. Vakare aš su-
sitikau su draugais, pasivaikščiojome
po miestą ir traukiniu nuvažiavome į
miesto šiaurinę dalį, bet jums nesiū-
lyčiau važiuoti, nes ten nėra saugu. Ten
įdomu tai, kad yra vienintelė tokia
sankryža mieste, kur iš visų keturių
pusių yra kapinės.

Iš štai paskutinė diena. Rytą su
tėvu nuėjau į jo konferenciją – vyko jo
tyrimų pristatymas. Ten taip pat da-
lyvavo dvi profesorės iš Lietuvos. Pri-
statymas buvo gan įdomus. Po to nu-
ėjau į Penn muziejų, kurio nepamačiau
vakar. Muziejaus pastatas gan didelis,
įdomios ekspozicijos apie romėnus,
graikus, egiptiečius, kinus ir kitas
tautas. Aš ten praleidau apie dvi ma-
lonias valandas. Po to – oro uostas ir at-
gal į Indianą.

Kadangi Philadelphija keletą metų
buvo JAV sostinė (1790–1800), ten daug
kas susiję su JAV istorija. Bet yra ir
modernių vietų. Šiame mieste įdo-
miai galima praleisti ir keletą dienų.
Jeigu apsigyventumėte miesto centre,
daug kur galima būtų nueiti pėsčiomis.
Tikiuosi, kad mano įspūdžiai jus pa-
skatins aplankyti Philadelphiją ir įdo-
miai praleisti ten laiką. 

Baigdamas noriu paminėti, kad
šiemet, rugsėjo mėnesio pabaigoje,
Philadelphijoje žada lankytis popiežius
Pranciškus. Taigi, jeigu kas iš „Drau-
go” skaitytojų žada keliauti į Phila-
delphiją, turėtų galimybės susitikti
netgi su popiežiumi.  

Geros kelionės!Gytis prie Rocky statulos

JAV Laisvės varpas.

GYTIS KRIAUČIŪNAS

Neseniai su tėvu keliavome į Phila-
delphijos miestą. Tėvui rūpėjo konfe-
rencija, o aš, ten niekada nebuvęs,
norėjau apžiūrėti miestą. Kelionė pra-
sidėjo West Lafayette miestelyje, In-
diana valstijoje. Šeštadienį rytą mes iš-
skridome iš Indianapolio oro uosto.
Philadelphijoje sutikome kelis tėvo
pažįstamus, su kuriais nuvažiavome į
Convention Center rūmus, kur turėjo
vykti konferencija (joje žadėjo daly-
vauti 6000 žmonių). 
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INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi ViDAUS LiGOS 

edMUNdAS ViŽiNAS, M.d., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ LiGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 
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Advokatas
GiNTARAS P. ČePĖNAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

AdVoKATAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

SKAUSMO GYDYMAS

Remkime 
Draugo fondą

www.
draugofondas.org

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

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

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo su
gyvenimu. Patirtis, rekomendacijos, vairuoja.
Tel. 312-420-3770.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
arba gali prižiūrėti asmenį savo bute. 
Tel. 708-441-9090. 

� Profesionali, sąžininga moteris, turinti di-

delę slaugos darbo patirtį, legali, vairuojanti
automobilį, ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu Čikagoje ar jos
priemiesčiuose. Tel. 312-647-3208. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Gali pakeisti savaitgaliais.
Kartu gali dirbti ir vyras. Tel. 708-691-6996 

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu ar pakeitimų. Legalūs dokumen-
tai, vairuoja, patirtis. Tel. 708-307-4619. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo.
Tvarkinga, legalūs dokumentai, vairuoja, ska-
niai gamina maistą. 
Tel. 630-674-1545. 

ĮVAiRūS

dino, kongresą atvyko ne mažiau kaip
10 tūkstančių liaudies švietėjų [...] Nau-
josios santvarkos priešai savo minčių
reikšti nedrįso. Tačiau, baigiantis su-
važiavimui, jie rado būdą priminti,
kad egzistuoja – sustoję sugiedojo bur-
žuazinės Lietu vos himną. Taip tada
mokytojai parodė savo patriotizmą ir iš-
tikimybę Lietuvai. 

Daugelis žmonių su džiaugsmo aša-
romis klausėsi Lietuvos himno, skam-
bėjusio per sukilėlių užimtą Kauno ra-
dijo stotį 1941 metų birželio 23 dieną.

Antros sovietų okupacijos metais
dar kurį laiką buvo leista giedoti Lie-
tuvos himną. Tačiau 1945 metais buvo
sukurpta komisija „sukurti Lietuvos
TSR valstybinį himną”. Į tą komisiją
įėjo J. Paleckis, J. Banaitis, J. Žiugžda,
K. Korsakas, J. Gruodis, V. Niunka ir K.
Preikšas. Komisija buvo įpareigota tai
atlikti iki 1946 metų sausio 1 dienos. Ra-
šant sovietinio him no žodžius į darbą
kibo Antanas Venclova, Valerija Val-
siūnienė, Teofi lis Tilvytis, Vacys Rei-
meris, Aleksys Churginas, Juozas Mel-
nikas ir Edu ar das Mieželaitis. Kiek-
vienas iš jų norėjo „prakišti” savuosius
tekstus. Tačiau dėl vykusios aktyvios
partizaninės kovos prieš sovietinį oku-
pantą, sovietinė valdžia, nenorėdama
didinti įtampos – savo tarnų sukurtą
himną priimti dar delsė. Tuo tarpu Lat-
vijoje ir Estijoje, kur pasipriešinimas
buvo žymiai silpnesnis, nauji sovieti-
niai himnai buvo įteisinti jau 1945 me-
tais. Tik 1950 metais liepos mėnesį
Lietuvoje buvo paskelbtas Antano
Venclovos parašytas naujasis himnas,
šlovinantis sovietinį okupantą. Jam
muziką sukūrė Balys Dva rionas ir Jo-
nas Švedas. Demas kavus Stalino žiau-
rybes, jis vėliau bu vo pakoreguotas
Vacio Reimerio žodžiais ir Eduardo Bal-
sio muzika. Tačiau Vinco Kudirkos
himnas, kaip ir kiti Nepriklausomos
Lietuvos simboliai, per visą sovietinę
okupaciją išlaikė savo gyvybę, gąs-
dindami mū sų krašto grobikus. Slapta
giedamas Lietuvos himnas stiprino
visų lietuvių dvasią pačioje Lietuvoje

ir toli muose sovietiniuose lageriuose.
Jį pa kiliai giedodavo ir laisvojo pa sau-
lio lietuviai. Gražūs prisiminimai liko
iš Vėlinių vakarų, kada Kauno Vytau-
to prospekto Senosiose kapi nėse susi-
rinkusi daugybė žmonių, reikšdami vil-
tį nusimesti sovietinius pančius, drą-
siai giedodavo Lietuvos himną. Lietu-
vos himną giedojome ir Vilniaus Rasų
kapinėse prie dr. Jono Basanavičiaus
kapo per žinomą studentiško jaunimo

susirinkimą 1956
metų Vėlinių va-
karą, sveikinant
vykusią tuomet
Vengrijos revoliu-
ciją ir protestuo-
jant prieš Lietuvos
pa vergimą. Lietu-
vos himną sovieti-
niais metais visa-
da prisimindavo-
me per mūsų su-
rengtas temines
ekskursijas „Ge-
riau pažinkime
Lietuvą” būdami
Kudirkos Nau-
miestyje prie dr.
Vinco Kudirkos
kapo. Pagerbiant
įžymųjį varpinin-
ką, čia mums lyg
legalumo duodavo
1976 metais išleista
V. Ku dirkos kny-
gelė Laisvos va-
landos, kurioje
dviem stulpeliais
– aštuonio mis ei-
lutėmis buvo at-
spausdinta „Tau-
tiška giesmė”. Į tą

puslapį įdėdavau storesnio lapo žy-
meklį, kad rankose iš karto, lyg niekam
nenurodant, atsiverstų 43 puslapis su
Lietu vos himno žodžiais. Vienas iš pa-
tiki mesnių ekskursijos dalyvių, užde-
gus ant kapo žvakutę, jį raiškiai pas-
kaitydavo. Susidarydavo patriotinio
pa ki limo nuotaika, tylos minute savo
širdimis susiliejanti su neišduotos Lie-
tuvos šaknimis, su to nulaužto, bet
gyvo savo dvasia Ąžuolo raginimu – kel-
kite, kelkite, kelkite... 

Nepaisant siaučiančių okupaci-
 nių vėjų, Lietuvos himno garsai metai
iš metų vis tapdavo ryškesni. Jį vis daž-
niau giedodavo ir viešose vietose. Pri-
simintini jo garsai 1987 metų rugpjūčio
mėnesio 23 dieną Vilniuje prie Adomo
Mickevičiaus paminklo, paskui – 1988
m. vasario 14-ją Kauno Katedroje, Va-
sario 16-ją – Vilniaus Katedros aikštė-
je. Himnas skambėjo ir minint birželio
tremties dienas, ir kitomis Sąjūdžio or-
ganizuotomis atmintinų dienų progo-
mis. Pagaliau 1988 metų spalio 6 dieną
V. Kudirkos Tautiška giesmė gavo ofi-
cialumo išraišką, o 1988 m. lapkričio 18
d. patvirtinta kaip Vals tybės himnas.
Lietuvos himno garsai lydėjo 1988 m.
spalio 7 dieną kylančią mūsų Trispal-
vę Gedimino pilies bokšte, o dar už
dviejų dienų Lietuvos himnas buvo
giedamas keliant mūsų vėliavą virš
Kauno Vytauto Didžiojo Karo muzie-
jaus varpinės. Jis iškil mingai sugie-
dotas ir 1990-jų metų kovo 11-tosios
vakarą, paskelbus Lie tuvos Nepri-
klausomybės atkūrimą.

Gera prisiminti mūsų himno gar-
bingąjį kelią, jo pergalės triumfą. Da-
bar Vinco Kudirkos Tautiška giesmė,
kaip Valstybės himnas įrašytas į 1992

Lietuvos himno
istorija

metais priimtos Lietuvos Res pub likos
Konstitucijos I skirsnio 16-tąjį straips-
nį. Yra priimtas ir Vals tybės himno
Įstatymas. 2009 metais Tautiškai gies-
mei skulptorius Arū nas Sakalauskas
(architektas Ričar das Krištapavičius)
suteikė paminkli nę išraišką sukurda-
mas ir jos autoriaus Vinco Kudirkos pa-
minklą priešais Lietuvos Respublikos
Vy riau sybės rūmus esančioje V. Ku-
dirkos vardu pavadintoje aikštėje Vil-
niuje. Atidengiant paminklą, Lie tuvos
himną, kaip vienybės ir meilės Lietu-
vai ženklą, sutartinai giedojo vi so pa-
saulio lietuviai. Šis giedojimas davė im-
pulsą atsirasti naujai vienijančiai pa-
saulio lietuvius tradicijai – minint
Valstybės – Lietuvos ka ra liaus Min-
daugo karūnavimo dieną, kasmet su-
tartu laiku visiems lietuviams, ko-
kiuose kraštuose jie bebūtų, giedoti Lie-
tuvos himną.

Profesorius Vytautas Landsber gis
2005 m. Kovo 11 dienos iškilmin game
LR Seimo posėdyje sakė: ...galima pa-
linkėti kiekvienam, kuriam pa sitaiko
giedoti Lietuvos valstybės him ną, kad iš-

girstų jo žodžius. Ir supras tų, kas ten sa-
koma. Tai labai nuos tabus himnas, nė
viena valstybė tokio neturi. Kai kur lyg
iškilmingas pasiž a dėjimas, kai kur lyg
malda. Štai pa siklausykim: „Ir šviesa,
ir tiesa mūs žingsnius telydi”. Čia api-
bendrintai šviesos įvaizdžiu pasakyti di-
deli dalykai. Gal kas prisimintų Šven-
tojo Rašto evangelinį pamokymą, net pa-
liepimą žmonėms: Būkite šviesos vaikai.

Prezidentas Valdas Adamkus, 2009
metais atidengiant Vilniuje him no kū-
rėjui paminklą, pasakė: Vinco Kudirkos
tautinė giesmė – tai kelrodė šviečianti
žvaigždė... 

Norėtume, kad jos šviesa nušvies-
 tų ir mūsų gyvenimo kelią, kad ji pa-
dėtų mums nepaklysti šių dienų kelio
vingiuose, paskatintų visose mokyklose
bent kartą per savaitę giedoti Lietuvos
himną, širdimi  gerbti Valstybės sim-
bolius.

Zigmas Tamakauskas – Lietuvos
Sąjūdžio Kau no skyriaus Švietimo ko-
miteto pirmininkas, miesto savivaldybės
Švietimo tarybos narys.

Atkelta iš 7 psl.



Mažos paslaptys
Daržovių sriubą visuomet pradė kite virti ant ma-
žos ugnies – tai iš ryš kins daržovių skonį. Mėsos sul-
tinys, atvirkščiai, pradedamas virti ant kai t rios ug-
nies – tuomet jis būna skai dresnis. Sultiniui užvi-
rus, nugraiby kite putas ir toliau virkite ant mažos
ugnies. Sriubas sūdykite tik virimo pabaigoje.

� Jeigu išvirėte per riebų sultinį – ne bėda. Per-
koškite jį per šaltu vandeniu suvilgytą drobelę – di-
džioji rie balų dalis nusės ant jos.

� Jeigu sriubą persūdėte, įdėkite į ją žalią bul-
vę, skepetėlėje surištų ry žių arba gabalėlį cukraus
– šie produktai sugers druskos perteklių.

� Sriuba su perlinėmis kruopomis neįgaus
melsvo atspalvio, jeigu ją sūdysite baigdami virti.

Šaltą žiemos vidurdienį ar vaka rą mus ge-
riausiai sušildo karšta sriuba. Soti sriuba su kol-
dūnais ar mėsos kukuliukais šaltą žiemą – puikus
pa tiekalas pietums ar vakarienei. 

Norintiems sulieknėti tinka skys tos skaidrios
sriubos, virtos su vandeniu (be mėsos sultinio). To-
kios sriubos daugiau suvalgius greičiau pasiso-
tinama, tačiau gaunama mažiau kalorijų. Vis dėl-
to tai nereiškia, kad norint sumažinti kū no svorį
reikia tris kartus per die ną valgyti vien sriubų. 

Nuo švenčių likus kalakutienos griaučių, ne-
šmeskime jų. Iš jų galima išvirti skanią žirnių sriu-
bą. Tas pats ir su kumpio kaulu. Jis labai tinkamas
žirnių sriubai. Įdėkime į tas sriu bas dar sultinio ku-
belį, susmulkintų morkų, prieskonių, gabaliu-
kais su pjaustytos kalakutienos ar kumpio, pa-
baigai užbalinkime grietine ir bus puikūs pietūs
ar vakarienė. 
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Ruošia Nijolė Nausėdienė • El. paštas: nausediene@hotmail.com

gardžios sriubos mums padės

mŪsŲ staLui

„Sočioji” sriuba 

Reikės: 1/2 puodelio pupelių, 1/2 puodelio per-
linių kruopų, 1 litro vandens (4 puodeliai), šaukšto
grietinės arba aliejaus, prieskoninių žolelių, druskos,
maltų juodųjų pipirų.

Iš vakaro atskiruose dubenėliuo se išbrinkinki-
te pupeles ir perlines kruopas. Į puodą supilkite van-
denį, su berkite pupeles bei kruopas ir vir ki te ant ne-
didelės ugnies, kol su minkš tės (apie 1 val.). Baigda-
mi virti pridėkite prieskoninių žolelių, įber ki te
druskos, pipirų ir paskaninkite grietine arba alie-
jumi. 

„Šildančioji” sriuba

Reikės: 2 porų, 2 agurkų, puodelio raugintų ko-
pūstų, kelių bulvių, morkos, žirnelių, šaukšto sviesto,
1 litro vištienos sultinio, puodelio grietinės, smulkin-
to baziliko, krapų, drus kos, maltų juodųjų pipirų.

Pavirinkite vandenyje raugintus kopūstus, jei
rūgštūs – skystį nupli ky kite. Sudėkite supjaustytus
agur kus, bulves, morkas, porus ir virkite apie 12 mi-
nučių. Tuomet suberkite konservuotus ar šaldytus
žirnelius, su pilkite vištienos sultinį (jei maty si te, kad
sriuba per tiršta – įpilkite dar sultinio), įmaišykite
sviestą, grietinę ir pagardinkite prieskoniais. 

Trinta grybų sriuba

Reikės: litro mėsos sultinio arba daržovių nuo-
viro, puodelio pjaustytų pievagrybių, puodelio grie-
tinėlės, 5 džiovintų grybų, svogūno, poro, 2 skiltelių čes-
nako, šaukšto sviesto, druskos, maltų juodųjų pipirų.

Mirkykite grybus vandenyje 30 mi nučių. Įkai-
tintame svieste pake pin kite susmulkintus česnakus,
po rus ir svogūnus, kol pagels. Grybus pakepinkite
8 minutes. Viską sudėki te į puodą su sultiniu. Virkite
ant ma žos ugnies 15 minučių. Trintuvu su trintą sriu-
bą paskaninkite išplakta grietinėle, druska ir pipi-
rais.

Avinžirnių sriuba

Reikės: 6 puodelių vandens, puo delio avinžirnių
(arba skardinės konservuotų), 1/3 puodelio kvietinių
kruo pų, morkos, svogūno, 3 bulvių, salier kočio, 1/2 pa-
prikos, 4 skiltelių čes na ko, 3 šaukštų aliejaus, puodelio
grietinės, lauro lapų, maltų juodųjų pipi rų, druskos.

Avinžirnius (jei jie sausi) pamir kykite apie 2–3
valandas. Susmul kin tus svogūnus, morkas, česnaką
ir pa priką pakepinkite su aliejumi. Į verdantį van-
denį sudėkite avinžirnius bei kvietines kruopas ir
virkite ant mažos ugnies apie pusę valandos. Tada
suberkite susmulkintus salie rus ir bulves, sukrėskite
keptas dar žoves, paskaninkite prieskoniais ir vir kite
15 minučių. Pagardinkite grie tine.

Lęšių ir morkų sriuba

Reikės: 6 puodelių vandens, dar žo vių nuoviro ar
mėsos sultinio, puo delio lęšių, 3 morkų, 2 bulvių, svo-
gūno, 2 šaukštų aliejaus, šaukšto miltų, puo delio grie-
tinės, lauro lapų, maltų juo dųjų pipirų, kalendros,
kardamono, mus kato, druskos.

Morkas ir svogūną susmulkinki te ir pakepinkite
su aliejumi. Baig dami kepti suberkite miltus ir dar
truputį pakepinkite. Užvirę vandenį (nuovirą ar mė-
sos sultinį) sudėkite lę šius, supjaustytas bulves, pa-
kepintas daržoves ir virkite 15 minučių ant lėtos ug-
nies. Paskaninkite grietine ir prieskoniais.

Trinta burokėlių sriuba su mėsos kukuliais

Reikės: 6 puodelių vandens, buro kė lio, 2 bulvių,
2 svogūnų, morkos, 4 česnako skiltelių, 1 svaro mal-
tos mė sos, 3 šaukštų aliejaus, puodelio grie tinės,
druskos, maltų juodųjų pipirų.

Iš mėsos suformuokite kukulai čius ir išvirkite.
Sutarkuotą burokėlį ir supjaustytas bulves sudėki-
te į sul ti nį, kuriame virė kukulaičiai, ir vir kite 20
minučių. Tada supjaustytus svogūnus, morką ir čes-
nakus pake pinkite su aliejumi ir, sudėję į sultinį, pa-
virinkite 10 minučių. Pagardinkite prieskoniais.
Sriubą sutrinkite trintuvu. Prieš patiekdami įdėkite
kukulaičius. Paskaninkite grietine.

Česnakinė ryžių sriuba

Reikės: 6 puodelių vandens, 1/2 puodelio ryžių,
2 morkų, česnako, 6 šaukštų pomidorų padažo, šaukš-
to aliejaus, maltų juodųjų pipirų, petra žolių, krapų,
druskos.

Puode virkite išmirkytus ryžius apie 15 minu-
čių. Morkas stambiai su tarkuokite, smulkiai su-
pjaustykite pusę česnako. Daržoves pakepinkite su
aliejumi. Tuomet sudėkite pomidorų padažą ir vis-
ką lengvai išmaišy kite. Gautą masę supilkite į puo-
dą, kuriame baigia virti ryžiai. Dar pavi rinkite ke-
lias minutes. Baigę virti su dėkite susmulkintą likusį
česnaką, įberkite petražolių, krapų, pipirų ir drus-
kos. Tinka skaninti grietine.

Kopūstienė

Reikės: 8 oz raugintų kopūstų, 4 bulvių, 2 mor-
kų, džiovintų grybų, šaukš to sviesto, svogūno, 4 puo-
delių van dens arba mėsos sultinio, 2 šaukš tų aliejaus,
1/2 šaukšto miltų, šaukšto sriubos prieskonių.

Į verdantį vandenį arba sultinį su dėkite su-
pjaustytas bulves ir pavi rinkite penkias minutes.
Tada sudė ki te į puodą raugintus kopūstus, su-
smulkintus grybus ir virkite apie 25 minutes. Mor-
kas ir svogūnus susmulkinkite ir pakepinkite su alie-
jumi. Baigdami kepti įberkite miltų ir lengvai mai-
šydami dar kelias minu tes pakepkite ant mažos ug-
nies. Dar žoves sudėkite į verdančius kopūstus ir pa-
virkite dešimt minučių. Pagar din kite sviestu ir
prieskoniais.

Žirnelių sriuba su mėtomis

Reikės: 1 svaro šaldytų arba švie žių žirnelių, 4
puodelių daržovių sultinio, pusės puodelio tarkuoto
parmesano sūrio, 2 bulvių, šaukšto sviesto, šaukšto aly-
vuogių aliejaus, saujos šviežių mėtos lapelių, pluoš-
telio svogū nų laiškų.

Jeigu žirneliai šaldyti, palikite juos atšilti.
Šviežius išlukštenkite.

Bulves nuplaukite, nuskuskite ir supjaustykite
kubeliais. Svogūnus ir mėtų lapelius smulkiai su-
kapokite.

Didelėje keptuvėje aliejuje pake pinkite svogū-
nus ir bulves. Kai jos kiek apskrus, supilkite dar-
žovių sul ti nį ir užvirinkite. Uždenkite ir troš kinkite
ant mažos kaitros apie dešimt minučių, kol bulvės
suminkštės.

Suberkite žirnelius ir tris minu tes pakaitinki-
te. Viską perpilkite į gilų puodą, įmeskite mėtų la-
pelių ir sutrinkite virtuviniu trintuvu.

Į didelę skardą įtieskite kepimo popierių, pa-
tepkite aliejumi. Nedide liais skrituliais suberkite
sūrį ir maždaug dvi minutėms pašaukite į 375 ̊ F tem-
peratūros orkaitę (sūris turi išsilydyti ir tapti rus-
vos spalvos). Sriubą tiekite su sūrio paplotėliais ir
šviežių mėtų lapeliais.

Žemaitiškas šiupinys

Į norimą vandens kiekį dėti švie žių smulkiai su-
pjaustytų kopūstų, bulvių, išmirkytų žirnių, pupų,
kana pių (pagal sriubos tirštumą nusta to mas pro-
duktų kiekis) ir virti. Bai giant virti, pagal skonį ber-
ti druskos, prieskonių. Lašinius paspirginti, įpjau-
ti svogūno, pakepinti, supilti į sriubą ir užbalinti
grietine. Šiupinys valgomas su duona.

Parinkta iš įvairių šaltinių
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A † A
JANINA PETRAITYTĖ 

MIKALIŪNIENĖ MIKALŪNAS
Mirė 2015 m. sausio 20 d.
Gimė 1934 m. rugsėjo 20 d., Lietuvoje.
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Park.
Nuliūdę liko: vyras Aleksandras; sūnus Edvardas su žmona

Laura; duktė Vida Mikaliūnaitė; anūkė Krista Mikaliūnaitė; se -
suo Jadvyga Rakštienė su vyru Juozu ir jų duktė Rūta Rakštaitė
bei kiti giminės.

Velionė pašarvota ketvirtadienį, sausio  22 d. nuo 9 val. r. iki
10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Le -
mont, kurioje 10 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a.
Janina palaidota šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdusi šeima

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

Ilgamečiui New Yorko bendruomenės veikėjui 

A † A
ROMUI KEZIUI

mirus 2015 m. sausio 17 d., gilią užuojautą reiškiame
žmonai DAIVAI ALYTAITEI KEZIENEI, sūnums AL-
GIUI, RIČARDUI, VYČIUI , RIMUI ir EDVARDUI su šei-
momis, broliui ALGIMANTUI, seseriai DANUTEI ir ki-
tiems artimiesiems.

Ilsėkis ramybėje.
JAV LB NY miesto apylinkė

A † A
FRANK ALGIUI ZAILSKUI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame ve -
lio nio brolį, buvusį Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro vykdomąjį direktorių ARŪNĄ ZAILSKĄ, taip
pat artimuosius bei gimines.

LTSC taryba, valdyba ir darbuotojai

Atkelta iš 1 psl.
Diskusijoje kalbėta ir apie po-

kyčius ES energetikos rinkoje, spar-
čiai krentančių naftos kainų įtaką
pasaulio ekonomikai ir globaliems
procesams. Net 70 proc. kuro ES im-
portuoja iš išorės tiekėjų. „Gazpro-
mas” tiekia iki trečdalio visų ES
suvartojamų dujų. Rusijos agresija,
grasinimai nutraukti dujų tranzitą
Europai per Ukrainą skatina ES ne
tik diversifikuoti dujų tiekimą, ieš-
koti alternatyvių šaltinių, inves-
tuoti į atsinaujinančių energijos iš-
teklių plėtrą, bet ir formuoti vie-
ningą energetikos išorės politiką ir
kurti energetikos sąjungą.

Prezidentė taip pat pabrėžė, jog

globaliems iššūkiams reikalingas
bendras tarptautinės bendruome-
nės atsakas. Davoso forumas, kuris
sutraukia pasaulio vadovus, verslo
atstovus ir pilietinę visuomenę, su-
teikia išskirtinę galimybę ieškoti
globalių sprendimų.

Pasaulinis ekonomikos forumas
Davose vyksta jau 45 kartą. Šiemet
jame dalyvauja apie 300 valstybių va-
dovų ir vyriausybių atstovų, 1,5
tūkstančio verslo vadovų ir daugiau
nei 140 šalių. Lietuvai tai puiki pro-
ga atkreipti dėmesį į mums aktua-
lius klausimus, pasauliniu mastu
pristatyti savo pasiekimus. 

Prezidentės spaudos tarnyba

Atkelta iš 1 psl.
Savo šeštajame metiniame pra-

nešime Prezidentas taip pat apžvelgė
planuojamas naujas mokesčių poli-
tikos priemones, kurios smogtų tur-
tingiausiems amerikiečiams, bet pa-
lengvintų naštą viduriniajai klasei.

Skelbdamas naują pagarba grin-
džiamų santykių etapą, B. Obama iš-
dėstė programą, rodančią, kad jis
neketina apkarpyti savo planų res-
publikonų prioritetų naudai.

Nors Prezidentas ragino pereiti
prie „geresnės politikos” Washing-
tone ir žadėjo bendradarbiauti su
respublikonais, jis taip pat gyrė de-
mokratų ekonominius pasiūlymus,
turinčius palengvinti paprastų ame-
rikiečių pragyvenimą, taip pat žadėjo
blokuoti respublikonų pastangas at-
šaukti jo svarbiausius pasiekimus –
ypač sveikatos apsaugos sistemos ir
finansų reformų įstatymus.

B. Obama savo kalboje, kurios
per televiziją klausėsi dešimtys mi-
lijonų amerikiečių, pabrėžė didė-
jančios ekonominės nelygybės prob-
lemą, tikriausiai tapsiančią vienu
iš pagrindinių klausimų per artė-
jančią prezidento rinkimų kampa-
niją. „Ar pritarsime ekonomikai,
kurioje tik nedaugeliui iš mūsų įspū-
dingai sekasi? – klausė B. Obama. –
Ar įsipareigosime ekonomikai, kuri
generuoja didėjančias pajamas ir ga-
limybes kiekvienam, dedančiam pa-
stangas? Taigi, sprendimas aiškus.
Viduriniosios klasės ekonomika vei-
kia. Galimybių išplėtimas veikia. Ir
tos priemonės toliau veiks – kol po-
litika nestos skersai kelio.”

Prezidento siūlymas padidinti
mokesčius turtingiesiems ameri-
kiečiams, o didžiąją dalį papildomų
valstybės pajamų nukreipti progra-
moms, turinčioms padėti mažas ir vi-
dutines pajamas gaunantiems pilie-
čiams, kurių atlyginimai jau kelerius
metus buvo įšaldyti, yra drąsus, bet
prieš mokesčių didinimą nusistatę
respublikonai veikiausiai nesiims
vykdyti šio plano.

„Amerikiečiai kentėjo, bet kai
mes reikalaudavome sprendimų,
Washingtonas pernelyg dažnai atsa-
kydavo ta pačia priplėkusia mąsty-
sena, kuri vedė į žlugusias priemo-
nes, tokias kaip ‘Obamacare’, – pa-
reiškė naujoji Iowa valstijos senato-

rė Joni Ernst, turėdama omenyje B.
Obama inicijuotą sveikatos apsaugos
reformą. – Ta mąstysena mums pel-
nydavo taškų politinėse kalbose, bet
nesuteikdavo rimtų sprendinių.”

B. Obama jau pažadėjo vetuoti
septynis teisės aktus, parengtus nau-
jos sudėties respublikonų kontro-
liuojamo Kongreso ir susijusius su
įvairiomis sritimis, pradedant pa-
stangomis nutiesti prieštaringai ver-
tinamą naftotiekį „Keystone XL” iš
Kanados į JAV Meksikos įlankos pa-
krantę ir baigiant mėginimu para-
lyžiuoti jo pasiūlytą sveikatos ap-
saugos sistemos pertvarką biudžeto
suvaržymais, kurie taip pat paverstų
niekais prezidento įsakus dėl imig-
racijos sistemos reformos.

Šalies vadovas taip pat žada blo-
kuoti Kongreso pastangas paskelbti
naujas sankcijas Iranui – tuo metu,
kai vyksta derybos dėl Teherano
branduolinės programos neutrali-
zavimo, kad šiitiška respublika ne-
galėtų susikurti atominio arsenalo.

Prezidento metiniame pranešime
vyravo ekonomikos klausimai, bet B.
Obama taip pat kalbėjo apie savo
neseniai priimtą sprendimą norma-
lizuoti diplomatinius santykius su
Kuba ir prašė naujo Kongreso prita-
rimo bei lėšų karinei kampanijai
prieš džihadistų judėjimą „Islamo
valstybė” (IS) Irake ir Sirijoje. Pre-
zidentas taip pat ragino priimti teisės
aktus, kurie leistų padidinti kiber-
netinį saugumą.

Bet to, demonstruodamas retą
atotrūkį nuo savo partijos pozicijos,
B. Obama dar kartą paragino pa-
spartinti derybas dėl laisvosios pre-
kybos sutarčių su Azija ir Europa, su-
laukdamas daugiau plojimų iš pre-
kybos liberalizavimui pritariančių
respublikonų negu iš skeptiškai nu-
siteikusių demokratų.

Nors respublikonai veikiausiai
nepriims naujųjų pasiūlymų dėl mo-
kesčių, B. Obama tokiu būdu pasta-
tys savo oponentus į nepatogią padėtį,
nes jiems teks blokuoti iniciatyvas,
kurios galėtų suteikti platesnių eko-
nominių lengvatų viduriniajai klasei.
Prezidentas pateikia tvirtą argu-
mentą, kad JAV ekonomika tvirtai
žengia į atsigavimą, bet viduriniosios
klasės amerikiečiai padėties page-
rėjimo dar nepajautė. AP–BNS

B. Obama metinis pranešimas 

B. Obama metinis pranešimas priminė rinkimų kampaniją. EPA-ELTA nuotr.

Davose – dėmesys
Lietuvos energetikai



16 2015 SAUSIO 22, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Pas mus
IR

aPLink mus

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Sausio 23 d., penktadienį, 7 val. v. Jo-
nas Valančiūnas su Toronto ,,Raptors” žais
prieš ,,Philadelphia 76ers” Wells Fargo
Arena, 3601 South Broad Street, Phiadelp-
hia. Atvykite palaikyti Jono  žaidimą su tris-
palvėmis! 

� Sausio 25 d., sekmadienį, 10 val. r.
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo
bažnyčioje Brighton Parke (2745 W. 44th
St., Chicago, IL ) šv. Mišiose švęsime trečiąjį
eilinį metų sekmadienį. Eucharistijos šven-
timą atnašaus kunigas Gediminas Keršys.
Taip pat primename, kad kiekvieną ketvir-
tadienį, 8 val. r. šv. Mišios yra laikomos lie-
tuvių kalba.  Po Mišių klausomos išpažin-
tys. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

� Sausio 25 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos
salėje Marquette Parke vyks Deivio ir Rena-
tos  koncertas. Po koncerto – pabendravi-
mas ir vaišės.

� Vasario 1 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje
rengiamas metinis org. ,,Vaiko vartai į moks -

Kviečiame dalyvauti Lietuvos
nepriklausomybės
šventėje 
Čikagos Navy Pier
LR generalinis konsulatas Čikagoje,
bendradarbiaudamas su Čikagos lais-
valaikio ir pramogų centru Navy Pier,
kvie čia lietuvius ir visus Amerikos
gyventojus bendrai švęsti Lietuvos ne -
priklausomybės atkūrimo 25-metį renginyje „Celebrate Lithuanian
Indepen dence”. Šventė vyks kovo 8 d., sekma dienį, nuo 12 val. p. p. iki
3 val. p. p. Navy Pier centro „Crystal Gardens” salėje. Jos metu numato-
mi meno kolektyvų pasirodymai, bus su darytos sąlygos verslininkų, meni-
ninkų bei organizacijų atstovų dalyvavimui.

Norinčius pristatyti savo kūrinius, veiklą ar pardavinėti lietuvišką pro-
dukciją renginio metu, o taip pat norinčius tapti šventės rėmėjais ar
kitaip prie jos prisidėti maloniai prašome apie tai pranešti generalinio
konsulato darbuotojai Agnei Vertelkaitei el. paštu agne.vertelkaite@
urm.lt arba tel.312-397-0382, tr. nr. 204.

LR gen. konsulato Čikagoje info

Sausio 24 d., šeštadienį, 7 val. v. galerijoje ,,Siela” (Lietuvių dailės muziejuje Lemonte) – ke-
ramiko Alvydo Pakarklio paroda ,,Pernykščiai lapai”. Įėjimas – 10 dol., muziejaus nariams
– nemokamai.

lą” veiklos pranešimas lietuvių visuomenei.
Kviečiami rėmėjai ir visi,  besidomintys or-
ganizacijos veikla. 

� Vasario 7 d., šeštadienį, 7 val. v. Cleve-
lande rengiamas Vasario 16-osios minėji-
mas. Garbės svečias ir prelegentas – LR ge-
neralinis konsulas Čikagoje Marijus Gudy-
nas. Koncertuos Clevelando suaugusių ir
vaikų chorai ,,Exultate”. Po koncerto – vai-
šės, šokiams gros Eugenijus Dicevičius. Ren-
ginio vieta – Šv. Kazimiero parapija, 18022
Neff Rd, Cleveland, 44119, OH.

� Vasario 8 d. 12:30 val. p. p. PLC, vaka -
rinėje salėje, vyks Lietuvos Dukterų draugi-
jos atvirų durų diena. Jos metu dalyviai iš ar-
čiau susipažins su Draugijos veikla, galės ap-
žiūrėti fotografijų parodą. Bus kavutė ir vai-
šės. Visi laukiami.

� Dr. Jonas Prunskis, LR garbės konsulas
Aspen, Colorado ir Amerikos Lietuvių Ben-
druomenės atstovas Lietuvos seime skaitys
paskaitą Filisterių skautų sąjungos Čikagos
skyriaus ruošiamoje Vasario 16-tosios mi-
nėjimo sueigoje. Sueiga rengiama sekma-
dienį, vasario 8 d., 12:30 val. p. p. Ateiti-
nin  kų namuose Lemonte. Prašome A.S.S.
narius atvykti su uniformomis. Kviečiame
dalyvauti.

� Vasario 15 d., sekmadienį, Lietuvių evan-
gelikų liuteronų ,,Tėviškės” parapijoje (5129
Wolf Rd., Western Springs. IL 60558) po
11:30 val. r. pamaldų vyks Vasario 16-osios
minėjimas ir ,,Lietuviška popietė” su daino-
mis ir gardžiais cepelinais. Gros Bronius
Mūras. Malonėkite apie savo dalyvavimą
pranešti iš anksto tel. 708-229-2795 arba
el. paštu teviskes.parapija@gmail.com.
Lauksime pasipuošusių lietuviška atributika!

� Vasario 21 d. 6 val. v. kviečiame į Lie-
tuvos Nepriklausomybės dienų šventę, kuri
vyks Our Lady of Mount Carmel Roman Cat-
holic Church, 275 North 8th Street, Brook-
lyn, NY 11211. Programoje – NY Lietuvių
Bendruomenės projektas/sveikinimas ,,Ruo-
šiamės X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų
šventei Čikagoje”, LR generalinio konsulo
New Yorke Juliaus Pranevičiaus sveikini-
mas, Berklee College of Music džiazo an-
samblio koncertas, šokiai. Visi laukiami!

� Kovo 1 dieną, sekmadienį, Dievo Ap-
vaizdos parapijos kultūros centre Detroito
Gabijos ir Baltijos skaučių ir skautų tuntai
ruošia savo tradicinę Kaziuko mugę. Kvie-
čiame visus, ne tik skautų šeimas, bet ir visą
Detroito ir apylinkių visuomenę joje apsi-
lankyti. Galėsite išbandyti laimę Velykinio
stalo loterijoje ir pažaisti žaidimų. Bus gar-
džių lietuviškų patiekalų, skanių pyragų ir
tortų. Smagiai praleisite popietę ir tuo pačiu
paremsite Detroito skautes ir skautus. Tel.
pasiteirauti: 313-892-1860, pridėtinis nu-
meris 235 arba mob.: 517- 974-2949 (A.
Anužis).

Sausio 30 d., penktadienį, 7 val. v. Lietuvių dailės muziejuje Lemonte – Jurgio Svajūno fo-
tografijų parodos ,,Nespalvoti stiklai” atidarymas. 8 val. v. vyks Skaidros Jančaitės kūrybos
vakaras ,,Praeitis”. Bus vaišės. Įėjimas 25 dol.

Jonas Valančiūnas praeitų metų gruodžio
19 d. rungtynėse Auburn Hills, MI su
Detroito ,,Pistons” komanda. 

Jono Grigaičio nuotr.


