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O groži, atrask save meilėje, o ne veidrodyje – Robindronath Thakur
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ŠIAME NUMERYJE:

Prezidentė
šv. Kalėdų proga

linki vilties

Ant 
didžiojo

lietuvybės
aukuro

Roberto Dačkaus nuotr.

LR generalinis konsulas M. Gudynas Padėkos dienos eisenoje. 2015 m., Čikaga.
Jono Kuprio nuotr.

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė svei-
kindama Lietuvos žmones šv. Kalėdų proga linki, kad šven-
tės atneštų tikro džiaugsmo į kiekvienus namus. 

,,Padėkokime vieni kitiems už viską, ką šie-
met padarėme gero. Palinkėkime santarvės
ir šeimose, ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje.

Vilties – kad mūsų gyvenime bus daugiau gerumo
ir teisingumo, saugumo ir taikos. Tokios vilties iš-

sipildymas būtų didžiausia dovana, kokios tik ga-
lime tikėtis. O šis laukimas ir įprasmina visą Kalėdų
metą. Nes kiekvienas – pagal savo išgales – esame
pašaukti dalyvauti kuriant geresnę ateitį. Linkiu,
kad šios šventės atneštų tikro džiaugsmo į kiek-
vienus namus. Linksmų ir jaukių Jums šventų Ka-
lėdų!”, – sakoma Prezidentės kalėdiniame sveiki-
nime.

ELTA 

Janinos Sučylienės pokalbis
su Lietuvos generaliniu 

konsulu Čikagoje
Marijumi Gudynu

Dar neišblėsus kalėdinei
nuotaikai, ateisime iki ger-
biamo Lietuvos generalinio
konsulo Čikagoje Marijaus
Gudyno namų slenksčio ir
tyliai, kad neišgąsdintume jo
darnios šeimos, susėdę prie
jaukaus židinio, pakalbėsi-
me, kuo daugiau kaip trejus
kadencijos metus gyvena
diplomatas. 

– 4 psl.  



Blinkevičiūtę, kuri apklausose vis dar užima reikš-
mingas vietas. 

2016 m. rinkimų prognozės Lietuvoje kol kas tvy-
ro miglose, nes niekas nedrįsta tvirtinti, kas juose
laimės (kokia koalicija, nes vienai partijai surinkti
pakankamai balsų pastaruoju metu nebesiseka;
nors kaimynų lenkų pavyzdys rodo, kad tai įmano-
ma, – Lenkijoje laimėjo radikalieji dešinieji, kurių
Prezidentas Lech Kaczynski su didžiule delegacija
2010 m. dėl vis dar neaiškių aplinkybių žuvo Rusijoje,
Smolenske). Taip, socialdemokratų reitingai yra
pastoviai aukšti (nors jie irgi surenka tik iki 20 nuoš.
balsų), bet prasti jų koalicijos partnerių reikalai. Pvz.,
vasario pradžioje bus skelbiamas Darbo partijos įkū-

rėjo Viktoro Uspaskicho likimas, greičiausiai jis bus
nuteistas 4 metų laisvės atėmimo bausme už daugiau
kaip dvi dešimtis milijonų litų nešvarių pinigų, įplau-
kusių į partijos kasą. (Reikia priminti, kad pati Dar-
bo partija nuo bausmės buvo išgelbėta ją panaikinus
ir sujungus su neva kita partija, o faktiškai su for-
malia jų jaunimo organizacija.) Neseniai vienas
politikos apžvalgininkas paskaičiavo, kad už Darbo
partiją bebalsuoja vien tik patys partijos nariai ir jų
artimieji. O prieš Kalėdas apie pasitraukimą iš par-
tijos pranešė pats V. Uspaskichas, matyt, iš teismo ne-
sitikėdamas nieko gero. Dabar spėliojama, ar jis vėl
nebėgs iš Lietuvos, kaip jau kartą bėdos akivaizdo-
je yra padaręs. Ir tai greičiausiai būtų paskutinė vi-
nis į partijos karstą.

Beje, prieš pat Kalėdas pasišiukšlino dar viena
darbiečių žvaigždė – neblaivi vairavo, sukėlė avari-
ją ir bandė nuslėpti girtumą jų statytinė – Naciona-
linės žemės tarnybos direktorė Daiva Gineikaitė.
Vyksta Specialiųjų tyrimų tarnybos tyrimas. Istorija
– Darbo partijos stiliaus. Matyt, kažkas iš aukščiau
davė parėdymą Kauno medikams pareigūnę „iš-
plauti”, nes ji po trijų valandų pasidarė tyrimą ir tapo
blaivi. Atrodo, dėl to gali lėkti ir tos ligoninės di-
rektoriaus galva. Tik nežinia, ar išaiškės, kas buvo
tas geradarys, kuris davė įsakymą. Žurnalistai įta-
ria, kad savo pareigūnę bandė gelbėti žemės ūkio mi-
nistrė.

Ne geresnė ir kito socialdemokratų partnerio –
Tvarkos ir teisingumo partijos, kuriai vadovauja nu-
šalintasis Prezidentas Rolandas Paksas, padėtis.
Pirmiausiai dėl to, kad prieš keletą mėnesių iš par-
tijos pasitraukė vicepirmininkas, dabar Europos Par-
lamento narys Valentinas Mazuronis (V. Uspaskicho
pasikviestas vadovauti ir gelbėti Darbo partijos) su
sūnumi, Lietuvos Seimo nariu. Kita bėda – prieš pat
Kalėdas Seimas vėl nereabilitavo Rolando Pakso, tai-
gi į kitų metų Seimo rinkimus jis negalės vesti savo

partijos, nes Konstitucinis Teismas už 2004 m.
jo padarytą nusikaltimą – suteiktą Lietuvos
pilietybę Rusijos piliečiui, savo finansiniam
rėmėjui J. Borisovui – atėmė galimybę visą
gyvenimą būti renkamam į pareigas, ku-
rias pradedant reikia prisiekti. R. Paksas, pa-
siskundęs Europos teisingumo teismui, lai-
mėjo bausmės Lietuvoje peržiūrėjimą, – esą
bausmė jam buvusi pritaikyta per griežta. Jis
negalįs daugiau kandidatuoti į prezidentus,
bet gali būti renkamas į Seimą. Prieš šias Ka-

lėdas R. Paksą reabilituoti buvo bandoma jau antrą
kartą, bet ir vėl nesėkmingai. Tam pakišo koją dalis
Darbo partijos, kuriai vadovauja jo buvęs bendra-
partietis V. Mazuronis, atstovų Seime dalis ir deši-
nieji, kurie įstatymo projekte įžiūrėjo klastą, mat
jame pridengta forma buvo leidžiama R. Paksui kan-
didatuoti ir  į prezidentus, ko nereikalavo Europos
teis mas. 

Taigi prieš akis – visiška migla. Kitos pusės – da-
bartinės opozicijos – lyderiai konservatoriai, pa-
traukę į nuošalę aktyvų ir stiprų savo vadovą And-
rių Kubilių, pastaruoju metu atsidūrė tarsi užriby-
je, jų beveik negirdėti. Jaunasis vadovas Gabrielius
Landsbergis – ne tik nežinomas, pernelyg inteli-
gentiškas ir nedantingas, bet ir dirba Europos Par-
lamente ir Lietuvoje yra tik svečias. Kiek aktyvesnis
Liberalų sąjūdis, populiarumu jau pralenkęs kon-
servatorius-krikščionis demokratus, bet ir tos par-
tijos ateitis neužtikrinta, nes liberalų populiarumą
ypač kilstelėjęs Australijoje iš lošimų verslo kapitalą
susikrovęs Antanas Guoga, atrodo, tolsta nuo savo
bendraminčių. Be to, pastarosiomis dienomis jam
bandoma prikišti dvigubą pilietybę – jis turi ne tik
Lietuvos, bet ir Australijos pilietybę. 

Taigi lėtai, labai lėtai Lietuvoje kol kas sukasi po-
litinė mašina. Paprastai prieš kiekvienus Seimo rin-
kimus atsirasdavo (manoma, kad ne be pastangų iš
šalies) nauja partija, kuri kaip meteoras švystelda-
vo politiniame danguje ir nušienaudavo didžiumą
balsų. Taip kažkada švystelėjo Artūro Paulausko
Naujoji sąjunga (vėliau susijungusi su Darbo partija),
Viktoro Uspaskicho Darbo partija, Arūno Valinsko
Tautos prisikėlimo partija. Galima sakyti, kad visos
jos jau – istorija. O kas bus šiemet? Iki rinkimų be-
liko devyni mėnesiai, o naujos partijos vis dar nėra.
Spėriai dirba Ramūnas Karbauskis su savo Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjunga, bet Lietuvos gelbėtoju
greičiausiai jis nespės tapti, nebėra laiko, o ir šalia
gerų darbų (pvz., kovos su alkoholizmu Šiaulių re-
gione ar gaivinamomis baltų kultūros tradicijo-
mis) jam prikišami Rusijos interesų atstovavimo Lie-
tuvoje darbai (inicijavo referendumą prieš naująją
atominę elektrinę Lietuvoje, priešinosi skalūnų
dujų paieškoms Žemaitijoje ir kt.). 

Matyt, liksime be gelbėtojų. Gal tuo ir bus įdomūs
šie metai ir šie Seimo rinkimai. Bus mažiau popu-
lizmo ir sujauktų protų, imsime galvoti savo galva.
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Ant Naujųjų metų slenksčio įprasta
linkėti ir tikėtis geriausio. Ką Lietu-
vai žada 2016-ieji? Svarbiausias įvykis

tikriausiai bus rinkimai į Seimą. Kokie jie
bus, ar bus sąžiningi, ar ką nors pakeis
mūsų gyvenime?

Prisimenu pirmojo Nepriklausomybės
dešimtmečio rinkimus. Kadangi sovietmety
buvome pripratę prie vagysčių, sukčiavimo
ir netiesos sakymo, netgi Sąjūdžio atstovai
leisdavo sau kiek pašmugeliuoti savo partijų
naudai. Svarbiausia būdavo, kad laimėtų tavo par-
tija. Pvz., kai kas leisdavo pabalsuoti tėvams už vai-
kus (jaunimas ir šiandien abejingai žiūri į pareigą
balsuoti ir dažnas neateina į balsavimo apylinkę)
arba kaimynus. Žinoma, tie nusižengimai būdavo
juokingai menki, lyginant su tikrais politiniais
nusikaltimais. Šiandien tokių dalykų balsavimo vie-
toje gal ir nebėra, nes balsavimas organizuojamas
daug profesionaliau ir su daugeliu saugiklių, bud-
riai saugo stebėtojų akys, bet bandymų nesąžinin-
gai laimėti vis dar pasitaiko, ir tokius dalykus
praktikuoja dažniausiai tik tokios, kaip Darbo par-
tija (bent jau darbiečiai tai daro nešvariausiai). Pvz.,
per praėjusius Seimo rinkimus nuskambėjo poros
šimtų kalinių balsų pirkimo istorija, kuri į viešumą
iškilo susipykus patiems „pirkėjams” tarpusavyje.
Tuomet iš laimėtojų sąrašo buvo išbraukti du Dar-
bo partijos kandidatai, ir jie į Seimą nepateko. Tie-
sa, vienas iš jų vėliau, savivaldybių rinkimuose, pra-
sibrovė į Širvintų rajono merus. Kalbama, kad to-
kiais pat nešvariais būdais. Ir tai gali būti tiesa, nes
savivaldos lygmenyje neskaidrumo dar kur kas
daugiau. 

Po Kalėdų vienos TV laidos užkalbinta politikos
apžvalgininkė nusistebėjo aukštu ir nežemėjančiu
socialdemokratų populiarumu. Mat neseniai ži-
niasklaidoje skambėjo net du jiems nepalankūs
skandalai – dėl socialdemokratų pirmininko žento
įtarimų keliančio verslo ir dėl premjero administ-
racijos vadovės, kuriai Utenos rajono meras, taip pat
socialdemokratas, padovanojo nemokamą namo
remontą. Apžvalgininkė suabejojo, ar žmonių dau-
guma visada teisi. Tik kyla klausimas, ar čia kalti
žmonės. Negalima atmesti ir apklausų vykdytojų ne-
sąžiningumo. Neretai Lietuvoje atsitinka taip, kad
ta partija, kuri užsako populiarumo tyrimą, ir pa-
sidaro populiariausia. Nuomonių tyrėjai sugeba taip
paklausti, kad žmogus atsakytų taip, kaip planuo-
ta. Negalima atmesti tam tikros klastos ir šiuo at-
veju. Seimo rinkimai vyks 2016 m. rudenį, o so-
cialdemokratams iki to laiko reikia rodyti aukštus
pasitikėjimo rezultatus. Neskelbiama, kas šį kartą
užsakė tyrimą, bet negalima atmesti, kad patys so-
cialdemokratai. O nuolat iki rinkimų žmones įti-
kinėjant, kad patys geriausi yra būtent jie, galima
laimėti papildomų balsų. Juk yra dalis žmonių, ku-
rie neturi savo nuomonės, bet kurie nori tapatintis
su laimėtojais ir balsuoja už tuos, kuriems geriau se-
kasi, kurie yra ant bangos. 

Kad socialdemokratai deda pastangų laimėti ir
kitus rinkimus, yra ir kitokių požymių. Štai nuo 2016
m. sausio jau antrą kartą per pusmetį bus padidin-
ta pensija – praėjusią vasarą pridėti 6 eurai, dabar
– 8 eurai. Žinoma, tai juokingos sumos tiems, kurie
gauna 400–600 eurų, o kurie gauna mažiausias – 170–
180 eurų, tie bus pamaloninti, bent jau pajus, kad
apie juos galvojama. Socialdemokratų balsuotojas
kaip tik ir yra kaimo pensininkas, kuris gauna ma-
žiausią pensiją. Taigi jam ta malonė ir skiriama, ti-
kintis palankaus balsavimo per rinkimus. Tiesa, 2008
m. rinkimuose ši gudrybė socialdemokratams ne-
padėjo laimėti, nors du kartus ir kur kas dosniau
buvo didintos pensijos. Tiesa, pensininkai iki šiol
garbina tuometinę socialinių reikalų ministrę Viliją

Ką žada 
ateinantieji?
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Matyt, liksime be gelbėtojų. Gal
tuo ir bus įdomūs šie metai ir šie

Seimo rinkimai. Bus mažiau
populizmo ir sujauktų protų,
imsime galvoti savo galva. 
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jų šal tinius. Ugdykite teigiamus tarpasmeninius ry-
šius. Palaikykite tamp rius ryšius su šeima, draugais,
pažįstamais, ypač didelės įtampos metu. Nuolat
mankštinkitės, valgykite svei ką maistą ir dalyvau-
kite malonumą atnešančiuose užsiėmimuose. Būkite
dėmesingi teigiamai, o ne neigiamai ener gijai. Ven-
kite alkoholio ir narko tikų. Atpalaiduokite savo
protą geru miegu, joga, meditacija ar ramumą ke lian-
čia mankšta, kuri padeda atsta tyti energiją. Jei at-
siduriate padėtyje, jog atrodo lyg dangus griūtų, pa-
sitar kite su psichologu ar gydytoju.

Kitame šaltinyje radau nemažai trumpų, prak-
tiškų patarimų, kaip gy venti teigiamą gyvenimą. Štai
dalis tų patarimų: kasdien pasivaikščio ki te 10–30 mi-
nučių. Vaikščiodami  šypsokitės. Yra teigiančių, kad
pastovus vaikščiojimas yra geras vaistas nuo dep-
resijos. Kasdien pasėdėkite ra miai bent 10 minučių.
Atsibudęs rytą už baikite šį sakinį: „Mano šios die-
nos tikslas yra _________”. Gyvenkite su trimis „E”
– energija, entuziazmu ir empatija. Kitais metais žais-
kite daugiau žaidimų ir perskaitykite daugiau kny-
gų nei šiais metais. Raskite laiko meditacijai ir mal-
dai. Mūsų per krautame gyvenime tai yra tarsi gai-
vinantys degalai. Praleiskite daugiau laiko su ma-
žiau negu 6 metų ir daugiau negu 70 metų asmeni-
mis. At sibudę daugiau svajokite. Valgykite dau-
giau maisto, kuris auga ant me džių ar kitų augalų,
o ne pagamintą fabrikuose. Gerkite žalią arbatą ir

pa kankamai vandens. Bent tris žmones pa-
skatinkite kasdien nusišypsoti. 

Apvalykite savo gyvenamąją ap linką
nuo susikaupusio šlamšto. Ne gaišinkite
brangaus laiko gandams ar praeities įvy-
kių bei skaudulių atrajojimui. Atsimin-
kite, kad gyvenimas yra tarsi mokykla,
kur reikia moky tis. Išmoktos pamokos jus
lydės visą gyvenimą. Pusryčius valgykite

kaip karaliai, pietus – kaip princai, o va karienę –
kaip neturtingi studentai. Gyvenimas yra per trum-
pas kitų ne apkęsti. Nepervertinkite savęs, nes  ir nie-
kas kitas jūsų nepervertina.  Nesistenkite laimėti
visų ginčų. Pripažinkite, kad  su ne viskuo su-
 tinkate. Susitaikykite su savo praeitimi, kad ji ne-
gadintų dabarties. Ne lyginkite sa vo gyvenimo su
kitų, nes tikrai ne žinote, kokiu keliu jie keliavo. Nie-
kas nėra atsakingas už jūsų laimę, išsky rus jus pa-
čius. Po kiek vienos patirtos nesėkmės klauskite, ar
tai bus reikš minga už penkerių metų. Atleiskite vi-
siems už viską!

Ką kiti apie jus galvoja, nėra jūsų reikalas. Ne-
svarbu, gera ar bloga pa dėtis, ji pasikeis. Draugai,
o ne jūsų darbas jus prižiūrės, kai susirgsite. Pa-
laikykite draugystę. Išmeskite vis ką, kas nereika-
linga, negražu ar ne teikia džiaugsmo. Pavydėjimas
yra lai ko gaišinimas. Turite viską, ko jums reikia.
Nesvarbu, kaip blogai be sijaustumėte, atsikelkite, ap-
siren ki te ir dalyvaukite. Dažnai paskambinkite
savo šeimai. Kiekvieną vaka rą, prieš eidamas gul-
ti, baikite šį sa ki nį: „Esu dėkingas už ___________.
Šiandien aš atlikau __________”. 

Besibaigiančių metų proga ir šios skilties pa-
baigai palieku Nau jų jų metų linkėjimus: „Kitais me-
tais patirkite mažiau sunkumų, daugiau Aukščiau-
siojo palaimos! Tebūna jūsų gyvenimo durys atviros
tik laimei ir džiaugsmui!”

Prieš kurį laiką panašiais žo džiais
kalbėjo Lily Tomlin. Dabar prie jos
prisijungia dr. Barry S. Anton, Ame-

 rikos psichologų sąjungos prezidentas.
Savo skiltyje, tilpusioje „Mo ni tor on Psy-
chology” (2015 m. gruo džio mėn.), jis rašo
apie susitikimą su jaunystės draugais
gimnazijos baigimo 50-mečio proga. Tas
pabendravimas jam buvo tikra atgaiva
nuo įtemp to ir perkrauto gyvenimo. Kaip psicho-
logas jis gerai supranta, kad įtampa ir nerimas yra
mūsų atsakas į gyvenime sutinkamas įtampas. 

Įtampa gali pasireikšti miego ar valgymo su-
trikimu. Baimė ir rūpes tis gali suaktyvinti hor-
monus, pa grei tinančius mūsų širdies plakimą,
kvė pavimą ir kraujo spaudimą. Tyri mai rodo, kad
ilgalaikė įtampa ir kū no reagavimas gali sumažinti
atspa rumą (imunitetą) ir padidinti  fizinės bei psi-
chologinės sveikatos sutriki mų galimybę. 

„American Psychological Asso cia tion” (APA)
metinė apklausa rodo, kad daug amerikiečių gyvena
besitę siančioje įtampoje. Nereikia stebėtis, kad di-
džiojo ekonominio atoslūgio metu žmonės yra su-
sirūpinę savo fi nansine padėtimi. Darbas ar jo sto-
ka yra vienas didžiausių įtampos šaltinių. Ši ap-
klausa taip pat rodo, kad paauglių išgyvenama įtam-
pa labai pa naši į suaugusiųjų. Paaugliai dažnai jau-
čiasi persitempę ir nuliūdę. Taip pat nustatyta, kad
paaugliai per mažai išsimiega, per mažai mankš-
tinasi ir per daug valgo arba valgo ne sveiką mais-
tą. Kitas įtampos šaltinis – internetas. Aukštoje
įtampoje gyve nan tys jaunuoliai prie interneto kas-
dien vidutiniškai praleidžia daugiaui nei 3 val., pa-
lyginus su 2 val., kurias praleidžia jaunuoliai, gy-
venantys mažoje įtampoje.  

Kas darytina, kad įtampą suma žin tume? Štai
APA patarimai: išsiaiškinkite įtampos priežastis ir
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Pažabokite 
gyvenimo tempą
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Šv. Kalėdos – Dievo gailestingumas žmonijai
Mieli broliai ir seserys, Dievo mylimi žmonės!

Šventės beldžiasi į mūsų gyvenimą šviesomis,
sveikinimais, dovanomis. Kalėdų šventėse
pasibeldžia ne tik žmonės, bet ir Tas, kuris

gimė Betliejuje: Jėzus, Marijos Sūnus ir tikras Die-
vas. Kalėdų Mišių įžanga kviečia: „Visi džiaukimės
Viešpačiu, nes atėjo pasaulio Atpirkėjas. Šiandien
iš dangaus nusileido tikroji ramybė.” Šis kvietimas
skirtas mums visiems, nes Kristaus Gimimas neša
pasauliui išgelbėjimą ir ramybę – tai, ko kiekvienas
trokštame. 

Kalėdose Dievas pasirodo neįprastai – kaip
silpnas Kūdikis. Tai didžio Dievo gailestingumo
mums dovana. Jis nebėra tolimas, nepažįstamas ir
nepasiekiamas, o „Dievas su mumis”, žmogaus
veidu ir širdimi. Kai Jį priimame, gyvenimas įgy-
ja prasmę ir džiaugsmą. Dievas yra arti mūsų kas-
dienybės, dalinasi mūsų sunkumais. Betliejaus
oloje Jis tapo artimas visiems, taip pat ir šiandienos
žmonėms: nerandantiems prieglobsčio pabėgė-
liams, senoliams, kurių artimieji išvykę, jauniems,
kurie nusivylė pabandę imtis iniciatyvos, šeimoms,
laukiančioms gimstančio vaiko ir su nerimu gal-
vojančioms apie ateitį. 

Jei norime pajusti Dievo artumo paguodą – at-
siverkime Jo gailestingumui. Didžiausia, nešanti liū-
desį klaida ir nuodėmė yra išstumti Dievą iš savo ir
visuomenės gyvenimo. Evangelija pasakoja apie ne-
svetingą Jėzaus gimimą oloje už miesto, „nes jiems
nebuvo vietos” (Lk 2, 7). Įvairiais būdais mes patys
nepriimame Dievo, o visuomenės gyvenime Jis
dažnai laikomas nereikalingu, neturinčio nieko
pasakyti. Ketiname patys savo jėgomis ir žiniomis
išspręsti visas kilusias problemas. Jėzus išstumia-
mas net iš Kalėdų, kai jos paverčiamos vien žiemos
ar saulės sugrįžimo švente, ar prietarų laiku. Bet ar
atmesdami Jėzų ir Jo Evangeliją nerizikuojame pra-
rasti tikrą džiaugsmą, ar nenustumiame į šalį bro-
liškumo, teisingumo ir meilės? 

Pasak popiežiaus Pranciškaus, „atsisakyti pa-
giežos, tūžmasties, smurto ir keršto yra laimingo gy-
venimo sąlyga” (MV 9). Pasaulį praėjusiais metais
sukrėtę terorizmo aktai, nesibaigiantys kariniai
konfliktai ne tik tolimuose kraštuose, bet ir Euro-
poje rodo, kad vis dar keliaujame tamsoje. Bet yra

Šviesa, kuri atėjo į pasaulį: „Aš – pasaulio šviesa. Kas
seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gy-
venimo šviesą” (Jn 8, 12). Šie Jėzaus žodžiai yra ži-
bintas, padedantis eiti tamsoje ir netikrume, teisingai
pasirinkti savo gyvenimo kryptį.

Kristaus Gimimo šventė ir prasidėjęs Gailes-
tingumo jubiliejus mums vėl skelbia Dievo meilę ir
jautrumą. Tikime, kad kiekvienas iš mūsų ir visas
pasaulis esame Jo širdyje. Tikėti reiškia atverti
protą ir širdį Dievui, duoti Jam erdvės mūsų gyve-
nime, remti savo gyvenimą Juo. Toks tikėjimas
nėra vien paprastas religingumas ar papročių lai-
kymasis, o širdies polėkis. Leiskime, kad Dievas pa-
liestų mūsų širdis. Įsileidę Dievą į savo gyvenimą nie-
ko neprarasime, o užsklendę Jam duris net nesuži-
nosime, kiek daug nustojome. 

Dievas neprimeta savęs, o tyliai pasibeldžia. Jis
gerbia kiekvieno laisvę ir laukia, kad pakviestume,
todėl rizikuoja būti nepriimtas, kaip atsitiko Bet lie-
juje. Ir mes esame laisvi – priimti ar likti abejingi.
Kalėdos kviečia apsispręsti, pasirinkti, ir šis pasi-
rinkimas turi lemiamas pasekmes. Esame laisvi, bet
būkime drąsūs. 

Ant vieno vienuolyno durų kabojo užrašas:
Porta patet, sed cor magis – „Durys atvertos, bet šir-
dis dar labiau”. Priimti Dievą reiškia priimti žmo-

gų, atverti jam duris. Juk atvirumas Dievui įmano-
mas tik ištiesiant pagalbos ranką kitam. Kai pri-
imame žmogų, patarnaujame ir Dievui. Tai glaudžiai
ir neatskiriamai susiję. Kad Kalėdos būtų tikros, rei-
kia atverti širdį. Pats Jėzus susitapatino su mažai-
siais, kenčiančiais, svetimšaliais. Mes, katalikai, tu-
rime praplėsti savo žvilgsnius už šventoriaus ribų ir
siaurų interesų, mokėti priimti kitą žmogų su iš-
mintingu rūpesčiu, didžiadvasiškumu, pagarba jo
orumui. Tegul atsiveria mūsų namų durys, kad pa-
sidalintume duona su tais, kurių stalas negausus, ir
teatsiveria mūsų širdys, atnaujindamos nusilpu-
sius ar nutrūkusius žmogiškuosius ryšius. Taip
Gailestingumo jubiliejus taps ne vien žodžiais, o gy-
venimu.

Kalėdų šventėse žvelgdami į Kūdikėlį Jėzų
melskime, kad Jo šviesa, meilė ir gailestingumas lie-
tų į mūsų širdis ramybę, pasitikėjimą ir viltį.

Džiugių ir Dievo gailestingumo kupinų švenčių!

Kauno arkivyskupas metropolitas
Lionginas Virbalas

Vyskupas augziliaras 
Kęstutis Kėvalas
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Ant didžiojo lietuvybės aukuro
Atkelta iš 1 psl.

Sėkmės pagrindas
– stiprūs tarpusavio ryšiai

Pokalbį pradėjome nuo jo, žmo-
gaus ir konsulo, darbų. Aukštas pa-
reigas einantis vyras sakė, kad jam,
kaip ir kiekvienam žmogui, gyvenime
norisi padaryti kažką didelio ir svar-
baus: „Kartu žinau, kad visi darbai,
kuriuos darome kasdien, yra pras -
mingi ir svarbūs. Jei sugebame iš-
spręsti konkretaus žmogaus problemą
arba padedame verslininkui, kuris
jau investavo ir dirba Lietuvoje ar
dar tik svarsto apie tokią galimybę, bet
kuri pastanga, padedanti užmegzti
naudingus bendradarbiavimo ryšius
tarp JAV ir Lietuvos – visa tai labai
svarbu ir turi gilią prasmę. Ir vis tik,
jei reiktų išskirti kelis didesnius dar-
bus, kuriuos pavyko atlikti, į pirmą
vietą iškelčiau su išeivijos lietuviais
užmegztus stiprius tarpusavio ryšius.
Manau, kad tai daugelio ateities ma-
žesnių ir didesnių darbų sėkmės pa-
grindas.” 

Darbai vardan Lietuvos

Pasak M. Gudyno, daug laiko ir pa-
stangų teko skirti Lietuvos generalinio
konsulato perkėlimui į naujas patal-
pas. „Ir visa tai – vardan mūsų Lietu-
vos: kad aptarnaudami savo tautiečius,
dirbdami su JAV institucijomis, vers-
lo atstovais, organizacijomis, tiesdami
tiltus tarp Lietuvos ir JAV bei ieško-
dami nišų Lietuvai čia, Amerikos rin-
kose, būtume efektyvesni ir geriau
matomi. Pirmą kartą po 91-erių gene-
ralinio konsulato Čikagoje veiklos
metų pačiame miesto centre iškilusi ir
nuolat plazdanti Lietuvos trispalvė
simbolizuoja jau šimtmečius skai-
čiuojamą tautiečių veiklą ir mano as-
meninę auką kuriant šį miestą ir šią
valstybę bei niekada neužgesusį gyvą
tautiečių santykį su tėvų žeme bei
Lietuvos pasiryžimą daugelį metų šio-
je šalyje dirbti, – gerb. Marijus prisi-
pažino, kad visa tai jam kasdien ma-
loniai paglosto širdį. – Manau, kad la-
bai svarbu turėti kuo daugiau Ameri-
kos ir amerikietiškos laisvės dvasios
Lietuvoje, todėl visi darbai to link, esu
tikras, yra svarbūs ir prasmingi”.

Prasmingiausi renginiai

2012 m. naujai paskirtam genera-
liniam konsului atvykus į Čikagą buvo
surengtas trečiasis Pasaulio lietuvių
ekonomikos forumas – renginys, į vie-
ną vietą sukvietęs viso pasaulio sėk-
mingiausius lietuvius verslininkus ir
Lietuvoje investavusias didžiąsias ben-
droves. Tąsyk po pasaulį išsibarstę su-
manūs lietuviai dalijosi gerąja patir-
timi, ieškojo papildomų galimybių
bendradarbiauti, mąstė, kaip pri-
traukti naujų investuotojų į Lietuvą. 

Po metų – 2013-aisiais – su kojas jau
apšilusiu konsulu išeivijos lietuviai
minėjo S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio
per Atlantą 80-metį. Anot gerb. Mari-
jaus, pastarasis renginys labai tvirtai
sujungė Lietuvoje ir JAV gyvenan-
čius tautiečius. „Įdomu tai, kad S. Da-
rius pirmiausia tapo JAV karo didvy-
riu, įvertintu vienu aukščiausių ap-
dovanojimų – Purpurinės žvaigždės or-
dinu, o vėliau kartu su S. Girėnu savo
skrydžiu per Atlantą išgarsino Lietu-
vą, – mažai kam žinomos istorijos
puslapius sklaidė pašnekovas. – Būtent

S. Darius į Lietuvą atvežė krepšinį, ku-
ris Lietuvoje taip suklestėjo”. Iš dau-
gybės ta proga kartu su JAV lietu-
viais organizuotų renginių konsulas
paminėjo keletą: lakūnų atminimo
įamžinimą Palwaukee (dabar Execu-
tive) oro uoste; kartu su Balzeko mu-
ziejumi parengtą parodą „We Shall
Fly to Lithuania” („Mes skrisime į
Lietuvą”), kuri buvo eksponuota tri-
juose didžiausiuose tarptautiniuose
Čikagos oro uostuose ir kitose erdvėse.
Apytiksliais skaičiavimais, parodą pa-
matė daugiau nei 2,5 milijono žmonių.
Konsulas pasidžiaugė, kad „Dariaus ir
Girėno pavyzdys – tai gyvas liudijimas,
kiek daug užsienyje gyvenantis žmo-
gus gali duoti tai šaliai, kurioje gyve-
na, ir savo Tėvynei”.

Praėjusiais metais (2014 m.) iškil-
mingai paminėtas generalinio konsu-
lato nenutrūkstamos veiklos 90-me-
tis. „Mūsų institucijos renginiai bylo-
ja, kad jubiliejai ir datos padeda stab-
telti, pažvelgti atgal į tikrai garbingą
Lietuvos konsulato istoriją, šio bei to
iš praeities pasisemti ir permąstyti
savo misiją”, – mintimis dalijosi M. Gu-
dynas.  

Įspūdingai ir nepamirštamai buvo
paminėtas Baltijos kelio 25-metis bei
Molotovo-Ribbentropo pakto 75-ios me-
tinės. Konsulato iniciatyva Čikagos
miesto centre kartu su latviais ir estais
buvo surengtas „Embrace Freedom”
koncertas, kuriame dainų autorius ir
atlikėjas Algirdas Kaušpėdas su „Dai-
navos” choru drebino Čikagos dango-
raižius. Tuo pačiu metu dar neišmok-

tas istorijos pamokas ir jų aktualumą
šiandien priminė ukrainietė (tada Mai-
dano, o dabar ir pasipriešinimo Rusi-
jos agresijai dalyvė) Sofia Fedyna.

Konsulato dėka grupė „Skylė” ir
Aistė Smilgevičiūtė Jaunimo centre, o
vėliau ir Čikagos Navy Pier pristatė au-
torinį Lietuvos partizaniniam pasi-
priešinimui skirtą muzikinį albumą
„Broliai”. „Tai vėlgi, manau, buvo
stiprus renginys, verčiantis mus su-
vokti laisvės kainą ir kiekvieno mūsų
pareigą. O man buvo maloni staigme-
na, kai grupė, atlikdama vieną pra-
smingiausių dainų, ‘Priesaiką’, pa-
kvietė kartu dainuoti ir mane”, – tar-
si apie neįvardintą atpildą už indėlį į
lietuvių paveldo išsaugojimą išeivijo-
je kalbėjo generalinis konsulas Čika-
goje. 

Susižavėjimas tautiečiais

Nors ir labai norėjosi iš gerb. Ma-
rijaus lūpų išgirsti apie konkretų jo in-
dėlį į išeivijos lietuvių gyvenimą ir lie-
tuvybės išsaugojimą, tačiau konsulas
save paliko šešėlyje. Jam svarbiausia
tautiečiai – talentingi, darbštūs, su-
manūs, pasiaukojantys, altruistai. 

Šiemet visi tapome liudininkais ga-
lingos, talentingos ir be galo vieningos
JAV lietuvių bendruomenės. Tai pa-
rodė ir įrodė, anot konsulo, „pati įspū-
dingiausia mano matyta dainų šventė”.
Kalbėdamas apie tradicinę dainų šven-
tę, M. Gudynas buvo emocingesnis:
„Kai suvoki, kad visą šventę paruošė
žmonės – savanoriai, apima neapsa-

komo susižavėjimo čia gyvenančiais ir
kuriančiais lietuviais jausmas. Džiau-
giuosi, kad liepos 6 d. prie pagrindinio
miesto simbolio – ‘Cloud Gate’ skulp-
tūros Lietuvos himno giedojimui ir
‘flashmob’ akcijai pavyko suburti ne-
mažą dalį šventės dalyvių. Įspūdingas,
nepakartojamas ir nepamirštamas re-
ginys, kai keli tūkstančiai žmonių pa-
čiame miesto centre vieningai gieda
Lietuvos himną...”

Pirmą kartą per JAV TV
lietuviškai apie Lietuvą

Tai, kad šiemet pirmą kartą Čika-
gos istorijoje lietuviai žygiavo Padėkos
dienos šventiniame parade – mūsų
konsulo M. Gudyno nuopelnas. „Esu be
galo laimingas, kad man suteikė garbę
lietuviškos kolonos priekyje nešti Lie-
tuvos trispalvę. Tikiu, kad čia gyve-
nančius lietuvius, – o jų dėka ir Lie-
tuvą, – pamatė keli milijonai renginio
žiūrovų”, – nesureikšmindamas savo
indėlio, bet trykšdamas lietuvybės
puoselėjimo džiaugsmu, išeivijos var-
du kalbėjo konsulas.

Dar viena įsimintina per pasta-
ruosius metus Lietuvos vardui išgar-
sinti M. Gudyno pasiekta aukštuma –
Lietuvos generaliniam konsului Či-
kagoje buvo suteikta garbė PBS tele-
vizijoje (WTTW11) tiesioginio eterio
metu komentuoti JAV Kolumbo riterių
sukurtą filmą, skirtą Popiežiaus Jono
Pauliaus II veiklai išlaisvinant Euro-
pos kontinentą iš komunizmo gniauž-
tų. Pasak konsulo, popiežiaus pasi-

Smagu giedoti Lietuvos himną kartu su Dainų šventės dalyviais! 2015 m. liepos 6-oji Millennium Parke Čikagoje.
Dainos Čyvienės  nuotr.

Konsulas M. Gudynas su dainininke Aiste Smilgevičiūte ir grupės ,,Skylė” muzikantais: Mantvydu Kodžiu (k.) ir Roku Radzevičiumi.
Navy Pier, Čikaga. 2015 m.
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rinktas bekompromisis blogio sulai-
kymo, o ne prisitaikymo kelias yra aiš-
ki pamoka mums, šiandien siekian-
tiems suvaldyti pasaulį drebinantį ne-
stabilumą. O galimybė pagrindinio
JAV visuomeninio transliuotojo ete-
ryje prabilti ir lietuviškai jam buvusi
tikrai labai atsakinga ir jaudinanti aki-
mirka. 

Apžvelgdamas svarbiausius ka-
dencijos įvykius, M. Gudynas grįžo
prie pirminės savo minties, kurios
centre – Amerikos lietuviai. „Šiuos ir
dar daugelį kitų renginių nebūtume
galėję atlikti, jei ne čia gyvenantys lie-
tuviai. Jų entuziazmas, pasiaukoji-
mas, kūrybinis potencialas yra beribis.
Jiems ir savo konsulato kolektyvui, ku-
rie organizuodami šiuos ir kitus ren-
ginius darė stebuklus, esu be galo dė-
kingas. Galėčiau išvardinti dar dau-
gybę pavyzdžių, kurie rodo, kad jau ke-
lis šimtmečius esame didelė, globali
Lietuva”, – didžiuodamasis tautie-
čiais kalbėjo pašnekovas.

Šaknimis ir 
šakomis su savo tauta

Naudingas daigas tarpsta tik pa-
lankioje terpėje – stropiai prižiūri-
mas, puoselėjamas. Kokioje aplinkoje
augo, formavosi ir brendo mūsų ger-
biamas konsulas Marijus? Iš kur jame
tiek atsidavimo Lietuvai? Štai ką apie
save pasakoja pats konsulas: „1987
metais aš, trylikametis berniukas,
kartu su tėvais dalyvavau pirmajame
mitinge prie Adomo Mickevičiaus pa-
minklo, o vėliau – beveik visuose Lie-
tuvos persitvarkymo sąjūdžio mitin-
guose ir renginiuose; kartu su dauge-
liu Lietuvos gyventojų stovėjau Balti-
jos kelyje. 1990-ųjų  kovo 11-ąją su tė-
vais, seneliais, seserimis ir broliu ste-
bėjome Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimą; tragišką sausio 13-osios
naktį budėjome prie Lietuvos parla-
mento rūmų. Tada ir vėliau mačiau ga-
lingas pastangas parklupdyti mūsų
Valstybę, bet mes atsilaikėme ir už-
augome. Gyvendami Lietuvoje per
Amerikos radiją nuolatos girdėjome
apie užsienyje gyvenančių lietuvių
paramą ir kovą už savo Tėvynės lais-
vę ir pripažinimą. Išlikome laisva ir
nepriklausoma Valstybė dėl to, kad bu-
vome susitelkę, buvome vieningi. Esu
labai laimingas, kad švęsti Lietuvos ne-
priklausomybės dvidešimtpenkmečio
į JAV atvyko žmogus, lemiamais Lie-
tuvos laisvei metais stovėjęs visų
mūsų priekyje – pirmasis nepriklau-
somos Lietuvos vadovas prof. Vytautas
Landsbergis. Manau, kad šiuo vizitu
visai išeivijai, bet pirmiausia JAV lie-
tuviams, buvo parodyta ypatinga pa-
garba ir dėkingumas. Mane suforma-
vo Lietuvos išsilaisvinimo ir Valstybės
kūrimosi kelias, todėl atkurtos Ne-
priklausomybės dvidešimtpenkmetis
buvo ypatingas momentas pažvelgti at-
gal, daug ką prisiminti ir, prigludus
prie istorijos, apmąstyti savo asmeni-
nę atsakomybę, nors ir mažais darbais,
bet prisidėti prie saugios ir klestinčios
Lietuvos kūrimo”. 

Dideli iššūkiai 
šeimai

Tautiečiai jau pastebėjo, kad Gu-
dynų šeima – gyvas darnos, susiklau-
symo ir vienas kito palaikymo pavyz-
dys. Kaip sekasi konsului, gyvenan-
čiam nuolatiniame virsme, suderinti,
rasti laiko šeimai, gražiam vaikučių
būriui? M. Gudynas pripažino, kad dip-
lomatų šeimose sutuoktiniui ir vai-
kams tenka dideli iššūkiai. Jie turi au-
koti darbą, karjerą, draugus, patiria
papildomą įtampą. Žinoma, naujos

vietos suteikia ir galimybių pažinti pa-
saulį, sutikti naujų draugų, išmokti
kalbų. „Esu dėkingas savo žmonai
Gintarijai ir keturiems vaikams: Ma-
rijai Mantautei, Danielei, Karoliui ir
Paulinai už tai, kad galiu dirbti šį
darbą, – sako pašnekovas. – Žmonai
tenka atlaikyti ne tris, bet kartais ir vi-
sus keturis namų kampus, o vaikai gal-
būt ne visada turi galimybę pakanka-
mai pabūti su tėčiu”. Pirmiausia šei-
mos tėvas, o paskui diplomatas gerb.
Marijus pripažįsta, kad šeimai reikia
skirti daugiau laiko, todėl, norėda-
mas daugiau laiko praleisti kartu, įsi-
gijo pačiūžas. Dabar kiekvieną savai-
tę bent kartą visi eina čiuožti ant ledo.
„Kadangi tai darau pirmą kartą po be-
veik keturių dešimtmečių, mano maži
vaikai tapo mano mokytojais”, – šyp-
sosi vyras.

Konsulas stengiasi su šeima bent
keletui dienų kažkur išvykti, tačiau to-
kia šventė labai reta – tik vieną ar du
kartus per metus. Šią vasarą Gudynai
skrido pamatyti JAV Šiaurės Vakarų
gamtos stebuklų. Per 15 dienų jie nu-
važiavo 3 300 mylių, aplankė 9 nacio-
nalinius parkus, taip pat pabuvojo
Los Angeles, San Franciske, Las Vegas,
Denveryje ir kituose miestuose. „Po ke-
lionės grįžome tikrai pavargę, bet aš
norėjau, kad vaikai žinotų, kaip atro-
do kanjonai, Mirties slėnio dykuma,
sekvojos, prisiliestų prie įvairios ir
nuostabiai gražios Amerikos gamtos”,
– kalbėjo laimingas tėvas. Ir pridūrė,
kad „tai buvo unikali galimybė pabū-
ti šeimos rate, pabendrauti, pajusti vie-
nas kitą”.

Gudynai – tvirtas šeimos kumštis

Tie, kurie seka generalinio konsulo
veiklą Čikagoje, mato, kad jo žmona
Gintarija – tarsi ištikimas ginklanešys,
dažnai kartu su vaikais, yra šalia
vyro. Ką tai reiškia pačiam konsului?
Diplomatas ne tik pripažino, bet ir
patikino, kad be Gintarijos pagalbos ir
pasiaukojančio jos palaikymo jis pa-
prasčiausiai prapultų. „Ji turi aukš-
tesnį už mane mokslinį išsilavinimą
(yra teisės filosofijos mokslų daktarė),
bet didžiąją savo gyvenimo dalį pa-
šventė šeimai. Nepaisant visų buitinių
rūpesčių, ji randa laiko aktyviai da-
lyvauti visuomeninėje veikloje. Šiuo
me tu Gintarija vadovauja generalinių
konsulų sutuoktines ir moteris, gene-
ralines bei garbės konsules Čikagoje
vienijančiam klubui. Ji, siekdama ne-
prarasti savo teisininkės kvalifikacijos,
stažuoja JAV teisinę pagalbą teikian-
čioje institucijoje, praktiką atliko JAV
teismuose. Tai yra tikrai labai vertin-
ga patirtis, kurią, tikiu, galės panau-
doti, kai grįšime į Lietuvą”. Diploma-
tas ir šeimos tėvas apgailestavo, kad
žmonai naktinio miego lieka mažiau
nei jam, einančiam atsakingas parei-
gas. Ir suabejojo: „Kažin, ar aš pajėg-
čiau pakelti tokį krūvį, koks tenka
jai...” 

Čikagoje kaupia gerąją patirtį

Per trejetą metų konsului Čikaga
tapo sava erdvė. „Tai nuostabus mies-
tas su įspūdinga architektūra. Mano
įsitikinimu, tai labiausiai amerikie-

Parodos ,,Mes skrisime į Lietuvą” atidaryme Palwaukee oro uoste. Kairėje – Regina Na-
rušienė, dešinėje – tuometinis LR Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas.

tiškas JAV didmiestis. Greta esantis
ežeras suteikia miestui ypatingo ža-
vesio, – įspūdžiais dalijosi gerb. Mari-
jus. – Mane žavi JAV žmonių patrio-
tiškumas, visuomeniškumas ir mokė-
jimas aukoti. Pagarba žmogui čia yra
didelė vertybė. Viso to mes dar turime
išmokti Lietuvoje. Manau, kad būtent
pagalba perteikiant šią patirtį yra la-
bai svarbi dabartinės lietuvių diaspo-
ros misija savo Tėvynei”. Konsulą jau-
dina tai, kad Amerikos pradinėje mo-
kykloje jo vaikai kiekvieną rytą pra-
deda giedodami JAV himną, prisiek-
dami šalies vėliavai ir Valstybei, o
taip pat garsiai išsakydami pažadą
laikytis mokyklos taisyklių bei būti
naudingi bendruomenei. Diplomatas
išreiškė norą, kad tokia tradicija –
kiekvieną dieną pradėti himnu – būtų
įtvirtinta ir Lietuvos mokyklose. Jis sa -
kė turįs panašių mažų pavyzdžių, ku-
rie į gera keičia visuomenę, dar labai
daug, todėl manąs, kad pačius geriau-
sius vertėtų pabandyti įdiegti Lietu-
voje. 

Širdis – Lietuvoje

M. Gudynas gražiai kalba apie Lie-
tuvą – tai suprantama, bet jam ne ma-
žiau miela ir Čikaga. Tai kur mūsų kon-
sulo namai – Lietuvoje ar JAV? Diplo-
matas pripažino, kad šiuo metu jo lai-
kini namai yra Čikagoje, juose jis tik-
rai jaučia patogiai. Per trejetą čia pra-
leistų metų pamilo Ameriką ir nema-
žai dalykų jį čia žavi, tačiau pastebi gy-
venimo tradicijų bei taisyklių, kurios
jam atrodo keistos. „Tačiau per visus
čia praleistus metus niekada nekilo
abejonių, kad mano tikri namai, ku-
riuose liko mano širdis ir į kuriuos pa-
baigęs darbo kadenciją sugrįšiu, yra
Lietuvoje. Tikiu, kad darbas užsienyje
yra privilegija, leidžianti atrasti gerą-
sias praktikas, kurias prasminga par-
vežti ir įdiegti savo valstybėje. Žinau,
kad Lietuva turi puikią ateitį, jei mes,
joje gyvenantys ir iš jos išvykę, puo-
selėsime jai šiltus jausmus, nepaliau-
sime ją kūrę”, – įsitikinęs konsulas. 

Mūsų gerbiamas konsulas Marijus
dėkojo visiems lietuviams, kurie, gy-
vendami toli nuo Lietuvos, išlaiko lie-
tuvybę ir padeda savo, savo tėvų ar se-
nelių žemei auginti pasitikėjimą ir
stiprėti. „Dėkoju visiems, su kuriais
teko kartu dirbti, už jų geranoriškumą,
pagalbą, patarimus. Linkiu visiems
sveikatos, nebijoti svajoti bei ištvermės
įgyvendinant savo svajas”, –  sakė dip-
lomatas ir išreiškė viltį, kad ateinan-
čiais metais gėris ir ramybė viešpataus
mūsų sielose, namuose ir šeimose. 

Savo ,,valdose” – LR generaliniame konsulate Čikagoje – su ,,Suktinio” šokėjais.                                                             Jono Kuprio nuotraukos
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2015 m. Lietuvių Fondo Stasio Baro var-
dinės stipendijos laimėtojas Edgaras Da-
vidovičius. (lmta.lt nuotr.)

VDU įteiktos Lietuvių Fondo stipendijos

„Spindulys” pasiruošęs ateičiai

2015 m. gruodžio 18 d. Vy-
tauto Di džiojo univer-

sitete Marijos Gimbutie nės audi-
torijoje vyko Lietuvių Fondo Van-
dos Daugirdaitės-Sruogienės ir Bro-
niaus Bieliuko vardinių stipendijų
įteikimo šventė. 2015 m. Istorijos ka-
tedros doktorantei Ugnei Marijai
Andrijauskaitei buvo įteikta Van-
dos Daugirdaitės-Sruogienės sti-
pendija, o Humanitarinių mokslų
fakulteto studentams Reginai Sa-
bonytei, Eglei Vėbraitei, Solveigai
Lukminaitei ir Ri čardui Jaramičiui
– LF Broniaus Bie liuko vardo sti-
pendija. Stipendi jas  studentams
įteikė Lietuvių išeivijos instituto di-
rektorius prof. Egidi jus Aleksand-
ravičius, iškilmėse dalyvavo Lie-
tuvių Fondo valdybos narys Leonas
Narbutis. 

Lietuvių Fondo Br. Bieliuko
va rdo stipendijų fondas nuo 2001
metų beveik kasmet skiria stipen-
dijas Vy tauto Didžiojo universiteto
studentams. Garsus lietuvių išei-
vijos visuo menininkas, teisinin-
kas Bronius Bie liukas (1908 m. ba-
landžio 26 d. Lie tu voje – 1992 m.
kovo 10 d. JAV)) visą savo gyvenimą
paskyrė Lietuvos iš laisvinimo dar-
bui. Tam jis nepagai lėjo nei jėgų,
nei sveikatos, nei savo kuklių san-
taupų.

Dr. Vandos Sruogienės vardo
1997 metais įkurto fondo stipendi-
ja skiriama jaunam mokslininkui,
už mokslinį darbą Lietuvos istori-
jos srityje. Vanda Daugirdaitė-Sruo-
gienė (1899 m. rugpjūčio 16 d. Pia-
tigorske, Kau ka zas – 1997 m. vasa-
rio 10 d. Čikagoje) – istorikė, peda-
gogė, visuomenės vei kėja. V. Dau-
girdaitė-Sruogienė visą gyvenimą
buvo demokratiškų pažiū rų asme-
nybė, teigianti laisvos pasau lėžiū-
ros ir nestereotipinio mąstymo
žmogų. 

LF info

2015 m. Lietuvių Fondo Broniaus Bieliuko ir Vandos Daugirdaitės-Sruogienės vardinių stipendijų įteikimas VDU Lietuvių išeivijos insti-
tute (iš kairės): Regina Sabonytė, LF atstovas Lietuvoje Leonas Narbu tis, Eglė Vėbraitė, Solveiga Lukmi naitė, Lietuvių išeivijos instituto
vadovas prof. Egidijus Aleksan dravi čius, Ugnė Marija Andrijauskaitė, Ričardas Jaramičius.                                              Arūno Antanaičio nuotr. 

Baigdamas 2015-uosius metus
tra diciniais pasirodymais,
Los Ange les jaunimo an-

samblis  LB „Spindu lys” nori pra-
nešti, kad jaučiasi pasi ren gęs atei-
čiai! Rudenį dalyvavome tradicinių
Los Angeles Lietuvių die nų (jau 29-
oji) šokių pasirodymuose ir užsire-
gistravome, kad 123 mūsų šokėjai at-
einančią vasarą galėtų vyk ti į XV Šo-
kių šventę Baltimorėje! Kitais me tais
švęsime Los Angeles Šv. Kazi mie-
 ro  lietuviškosios parapijos 75-me-
čio jubiliejų. Ta proga pa šoksime! Po
to lie tuvišką visuomenę kviesime į
mūsų „Spindulio”  tradi cinį – jau
54-ąjį – Užgavėnių blynų ba lių, ku-
riame ne tik sušoksime keletą nau-
jų šokių, jau išmoktų šokių šventei,
bet ir su vaidinsime šokių ir dai nų
pynę „Eg l ė, žalčių karalienė”, įdo-
miai šiam vakarėliui pritaikytą pa -
saką! Paskui su džiaugsmu, kaip vi-
 suo met,  dalyvausime  Vasario 16-
osios ir Kovo 11-osios  minėjimuo-
se, mokslo metų bai gimo šventėje ir
net pašoksim buvu siųjų šokėjų ves-
tuvėse. Bet mieliausia, žinoma,
kad jau dabar ruošiamės ir laukiam
2016 m. vasaros ir XV Išei vijos šokių
šventės! Iki pasimatymo! 

Danguolė Varnienė
LB „Spindulio” vadovė

LB „Spindulys” mokytojai ir Šv. Kazimiero lietuviškosios parapijos klebonas sveikina ypatingą viešnią – Laimą Kisielienę, Lietuvos
žymiausiąją choreografę, atidarančią naują „Spindulio” šokių sezoną! Iš k.: Gytis Joga, Andrėja Dabšytė, Dana Scola, Rita Žūkienė,
LB „Spindulys” vadovė Danguolė R. Varnienė, Laima Kisielienė, kun. Tomas Karanauskas, Sigita Barysienė, Valdas Varnas.

Inos Petokienės nuotr. 

2015m. gruodžio 20 d. Lietuvos
muzikos ir teatro akademi-

jos (LMTA) Didžiojoje salėje vyko kas-
metinis dai nininkų konkursas, skirtas
LMTA garbės daktaro Stasio Baro
(1920–2006) stipendijai laimėti. Šiame
konkurse dalyvauja LMTA Dainavi mo
katedros studentai – tenorai.

Šiais metais dėl laureato vardo var-
žėsi du tenorai – I B kurse studijuojan-
tis Ilja Aksionovas ir ketvirta kursis
Edgaras Davidovičius. Kon kur so verti-
nimo komisijos pirminin kas – LMTA
profesorius Virgilijus No reika, nariai –
LMTA Dainavimo katedros vedėja Asta
Krikščiūnaitė, LMTA profesorė Irena
Laurušienė ir LMTA lektorius Liudas
Norvaišas. 

Konkurso dalyvio diplomą pelnė
Deivido Staponkaus dainavimo kla sės
studentas  Edgaras Davidovičius. Jam
įteikta Lietuvių Fondo Stasio Baro var-
dinė stipendija. Gerai  JAV  žinomo

dainininko, visuomenės vei kė jo, buvu-
sio Lietuvių Fondo tarybos ir valdybos
pirmininko, Lietuvos Mu zikos ir teatro
akademijos Garbės dak taro Stasio Baro
vardinė stipendiją, dėl kurios nuo 1997
m. varžosi ge riausi jaunieji dainininkai,
yra lai mėję šiuo metu gerai žinomi at-
likėjai: daugiau užsienyje negu Lietu-
voje koncertuojantis Edgaras Montvi-
das, Merūnas Vitulskis, Kasparas Damu -
lis ir kt.

Lietuvos muzikos ir teatro akade mi-
jos studentas Edgaras Davidovi čius jau
yra dainavęs Lietuvos nacio naliniame
operos ir baleto teatre, pelnęs nomina-
cijas tarptautiniuose kon kursuose Mon-
tenegro ir Gruzijoje. Š. m. rugpjūčio 22
d. Beeskovo pilyje vy ko tarptautinių
operos meistriškumo klasių ,,Oper Oder
Spree gala” koncertas, kuriame ariją iš
G. Donizetti operos „Meilės gėrimas” at-
likęs jaunasis lietuvių tenoras Edgaras
Da vidovičius iš festivalio grįžo apdova-

Įteikta LF Stasio Baro vardinė stipendija

 notas viena iš dviejų festivalio stipen -
dijų. 

Sveikiname naująjį LF Stasio
Baro vardinės premijos laimėtoją ir
linkime kūrybinės sėkmės!

LF info
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B. al Assad likimas – nesvarstomas. 
Mebriefing nuotr.

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Vilnius (ELTA) – Santarvės ordi-
nas ,,Už santarvės puoselėjimą” (,,Pro
augenda concordia”) šiais metais bus
įteiktas Prezidentui Valdui Adamkui.
Taip nusprendė Santarvės fondo stei-
gėjas Julius Kazėnas ir Santarvės fon-
do valdyba.

Apdovanojimas Prezidentui V.
Adamkui, pasak fondo nutarimo, bus
įteiktas už gyvenimą, paskirtą San-
tarvės idėjos skleidimui ir jos saugo-

jimui, tolerancijos siekimui tarp žmo-
nių, tautų ir kultūrų, nesitaikstymui
su blogiu bei neteisybe ir visame kame
ieškojimui gėrio vardan Tiesos, Meilės
ir Santarvės. 

Pernai šiuo Santarvės fondo ordi-
nu buvo apdovanotas pirmasis Lietu-
vos nacionalinio operos ir baleto teat-
ro operos solistas profesorius Virgili-
jus Noreika.

Prasidės derybos dėl taikos Sirijoje

Santarvės ordinas – Prezidentui V. Adamkui

Londonas (Diena.lt) – Visame pa-
saulyje naftos kainos nusmuko iki že-
miausio lygio nuo 2004 metų.

„Brent” markės naftos vasario
mėnesio ateities sandorių kaina Lon-
dono ICE biržoje nukrito iki 36,05 JAV
dolerio už barelį. Šis rodiklis tapo že-
miausiu nuo pat 2004 m. liepos 13 d. Vė-
liau šios naftos kainos nežymiai atsi-
gavo iki 36,47 dolerio.

Analitikų ir naftos bendrovių va-
dovų nuomone, beveik nėra jokių ženk-
lų, kad kainų mažėjimo tendencija
kis, jei rinkas pasieks didesnės naftos

apimtys iš JAV ir Rusijos. Be to, 2016
m. turėtų būti atnaujintas naftos tie-
kimas iš Irano, kai bus atšauktos sank-
cijos.

Nemažai vartotojų džiaugiasi ma-
žesnėmis degalų kainomis. Kai kur Di-
džiojoje Britanijoje jau pradėta par-
davinėti benziną už mažiau nei 1 sva-
rą už litrą, tokios kainos pastarąjį
kartą galiojo 2009 m. Tačiau naftos ben-
drovės   skundžiasi  mažėjančiu   pel-
nu ir yra priverstos mažinti išlaidas,
nes pajamos, gaunamos iš naftos, krin-
ta.

New Yorkas (BNS) – Jungtinių
Tautų (JT) specialusis pasiuntinys
Sirijai Staffan de Mistura viliasi sau-
sio 25 dieną Ženevoje sušaukti Sirijos
prezidento Bashar al Assad vyriau-
sybės ir opozicijos derybas. 

JT Saugumo Taryba priėmė re-
zoliuciją, kuria patvirtinamas taikos
planas sausio mėnesį sukviesti į de-
rybas režimą ir opoziciją.

Rezoliucijoje numatomas greitas
ugnies nutraukimas ir raginama su-
rengti derybas, kurios sudarytų są-
lygas per šešis mėnesius suformuoti
pereinamąją valdančiąją instituciją su
visomis vykdomosiomis galiomis, bet
nekalbama didžiausius nesutarimus
keliančiu klausimu – dėl B. al Assad
likimo.

Perteklinė pasiūla nusmukdė naftos kainas

Pekinas (Faktai.lt) – Nacionali-
nio liaudies kongreso nuolatinis ko-
mitetas priėmė naujojo šeimos poli-
tiką reguliuojančio įstatymo projek-
tą. Naujasis Gyventojų skaičiaus ir
šeimos planavimo įstatymas numato,
kad nuo 2016 m. sausio 1 d. „vienai po-
rai leidžiama susilaukti dviejų vai-
kų”.

Taip šalis pereis nuo „vieno vai-
ko politikos”, kuri pastaraisiais me-
tais sušvelnėjo. Kinijos valdžia pa-
reiškė, kad poroms bus leista augin-
ti po du vaikus, siekiant laipsniškai
spręsti gyventojų senėjimo proble-
mą. 

Kinams leista auginti po du vaikus

Vilnius („Draugo” info) – Kelmės
rajono apylinkės teismas kaltu Tytu-
vėnų gaisro byloje pripažino buvusį
viešosios įstaigos ,,Tytuvėnų piligrimų
centras” vadovą Praną Jurkaitį. Jam
skirta vienerių metų laisvės atėmimo
bausmė, jos vykdymą atidedant pu-
santrų metų. 

Apkaltinamąjį nuosprendį teismas
priėmė nustatęs, kad P. Jurkaitis pa-
darė itin šiurkščius pažeidimus – kai
suveikė signalizacija, ją atjungė, per-
krovė, nepatikrino, kodėl ji suveikė, ir
išėjo. Teismas nusprendė, kad byloje
esantys apie 3 mln. eurų ieškiniai turi

būti nagrinėjami civiline tvarka.
Gaisras Tytuvėnų Bernardinų vie-

nuolyno palėpėje kilo 2012 metais. Per
gaisrą buvo sugadinti vienuolyno ir Ty-
tuvėnų Švenčiausios Mergelės Marijos
bažnyčios pastatai, sunaikinti bei su-
gadinti Tytuvėnų Bernardinų vienuo-
lyno ekspozicijos patalpoje buvę 60
eksponatų, tarp jų ypatingai vertinga
auksinė monstrancija, suniokotos ke-
lių šimtų metų senumo freskos, antik-
variniai bažnytiniai baldai ir kt. 

Bažnyčios ir vienuolyno ansamb-
lis – vienas iš Europos baroko kelio ver-
tybių.  

Vilnius („Draugo” info) – Nuo
kitų metų balandžio didžiausias leis-
tinas valstybės tarnautojų pareigybių
skaičius sumažės 1 290 etatų. Pareigy-
bių skaičius sumažintas tokia dalimi,
kad didžiausias leistinas etatų skaičius
įstaigoje ir realiai einamų pareigybių
skaičius skirtųsi ne daugiau kaip 10
proc. 

Prieš priimant tokį sprendimą, iš-
analizuoti Valstybės tarnautojų re-
gistro duomenys apie einamas parei-
gybes įstaigose. 10 procentų skirtu-

mas viršytas Aplinkos, Energetikos,
Krašto apsaugos, Sveikatos apsaugos,
Susisiekimo, Švietimo ir mokslo mi-
nisterijose, Lietuvos vyriausiojo ar-
chyvaro tarnyboje, Mokestinių ginčų
komisijoje, Tautinių mažumų depar-
tamente ir Valstybės tarnybos depar-
tamente. 

Pasak žiniasklaidos, yra 9 valsty-
binės įstaigos su vieninteliu darbuotoju
– direktoriumi. Bet ką įstaigos veikia
ir už ką jie gauna algą, paaiškinti ne-
sugebėjo. 

Sankcijos Rusijai – ir Rusijos sankcijos
Briuselis (LRT.lt) – Europos Są-

junga susitarė dar šešiems mėnesiams
pratęsti ekonomines sankcijas Rusijai
dėl jos dalyvavimo Ukrainos krizėje.

„Kadangi Minsko susitarimai ne-
bus iki galo įgyvendinti iki 2015 gruo-
džio 31 dienos, sankcijų galiojimas
pratęstas, nors (valstybių narių) Ta-
ryba toliau vertina pažangą, padarytą
įgyvendinant susitarimus”, – sakoma
28 Bendrijos valstybių pranešime.

Tuo tarpu Rusijos prezidentas
Vladimiras Putinas pasirašė naują

įsakymą dėl Turkijai galioti prade-
dančių specialiųjų ekonominių prie-
monių. Naujieji apribojimai taikomi
ne tik Turkijoje registruotoms įmo-
nėms, bet ir šalies piliečių kontro-
liuojamoms organizacijoms. Taip pat
nurodoma, kad nuo 2016 m. sausio 1 d.
bus pradėtas taikyti ir vizų režimas,
uždrausti užsakomieji skrydžiai tarp
Rusijos ir Turkijos.

Pirmąjį įsakymą dėl Turkijai tai-
komų sankcijų Prezidentas pasirašė
prieš mėnesį – lapkričio 28 d. 

Migrantai turėtų kovoti, o ne bėgti
Praha (ELTA) – Čekijos prezi-

dentas Miloš Zeman pabėgėlių persi-
kėlimą į Europą pavadino „organi-
zuota invazija” ir pareiškė, kad jauni
vyrai iš Sirijos ir Irako turėtų „imtis
ginklų” kovoje prieš „Islamo valstybę”. 

„Mano giliu įsitikinimu, mes su-
siduriame su organizuota invazija, o
ne spontanišku pabėgėlių judėjimu, –

teigia M. Zeman. – Didžioji dauguma
nelegalių imigrantų yra sveiki, jauni,
vieniši vyrai. Keista, kodėl šie vyrai ne-
apsiginkluoja ir neina atkovoti savo ša-
lių laisvės iš ‘Islamo valstybės’”. Jis
pridūrė, kad bėgdami iš karo drasko-
mų šalių žmonės tik stiprina „Islamo
valstybę”. 

Nuteistas Tytuvėnų gaisro kaltininkas

Sumažės valstybės tarnautojų

Vilnius (ELTA) – Seimas nu-
sprendė, kad ypatingai Lietuvai nusi-
pelnę lietuviai galės išsaugoti dvigubą
pilietybę, o netekę Lietuvos pilietybės
– ją atgauti. Pagal įstatymą, dėl dvigu-
bos pilietės suteikimo arba Lietuvos pi-
lietybės atstatymo spręs prezidentas, iš-
nagrinėjęs asmenų prašymus ir indi-
vidualias  kiekvieno atvejo aplinky-
bes.

Konstitucinis Teismas yra išaiški-
nęs, kad ypatingais nuopelnais Lietuvos
valstybei yra laikoma veikla, kuria as-
muo ypač reikšmingai prisideda prie ša-
lies valstybingumo stiprinimo, galios ir

autoriteto tarptautinėje bendruome-
nėje didinimo.

Lietuva dvigubą pilietybę pripa-
žįsta tik išskirtiniais atvejais – jei as-
muo buvo ištremtas ar savo noru pasi-
traukė iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d.
Teisę į dvigubą pilietybę turi ir tokių as-
menų palikuonys, taip pat lietuviai,
kurie yra susituokę su kitos šalies pi-
liečiais ir dėl to automatiškai įgyja ki-
tos valstybės pilietybę. Kitos valsty-
bės pilietybę gimdami įgiję Lietuvos pi-
liečiai sulaukę 21-erių metų amžiaus
šiuo metu privalo pasirinkti kokios
valstybės piliečiais jie nori būti. 

Nusipelnę galės turėti dvigubą pilietybę

Po Tytuvėnų architektūrinio ansamblio, kuris ką tik buvo restauruotas, gaisro.
15 min.lt nuotr.

Thechinamagazine nuotr.
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Švenčių palydovai – lietuviški šakočiai

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Prieš didžiąsias metų šventes – Kalėdas
ir Naujuosius metus pats darbymetis
lietuviškų šakočių kepėjams. Didžiau-
sia šių skanėstų gamintoja Lietuvoje –
„Romnesos” bendro vė, o jos vadovas,
Lietuvos šako čių karaliumi vadinamas
Romualdas Spulis skaičiuoja, kad gruo-
dį parda vimai išauga maždaug 5–7
kartus, palyginus su kitais metų mė-
nesiais. „Romnesos” šakočius ragauja
ir Jung tinėse Amerikos Valstijose, Ai-
ri joje, Britanijoje, Skandinavijos šalyse
įsikūrę lietuviai bei tų šalių gyventojai.

Visai neseniai, gruodžio 16-ąją
Europos Parlamente Briusely-
je lietuviški šakočiai rungėsi

su visų kitų Europos Sąjungos šalių
tradiciniais valgiais dėl nugalėtojo
vardo ir pripa žinimo vadintis geriau-
siu gastronominiu projektu. Restora-
no-kepyklos „Romnesa” iškeptą šako-
tį Jaskonių kai me netoli Druskininkų
ir čia pristatomas edukacines prog-
ramas „Pie no kelias” bei „Lietuviškų
patiekalų gamybos subtilybės” Vals-
tybinis tu riz mo departamentas iš de-
šimties pretendentų išrinko tinka-
miausiu atstovauti Lietuvai.

„Mums Briuselyje puikiai sekėsi,
susidomėjimas lietuvišku šakočiu bu -
vo didelis,  o atsiliepimai – puikūs. Jau
vien tai, kad buvome atrinkti at stovau-
ti Lietuvai, mums didelis įvertinimas.
Konkursui pristatėme maždaug dvie-
jų kilogramų apie 40 centi metrų aukš-
čio šakotį, atsivežėme dar porą šimtų
suvenyrinių po 100 gra mų, tad vi-
siems užteko paragauti ar šventinėms
lauktuvėms na miš kiams”, – pasakojo
„Draugui” R. Spu lis.

Jis Jaskonyse prieš kelis mėnesius
įkūrė ir vienintelį Europoje ša kočių
muziejų, kuris nuo pirmų die nų su-
laukė didelio susidomėjimo. „Romne-
sos” vadovo žiniomis, pana šaus mu-
ziejaus niekur nėra, tik Vo kie tijoje
vienoje iš kavinių galima pa matyti,
kaip gaminamas šis skanėstas. Naująjį
muziejų puošia pagrindinis ekspona-
tas, dėl kurio muziejus ir buvo kuria-
mas – čia saugomas šiemet gegužės pa-
baigoje iškeptas didžiausias pasauly-
je 3,72 metrų aukščio ir 85,8 kilogramų
svorio šakotis, kuris yra įrašytas į
Guinness rekordų knygą.  

„Labai norėjome pagerinti ligšio-
 linį pasaulio rekordą, kuris tris de šimt-
 mečius – nuo 1985 metų priklau sė šve-
dams, iškepusiems 3,6 metro aukščio
šakotį. Siekiant tokio rekordo, yra la-
bai griežtos sąlygos. Suda rė me komi-

siją, kurioje buvo ir Švedijos atsto-
vas, viską filmavome ir fotogra favome,
vieną rekordininką iškepė me ir išda-
linome renginį stebėju siems žmonėms,
kitą tokį pat dabar saugome muzieju-
je. 

Kai Guinness rekordų knygos at-
stovai atsiuntė pirmąjį pažymėji mą,
kad mums pavyko pagerinti pa saulio
rekordą, pastebėjau, kad Lie tuvos pa-
vadinimas angliškai užrašytas su klai-
da. Išsiunčiau pažymėjimą atgal ir pa-
prašiau ištaisyti klaidą, ir neilgai tru-
kus jau gavome teisingą raštą. Dabar
jis taip pat yra mūsų muziejuje”, – pri-
siminė direktorius. 

Rekordo siekimui rengtasi be veik
metus. Jau anksčiau, 2008 me tais
„Romnesa” buvo iškepusi Lietu vos re-
kordininką – pagrindiniame įmo nės
ceche Ignalinos rajone, Stri gai liškio
kaime yra saugomas 2,3 m aukščio, 64,7
kg svorio ir 2,53 m apimties šakotis. Pa-
tirties turėta, ir nuspręsta, kad atėjo
laikas naujiems rekordams.

Pasaulio rekordininkui iškepti su-
naudota 1 700 kiaušinių, 64 kg mil tų, 45
kg sviesto, 48 kg cukraus, 29 kg grieti-
nės, 3,2 kg raudonojo palmių aliejaus
ir beveik ketvirtis kilogramo kvapių-
jų medžiagų. Jam iškepti teko paga-
minti specialią įrangą – 4 metrų ilgio
malkomis kūrenamą kepimo krosnį,
daugiau nei 3,7 m ilgio nupjau to kūgio
metalinę formą, kuri svė rė 187,5 kg.
Taip pat buvo pagaminta 4 metrų ilgio
ir apie 1,5 m pločio skarda  tešlai – iš
viso šiai įrangai pagaminti buvo pa-
naudota apie 800 kg metalo. Keturios
kepėjos buvo atrinktos iš di delės, net
30 kepėjų komandos, kiek viena jų ša-
kočius kepa  ne mažiau nei 10 metų

„Romnesa” abiejuose savo pada li-
 niuose per metus iškepa maždaug 150
tonų šakočių, prieš kelerius me tus iš-
kepė net 180 tonų. Gausiausia jų pa-
klausa prekybos centruose, nema žai
pageidauja ir individualūs užsa ko vai
prieš didžiąsias šventes ir va sarą, kai
būna karšta ir kiti vestuvių ar pokylių
skanumynai gali būti lai komi labai
trumpai, o šakotis ir per kelis mėnesius
nekeičia savo skonio savybių. 

„Užsakymai pas mus atkeliauja ir
iš įvairių šalių, net labai tolimų. Ame-
rikoje jau daug metų dirbame su „Food
Depot International” vadove Angele
Kavakiene, tad tautiečiai turi galimy-
bių paragauti mūsų skanėstų. Eks-
portuojame apie 5 procentus mū sų
produkcijos. Labai dažnai gauna me ir
individualių užsakymų iš tos pačios
Amerikos, tad siunčiame ša kotį gerai
jį supakavę, ir dažnai tas siuntimas
kainuoja brangiau negu pats šakotis”,
– pasakojo „Draugui” R. Spulis. 

Direktorius sakė, kad gražiausias
šakotis yra natūralios gelsvos spal-
vos, bet prieš Kalėdas kartais su laukia
individulių užsakymų iškepti net tokių
žalių kaip eglutė. Spalva priklauso ir
nuo kiaušinių – jei jie naminių vištų,
tai šakotis bus tamses nis. Bendrovė
kiaušinius perka iš Lietuvos ūkininkų,
iš jų įsigyja ir kitų skanėstui iškepti
reikalingų produktų. 

„Pats skaniausias šakotis yra iš
naminių kiaušinių, sviesto, grieti nės,
bet tai padvigubintų jo kainą. Kaip pa-
vyksta paruošti tešlą, toks bū na ir jo
skonis. Dar lemia ir tai, ar vo las, ant
kurio pamažu pilama tešla, sukasi
virš ugnies, kūrenamos mal ko mis, du-
jomis ar elektra. Malkas mes naudo-
jame tik per edukacines programas”,
– pasakojo jis. 

Šakočių kepimas – sunkus, nel abai
pelningas verslas, jame daug ran kų
darbo. Plėsdamas savo verslą, R. Spu-
lis ėmėsi ir lietuviškų vėdarų gamybos,
taip pat jis Jaskonyse šalia šakočių mu-
ziejaus gavęs Europos Sąjungos para-
mą įkūrė jaukius poilsio namus. 

Šakočių muziejuje galima išvysti
ne tik rekordininką – čia surinkta ir
gausybė daiktų, įrangos, prietaisų,
nau dojamų šakočiams kepti. Muzie juje
galima išvysti kitų šalių šakočių ana-
logus, didžiuosius „Romnesos” šako-
čius, ir viską, kas susiję su ša kočių ke-
pimu. Čia visas šakočio ke lias – nuo
grūdų sėjimo ir vištų augi nimo iki iš-
kepto gaminio. Tarp isto rinių ekspo-
natų – ir nuo 1923 m. vei kianti šakočio
kepimo  įranga.

Eksponatų muziejui surado pats R.
Spulis. Įmonės vadovas jų ieškojo po
visą Lietuvą ir net už jos ribų. Jas ko-
nyse įrengtame šakočių muziejuje ga-
lima pamatyti sviesto muštuvus, tešlos
maišykles, išvysti įvairių laikų šako-
čių kepimo krosnių. 

Įdomu tai, kad per metus „Rom -
nesoje” sudaužoma apie 3 milijonus
kiaušinių, per dieną – daugiau nei 8
200. Per tą laiką kepykloje užmaišoma
apie 280 tonų šakočių tešlos, į ku rią ne-
pilama nė lašo vandens. Iš su maišytos
tešlos iškepama apie 150 tonų pro-
dukcijos – tai maždaug 500  tūkstančių
šakočių.  

Istorijos šaltiniai liudija, kad jau
XV a. buvo žinoma apie šakočio ke pi-
mą Europoje. Jį kepdavo vie nuo liai, o
receptus laikė paslaptyje. Pir mosios ži-
nios apie šį vieną seniausių kulinari-
nio paveldo šedevrų randa mos rašyti-
niuose šaltiniuose jau 1417 metais, o se-
niausias žinomas šakočio receptas sie-
kia 1857 metus. 

Pasaulyje žinoma apie 60 šakočių
receptų. Daug kas jį vadina vokiškai –

Šakočių muziejus Jaskonyse.

Baumkuchenu (medžiu pyragu). Į Lie-
 tuvą šakotis atkeliavo XX a. pra džioje
ir buvo pradėtas kepti vienuo lynuose.
Vėliau pradėta juos kepti ir kitur. Pa-
našius į šakotį kepinius kepa ir kito-
se šalyse – Lenkijoje, Švedijoje, Veng-
rijoje, Prancūzijoje, Norvegijoje, Če-
kijoje, Slovėnijoje. Juos kepa ir ja-
 ponai – būtent jie iškepė ilgiausią ša-
 kotį pasaulyje, kurio ilgis buvo 11,51
metro, o svoris – 24,72 kg. Šiam ša ko-
čiui iškepti prireikė 90 žmonių ko-
mandos.

Sunkiausio šakočio rekordas nuo
2002 metų priklausė Prancūzijai – jie
buvo iškepę sunkiausią šakotį (lietu-
viško šakočio kopiją), kurio svoris
buvo 63,8 kg. Dabar šis rekordas jau
priklauso Druskininkų šakočiui. Re-
 kordas buvo užregistruotas Guinness
rekordų knygoje, dabar jis sumuštas
Druskininkuose, iškepus daugiau kaip
20 kg sunkesnį šakotį.

„Šakočiai puošia lietuvių stalą
ne tik per Kalėdas ar Naujuosius me-
 tus – nei vestuvės, nei krikštynos da-
 bar Lietuvoje neįsivaizduojamos be
tradicinio šakočio. Tai daugiau nei de-
sertas – šventės metu šakotis puo šia
stalą, o jai baigiantis smagiausia šakotį
laužyti rankomis bei dalintis su arti-
maisiais, ir tai labai simboliška”, – tei-
gė R. Spulis.

A. Vaškevičiaus nuotraukos

Pasaulio rekordininkas



9

ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

EugEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
25 E Washington, Ste 1121, 

Chicago, IL Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101
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Kaip sutikti Naujuosius 
Ugninės beždžionės me tus?  

Naujieji 2016-ieji rytų kalendo-
riaus metai – Raudonosios Ug-
ninės Beždžionės metai. Jūs tu-

rite būti pasirengę šventei, ugnies sal-
vėms, netikėtumams ir visiškai ne-
lauktoms likimo dovanoms. Reikia
ruoštis jau dabar, nes Naujieji metai
jums visko atseikės su kaupu.  Visi lyg
susitarę astrologai teigia, jog Bež-
džionės metai net nežada būti ramūs
(juk ji tokia – temperamentinga ir ne-
nuspėjama), o jos simbolis – ugnis. Štai
dėlto aplinkybės klostysis pakankamai
įdomiai, ir visiškai ne taip, kaip jūs pla-
navote. 

Nereikia pamiršti, kad Beždžionės
metais pagal Rytų kalendorių prasidės
tik vasario 8 dieną, tačiau ir mūsiškius
Naujuosius metus jau reikia sutikti at-
sižvelgiant į tai – būtina nepamiršti
tam tikrų reikalavimų, keliamų šiam
simboliui. Juo labiau – beždžionė tie-
siog dievina šventes ir įvykius, nes ji
labai tuščiagarbė, mėgsta būti pama-
loninta išskirtiniu dėmesiu. Žinoma,
už tai ji nelieka skolinga – ateinančiais
metais tikrai atsidėkos jums malonu-
mais. 

Kur ir kaip geriau sutikti
Naujuosius 2016-uosius? 

Vieta, kur sutikti Naujuosius,
nėra tokia jau svarbi. Tačiau links-
mybės turi lietis per kraštus.  Karna-
valų, kviestinių švenčių, miesto ir
gatvių reginių, dideli draugų ir pa-
žįstamų susibūrimai, koncertai, va-
karėliai darys metus sėkmingus. Svar-
bu, kad būtų linksma ir triukšminga –
tai pagrindinė  taisyklė – nevaržomos
linksmybės ir gera nuotaika.  

Ir kadangi metų simbolinė stichi-
ja – ugnis, nepamirškite  ugnies salvių,
šaltųjų ugnelių, pliauškių, tarškynių

ir kt. priemonių. Kas be ko – privalu
laikytis atsargumo taisyklių ir reika-
lavimų.

Kaip papuošti namus? 

Jeigu jūsų akys pasiilgo ryškių
spalvų, blizgesio – puiki proga atsi-
gauti.  Ekscentriškai, kartais nesai kin-
gai beždžionei nieko nebūna per daug.
Kuo labiau išpuošite namus, kuriuose
bus sutinkami Naujieji – tuo tik geriau.
Taigi kuklumams ir šykštumui čia
tikrai neturėtų būti vietos.   

Svarbiausios 2016-ųjų spalvos: rau-
dona ir jos visi atspalviai, džiaugtis gy-
venimu įkvepianti oranžinė ir subtili
violetinė (alyvinė su visais atspal-
viais).  Naujametėje puošyboje ne-
vengti aukso blizgesio.  O juodų ir
mėlynų spalvų patartina vengti.     

Pasirūpinkite, kad jūsų namuose
Beždžionė jaustųsi kaip savo namuose.
Iškaišykite sienas ir lubas vėrinais ir
girliandomis, tegul jos primena vešlias
džiunglių lianas. Nepa maišys didžiu-
lė vaza kupina anana sų, bananų, apel-
sinų. Ir nepamirš kite sukurti  švytin-
čią aplinką:  žvakės ant stalo, kuo
daugiau žvakidžių ir t. t. Be didžiosios
eglutės, namuose būtų gerai įvairiose
vietose išdėlioti gyvų gėlių, eglės ar
pušų šakelių puokščių, bet kokių na-
muose turimų augalų. Na, o jeigu na-
muose auginama palmė ar taip vadi-
namas „pinigų medis” – tai beždžionė
jums už tai atsidėkos.     

Kaip apsirengti 
naujamečiam pokyliui? 

Greta visų svarbiausių jau išvar-
dytų reikalavimų pagerbiant beždžio-
nę, reikia būti jai  dėme singiems ir at-
sakingiems. Siūlytume iš anksto pa-

galvoti apie tai, kaip sutiksite Nau-
juosius. Beždžionė labai atkreips savo
dėmesį į jūsų aprangą ir išvaizdą,
namų puošybą. Visur daug ryškių spal-
vų ir visas jūsų aprangos papuošimas
tąnakt turi vilioti Beždžionę. Tačiau,
reikia pabrėžti, kad viskas neturi at-
rodyti pigiai ar neskoningai, todėl bū-
tina išlaikyti auksinį viduriuką tarp
ekstravagantiškumo ir nepriekaištin-
go stiliaus.    

Naujametę naktį moterims  siūlo-
ma dėvėti vakarinę suknelę. Jokių
kostiumėlių! Išsitraukite šei mos bran-
genybes ir relikvijas, Beždžionei ypa-
tingai patiktų papuošalai su bangak-
meniais, drąsiai rodykite savo apnuo-
gintus pečius ir nugarą. Nepamirški-
te užsidėti skrybėlaitę – ypač jeigu tu-
rėtumėte gero dizainerio sukurtą. Pui-
kiai tiktų vualis. 

Nepatingėkite sugaišti laiko ir pa-
sidaryti neįprastą šukuoseną – tai
būtų nuostabu. Tiesa, nepamirštant
kuklumo, tačiau pasiruoškite subliz-
gėti. Makiažui tiks aukso ir sidabro
blizgesiai, neįprasti piešiniai. Kuo pra-
šmatniau – tuo geriau.    

Vyrams siūloma taip pat pamiršti
santūrumą. Smokingas – pats tas! Na,
o jeigu dar kokia nors neįprasta skry-
bėlė – turi būti šiek tiek iššaukiančiai.
O apskritai – leiskite vyrui peržengti
kasdienybės ribas. 

Kas 2016-aisiais 
turi būti ant stalo

Visko! Ir kuo daugiau! Stalas tu-
rėtų lūžti nuo saldumynų ir būtų pa-
teikta kuo ryškiau ir šventiškiau. Pa-
tys brangiausi indai, patys nekasdie-
niškiausi patiekalai. Su prantama, ne-
pamirštant šių metų spalvinio simbo-
lio – ryškios raudonos, ugnies atspal-
vių. Raudona ir oranžinė spalvos turi
būti pagrindinės stalo papuošimų ir

valgių spalvos. Apelsinai, pomidorai,
įvairiaspalviai pipirai ar žemuogės.
Kiekviename patiekale turi būti nors
po truputį ryškios spalvos – egzotiški
vaisiai ir daržovės. Jų turi būti kuo
daugiau. Paruoškite ką nors labai ne-
kasdieniško iš jų. Atraskite tokių vai-
sų ar daržovių, apie kokius dar vakar
net nenumanėte, kad jų iš viso šiame
pasaulyje yra. Ši naktis – puiki proga
atrasti ką nors lig šiol nematyto, ne-
patirto, neragauto. 

Ruošiant naujametinį stalą labai
svarbu, kad jis būtų labai gražus. Bet at-
kreipkite dėmesį į tai, jog prie viso
stalo valgių ir patiekalų gausybės –
turi būti vien tik „lengvi” valgiai. Bež-
džionei nepatinka riebus ir sunkus
maistas. O vaisius (ir ne tik!) ji tiesiog
dievina. Šio vakaro svarbiausia už-
duotis – žmoniškai pašėlti, pašokti, pa-
silinksminti, o ne be saiko šlamšti de-
likatesus. Tad stalo malonumus reiktų
saikingai derinti su pasilinksminimais.    

Taigi, būtina nepamiršti vieno pa-
ties svarbiausio šio vakaro ir nakties
reikalavimo – šėlimą ir links mybes
derinti su puikia nuotaika. 

Parengta pagal 
užsienio spaudą
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Skrydis iš Bogučianų

Kun. Juozas Zdebskis dažnai va dovaudavo
seselių (taip pat ir mūsų Švč. Nekaltosios
Mergelės Marijos se serų tarnaičių kong-
regacijos) meti nėms rekolekcijoms, ku-
rios trukdavo 5–6 dienas. Sovietmečiu tai
buvo pa vojinga, todėl susiburdavome
nuoša lio se vietose: Svėdasuose, Tauragė-
je ar Molainiuose prie Panevėžio. Dieną iš
namų neišeidavome, kad neat kreip tume
KGB seklių dėmesio.

Kun. Zdebskio rekolekcijų mąs ty-
 mai ir konferencijos būdavo gilios,
pritaikytos šios dienos gyvenimui,

paįvairintos gyvais pavyzdžiais. O ka-
 dangi jis pats tuo gyveno, tie žo džiai už-
degdavo širdis uolumu. Reko lekcijų ve-
damoji mintis – Dievo ir artimo meilė, au-
kos dvasia ir atsa ko mybė už kitų likimą,
atgaila kaip džiaugsmo šaltinis. Jis saky-
davo: „Šian dien taip maža džiaugsmo, nes
mes užmiršome atgailą, vergaujame savo
įgeidžiams, savo norams, kurie iš se kina
širdį ir sielą, atneša nusivylimą. Vaikų ne-
laimė, kad nebemoka klau syti ir gerbti
tėvų. Visur kalta mūsų puikybė – jai su-
tramdyti reikalinga Dievo malonė. Ypač
svarbu mąstymas, gera malda, padedanti
pažinti ir pamilti Dievą”.

Kai kun. Juozas grįžo iš antrojo įka-
linimo, 1972 m. pasiūlė man bendradar-
biauti leidžiant pogrindinę „Lietuvos Ka-
talikų Bažnyčios kroniką”. Su džiaugsmu
sutikau, nors jis šypsodamasis perspėjo,
kad vienintelis atlyginimas už darbą gali
būti tik kalėjimas...

1974.08.27 buvau areštuota, o 1975.06.17
nuteista LTSR Aukščiau sio jo teismo 6 me-
tams laisvės atėmimo už šešis perrašytus
„LKB kroni kos” Nr. 11 puslapius...  Trejus
me tus griežto režimo koncentracijos sto-
vykloje  praleidau Mordovijoje,  ki tus tre-
jus – Sibiro  tremtyje: 1977.09.19 bu vau nu-
vežta į Bogučianų kaimą. 400 km į šiaurę
nuo Krasno jarsko, 7 000 km nuo Lietuvos.
Nepai sant tokio di delio atstumo, kun.
Juo zas mane ap lankė net keturis kartus.
Išklausy davo išpažinties, kambarėlyje au-
kodavo šv. Mišias, priimdavau Šven čiau sią-
jį. Sustiprinęs dvasią, išskrisdavo kitų
lankyti.

Tai būdavo ne taip jau paprasta: norint
iš Bogučianų išskristi į Kras nojarską, rei-
kėdavo jau prieš mėnesį užsisakyti bilie-
tą, nes čia buvo vie nintelis aerouostas vi-
same didžiulia me (kaip kelios Lietuvos)
plote. Kiek vieną kartą, visų vietinių nuo-
stabai, kun. Juozas tiesiog stebuklingai iš-
 skrisdavo tą pačią dieną, pabuvęs vos ke-
letą valandų: kartą kažkas savo bi lietą grą-
žino, kitą kartą – neatvyko keleivis ir
liko vieta...

Paskutinį kartą (tai buvo 1980 m. va-
sarą) kun. Zdebskis atvežė poli ti niams
tremtiniams surinktą didelę sumą pinigų.
Bogučianų KGB tuo metu man rengė nau-
ją bylą, nes lie pos 9 d. baigėsi mano nu-
trėmimo baus mė, o išleisti į laisvę jie labai
ne norėjo... Todėl tą pačią dieną iš pašto iš-
siunčiau pinigų perlaidas de šim čiai trem-
tinių, kurie buvo labai sun kiose gyvenimo
sąlygose. Tai atkrei pė KGB dėmesį. Bet ki-
tos išeities ne turėjau, nes bet kuriuo
metu – kitą dieną ar po valandos – galėjo
mane areštuoti ir pinigai būtų buvę kon-
fiskuoti.

Kai išsiunčiau pinigus ir su kun.
Zdebskiu nuėjome į aerouostą, ten  jau
mūsų laukė Bogučianų KGB darbuotojai.
Kun. Juozas priėjo prie ka sos, o už jo at-
sistojo kagėbistas... Bu vo aišku, kad ge-
ruoju nesibaigs...  Bi lietų kasoje negavo: jų
nebuvo. Kai kun. Juozas priėjo prie manęs,
perspėjau, kad seka KGB. Jis jau ir pats tai
juto. Mudu stovėjome ir kalbėjo mės, o ka-
gėbistai nuėjo į šalia esantį tarnybinį
kambarį pasitarti, o gal gau ti nurodymų
iš Maskvos... Kun. Juozas taip pat trum-
pam išėjo į koridorių. Po kelių minučių su-
grįžęs prie kasos nusipirko bilietą, pa-
ėmė iš ma nęs savo portfelį ir, kaip visada,
su giedra gera šypsena atsisveikino. Pa si-
rodo, iš Krasnojarsko buvo at skri dę gy-
dytojų komisijos lėktuvas, kuris jau ren-
gėsi išskristi ir ten buvo dar viena vieta ke-
leiviui. Kun. Juozas nu skubėjo į lėktuvą,
o aš nuėjau į gretimą namą, kurio antra-
me aukšte bu vo paštas: iš ten gerai matė-
si aero uostas. Mačiau, kaip kun. Juozas,
mo  suodamas bilietu, bėgo prie lėktuvo, nes
jau kėlė laiptelius. Paskutinę minutę įsė-
do, o lėktuvas tuoj pat pa ki lo ir išskrido.

Po keleto minučių pasirodė su sirūpinę
kagėbistai: bėgiojo ir šen, ir ten, bet kun.
Juozo aerouoste jau ne rado. Be galo lai-
minga, dėkodama gerajam Dievui, sugrį-
žau namo.

Kun. Juozas juokaudamas sakydavo,
kad jam 14 000 km į Bogučianus atskristi
ir grįžti kartais lengviau negu Lietuvoje
200 km nuvažiuoti... Grįždamas jis už-
sukdavo pas Lietu vos rekrūtus kareivėlius,
Pavolgio vo kiečius, tremtinius, Maskvos
katali kus ir kitus. Jo apaštališka širdis ne-
 nurimdavo, kol visų neaplankydavo.

Prisimenu, kai grįžau į Lietuvą, kun.
Juozas pakvietė mane į Šla vantus. Buvo
1980 m. ruduo. Po susitikimo su jaunimu
ir vietiniais žmo nėmis, po iškilmingų pa-
maldų bažny čioje važiavome į Kauną.  Au-
tomobilį vairavo kun. Juozas. Šalia jo sė-
dėjo pas jį viešėjęs kaunietis Arimantas
Raškinis. Už jų įsitaisėme trys mo terys su
trimis mažamečiais Ariman to vaikučiais
ant kelių. Kaip visada kelionėse su kun.
Juozu kalbėjome Rožinį. Greitkelyje ma-
šina skriejo 100 km/val. greičiu. Sėdėjau
viduryje ir stebėjau kelią. Po kurio laiko
pavijome sunkvežimį, kurį kun. Juo zas no-
rėjo aplenkti, nes anas važiavo lėčiau, jo-
kių posūkio ar sustojimo signalų nerodė.
Kai kun. Juozo automobilis buvo jau ne-
toliese, sunkve ži mis staiga pasuko į kairę
ir, užtvėręs ke lią, sustojo skersai greitke-
lio. Liko trenktis į jį ar į šalikelėje augan-
čius medžius. Kun. Juozas nuspaudė stab-
džius. Jo automobilis vilkeliu apsisu ko ke-
letą kartų, ratais įrėždamas į greitkelį
apskritimus. Staiga, taip pat skersai greit-
kelio, sustojome visai šalia to sunkvežimio.
Kun. Juo zas išlipo, priėjo prie sunkvežimio
vai ruotojo ir, atidaręs kabinos duris, pa-
klausė,ką šis sumanęs? Užuot atsa kęs, tas
idiotiškai nusikvatojo... Su grį žęs kun.
Juozas paklausė vaiku čių, ar jie labai nu-
sigando? Į tai visi trys ramiai atsakė: „Ne!
Juk mes kal bėjome Rožinį!”

Tą kartą Dievo Apvaizda kun. Juozo
Zdebskio gyvybę saugojo. Kiek žinau, tai
buvo ne pirmą kartą KGB suorganizuota
autoavarija.

Vilnius,
1996.02.14

Ruošdamiesi minėti vieno iškiliausių sovietmečio kovotojų už žmogaus
sielą bei tautos laisvę kunigo Juozo Zdebskio 30-tąsias mirties (1996 m.
vasario 5 d.) metines, tęsiame prisiminimus apie šią neeilinę asmenybę,
sudėtus į 1996 m. „Lumen” leidyklos Vilniuje išleistą knygą „Kryžiaus ir
Meilės kelias. Prisiminimai apie kunigą Juozą Zdebskį” (sudarė ir parengė
sesuo Loreta Teresė Paulavičiūtė). Šįkart jais dalijasi ses. Nijolė Sadūnaitė. 

Karaliaučiaus (Kaliningrado) L. Rėzos draugijos sekmadieninę mokyklą
lanko per 40 vaikų.  Čia  lietuviškų šeimų vaikučiai mokosi lietuvių kal-
bos ir etnokultūros, susipažįsta su lietuvių papročiais ir tradicijomis,
dalyvauja lietuvių kalbos olimpiadose, lietuviškos dainos festivaliuose,
įvairiuose konkursuose, švenčia valstybines, tautines, religines šven-
tes.

Šių metų gruodžio viduryje grupė sekmadieninės mokyklos mo-
kinių lankėsi LR Prezidentūroje Vilniuje ir susitiko su Prezi-
dente Dalia Grybauskaite, o taip pat dalyvavo  šventiniame Ka-

lėdų renginyje. Į ,,Knygų Kalėdų” renginį LR Prezidentūroje L. Rė-
zos draugijos sekmadieninės mokyklos moksleiviai atvyksta jau tre-
čią kartą.

Šios mokyklos vadovė Laima Meščerenkova sako, kad kai ku-
riems mokiniams dar sunkiai sekasi skaityti lietuviškas knygutes,
tačiau jie su malonumu tai bando daryti, nes labai nori dalyvauti įvai-
riuose renginiuose. Šiemet pas Prezidentę kartu su kaliningradie-
čiais buvo pakviesti daugiau  nei 150 lietuviškų klasių mokinių iš Bal-
tarusijos, Lenkijos ir Latvijos.  

„Kaimyninėse šalyse augantys lietuvių vaikai saugo Tėvynę savo
širdyse. Jie kalba lietuviškai ir skiria Lietuvai gražiausius savo dar-
bus. Svarbu, kad jaunoji karta visada išsaugotų ryšį su Lietuva ir jį
stiprintų”, – sakė Prezidentė D. Grybauskaitė.

Pasak Prezidentės, šviesūs ir spalvingi užsienyje gyvenančių vai-
kų piešiniai – meilės Lietuvai išraiška. 

Kviesdama ir toliau domėtis lietuvių kultūra, saugoti ir puose-
lėti gimtąją kalbą, Prezidentė įteikė vaikams „Knygų Kalėdų” do-
vanas – lietuvių rašytojų knygas. Prie akcijos tradiciškai prisijun-
gė ir Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto ben-
druomenė, padovanojusi užsienyje veikiančioms lietuvių mokykloms
knygų.

Po apsilankymo Prezidentūroje vaikų laukė ekskursija po Val-
dovų rūmus.

Mokytojai, vaikai ir jų tėvai dėkoja LR konsulatui Kaliningra-
de už finansinę paramą organizuojant šią išvyką.

Kaliningrado sekmadieninės mokyklos vadovė ir mokytoja 
Laima Meščerenkova

Kalėdinis susitikimas su Prezidente

Mokyklos archyvo nuotraukos
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Vilia M. Dėdinas, gyvenanti Parrish, FL, paaukojo  „Draugui” 200
dol. laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame, kad
suprantate nelengvą laikraščio finansinę padėtį ir dosniai jį remiate.

Richard Klementavičius, gyvenantis, Gulf  Breeze, FL, pratęsė
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame, kad skaitote mūsų laikraštį ir dosniai jį
remiate.

Renata Jankauskas, gyvenanti Gulf  Breeze,  FL, laikraščio leidy-
bos išlaidoms sumažinti atsiuntė 100 dol. Nuoširdi padėka už dosnią
paramą.

Ada Sutkuvienė, gyvenanti Beverly Shores, IN, atsiuntė 100 dol.
laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti. Ačiū, kad skaitote ir dosniai
remiate mūsų laikraštį. 

Dr. Leo J. Trečiokas, gyvenantis Los Angeles, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų parama padės
skleisti lietuvišką žodį išeivijoje.

Gražina Vižinienė, gyvenanti Willowbrook, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

Jurgita C. Gvidas, gyvenanti Naperville, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame
už suteiktą finansinę paramą.

GITANA LAPINSKAITĖ

Labai sunku rašyti apie tokį artimą ir iš-
kilų žmogų, koks buvo Horstas Žibas. Jis
buvo mūsų, Cincinnati Lietuvių Ben-
druomenės, narys – draugas, mokyto-
jas, patarėjas. Man teko didelė garbė
susipažinti su Horstu 1995-ųjų rudenį.
Jis tuo metu pagal JAV Valstybės
departamento vystymosi programą
ruošėsi kelionei į Lietuvą. Pirmoji
stotelė Lietuvoje buvo mano gimta-
sis Panevėžys. Ten jam, kaip ekono-
mikos specialistui, konsultuojant
įvairių pramonės sričių atstovus, ir už-
simezgė labai graži draugystė su
mano tėvais. Pamenu, kaip Horstas ir
mano mama dažnai iki išnaktų dis-
kutuodavo apie operą, teatrą ir, ži-
noma, Lietuvos ateitį. 

Aš visada prisiminsiu Horstą
– labai įdomią, plačių pažiū-
rų asmenybę. Su juo galėda-

vai diskutuoti politikos, ekonomikos,
istorijos ir meno klausimais. Jis nie-
kada nepraleisdavo progos nuvykti į
spektaklį ar operą Panevėžyje, Kaune
ar Vilniuje. Visada domėjosi menu ir
knygomis. Visada rasdavo vietos savo
namuose naujai išleistoms knygoms iš
Lietuvos ar iš A. Mackaus  fondo. O ma-
nęs paklaustas, ko norėtų iš Lietuvos,
prašydavo parvežti įdomių spaudos
leidinių.

Pasak Raimundo Mieželio: „Hors-
tas energingai, pilnai ir efektyviai da-
lyvavo visoje ‘Santaros’ veikloje, su-
buriant intelektualines ir kultūrines
lietuvių liberalų jėgas, organizuojant
‘Santaros-Šviesos’ konferencijas ir su-
važiavimus”.

Horstas, kaip ir jo bendražygiai
santariečiai, visada domėjosi ir rūpi-
nosi Lietuvos klestėjimu. Horsto Žibo
geras draugas ir bendražygis Valdas
Adamkus 1998-aisiais tapo Lietuvos
Prezidentu, ir Horstui teko didelė gar-
bė dirbti jo patarėju.

Horstas dažnai prisimindavo apie
Tabor Farm, netoli Čikagos, kadaise
vykusius santariečių susibūrimus,
diskusijas, debatus, linksmybes prie
laužo vakarais ir, žinoma, tai, kad jis
turėdavo visiems priminti nepamirš-
ti rytą atsikelti į paskaitas. 

Pagaliau 1989–1991 m. atėjusios
permainos – Berlyno sienos griuvimas,
Sąjūdis, Kovo 11-oji – kai pasaulis vėl
atsigręžė į Lietuvą, buvo lyg apdova-
nojimas ilgamečiams santariečiams
už ilgus įtempto darbo ir laukimo me-
tus. Grįžimas į Lietuvą, į gimtinę, po
kelių dešimtmečių buvo nepaprastas
įvykis Horsto Žibo šeimos gyvenime.
Jis su žmona Aldona bei dukterimis Si-
gute ir Jūrate buvo vieni pirmųjų
kregždžių, parskubėjusių į tėvynę, ge-
ležinei uždangai nusileidus. Horstas
visą tą laiką savo širdyje nešiojosi pri-
siminimus apie gimtąją Klaipėdą, ku-
rios niekada nepamiršo. Jis taip pat la-
bai mėgo lankytis Lietuvos kaimo so-
dybose, kur susitikdavo ir kalbėdavo-
si su paprastais kaimo žmonėmis. 

Jam, kaip ekonomistui, visada rū-
pėjo Lietuvos ekonomikos augimas ir
vystymasis. Jis bandė analizuoti Lie-
tuvos ūkio vystymosi perspektyvas, ka-
dangi pats turėjo trisdešimt šešerių
metų patirtį darbo vienoje sėkmin-
giausių Amerikos industrinių ben-
drovių „Procter & Gamble”. Pradėjęs
darbą Čikagoje, jis su šeima buvo per-
keltas į Bostoną, o vėliau – į Cincinnati,
Ohio valstijoje, kuriame ir praleido

visą likusį gyvenimą. 
Cincinnati Lietuvių Bendruomenė

pamena tuos laikus, kai Horstas va-
dovavo Tarptautiniam miesto festiva-
liui. Taip Cincinnati miesto ir apylin-
kių žmonėms buvo pristatytas Lietuvos
liaudies menas ir kultūra. Taip pat ilgą

laiką su ilgamečiu Cincinnati Lietuvių
Bendruomenės nariu prof. Vytautu
Bieliausku dalyvavo Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės veikloje.

Ne vienas po pokalbio su H. Žibu su
neslepiama euforija ir susižavėjimu
kalbėdavo: toks paprastas, nuoširdus,
atviras ir protingas. Su nepažįsta-
muoju jis bendraudavo lyg su senų lai-
kų bičiuliu, pranykdavo ir amžiaus
skirtumai. Horstas Žibas stengėsi už-
megzti dialogą su kiekvienu žmogumi:
„Jo bendravimas buvo kaip šviežio
oro gurkšnis – šiltas, paprastas ir at-
jautos sklidinas. Jis ir žmona Aldona
padėdavo naujai 1990-aisiais atvažia-
vusiems lietuviams įsikurti ir įsitvir-
tinti Cincinnati. Horstas visada naujai
atvykusiems aiškindavo finansines
subtilybes ir padėdavo kasdieniuose
reikaluose, o Aldona, kaip buvusi mo-
kytoja, supažindindavo juos su Ame-
rikos mokyklų sistema.  

Po kelionių į Lietuvą Horstas vi-
sada dalijosi įspūdžiais su santarie-
čiais Čikagoje ir su Cincinnati Lietu-
vių Bendruomene. Horstas labai pla-
čiai apžvelgdavo esamą Lietuvos poli-
tinę ir ekonominę būklę. „Metmenyse”
paskelbtame jo straipsnyje „Jeigu bū-
čiau karalius” labai stipriai atsispin-
di jo noras patarti ir padėti suprasti,
kokia sunki buvo šalies būklė po Ne-
priklausomybės atgavimo. 

Horstas, kaip profesionalus vertė-
jas, visada mėgo kalbas, bet, žinoma,
lietuvių kalba ir poezija jo širdyje tu-
rėjo ypatingą vietą. Horsto ir Aldonos
namuose visuomet buvo kalbama apie
Lietuvą, dalijamasi prisiminimais apie
Tėvynę. Jie niekada neatitrūko nuo
Lietuvos, ji visada buvo jų gyvenimo
dalis. 

O kadangi Horstas labai dažnai
savo paskaitas pradėdavo eilėmis, tai
aš prisiminimus apie jį norėčiau už-
baigti jo mėgstamu Bernardo Braz-
džionio eilėraščiu:

Praeina metai, kaip šešėliai nykūs,
Praeina metai, kaip šviesi žvaigždė, –
Tik tu, tik tu, su baime juos sutikus,
Tik tu lieki, silpna žmogaus širdie...
Žmogaus širdie, ant amžinojo kelio,
Kiek daug, kiek daug tu garbini stabų!
Drebi pabūgusi trapaus rudens lapelio,
O nebijai nei vėtrų, nei žibų.
Į vėtrą puoli kaip balta plaštakė, 
Pats žaibus sukeli, pats jų tvane plakies,
Kol nesudegs gyvenimas, kaip vaško žvakė,
Kol amžių ryto saulė patekės.

Uolaus  nario

A † A
inž. VIKTORO JAUTOKO

netekus, reiškiame gilią užuojautą žmonai RŪTAI,
sūnui PAU LIUI, dukrai RAMINTAI su vyru KURT bei
visiems ar ti miesiems ir kartu liūdime.

Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjunga 

Horstą Žibą prisimenant

Horstas Žibas
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� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) sausio 1 d., penktadienį, 10 val. r.
pradėsime Naujuosius metus, šv. Mišiomis
švęsdami Švč. Mergelės Marijos Gimdytojos
šventę. Sausio 3 d., sekmadienį, 10 val. r.
per šv. Mišias švęsime Trijų Karalių šventę.
Mus žada aplankyti trys išminčiai iš tolimų
rytų.  Šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas
Keršys. Maloniai kviečiame visus dalyvau-
ti.   

� Ar didžiuojatės savo krupniko ir kugelio
receptais? Pasigirkite viešai per ragavimo var-
žybas arba ateikite paragauti ir pabendrau-
ti su bičiuliais. Konkursas ,,Kugelis ir krup-

nikas” vyks 2016 m. vasario 6 d. nuo 8:25
val. r. Pasaulio lietuvių centre Lemonte. Pel-
nas bus skirtas Rako stovyklos pagerinimo
darbams. 

� 2016 m.  vasario 7 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. organizacija ,,Vaiko vartai į moks-
lą” kviečia narius, rėmėjus ir organizacijos
veikla susidomėjusius į metinį veiklos pra-
nešimą Pasaulio lietuvių centre Lemonte. Bus
pasidalinta informacija apie 2015 m. lėšų
telkimą bei paramos pervedimą į Lietuvą,
apie savanorių darbą su rizikos grupės šei-
mų vaikais, naujienomis iš remiamų cent-
rų ir ateities planais.

Naujų metų dovana – Draugas
DRaUGaS jau daug

dešimtmečių atspindi ir
įamžina lietuviškos šeimos

gyvenimą, viltis ir
džiaugsmus. Tebūnie jūsų

naujametinė dovana
artimiesiems – DRaUGo

prenumerata. 

Kaina metams
(naujiems prenumeratoriams)

– 120 dol.
Pusmečiui – 60 dol.

Internetinė (pdf) prenumerata 
metams – 115 dol.

Internetinė prenumerata
3 mėn. – 30 dol.

Kartu su Andriumi Petkūnu ir Inga Vitkauskas
Draugo šeima linki jums palaimingų ir viltingų metų!

Kalėdos Gedimino lituanistinėje mokykloje

Gedimino lituanistinė mokykla, šiuo metu nuomojanti patalpas Santa Maria
Del Popolo parapijos pastatų komplekse Mandelaine, lieka ištikima tradicijai –
vaikams, mokytojams ir tėveliams kartu pažymėti šventas Kalėdas. Šiais
metais vaikai nudžiugino koncertiniu spektakliu.

Prieš tai buvo išsakyti padėkos žodžiai ir įteiktos dovanėlės mokyklos
rėmėjams bei šventinio renginio organizatoriams. Buvo įteiktas
mokyklos prizas 5 klasės mokinei Gretai Šerniūtei, užėmusiai užsienio

lietuviškų formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų meninių darbų kon-
kurse „Lietuva po Čiurlionio žvaigždynais” 1-ąją vietą 7–10 metų mokinių
grupėje. Konkursas buvo skirtas pažymėti Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio 140-osioms gimimo metinėms, jame dalyvavo 10 šalių atstovai.
Greta buvo apdovanota ir iš Lietuvos atsiųstu prizu.

Saulėtas šeštadienio, gruodžio 19-osios rytas kėlė šventišką nuotaiką, o
spustelėjęs šaltukas teikė ir didesnį žiemos pajautimą. Paskutinieji pasiruo-
šimai spektakliui, nekantrus jo laukimas ir pagaliau – šventė! Spektaklis ver-
tas atskiro atpasakojimo – piratų kelionė aplink pasaulį... Piratai – tai aukš-
tesnių, 6–7-tų klasių mokiniai. Įkvėpti troškimo pamatyti Brazilijos Rio de
Janeiro karnavalą, jie ne itin sėkmingai atsiduria tai šen, tai ten, tačiau visur
jų laukia dainos ir šokiai. Pirmoji priplaukta žemė – Lietuva! Čia švenčiamos
Kalėdos, darželinukai šoka ir dainuoja lietuviškas daineles, ir šią koncerto
dalį užbaigia visų bendrai giedama „Tyli naktis”...

Toliau audros piratus nubloškia į Antarktidą, ten visus džiugina trečiokų
atliekamas pingvinukų šokis. Sušalę piratai toliau leidžiasi į Afriką, kur
pagal linksmą „Čanga-čanga” dainelę šoka „afrikiečiai” ketvirtokai.

Ir pagaliau išsvajota Brazilija! Čia šokančios penktos klasės mergaitės
kartu atliko ir stulbinančius salto, taip nusipelnydamos ypatingai karštų plo-
jimų.

Tačiau galutinis kelionės tikslas – Šiaurės ašigalis, kuriame gyvena Senis
Šaltis. Čia jau nykštukai, Senio Šalčio pagalbininkai – pirmų-antrų klasių
mažuliai – atliko nykštukų šokį ir dainas, o vėliau sekė išradingi, viską
pamiršti verčiantys žaidimai su pačiu Seniu Šalčiu! Ir, žinoma, gausybė įvai-
riausių dovanų – džiaugsmas vaikams. Netrūko dovanų ir suaugusiems – pui-
kiai organizuota loterija, vaišių stalai bei tikra lietuviška mugė: lietuviški
suvenyrai, knygos dideliems ir mažiems, skilandžiai, cepelinai, kugelis, karš-
to rūkymo žuvys, saldumynai – visko neišvardinsi.

Šventinė nuotaika liko ilgam, jautėmės tarsi Lietuvoje pabuvoję, ir paga-
liau – Lietuva čia pat! Visų laukianti, dėl visų triūsianti miela Gedimino
lituanistinė mokykla!

Aleksandras Dimas
7 klasės mokytojas

Gedimino lituanistinės mokyklos archyvo nuotraukos

Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos archyvo nuotraukoje –  vargonininkas
Algimantas Barniškis sveikina atvykusius tris karalius: Kasparą, Melchiorą ir Baltazarą.

Tradicinės lietuviškos Kūčios Ingridos ir Lauryno Misevičių namuose Portlande. L. Mise-
vičius su sparčiai augančiu sūneliu Saboniu Roku. Šeimos archyvo nuotr.


