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ALĖ NAMIKIENĖ

1918 m. lapkričio 1 d. Vilniuje, lietuvių

gimnazijoje įvyko pirmoji lietuvių skau-

tų ir skaučių draugovės sueiga. Po mė-

nesio jau sudarytos dvi draugovės: skau-

čių „Birutės” ir skautų „Vytauto”. Ir štai

– šiais, 2018 m. švenčiame jau šimtąjį lie-

tuviškosios skautybės gimtadienį.

ŠIAME NUMERYJE:

Visada elkitės teisingai. Tai patiks kai kuriems žmonėms ir priblokš likusius – Mark Twain

Lietuvybės pėdsakai
Pittsburghe – 4 psl.

Ypatingi metai – ypatingos 
dovanos – 7 psl.

VITALIUS ZAIKAUSKAS

Eglė Gabrėnaitė (g. 1950 m. rugsėjo 24 d. Mask-
voje) – Lietuvos teatro ir kino aktorė. Tėvai –
aktoriai Antanas Gabrėnas ir Genovaitė Tol-

kutė. Sūnus – režisierius Rokas Ramanauskas. Vi-
durinę mokyklą baigė Kaune. 1972 m. – Lietuvos

valstybinę konservatoriją. 1972–1990 m. – Lie-
tuvos dramos teatro, nuo 1990 m. – Vilniaus
mažojo teatro aktorė. 1983 m. – LTSR nusi-
pelniusi artistė. 2009 m. apdovanota ,,Auk-
siniu scenos kryžiumi” kategorijoje ,,Ge-
riausia antraplanio vaidmens atlikėja”: už

moters vaidmenį spektaklyje ,,Pasaulio gerintojas”,
2015 m. – „Auksiniu scenos kryžiumi” kategorijo-
je „Aktorė (pagrindiniai vaidmenys)”. 2017 m. ap-
dovanota aukščiausiu šalyje apdovanojimu – Na-
cionaline premija už viso gyvenimo kūrybą. Dės-
to Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 

– 6 psl.

Šimtieji lietuviškosios
skautybės  metai

Šalia nuolatinės skautiškos veiklos sueigose, iškylose,
gerojo darbelio vykdyme, tuntuose ar draugovėse
vis duodant ar atnaujinant pažadą Dievui, Tėvynei, Ar-
timui, šie metai pažymimi ir didelėmis šventėmis. Pir-

moji šventė – X Tautinė stovykla vyksta Australijoje, Mel-
bourne sausio 2–12 dienomis. Joje dalyvauja lietuvių skau-
tų vadovai ir kiti dalyviai iš JAV, Kanados, Lietuvos, o visus
nuoširdžiai priėmė ir globoja Australijos lietuviai skautai ir
skautės. Taip, kaip ir prieš 40 metų, kai mūsų „australai” ruo-
šė VI Tautinę stovyklą. – 3 psl.

Vėliavos X Tautinėje stovykloje Melbourne.

Eglė Gabrėnaitė: 
Tai gal man vertėjo
gyventi ir kurti?

Baigiantis 2017 metams, buvo paskelbti Lietuvos na-
cionalinės kultūros ir meno premijos laureatai. Premi-
jos už pastarųjų septynerių metų kūrybą skirtos kom-
pozitorei Justei Janulytei, rašytojai Danutei Kalinaus-
kaitei, scenografui Gintarui Makarevičiui, dailininkams
Svajonei ir Pauliui Stanikams bei fotomenininkui Gin-
tautui Trimakui, o už viso gyvenimo nuopelnus (,,už sce-
ninio charakterio ryškumą ir profesinį maksimalizmą”)
– aktorei Eglei Gabrėnaitei. 
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Užsienyje gyvenantys piliečiai, pla-
nuojantys grįžti į Lietuvą, nemokamas
konsultacijas „vieno langelio” principu
gali gauti Migracijos informacijos cent-
re „Renkuosi Lietuvą”. Šiam konsulta-
cijų centrui Vyriausybė šiemet skiria
ypatingą dėmesį bei papildomą finan-
savimą.

Projektą „Renkuosi Lietuvą” įgy-
vendinančios Tarptautinės mig-
racijos organizacijos vadovė

Audra Sipavičienė sako, kad pagaliau
organizacija jaučia tvirtą paramą „To-
kio palaikymo laukėme ne vienerius
metus. Papildomas finansavimas leis
išplėsti teikiamų informacinių pa-
slaugų spektrą, užtikrinti galimybę
kiekvienam, galvojančiam apie grįži-
mą į Lietuvą ar jau sugrįžusiam,  gau-
ti visą reikiamą informaciją. Siekiame
ją suteikti įsigilindami į kiekvieno as-
mens unikalią situaciją”, – sako A. Si-
pavičienė.

Ministras pirmininkas Saulius
Skvernelis ragina dėti visas pastangas,
kad kuo daugiau išvykusių lietuvių
grįžtų atgal į tėvynę. „Kartu su visomis
ekonominėmis ir socialinėmis prie-
monės svarbu turėti ‘vieną langelį’, į
kurį besikreipiantys žmonės galėtų

Informacija norintiems grįžti į Lietuvą – „viename langelyje”

gauti asmeninę pagalbą ir jiems rei-
kiamą informaciją. Norime sukurti
darniai veikiančią paslaugų sistemą,
kuri pritrauktų kuo daugiau išvykusių
tautiečių ir padėtų jiems integruotis su-
grįžus. Praeitų metų rudenį kartu su
‘Investuok Lietuvoje’ buvo sukurta
pritraukimo komanda, kuri aktyviai
veikia, siekiant sudominti užsienyje
gyvenančius lietuvius darbo pasiūly-
mais Lietuvoje. Dabar tikimės, kad į šią
misiją didelį indėlį įdės ir ‘Renkuosi

Lietuvą’”, – sako premjeras. 
Migracijos informacijos centre

„Renkuosi Lietuvą” į tėvynę planuo-
jantys grįžti lietuviai gauna asmenines
nemokamas konsultacijas. Konsulta-
cijų centras padeda emigrantams, už-
sienio lietuviams bei gyventi Lietuvo-
je  norintiems  užsieniečiams  sužino-
ti apie mūsų šalyje teikiamas sociali-
nes paslaugas, švietimą, mokesčius
bei kitus svarbius klausimus. Aktua-
liausia užklausų tema – nuo ko pradė-

ti grįžimo procesą, kaip leisti vaikus į
lietuviškas mokyklas arba deklaruoti
gyvenamąją vietą. Per metus tinkla-
lapyje apsilanko per  70 tūkst. lanky-
tojų, suteikiama apie 1 000 asmeninių
konsultacijų. Skyrus papildomus re-
sursus, šie skaičiai  turėtų ženkliai iš-
augti. 

Informacija apie grįžimą ir gyve-
nimą Lietuvoje teikiama Migracijos in-
formacijos centre bei internetinėje
platformoje renkuosilietuva.lt. Kon-
sultacijos vyksta lietuvių ir anglų kal-
bomis telefonu, gyvai ir internetu. Ne-
trukus žadama informaciją pradėti
teikti ir rusų kalba. 

Ateityje planuojama stiprinti cent-
ro bendradarbiavimą su savivaldybė-
mis, kad norintys grįžti į konkretų re-
gioną, gautų visą informaciją apie ga-
limybes ten įsidarbinti, kurti verslą ar
gauti paramą. Numatomas ir glaudes-
nis konsultacijų centro bendradar-
biavimas su „Sodra”, Valstybine mo-
kesčių inspekcija, Ligonių kasomis ir
kitomis institucijomis. 

Panašūs centrai, padedantys tų
šalių emigrantams grįžti į tėvynę, vei-
kia ir tokiose valstybėse kaip Danija,
Švedija ir Suomija. 

Lietuvos Vyriausybės info

REmkimE DRauGo fonDą • www.draugofondas.org

Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt! 

Š. m. sausio 9–14 d. Urugvajuje vyksta XXI Pie-
tų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
(PALJ). Šis suvažiaviimas – tai Pasaulio Lie-

tuvių Bendruomenės (PLB) projektas, kurį šiemet or-
ganizuoja Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjunga
(ULJS) kartu su PLB valdyba, ilgamečiu Sielovados
reikalų komisijos pirmininku ir Lietuvos vyskupų
konferencijos atstovu užsienio lietuvių sielovados rei-
kalams, prelatu Edmundu Putrimu. Prelatas Putri-

mas yra PALJ suvažiavimo įkūrėjas ir globėjas.
Suvažiavimo metu jaunimas turi progų pa-

bendrauti, susipažinti su ULJS ir Urugvajaus Lie-
tuvių Bendruomenės veikla bei padiskutuoti apie da-
bartinę jaunimo ir Bendruomenės situaciją Pietų
Amerikoje, aptarti įvairius būdus, kaip išlaikyti lie-
tuvybę ir pritraukti daugiau narių į jaunimo orga-
nizacijas.

Suvažiavimo dalyviai taip pat bus informuoti

apie Lietuvos nepriklausomybės Šimtmečio šventės
renginius Lietuvoje ir užsienyje, ypatingai Pietų
Amerikoje.

Urugvajuje gyvena apie 10 tūkst. lietuvių kilmės
asmenų. Tai trečia pagal didumą lietuvių bendruo-
menių Lotynų Amerikoje, nusileidžianti tik Brazi-
lijos ir Argentinos bendruomenėms.

ULJS info



Vladimiro Putino valdoma Rusija. 
Beje, premjero nusišnekėjimai, jog Lietuvai de-

rėtų atnaujinti su Rusija ekonomines derybas, – labai
keisti. Taip, su Rusija vertėtų prekiauti. Bet su tero-
ristinių požymių turinčia valstybe (Kremlius už-
puolė Moldovą, Gruziją, Ukrainą, puoselėjo Kalnų Ka-
rabacho konfliktą, organizavo gyvenamųjų namų
sprogdinimus Rusijoje tam, kad galėtų pradėt naują
karą prieš Čečėniją, nužudė į Londoną pabėgusį Ru-
sijos slaptųjų tarnybų agentą Aleksandrą Litvinenką,
nušovė Rusijos prezidentą kritikavusią žurnalistę Aną
Politkovskąją, politiką Borisą Nemcovą, numušė ke-
leivinį lėktuvą virš Ukrainos teritorijos...) tos derybos
turėtų būti labai griežtos – pirmiausia išvedate savo
okupacines kariuomenes iš Padniestrės, Kalnų Ka-
rabacho, Gruzijos ir Ukrainos teritorijų, ir tik tada sė-
dame prie derybų stalo. Priešingu atveju derybos su
šiandieninio Kremliaus valdoma Rusija – šventvagiš -
kos.

Žinoma, įtakingoji, galingoji Rusija – mūsų pa-
šonėje. Net ir nenorėdami bendrauti mes vis tiek ...
bendraujame. Kaimynė yra kaimynė. Bet S. Skver-
nelis – primityvus premjeras, jei mano, kad Lietuva,
būdama Europos Sąjungos ir NATO nare, šiandien
negali išsiversti be Rusijos. Ieškokite prekybos par-
tnerių ne vien Rusijoje. 

O jei jau tikrai nuoširdžiai manome, kad šian-
dieninė Lietuva nepajėgi išgyventi be Rusijos tran-

zitų, rinkų, krovinių ir gamtinių iš-
teklių, tai tuo pačiu pripažinkime, kad
ir Rusijai sunku išgyventi be draugiš-
kų santykių su kaimynais. Jei Lietuvai
reikalinga Rusija, tai ir Rusijai reika-
linga Lietuva. Paklausykite kai kurių
radijo, internetinių ir televizijos laidų,
kuriose apie ekonominę padėtį Rusijoje
kalba V. Putino oponentai rusai iš
Maskvos ar Sankt Peterburgo, Londo-
no ar Kijevo. Jų teigimu, tai Rusija žlun-
ga be normalių santykių su Vakarais,

o ne Vakarai – be Rusijos platybių.
Taigi šių eilučių autoriui, kaip, beje, drįstu ma-

nyti, ir daugumai kitų lietuvių, labiau rūpi ne D. Ba-
nionio ar S. Sondeckio praeities niuansai, o valdžioje
esančių Lietuvos vyrų ir moterų elgesio motyvai. Jei
bendrauti su Rusija mūsų premjeras panoro vardan
pigaus populiarumo, – atleisti gal ir galima. Bet jei
jis aplink save specialiai buria agresyviosios Rusi-
jos simpatikus, – S. Skvernelis tikrai niekada nebus
mano prezidentas. 

Juolab kad daug pelnytos lietuviškos kritikos su-
laukę S. Skvernelio pareiškimai apie santykių su Ru-
sija kilstelėjimą viršun gali būti ženklas bjauriosioms
Rusijos jėgoms, kurios bandė kištis ir kišosi į JAV
prezidento rinkimų kampaniją. Šiaip ar taip Rusijos
slaptosios tarnybos negalėjo neišgirsti viešai ištar-
tų Lietuvos premjero žodžių apie būtinybę Lietuvai
normalizuoti santykius su Maskva, tarsi dėl įsivy-
ravusio šaltuko būtų kaltas ne Kremlius, o Daukanto
aikštėje esančių rūmų šeimininkė. 

Kremliui tikrai nepasisekė, kad Lietuva turi to-
kią kietą Prezidentę kaip Dalia Grybauskaitė. Užtat
Lietuvai – pasisekė, kad D. Grybauskaitė – Lietuvos
prezidentė. 

Kaip ši dilema – pasisekė ar nepasisekė – klos-
tysis ateityje, priklausys dar ir nuo to, ar sugebėsi-
me perprasti svarbiausius ir slapčiausius Kremliaus
žaidimus.

Negaliu sakyti, jog manęs visai
nedomintų Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimų

centro (LGGRTC) paskelbta nepalanki
informacija apie kelis iškilius lietu-
vius – dirigentą Saulių Sondeckį, akto-
rių Donatą Banionį ar kardinolą Vin-
centą Sladkevičių. 

Taip pat meluočiau, jei tvirtinčiau,
jog mums nereikalingos kuo išsames-
nės  žinios apie tikrus ar priverstinius
žymių tautiečių bendradarbiavimus su
KGB.

Jei dedamės rimta valstybe, duomenis, kaip
mus prievartavo slaptosios Sovietų Sąjungos tar-
nybos, privalome kaupti ir analizuoti nuolat. Be poil-
sio valandų. Kol visos pagrindinės KGB bylos iš-
veržtos į Rusiją ir mums vargu ar kada nors bus pri-
einamos, Lietuvai vertinga kiekviena detalė, net ir
dezinformuojanti, net ir tyčia pakišta. Tik iš visur
ir visaip išmėtytų užuominų, įrašų, nuorodų galima
bandyt lipdyti užtektinai aiškų KGB siautėjimo Lie-
tuvoje paveikslą.

Tačiau ne mažiau svarbu, kas ir kaip kaupia,
skelbia ir analizuoja šią itin jautrią informaciją.
Mažų mažiausiai jie turi būti sąžiningi, principingi,
giliai išmanantys slaptųjų tarnybų veiklą specialistai.
Tikiu, kad tokių jau turime. Tačiau niekas nenu-
ginčys, kad sąžiningų, drąsių ir išsilavinusių šios sri-
ties ekspertų vis tik trūksta...

Taip, kadaise KGB troško įtakoti žymius mūsų
visuomenės, kultūros, meno ir religijos žmones.
Kas gi tuo abejoja? Akivaizdu ir tai, kad be saugu-
miečių palaiminimo anuomet buvo sunku nuveikti
bent kiek reikšmingesnių lietuviškų darbų. Be
kompromisų išsilaikyti buvo sunku. Bet nepaneig-
si ir fakto, jog kai kam – pavyko. Kai kas iš anos epo-
chos lietuvių vardan didelių darbų kažkur kažkada
galbūt ir pasirašė KGB pakištą popieriuką. Kad ga-
lėtų dirbti Lietuvos labui, nors ir paradoksaliai ši
mintis skamba. Pasirašyti – pasirašė, bet niekad ne-
tarnavo tą „špargalkę” pakišusiai organizacijai.
Tiksliau tariant, būtent tie lietuviai mulkino sovie-
tinius kagėbistus, o ne KGB – juos. 

Kiekviena KGB agento, informatoriaus ar ben-
dradarbio istorija – unikali. Bet jos esmę suvokti nėra
sunku, jei svarstome, ne kur ir kada padėtas parašas,
o kas konkrečiai nuveikta Lietuvos labui. Vaizdžiai
tariant, domėn dabar jau imkime tik atliktus darbus.
Jei tų žmonių nuopelnai Lietuvai svarbūs ir reikš-
mingi, kokie gi jie KGB agentai ar bendradarbiai?

Todėl priverstas klausti LGGRTC vadovų, kam
derėjo į viešumą išvilkti S. Sondeckio, D. Banionio,
V. Sladkevičiaus pavardes? Juk jie Lietuvos prezi-
dento posto jau niekad nesieks, rinkimuose į Lietu-
vos parlamentą tikrai nedalyvaus ir viešų pareiški-
mų, ar Lietuvai būtina bičiuliautis su šiandienine Ru-
sija, – nedalins. Jie jau, net jei būtų Velniui pardavę
sielą, nepavojingi. Nejaugi šiuo mus įaudrinusiu pa-
reiškimu LGGRTC vadovybė nori dar labiau sukir-
šinti Lietuvą, dar daugiau įnešti sumaišties Lietuvos
100-mečio išvakarėse? 

O gal tikrasis tokio viešumo tikslas – nukreipti
visuomenės dėmesį nuo kur kas svarbesnių temų?
Sakykim, nuo su Rusijos atstovais per daug ilgai ir
kryptingai draugavusio parlamentaro Mindaugo
Basčio temos?

Kitas galvosūkis – ar tikrai tarp prisipažinusiųjų
ir už tai Lietuvos institucijose įslaptintų KGB agen-
tų nėra dvigubų agentų? Prisipažino, atgailavo, o iš
tikrųjų sėdi svarbiuose lietuviškuose postuose ir uo-
liai tebedirba savo buvusiems šeimininkams arba tie-
siog kantriai laukia komandos pradėti ardomąją veik-
lą. Ar taip negali nutikti? Kiek tokių mūsų minis-
terijose, parlamente, Vyriausybėje, Saugumo de-
partamente, žiniasklaidoje? Pasaulio žvalgybų isto-
rija žino net atvejų, kada agentai dirbdavo trims kon-
kuruojančioms slaptosioms tarnyboms ir iki šiol iki
galo nėra aišku, kuriai pusei teikta pirmenybė. 

Taip pat norėtųsi iš LGGRTC vadovės Birutės
Burauskaitės išgirsti, ar ji pasitiki absoliučiai visais
savo darbuotojais? Tiksliau tariant, ar B. Burauskaitė
garantuoja, kad LGGRTC nėra nė vieno vadinamo-
jo „kurmio”? Ši tema – taip pat labai svarbi. Drįstu
manyti, kur kas svarbesnė nei S. Sondeckio ar D. Ba-
nionio praeitis.

Žodžiu, paslapčių, kurias gyvybiškai šiandien de-
rėtų perprasti, – itin daug. Tai ir galimi valdančio-
sios partijos vadovo Ramūno Karbauskio verslo ry-
šiai Rusijoje, ir į valdžią R. Karbauskio atvestojo
premjero Sauliaus Skvernelio pašnekėjimai apie bū-
tinybę Lietuvai atnaujinti ekonominius santykius su
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Ir vėl – Rusijos slaptųjų
tarnybų korta
GINTARAS VISOCKAS

Atkelta iš 1 psl.

Net ir tas pats stovyklos rengėjas, organiza-
torius, vadovas – v.s. Henrikas Antanaitis, Lie-
tuvių skautų sąjungos (LSS) Australijos rajono va-
das. VI Tautinei stovyklai 1978 m. dainą parašė
„melbourniškis” Stasys Čižauskas: Sujunkim
rankas! Mūsų širdys/  Lai dega idėja viena!/ Te
žino pasaulis, lai girdi/ Mūs siekis – laisva Lietuva!
(tai vienas iš 4 posmelių – A. N.) X Tautinei sto-
vyklai daina „gimė” 2016 m. Sydney „Aušros” tun-
to stovykloje. Ją parašė skautininkai Jerry Bel-
kus ir Darius Gakas: Šimtą metų stovyklaujam,/
Šimtą metų mes dainuojam/ Kyla kibirkštys aukš-
tai/ Šimtą metų mes draugai.// Prie to laužo skau-
tų sielos/ Susijungsim amžinai./ Šimtą metų,
šimtą, skautija/ Šimtą metų, šimtą – viena šeima.
Ir tikrai – viena šeima, nes šioj Tautinėj stovykloj
dalyvauja sesės ir broliai iš Lietuvos. (Istorijos dė-
lei – Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Tauti-
nėse, Jubiliejinėse stovyklose JAV jau dalyvavo
skautai iš Lietuvos – A. N.).

Kiekvieną dieną internetu sekant X Tauti-
nės stovyklos eigą, užsiėmimus, stebint kylančias
vėliavas, sielą užlieja skautiškų prisiminimų
gausa. Šimtas metų!

Su meile ir pagarba prisimename Lietuviš-
kosios skautybės kūrėjus, vadovus, mokytojus,
kariškius, taip kilniai vadovavusius Lietuvos jau-
nimui iki tos baisiosios  istorinės nelaimės, Si-
biran ištremtuosius ir kankinius.

Su nuoširdžiausiu dėkingumu prisimename
mūsų vadovus bei jaunimą Lietuviškąją skau-
tybę atgaivinusius išeivijoje 1945 metais, sudė-
jusius mums tuos „kelio ženklus”, kad nepa-
klystume svečiose šalyse... Ir nepaklydom. Jau
ketvirtoji karta žygiuoja mūsų skautiškose sto-
vyklose Australijoje, Anglijoje, Brazilijoje, Ka-
nadoje ir JAV, dar skamba „lauželis, lauželis”
Rambyne, Rake, Romuvoj.

Kitos dvi Tautinės stovyklos, švenčiant LSS
šimtmetį, vyks Lietuvoje ir Rako stovyklavietė-
je, JAV, kurioje 1968 m. vyko V Tautinė stovyk-
la, o 1993 m. – Jubiliejinė stovykla. 

Šimtieji lietuviškosios skautybės  metai

X Tautinė stovykla Melbourne. LSS�archyvo�nuotraukos
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Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

AUGUSTINAS ŽEMAITIS

Pittsburghas Pennsylvanijos valstijoje – didžiausią lie-
tuvių procentą turintis, už Vilnių didesnis miestas
Amerikoje. Negali nežavėti jo didinga Mokymosi
katedra ir lietuviška klasė (auditorija) Pittsburgho uni-
versitete – šios vietos daug įdomesnės, nei galėtų pa-
sirodyti.

Deja, Pittsburghas kartu ir tas JAV didmiestis,
kur lietuviškos vietos pradėjo nykti anks-
čiausiai. Lietuviškos bažnyčios čia uždarytos

dar apie 1990 m., neseniai parduoti ir Lietuvių namai,
nugriautas vienuolynas. Dalies tų vietų, apie kurias
daug skaičiau, jau neradau.

Pittsburghe išlikusias lietuviškas vietas „Tiks-
las – Amerika 2017” lankė ir neišlikusių ieškojo kar-
tu su vietos lietuviu Jonu Baltrumi, kuris buvo vie-
nas svetingiausių Amerikos lietuvių. Jis mus priė-
mė savo namuose ir, neprieštaraudamas mūsų
įtemptam grafikui, pats visai parai prisijungė prie
mūsų, užtikrindamas, kad pamatytume kuo daugiau.

Susitikome išvakarėse, jo gimtinėje DuBois, 2
val. kelio nuo Pittsburgho, likus valandai iki saulė-
lydžio. Per tiek laiko spėjome apžiūrėti tenykštę seną
lietuvių bažnyčią (ji nuolat atidaryta – lietuvių baž-
nyčioms tai reta!), lietuvių kapines, Lietuvių klubą,
iš kurio telikusi iškaba. Taip tuščia visur buvo
dangui temstant, įsižiebiant žibintams... Galutinai
sutemus keliavome į Pittsburghą, kur kitą rytą pa-
gal grafiką jau 7 val. rytą išvažiavome į miestą.

Lietuvių klasė pasaulyje neturi analogų

Labiausiai Pittsburghe pribloškė University of
Pittsburgh Cathedral of  Learning įkurta Lietuvių
klasė-auditorija. Jau pats pastatas nėra toks, kokio
tikėtumeisi iš universiteto – tai puošnus tarpukario
dangoraižis, vienas įspūdingiausių Pittsburghe, o gal
ir Pennsylvania valstijoje. Ir jo vidus tikrai labiau
primena katedrą, nei universitetą. O į lietuvių kla-
sę nieko panašaus visame pasaulyje nerasi: kam-
barys, perteikiantis Lietuvą. Ne kaip muziejus, be jo-
kių aiškinamųjų lentų ir eksponatų lentynų, o tiesiog
dekoru, spalvomis...

Kambaryje mus pasitiko Pittsburgho universi-
teto ir tautybių klasių atstovės, padarė nuotraukų
Pittsburgho universiteto naujienoms. Klausė manęs,
kaip lietuvio iš Lietuvos: „Ar šis kambarys atspin-
di Lietuvą?” „Puikiai”, – atsakiau. Čiurlionio pa-
veikslas perteikia meną, „Vargo mokykla” – istori-
ją ir persekiojimus, palubėje surašyti žymūs žmonės
– asmenybes. Nieko nėra šiaip sau ir net ilgokai pa-

„Tikslas – Amerika” sekė lietuvybės pėdsakais Pittsburghe
Bendradarbiaudami su „Tikslas – Amerika” pro-
jekto autoriais, „Draugo” ketvirtadienio „Rytys”
puslapyje tęsiame informacinį straipsnių ciklą apie
projekto metu JAV Rytų Pakrantėje aplankytas
vietas. Pradžia – 2017 m. lapkričio 16 d. „Drauge”
(Vol. CVlII, Nr. 133). 

buvęs kambaryje gali pastebėti naujų detalių: tape-
tai – lininiai, radiatorių uždengimai – tautiniai raš-
tai ir pan. Daugelis lietuvybės atributų čia turi
funkciją – jie nesudėlioti tiesiog šiaip sau, kambarys
„neperkrautas”.

Džiugu ir tai, kad Mokymosi katedra lankoma tu-
ristų, jie susipažįsta ir su Lietuva. Taip pat ir uni-
versiteto studentai (vienai grupei mūsų apsilanky-
mui baigiantis kaip tik prasidėjo paskaita). Gailė-
jausi, kad neturėjau laiko praeiti visų tautybių kla-
sių: juk tikrai įdomu, kaip savą kultūrą į vieną
kambarį sudėliojo įvairių tautų dizaineriai!

Pittsburgho Mokymosi katedra man pakišo dar
vieną mintį, kaip sudominti amerikiečius lietuviš-
komis vietomis: grupuoti jas kartu su kitų mažumų
objektais. Mokymosi katedroje tai išeina natūraliai:
tiesiog įkurta daugelio tautų klasių, viena šalia ki-
tos. Bet net ir ten, kur taip nėra, toks kelias galimas:
pavyzdžiui, sukurti „mažumų maršrutą” pasivaži-
nėjimui po miestą, aplankant ir svarbiausias lietu-
viškas vietas. Arba, jei kur nepavyksta išlaikyti lie-
tuviško muziejėlio, mėginti jį jungti su kitų Pabaltijo
tautų, Vidurio-Rytų Europos tautų muziejais.

Tarp įdomiausių Pittsburgho lietuviškų 
vietų – kapinės

Pittsburghe kol kas sudominti jaunąją kartą lie-
tuviškomis vietomis, deja, sekasi sunkiai – vietos lie-
tuviai teiravosi ir mūsų, kaip tai padaryti. Pamąsčiau.
Be lietuvių klasės „žmonėms iš šalies” galėtų pasi-
rodyti įdomios lietuviškos kapinės. Pittsburghe kaip
niekur daug likę senų antkapinių nuotraukų: nuo jų
štai žvelgia prieš 100 m. fotografuoti lietuvių imig-
rantų veidai. Net nė vieno gyvo žmogaus, prisime-
nančio kai kuriuos iš tų žmonių, tikriausiai nebėra...

Ir paminklų daug gražių, didingų stovi. Ne vien ant-
kapinių: yra paminklas lietuvių darbininkams, lietu-
viams, Antrojo pasaulinio karo veteranams ir t.t. Vien
koks sąrašas Antrajame pasauliniame kare kariavusių
Pittsburgho lietuvių ant jo (240 pavardžių)! Pittsburg-
has – ne Anglies regiono kaimai, Pittsburghas – plie-
no didmiestis, ir lietuvių kapinėse tai galima justi.

Lietuvybės didybę, deja, tik buvusią, dar gali pa-
justi vaikščiodamas po pietinį Pittsburghą. Kokią di-
džiulę Šv. Kazimiero bažnyčią jie pastatė, kokius Lie-
tuvių namus turėjo – ir viskas gerokai seniau, nei at-
sirado Lietuvos Respublika. „Tokie pastatai nepa-
darytų gėdos jokiam Lietuvos miestui”, – komenta-
vo vėliau „Gabalėliai Lietuvos” skaitytojai. Lietuvių
namus tebepuošia skulptūriškas Vytis. Tais laikais
niekas nestatydavo tiesiog „dėžutės”, ir pastato fasade
lietuviai stengdavosi pademonstruoti lietuvybę...

Deja, mums lankantis lietuvių bažnyčios vidų
kaip tik griovė – darys butus. O lietuvių vienuolynas
– iš nuotraukų stačiai milžiniškas – buvo ką tik nu-
griautas. Gal bent Vytis ant klubo išliks, jei paties klu-
bo pastato nenugriaus.

Bažnyčios be kertinių akmenų ir kertinis 
akmuo be bažnyčios

Iš daugelio lietuviškų vietų Pittsburgho prie-

Vargo mokykla Pittsburgho universiteto Mokymosi katedroje – lietuvių tautinis kambarys. 

miesčiuose iš esmės nieko neliko. Labai norėjau ras-
ti bent lietuviškus kertinius akmenis ant buvusių
bažnyčių pastatų, bet neradau. Kelias vietas, kurias
planavau aplankyti, dar ilgo susirašinėjimo metu Jo-
nas Baltrus patyrinėjęs pasiūlė praleisti („tą nu-
griovė, ten nieko lietuviško nebėra”). Vienai tokių,
Esplen Šv. Vincento Pauliečio bažnyčiai, laiko vis dėl-
to atradome (sutaupę jo kitur). „Girdėjau, išlikęs ker-
tinis akmuo”, – mums sakė.

Kai nuo buvusios parapijos mokyklos užvažia-
vome ant kalno, tikrai negalvojau, kad ką panašaus
dar rasime. Bet panaršę ant kažkokio sandėliuko-
griuvėsio aptikome parašyta: „Ecclesia in nomo
Sancti Vincenti E Paulo erecto A. D. MCMIII”! Tuoj
prisistatė sandėliuko savininkas: „Man sakė, kad fo-
tografuojate mano nuosavybę, kam?” Paaiškinome,
kodėl, ir jis papasakojo, kad bažnyčią vis padeginė-
jo, ir todėl galiausiai ją nugriovė iki pamatų bei už-
dengė lentomis. Toks rajonas...

Apleistų, pamirštų vietų tyrinėjimas dabar po-
puliarėja – gal „urban exploration” mėgėjus sudo-
mins bažnyčia, kurią teprimena vienas akmuo.

Pittsburgho priemiesčiuose tik lietuvių užmies-
čio klubas dar veikia, kupinas daiktų, suvežtų iš už-
daryto istorinio klubo Pietų Pittsburghe. Vyksta re-
montas. Jau ilgai. Lietuviška veikla, mums pasakojo,
ne visuomet ten gali vykti, nes žiemą sunku privažiuoti
– todėl kai kurie renginiai būna kitų tautų namuose.
Vietos lietuviai pasidžiaugė, kad pagaliau randama
bendra kalba ir su lenkais. O juk dažna lietuviška vie-
ta – bažnyčia, kapinės – atsirado, kai lietuviai visomis
išgalėmis ir pinigais siekė atsiskirti nuo lenkų...

„Norėčiau į užmiesčio klubą paskatinti vežti kry-
žius, padaryti simbolinį kryžių kalną, kaip Šiau-
liuose”, – kalbėjo vienas mūsų pašnekovų, lietuvis
Pittsburgho žurnalistas. Palinkėčiau sėkmės, nes tai
būtų ir geras žemės panaudojimas, ir kartu lietu-
viškas traukos taškas Pittsburgho žmonėms.

Lietuvių klubai aplink 
Pittsburghą

Nors, atrodo, keista, „gyvų” lietuviškų vietų dau-
giau aptikome aplinkui Pittsburghą. East Vanderg-
rift priemiestyje tebeveikia Lietuvių klubas su Vyčiu
virš įėjimo ir lietuvių bažnyčia. Tiesa, oficialiai nebe
lietuvių, labai kukli (vitražai beveik vienspalviai, bet
su lietuviškais užrašais!), bet atidaroma kasdien. Ku-
nigas nelietuvis, tačiau, sakė, domisi lietuvių kultūra,
siūlė iškilus reikalui paieškoti mums daugiau in-
formacijos. Lietuvių klubas yra ir Bentleyville. Ten
net trys gatvės pavadintos su Lietuva susijusiais žo-
džiais (Abromaičio, Vilniaus, Lietuvių)... O juk vi-
same didžiajame Pittsburghe nėra nė vienos!

Iš Bentleyville važiavome pro Donorą. Ten irgi
buvo lietuvių bendruomenė, bažnyčia. Ir prieš, ir po
apsilankymo Amerikoje uždavinėjome klausimus
apie tikslią Donoros bažnyčios vietą; atsakymų su-

Regiono lietuviškų kapinių ypatumas – antkapiai su nuo-
traukomis.                             Augustino�Žemaičio�nuotraukos
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GABIJA KARLONAITĖ 

Rytų Floridos pakrantėje esančios li-
tuanistinės mokyklos „Saulėtas krantas”
mokinius 2017 m. gruodžio 9 d. aplan-
kė Kalėdų senelis iš Californijos – Ro-
landas Dabrukas. Šis artistas, dailinin-
kas ir knygų iliustratorius daugeliui
lietuvių geriau pažįstamas ant kojūkų
vaikščiojančio gandro amplua. 

Mokiniai Kalėdų senelį iš Cali-
fornijos pasitiko dainomis,
šokiais ir eilėraščiais, o iš

toli atvykęs svečias paruošė išties spal-
vingą programą – žiūrovai padėjo rau-
ti ropę, pagal lietuvių liaudies pasakos
motyvus „Kaip senelis ropę rovė”, tė-
veliai laužė liežuvį, kartodami lietu-
viškas greitakalbes, o mažiausieji su-
kėlė popierinę sniego pūgą. 

Abejingų žiūrovų renginyje neliko.
„Tai geriausias kada nors matytas Ka-
lėdų senelis”, – tokie tėvelių atsiliepi-
mai mirgėjo socialiniuose tinkluose po
renginio. 

Floridoje – ne pirmą kartą

Rolandas Dabrukas „Saulėto kran-

to” mokykloje lankėsi ne pirmą kartą.
2015 m. Motinos dienos renginyje jis
Floridos gyventojus stebino vaikščio-
damas ant kojūkų. Tuomet R. Dabru-
kas vaidino Garnį Garniauską, o jo
žmona Edita – varliuką spektaklyje
,,Paslaptis O”. Spektaklis pastatytas pa-
gal R. Dabruko knygą vaikams ,,Aš Ki-
toks”. 

Su Kalėdine programa artistas
yra aplankęs New Jersey, San Fran-
cisco, San Diego ir daugelį kitų JAV
vietų. 

Jau planuoja Užgavėnes

Jaukiai paminėję Kalėdas, „Sau-
lėto kranto” mokytojai jau planuoja
Užgavėnių šventę, kuri vyks vasario
11 dieną. Užgavėnės vyks gamtoje –
planuojama kepti blynus, deginti
Morę ir žaisti kitus tradicinius žai-
dimus.

Gabija Karlonaitė – studentė iš Lie-
tuvos, atliekanti praktiką mokykloje
pagal Švietimo mainų paramos fondo
(ŠMPF) programą. ,,Saulėtas krantas”
pirmą kartą dalyvauja šioje progra-
moje.

laukėme nebent apytikslių. Kaip ir
apie dar kelias Pennsylvanijos lietu-
viškas vietas. Neradome jų ir knygose
(pvz., William Wolkovich-Valkavičiaus
„Lithuanian Religious Life in Ameri-
ca”), senoje spaudoje. Kol bažnyčios dar
stovėjo, veikė, niekam neatrodė svarbu
užrašyti jų vietą, juk visi nesunkiai ga-
lėjo rasti.

Turiu pripažinti, jog pradėdamas
„Tikslas – Amerika” nesitikėjau, kad
taip sunku bus rasti kai kurias vietas,
kuriose buvo lietuvių bažnyčios, vei-
kusios kone šimtmetį. Galvojau: net jei
bažnyčios uždarytos ar nugriautos,
juk bus buvusių parapijiečių, organi-
zacijų, tokių kaip Lietuvos vyčiai, jie
pasakys, kur stovėjo. Nes „Tikslas –
Amerika” žemėlapis svarbus ne vien
kaip sąrašas vietų, kurias verta lan-
kyti, bet ir kaip simbolinis lietuviško-
sios Amerikos paveikslas: ten matysis,
kiek daug visko buvo, net jei ir nebėra;
todėl pažymėti svarbiausias sunyku-
sias lietuviškas vietas irgi svarbu.

Realybėje išties daugelį vietų at-
radome interneto ir knygų pagalba,
daugelį parodė Amerikos lietuviai, –
nors rasti tuos, kurie gali parodyti, kai
kur užtruko. Iš viso – per 300 vietų... Ta-
čiau tos kelios (apie dešimt), kurių
nepavyko rasti, neduoda ramybės: juk

Floridoje svečiavosi Kalėdų 
senelis iš Californijos

„Saulėtas krantas” mokiniai Kalėdų senelį pasitiko dainomis, šokiais ir eilėraščiais.

Mokyklos „Saulėtas krantas” mokinius aplankė Kalėdų senelis iš Californijos.
Lituanistinės�mokyklos�„Saulėtas�krantas”�archyvo�nuotraukos

Daugiau informacijos apie lietuvišką paveldą Pittsburghe ir nuotraukos:

http://global.truelithuania.com/lt/pittsburgh-pennsylvania-1133/
Tikslas – Amerika interaktyvus lietuviškų vietų JAV žemėlapis:
http://www.tikslasamerika.lt 
Jeigu atsidarę žemėlapį pastebėsite, kad žinote daugiau lietuviškų vie-

tų lankytame regione – rašykite augustinas.zemaitis@gmail.com ir že-
mėlapis bus papildytas.

reikia jas pažymėti, kad žemėlapis
būtų išbaigtas...

Sutemus įvažiavome į magistralę.
Laukė kelionė į Washington, DC. Nors
Lietuvių klasė Pittsburghe labai graži
ir verta dėmesio, Pittsburgho situaci-
ja nuliūdino: labai daug prarasta ir be
lietuvių klasės ir kapinių kažko, kas su-
domintų ir eilinį lietuvį (Lietuvos ar
Amerikos) turistą, mažoka.

Laimė, situacija Atlanto vande-
nyno pakrantėje, kur nuvykome pa-
skui, nuotaiką pataisė. Lietuvišku pa-
veldu ten rūpinasi aktyvios organiza-
cijos, veikia ir lietuvių bažnyčios, am-
basada. Išlikę lietuvių pastatų, lietu-
viškas muziejus... Tačiau tam, kad
visa tai išliktų keičiantis kartoms,
sprendimus reikia priimti dabar.

Augustinas Žemaitis – projekto
„Tikslas – Amerika” vadovas.

Pittsburghe išlikusias lietuviškas vietas Au-
gustinui Žemaičiui (k.) parodė vietos lietu-
vis Jonas Baltrus.

Štai kas likę iš Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios.

Šv. Kazimiero bažnyčia uždaryta 1992 m., 2017 m. sunaikintas interjeras ir pradėti reng-
ti butai. Bažnyčios kertiniame akmenyje yra išlikęs lotyniškas įrašas.
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Atkelta iš 1 psl.

Turiu prisipažinti – eidamas į
susitikimą su aktore Egle Gabrėnaite
labai jaudinausi. Jai vos prieš kelias
dienas buvo paskirta Nacionalinė pre-
mija, kuri bus įteikta šimtmetinę Va-
sario 16-ąją.  

Pirmiausiai prisijungiu prie sveikinusiųjų
Jus su Nacionaline premija. Jūs jau turbūt
pavargot nuo žurnalistų?

– Ačiū. Labai gerai atsimenu, kai
man buvo gal 25-eri metai, mes vaidi-
nome su tiesiog genialiu aktoriumi
Henriku Kurausku. Jis vaidino Kreon-
tą, o aš Antigonę; jam tuomet buvo gal
55-eri. Man rodės, kad jam jau laikas
graban – toks jis man rodės senas.
Kartą mes kartu ėjom gatve. Pribėgo
moteris ir šaukė: „Henrikai, Henri-
kai...” Aš jam sakau: ,,Henrikai, atsi-
sukit – jus kviečia moteris...” Jis atsi-
suko: „Ko reikia?” Ji sakė: „Henrikai,
aš jus taip mylėjau... Kai jūs vaidinot
Hamletą...”  Henrikas jai atsakė: „Tada
ir reikėjo sakyti, o ne dabar”.

Aš labai daug bendrauju su jauni-
mu, nes bendraamžiai pavargę, nusi-
vylę, nepatenkinti, netgi ciniški, o
mano studentai – žinoma, yra visokių
– yra ir velnių prisiėdusių, bet aš jau iš-
mokau „vampyruoti” jų energiją, nes
anksčiau jie mane ,,vampyruodavo”,
iki išsekimo. Dabar jau išmokau būti
šalia jų, bet manau, kad apdovanojimų
labiau reikia jiems, kol jie jauni. Ne dėl
to, kad jie susirgtų didybės manija. Be
abejo, reiktų apdovanoti energingus,
žingeidžius jaunuolius, kad jie su-
prastų, jog eina teisingu keliu. Be abe-
jo, labai malonu ir man gauti apdova-
nojimus, bet ar nebūtų geriau, jeigu
juos būčiau gavusi, kai buvau jaunes-
nė, ar bent prieš 15–20 metų? Tačiau
Dievulis žino geriau už mane ką daro.

– Bet, Egle, man rodos, kad per visą
intensyvią kūrybinę karjerą gerų žodžių ir
apdovanojimų Jums netrūko? Visada buvote
garbinama. Negi Jums buvo per maža? 

– Na, žinot, man reikia arba visko,
arba nieko (juokiasi). Saldainių man
reikia daug. Esu maksimalistė. Totali.
Ne, tikrai negaliu skųstis. Kai dar bū-
dama visiškai jauna atėjau į teatrą, ge-
nialiosios Monikos Mironaitės pa-
klausiau: „Kiek yra jūsų didžiausių
vaidmenų?” Ji pirštais man parodė –
trys.

– O kelis parodytumėte Jūs?
– (Ilga pauzė) Aš kaip tik prieš porą

dienų pagalvojau. Vaidmenų, kurie
pakeitė mane ir netgi mano gyvenimą?
Gal keturi-penki.      

– Pavardinkite.
– Jean Anouilh „Antigonė”, Ri-

manto Tumino režisuotas Antono Če-
chovo „Vyšnių sodas”, kaip nebūtų
keista – Aleksandro Gelmino „Akis į
akį su visais”, kuriame vaidinome
dviese su Regimantu Adomaičiu. Rei-
kėjo begalinių jėgų vaidinti šitokią
įtemptą keturių valandų trukmės pje-
sę. Man, dar jaunai aktorei, šis vaid-
muo buvo didžiulės vertės mokykla. Ir,
žinoma, net kalbos nėra – mano nau-
jausias vaidmuo Kristiano Lupos „Di-
dvyrių aikštėje”, ir drauge su Valenti-
nu Masalskiu suvaidintas „Belaukiant
skambučio”. Šį spektaklį galvojome
parodyti tik tris kartus, bet su di-
džiausiu pasisekimu vaidinome šeše-
rius metus.

Galbūt keistai nuskambės, – vai-
dinau pagrindinius vaidmenis Šeks-
pyro dramose, bet jos manyje nepaliko
nieko. Visai nieko. Nes tai nebuvo
vykę spektakliai. O, žinot, ne taip svar-
bu, ką vaidinti, kur kas svarbiau – su
kuo vaidinti.

– O kas yra svarbiau – režisierius ar sce-
nos partneris?

– Manau, kad galima suvaidinti ir
telefonų knygą.  Tas stebuklas arba
įvyksta, arba jo nebūna. Jeigu bus su
kuo vaidinti – turiu galvoje aktorių.
Kartais dirbi dirbi, rodos, ir aktoriai
nuostabūs, geras režisierius... bet spek-
taklis kažko nesuspindi. Teatras yra
mistika. Aš esu mistikė ir tikiu neap-
čiuopiamais dalykais. Bet niekas ne-
žino,  kada spektaklis numirs arba
kada jis gims. O gal jis gims kreivas
šleivas? Kartais spektaklis gimsta pra-
ėjus nemažai laiko po premjeros. Stai-
ga kažkas ima ir jame atsiveria. Arba
priešingai: visi laukia, kad bus bomba,
tačiau drama subliūkšta vos pasieku-
si sceną. Nors pjesė patiko ir akto-
riams, ir režisieriui, ir visiems vi-
siems, tačiau spektaklis nesuskamba.
Mistika.

Aš jau daug metų dėstau Lietuvos
muzikos ir teatro akademijoje, stu-
dentai kartais paklausia, ar galima
išmokti vaidinti. Visuomet atsakau –
ne. Tai yra duotybė. Arba tave Dievu-

lis į pakaušį pabučiavo, arba ne. Aš pa-
žinojau labai talentingų aktorių, kurie
vos mokėjo pasirašyti, bet buvo dideli
artistai. Ir toks, beveik beraštis, išei-
davo į sceną vaidinti karaliaus Lyro –
visi žiūrovai spektaklio pabaigoje verk-
davo... Bet tokių labai reta. Tokių, kaip
Rūta Staliliūnaitė, kaip Monika Miro-
naitė...

– Aš gerai scenoje atsimenu Jūsų
tėvą... Eidamas į mudviejų susitikimą pa-
galvojau, kad išgirdęs jo balsą atskirčiau iš
daugelio.

–Tikrai? Kaip įdomu! Jis buvo la-
bai inteligentiškas – o tai taip pat duo-
tybė. Nors mes visi esam iš kaimo. Pusė
manęs yra kilusi nuo Kupiškio, o kitos
dalys – iš Peterburgo, dar kitas senelis
buvo prūsas… Many primaišyta visko.
Inteligencija, kartoju, yra duotybė. 

Anksčiau tekdavo daugiau važinėti
po Lietuvos kaimelius, po provinciją,
tekdavo sutikti tokios gilios inteligen-
cijos žmonių, kad net sutrinki. Ir klau-
saisi, nors jo rankos artojiškos, ir ne-
gali atsiklausyti. Yra dar likę Lietuvoje
be galo protingų žmonių. Stovi prieš
tave koks nors diedukas su žilais ūsais,
bet kad jau ištars frazę – tai ilgai ilgai
ji tavęs neapleis. Ir  jam nereikėjo per-
skaityti tūkstančių storų knygų.   

– O kas yra inteligencija?
– Tai įgimta – jokios knygos inte-

ligentu žmogaus nepadaro. Aš labai ža-
viuosi režisieriumi Krystian Lupa, su
kuriuo dabar dirbu spektaklyje „Did-
vyrių aikštė”. Ir gailiuosi, kad aš tik da-
bar, būdama šešiasdešimt septynerių,
jį sutikau. Jis apvertė mano meno, bu-
vimo scenoje, gyvenimo suvokimus
aukštyn kojom. Kartą aš jo paklausiau
– o kas gi yra aktorius, ko reikia žmo-
gui, kad taptų aktoriumi? Jo atsakymas
buvo labai paprastas: reikia noro ir pa-
mišimo. Jeigu šitie abu dalykai yra,
spektaklis pavyks. Vienas mano stu-
dentas kartą pasakė: „Dėstytoja, jūs
mūsų neišmokėt vaidinti, bet išmo-
kėt gyventi”. Manau, kad jis pasakė di-
delę tiesą. Kartais jaunuolis, Meno ir
muzikos akademiją baigęs aukso me-
daliu, aktoriumi netampa, o vos vos be-
simokęs, tampa dideliu aktoriumi.

Esu labai kompleksuota ir perfek-
cionistė, – aš nežinau, ar tai gerai, ar
blogai. Artėjant vienam gimtadieniui
naktį nubudau ir pagalvojau: asmeni-
nio gyvenimo kaip ir neturėjau. Jis

Eglė Gabrėnaitė: 
Tai gal man
vertėjo gyventi ir
kurti?

buvo tik probėkšmiais. Aš neturėjau
tam laiko. Studentai man sako: „Bet
kiek jūs per gyvenimą daug padarėte...”
Aš manau, kad be tų kelių vaidmenų
aš nieko gyvenime nepadariau... Bet
buvo vaidmenų, dėl kurių man gy-
vent vertėjo.

Nelabai seniai iš vienos moters ga-
vau siuntinėlį. Jame – jos dienoraštis.
Ji rašo, kad 1979 m. po spektaklio su
Egle Gabrėnaite visą naktį vaikščiojo
po Kauno Ąžuolyną (nors ir labai bi-
jodama tamsos). Tas spektaklis – rašo
ji – mano gyvenimą pakeitė. Tai buvo
po spektaklio „Antigonė”. Tai gal man
vertėjo gyventi ir kurti? Dėl vieno to-
kio sakinio...

Savo studentams nuolat kartoju –
nenusipiginkit. Išlaukit savo minutės,
kai sužibėsit. Suprantu, kad jaunam la-
bai sunku laukti, norisi visko čia ir da-
bar. Tačiau išlaukti labai sunku. Reikia
labai labai labai daug dirbti, kol ta va-
landa išmuša.

Kai mano tėvas sužinojo, kad aš
įstojau į aktorinį, labai niršo, visą mė-
nesį nešnekėjo su manim.

– O mama? 
– Oi, o tai buvo dar baisiau... Jų

tuomet nebuvo Lietuvoje, kai aš slap-
čia Maskvoje stojau studijuoti į teatro
kritiką. Visus egzaminus išlaikiau
puikiai, tačiau neperėjau per taip va-
dinamą mandatinę komisiją. Nepri-
ėmė todėl, kad tuomet dar nebuvo su-
kakę aštuoniolikos metų – buvau ne-
pilnametė. Tada skubiai stojau į akto-
rinį fakultetą Vilniuje tuometėje Lie-
tuvos valstybinėje konservatorijoje. Ir
priėmė. Komisija nusistebėjo – oi, ko-
kie tėvai!... O jie tikrai dirba teatre? At-
sakiau įžūliai pamelavusi: ne. (Juo-
kiasi).

– Išsigynėt? 
– O aš galvoju – tėvai net nežino,

kad aš čia stoju. O jiems sugrįžus iš
gastrolių  buvau  priversta  pasisaky-
ti, jog įstojau. Tokį įpykusį tėvą mačiau
pirmą ir vienintelį kartą gyvenime. 

Nieko kito neliko, kaip vėl va-
žiuoti į Vilnių ir bandyti atsiimti do-
kumentus. Sakiau tėvai uždraudė.
Tada komisijos nariai man aiškino: ar
jūs suprantat ką darot – jūs įstojot, o už
durų liko šimtai norėjusių patekti
čia...

Nukelta į 11 psl.

Spektaklyje, kuriuo E. Gabrėnaitė dabar labiausiai didžiuojasi – „Didvyrių aikštė”.  E.�Gabrėnaitės�asmeninio�archyvo�nuotraukos
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Naujųjų metų proga siūlome jums šiuos dovanų rinkinius:

už(si)prenumeravusiems
2 laikraščius ,,Draugas”,

2 ,,Draugas news” ir ,,Lithuanian Heritage” –
dovanos PaSiRinkTinai:

* 2 bilietai į visus 2018 m. Lietuvos šimtmečio Dainų
šventės ,,Vardan tos…” renginius: Ansamblių vakarą,
Dainų ir Šokių dienas.

* dovanų čekis 4 žmonėms į restoraną ,,Sonata”
(Scottsdale, AZ)

* kvepalų rinkinys ,,Lietuvos kvapas”

2 laikraščius ,,Draugas”, 
1 ,,Draugas news” ir�,,Lithuanian Heritage”

arba
1  laikraštį ,,Draugas”,

2  ,,Draugas news” ir ,,Lithuanian Heritage”:

* 2 bilietai į 2018 m. Lietuvos šimtmečio Dainų šventės
,,Vardan tos…” Ansamblių vakarą

* 2 bilietai į spektaklį ,,Tony n Tina’s Wedding” (Čikaga)

* kvepalų rinkinys – ,,Barbora” arba ,,Karalystė”

1 laikraštį ,,Draugas”, 
1 ,,Draugas news” ir ,,Lithuanian Heritage”

* dovanų čekis 2 žmonėms į restoraną ,,Kunigaikščių
užeiga” (Čikaga)

* 2 bilietai į 2018 m. Lietuvos šimtmečio Dainų šventės
,,Vardan tos…” Šokių dieną arba Dainų dieną

* dail. Agnės Sabonis stiklo kūrinys ir ,,Andrulio sūrio”
arba ,,Racine Bakery” dovanų čekis

Laikraštį ,,Draugas” 
arba�

,,Draugas news” ir�,,Lithuanian Heritage”

* dail. Agnės Sabonis stiklo kūrinys

* 2 bilietai į Balzeko lietuvių kultūros muziejų

* ,,Andrulio sūrio” arba ,,Racine Bakery” dovanų čekis

Dovanų skaičius ribotas!
Kreiptis į Audronę (Audrey) Kižys, tel. 630-805-1404, AudreyKizys@gmail.com

,,Draugas” metams�JAV�– 150 dol.
(naujiems�prenumeratoriams�–�120 dol.,�internete�– 99 dol.),�

į�Lietuvą�paprastu�paštu�–�120 dol. 

2018-ieji metai – ypatingi: 
švęsime mūsų atkurtos valstybės šimtmetį!

Praleiskime šiuos metus su ypatingu draugu –

laikraščiu DRAUGAS, senesniu nei Nepriklausomybės aktas!

Šiandien DRauGaS – XXi a. lietuvių laikraštis. 
Padovanokite jį sau, savo draugams ir artimiesiems.

Lietuviškai neskaitantiems bičiuliams ar giminaičiams 

užsakykite DRAUGAS NEWS bei LITHUANIAN HERITAGE.

www.draugas.org • www.draugas.org/news •  www.draugas.org/lh

,,Draugas News”
ir

,,Lithuanian Heritage” –�45 dol.

Prenumeratos
kaina:
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Lietuva pirmoji tarp Baltijos šalių tapo CERN nare
Vilnius (Mano vyriausybė) – Lie-

tuva oficialiai tapo asocijuotąja CERN
nare, paskelbė Europos branduolinių
mokslinių tyrimų organizacija
(CERN).

Praėjusių metų birželį Preziden-
tūroje buvo pasirašytas Lietuvos ir
CERN susitarimas, o  2017 m. gruodį
Seimas jį vienbalsiai ratifikavo. 

Lietuvai oficialiai tapus asocijuo-
tąja nare vienoje didžiausių ir pažan-
giausių pasaulyje mokslo organizaci-
jų, mūsų šalies atstovai galės daly-
vauti jos mokslinių tyrimų progra-
mose, CERN Tarybos ir jos komitetų
darbe, doktorantai, studentai, jaunes-
nieji mokslo darbuotojai galės dirbti ir
stažuotis CERN. 

Šis bendradarbiavimas, prasidėjęs
beveik prieš 15 metų, dabar atveria
naujų galimybių inovatyviam vers-
lui, suteikia teisę pramonės įmonėms
dalyvauti CERN viešųjų pirkimų kon-
kursuose. 

Tarp Baltijos šalių Lietuva pirmoji
sulaukė narystės šioje organizacijoje,
kaip valstybė, pasiekusi didelę pa-
žangą mokslo, technologijų ir inovacijų
srityje.

Prezidentės Dalios Grybauskai-
tės iniciatyva Lietuvoje bus įkurtas
CERN verslo inkubatorius, kuriame
įsikurs žinioms ir mokslui imlios įmo-
nės. Tai bus jau dešimtasis inkubato-
rius tarp panašių CERN verslo inku-
batorių, įkurtų kitose šalyse. 

Sudarkyta užsieninė spauda – gėda mūsų valstybei
Vilnius (LRS.lt) – Viešojoje erdvėje

pastarosiomis dienomis kilus visuo-
menės pasipiktinimui dėl užsienio
žurnalų niokojimo išplėšiant puslapius
su reklaminiais alkoholio praneši-
mais ar vizualizacijomis, parlamen-
tarai teikia pasiūlymą perteklinėms
įstatymo nuostatoms taisyti.

Kai kurie Seimo nariai pateikė Al-
koholio kontrolės įstatymo pakeitimo
projektą, kuriame siūloma numatyti
reklamos draudimo išimtį importuo-
tiems leidiniams užsienio kalba, lei-
džiamiems užsienyje registruoto juri-
dinio asmens.

Parlamentarų pateiktame pasiū-
lyme numatoma, kad reklama nelai-
koma informacija apie alkoholinius gė-
rimus importuotuose leidiniuose už-
sienio kalba, kurio leidėjas yra užsie-
nyje registruotas juridinis asmuo.

„Esame liudininkai didelio svei-
katos apsaugos ministro A. Verygos
entuziazmo, tačiau akivaizdu, kad
trūksta profesionalumo įgyvendinant
alkoholio reklamos kontrolę. Sudarky-
ta, cenzūruojama užsieninė spauda
daro gėdą mūsų valstybei ir piktina ko-
kybiškų leidinių laukiančius gyvento-
jus. Todėl taisant padėtį, teikiame šią pa-
taisą, kuria alkoholio reklamos riboji-
mas nebūtų taikomas tarptautinei rin-
kai skirtai periodikai. Tokiu būdu ne-
būtų baudžiami vartotojai gaudami ne-
kokybiškus ir sudarkytus leidinius.
Galų gale tabako kontrolės įstatyme yra
numatyta išimtis užsienio leidiniams,

ir šita nuostata veikia tinkamai, todėl
nematome priežasčių, kodėl toks pats
principas negalėtų būti pritaikytas ir al-
koholio kontrolės įstatyme”, – teigė
seimo narė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

„Valstiečių kovos už tautos iš-
blaivinimą sukeltas spausdintų leidi-
nių plėšymas yra ne kas kita, kaip ele-
mentarus vandalizmas. Man tai kelia
asociaciją su nacistinės Vokietijos lai-
kais, kuomet viešai buvo deginamos
ideologijos neatitinkančios knygos.
Nors ministras A. Veryga ir giriasi,
kad pats iš spausdintų leidinių plėšo jo
pasaulėvaizdžio neatitinkančius la-
pus, man kyla didelis klausimas, kas iš
tiesų labiau kenkia mūsų vaikams: al-
koholio reklama ar matymas, kad tavo
supratimo neatitinkančius dalykus
galima cenzūruoti grubiausiu būdu”,
– stebėjosi  Seimo narys V. Kernagis. 

Vilnius (BNS) – Lietuvos prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės užsienio
vizitų darbotvarkėje šiemet daug dė-
mesio bus skiriama viešnagėms šaly-
se, kurios švęs valstybių įkūrimo ar at-
kūrimo šimtmečius.

Šiemet suplanuota 18 D. Gry-
bauskaitės užsienio vizitų, dar dalis
yra derinama. Šalies vadovė sveikin-
ti su šimtmečiu ketina vykti į Lenkiją,
Latviją, Estiją ir Gruziją.

Sausį Prezidentė dalyvaus Pa-
saulio ekonomikos forume Davose, va-
sarį – Puennchango žiemos olimpi-
nių žaidynių atidaryme Pietų Korėjo-
je. Pavasarį Washingtone gali įvykti
Lietuvos, Latvijos ir Estijos vadovų su-
sitikimas su Jungtinių Valstijų prezi-
dentu Donald Trump.

Balandį Prancūzijoje planuoja su-
sitikti su šalies Prezidentu Emanuell
Macron, garsiame Paryžiaus  d’Orsay
muziejuje atidarys Baltijos šalių sim-
bolizmui skirtą parodą.

Gegužę ji dalyvaus Karolio Di-
džiojo apdovanojimo įteikimo cere-
monijoje E. Macron Vokietijoje ir Lie-
tuvos dienose Romoje.

Šiemet D. Grybauskaitė taip pat
bent keturis kartus turėtų vykti į tra-
dicinius ES viršūnių susitikimus. Ji
taip pat atstovaus Lietuvai NATO vir-
šūnių susitikime birželį ir Jungtinių
Tautų Generalinėje Asamblėjoje rugsėjį.

Premjero spaudos tarnyba infor-
mavo, jog sausio pabaigoje Saulius
Skvernelis vyks į Gruziją. Kovą deri-
nami vizitai į Skandinavijos šalis.

Pirmoji Seimo pirmininko Vikto-
ro Pranckiečio kelionė jau prasidėjo
– jis išskrido į Kinijos sostinę Pekiną,
kur beveik savaitę vyks Šiaurės ir
Baltijos valstybių aštuoneto parla-
mentų pirmininkų susitikimas. Va-
sarį V. Pranckietis planuoja vizitus į
Briuselį, vėliau – į Latviją ir Lenkiją.
Šias kaimynines šalis šiemet jis gali ap-
lankyti kelis kartus.

Šalies vadovų  2018 metų vizitai

Proveržis Šiaurės ir Pietų Korėjos  santykiuose
Seulas (BNS, ELTA

info) – Šiaurės ir Pietų Ko-
rėjos delegacijos sausio 9
dieną pradėjo pirmąsias per
daugiau kaip dvejų metų
laikotarpį oficialias dery-
bas, per kurias dėmesys bus
sutelktas į artėjančią žie-
mos olimpiadą, pusiasalyje
tvyrant didelei įtampai dėl
Pchenjano branduolinių
ginklų programos.

Derybos prasidėjo pra-
ėjus kiek daugiau nei sa-
vaitei po Šiaurės Korėjos
lyderio Kim Jong Un naujametinėje
kalboje išsakytos užuominos, kad jis
galėtų pasiųsti delegaciją į Pietų Ko-
rėjoje ateinantį mėnesį vyksiančias
Pyeonchango žiemos olimpines žaidy-
nes.

Atsakydamas Seulas pasiūlė su-
rengti aukšto lygio dialogą, o praeitą
savaitę kaimyninės šalys vėl įjungė tie-
sioginio ryšio liniją, blokuotą beveik
dvejus pastaruosius metus.

Seulo penkių narių delegacija, va-
dovaujama suvienijimo ministro Cho
Myoung-gyon, atvyko į Pyeonchangą.

Panašaus dydžio Šiaurės atstovų
grupė, vadovaujama institucijos, at-
sakingos už abiejų Korėjų santykius,
vadovo Ri Son Gwon.

Cho Myoung-gyon ir Ri Son Gwon

atrodė nusiteikę dalykiškai ir pa-
spaudė vienas kitam rankas prie įėji-
mo į Taikos rūmus.

Daugiau apie derybas informacijos
nedaug. Tačiau Šiaurės Korėja teigia
siųsianti savo delegaciją į 2018-ųjų žie-
mos olimpines žaidynes, kurios vasa-
rį vyks Pietų Korėjoje. 

Be to, Pietų Korėja žiemos žaidy-
nių metu pasiūlė surengti per Korėjos
karą išskirtų šeimų susitikimus.

Tai – itin jautrus klausimas abiem
šalims, ir Seulas dėjo nuolatines pa-
stangas, kad susitartų dėl tokių pasi-
matymų. 

Pranešama, kad susitikimai turė-
tų vykti per kinų Naujuosius metus,
kurie šiemet švenčiami olimpinių žai-
dynių viduryje – vasario 16 dieną.

200 tūkst. salvadoriečių privalo išvykti iš JAV
Washingtonas (Alfa.lt) – JAV pre-

zidento  Donald Trump administraci-
ja pranešė, kad Jungtinės Valstijos be-
veik  200  tūkst.  žmonių  iš   Salvado-
ro atšauks leidimus gyventi ir dirbti
JAV.

Laikinasis apsaugos statusas (TPS)
imigrantams iš Salvadoro buvo su-
teiktas po 2001 metais Salvadorą su-
drebinusių žemės drebėjimų. Per du
2001 metų kovą Salvadore įvykusius že-
mės drebėjimus žuvo daugiau kaip 1
tūkst. žmonių.

Imigrantams iš Salvadoro skirta 18

mėnesių (iki 2019 metų rugsėjo 9 d.) iš-
vykti iš šalies arba rasti teisinį būdą
pasilikti šalyje, vėliau grės suėmimas
ir deportacija. D. Trump administra-
cija jau panaikino laikiną apsaugos sta-
tusą dešimtims tūkstančių imigrantų
iš Haičio ir Nikaragvos. 

1990 metais įkurta TPS programa
leido imigrantams iš kelių šalių teisė-
tai gyventi ir dirbti JAV, nepaisant ar
jie į šalį atvyko legaliai, ar ne. Toks sta-
tusas suteikiamas tik ginkluotų konf-
liktų, gamtos nelaimių ir epidemijų pa-
veiktų šalių piliečiams.

83 proc. rusų balsuotų už V. Putiną
Maskva (Diena.lt) – Jei ateinantį

sekmadienį vyktų Rusijos prezidento
rinkimai, 83,3 proc. respondentų, ke-
tinančių atiduoti savo balsus būsi-
muose šalies prezidento rinkimuose,
palaikytų dabartinį šalies Prezidentą
Vladimirą Putiną. 

Remiantis apklausos duomenimis,
apie 70 proc. visų apklaustųjų tikrai
balsuos prezidento rinkimuose. Tuo
tarpu 11 proc. respondentų „greičiau-

siai dalyvaus rinkimuose”, 12 proc. ap-
klaustųjų dar yra neapsisprendę dėl da-
lyvavimo, 4 proc. „neabejotinai nebal-
suos” ir dar 3 proc. „greičiausiai ne-
balsuos”.

Dabartinis Prezidentas V. Putinas
kaip nepriklausomas kandidatas sieks
ketvirtosios kadencijos. Prezidento
rinkimai Rusijoje numatyti 2018 metų
kovo 18 dieną.

Vokietija mokės prieglobsčio negavusiems
Berlynas (ELTA) – Prieglobsčio

Vokietijoje negavę asmenys galės
gauti iki 3 tūkst. eurų vertės finansi-
nę paramą mainais už savanorišką
grįžimą į savo gimtąsias šalis, pa-
skelbė Vokietijos vidaus reikalų mi-
nisterija. 

Namo grįžtančios šeimos galės
prašyti prekių ir paslaugų, kurių ben-
dra vertė neviršytų 3 tūkst. eurų, o pa-

vieniai asmenys galės gauti prekių
bei paslaugų, vertų iki 1 tūkst. eurų jų
kilmės šalyje. 

Vokietijos vyriausybė stengiasi
prieglobsčio negavusius asmenis pa-
skatinti išvykti iš šalies savanoriškai.
Į Vokietiją per 2015 ir 2016 metus at-
vyko beveik 1 milijonas migrantų,
tarp kurių – ir pabėgėliai iš Sirijos, Af-
ganistano bei Irako. 

Pekinas uždraudžia fejerverkus
Pekinas (ELTA) – Fejerverkus iš-

rado Kinija – tačiau būtent Pekine at-
eityje bus draudžiama leisti raketas ir
sprogdinti petardas.

Vietos tarnybų manymu, petar-
dos ir pirotechnika yra pernelyg pa-

vojinga. Be to, tai dar labiau pablogina
oro kokybę ir šiaip nuo smogo ken-
čiančioje Kinijos sostinėje.

Dėl to per ateinančius kinų nau-
juosius metus vasarį Pekine gali būti
neįprastai tylu. 

Cho Myoung-gyon susitiko su Ri Son Gwon.
Livemint� nuotr.�

Nuo sausio 1 dienos net vyno reklama už-
sienietiškuose žurnaluose arba užklijuoja-
ma, arba visas lapas išplėšiamas, nekreipiant
dėmesio, jog kitoje lapo pusėje jau kito
straipsnio tekstas. 15�min�nuotr.
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VERSLO N AUJIENOS

Žmogus veikia tarp žmonių ir kontak-
tų tinklo plėtra yra viena svarbiausių
verslininko užduočių. Kaip auginti vers-
lą pasitelkiant naudingas pažintis?

Žmonės yra skirtingi, vieniems
yra visiškai natūralu prieiti prie
kito žmogaus ir prisistatyti, pa-

šnekinti, kitiems tai sunkiau. Gerai,
kai komandoje yra bent vienas žmo-
gus, kuriam toks bendravimas yra ab-
soliučiai natūrali veikla. „Jeigu žmo-
gui natūralu analizuoti duomenis, dė-
lioti skaičius, nereikia jo versti ben-
drauti. Svarbu atrasti komandos narį,
kuriam tai patinka, kuris gali už-
megzti naujus kontaktus”, – sako dias-
poros profesionalų tinklo „GLL | Glo-
bal Lithuanian Leaders” įkūrėjas My-
kolas Lepeška.

Kuriant verslą reikia apsibrėžti,
kokie žmonės jums yra svarbūs, tad M.
Lepeška pataria susidaryti sąrašą,
pradėti nuo kategorijų: klientai, tie-
kėjai, partneriai ir t.t. Pildant sąrašus
svarbu kiek įmanoma tiksliau nu-
piešti portretą, socialinį – psichologi-
nį aprašymą, kokie tai žmonės, ką jie
mėgsta, kaip bendrauja, kur lankosi.
Tada pasidaro aišku, kokius rengi-
nius lankyti, kaip elgtis.

Pirmiausia reikia užmegzti kon-
taktą. Dažniausiai dominantys žmonės
yra pakankamai užimti ir bendrauja
savo rate, kur nėra taip lengva patek-
ti. Būtina suprasti, jog profesinių san-
tykių kūrimas yra ilgalaikis proce-
sas. „Kuo svarbesnis mums kontaktas,
tuo lėčiau reikėtų link jo eiti.  Jeigu no-
rite užmegzti tikrą ryšį, nereikia sku-
bėti” – pasakoja „CreoFox” kompani-
jos vadovas Martynas Kairys.

Svarbiausia ne ką pažįstate, bet
kas pažįsta jus

Nepakanka tik užmegzti kontakto,
svarbu, kad žmogus jus prisimintų.
Jūs galite pažinoti daug ką, tačiau, jei
jie jūsų neprisimena, tokie kontaktai
nieko verti. Kartais renginiuose tiesiog
apsikeičiama verslo kortelėmis ir tuo
viskas baigiasi. „Norėdami išvengti to-
kių situacijų, iškart po renginio, jeigu
jus esate ‘LinkedIn’, arba tiesiog e-paš-
tu, parašykite laišką, kokiomis aplin-
kybėmis susipažinote, ir apie ką kal-
bėjote. Gali būti, kad dabar jums šio
kontakto nereikia, bet prireikus, kai
jus parašysite antrą laišką, jus prisi-
mins”, – pataria M. Kairys.

Santykių palaikymas yra labai
individualus dalykas. Per daug akty-
vus naujienlaiškių siuntimas bei ki-
toks dėmesys gali suteikti priešingą
efektą, kai siunčiamos žinutės nesu-
lauks dėmesio. Planuojant komuni-
kaciją reikia įvertinti, ar pats norėtu-
mėte gauti naujienų taip dažnai, ar tai
tikrai naudinga informacija. Reikia
ieškoti būdų, kaip santykių palaiky-
mas, ryšys, gali kurti vertę žmogui, su

Verslo kontaktai: neieškokite naudos – kurkite vertę

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017�metų�sausio�10�d.)

1�USD�(JAV�doleris)�–�0,84�€
1�AUD�(Australijos�doleris)�–�0,66�€
1�CAD�(Kanados�doleris)�–�0,68�€
1�GBP�(Didžiosios�Britanijos�svaras�sterlingų)�–�1,14�€
1�NZD�(Naujosios�Zelandijos�doleris)�–�0,60�€

Investicinis bankas „Merrill
Lynch” blokavo klientų ir operacijas jų
vardu atliekančių finansų konsultan-
tų prieigą prie bitkoinų pirkimo ir
pardavimo priemonių, nes abejoja to-
kių investicijų tikslingumu. 

Kiek anksčiau „Merrill Lynch”,
priklausantis „Bank of  America” gru-
pei, atsisakė klientams suteikti priei-
gą prie bitkoino ateities sandorių.

Dabar finansų konsultantams taip
pat uždrausta atlikti bet kokias ope-
racijas su „Grayscale” fondo, kuris
investuoja į bitkoiną („Bitcoin Invest-
ment Trust”), vertybiniais popieriais.

„Merrill Lynch” pozicija bitkoino

klausimu nėra išimtinė – panašų drau-
dimą dėl bitkoino ir su juo susijusių in-
vesticinių produktų anksčiau nustatė
Šveicarijos banko UBS finansų mak-
lerio padalinys Jungtinėse Valstijose.
O „JPMorgan Chase”, „Citigroup”,
„Royal Bank of  Canada” ir daugelis ki -
tų bankų klientams pranešė, jog ne-
suteiks prieigos prie pirmųjų bitkoino
ateities sandorių. 

Agentūros „Bloomberg” duomeni -
mis, bitkoino kursas JAV dolerio at-
žvilgiu 2017 metais pakilo 1,403 tūkst.
proc., tuo tarpu „Dow Jones” virtualios
va liutos pabrangimą vertina 1,375
tūkst. procentų.                                BNS

Ūkio ministras Virginijus Sinke-
vičius sausio 6–11 dienomis vieši JAV,
San Francisce, kur dalyvauja 36-ojoje
metinėje „JP Morgan” Gyvybės moks-
lų savaitėje ir susijusiuose renginiuo-
se (angl. „Biotech Showcase”). Vizito
metu taip pat planuojami V. Sinkevi-
čiaus susitikimai su potencialiais in-
vestuotojais Lietuvos gyvybės mokslų
srityje.

Kartu su ūkio ministru į San Fran-
ciscą vyksta VšĮ „Investuok Lietuvoje”,
Kauno technologijos universiteto, Pa-
galbos onkologiniams ligoniams aso-
ciacijos, verslo atstovai.  

Gyvybės mokslų savaitė yra di-
džiausias ir svarbiausias gyvybės
mokslų ir medicininių technologijų
srities renginys. Jame laukiama dau-
giau nei 400 bendrovių, 8 tūkstančių
dalyvių ir investuotojų.

Svarbiausias ūkio ministro V. Sin-

kevičiaus vizito tikslas – dalyvauti
VšĮ „Investuok Lietuvoje” organizuo-
jamame Lietuvos gyvybės mokslų po-
tencialo ir investavimo Lietuvoje ga-
limybių pristatyme. Šiame renginyje
laukiama daugiau nei 100 gyvybės
mokslų srities bendrovių atstovų. 

Daugiau kaip 90 farmacijos ir bio-
medicininės inžinerijos tarptautinių
kompanijų klinikinius tyrimus atlie-
ka Lietuvoje, o 80 proc. lietuviškos
biotechnologijų produkcijos yra eks-
portuojama. Iš viso Lietuvos gyvybės
mokslų produkcija yra eksportuojama
į daugiau nei 100 valstybių.

Lietuvoje jau yra įsikūrusios to-
kios visame pasaulyje žinomos gyvy-
bės mokslų kompanijos kaip „Moog”,
„Sicor/Teva Group”, „Thermofisher”,
„Holister”, „Intermedix”, „Intersur-
gical”.

„Mano vyriausybė".

JAV pristatys Lietuvos galimybes

Airių roko grupės U2 vokalistas
Bono paskelbė atsisakantis investici-
jų į prekybos centrą Lietuvoje.

Taip atlikėjas reagavo į informa-
ciją, kad prekybos centrą „Aušra” Ute-
noje valdanti įmonė atsižvelgusi į mo-
kesčių administratoriaus rekomen-
dacijas į biudžetą už 2012 metus su-
mokėjo apie 34 tūkst. eurų pelno mo-
kesčio ir 19 tūkst. eurų delspinigių.

„Visiškai palaikau mokesčių tar-
nybos patikrinimą ir esu dėkingas, kad
jis dabar jau baigtas. Kaip suprantu,
‘Nude Estates’ jau yra savanoriškai at-
likusios mokėjimą, kad kompensuotų
už techninę klaidą 2012 metų deklara-
cijoje”, – teigė Bono.

„Nors mokesčių tarnyba nepami-
nėjo jokių bendrovės įvykdytų pažei-
dimų, nesidžiaugiu, jog prireikė pa-
tikrinimo, kad ši klaida būtų at-
skleista, todėl nurodžiau savo patarė-
jams nutraukti mano investicijas į
bendrovę, prie kurios valdymo nepri-
sidedu”, – pridūrė atlikėjas.

Apie Bono investicijas Lietuvoje ir

mokestinį tyrimą pirmasis paskelbė
naujienų tinklalapis 15min, dalyvau-
jantis tarptautiniame „Paradise Pa-
pers” tyrime. Muzikanto komentarą
paskelbė britų laikraštis „Guardian”.

Bono priklausė dalis akcijų Maltos
bendrovėje, kuri 2007 metais įsigijo
prekybos centrą Utenoje per tarpi-
ninkus Lietuvoje.

Atlikėjas, kurio tikrasis vardas –
Paul David Hewson, yra pelnęs tarp-
tautinį pripažinimą dėl savo pastangų
mažinti skurdą per jo labdaros orga-
nizaciją.

BNS

Bono atsisako investicijų Lietuvoje

Maždaug keturiasdešimtyje Ame-
rikos valstijų ir savivaldybių įsigalio-
ja sprendimas padidinti minimalų va-
landinį darbo užmokestį. Tačiau eko-
nomistai mano, kad to nepakaks pla-
tesniam atlyginimų augimui.

Kadangi JAV Kongresas nėra pa-
tvirtinęs federalinio minimalaus va-
landinio darbo užmokesčio nuo 2009
metų. Atlyginimas taip pat nėra in-
deksuojamas atsižvelgiant į infliaciją.
Todėl vietos valdžia pati ėmėsi veiks-
mų padėti mažiausias pajamas gau-
nantiems piliečiams.

Minimalus valandinis atlygini-
mas Washingtono valstijoje didės iki
11,50 JAV dolerio ir bus didžiausias
tarp valstijų. Kai kurios valstijos sie-
kia laipsniškai padidinti minimalų
atlyginimą iki „pragyvenimui pakan-
kamo”, kuris siektų 15 JAV dolerių per
valandą.

Palyginimui, šiuo metu galiojan-
tis federalinis minimalus valandinis
darbo užmokestis siekia 7,25 JAV do-
lerio.

BNS

JAV didėja minimalus atlyginimas 

Uždraudė operacijas su bitkoinais

U2 daininkas Bono atsisakė investicijos
Lietuvoje į PC „Aušra”. Tripmondo�nuotr.

Neprašykite pagalbos, bet žiūrėkite, kaip
pats galite būti naudingas. Delfi.lt�nuotr.

kuriuo kontaktuojate. Tikrai naudin-
gas žinutes galite kurti tik išsiaiškinę,
kas yra svarbu ir aktualu adresatui,
kuo jis domisi ne vien profesinėje sfe-
roje. Tokiu būdu jus pozicionuojate
save kaip žmogų, kuris prisimena ir
pateikia naudingą informaciją.

Kurkite vertę

„Niekada neprašyti pagalbos, bet
žiūrėti, kaip pats galite būti naudin-
gas”, – sako M. Lepeška.

Norint efektyviai megzti ryšius
verslo renginiuose, reikia paruošti
„elevator pitch”, trumpą prisistaty-
mą, gal net keletą variantų ir naudoti
tinkamiausią pagal situaciją. Taip pat
svarbu atlikti tam tikrus namų darbus,
sužinoti bazinius dalykus apie domi-
nančius žmones ir jais remiantis vys-
tyti komunikaciją. „Bendraujant reikia
stengtis sužinoti kuo daugiau apie pa-
šnekovą, tai pravers veliau palaikant
ryšį, padės būti naudingam tam žmo-
gui. Reikia domėtis kitais ir per tai kur-
ti vertę”, – pabrėžia M. Lepeška.

M. Kairys priduria: „Dažnai būna,
kad atėję į renginius mes nenorime
klausyti kitų, kalbame patys, pasako-
jame apie save, vietoj to, kad išgirstu-
me kitą žmogų. Išgirsti norime būti
visi. Su tokiu žmogumi, kuris klauso,
domisi, klausia, norisi palaikyti kon-
taktą”.

„Bendraukite su žmonėmis ir
megzkite kontaktą anksčiau negu jums
kažko reikia. Jei jums reikia dabar, tai
jau pavėlavote, tokiu atveju šią pa-
slaugą reikėtų pirkti” – kalba M. Kai-
rys. Kai matote žmones, kurie yra pa-
na šūs į jus vertybėmis, gyvenimo sie-
kiais su jais verta susibendrauti, kur-
ti santykius, kurie atvers naujas gali-
mybes.  Sutikti  būsimus verslo part-
nerius galima ne tik konferencijose ar
verslo pietų metu” – pasakoja M. Kai-
rys.

Verslo ryšių plėtra ir esamų kon-
taktų palaikymas yra kruopštus, daug
pastangų reikalaujantis darbas, ku-
rio pagrindinis principas skamba gana
paradoksaliai: ieškodami naudos savo
verslui, būkite naudingi kitiems.

„Verslas naujai”
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Donatas Januta. ,,Lietuviški takai”
Vilnius,�2015�m.,�300�psl.��

Šioje�gausiai�iliustruotoje�knygoje�pristatomi
San�Francisco�advokato,�istorijos�tyrinėtojo
Donato �Janutos�rašiniai�apie�šiandienos�ir

praeities�Lietuvą�ir�lietuvius.� 
Aptarti�santykiai�tarp�lietuvių�ir�žydų.�Prista-

tyti�Lietuvos�karžygiai,�tarp�kurių�generolai�Povilas
Plechavičius�ir�Vincas�Vitkauskas,�bei�kovojusieji�Af-
ganistane.� Aprašyti�Amerikos�lietuviai�komunistai,
jų�gyvenimas�ir�veikla,�jų�susikirtimai�su�į�JAV�at-
vykusiais�,,dipukais”.�Prisiminti�du�Amerikoje�gimę
lietuviai,�kurie�Lietuvoje�tapo�mirtini�priešai�–�partizanas�Adolfas�Ramanauskas
ir�išdavikas�Juozas�Markulis...

Daug�kitų�žmonių,�įvykių,�ir�vaizdų�iš�lietuvių�gyvenimo�bei�veiklos�ra-
site�šiame�rinkinyje.�Autorius�paseka�ir�lietuvių�pėdsakus�Baltarusijoje,�Prū-
sijoje,�Lenkijos�Suvalkų�krašte,�Latvijoje. Knyga�skirta�visiems,�kas�domisi�Lie-
tuva,�lietuviais,�jų�veikla�ir�gyvenimu.

Knygą�,,Lietuviški�takai”�galite�įsigyti�,,Draugo”�knygynėlyje.

Kaina – 25 dol.  (Illinois�valstijos�pridėtinės�vertės�mokestis�–�9,25�proc.,

persiuntimas�paštu�–�5�dol.)�� Teiraukitės tel. 773-585-9500

Reikės (4 asmenims): 
1/4 puodelio šalto spaudimo aly-
vuogių aliejaus
1 arb. šaukštelio džiovintos raudo-
nosios paprikos, sutrintos
1 skardinės (2 oz) ančiuvių file, nu-
sausintų
6 česnako skiltelių, susmulkintų
1 šviežio arba džiovinto lauro lapo
2 saliero stiebų, sukapotų
1 vidutinio dydžio svogūno, smul-
kiai supjaustyto
1 puodelio sauso baltojo vyno
14 oz vištienos sultinio (arba clam
juice)
didelės skardinės (28 oz) smulkintų
konservuotų pomidorų
4 šakelių šviežio čiobrelio, susmul-
kinto
saujos sukapotų šviežių petražolių
1,5 sv. menkės, supjaustytos 2 colių
storumo gabalais
druskos, pipirų pagal skonį
8 didelių krevečių, išlukštentų
8 didelių šukučių (sea scallops)
16–20 midijų (mussels), nugram-
dytais kiautais ir gerai išplautų

šviežios baltos duonos traškia plu-
tele

Į didelį puodą ar troškintuvą su-
pilti aliejų, suberti papriką, įdėti an-
čiuvius, česnaką ir lauro lapelį. Kai-
tinti ant vidutinės ugnies, kol ančiu-
viai taps tyrele. Sudėti smulkintus sa-
lierus ir svogūną ir patroškinti keletą
minučių, kol daržovės suminkštės.
Įpilti vyną ir kaitinti padažą apie 1 mi-
nutę, kol išgaruos alkoholis. Tuomet
supilti sultinį, konservuotus pomido-
rus, suberti čiobrelius ir petražoles. Už-
virinti ir sumažinti ugnį. 

Žuvį padruskinti, papipirinti ir su-
dėti į padažą. Pavirti apie 5 minutes,
keletą kartų indą stipriai sukrečiant
(nemaišyti šaukštu, nes žuvis sukris).
Sudėti krevetes, šukutes ir midijas, už-
dengti ir virti dar 10 minučių, retkar-
čiais supurtant indą. Nuimti dangtį, iš-
traukti neatsidariusias midijas.

Sriubą patiekti negiliose lėkštėse
su šviežia duona. 

Skanaus!
Jūsų Indrė 

MANO VIRTUVĖ

Jūros gėrybių sriuba
Jūros gėrybių sriuba nebūtinai turi būti brangus ir su-
dėtingai paruošiamas patiekalas. Išbandykite šią pa-
prastą itališko Cioppino versiją.

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Nepastebimai pralėkė metai, ir,
sutikę Naujuosius, mintimis nu-
klystame į praėjusius metus.

Dar kartą apgalvojame, ką jie mums
atnešė, ką gero nuveikėme. Pradė-
dami Naujuosius ne vienas iš mūsų
planuojame, kaip turėtume gyventi,
kokius įsipareigojimus reikėtų pri-
imti, kad pagerintume gyvenimo ko-
kybę, o tuo pačiu ir sveikatą. Nauja-
metiniai įsipareigojimai gana ilgą lai-
ką buvo populiarūs Vakarų pasauly-
je, bet pastaruoju metu vis daugiau
populiarumo įgauna kitose pasaulio
šalyse.

Naujametinių
įsipareigojimų istorija

Naujametiniai įsipareigojimai –
tradicija, turinti labai seną istoriją.
Jau ir gilioje senovėje žmonės pri-
imdavo Naujametinius pasižadėji-
mus. Senovės babiloniečiai, kurie
gyveno 1 –2 tūkstantmetyje pr. m. e.,
metų pradžioje pasižadėdavo grą-
žinti pasiskolintus daiktus bei su-
mokėti skolas (jie gyveno Babiloni-
joje, kuri yra tarp dabartinio Irako
miesto Bagdado ir Persijos įlankos).

Romėnai pradėdavo Naujuosius
metus duodami įvairius pažadus die-
vui Janus (nuo ko atsirado sausio mė-
nesio pavadinimas – January). Vi-
duramžiais, Kalėdų laikotarpio pa-
baigoje riteriai priimdavo ,,povo
priesaiką”, kuri atnaujindavo kas-
metinius riteriškumo (angl. chivalry)
įsipareigojimus.

Naujametinius pasižadėjimus
priima ir įvairių religijų žmonės.
Naktinių Mišių metu (angl. watch-
night service) krikščionys turi gali-
mybę apžvelgti praeitus metus, gau-
ti nuodėmių atleidimą, ir pasiruošti
ateinantiems Naujiesiems metams,
prisiimant įvairius pasižadėjimus.

Naujametiniai pasižadėjimai
Amerikoje

Didžiosios depresijos metu įsi-
pareigojimus ateinantiems metams
prisiimdavo apie vienas ketvirtada-
lis Amerikos gyventojų. XXI a. pra-
džioje įsipareigodavo net 40 proc. gy-
ventojų. Pastaruoju metu vis daugiau
asmenų pasižada ateinančiais me-
tais sumažinti svorį, dalyvauti įvai-
riose fizinių pratimų programose,
atsisakyti žalingų įpročių. Pastebėta,
kad iš 46 proc. asmenų, priėmusių pa-
sižadėjimus, dauguma juos iš dalies
įvykdo.

Populiariausi tikslai – pasižadė-

jimas daugiau aukoti neturtingiems,
tapti tvirtesniais, saugoti gamtą.

Populiariausi pasižadėjimai:

**Pagerinti fizinę sveikatą: val-
gyti sveiką maistą, reguliuoti svorį,
daugiau sportuoti, atsisakyti per di-
delio alkoholio vartojimo, rūkymo bei
kitų žalingų įpročių.

*Sustiprinti psichinę sveikatą:
pozityviai mąstyti, dažniau juoktis,
džiaugtis gyvenimu.

*Pagerinti finansinę būklę: iš-
mokėti skolas, taupyti pinigus, in-
vestuoti.

*Pagerinti karjerą: geriau at-
likti turimas užduotis, siekti pa-
aukštinimo, įkurti savo verslą.

*Pakeisti savo mąstymą, suma-
žinti įtampą, gerinti koncentraciją,
mažiau laiko praleisti prie televizo-
riaus, daugiau skaityti, pagilinti ži-
nias.

*Keliauti, susirasti naujų drau-
gų. 

*Tapti dvasingesniu. 

*Pakankamai miegoti. 

*Savanoriauti bažnyčiose, ligo-
ninėse, bendruomenėse.

*Dalyvauti įvairiuose sporti-
niuose renginiuose, mažiau laiko
praleisti ,,Facebook”, „Twitter”.

Nesėkmių priežastys 

Dažnas iš mūsų (net 35 proc.) pri-
siima per didelius pasižadėjimus ir
ryžto užtenka tik iki Valentino die-
nos, 33 proc. asmenų, priėmę pasiža-
dėjimus, neseka jų eigos ir progreso,
o 23 proc.  – pamiršta apie tai, ką buvo
įsipareigoję. Tačiau, nepaisant visko,
planuoti ir pasižadėti būtina. Juk
kai kurie įvykdyti pasižadėjimai il-
gainiui tampa įpročiu, kas sustipri-
na sveikatą, padaro gyvenimą daug
geresnį ir laimingesnį. 

Tad ilgai nelaukite. Jei dar ne-
prisiėmėte naujametinių pasižadėji-
mų – nevėlu tai padaryti. Tačiau at-
siminkite, kad priimti pasižadėjimai
nėra tik popieriaus lape esantis dar-
bų sąrašas. Jūsų laukia didelis ir
kantrybės reikalaujantis darbas tam,
kad būtų pastebimi rezultatai, kurie
pakeistų jūsų gyvenimą

Būkite laimingi ir sveiki. Pra-
smingų, darbingų ir sveikų Metų.

Paruošta remiantis:
www.wikipedia.org,�www.lifehack.org

S V E I K ATA

Naujametiniai įsipareigojimai

Jolanta A. Peckus, gyvenanti Northfield, IL, pratęsė metinę „Drau -
go” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms su ma -
žinti.  Nuoširdžiai dėkojame už dosnią paramą.

Aldona A. ir Stanley H. Bačkaičiai, gyvenantys Great Falls, VA,
„Draugo” projektui kas sekmadienį internetu tiesiogiai perduoti šv. Mi -
šias iš Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos paaukojo 100 dol. Nuo šir -
džiai dėkojame už paramą.

Jaunimo centro taryba, Chicago, IL, paaukojo 100 dol. laikraščio
lei  dybos išlaidoms sumažinti. Nuoširdi padėka už dosnią paramą.



11DRAUGAS 2018�SAUSIO�11,�KETVIRTADIENIS

,,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.�

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ,�PūSLėS,�PROSTATOS�
GYDYMAS�BEI�CHIRURGIJA

Center�for�Health
1200�S.�York,�Elmhurst,�IL�60126

Tel. 331-221-9004

Chirurgai 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
Tel. 708-422-8260 

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

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

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

ADVOKATAI

Atkelta iš 6 psl.

Ar yra buvę, kad jau repetuodama bū-
tumėte trenkusi durimis? 

– Oooo... jūs nežinot su kuo šnekat
(juokiasi). Aktorius Arūnas Saka-
lauskas pasakoja, jog aš esu bėgikė. Jis
sako, kad jeigu matai gatve bėgančią
Gabrėnaitę, žiūrėkit, kad ją vejasi
vaidmuo. Neseniai atsisakiau vai-
dinti Ibseno, mano vieno mėgsta-
miausių dramaturgų, dramoje.

– O Jums nepatinka vieno aktoriaus
spektakliai? 

– Ne, man tai neįdomu. Man įdo-
miau dirbti komandoje, su partne-
riais. Tai ne man...

– Kas Jums didžiausias įkvėpimas:
knygos? muzika? gamta? 

– Mano vaikystė. Vaikystė Tytu-
vėnų miestelyje. Nedideliame mies-

telyje. Mano vienas pirmųjų prisimi-
nimų – vakaras, tėvelis lygina marš-
kinius (atsimenat, koks lyginamų
marškinių kvapas?), mama kažką siu-
va ar ado kitame kambario kampe,
jaunesnysis broliukas ant kilimo su
žaisliukais, o aš žiūriu pro žiemos su
didžiulėmis pusnimis langą ir ste-
biu, kaip lėtai krinta didžiulės snaigės.
Kalėdos – čia pat... Ir tada, būdama še-
šerių, supratau – visa tai kada nors
baigsis. Ir taip ėmiau raudoti... Aš taip
raudojau... Tėvai klausia: kas atsitiko?
O aš buvau per maža paaiškinti, ką su-
vokiau tą akimirką… Jog to daugiau
niekad nebebus, ta akimirka niekad
nebepasikartos, tai auksiniai mano
laikai... 

Aš į visus savo vaidmenis einu iš
ten, – mūsų vaikystėje yra visko. Joje
yra mūsų pagrindas, ten yra mūsų
liūdesio, kai tu palaidoji savo kačiuką,
suvoki, kad tavo kačiukas mirė ir nie-
kad jo jau nebebus... Ir senelio su di-
deliais baltais ūsais kada nors nebebus,
ir mamos nebebus, ir tėvo... Kad liksi
vienui vienas... Prisimenu, kaip mir-
čiai ruošė si mano senelis. Ramiai. Be
jokios įtampos, be tragedijos... Štai
kur mūsų gyvenimo pamokos – vai-
kystė. Pjesėje „Antigonė” yra tokie žo-
džiai: „Aš noriu, kad viskas būtų taip
gražu, kaip buvo vaikystėje, o jeigu ne
– noriu mirti”.

Dažnai būna baisu likti vienam su

pačiu savimi. Tada ateina ataskaitos
apie save pačią – tada supranti, kur esi
blogas, o kur geras... Niekas tau ne-
pasakys to – tik pats gali atsakyti – tik
tu pats sau. Viskas yra iš mūsų vai-
kystės... Man dažnai sako, kad esu tra-
gikė, kad nemoku juoktis. Netiesa,
juoktis aš moku... Gyvenimas yra tik
maža stotelė – tu tuoj joje turėsi išlipti,
ir į tavo vietą tuojau pat įlips kiti, už-
ims tavo vietą. Bet jie tarsi išprotėję...
parduotuvės, maišeliai, maisto pilni
vežimėliai... Man rūpi kažką padary-
ti, kažką nuveikti... Sustoti reikia, iš-
lipti iš skubėjimo ir pažiūrėti į lėtą
dangų. Būtina pabūti vienam, tyliai
pasėdėti... Reikalinga akistata pačiam
su savimi. Tuomet gali išgirsti iš savęs
tai, apie ką niekad nesi net pagalvojęs.
Reikia atsisėsti prieš veidrodį ir klau-
sinėti svęs įvairių dalykų. Bet atsa-
kymai tegali būti tik du: ”taip” arba
„ne”. Štai tuomet supranti savo nesą-

žiningumą, pama-
tai savo paties sau
pačiam melą. Susi-
tikti su pačiu savi-
mi nėra lengva, tam
reikia turėti drąsos.
Tiesa, dažnai atli-
kinėti tokias prak-
tikas yra sudėtinga
ir be galo sunku.
Tačiau tokios mi-
nutės, tokios prak-
tikos būtinos kiek-
vienam žmogui.  

Mes gyvename
pernelyg patogiai,
pernelyg gerai,
ko m f o r t a b i l i a i ,
mums nieko ne-
trūksta, visko turim
per daug... Štai kas
man baisu. Betgi so-
tus gyvenimas yra
vieta, kur mums la-
bai lengva pasi-
slėpti nuo savęs, ne-
matyti savo vidaus,
savo paslapčių.

– Kompozitorius palieka natose pa-
rašytus kūrinius, tapytojas palieka savo ta-
pybos darbus, skulptorius – akmens skulp-
tūras, o aktorius...?

– Iš tiesų, tai yra liūdniausia mano
profesijoje. Na, taip, aš prastuose se-
rialuose nevaidinu – sau to neleidžiu.
Taip, galit sakyti, jog esu maksimalis-
tė. Aktoriai nepalieka nieko.

– Bet aš prisimenu vaidinantį Jūsų
tėtį... Gal tai aktoriui yra svarbiausia? 

– Na ir kas? Bet ir jūsų kada nors
nebebus. Kas tada? Liks tik  eilutės
laikraščiuose ir knygose. Bet tai bus
tik „apie tai” – atpasakojimai, pasa-
kojimai... Žiūrovų, kurie žiūrėjo mano
„Antigonę”, seniai nebėra. Nors gal-
būt kaip tik tai ir yra gražu, kad
esam kaip greitaeigės raketos. Šmėkš-
telim ir dingstam dangaus gilumoje.

– Iš tiesų – liūdna. Vienas mokytas
žmogus yra pasakęs: išmintyje – daug liū-
desio... 

– Taip, tai labai gili tiesa. Bet rei-
kia mokėti atsisveikinti. Atsisvei-
kinti su praeitimi, atsisveikinti su
savo nuveiktais ar nenuveiktais dar-
bais, su lūkesčiais... Ir eiti pirmyn.
Apie tai nebegalvojant.

– Egle, labai Jums dėkingas už laiką,
atrastą man. 

A † A
EUGENIJUS BUTĖNAS

Mirė sausio 8 d., sulaukęs 62 metų. 
Gyveno Čikagoje, Bridgeport apylinkėje. 
Gimė 1955 m. birželio 4 d.
Velionis buvo sūnus a. a. žurnalisto Vlado Butėno ir a. a. Da -

lios Butėnienės (Meškauskaitės).
A. a. Eugenijus buvo fotografas, skautas akademikas, dalyva-

vo skautų stovyklose ir Akademinio skautų sąjūdžio suvažiavi-
muose. Jis geriausiai buvo žinomas kaip satyros ir humoro
,,Ant ro kai mo” grupės aktorius.

Nuliūdę liko: brolis Gintautas Butėnas, pusseserė Valdonė
Va le vičiūtė ir pusbrolis Gediminas Valevičius.

Atsisveikinimas su a. a. Eugenijumi vyks sausio 13 d., šešta-
dienį, nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p. Jaunimo centro koplyčioje,
5620 S. Claremont, Chicago, IL. 12 val. po pietų bus aukojamos šv.
Mi šios už velionio sielą.

Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
Vietoje gėlių, prašome aukoti tėvams Jėzuitams (Jesuit Fa t -

hers de la Strada), 14911 127th. Str., Lemont, IL 60439.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus

da lyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji

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

Brangiam kolegai 
A † A

VYTAUTUI ŠUOPIUI 

mirus gilią užuojautą reiškiame žmonai ONAI
ŠUO PIENEI, sūnui ALGIUI, jo žmonai LAURAI bei
anū kamas,  dukrai RIMAI ir jos artimiesiems bei gim-
inėms.

Kartu visi dar likę Pabaltijo universiteto bendra -
moks  liai liūdime netekę mielo kolegos.

Buvę Pabaltijo universiteto Hamburg/Pinneberg
1946–1949 metais studentai

Eglė Gabrėnaitė:

E. Gabrėnaitė Antigonė –
J. Anouilh dramoje ,,Antigonė”, 1978 m.
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) sausio 14 d.10 val. r. švęsime 2-ąjį eilinį
metų sekmadienį ir prisiminsime 1991 m. sau-
sio 13-tosios aukas. Eucharistijos šventimą at-
našaus kunigas Gediminas Keršys. Maloniai
kviečiame visus dalyvauti.

�  Sausio 13 d. minėsime dvidešimt septin-
tąsias tragiškų, tačiau mūsų Laisvę subran-
dinusių ir mūsų Tautą sutvirtinusių įvykių, me-
tines. Siekiant kartu su Lietuva pagerbti Tėvynės
laisvės gynėjų atminimą, Lietuvos šaulių są-
junga išeivijoje, Čikagos lietuvių bėgimo klu-
bas ir Čikagos skautų vietininkija sausio 14
d.  organizuoja 9 km bėgimą/ėjimą, kuris
vyks prie 31-osios gatvės paplūdimio Čikagoje.
Dalyviai renkasi 12:30 val. p. p., bėgimo pra-
džia – 1 val. p. p. Po to vaišinsimės karšta ar-
bata, kava ir šauliška koše.

� JAV LB Lemonto apylinkės valdyba ma-
loniai kviečia visus dalyvauti ruošiamame Lais-
vės gynėjų dienos paminėjime, kuris įvyks sau-
sio 14 d., sekmadienį, 12 val. p. p. Pasaulio
lietuvių centro pokylių salėje. Galėsite pasi-
vaišinti kavute, pyragais ir sumuštiniais, ku-
riuos paruoš JAV LB Lemonto apylinkės val-
dybos nariai.

�  Sausio 21 d., sekmadienį, 11:30 val. r.
Tėviškės parapijoje vyks atminimo pamaldos,
skirtos Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos at-
vadavimo 95-ajai sukakčiai. Pagerbsime žu-
vusiuosius 1991 m. sausio 13 d. ir 1923 m.
sausio 10–15 d. Po pamaldų ir minėjimo – su-
neštinės vaišės. Adresas: 5129 Wolf Rd., Wes-
tern Springs, IL, 60558. 

� Mažosios Lietuvos fondas ir draugija ma-
loniai kviečia visus į tradicinį Užgavėnių šiu-
pinį, kuris vyks vasario 10 d., šeštadienį, 6 val.
v. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus ,,Gin-
taro” salėje (6500 S. Pulaski Rd.). Vietas už-
sisakyti galite tel. 630-969-1316 (Ramūnas
Buntinas). 

�  Balandžio 28 d., šeštadienį, Pasaulio lie-
tuvių centre (14911 127 St., Lemont, IL
60439) vyks 55-asis metinis Lietuvių Fondo
narių suvažiavimas. Suvažiavimo metu vyks
rinkimai į LF tarybą ir į Kontrolės komitetą. Tre-
jų metų kadencijai renkami 5 (penki) LF ta-
rybos nariai, vienerių metų laikotarpiui –  3
(trys) Kontrolės komiteto nariai.Kandidatus į
LF tarybą ir Kontrolės komitetą galite siūlyti iki
š. m. vasario 15 d. Daugiau informacijos –
www.lietuviufondas.org

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Trys karaliai Brighton Parke

Sausio 7 d., sekmadienį, Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje šv. Mišiose
dalyvavo iš tolimųjų Rytų atvykę Trys karaliai: Baltazaras, Kasparas ir Melchioras. Išminčiai
pasidalijo savo mintimis apie kūdikėlį Jėzų ir išdalijo visiems pašventintos kreidos.

Ligitos�Barniškienės�nuotraukos

Susitikimas kalnuose – 
ir malonus, ir naudingas

Iš k.: Martin Gruss, Audronė Gruss, LR garbės konsulė Philadelphia, PA Krista Bard, LR gar-
bės konsulas Aspen, CO dr. Jonas Prunskis ir Aleksas Bard. Kristinos�Prunskytės�nuotr.

Colorade� susitikę� LR�garbės� konsulai�Krista�Bard� ir�dr.� Jonas�Prunskis�ne� tik
grožėjosi�snieguotomis�viršukalnėmis,�bet� ir�diskutavo�aktualiais�Lietuvai�klausi-
mais:�apie�naujus�Darbo�kodekso�pakeitimus,�alkoholinių�gėrimų�vartojimo�maži-
nimą,� galimybę� JAV� piliečiams� studijuoti� mediciną� Lietuvoje� anglų� kalba� ir� kt.
Aptarta�buvo�ir�Lietuvos�politika,�labdaros�klausimai,�neliko�be�dėmesio�automo-
bilių�lenktynės�bei,�žinoma,�kalnų slidinėjimas.

Ta� proga� buvo� nutarta� kitiems� priminti� ir� patiems� vėl� susitikti� Aspene� per
Lietuvių�slidinėjimo�savaitę,�kuri�vyks�vasario�23–kovo�6�dienomis.

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,
katalikišką „Draugo” laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo
testamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo”
laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org


