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Sąžinė yra Dievo akis sieloje  – Anonimas
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ŠIAME NUMERYJE:

Chirurgo darbo įrankis –
robotas – 12 psl.

Henrikui Žemeliui – 100.
– 14 psl.

Jos vardas buvo 
didesnis už 
gyvenimą

Hilda Margaret Thatcher (1925 m. spalio 13 d.
Grantham, Lincolnshire, Jungtinė Karalystė –
2013 m. balandžio 8 d.) – britų politinė veikėja,

Kesteven baronienė. Margaret Thatcher buvo pirmoji
Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė. Šias parei-
gas ji ėjo ilgiau nei kuris nors kitas Anglijos vyriausy-
bės vadovas (1979–1990 m.). Thatcher jaunystėje studi-
javo chemiją, vėliau teisę, gavo leidimą dirbti advokate.
1959 m. ji tapo konservatorių atstove Bendruomenių
rūmuose, 1964 m.  – savo partijos spaudos atstove staty -
bų ir žemės reikalams, buvo atsakinga už transportą, vė-
liau už švietimą. Konservatoriams laimėjus rinkimus,
paskirta ekonomikos bei švietimo ministre. 1975 m.
stojo vadovauti savo partijai. Liepsningomis, kapita-
lizmą ginančiomis kalbomis Margaret įgijo „Geležinės
ledi” pravardę. 1979 m., laimėjusi rinkimus, vykdė
griežtą ekonominę monetarinę politiką. 1982 m. Di-
džiosios Britanijos ir Argentinos konflikto dėl Falkland
salų (Falkland karo) metu, dėl ryžtingo elgesio jos po-
puliarumas šalyje labai išaugo. 1987 m. politikė trečią
kartą laimėjo rinkimus. Tačiau tolesnis išlaidų sociali-
nėms reikmėms mažinimas, abejotinas komunalinis
mokestis, nelanksti neigiama nuostata kitų Europos ša-
lių atžvilgiu sumenkino Thatcher autoritetą. 1990 m. ji
prarado partijos pirmininkės pareigas – ją pakeitė iždo
kancleris John Major. 1992 m. Margaret Thatcher buvo
suteiktas baronienės titulas.

„Being powerful is like
being a lady. If  you have to
tell people you are, you
aren't.” Margaret Thatcher

Buvusi Didžiosios Britanijos premjerė Margaret Thatcher. 

Vatikanas – Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekre-
torius Ban Ki-moon po susitikimo su popiežiumi Pranciš-
kumi balandžio 9 d. pavadino jį ,,dvasiniu pasaulio lyde-
riu” ir pabrėžė, kad Vatikanas ir Jungtinės Tautos siekia
tų pačių socialinio teisingumo tikslų. JT vadovas yra vie-
nas pirmųjų pasaulio vadovų, kurį priėmė praėjusį mėnesį
išrinktas.

Pranciškus ragina Romos Katalikų Bažnyčią būti ar-
čiau paprastų žmonių ir padėti skurstantiems, taip pat
megzti ryšius su skirtingų religijų atstovais ir netikin-
čiaisiais. ,,Mes kalbėjomės apie būtinybę palaikyti socia-
linį teisingumą ir paspartinti darbą, norint įgyvendinti
Tūkstantmečio plėtros tikslus”, – sakė Ban Ki-moon po
susitikimo. Tarptautinė bendruomenė užsibrėžė iki 2015
metų pasiekti šiuos tikslus, tarp kurių yra: išnaikinti vi-
sišką skurdą bei badą ir sumažinti vaikų mirtingumą.

JT vadovas taip pat komentavo popiežiaus sprendimą
pasivadinti Šv. Pranciškaus Asyžiečio garbei. Pasak jo, tai
,,galinga žinia apie daugelį tikslų, kurie yra bendri ir Jung-
tinėms Tautoms”.

JT vadovas popiežiui Pranciškui padovanojo didžiulę
knygą su Jungtinių Tautų chartijos tekstu šešiomis kal-

bomis. Savo ruožtu Šventasis Tėvas, kuris susitikime kal-
bėjo tik itališkai, svečiui padovanojo Romos mozaiką.

Ban Ki-moon pakvietė pontifiką apsilankyti Jungti-
nėse Tautose ,,anksčiausiu jam patogiu laiku”.

Pagal Bernardinai.lt

Popiežius priėmė Jungtinių Tautų vadovą
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JONAS SURVILA

„Gandai apie mano mirtį buvo gerokai per-
dėti”, – yra pasakęs rašytojas Mark Twain.
Ši sparnuota frazė puikiai tinka apibū-

dinti ir Lietuvos konservatorius bei jų vadovą And-
rių Kubilių po praėjusių Seimo rinkimų.

Daugeliui kritikų pranašaujant triuškinamą
pralaimėjimą, TS-LKD rezultatai pranoko visus lū-
kesčius – valdžiusi per didžiulę krizę, bet iškovojusi
33 mandatus, ji tapo antra didžiausia frakcija par-
lamente, nedaug nusileidusi socialdemokratams.
Toks rezultatas yra geriausias tarp valdžiusiųjų
partijų per pastaruosius 20 metų – daug geresnis
negu buvo socdemų po 2008-ųjų išlaidūniško ir po-
pulistiško valdymo. Rinkėjų nuotaikų švytuoklė šį-
kart susvyravo mažiausiai. Tačiau to neužteko po
rinkimų konservatoriams išlaikyti valdžią, kai net
du buvę koalicijos partneriai liko už Seimo borto. 

Kodėl tai kartoju dabar, prabėgus jau bene 5
mėnesiams po parlamento rinkimų? Negi nėra nau-
jesnių aktualijų? Tai svarbu prisiminti, nes balan-
džio pabaigoje ir vėl vyks rinkimai. Tik šįkart – tai
TS-LKD pirmininko rinkimai. Seimo rinkimų re-
zultatų vertinimas yra kartu ir atspirties taškas
svarstant partijos ateitį ir vadovo pasirinkimą. Juk
partijose vadovas paprastai keičiamas tik tada, kai
partija pralaimi rinkimus, o rinkėjai parodo, jog
nepasitiki partijos vadovu ir jo pasirinkta kryp-
timi.

Šįkart TS-LKD atveju taip neįvyko, greičiau –
priešingai. Skirtingai nei po 2000 m. rinkimų, kai
Seime liko tik 9 konservatoriai, o rinkėjų valia A.

Kubilius sąraše aplenkė Vytautą Landsbergį, pa-
skutiniai rinkimai dar kartą paneigė neva nepopu-
liaraus A. Kubiliaus mitą. Surinkęs daugiau nei
63,000 balsų, jis liko pirmas TS-LKD sąraše ir ap-
lenkė I. Degutienę, o iš parlamentinių partijų va-
dovų buvo trečias, nedaug atsilikęs nuo A. Butke-
vičiaus ir V. Uspaskicho. Vienmandatėje Antakalnio
apygardoje A. Kubilius ne tik triuškinamai įveikė
A. Stancikienę, bet ir gavo daugiau balsų negu 2008
m., kai partija buvo „ant populiarumo bangos”.

Tai rodo, kad A. Kubiliui, greta konservatorių
tradicinių rinkėjų, pavyko užsitarnauti naujos aka-
deminio jaunimo ir jaunų išsilavinusių profesio-
nalų kartos pasitikėjimą, kuri, nepaisant vyravu-
sios propagandos, įvertino vykdytą atsakingą, ne-
populistinę, profesionalią ir sąžiningą politiką. Šis
pasitikėjimas yra itin reikšmingas TS-LKD ateičiai
ir būsimiems rinkimams, nes šios kartos balsas ir
įtaka rinkimuose ateityje tik didės.

Šiuo metu kandidatais į TS-LKD pirmininkus
iškelti keturi politikai: A. Kubilius, prof. V. Lands-
bergis, V. Stundys ir L. Andrikienė. Pasirinkimas
tarp šių kandidatų yra reikšmingas įvykis ne tik pa-
tiems konservatoriams, bet ir visai Lietuvos politi-
kai. Kodėl? TS-LKD pirmininkas yra ir bus pagrin-
dinės Lietuvos opozicinės politinės jėgos vadovas.
Demokratijoje tai labai svarbi vieta, o ypač šiuo
metu Lietuvoje, kai valdančiąją koaliciją sudaro
prastos viešosios nuomonės, teisiami ir labiau po-
pulizmu nei kompetencija pasižymėję veikėjai. 

Pirmieji jų politiniai žingsniai ir pareiškimai
kelia nerimą ir dėl dabartinės valdžios geopoliti-
nės orientacijos. Tebetvyrant nežiniai dėl nuosavos

Visagino atominės elektrinės projekto tęsimo, „dar-
bietis” Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas slapta
susitikinėja su rusų bendrovės „Rosatom” atsto-
vais. Iki tol sparčiai pirmyn judėjęs suskystintų
dujų terminalo projektas Klaipėdoje, turintis su-
griauti „Gazprom” monopolį, taip pat pradėjo slysti.
Tad energetinę Lietuvos nepriklausomybę turinčių
užtikrinti dviejų svarbiausių darbų įgyvendinimas
akivaizdžiai prarado pagreitį ir jų ateitį ėmė gaubti
neaiškumo migla. 

Būtina suprasti, kad, norint juos sužlugdyti,
nebūtina apie tai skambiai pareikšti iš Seimo ar
Vyriausybės tribūnos, užtenka tik užvilkinti svar-
bių techninių klausimų sprendimą. Be stiprios ir
sutelktos politinės valios tokie projektai niekada
nepavyksta. Todėl tik išsamus šių svarbiausių
darbų ir juos lydinčių povandeninių srovių išma-
nymas leis opozicijai tinkamai kontroliuoti valdžią,
reikalui esant įspėti visuomenę ir net nebūnant val-
džioje „apsaugoti” bei stumti pirmyn strateginės
reikšmės projektus. Šiuos dalykus, kaip ir daugelį
kitų valdymo sričių, geriausiai išmano minėtų pro-
jektų politinis krikštatėvis ir buvęs premjeras A.
Kubilius, dėl jų įgyvendinimo su priešiškomis inte-
resų grupėmis grūmęsis visus 4 metus. Taigi jei TS-
LKD nariai šiandien nori turėti stipriausią opozi-
cijos vadovą ir išlaikyti bei plėsti naujų rinkėjų
skaičių, pasirinkimas pirmininko rinkimuose aiš-
kus: Andrius Kubilius.

Jonas Survila – buvusio premjero A. Kubiliaus
patarėjas.

Bernardinai.lt

ANDRIUS ŠVARPLYS

Konservatoriai savo partijos viduje neva
vykdo demokratines vadovo paieškas, ly-
giuojasi į JAV, Jungtinės Karalystės, Pran-

cūzijos ir kitų didžiųjų šalių partijas, kai atvirai, de-
mokratiškai išsiaiškinamas stipriausias kandida-
tas, vadinamas vadovu.

Iš tiesų tas konservatorių partijos „vidus” labai
primena šou visai Lietuvai, be abejo, neužmirštant
viešai pasigirti apie vidinę demokratiją ir partijos
brandą. Iš esmės tokios partijos vadovo paieškos
per vidinę atvirą konkurenciją būtų labai sveikin-
tinos, jeigu ne tvyranti nuojauta (faktinės situacijos
būdami išorėje nežinome), kad laimės A. Kubilius.
Tą tiesiai šviesiai patvirtino I. Degutienė, kai pasi-
traukė iš kovos. Jeigu laimėtojas aiškus ir partijoje
vyrauja „Lietuvą imti”, o ne su ja kalbėtis pasi-
rengę žmonės, tai tų vidinių rinkimų spindesys pri-
gęsta.

Iš esmės laimės A. Kubilių stumianti grupuotė,
o jos skiriamasis bruožas yra miesčioniškas elitiz-
mas. Jie jau seniai teisingumą, socialinį jautrumą,
tiesą, pokalbį su visuomene, atvirumą, skaidrumą,
silpnesniojo gynimą, tarnystę kitam, pagarbą prie-
šingai nuomonei iškeitė į ištikimybę ortodoksiniam
kodeksui, kurį jie vadina konservatoriškomis ver-
tybėmis. Jie mano, kad yra vertybių, svarbesnių už
tiesą. Kad nacionalinis interesas yra svarbesnis už
tautą. Kad galima valstybės gerovė žmonių sąskaita.
Kad įmanoma daryti politiką be pilietinės visuo-
menės. Kad gali egzistuoti valstybė ir politinė par-
tija be žmonių pasitikėjimo. Kad įmanomas skaid-
rumas be pokalbio su visuomene. Jie nori kurti
valstybę pagal savo vertybinį kodeksą – pritraukti
prie jo visus to norinčius ir, svarbiausia, nenorin-
čius. Ir būtent tai verčia galvoti, kad realiai čia nėra

jokio vertybinio kodekso. Už viso to partinės bran-
dos maskarado slypi pati primityviausia valdžios,
turtų, galios, šeimininkavimo nuostata. O visas lie-
tuviškas konservatoriškas žodynas yra tiktai žaidi-
mas, skirtas mėgstantiems ir tikintiems vertybė-
mis. O konkrečiau – balsuotojams partijos viduje, o
po to ir Seimo, savivaldybių rinkimuose.

Dabartinis TS-LKD vedlys nurodo, kad parti-
jos tikslas – laimėti savivaldybių ir Seimo rinki-
mus. Taip pat „išlaikyti Sąjūdžio vertybinę tapa-
tybę, ypatingą dėmesį skiriant sovietmečio pažeisto
moralinio audinio atkūrimo turiniui”). Ką turi ben-
dro A. Kubiliaus grupuotė su Sąjūdžio vertybine
tapatybe? Su sovietmečio pažeistu moralinio audi-
nio atkūrimu? Nebent tik tai, kad nuolat toliau
gniuždė tą moralinį audinį ir niekino Sąjūdžio ver-
tybes. Kai pritarė ir iki šiol pritaria antikonstitu-
ciškai VSD, Generalinės prokuratūros galiai. Kai
nestojo pilietinio intereso pusėn ir leido D. Kedžio
mergaitės egzekuciją, E. Kusaitės terorizavimą, V.
Pociūno ir FNTT vadovų susidorojimą. Kai gynė ir
dabar stumia neskaidrius stambiojo kapitalo inte-
resus. Kai nieko nedarė ir nedaro su svarbiausia
Lietuvos bėda – teisėsaugos sistema. Šiai grupuotei
visiškai tinka šešėlinė VSD įtaka ir oficiali savi-
valė, susidorojimas su gerais pareigūnais, didelių
nusikaltimų vilkinimas, pilietiškumo užgniauži-
mas. 

A. Kubiliaus žodžių dviveidiškumas itin atsi-
skleidžia Vytauto Landsbergio akivaizdoje. Tikrasis
Sąjūdžio patriarchas visose svarbiose bylose stojo
visuomenės pusėn, parodė aukščiausią politinį ir
socialinį jautrumą. O dabartinis konservatorių par-
tijos vadovas, kuris dabar šneka apie Sąjūdžio ver-
tybes ir moralinį visuomenės audinį, dėjo į kojas
kuo toliau nuo tiesos ir teisingumo. V. Landsber-
gis, gindamas teisingumą FNNT skandale, perspėjo

nebendradarbiauti su politiniais banditais (Libe-
ralų ir Centro sąjunga, jei kas dar prisimena šitą po-
litinę gaują), o A. Kubilius spaudė jiems dešinę, kad
tik išsilaikytų valdžioje. V. Landsbergis pasmerkė
akivaizdžią ir nesuvokiamą valstybės institucijų
prievartą prieš D. Kedžio mergaitę, o dabartinis
„vadovas” tūnojo šešėlyje ir neturėjo nieko ką pa-
sakyti apie valstybės vykdomą žmonių galvų traiš-
kymą. Kai tikrieji kovotojai už Lietuvos laisvę A.
Terleckas, N. Sadūnaitė, R. Grigas, V. Petkus, daug
visuomenininkų pirštu rodo į E. Kusaitės bylą ir
VSD žaidimus, „vadovas” su savo elitine svita nieko
nemato. Tik saugioje aplinkoje, kai jų nevargina
tautos teisingumo kančios, jie pradeda postringauti
apie Sąjūdžio vertybių tąsą ir sovietmečio pažeisto
moralinio visuomenės audinio atkūrimą.

Tikrasis Sąjūdis iki šiol išsilaiko žmonių šir-
dyse ir veiksmuose ir rodo kelią. Deja, A. Kubiliaus
kelias veda visai į kitą pusę. Veda ten, kur džiū-
gauja valstybė be piliečių, teisingumas be žmogaus.

Kokį kelią pasirinks eiliniai Lietuvos konser-
vatoriai?

Jeigu atsakymas jau yra aiškus, bus pasirinktas
A. Kubilius, ir turint omenyje D. Kedžio bei kitas is-
torijas, lieka klausimas: ką daryti su tauta, kuri vi-
siškai neatspari politikų klaidinimams? Kokių proš-
vaisčių laukti mums čia, Lietuvoje, kai žmonės vi-
siškai bejėgiai atsispirti galios inžinierių kurpia-
mai melo lavinai?

Sutrumpinta

Dr. Andrius Švarplys – Vytauto Didžiojo univer-
siteto Kaune politologijos dėstytojas. 

Bernardinai.lt
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Jos vardas buvo didesnis už gyvenimą
Pagarbos verta  figūra – 
politikoje ir... ekrane 

2011 metais apie Thatcher sukurtas filmas „Ge-
ležinė ledi”, kuriame pirmąją Didžiosios Britani-
jos ministrę pirmininkę vaidina Meryl Streep. Ho-
livudo aktorė baronienę Margaret Thatcher pri-
skyrė prie pionierių ir gyrė kaip įkvepiančią mo-
terį. Kalbėdama per BBC, Streep teigė: „Margaret
Thatcher, sąmoningai ar ne, tapo pradininke ir pa-
vyzdžiu moterims politikėms. Būtų sunku įsivaiz-
duoti XX a. pabaigos istoriją be jos atliktų veiksmų
Didžiojoje Britanijoje įtakos. Jos griežtos fiskalinės
priemonės nuvedė iki klestėjimo. Jos tvirta, beveik
emocinė, ištikimybė svarui sterlingui padėjo šaliai,
kai kitos valiutos Europoje buvo nestabilios...”

„Man ji buvo pagarbos verta figūra dėl savo as-
meninės stiprybės ir ištvermės, – tvirtino Holivudo
aktorė. – Tai, ką ir kaip ji pasiekė, turint omenyje to
laiko politinę britų sistemą, klasių pasiskirstymą ir
lyčių fobiją, yra didžiulis pasiekimas. Ji tai padarė
ne dėl to, kad buvo didžio žmogaus duktė ar svar-
baus vyro našlė, bet kovodama tik savo jėgomis.”

Meryl Streep taip pat išaukštino Margaret That-
cher kaip pavyzdį visoms pasaulio moterims.

Kovojo su blogio imperija

„Ji yra viena iš ryškiausių Jungtinės Karalys-
tės politikių. Jos nuopelnus drąsiai lyginu su Wins-
ton Churchill”, – kalbėjo  buvęs LR prezidentas Val-
das Adamkus, prisimindamas tą laikotarpį, kai ,,Ge-
ležinė ledi” buvo Didžiosios Britanijos ministre pir-
mininke.

Valdas  Adamkus nuo 1981 m. dirbo JAV Aplin-
kos apsaugos įstaigoje – tuo metu Jungtinėms Vals-
tijoms vadovavo prezidentas Ronald Reagan. Bū-
tent Reagan ir Thatcher tandemui tiek politologai,
tiek ir Valdas Adamkus priskiria daugiausia nuo-
pelnų dėl Sovietų Sąjungos žlugimo ir Lietuvos bei
kitų Rytų ir Vidurio Europos šalių išsilaisvinimo
praėjusio amžiaus devintajame–dešimtajame de-
šimtmetyje. Prezidentas Adamkus pabrėžė, kad
kaip bebūtų vertinami to laikotarpio Thatcher
sprendimai vidaus politikoje, ji suvaidino itin
svarbų vaidmenį, Šaltojo karo metu suvienijant dvi
anglosaksų valstybes. 

„Ji kovojo su blogio imperija”, – pastebėjo Lie-
tuvos prezidentas Valdas Adamkus.

Prezidentas taip pat pripažino jos vaidmenį Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimo metu, dėl kurio
vėliau jai buvo įteiktas Vytauto Didžiojo ordino Di-
dysis kryžius. 

Kai ministrė pirmininkė Kazimiera Pruns-
kienė lankė įvairias valstybes (tuo metu Lietuvos
nepriklausomybė užsienio valstybių dar nebuvo
pripažinta), reikėjo suderinti jos apsilankymą su
Londonu. Ir, palyginti su kitomis valstybėmis, viena
iš lengviausių ir greičiausių reakcijų buvo kaip tik

iš Margaret Thatcher. Ji priėmė Lietuvos ministrę
pirmininkę, aiškiai pasisakė už laisvą Lietuvos
žmonių apsisprendimą eiti demokratiniu keliu, ža-
dėjo visą moralinę paramą kalbant su Sovietų Są-
jungos vadovais. ,,Man įstrigo atmintin jos anksty-
vas ir tvirtas pasisakymas už Lietuvos nepriklau-
somybę”, – sakė prezidentas Adamkus.

Jis taip pat prisiminė pokalbį su Margaret That-
cher, kai vėliau, jam jau einant prezidento pareigas,
jai buvo teikiamas apdovanojimas. „Teko su ja ben-
drauti, ji domėjosi Lietuvos reikalais, perspektyvo-
mis, santykiais su Rusija. Apie Lietuvą žinojo ne-
mažai”, – teigė Adamkus. 

Nereikia ieškoti kompromisų
tarp gėrio ir blogio

Pranešimas apie Margaret Thatcher mirtį, ma-
žai ką nustebo: 87 metų politikė jau seniai buvo pen-
sininkė, sunkiai sirgo ir nebesirodė viešumoje. Ta-
čiau jos vardas buvo, kaip sako anglai, didesnis už
gyvenimą.

Nors kompromisų per savo gyvenimą ir kar-
jerą Thatcher turėjo daug (niekas kitaip nebūtų ga-
lėjęs išsilaikyti Didžiosios Britanijos vadovo poste,
ir dar taip ilgai, vienuoliką metų – ilgiau, nei bet kas
XX amžiuje), tačiau ji įsiminė amžininkams ne dėl
kompromisų, o dėl tų akimirkų, kai ji rizikavo ir
naudojo visus ginklus, kuriuos tik turėjo savo arse-
nale. Kaip teigia Anglijoje gyvenantis žurnalistas
Andrius Užkalnis, Margaret Thatcher buvo geriau-
sia vadovė tiems savo šalies gyventojams, kurie no-

rėjo kuo mažiau valstybės kišimosi ir kuo daugiau
kapitalizmo – ji niekada nebuvo mėgstama kairio-
sios pakraipos politikų, profesinių sąjungų atstovų,
menininkų ar daugelio intelektualų, ir per daug dėl
to nesisielojo.

Ištisoms kartoms, kurios ją prisimins, ji bus
simbolis to, kad kartais nereikia ieškoti kompro-
misų tarp gėrio ir blogio, o tiesiog eiti į kovą ir pro-
tingai kautis kiekviename mūšyje, kurį gali lai-
mėti. Tų mūšių Margaret Thatcher gyvenime buvo
labai daug. Ji buvo laiminga, stodama į kiekvieną iš
jų, ir galbūt todėl dažniausiai nugalėdavo. 

Buvusios britų ministrės pirmininkės Marga-
ret Thatcher laidotuvės įvyks balandžio 17 dieną,
trečiadienį – tai pranešė dabartinio vyriausybės va-
dovo David Cameron biuras. „Per vyriausybės koor-
dinacinį susitikimą su Thatcher šeima ir Bucking-
hamo rūmais buvo sutarta, kad ledi Thatcher lai-
dotuvių pamaldos įvyks  balandžio 17 dieną Šv. Pau-
liaus katedroje”, – sakoma ,,Downing Street” pra-
nešime.

Nors tai ir nėra įprasta, laidotuvėse dalyvaus
karalienė Elžbieta II ir jos vyras princas Philipas,
pranešė Buckinghamo rūmai. Karalienė paprastai
nedalyvauja ne karališko kraujo asmenų laidotu-
vėse ar laidotuvių pamaldose.

Margaret Thatcher, kuri mirė pirmadienį, bū-
dama 87 metų, bus surengtos iškilmingos laidotu-
vės, kurios yra antras pagal rangą pagerbimas po
valstybinių laidotuvių.

Pagal internetinius pranešimus parengė 
R. M. L.

Prezidento Valdo Adamkaus ir Margaret Thatcher susitikimas 2008 metais. Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.

Margaret Thatcher buvusio JAV prezidento Ronald Reagan laidotuvėse 2004 metais. Margaret Thatcher su buvusiu britų premjeru Gordon Brown. EPA-ELTA nuotr.
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Detroit,�MI

DRAUGAS

TeLKINIaI

Lietuvos Dukterų draugijos skyriaus metinis susirinkimas

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

„O tėviškėle, koks mielas kraštas,
Kurio netekome taip ūmai.
To neišsakys nė vienas raštas,
Tai išsakys mūsų darbai!”

Lietuvos Dukterų draugija įkurta 1959 m. Či-
kagoje. Ji buvo viena iš pirmųjų labdaros or-
ganizacijų. Lie tuvos Dukterų draugijos stei-

gėjas kapelionas kun. dr. F. Gureckas draugiją glo-
bojo ir jos veikla rūpinosi iki paskutinio savo ato-
dūsio. Kun. Gu  reckui mirus, 1977 m. vasario 4 d.,
draugijos veikla nesustojo, jo pradėtas artimo mei-
lės darbas tęsiamas iki šių dienų. Netrukus drau-
gijos pradė jo kurtis kituose JAV miestuose: jos pa-
daliniai buvo įsteigti Rockford, Los Angeles, Seattle,
Washington, St. Pe tersburg, Juno Beach, New York,
Detroit bei kitur. Per Dukterų draugijos gyvavimo
metus keitėsi pirminin kės, narės, aplinka, gyveni-
mas, ta čiau nesikeitė Dukterų draugijos šūkis: „Pa-
galbos ranka vargstantiesiems”.  Lietuvos Dukterų
draugija į savo įstatus yra įrašiusi tris veiklos prin-
cipus: paprastumas, garbingumas ir meilė.

* * *

Lietuvos Dukterų draugijos De troit skyrius
buvo įsteigtas 1975 m. Per šiuos 38-ius metus Lietu-
vos Duk terų draugijos pirmininkėmis buvo:  Irena
Alantienė, Danutė Jankienė, Vida Juškienė, Janina
Mitkienė, Jū ratė Pečiūrienė, Stasė Smalinskienė
Ramune Mikailienė, ir Kazė Viskan tienė. 

Sekmadienį, balandžio 7 d., Dievo Apvaizdos
lietuvių parapijos patalpo se, Southfield, MI, buvo
sušauktas me tinis Detroit skyriaus Lietuvos Duk-
terų draugijos susirinkimas. Su sirinkimą pradėjo
ir jam vadovavo šios draugijos iždininkė ir laikina
pir mininkė  Ramunė Mikailienė. 

Savo pranešime R. Mikailienė pasidžiaugė, kad
į Dukterų draugiją įsirašė 20 naujų narių, iš jų  – 12
„tre čiabangių”. Tai geras ir gražus ženk las, ma-
lonu, kad jaunesnės moterys domisi šia organiza-
cija. Šiuo metu De troit skyriui priklauso 82 narės.
„Šiais Tikėjimo metais, toliau tęs kime savo kilnųjį
darbą – padėti mū sų vargstantiems”, – paragino R.
Mi kailienė. 

Dievo Apvaizdzos parapijos klebonas kun. Gin-
taras Antanas Joni kas sukalbėjo invokaciją. Jis
palin kė jo Dukterims daug drąsos, kilnumo ir gražių
idėjų, vykdant savo veiklą. Da lia Navasaitienė pri-
siminė mirusius narius. Nuo Lietuvos Dukterų
drau gi jos Detroit skyriaus įsteigimo 1975 m. dau-
giau nei 50 narių – mūsų darbš čių bitelių – iškeliavo
į amžinybę. D. Navasaitienė uždegė žvakutę  miru-
sių narių prisiminimui. Jos buvo pa gerbtos tylos
minute.

* * *

Dalia Stonienė perskaitė praėjusio susirin-
kimo, kuris įvyko 2010 m. gegužės  23 d., protokolą.
Jis buvo priimtas be pataisų ir sutiktas gausiais
narių plojimais. Izabelė Korsakienė nušvietė
praeitų metų veiklą. Ji pa   mi  nėjo sėkmingą prie-
švelykinį pyragų ir tortų pardavimą, atnešusį dau-
giau nei 1,000 dol. pelno. Draugija tęsė pa galbą prieš
laiką gimusiems dvynu kams iš Lietuvos, kurie dar
kūdikiai buvo operuoti Amerikoje (jiems bu vo nu-
statyta akių tinklainės atšoka).  Dukterys jiems ir jų
mamytei apmo kėjo kelionę į Italiją ir akių gydy-
tojų konsultaciją (gydytojas dvynukus ope  ravo
Amerikoje, bet  konsultavo Italijoje). Pereitais me-
tais nupirkome ir išsiuntėme į Lietuvą du kompiu-
terius su įgarsinimo ir Brailio progra momis, kurie
kainavo 5,000 dol. Dvynukai dabar lanko mokyklą,
ir tai jiems labai reikalinga. 

Padėjome ir šeimai, auginančiai leukemija ser-
gančią dukrą. 500 dol. pa aukojome „Cancer Foun-
dation”, ku ri padėjo surasti kaulų čiulpų donorą
persodinimo operacijai jaunai lietuvei moteriai,
sergančiai ūmine mielo leukemija. Prisidėjome

auka prie lai dotuvių išlaidų, tragiškai žuvus mo te -
riai ir padėjome jos jaunai dukrai – kelis mėnesius
rėmėme ją, nes ji buvo sunkiai sužeista ir negalėjo
dirbti.

* * *   

Buvusiai pirmininkei Vidai Juš kie nei atsista-
tydinus iš pirmininkės pareigų, laikinai šias pa-
reigas eina R. Mikailienė.

Vyko rinkimai. Naują Lietuvos Dukterų drau-
gijos Detroit skyriaus valdybą sudaro: pirmininkė –
Ramu nė Mikailienė, vicepirmininkė – Su san Bub-
nelienė, sekretorė – Nijolė Zel winder,  iždininkė –
Patt Kaune lis, narės – Rūta Baublys, Vilija Idze lis-
Wloskinski,  Regina Juškaitė-Švo bie nė, Izabelė Kor-
sakienė ir Dalia Sto nienė.

Buvo įdomu iš arčiau susipažinti su naujomis

narėmis – kiekviena tru putį apie save papasakojo.
Vyko dis ku sijos, buvo pasiūlyta ateityje su rengti
kulinarijos pamoką, madų pa rodą, poezijos ir ta-
lentų vakaronę. Pir mininkė R. Mikailienė pakvie -
tė Dalią Navasaitienę sukalbėti susi rinkimo užbai-
gimo maldą.

* * *

Metiniame Lietuvos Dukterų draugijos susi-
rinkime dalyvavo 32 narės. Buvo puikios suneštinės
vaišės. Dukterys dar ilgai šnekučia vosi, pasakojo ir
dalinosi mintimis apie sėkmingai praėjusį susirin-
kimą. Dirbkime ir gyvenkime pagal Lietu vos Duk-
terų draugijos šūkį: „Ištieski me pagalbos ranką
mūsų vargstan tiems čionai ir Lietuvoje.”

Balandžio 9 d. Hous-
ton vykstančio Teniso
profesionalų asociacijos
(ATP) ,,World Tour 250”
serijos turnyro ,,US
Men’s Clay Court Cham-
pionship”, kurio prizų
fondą sudaro 455,800. JAV
dolerių, vienetų varžybų
pirmajame rate Ričardas
Berankis susitiko su 96-
ąja pasaulio rakete 25-
erių metų Kanados at-
stovu Jesse Levine, kuris
dar pernai atstovavo
Jung tinėms Amerikos
Valstijoms.

22-ejų metų lietuvis,
kuris pasaulio turnyro
lentelėje užima 78-ąją vie -
tą, po sunkios kovos varžovą palaužė rezultatu 6:7, 7:5, 6:4. Varžybos truko dvi valandas ir 26 minutes.

Patekdamas į kitą etapą lietuvis užsitikrino 20 ATP taškų ir 7,880 JAV dolerių čekį.
Antrajame rate geriausias Lietuvos tenisininkas susitiks su 14-ąja pasaulio rakete, 35-erių m. vo-

kiečiu Tommy Haasu, kuris 2002 metų gegužę pasaulio turnyro lentelėje buvo pakilęs į antrąją vietą.

Berankis turnyrą Houston pradėjo sunkia pergale   
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Metinis Jaunimo centro narių susirinkimas  

Po šv. Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje, š. m. kovo 17 d. Čiurlionio gale-
rijoje vyko Jaunimo centro (JC) metinis na rių susirinkimas. Jį pra -
dėjusi JC tarybos pirmininkė Marytė Utz pakvietė tarybos narę

Mildą Šatienę perskaityti kun. Antano Gražulio, SJ, paruoštą maldą. Tary -
bos pirmininkė perskaitė Lietuvos pro vin cijolo Gintaro Vit kaus, SJ padėką
ir perdavė linkėji mus plėsti veik lą, kuri užtik rintų centro tolimesnį gy-
vavimą. Tarybos sekretorius Rimas Reka šius perskaitė praėjusių metų JC
meti nio susirinkimo protokolą.

JC valdybos pirmininkė Neringa Aleksonienė padėkojo tarybai, val-
dybai, Moterų klubui, tarybos pirmi nin kei M. Utz, centro rėmėjams, centro
prižiūrėtojams Vytui ir Redai Dau bariams už pastangas išlaikyti centrą.
Valdybos pirmininkė sakė, kad centre veikia  šeštadieninė litua nistinė
mokykla, turinti per 300 mo ki  nių, o po  pamokų į užsiėmimus ren kasi
skautai. JC patalpose archyvus kaupia Lituanistikos tyrimo ir studijų
centras, Čiurlionio galerijoje  rengiamos meno parodos. Centre repetuoja
(be mokesčio) Lietuvių Opera, tautinių šokių grupė „Suktinis”, teatro
sambū ris „Žalt vykslė”. 

55-rių metų centro pastatą reikia nuolat remontuoti ir atnaujinti. Tam
išleidžiama nema žai pinigų. Džiugu, kad centro išlai das sumažinti nu-
sprendė Čikagos li tua nistinės mokyklos vadovybė, ku ri įrengs įgarsinimo
aparatūrą di džio joje salėje. Įėjus pro pagrindines duris visus pasitinka nau-
jas centro logo, kurį sukūrė JC tarybos narys Vincas Lukas.

Pirmininkė pažymėjo, kad centro lėšų telkimo vakarienė bus ren -
giama, kaip ir anksčiau, gruodžio mėnesio pirmą sekmadienį.  

Moterų klubo pirmininkė Irena Dirdienė  pasidžiaugė, kad dauguma
garbaus amžiaus klubo narių dar te beruošia įvairias vaišes. Surinktos lė -
šos skiriamos centrui paremti.

Nauja JC valdybos iždininkė Asta Skripkauskaitė pateikė centro 2012
m. liepos 1 d. – 2013 m. kovo 15 d. finansinę ataskaitą. Joje atsispindi, kad
daugiausia pelno gauta už salių ir patalpų mo kyklai nuomą. Pelninga
buvo ir  centro va karie nė. Centrui taip pat aukoja rėmėjai. Daugiausia iš-
laidų sudaro: atlyginimai centro prižiūrėtojams, pastato draudimas, ap-
švietimas ir šildymas. To laikotarpio cent ro pelnas buvo 2,400 dol. (dar ne-
buvo gauta Lietuvių Fondo kasmetinė fi nansinė parama). Iždininkė pasi-
ūlė ieškoti kitos draudimo įstaigos, nes dabartinė ženkliai pakėlė me tinį
draudimo mokestį.

Narių registracijai vadovavęs Kontrolės komisijos pirminin kas An-
tanas Valavičius pranešė, kad su skaičiavus narių turimus ir įgaliotus bal-
sus bei dalyvaujančius narius, kvo rumas yra. Komisijos prane ši mą per-
skaitė Lilė Gelažis. Ji teigė, kad centro finansai tvarkomi reikiamai ir jo-
kių pažeidimų nerasta.

Tarybos pirmininkė M. Utz padė ko jo už paramą centro tarybai ir val-
dybai, valdybos pirmininkei N. Alekso nienei, ir Lietuvių Fondui. Ji sakė,
kad didžiosios salės siena bus pa puoš ta išeivijos dailininkų tapytais Lie-
tuvos prezidentų portretais. Tary bos pirmininkė įteikė gėles bu vusiai iž-
dininkei Redai Blekienei ir naujajai iždininkei Astai Skripkaus kaitei. Do -
vanėlė buvo įteikta ir ilgame čiui Kon trolės komisijos pirminin kui A. Va -
lavičiui, kuris pasitraukia iš savo pa reigų.

Tarybos narys Albertas Kerelis vadovavo rinkimams į JC tarybą ir į
Kontrolės komisiją. Į tarybą buvo iš rinkti/perrinkti: pirmininkė M. Utz,
R. Blekienė, I. Dirdienė, A. Kerelis, V. Lukas, V. Momkus, A. Budrytė-
Nakie nė, A. Paužuolis, D. Petersonaitė, R. Rekašius, M. Šatienė, Jurgis
Vidžiū nas ir jėzuitų atstovas kun. A. Gra žulis, SJ. Valdybos pirmininke
buvo perrinkta N. Aleksonienė.

Kontrolės komisijoje dirbs Min daugas Bielskus, L. Gelažis, Ramunė
Papartis.

Susirinkimo pabaigoje kalbėjusi Lietuvių Operos (LO) valdybos pirmi -
nin kė Daiva Švabienė kvietė visus atvykti į naująjį LO pastatymą – G. Do-
nizetti operą „Meilės eliksyras”, ku ris vyks š. m. balandžio 28 d. Mor ton
High School, Cicero. 

Milda Šatienė – Jaunimo centro tarybos narė.

Grupė Jaunimo centro tarybos ir valdybos ir Kontrolės komisijos narių (sėdi iš kai-
rės): Neringa Aleksonienė, Antanas Paužuolis, Marija Utz, Rimas Rekašius. Stovi
(iš kairės): Reda Blekienė, Mindaugas Bielskus, Albertas Kerelis, Lilė Gelažis,
Irena Dirdienė, Milda Šatienė, Vincas Lukas ir Daiva Petersonaitė.

JC archyvo nuotr. 

ANTANAS SEIBUTIS

Prieš 105 metus, 1908 metų ba -
landžio 13-ąją, Biržų krašte,
Šniurkiš kių kaime ūkininkų

Jurgio Kutros ir Elžbietos Pavilony-
tės–Kutrienės šei moje gimė sūnus Jo-
nas. Baigęs pra džios mokslus, įstojo į
Biržų gimnaziją, kurią baigė 1926 m.
Čia besimokydamas, išmoko espe-
ranto kalbos ir įsijungė į esperanti-
ninkų judėjimą, tapo L. L. Zamenhofo
sukurtos kalbos propaguotoju.

Vėliau jis tęsė mokslus Kauno Vy-
tauto Didžiojo universiteto Teisės fa-
kultete, jį baigė 1930 m. Univer si tete J.
Kutka vadovavo „Varpo” studentų
draugijai, redagavo leidinį „Mokslei-
vių Varpai”, per Kauno ra diofoną es-
peranto kalba skaitė pas kaitas apie
Lietuvą. J. Kutra neblogai valdė
plunksną, tad bendradarbiavo žurna-
luose „Kultūra”, „Jaunimas”, laik-
raščiuose „Lietuvos žinios”, „Vil niaus
balsas”. Jis aktyviai dalyvavo Lietu-
vos evangelikų reformatų baž ny čios
veikloje, buvo Sinodų dalyvis, o 1936
m. buvo išrinktas kuratoriumi.

1930–1936 m. dirbo Lietuvos Už -
sienio reikalų ministerijoje – tarnavo
konsulatuose Karaliaučiuje (dabar
Kaliningradas, Rusijoje) ir Dancige
(dabar Gdanskas Lenkijoje). Čia pa -
teko į tarptautinį skandalą – lenkų va-
dinamajame „Lenkų koridoriuje”
buvo suimtas, apkaltintas šnipinėji -
mu ir nuteistas dviem metams kalėti.

Grįžęs į Lietuvą, J. Kutra įsidar -
bino notaru Mažeikiuose. Susipažino
su Antanina Vlasovaite ir sukūrė su
ja šeimą. 1940–1941 m. jis dirbo Vil -
 niaus apylinkės Teismo teisėju, vėliau
tapo advokatu.

Vokiečių okupacijos laikais J.
Kut ra dirbo advokatu Vilniuje. Gerai
mokėdamas keletą kalbų, jis gynė  te-
ismuose įvairių tautybių gyventojus.
1942 m. išspausdino ,,Vokiečių” – lie-
tuvių žodyną. 1944 m. artėjant ta -
rybinei armijai, J. Kutra su žmona pa-
sitraukė į Vokietiją, kur pokario me-
tais kurį laiką vadovavo pabėgėlių sto-
vyklai Hanau, mokė anglų kalbos,
dirbo pabėgėliams talkinusiose orga-
nizacijose.

Persikėlęs į JAV, jis apsigyveno

Čikagoje, aktyviai įsijungė į evange-
likų reformatų parapijos veiklą, ben-
dradarbiavo leidiniuose „Naujienos”,
„Tėviškės žiburiai”, „Mūsų sparnai”.
Kurį laiką dirbęs Amerikos lietuvių
tarybos reikalų vedėju, vėliau vertėsi
nekilnojamojo turto pardavimu ir
draudimu.

J. Kutra aktyviai dalyvavo ir rė mė
įvairias lietuviškas organizacijas – Li-
tuanistikos institutą, Vasario 16-osios
gimnaziją, Tautos Fondą, Lietu vių
Amerikoje Susivienijimą ir kitas. Iš-
ėjęs į pensiją, apsigyveno Kalifor -
nijoje, kur irgi aktyviai dalyvavo lie -
tuviškoje ir evangelikų reformatų baž -
nyčios veikloje, tapo Lietuvių pro -
testantų sąjungos pirmininku, dažnai
dalyvaudavo Sinoduose Čikagoje.

Mirė aktyvus lietuvybės puoselė-
tojas, saugotojas Jonas Kutra Kalifor -
nijoje 1992 metų lapkričio 10-ąją.

Teisininkui, esperantininkui, 
visuomenininkui Jonui Kutrai – 105

Biržų gimnazijos IV laidos abiturientai ir mokytojai prie evangelikų reformatų kleboni-
jos „Meškaus kynės” po egzaminų 1926 m. birželio mėn.  Jonas Kutra – ketvirtas iš kai rės,
su balta skrybėle.

Jonas Kutra JAV.

,,Draugą” galite užsisakyti ir internetu:
www.draugas.org
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SKaUTYBĖS KeLIaS

Dvi seserys dainininkės – Aus tė ja ir Daumantė Kaveckaitės.    G. ir E. Leipų nuotraukos

,,Jaunimo vakaras 2013”
V.S. AUŠRA JASAITYTĖ-PETRY

Skautai mėgsta muziką, mėgsta dainuoti. Nu-
važiavę į skautišką va sa ros stovyklą ar šiaip
susirinkę, būtinai už trauks kokią dainą. Vie-

nam broliui, skautui vyčiui ki  lo mintis surengti
ypatingą vakarą, pripildytą muzi kos. Į jį susirinktų
jaunimas nuo 13 metų iki..., kol žmogus dar jau-
čiasi jau nas. Tikslas – šiuo vakaru padėti skautiš-
kam jaunimui telkti lėšas, kad jie galėtų dalyvauti
ypa tin gose iš kylose, stovyklose bei kituo se skau-
tiškuose renginiuose.

Ši mintis kilo s.v. v.s. fil. Donatui Ramanaus-
kui. Jo svajonė išsipildė 2012 m., kai didelis būrys
muzikos gerbėjų – skautų bei ateitininkų jaunimo –
susirinko į Pasaulio lietuvių centro Lietuvių Fondo
salę. Vakaras bu vo toks šaunus, kad dalyviai apie šį
įspūdingą vaka rą dar ilgai tarpusa vy je kalbėjo,
džiau gėsi, kaip linksmai ir smagiai jis  pra ėjo.

2012 m. rudenį Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont, skautų kambaryje vy ko susirinkimas, ku-
riame s.v. Leo nas Putrius vėl iškėlė klausimą: gal
reikėtų suorganizuoti dar vieną Jau ni  mo vakarą?
Brolis Leonas dalyvavo tame įsimintiname ,,Jau-
nimo vakare 2012”. Po diskusijų nutarėme paklaus -
ti pirmojo rengėjo brolio Donato, ką jis galvoja? O
taip pat  pasiteirauti  Či ka gos lietuvių skautų tun-
tininkų, ar jie prisidėtų prie šio renginio.

Jau po kelių savaičių salė buvo už   sakyta, mu-
zikinės gru pės bei an sambliai pakviesti, skelbimai
iška bin   ti, bilietai atspausdinti.

***
2013 m. vasario 23 d., šeštadienio popietė. Pa-

saulio lietuvių centre, Lie tuvių Fondo salėje vyksta

įtemptas pa  siruošimas nuostabiam muzikos vaka-
rui. Jaunimo va ka ro ren gė jai, mu zikantai stato apa-
ratūrą, stumdo kėdes, puošia salę. 

2013 m. Jaunimo vakaras pra si dė jo šv. Mišio-
mis, Palaimintojo Jur gio Matulaičio misijoje. Po šv.
Mišių jaunimas  rinkosi į Fondo salę. 

Vakaro pranešėja vyr. sk. vsl. t.n. Dia na Rama-
nauskaitė pasveikino vi sus susirinkusius bei padė-
kojo  už ap si lankymą bei paramą lietuviškam skau -
tiškam jaunimui.

Sesė Diana į sceną  pakvietė pirmą jį ansamblį
– „The Ba den Howels”. Šią  muzikinę grupę sudaro
skautai ir skautė, kuriems Rako miškai tarsi ant-
rieji namai. Jie atliko įvairią šių bei praėjusių laikų
muziką, kurios žiū rovai atidžiai klausėsi. Gera mu-
zika – gera kompanija! 

Kita grupė – dvi seserys. Abi pri klauso „Neri-
jos” jūrų skaučių tuntui. Tai Austėja ir Daumantė
Kavec kai tės, kurios džiugino klausytojus  savo gra-
žiais balsais ir švelniais gi taros garsais. Kad va-
karo metu visą laiką skambėtų muzika, sesės Dia-
nos subur ta grupė grojo net ir per pertrau ką.

Toliau ,,Jaunimo vakarą 2013” tę sė ansamblis,
pasivadinęs „Beatrice Johnson”, kurie grojo įvairių
dešimtmečių muziką – nuo 1950-ųjų iki   šių dienų.
Šį  orkestrą  sudarė dvi grupės, ku rios susijungė spe-
cialiai šiam va ka rui.

Po trumpos pertraukos scenoje pa   sirodė or-
kestras „Greg’s Fender Ben ders”. Daug lietuvių šį
ansamblį gerai pažįsta – jame groja Zigmas Mi kužis
ir s.j.b. Robertas Joku baus kas. Abu anksčiau  grojo
„Žaros” ir „Neo-Lituanų” orkestruose. Grupės va-
do vas Greg Bucciarelli yra didelis  „Auš ros
vartų/Kernavės” tunto rė mė   jas. Ši muzika pra-
džiugino klausytojus, o Greg Bucciarelli ir vėl pa-

rodė savo dosnumą bei gerą širdį – jis pi ni gais pa-
rėmė „Aušros vartų/Ker na vės” tunto „Jūratės”
draugovę, kad jos sesės ir toliau galėtų tęsti savo lie -
tuvišką, skautišką veiklą.

Prieš pasirodant kitai grupei,  šio vakaro vy-
riausias rengėjas s.v. Leo nas Putrius padėkojo vi-
siems, prisi dė jusiems prie šio vakaro. Talki nin kų
būrys didelis. Tai: Donatas Ra ma nauskas, Vilija
Kielienė, Aušra ir Ter ry Petry, Nida Petronienė,
Aud rius Viktora, Taiyda Chiapetta, Dai na Čyvienė,
Vaiva Rimeikaitė, Rasa Sut kutė, Renata Borucki,
Juozas Ka pačinskas, Diana Ramanauskaitė, Edis
Saulis, Zigmas Mikužis, Dana Mi kužienė, Robertas
Jokubauskas, Greg Bucciarelli, Bobby Herrera, Ely -
tė Reklaitytė, Audrius  Aleksiūnas, Edis ir Gailė
Leipai, Vytenis Lietuv ninkas, Dalia Stropienė, Aras
Gali nai tis, Albertas Tuskenis, Vytenis Kir velaitis,
Vilius Dundzila, Andrius Lelis, Vidas Kul bys, Matas
Lapkus ir kt. 

Vakaro pabaigoje scenoje pasiro dė visų laukia-
mas orkestras „Dead Fre ddie and Friends”. Šios
grupės  vadovas yra mūsų visų mylimas „Bro D” –
brolis Donatas Ramanauskas. Ši  gru pė, kurią su-
daro skautai: Edis Sau lis, Zigmas Mikužis, Regina
Ra ma naus kaitė ir Teriukas (TJ) Petry, pa sirodė jau
antrą kartą.

„Dead Freddie and Friends” gro jo 1980-ųjų m.
„punk” stiliaus muziką. Už  baigdami programą jie
atliko jaunimo labai mėgstamą dainą „Trys mi l i -
jonai”.

,,Jaunimo vakaras 2013” praėjo sėkmingai.
Šiame vakare dalyvavo  daugiau nei 120 muzikos
gerbėjų. Didelis ačiū visiems, kurie atvyko. Taip
pat didelis ačiū salės rėmėjui, visiems gru pių daly-
viams bei Čikagos tuntų tuntininkams.

Jaunimas šoka. Gailės ir Edžio Leipų nuotr.

,,Jaunimo vakaro 2013”  vyriausias ren  gėjas s.v. Leonas Put-
rius.       Aušros Jasaitytės Petry nuotr.

„Dead Freddie and Friends” dai nininkas ir vadovas br. Dona tas Ra manauskas.



Čikagos lituanistinėje mokykloje
(ČLM) balandžio 6-oji buvo neeili -
nė diena – vyko, seniai jau tradicija

tapusi, 21-oji Lietuviško žodžio šventė,
skirta Lietuvos tarmėms. 

2013-uosius Tarmių metais pa s kel bė
LR Seimas, pritardamas Euro pos Sąjun-
gos skatinimui išlaikyti vie ti nes kalbas ir
atsižvelgdamas į tai, kad gyvoji tarmių
tradicija Lietuvoje sparčiai nyksta. Moks-
lininkai Lietu voje išskiria dvi pagrindi-
nes tarmes – aukštaičių ir žemaičių, 15 pa-
tarmių ir beveik 100 šnektų. Įdomu tai,
kad nors aukštaičiai ir žemaičiai gyvena
ne taip jau toli vieni nuo kitų, tačiau yra
ne vienas žodis, kuris vieniems ir kitiems
turi atvirkštinę reikšmę. Pvz., žodis
brėkšta žemaičiams reiš kia „temsta”, o
aukštaičiams – „auš ta”. Aukštaitijoje ėda
tik gyvuliai, o Žemaitijoje žmonės prie
stalo buvo kvie čia mi ne valgyti, o ėsti.
Tiesa, šian die niniai žemaičiai taip nebesa -
ko, matyt susigėdo kitų lietuvių iš juo kia -
mi. Nors iš tiesų žodis „ėsti” nereiškia
„bjauriai valgyti”, rusai po šiai dienai val-
gymui nusakyti vartoja žodį „есть”, pana-
šus ir anglų „eat”.

Tą dieną mokykloje visi stengė mės
kalbėti savo gimtosios vietos tar me (jeigu
dar ją mokėjome). Net mokyklos vi suo -
tiniame tė velių su sirinkime bu vo prašoma
kalbėti tar miškai. Sup rantama, ne taip
lengva iš ben drinės kalbos pereiti į tarmiš -
ką, tačiau aiš ku viena: tarmiškai iš tar tas
žodis yra šiltesnis ir jaukesnis nei pasa -
kytas taisyklinga bendrine kal ba.

Na, o viską vainikavo Jaunimo centro
didžiojoje salėje surengtas ČLM mokinių
ir mokytojų koncertas. ,,Atvertę” ant sce-
nos esančią ,,Tar mių knygą”, prog  ra mos
dalyviai tar miškai skaitė eiles, prozos kū-
rinius, dainavo įvai rių Lietuvos regionų
dai nas, šoko.

Programos pabaigoje ant scenos atsi-
imti apdovanojimų lipo mokyklos Skai-
tymo ir Rašymo konkursų nu ga lėtojai. Vi-
sus mokslo metus mo kiniai skaitė knygas,
dalyvavo mo kyk los Rašymo konkurse. Jau
tre čius metus Rašymo konkurso nugalė-
tojus apdovanoja Ritos ir Antano Rašymų
fondas. Kaip juokauja An tanas, tokį fon dą
jo a. a. tėvelio atmi nimui įpa reigojo įs teigti
pavar dė.  

Gražaus sutapimo proga Čika go je vie-
šėjo Vilniaus universi teto Li tua nistinių
studijų katedros moks lininkės dr. Loreta
Vilkienė ir Eglė Vaisėtaitė, vykdančios
projektą „Emi  grantų kalba”. Jos ne tik
kal bino Či kagoje gyvenančius lietu vius,
bet ir atvyko į ČLM vykusią šventę.  Dr. L.
Vilkienė Skaitymo kon kurso nuga lė tojams
įteikė Pagyrimo raštus.  Ge riausiems mo-
kyklos skaitovams, už ė musiems antrą ir
trečią vietą,  vieš nia įteikė po nedidelę lie-
tuviško šo kolado dėžutę, o pirmą vietą
laimė jusiam – dėžę lietuviškų saldainių. 

Vieš  nios stebėjosi, kad mokyk lo je mo-
kosi tiek daug mokinu kų, gėrė jo si, kad
kartu su mokiniais prog ra moje dalyvauja
mokytojai, gyrė išra dingus mokytojus. 

Tyrimai rodo, kad daugeliui šian -
 dieninių žmonių, gyvenančių tiek mieste,
tiek kaime, klausytis tar miškai kalbančio
žmogaus yra malo nu. Kalbėjimas tarmiš-
kai sie jasi su nuoširdumu, neoficialumu,
artimais santykiais, šiluma. Galbūt todėl,
kad tarmės šiandien daž niausiai var -
tojamos neoficialioje erdvėje.  Daug mū sų
mokinių vasaras leidžia Lietu voje. Galbūt
mokykloje vykusi Tar mių šventė paska-
tins juos, nu va žiavus į kaimą pas senelius,
labiau susidomėti senelių krašte dar
varto jamo mis tarmėmis. 

Antanas Rašymas su ČLM Rašymo konkurso I vietos laimėtojais. 
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,,Tarmių knygą” vartant
Fotoreportažas iš Lietuviško žodžio šventės ČLM

LAIMA APANAVIČIENĖ

ČLM mokytojų ir mokinių ansamblis. Laimos Apanavičienės ir ČLM facebook.com nuotraukos

Dr. Loreta Vilkienė su geriausiais Čikagos lituanistinės mokyklos skaitytojais (iš kai-
rės): Laura Nainytė, Michael Murray ir Martinu Petraičiu.                                                                                                                       

Lietuviško žodžio šventę vedė direktorės
pavaduotoja Audronė Sidau gie nė.

Vienas programos vedėjų, septintokas
Tautvydas Polius.

Čikagos lituanistinėje mokykloje pra žydo
,,Tarmių gėlė”.     
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Jono Meko kūryba pristatoma Vienoje

Neseniai 90-ąjį gimtadienį atš ventęs vienas žymiausių lietuvių kil -
mės filmų kūrėjų, kino kri-
tikas, poe tas, kuratorius ir

filosofas Jonas Me kas atvyko į
Vieną. Šia proga meni ninko bičiu-
lio, kartu su juo New York steigusio
Kino archyvų antologiją, Peter Ku-
belka įkurtas Austrijos fil mų mu-
ziejus balandžio 5–29 dieno mis pa-
rodys net 47 Jono Meko filmus. Šią
didžiuosiuose Austrijos dienraš -
čiuose ir savaitraščiuose plačiai
nuš viestą ir siūlomą aplankyti  ret-
rospektyvą pradės Jono Meko su -
sitikimai su kino mėgėjais, Austri-
jos kino kritikų paskaitos apie šio
iškilaus menininko kūrybą. Ypatin-
gas žiūrovų dėmesys sutelktas į ba-
landžio 6 d. rodomą filmą „Remi -
niscences of  Journey to Lithuania”,
jam pasibaigus, šioje juostoje įam-
žintas P. Kubelka kalbino Joną
Meką.

Balandžio 8 d. buvo galerijoje  „Krin zinger Projekte” dalyvo ir pats J.
Mekas, čia buvo atidaryta jo kūrybos paroda „I lift my glass of  wine to you,
Vienna Friends”, joje buvo rodomi vaizdo darbai, fotografijos, menininko
bi čiu lių portretai. Iki gegužės 5 d. trunkančioje parodoje lankytojai ga lės
išvysti nemažai naujų, niekur ne rodytų, specialiai šiam apsilankymui
Vienoje sukurtų darbų. Parodos ati daryme lietuvių literatūros skleidėjas
vokiečiakalbėse šalyse Cornelius Hellis pristatys J. Meko literatūrinę kū-
rybą.

Synema filmų ir medijų draugija išleido J. Meko kūrybos antologiją.
Šiam leidiniui savo straipsnius ir esė apie J. Meką parengė meno ir kul tū -
ros pasaulyje gerai žinomi asmenys, tokie kaip Hans Ulrich Obrist, Peter
Kubelka, Pip Chodorov ir kt. Litera tūros kritikas Cornelius Hellis pa -
rengė straipsnį apie J. Meko litera tūrinę kūrybą, jos poetiškumo ats pindį
kino mene.

2008 m. Austrijos federalinis pre zidentas Heinz Fischer įteikė J. Mekui
aukščiausią šios šalies moks lo ir meno sričių apdovanojimą ir pabrėžė jo
įtakos svarbą daugeliui garsių Austrijos vaizduojamojo me no ir eksperi-
mentinės kinematog rafijos kūrėjų. Įteikus šį apdovanojimą, J. Mekas tapo
Austrijos meno komiteto nariu. Šiam komitetui priklauso grupė Austrijos
ir kitų pa saulio šalių iškilių kultūros ir meno sričių atstovų, kurie turi di-
delės įtakos formuojant Austrijos kultūros politiką.

1955 m. įsteigto apdovanojimo laureatai ir Austrijos meno komiteto na-
riai yra pasaulinio garso asme nybės: dailininkas Georg Baselitz, filosofas
ir rašytojas Peter Sloterdijk, architektė Zaha Hadid, vizualinių me nų at-
stovė Valie Export, kom po zitorius Krzysztof  Eugeniusz Pen derecki.

J. Meko retrospektyva, kurią or ganizuoja Austrijos filmų muziejus ir
remia Lietuvos Kultūros minis terija, buvo rengiama bendradar biau jant
Lietuvos Respublikos am basadai Austrijoje, Vienos ,,Galerie Krinzinger”,
Synema filmų ir medijų draugijai. Projektą kuruoja apie J. Meko kūrybą
mokslinį darbą ra šantis kinematografas Christoph Gnaedig.

Lina Kaiser
LR Kultūros atašė Austrijoje

LAIMA APANAVIČIENĖ

Ant mano darbo stalo Tautos
fon do garbės pirmininko  Jur-
gio Va lai čio knyga  „Praeities

apybraižos. Iš saugota Lietuva”, kurią
šiais – 2013 – me tais išleido leidykla
,,Naujas lan kas”, o spausdino spaus-
tuvė ,,Morkū nas ir Ko” Kaune. Knygą
autorius skiria močiutės Marijos Va-
laitienės, mirusios tremtyje atmini-
mui. Taip pat dėdei Justinui ir jo šei-
mai po 10 tremties metų grįžusiems į
Lietuvą.

Tai knyga, kurią perskaitęs ne tik
išgirsti Valaičių šeimos istoriją, bet
dar kartą supranti, kiek žmonės, ne
savo valia turėję palikti tėvynę, dirbo
ir tebedirba vardan Lietuvos. „Sura-
šiau tai, kas, mano nuomone, gali būti
svarbu artimie siems, giminėms ir vi-
siems, besido mintiems išeivio gyve-
nimu”, – rašo Jurgis Va laitis knygos
pradžioje.

Savo pasakojimą pradėjęs nuo se-
nelio Pijaus Valavičiaus ir jo žmonos
Marijos Kaukaitės, autorius pamažu
su  pažindina skaitytoją su savo gimi -
nės istorija. Jurgio tėvas Jonas Valai-

tis, stu di javęs matema tiką Lenkijoje,
po dvejų metų tęsė mokslą Petrogrado
universitete, kur įgijo mokytojo dip -
lomą. Jis buvo Ma ri jampolės realinės
gim na zijos steigėjas ir direktorius.
Uždarius gim na ziją, Prano Ma šioto
pakviestas, dirbo  Klaipėdos lie tuvių

IRENA PETRAITIENĖ

Palaimintojo arkivyskupo Jur gio
Matulaičio beatifikacijos 25-me -
čio jubiliejus 2012-aisiais ypač

iškil mingai švęstas Marijampolės Šv.
ar kangelo Mykolo mažojoje bazilikoje,
jaunimo piligriminiu žygiu į Jo gim -
tąją Lūginę, pal. J. Matulaičio ren gi -
niais jo muziejuje, atidengiant pa min -
klą Skardupiuose. Kraštiečiui prof.
Stanislovui Sajauskui, rengian čiam
Suvalkijos kraštotyros veikalų ciklą:
,,Marijampolė. Iš praeities į da-
bartį”(2011), ,,Marijampolė. Parti za -
ninis karas” (2012), kilo mintis trečiąjį
istorinių vaizdų albumą skirti pal. J.
Matulaičio atminimui. Lei dinyje pa-
teikiamos įvairaus laikotarpio pal. J.
Matulaičio ir jo aplinkos nuotraukos
iš asmeninės S. Sajausko kolekcijos,
Trakų istorijos muziejaus, kardinolo
V. Sladkevičiaus me morialinio buto,
Maironio lietuvių literatūros, palai-
mintojo J. Matu laičio muziejų, Lietu-
vos centrinio valstybinio archyvo.

Leidinyje pirmą kartą skelbiamas
S. Sajausko identifikuotas pal. J. Ma-
tulaičio rankraštis. Kaip nustatė Ma-
rijonų provincijolas Lietuvoje kun.
Andrius Šidlauskas, MIC, tai Ma -
rijonų vienuolyno Fribourg  (Švei -
 carija) 1911–1912 m. generalinio vy -
riausiojo (kun. J. Matulaičio) rašytas
marijonų naujokyno ,,Dienoraštis”
(Dia rum), kurį iš lotynų kalbos iš -
vertė VDU Katalikų teologijos fakul-
teto dėstytojas Stanislovas Poniš -
kaitis.

Susipažinus su lotynišku ,,Die -
noraščio” tekstu, buvo nesup ran ta ma,
ko dėl jis rašytas trečiuoju asmeniu, o
jo pagrindinis „veikėjas” Jur gis Ma-
tulaitis niekaip netituluojamas. At-
rodė, kad taip pasielgta konspiracijos
tikslais, nes naujokynas Fribourg
buvo kuriamas carinės pries paudos
laikais, kai vienuolių marijonų veiklą
Lietuvoje buvo už d rausta, o kun. J.

Matulaitis 1909 m. marijonų įžadus
priėmė slapta. Apie konspiraciją nau-
jokyne liudija ir 1911 m. spalio 5 d. nu-
tarimas, kad „kun. Matulevičiaus-Ma-
tulaičio kiti nevadintų Tėvu, o kreip-
tųsi paprastai – įvardžiu, kad nebūtų
atskleidžiamas viešumai neskirtas gy-
venimas ir nebūtų rodomas mūsų
tarpu savio santykis.” Matyt, konspi-
racijos sumetimais pasitarimai ir
svarstymai dėl vidaus gyvenimo ir
santykių kongregacijoje dažnai vyk-
davo pasivaikščiojimo miške metu.

Šio ,,Dienoraščio” paskelbimas
pa dės užpildyti palaimintojo J. Matu -
laičio biografijos 1911–1912 m. spra gą
(žiūr. Matulaitis J. Užrašai.– Vilnius,
1990). Aiškėja kodėl jis 1911–1912 m.
gyvendamas Fribourg nerašė asme -
ninio dienoraščio: jis rašė Marijonų
naujokyno ,,Diarum”, kuris kartu
buvo ir asmeninis dienoraštis.

Leidinio „Marijampolė. Palai -
mintasis Jurgis” redaktorius – Jus ti -
nas Sajauskas, konsultantas kun. Vy -
tautas Brilius, MIC, rėmėjas – susi-
vienijimas ALGA.

Bernardinai.lt

„Praeities apybraižos. Išsaugota Lietuva”

„Marijampolė. Palai mintasis Jurgis” 

gimnazi joje. Klai pėdoje Valaičiai gy-
veno iki 1939-ųjų. 

Mama Antanina Liutkutė Valai -
tienė – taip pat mokytoja (susipažino
Valaičiai Liepojos gimnazijoje), o gi -
mus vai kams – aktyvi Mažosios Lie -
tuvos moterų draugijos narė.

Toliau skaitytojas supažindina-
mas su laiminga Jurgio Valaičio vai -
kyste, gimnazijos metais, studijomis
universitete, aprašomi jaunystės nuo  ty -
kiai. Ir staiga – priverstinis pasi t rau -
kimas iš Lie tuvos, gyvenimas JAV. 

Kartu su Jurgiu ir Nijole Va lai -
čiais skaitytojas galės pabuvoti  Grai -
kijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Anglijo -
je, Kinijoje, Taivanyje, Kari bų salose,
Lietuvoje. Ten, kur būta paties auto-
riaus ir jo žmonos. 

Leidinyje ir apybraižos apie J. Va-
laičio veiklą VLIK’e, Akade mi niame
jaunimo sambūryje „Šviesa”, kituose
lietuviškos veiklos baruose.  Auto rius
„Įvadinėse mintyse” pri sipa žįsta:
„Lietuvai subrandintas lietu vy bės
grūdas nesunyko, nesu ma žėjo, o at-
virkščiai – augo, kerojo. Nie kada ne-
išduota Tėvynė buvo ir liks gyvenimo
šviesa ir laimė.” Kny goje skaitytojas
ras istorinių įžvalgų. J. Valaičiui vi-
sada rūpėjo ir rūpi mokinių ir jau-

nimo ugdymo reikalai, tad neatsitik-
tinai knygoje yra  pa sa kojimas apie
Vilniaus krašto šviesulį – jo rūpesčiu
išaugintą Vil niaus ra jo no La voriškių
vidurinę mokyklą. 

Akademikas Zigmas Zinkevičius
įžanginiame žodyje rašo: „Perskaitęs
įžymaus lietuvių išeivio, priverstinio
emigranto, inžinieriaus Jurgio Valai -
čio knygą, nudžiungi: išsaugoti ne -
trum poje gyvenimo kelionėje prisi-
minimai ne tik praturtins lietuvių
me morialinę literatūrą, bet ir pri vers
susimąstyti kiekvieną lietuvį dėl savo
gyvenimo kelio ir darbų, ku rių dėka
mūsų tauta gyvybingesnė ir savotiš-
kai stipresnė. Ir nekiltų noro palikti
savo valstybę, ieškoti turtin gesnių ir
šiltesnių šalių.”

Trumpoje apžvalgoje neįma no ma
papasakoti visko, ką skaitytojas ras
šioje gausiai iliustruotoje knygoje.
Tad mano pasiūlymas – perskai tykite
ją. Laiške, atsiųstame redakcijai, au-
torius rašo, kad knyga bus išsiųsta į
400 Lietuvos gimnazijų ar mokyklų.
Tad belieka tikėtis, kad ji  Lietuvos
mokiniams bus pavyzdžiu, kaip rei-
kia mylėti savo tėvynę ir dirbti jos la-
bui. 

Spaudos apžvalga
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Su nuotaiką keliančiu aromatu
Pikantiškos krabų lazdelių ir greipfrutų salotos

Reikės: greipfruto, 5 krabų laz delių, 2 šaukštų
razinų, 4 šaukštų konservuotų kukurūzų, 6 šaukštų
virtų ryžių, 3 šaukštų majonezo, trupučio kvapiųjų
pipirų.

Krabų lazdeles ir greipfrutą supjaustykite ku-
beliais. Viską sudėkite į salotinę, pabarstykite pi-
pirais ir užpilkite majonezu. Išmaišykite.

Krabų lazdelių salotos su mandarinais

Reikės: 5 mandarinų, 6 krabų laz delių, 0,5 sa-
liero šaknies, saujos lazdynų riešutų, 5 šaukštų ma-
jonezo, šaukštelio kario prieskonių, trupučio citri-
nos sulčių.

Krabų lazdeles ir nuvalytą salie ro šaknį su-
pjaustykite kubeliais, man darinus išskirstykite
skiltelė mis, riešutus stambiai sukapokite. Viską už-
pilkite majonezo, citrinų sul čių ir kario priesko-
niais.

Citrinų sultyse marinuotos vištų krūtinėlės

Reikės: 2 vištų krūtinėlių (4 gaba liukai), trupu-
čio aliejaus.

Marinatui: 2 citrinų sulčių, 2 šaukštelių rudo
cukraus, čilės sėklų ir juodųjų pipirų, rozmarino
(šviežių šakelių ar džiovintų),  sutrintos česnako skil-
telės. 

Dubenėlyje išmaišykite marina tą, kol ištirps
cukrus. Sudėkite vištų krūtinėles ir gerai išmaišy-
kite. Nuo lat pavartydami krūtinėles marinuo kite
apie 30 minučių. Tuomet nuvar vinkite ir iškepkite
aliejuje. Keptas krūtinėles supjaustykite ir patie-
kite lėkštėje ant salotos lapo su paskrudinto batono
gabalėliais, kriaušėmis, graikiniais riešutais. Pa-
puoškite citrinos griežinėliais ir paprika.

Vištienos salotos su mandarinais

Reikės: 2 rūkytų vištos šlaune lių, indelio kon-
servuotų kukurūzų, indelio konservuotų ananasų, 4
mandari nų, saujos graikinių riešutų, 4 šaukš tų ma-
jonezo ir dviejų šaukštų grie tinės.

Vištieną atskirkite nuo kaulų ir supjaustykite
juostelėmis, mandariną padalinkite skiltelėmis. Rie-
šutus pakepkite ir susmulkinkite. Visus pa ruoštus
produktus užpilkite grietinės ir majonezo mišiniu,
išmaišykite, pagardinkite norimais prieskoniais.
Skonį visados pagerina lašelis citrinų sulčių.

Vištienos gabalėliai su apelsinais

Reikės: 2 vištos krūtinėlių, 2 apel sinų, 3 kiauši-
nių, 3 šaukštų majonezo, maltų juodųjų pipirų, drus-
kos, aliejaus kepimui.

Išspauskite apelsinų sultis ir su maišykite su
majonezu, kiaušiniais, pipirais ir druska. Vištų krū-
tinėles su pjaustykite nedideliais gabalėliais ir su-

dėkite į majonezo marinatą. Pa marinuokite vieną
valandą. Po to iš kepkite aliejuje. Pikantiškus vištie -
nos gabalėlius su ryžiais patiekite papuoštus apel-
sinų skiltelėmis ir susmulkintais svogūnų laiškais.

Lietiniai su apelsinų padažu

Reikės: 9–10 lietinių blynų.
Padažui: lazdelės sviesto, 2–3 šaukš tų miltų,

apelsino nutarkuotos žievelės, 2 apelsinų sulčių, 0,5
puodelio cukraus, pakelio vanilinio cuk raus, puode-
lio grietinės.

Papuošimui: puodelio grietinė lės, šaukšto cuk-
raus, kelių apelsinų skiltelių.

Padažui keptuvėje pakepinkite sviestą su mil-
tais. Maišydami po tru putį supilkite apelsinų sultis,
suber kite apelsino žievelę, cukrų ir vanilinį cukrų.
Įmaišykite grietinėlę. Kai padažas užvirs, nukais-
kite. Pailgoje lėkštėje sudėkite sulankstytus lieti -
nius, suplakite padažą ir papuoškite plak ta pasal-
dinta grietinėle bei apel sino skiltelėmis.

Tortas „Citrinukas”

Reikės: svaro varškės, 2 puodelių grietinėlės,
puodelio cukraus, 2 citri nų, ½ puodelio kokoso drož-
lių, 6 kiau šinių trynių, 5 šaukštų želatinos.

Trynius ir ½ puodelio cukraus išplakite iki pu-
rumo ir supilkite į pertrintą varškę. Grietinėlę iš-
plakite su likusiu cukrumi ir sudėkite į varš kę. Ko-
koso drožles, vienos citrinos sultis ir 2 sutarkuotų
citrinų žieveles įmaišykite į varškės masę. Nuolat
mai šydami supilkite ištirpintą želati ną. Šią masę
supilkite į aliejumi pa teptą formą ir pastatykite šal-
tai.    Puoškite plaktos grietinėlės bokšte liais ir cit-
rinų griežinėlių puselėmis.

Citrinų pyragas su kardamonu

Reikės: lazdelės sviesto, 1/3 puo delio cukraus,
dviejų kiaušinių, po ros šaukštų maltų migdolų, puo-
delio mil tų, ½ šaukštelio kepimo miltelių, šaukš telio
kardamono, citrinos sul čių ir žievelės, trupučio cuk-
raus pud ros.

Sirupui: puodelio vandens, šaukš  to cukraus, ½
citrinos žievelės, citrinos sulčių, šaukštelio karda-
mono.

Kiaušinius išplakite su cukrumi ir sudėkite į
minkštą sviestą. Gerai išsukite. Suberkite migdolus,
kardamoną, supilkite citrinos sultis, įdėki te sutar-
kuotą citrinos žievelę bei su kepimo milteliais su-
maišytus miltus. Viską gerai išmaišykite. Tešlą
sudė ki te į sviestu pateptą formą ir kepkite 375 F
karštumo orkaitėje apie 30 mi nu čių. Iškepusį py-
ragą keliose vietose subadykite mediniu pagaliuku
ir ap šlakstykite citrinų sultimis. Iš nuro dytų pro-
duktų išvirkite sirupą. Kai sirupas atvės, juo su-
laistykite pyra gą. Patiekite su plakta grietinėle.

Citrininis pyragas su vynuo gėmis

Tešlai reikės: lazdelės sviesto, šaukšto cukraus,
dviejų kiaušinių, puodelio miltų, šaukštelio kepimo
miltelių, vienos citrinos nutarkuotos žie velės.

Papuošimui: vienos citrinos, ke kės vynuogių,
pakelio citrinos žele, puodelio grietinės, puodelio su-
pjaustytų migdolų.

Grietinės sluoksniui: 2 puode lių grietinės, vie-
nos citrinos sulčių, 2 pa kelių vanilinio cukraus, 2
šaukštų že latino, trupučio pieno.

Tešlai sviestą išsukite su cukrumi. Po vieną
įmaišykite kiaušinius, nutarkuotą citrinos žievelę ir
su kepimo milteliais sumaišytus miltus. Tešlą su-
krėskite į sviestu pateptą žiedo formos kepimo
formą ir kepkite 375 F karštumo orkaitėje apie 30
minučių. Pyragą atvėsinkite neišimdami iš kepimo
formos. Grietinę išsukite su cukrumi ir citrinos
sultimis. Po truputį įmaišykite piene išbrinkintą
želatiną. Masę supilkite ant pyrago kepimo formoje.
Palaikykite šaltai, kol sustings. Tada sudėliokite
vynuo gių puseles, citrinos skilteles ir už pilkite

stingstančią citrinų želę. Kai ji sustings, pyragą iš-
imkite iš formos, jo šonus aptepkite grietine ir api -
barstykite supjaustytais migdolais.

Kiaulienos kepsnys su citrinomis

Reikės: 2 sv kepsniui tinkamo kiaulienos ga-
balo, ryšelio rozmarino, 2 šaukštų aliejaus, puodelio
sauso, bet kvapaus baltojo vyno, pusės puo delio smul-
kaus cukraus, 3–4 citrinų, vienos taurelės konjako,
druskos, pipirų.

Orkaitę įkaitinkite iki 475 F. Mė są apiberkite
druska, pipirais, aštriu peilio smaigaliu įpjovę pa-
plaušiui prismaigstykite rozmarinų.

Sudėkite į aliejumi išteptą skardą, apliekite
vynu, apibarstykite roz ma rinų lapeliais, porą tre-
jetą kartų pa vartykite po užpilą. Pašovę orkaitėn 15
minučių kepkite aukštoje tem pe ratūroje, paskui su-
mažinkite karštį iki 330 F. Apliekite kepimo syvais
ir kepkite dar 15 minučių.

Cukrų ištirpinkite 2 citrinų sultyse, supilkite
konjaką, išmaišykite ir aptepkite kepsnį dalimi šio
pui kaus mišinio. Kartokite kas 5 minu tes, o baig-
dami kepti (iš viso reikia kepti apie 50 minučių) ap-
dėliokite keps nį citrinų griežinėliais.

Šventiškas kalakutas su slyvomis

Reikės: apie 14 sv kalakuto, citrinos sulčių, 2 sv
džiovintų slyvų, puo delio grietinės, 3–4 morkų,
šaukšto drus kos, poros šaukštų rudo cukraus, pu sės
šaukšto kmynų, 2 muškato rie šutų, šaukštelio malto
imbiero.

Kalakutą nuplaukite ir nusausin kite. Vidų iš-
trinkite druska, kmynais ir pašlakstykite citrinų
sultimis. Vir šų pašlakstykite citrinų sultimis, iš -
trinkite gera sauja rudo cukraus ir druska. Įtrintą
kalakutą palaikykite parą šaltai. Kitą dieną kala-
kuto vidų iššluostykite ir, pridėję nuplautų džio -
vintų slyvų, užsiūkite. Kalakuto šlaunelių galus su-
riškite vieną su kitu. 

Kalakutą (krūtinėle į viršų) dė ki te į keptuvą
ant supjaustytų mor kų, aptarkuokite muškato rie-
šutų, api barstykite imbieru ir storai aptepkite grie-
tine (ypač storai aptepkite krūti nėlę). Šlaunelių ga-
lus apvyniokite folija, o sparnelius užlenkite už nu -
garos. Į keptuvą įpilkite šiek tiek sultinio arba grie-
tinės, atskiestos pu siau su vandeniu. Kepkite karš-
toje or kaitėje uždengtame keptuve. Palais tykite
skysčiu, atsiradusiu kepant, arba patepkite sviestu.
Kalakutą kepkite apie 2–2,5 valandos (tai priklauso
nuo jo dydžio ir senumo). Jei šlaunys ties sąnariais
lankstosi ir įdūrus pa gurklį, kur storiausia mėsa, iš-
teka skaidrus skystis, paukštis yra iš kepęs.

Prieš tiekdami į stalą šlaunelių galus apvynio-
kite baltomis popieri nėmis servetėlėmis. Krūtinėlę
aštriu peiliu supjaustykite įstrižais grieži nėliais.
Ant kiekvieno iš jų uždė lio kite po keletą slyvų iš ka-
lakuto. Ke pimo metu susidariusį skystį perkoš kite,
paskaninkite ir naudokite kaip padažą.
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Prancūzija pradėjo išvesti karius iš Malio

Popiežių vadina pasaulio dvasiniu vadovu

B. Obama ragino balsuoti dėl ginklų 
kontrolės įstatymo

Iranas atidarė naują urano gamybos įmonęVilnius (BNS) – Seimas ba landžio
9 d. patenkino generalinio prokuroro
Dariaus Valio prašymą patraukti
„Drąsos kelio” partijos frakcijos se-
niūnę Neringą Venckienę baudžiamo-
jon atsakomybėn, suimti ar kitaip su-
varžyti jos laisvę. Už tokį sprendimą
balsavo 80 parlamentarų, prieš buvo
23, 15 susilaikė. Kad parlamentaro ne-
liečiamybė būtų panai kinta, už tai
turi balsuoti ne mažiau kaip 71 Seimo
narys. Pati N. Venc kienė posėdyje ne-
dalyvavo. Seimas, nors ir buvo priė-
męs protokolinį nutarimą, įpareigo-
jantį Generalinę prokuratūrą pateikti
laikinajai Sei mo komisijai visą Gar-
liavos šturmo įrašą, jo negavo ir visų
aplinkybių neišsiaiškino. Prokurorai,
paprašę Seimo panaikinti parlamen-
tarės tei sinę neliečiamybę, atkišo Sei-
mui iš visos video medžiagos iškirptą
tik 12 sekundžių atkarpą. N. Venckie-
nei prokurorai nori pateikti įtarimus

pagal šešis Baudžiamojo kodekso
straipsnius: kad ji prieš dvejus metus
Panevėžio teismo patalpose viešai pa-
žemino teismą; ne vykdė 2011 m.
gruodį priimto Kėdainių teismo
sprendimo skubiai perduoti mergaitę
motinai Laimutei Stankūnaitei; pra-
ėjusių metų gegužę trukdė antstolei
vykdyti teismo sprendimą ir kt. 

Seimui rengiantis balsuoti dėl N.
Venckienės teisinės neliečiamybės pa-
naikinimo, netoli parlamento rūmų
mitingavo apie 300–400 jos rėmėjų, lai-
kiusių plakatus: „Ne truputį tiesos, o
visa tiesa”, „Lietuva be teisingumo,
Lietuva be ateitis”. Per mitingą per-
skaitytas kreipimasis į tarptautines
žmogaus teisių organizacijas, ku-
riame prašoma at kreipti dėmesį, kad
Lietuvoje negalima pasitikėti teisė-
sauga, nes šalyje ribojama žodžio
laisvė, pažeidžiamos žmonių, ypač
vaikų, teisės. 

Seimas panaikino N. Venckienės 
teisinę neliečiamybę 

Hanoveris (BNS) – Vokietijos
kanclerė Angela Merkel pasiūlė suak-
tyvinti diskusiją dėl pilietinės visuo-
menės Rusijoje būklės. Politikė tai pa-
reiškė atidarant Hanoverio pramonės
mugę – kasmetinę parodą, skirtą in-
dustrijos naujovėms. Iškilmėse daly-
vavo ir Rusijos prezidentas Vladimir
Putin. A. Merkel pareiškė, kad nevy-
riausybinės organizacijos, nauji susi-
vienijmai, visuomeninės organizaci-
jos, skatinančios naujoves, taip pat

turi turėti savo galimybes Rusijoje.
Kanclerės nuomone, plėtoti naujoves
galima tik tada, kai šalyje yra aktyvi
pilietinė visuomenė. Rusijoje nuo
kovo vidurio buvo tikrinamos nevy-
riausybinės organizacijos. Pareigūnai
apsilankė ir kai kurių tarptautinių or-
ganizacijų skyriuose. Kelionės į Vo-
kietiją išvakarėse V. Putin interviu
patikino, kad niekas nesiruošia už-
drausti nekomercinių organizacijų
veiklos Rusijoje.Vilnius/Oslas (ELTA) – Pre zi -

dentė Dalia Grybauskaitė su oficialiu
vizitu viešėjo Norvegijoje. Lietuvos ir
Norvegijos bendradarbiavimą ekono-
mikos ir energetikos srityse, Baltijos
ir Šiaurės šalių santykių svarbą,
NATO reikalus ji aptarė su Norvegijos
ministru pirmininku Jens Stolten-
berg. Prezidentė pabrėžė, jog Norve-
gija yra strateginė Lietuvos partnerė
siekiant užsitikrinti energetinį sau-
gumą. Gamtinių dujų ir elektros im-
portas iš Norvegijos – rimta atsvara
mažinant priklausomybę nuo vienin-
telio šaltinio. Lietuvos vadovė su Nor-
vegijos premjeru kalbėjo apie galimy-
bes importuoti norvegiškas gamtines
dujas bei Norvegijos hidroelektrinėse

pagaminamą elektros energiją. Nor-
vegija yra 5 didžiausia investuotoja
Lie tuvoje ir 11 pagal dydį mūsų eks-
porto rinka. Lietuvos ekonomikai
sparčiai augant, didėja susidomėji-
mas investavimo galimybėmis mūsų
šalyje. Lietuvoje jau veikia daugiau
nei 200 norvegiškų įmonių ir Lietu-
vos bei Norvegijos prekybos rūmai.
Nor vegija pagal Europos eko  no minės
paramos programą Lietuvai per ket-
verius metus jau skyrė 42,18 mln. litų.
Už šias lėšas įgyvendinami projektai
sveikatos apsaugos, vaikų priežiūros,
kultūros paveldo, pilie tinės visuome-
nės stiprinimo, regio ninės politikos
plėtros, mokslinių tyrimų ir kitose
srityse.

Saugumas – Lietuvos ir Norvegijos rūpestis

Tautinė mokykla tapo antrąja ambasada

Teheranas (BNS) – Iranas, ku -
riam yra paskelbtos tarptautinės
sankcijos dėl prieštaringai vertina-
mos branduolinės programos, balan-
džio 9 d. atidarė naują urano gamy-
bos įmonę ir pradėjo veiklą dviejose
urano rūdos kasyklose. Abiejose ka-
syklose, esančiose prie Sagando
miesto vidurio Irane, urano rūda ka-

sama 350 metrų gylyje. Jos yra už maž-
daug 120 kilometrų nuo naujosios
įmonės Ardakano mieste Jazdo pro-
vincijoje, kurioje iš urano rūdos gau-
nama „geltonoji masė” (yellowcake) –
negrynas urano oksidas, nurodė vals-
tybinė televizija. Geltonoji masė nau-
dojama kaip ža liava tolesniuose urano
gryninimo ir sodrinimo etapuose.

Ryga (ELTA) – Norintys pakliūti
į Rygos lietuvių vidurinę mokyklą
laukia eilėje, latviai įrodinėja turintys
lietuviškų šaknų, kad čia galėtų mo-
kytis. Ši mokykla – viena moder -
niausių Latvijoje. Prieš 22 metus įkur-
toje mokykloje iš pradžių mokėsi de-
vyni vaikai,  dabar – 390. Trečdalis jų
– lietuviai arba lietuvių kilmės. Mo-
kykloje kartu su Po pamokinio ug-
dymo centru dirba 43 pedagogai, 10 iš
jų – lietuviai. Jame veikia įvairiausi
būreliai, todėl vaikams nereikia va-
žiuoti į Rygos centrą. Jie yra užimti
iki pat vakaro. Už tai mokėti nereikia.
Moksleiviai dėvi uniformas. Visi bal-
dai – Lietuvos valstybės dovana. Mo-

kykloje veikia muziejus, biblioteka,
yra šiuolaikiškai įrengta erdvi sporto
salė, konferencijų salė, poilsio kam-
bariai, žiemos sodas, valgykla. Mo-
kykla papuošta ne tik vaikų kūriniais,
bet ir freskomis, vitražais. Lauke
įrengta žaidimų aikštelė mažiesiems.
Mokykla yra gavusi premiją už gra-
žiausią teritorijos tvarkymą Rygoje.
Mokykloje vaikai mokosi anglų, rusų,
vokiečių kalbų. Nuo 1 iki 4 klasės lie-
tuviškai dėstoma lietuvių kalba, tech-
nologijos ir muzika. Nuo 8 klasės pra-
sideda Lietuvos istorija, geografija, et-
nokultūra. Šiemet nuo 6 klasės lietu-
viškai pradėtas dėstyti pilietinis ug-
dymas. 

Washington, DC (ELTA) – JAV
prezidentas Barack Obama ragino
parlamentarus balsuoti dėl ginklų

kontrolės įstatymo, kuris įstrigo
Kongrese. Viešosios nuomonės ap -
klausos rodo, kad dauguma ame -
rikiečių pasisako už karinių ginklų
draudimą ir kitas ginklų kontrolės
priemones. Tačiau ginklų teisių gru-
pės daro spaudimą politikams dėl šio
įstatymo projekto. Savo kalboje Hart-
ford, Connecticut, B. Obama sakė, kad
diena, kurią išgyveno Newtown, buvo
sunkiausia jo vadovavimo diena. Pre-
zidentas ragino balsuoti dėl trijų
ginklų kontrolės priemonių: drau-
dimo įsigyti naujas didelės talpos
šaudmenų dėtuves, karinius pusiau
automatinius ginklus ir privalomai
tikrinti visų ginklų pirkėjus.B. Obama. EPA nuotr.

Vatikanas (BNS) – Jungtinių
Tautų (JT) generalinis sekretorius
Ban Ki-Moon balandžio 9 d. popiežių
Pranciškų pavadino dvasiniu pa saulio
vadovu ir pabrėžė, kad Vatikanas ir
Jungtinės Tautos siekia tų pačių so-
cialinio teisingumo tikslų. Pranciš-
kus ragina Romos Katalikų Bažnyčią
būti arčiau paprastų žmonių ir padėti
skurstantiems, taip pat megzti ryšius
su skirtingų religijų atstovais ir neti-
kinčiaisiais. Tarptautinė bendruo-
menė užsibrėžė iki 2015  metų pasi-
ekti šiuos tikslus, tarp kurių yra: iš-

naikinti visišką skurdą bei badą ir su-
mažinti vaikų mirtingumą. Ban Ki-
Moon sakė, kad popiežius Pranciškus
yra taikos ir tikslo žmogus. Jis yra
taip pat nebyliųjų balsas.

Ban Ki-Moon pakvietė pontifiką
apsilankyti Jungtinėse Tautose. JT
vadovas popiežiui Pranciškui pado-
vanojo didžiulę knygą su Jungtinių
Tautų chartijos tekstu šešiomis kal-
bomis.

Savo ruožtu Šventasis Tėvas, ku-
ris susitikime kalbėjo tik itališkai,
svečiui padovanojo Romos mozaiką.

Paryžius (BNS) – Prancūzija pra-
dėjo išvesti savo karius iš Malio, kur
jie kovoja su islamistais sukilė liais.
Maždaug 100 iš 4,000 karių, kurie į
Malį buvo nusiųsti sausio mėnesį,
buvo išvesti į Kiprą. Iš Malio išvesti
Prancūzijos kariai priklauso parašiu-
tininkų daliniams. 

Prancūzija karius į Malį nu-
siuntė, kai islamistai sukilėliai, už-
ėmę Malio šiaurę, pagrasino užimti
sostinę Bamaką. Malyje taip pat buvo
išdėstytos Afrikos valstybių pajėgos.
Per Prancūzijos vadovaujamą karinę
operaciją iš islamistų buvo atkovoti
Malio šiaurės miestai, bet dalis kovo-

tojų ir toliau slapstosi šiame regione.
Liepos mėnesį Malyje vyks rinkimai
ir Prancūzija tikisi iki to laiko išvesti
pusę savo karių. Paryžius planuoja,
kad iki metų pabaigos Malyje liks tik
1,000 Prancūzijos karių. Jungtinių
Tautų (JT) generalinis sekretorius
Ban Ki-Moon pasiūlė, kai Prancūzija
sumažins savo karių Malyje skaičių,
ten dislokuoti JT taikdarių pajėgas,
kurias sudarytų 11,000 Afrikos vals-
tybių karių. Jis taip pat siūlo suda-
ryti antras pajėgas, kurios kovotų su
Malio islamistais. Šioms pajėgoms ga-
lėtų priklausyti ir Malyje likę Pran-
cūzijos kariai. 

Prie Seimo susirinko žmonės, palaikantys N. Venckienę.                     M. Ambrazo nuotr.

A. Merkel užtarė Rusijos nevyriausybininkus 



MARTYNAS NORBUTAS

Maisto švara ir jo natūralūs gaminimo būdai, bendros veiklos tarp ga-
mintojų ir vartotojų būtinybė, tausojančio vartojimo temos taps vie-
nomis svarbiausių kitą dešimtmetį – taip mano Socialinių investicijų

valdymo centro organizuoto projekto „Maisto šaknys” dalyviai iš Danijos,
Švedijos, Baltarusijos, Lietuvos bei Norvegijos. 

Ekogyvenvietės, ekoūkiai Baltarusijoje pradėjo kurtis tik prieš kelis me-
tus. Nors daugeliui gyventojų nelabai svarbu, kokį maistą jie valgo, susido-
mėjimas mažuose ūkiuo  se išaugintais, geros kokybės gaminiais didėja. Atrodo,
kitame dešimtmetyje tai taps viena svarbiausių temų. Lietuva čia turi daug ga-
limybių – tereikia išnaudoti tai, kas yra dabar ir nesunaikinti visko stambinant
ūkius, mąstant tik kaip užauginti daugiau – taip sakė projekte dalyvavusi Bal-
tarusijos atstovė Zoya Pryshyvalka. Jai pritarė ir jaunimas iš Danijos bei Šve-
dijos. Pasak jų, Lietuva gali būti patraukli, parodydama tai, ką kiti jau užmiršo.
Kaip išsivirti uogienės, kaip renkamos ir konservuojamos kitos gėrybės –
visa tai jau tapo retenybe daugeliui Europos šalių. 

Penkias dienas diskutavęs, gaminęs maistą, aplankęs vietinius ūkininkus
ir ekogyvenvietes jaunimas džiaugėsi Lietuvos pasiekimais maisto kokybės sri-
tyje ir sakė, jog Lietuva, remdama mažus eko lo giškus ūkius, ekoturizmą, neto -
limoje ateityje galėtų pritraukti nemenkas investicijas. Martynas Norbutas sa -
ko, kad diskusijos rodo, jog daugelis europiečių jau dabar ieško vietų, kur ga-
lėtų atostogauti ne ant jūros kranto ar prie piramidžių, o kaime – papras-
tame, mediniame name. Jam nereikia, kad kažkas kitas gamintų maistą iš ne-
žinia ko. Jis nori pats įkurti ugnį, kartu su ūkininku prisirinkti čia pat darže
augančių gėrybių, matyti, kaip iš jų gaminamas maistas, ar net pačiam imtis
jo ruošti. Tai – Lietuvos galimybė. Tačiau ar nenueisime kitu keliu, kuriant
kaimo turizmo sodybas, kurios primena vilas? Kurlink Lie tuva pasuks, pri-
klauso ir nuo politikos. Danijos pavyzdys rodo, kad būtent valdžia daugiausiai
deda pastangų sudaryti sąlygas, idant bendradarbiavimas tarp maisto augin-
tojų ir vartotojų stiprėtų. Tokiu būdu norima remti mažus ūkius, kurie siekia
pateikti kokybiškus gaminius. Vartotojai, paragavę ekologiškų daržovių, ir to-
liau jas uoliai perka iš tų, kuriais ima pasitikėti. Kaina čia nebėra tokia svarbi.
Taip Danijoje užtikrinama abipusė nauda. 

Andrius Šironas aiškina, jog Danijos pavyzdys rodo, kad tokia sistema at-
siperka. Būtų puiku, jei Lietuvoje būtų bent kas nors daroma remiant ekolo-
ginius ūkius. Galbūt tuomet pajustume tikrąją naudą – pagaliau, kad ir žmo-
nių sveikatai.

Projekto dalyviai sutiko, kad siekiant, jog kuo daugiau žmonių sužinotų
tikrąsias maisto kilmės šaknis ir būdus užtikrinti jo kokybę, būtina rengti švie-
čiamuosius projektus bei mokymus. Daugelis žmonių net norėdami keisti
savo gyvenimą, atsisakyti švaistymo, rinktis kokybišką maistą ar net įsirengti
ekobūstą nežino, nuo ko pradėti, todėl panašius projektus ketinama organi-
zuoti ir ateityje. Projektą „Maisto šaknys” („Roots of  food”) finansuoja Šiau-
rės ministrų taryba.

VeRSLO NaUJIeNOS
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JAV kosmetikos gamintoja ir pre-
kiautoja „Avon Products”, įgy -
vendinanti išlaidų sumažinimo 400
mln. JAV dol. programą, planuoja pa-
naikinti 400 darbo vietų. Įmonė, kuri
pirmauja pasaulyje tiesioginių par-
davimų srityje, taip pat planuoja per-
tvarkyti arba nutraukti veiklą kai ku-
riose rinkose, daugiausia Eu ropoje,
Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje,
kurių rezultatai yra silpni. Be kita ko,
„Avon” nutrauks veiklą Airijoje. Per-
nai „Avon” pranešė pla nuojanti pa-
naikinti 1,500 darbo vietų ir pasi-
traukti iš Pietų Korėjos ir Vietnamo
rinkų. Nuo metų pradžios „Avon” ak-
cijų kursas pakilo 41 procentu.

***
JAV darbo departamentas balan-

džio 9 d. pateikė ataskaitą, ku rioje nu-
rodoma, kad vasarį darbda viai samdė
daugiau naujų darbuotojų. Tai teigia-
mas ženklas JAV darbo rinkoje. Anot
Darbo departamento ataskaitos, užim-
tumo lygis per mėnesį pakilo 0,1 proc.
iki 3,3 proc. Ataskaitoje taip pat nuro-
doma, kad laisvų darbo vietų skaičius,
atmetus sezoninius svyravimus, nuo
3,6 mln. sausį išaugo iki 3,9 mln. va-
sarį.

***
Po metų pertraukos Brazilijos val-

džia vėl leido Jungtinių Valstijų kom-
panijai „Chevron” išgauti naftą. Drau-
dimas įsigaliojo po to, kai 2011 m. ru-
denį Brazilijos teritoriniuose vande-
nyse išsiliejo nafta. JAV įmonei leista
naudotis keturiais gręžiniais „Frade”
naftos telkinyje bei dviem papildo-
mais gręžiniais, jei tektų subalansuoti
slėgį. Nafta iš vienos platformos išsi-
liejo 2011 m. lapkričio pradžioje, o 2012
m. kovą aptiktas dar vienas naftos iš-
siliejimas. Dėl pastarojo darbai buvo
nutraukti, tačiau į Atlanto vandenyną
išsiliejo 3,800 barelių naftos. Brazilijos
vyriausybė ketina iš ieškoti iš „Chev-
ron” už išsiliejusią naftą daugiau nei
20 mlrd. JAV dol. kompensaciją, nors
ir pripažino, kad didelės žalos aplin-
kai nėra padaryta.

***
Belgijos piliečiai atsiima iš Liuk-

semburgo bankų nedeklaruotas lėšas,
baimindamiesi mokestinio persekio-

jimo gimtinėje. Per pirmuosius šių
metų mėnesius belgai atsiėmė iš Liuk-
semburgo bankų mažiausiai 180 mln.
eurų, o per 2012 m. – 539 mln. eurų. Ba-
landžio 7 d. Liuksemburgo valdžia, iki
šiol pasisakanti už indėlių paslapties
išsaugojimą, paskelbė ap svars tysianti
visas įmanomas priemones, kaip pa-
didinti bankų sektoriaus skaidrumą
kovoje su mokesčių vengimu. Belgi-
jos vyriausybė savo ruožtu patvirtino
2012 m. gruodį mokestinę amnestiją,
kuri nukreipta prieš stambaus masto
mokesčių vengėjus, pirmiausia, orga-
nizuotas grupes, siekiančias išvengti
apmo kes tinimo. Jiems nustatyta
bauda, kuri sudaro 35 proc. nuo atvi-
rai pateikiamos nedeklaruotų lėšų su-
mos. Belgijos valdžia tikisi, kad dėl
mokestinės amnestijos šiais metais
pavyks pritraukti į šalies biudžetą
apie 600 mln. eurų. 

***
Prancūzijos vyriausybė pranešė,

kad iki balandžio 15 d. siekiant skaid-
rumo bus paskelbtos ministrų turto
deklaracijos. Socialistų vy riausybė
taip pat žada siūlyti įstatymo projektą,
pagal kurį turtą deklaruoti turėtų par-
lamento nariai, būtų taikomos griež-
tesnės bausmės už finansinį sukčia-
vimą. Pagal esamą tvarką Prancūzijos
ministrai privalo deklaruoti tik inte-
resų konfliktus. Didesnio skaidrumo
siekiama kilus skandalui, kai buvęs
Prancūzijos biudžeto ministras Je-
rome Cahuzac buvo apkaltintas suk-
čiavimu. Jis praėjusią savaitę prisi-
pažino Šveicarijos banko sąskaitoje
slėpęs apie 600,000 eurų. Buvęs kon-
servatorių ministras pirmininkas
Francois Fillon savo turtą jau pa-
skelbė. Deklaracijoje teigiama, kad jis
savo namą prieš 20 metų nusipirko už
440,000 eurų, o dabar jo vertė pakilo
iki maždaug 650,000 eurų. Skelbiama,
kad F. Fillon keliose banko sąskaitose
turi mažiau nei 100,000 eurų san-
taupų.  Praėjusią savaitę į skandalą
pateko ir Pran cūzijos prezidentas
Francois Hollane, nes paaiškėjo, kad
buvęs jo partijos iždininkas Jean-Jac-
ques Augier asmeniškai investavo į
dvi  bendroves Kaimanų salose. 

Parengta pagal BNS, ELTA, Alfa.lt

Sveiko maisto tema taps viena svarbiausių 

B. Obama parengė naują biudžeto mažinimo planą 

Washington, DC (BNS)  – JAV prezidentas B. Obama pareiškė, kad
jo siūlomo biudžeto projekto, kuris bus pristatytas ateinančią savaitę,
tikslas yra atgaivinti Amerikos viduriniąją klasę, taip pat imantis refor-
mų pažaboti besiplečiantį biudžeto deficitą. B. Obama taip sakė savo
savaitiniame kreipimesi per radiją ir internetą. Šie komentarai buvo
išsakyti žiniasklaidai pra nešus, jog savo pastabose dėl biudžeto B.
Obama padarys esminių nuolaidų respublikonams, pasiūlydamas
apkarpyti kai kurias socialines programas, tokias kaip socialinio drau-
dimo pensijų programa ir sveikatos apsaugos programa pagyvenusiems
žmonėms „Me di care”.

Pasak vieno aukšto JAV admi nistracijos pareigūno, prezidento biu-
džeto juodraštyje bus pasiūlyta sumažinti deficitą 1,8 trln. dol. per atei-
nančius dešimt metų. Pa rei gūnas sakė, jog tai yra kompromisinis pasi-
ūlymas apkarpyti federalines išlaidas, imtis taupymo prie monių socia-
linio draudimo programoje ir padidinti mokesčius turtingiesiems. Nors
numatoma, kad šiais fiskaliniais metais, kurie baigiasi rugsėjį, biudže-
to deficitas sieks 5,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), pagal B.
Obama planą deficitas iki 2023 m. turėtų sumažėti iki 1,7 proc. BVP.
Kartu su 2,5 trln. dol., kuriuos jau pavyko sutaupyti priemonėmis, dėl
kurių buvo susitarta 2010 m., B. Obama biudžeto planas per 10 metų
turėtų sumažinti deficitą iš viso 4,3 trln. dol. Tai yra kiek daugiau negu
bendras tikslas, nustatytas plane dėl nacionalinės skolos plano, kuriam
pritarė abi pagrindinės partijos.
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ROmaNTIšKa NeROmaNTIšKa PROfeSIJa

Į kovą su nutukimu 
pasitelkiamas net robotas

Kaip apibūdinti chirurgą, kuris, pasitelkęs
naujausius medicininės technologijos išra-
dimus, atlieka sudėtingas operacijas – tiks-

liai ir su kuo mažesniu įsikišimu į žmogaus orga-
nizmą? Daktaras, mokslininkas, aukštųjų techno-
logijų specialistas? Atsakymas turbūt būtų – viskas
iš karto. Toks yra Philadelphia ,,The Institute for
Metabolic and Bariatric Surgery” dirbantis Ginta-
ras Antanavičius. Prie Abington Memorial Hos-
pital įsikūrusi įstaiga profesinės tos srities chi-
rurgų bendrijos ASMBS (,,American Society for
Metabolic and Bariatric Surgery”) yra pripažinta
kaip vienas geriausių nutukimo gydymo centrų
Amerikoje. Ne kartą už puikiai atliekamas sudė-
tingas operacijas kolegų pripažinimo sulaukė ir
nuo 2008 m. ten dirbantis mūsų tautietis.

Iššūkiai – gyvenimo dalis

Gintaras Antanavičius gimė 1970 m. Telšiuose.
Mediciną studijavo Vilniaus universitete. Į Ame-
riką su žmona Kristina, taip pat medike, bei sūneliu
Tadu atvyko 1997-aisiais, išlošę žalią kortą. Pirmieji
metai buvo sunkūs. Jauna šeima kiek lengviau at-
sikvėpė, kai Gintaras, išlaikęs egzaminus, gavo re-
zidentūrą The Western Pennsylvania Hospital Pitts-
burgh. Pasirinkęs chirurgiją, jis pateko į technolo-
ginių naujovių sūkurį. Tuomet, apie 2000 metus,
Amerikoje suklestėjo laparoskopinė chirurgija (t. y.,
kai operuojama per nedidelius pjūvius pilve nau-
dojant optinę sistemą ir plonus manipuliatorius).
,,Visos sudėtingiausios operacijos buvo tobulina-
mos laparoskopiškai – chirurgams rezidentams
buvo labai geras laikas pradėti mokytis naujų me-
todų”, – sako Gintaras Antanavičius. Baigęs rezi-
dentūrą 2005 metais ir trumpai padirbėjęs, lietuvis
tęsė mokslus. Šįsyk pasirinko dar siauresnę spe-
cializaciją – chirurginį nutukimo gydymą (bariat-
rinę chirurgiją) – University of  Minnesota.

Dirbant šioje srityje, su iššūkiais tenka susi-
durti nuolat, mat chirurginis nutukimo gydymas la-
bai sparčiai vystosi, čia nuolat atrandama naujovių.
Štai robotinė chirurgija – naujas laparoskopinės
chirurgijos žingsnis. Tačiau svarbiausia – įrodyta,
kad gydant nutukimą, sumažėja kitos sveikatos
problemos: išnyksta II tipo diabetas, sumažėja cho-
lesterolis, sunormalėja kraujo spaudimas, pagerėja
kvėpavimas. ,,Taigi, – teigia vyras, – svorio maži-
nimo operacijomis gydomas jau ne vien nutuki-
mas, jos yra būdas išspręsti ir kitas sveikatos prob-
lemas.”

Gintaras Antanavičius mano, kad Jungtinėse
Valstijose viena iš nutukimo priežasčių yra sėslus
žmonių gyvenimo būdas, tačiau jis neatmeta ir ge-
netikos įtakos – jam pačiam yra tekę operuoti išti-

sas šeimas. Požiūris į nutukimo gydymo operacijas
keičiasi visame pasaulyje. ,,International Associa-
tion of  Diabetes” beveik kasmet rengia specialistų
konferencijas, kuriose chirurgai, kartu su vidaus
ligų gydytojais, bando suderinti savo pastangas, pa-
keisti, pritaikyti operacijas taip, kad jomis galima
būtų geriau išspręsti medicinines problemas.

Kompiuteris – kasdieninis 
pagalbininkas darbe

Daryti labai specifines operacijas, naudojant
robotą, Gintaras Antanavičius išmoko per pusės
metų stažuotę University of  Minnesota. ,,Robotinė
chirurgija ir visa ta  technologinė revoliucija me-
dicinoje dar tik prasideda, – sako daktaras, – o nauji
dalykai visada būna kontroversiški. Medicinoje pa-
grindinis dalykas – norima žinoti, ar tai bus priei-
nama visiems žmonėms”. 

Šiuo metu robotai dar labai brangūs, ir ne visos
ligoninės, netgi ne visi universitetai gali juos įsi-
gyti. Nors visgi nemažai ligoninių juos turi. ,,The
Institute for Metabolic and Bariatric Surgery”, kur
dirba Gintaras Antanavičius, yra viena iš nedau-
gelio medicinos įstaigų  Amerikoje, kurioje su ro-
boto pagalba atliekamos dvylikapirštės apeinamo-
sios operacijos (angl. ,,biliopancreatic diversion
with duodenal switch”). 

Ar naudoti robotą operacijai, ar  ne, pasak chi-
rurgo, priklauso nuo daugelio dalykų. Pirmiausia,
žinoma, reikia pasiruošimo atlikti tokio tipo ope-
racijas. Prieinamumas – kita svarbi sąlyga: jeigu ro-
botas ligoninėje visą laiką užimtas, paprasčiausiai
nebus laiko su juo eksperimentuoti. Praktiniais
bandymais laboratorijoje prieš tai turi būti patvir-
tinta, kad iš tikrųjų yra prasmė konkrečią operaciją
daryti su robotu. Gintaro Antanavičiaus praktikoje
nėra pasitaikę, kad technika – laparoskopinė ar ro-
botinė – pavestų, bet tokie dalykai visada įmanomi.
Operacinės aprūpintos atsargine sistema – yra at-
skiri generatoriai, jeigu dingtų elektra ir pan. Su
kompiuterinėmis technologijomis tas pats – maši-
nose sukurta labai daug saugos mechanizmų.
,,Jeigu robotas pradėtų daryti ne tą, ką tu nori, kad
jis darytų, jeigu kas nors ne taip įvyktų, jis išsijun-
gia, – aiškina specialistas. – Be to, žmogus visada
gali robotą pastumti į šalį ir viską padaryti savo
rankomis. Rezidentūroje chirurgai ruošiami taip,
kad mokėtų viską – nuo pačių paprasčiausių da-
lykų iki pačių sudėtingiausių. Žingsnis atgal vi-
sada įmanomas.”

Veiksmingiausia operacija – 
vis dar kontroversinė

Institute, kuriame dirba lietuvis, atliekamos
keturių rūšių nutukimo gydymo operacijos. Dak-

taro teigimu, chirurginiai gydymo metodai ,,ilgiau
galioja” nei tokios priemonės, kaip dieta, psichote-
rapija, fizinis aktyvumas. Deja, tokia realybė – žmo-
nės, ,,užsidirbę” didelį viršsvorį, retai susitvarko su
juo be gydytojo pagalbos. 

Viena populiariausių šiandien atliekamų ope-
racijų – skrandžio apjuosimo operacija (angl. ,,gast-
ric banding”), kai ant viršutinės skrandžio dalies
uždedamas žiedelis, kuris spaudžia skrandį ir ne-
leidžia maistui lengvai bei greitai patekti į didžiąją
skrandžio dalį. Ši operacija yra paprasta, palygi-
nus greitai atliekama (užtrunka iki valandos), ir
rezultatai neblogi: perpus sumažėja cholesterolio ly-
gis, pagerėja širdies darbas, kvėpavimas, apie 60
proc. atvejų  išnyksta II tipo diabetas. Minusas – rei-
kia reguliuoti žiedelius, laikas nuo laiko juos su-
spausti arba atleisti.

Viena iš naujesnių, pradėta apie 2000 m. –
skrandžio dalies pašalinimo operacija (angl. ,,sleeve
gastrectomy”). Pacientas neturi svetimkūnio savo
organizme, o svorio numetimo ir sveikatos būklės
pagerinimo rezultatai yra dar geresni, nei apjuosus
skrandį žiedeliu. Amerikoje šių efektyvių opera-
cijų skaičius labai greitai auga.

Skrandžio apeinamoji operacija (angl. ,,gastric
bypass”), pradėta daryti apie 1970 metus, kai dar ne-
buvo laparoskopijos, įvykdė revoliuciją nutukimo gy-
dyme. Pasak Gintaro Antanavičiaus, šitų operacijų
rezultatai palyginus labai geri: išgydoma apie 85 proc.
II tipo diabeto atvejų – pacientams nebereikia vaistų,
sunormalėja jų cukraus funkcija, nukrenta kraujos-
pūdis, o ir svorio numetama daugiau. Kol kas, tai
pati populiariausia operacija Amerikoje. 

Ketvirtoji – dvylikapirštės žarnos apeinamoji
operacija (angl. ,,biliopancreatic diversion with duo-
denal switch”) – yra šiek tiek kontroversinė. Yra ma-
nančių, kad ji labai agresyvi ir tinka gal tik ypač nu-
tukusiems. Po šios operacijos II tipo diabetas išnyksta
98 proc. ligonių – tai didžiulis pasiekimas. Daugiau
nei 80 proc. pacientų išnyksta ir kiti negalavimai,
taip pat žymiai efektyviau išlaikomas numestas svo-
ris. Tačiau po šios operacijos reikia būti nusiteikus
visą likusį gyvenimą vietoj buvusių vaistų gerti vi-
taminus, mineralus ir baltymus, o kad žmonės daž-
niausiai jaučiasi taip gerai, jog užmiršta savo įsipa-
reigojimą vartoti papildus, ir ilgainiui organizmui
gali pradėti trūkti reikalingų medžiagų. 

Brangus gydymas apsimoka

Gintaras Antanavičius per mėnesį atlieka 20–24
dideles operacijas, trečdalis jų – dvylikapirštės žar-
nos apeinamosios operacijos. Jos ilgos (užtrunka
apie 3–4 valandas), labai sudėtingos, dažnai atlie-
kamos naudojant robotinę technologiją. Robotinių
operacijų lietuvis per mėnesį padaro 5–6. 

Chirurgas pastebi, jog Amerikos ligoninėse po
operacijos praleidžiama labai nedaug laiko. Dabar,
kai operacijos atliekamos laparoskopiškai, po
skrandžio apjuosimo pacientai išleidžiami namo tą
pačią dieną, po skrandžio sumažinimo ir skrandžio
apeinamosios operacijų ligoninėje praleidžia vieną
naktį, o po pačios sudėtingiausios dvylikapirštės
apeinamosios operacijos – dvi. Gintaras Antanavi-
čius mano, kad viskas surišta su ekonomika. Ben-
dra tendencija – siekiama kuo mažiau žmogų pjaus-
tyti, kad jam būtų geriau ir jis kuo greičiau pa-
sveiktų, nors chirurgui tai gal ir žymiai sunkesnis
darbas. Ir kad kuo mažiau komplikacijų būtų. Ro-
botas ypač sumažina komplikacijų tikimybę, nes
darbas būna tikslesnis. ,,Sakykim, – sako chirurgas,
– dariau operaciją laparoskopiškai ir susiuvau ne-
ypatingai tiksliai, nes negalėjau gerai matyti, ar inst-
rumentus valdyti man buvo nepatogu... Tai pasi-
taiko itin retai, bet, vis tiek tai labai didelis ekono-
minis nuostolis ir ligoninei, ir ligoniui – jis paskui
mėnesiais nuo to gydysis. Šiais laikais komplikacijos
pasitaiko labai retai, bet jei aš dar galiu sumažinti jų
tikimybę, tarkim, iki vienos iš dviejų šimtų, tai bus
didelis pasiekimas. Amerikoje į viską žiūrima per
ekonominę prizmę, bet tuo pačiu ekonomika atsi-
muša į žmogaus gerovę. Buvęs telšiškis ne tik ope-
ruoja, bet ir dirba akademinį darbą, dalyvauja tarp-
tautiniuose chirurgų kongresuose, keletą kartų
skaitė paskaitas ir Vilniaus universitete. Paklaus-
tas, ar nesiruošia operuoti kitose pasaulio šalyse,
ne tik Amerikoje, nusišypso: ,,Aš dar jaunas, dar
daug visko suspėsiu.”

Dr. Gintaras Antanavičius. Asmeninio archyvo nuotr.

RAMUNĖ LAPAS



viena didžiulė patalpa centre, o ap lin -
kui – apie dešimtį miegamųjų kamba-
rių.

Aplinkui namą – švarutėlė žalu -
tėlė veja. Lygi lygi – žolelės viena į vie -
ną – kaip kareivukai. Ir kažkokia
keista – lyg ne per žolę eitum, o per aš-
triaplaukį kilimą. Pasilenkiau, pa -
žiūrėjau – ogi žolė netikra. Ir išvis ne
žolė – sintetika. Net nemalonu pa -
sidarė. Paklausiau šeimininkę, ko -
dėl? – ar tikra žolė Holivude neauga, ar
dar kokia man nežinoma priežastis po
ta sintetine žaluma slypi? Pasi ro do,
kad žolė Holivude auga, ir net vi sai
neblogai, bet ji pasirinkusi sin te ti nę
dėl to, kad po ją laksto įžymybių šunys.
Na, o šuo, kad ir kokiai garse nybei pri-
klausytų, žiūrėk, ir pa lieka po savęs
krūvelę ar balutę.  Sin tetinę „žolę” nu-
plauni, ir vėl švaru.

Ir namas su visa dirbtine veja, pa -
sirodo, visai ne Rūtos, o jos tėvo. Tik
užrašytas jos vardu. Taip padaryta to-
dėl, kad pagal aktoriaus turtin gu mą
sprendžiama apie jo vertę ir net ta-
lentą. Jei esi turtingas – gauni mi li -
joninius honorarus, o jei tau moka mi-

lijonus – vadinasi, tu geras aktorius
ir tave filmuoti verta.

Tada aš galutinai įsitikinau, kad
Hamburgo žurnalistai, parašę apie
„mano nuosavą lėktuvą”, kuriuo aš
neva atskridęs į „Gojos” premjerą, iš
manęs nesijuokė – jie taip manė.

Rytojaus dieną mudu su Rūta nu -
važiavom į patį Holivudo „katilą”. Ji
filmavosi „Universal” kompanijoje.
Jos menedžeris, žinojęs, kad Rūta at-
siveš mane, sutiko mus laikydamas
Maskvos kino žurnalą „Ekran” su
mano nuotrauka ant viršelio.

Pirmiausiai nuėjome į filmavimo
aikštelę. Filmavo kažkokią juostą apie
kaubojus. Aš pamačiau aktorių Er-
nestą Borgneiną (Ernest Borgni ne).
Paskui Rūta mus supažindino. Ge-
riant kavą aš pa sa kiau, jog ne girdėjau
jo tariamo teksto. Ir nustebau išgir-
dęs, kad aparatū ra čia tokia jautri,
kad nieko, apšva rins, pagar sins ir bus
gerai – dėl to niekas nei laiko, nei juos-
tos neeikvos.

suvis pralinksmėjusi, tarė: „Va, dabar
ponas Banionis jau pradėjo propa-
gandą!”

Bene po šito susitikimo Juozas pa-
siūlė nuvežti mane į Los Andželą. Man
sutikus, jis pasakė, kad ten gyvena ak-
torė Rūta Kilmonytė-Lee, kuri filmuo-
jasi, vaidina teatre ir televizi joje, ir
svarbiausias – mėgsta bendrau ti su
savo tautiečiais.

Atvažiavus paaiškėjo, kad mano
gidas nežino tikslaus aktorės adreso.
Paskambino jos agentui – kur tau! –
tas ne tik adreso nedavė, bet net kal -
bėtis su Juozu iškart atsisakė.

Tada Juozui atėjo į galvą tikrai
išganinga mintis – nuvažiuoti į baž -
ny čią. Kas kas, o jau kunigas savo pa -
rapijiečių adresus žino ir savo žinio -
mis krikščioniškai pasidalys. Klebo -
nas iš tikrųjų mums ne tik davė Rū tos
adresą, bet ir pats čia pat su ja susi-
skambino. Rūta atvažiavo ir pasi ėmė
mane iš bažnyčios. Juozas galėjo ra-
miai grįžti namo – aš buvau paliktas
gerose rankose ir kaip tik tame pa-
saulio taške, kurį man, kaip kino ak-
toriui, labai rūpėjo pamatyti – Ho -
livude.

Rūta gyveno rajone, vadinamam
Beverly Hills. Tai viena turtingiausių
Holivudo žvaigždžių gyvenviečių. Na -
me, kaip esti dažniausiai Amerikoje –
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SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

Bus daugiau.

„Ten ne toks gyvenimas...”
DONATAS BANIONIS

3

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

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

630-941-2609

VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDies ir kraujagysliŲ ligosChirurgai

ViDaus ligos 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos�susitarus

akiŲ ligos

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA KERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DantŲ gyDytojai

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

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

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

ADVOKATAI

REAL ESTATE

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje,� tinkamą� ūkininkauti� ir
perku�mišką.�Apmokėjimas�per�ban�ką.
Sandorį�galima�atlikti�Lie�tuvoje�ir�JAV.�

Rolandas, tel. +370-616-93194

Donatas Banionis (k.) su vertėju Tarptautiniame kino festivalyje, Čikagoje. 1972 m.

Vaizdai iš A. Tarkovsky filmo ,,Solaris”
(1972), kuriame D. Banionis atliko pagrin-
dinį Kri s Kelvin vaidmenį.

Po poros savaičių tenykščiai lie -
tuviai susiskambino su tautiečiais
San Franciske, ir aš išvykau į tą mies -
 tą. Lyginant su Čikaga, San Franciske
lietuvių nedaug. Mane „pri glaudė”
Sidzikauskas (teisinin kas, diploma-
tas, Vaclovas Sidzikaus kas nuo 1951
m. – Lietuvos laisvės komiteto pirm.–
Red.), kurio sū nus Juozas ėmėsi mane
globoti.

Kaip visur, susitikau su vietos lie-
tuviais. Bekalbant viena moteriš kė
klausia: „Atleiskit, ponas Banioni, ar
Lietuvoje turite televizorius?” Tuo
metu turbūt pamaniau, kad ji arba
juokauja, arba nori pasityčioti, tai
ėmiau ir atsakiau: „Ne, televizorių
mes neturim.” Moteriškė tiesiog gyte
atgijo: „Matot, Banionis pasakė tei -
sybę! Jie neturi televizorių! O ką jūs
veikiate vakarais?” „Vakarais, – atsa -
kiau aš, – mes užsižiebiam žvakę, su -
sėdam aplink stalą ir lošiam korto mis.
O paskui žvakę užpučiam ir einam
miegoti.”

Susizgribau padaręs klaidą – juk
toli gražu ne kiekvienas žmogus turi
bent jau krislą humoro. Manau, kad ji
patikėjo mano atsakymais ir gal tebe-
tiki, jei savo akimis neįsitikino, kad te-
levizoriai tada buvo ne vien San Fran-
ciske. Pridursiu, kad man pasakius,
jog taip šnekėdamas tik juokavau, ji,
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Širdyje aš jam kalbėjau 

Henriko Žemelio 100-mečiui – per asmeninę prizmę
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Kai prieš porą mėnesių savo istorinių
datų užrašų knygutėje užtikau prie kovo
26-tosios paženklintą stebuklingą skai-
čių ,,šimtas”, supratau – nuo šio jubilie-
jaus ir asmenybės nepabėgsiu. Ir neno-
riu. Koks bebūtų kūrybinis iššūkis, o ne-
parašyti apie žiniasklaidos riterį Henriką
Žemelį man būtų tautinis nusikaltimas.
Juk netiesiogiai augau jo dvasioje.

...1965-tieji. Tuomet šių eilučių autoriui buvo
tik vienuolika. Tačiau kaip vakar prisimenu tra-
diciją – septintą valandą vakaro mano močiutė
įjungdavo WXRT stotį. Pasigirsdavo Emeriko Gai-
levičiaus „Prezidento Antano Smetonos” maršas, o
po šaukinio – ramus „Margučio” radijo laidų ve-
dėjo ir  redaktoriaus Henriko Žemelio balsas. Man
jau tada atrodė, kad girdžiu neeilinį žmogų, tuo pa-
čiu – labai ,,minkštą” ir malonų (apie tokius sa-
koma „who could never even kill a fly”). Tik gero-
kai vėliau sužinojau, kad jis  nemažai iškentėjo,
buvo gestapo suimtas ir kalintas Salaspilyje, o vė-
liau Dancige.

Mus siejo trys neakivaizdinės draugystės me-
tai. Henrikas tikrai to Čikagos priemiestyje Mel-
rose Parke augusio paauglio tuomet  nepažinojo.
Bet drįsčiau tvirtinti, jog būtent Žemelis buvo pir-
masis mano, vėliau pasukusio  žiniasklaidos link,
mokytojas. Ta septinta valanda prie radijo imtuvo
Amerikoje gimusiam vaikėzui tapo savotiška reli-
gine apeiga, kurios nesinorėjo praleisti, nes kal-
bėjo patyręs ,,žurnalizmo vilkas”, mokėjęs įžval-
giai vesti pokalbius ir parinkti tik tas žinias, kurios
išeiviui buvo būtinos ir įdomios. 

Paskui pasirodė „Akiračiai”. Iki tol nieko pa-
našaus išeivijoje nebuvo leidžiama. Itin kontro-
versinis, dažnai kandus, bet atviras ir tikrai pa-
triotinis dienraštis. Bėgdavau ir aš į Jurgio Janu-
šaičio „Paramos” maisto parduotuvę (pusiau slap-
tai – tokie buvo laikai) tų ,,Akiračių” pirkti. Mėn-
raštį skaitydavau daugiausia dėl Henriko komen-
tarų. 

* * *

Likimas lėmė, kad su Henriku man pavyko ir
asmeniškai susitikti – Tabor Farm, pas Valdą
Adamkų. Nors niekada oficialiai nepriklausiau-
Santaros – Šviesos sambūriui, į jų suvažiavimus
dažnai užklysdavau – iš dalies dėl to, kad išgirsčiau,
ką mano pirmasis žiniasklaidos mokytojas Henri-

kas Žemelis  pasakys.
O kai jo įkvėptas aš įsidrąsinau atsisėsti prie

radijo mikrofono, nuolat pagalvodavau – kažin, ar
Evanstone, o vėliau Fontanoje, Wisconsine gyve-
nantis Henrikas girdi mano laidas? Nežinojau. Ta-
čiau širdyje aš ir  jam kalbėjau...

* * *

Sutinku su Lietuvių išeivijos instituto Kaune
darbuotoja kolege Daiva Dapkute, „Draugo” pusla-
piuose rašiusia, jog Henrikas visą savo gyvenimą
buvo liberalas plačiąja šio žodžio prasme. Jo libe-
ralumas dažniausiai pasireiškė tolerancija kitaip
galvojantiems ir kitaip rašantiems. Jis laikėsi aiš-
kios nuostatos – jei kažkas nepatinka, galima para-
šyti viešai į spaudą, pareikšti tai, kas tave gniaužia.
Žemelis, kaip niekas kitas, suprato veiksmažodį
„diskutuoti”. Jis nenuolaidžiavo, nesitaikstė, bet
mokėjo mandagiai pasakyti, ką galvoja. 

Žemelis daug matė ir išgyveno. Okupaciją. Pog-
rindį. Nacių konclagerių košmarus. Buvo jis ir „Lie-
tūkio” garaže, Kaune įvykusių žydų genocido liu-
dininkas. Pokario metais Vokietijoje ėjo „Minties”
redaktoriaus pareigas. 1947 m. išleido savo prisi-
minimus „Okupantų replėse”. Atvykęs į Ameriką,
aktyviai įsijungė į lietuvišką veiklą – ALTą, Lietu-
vių Bendruomenę, Santarą-Šviesą. Rochesteryje
įsteigė lietuvišką radiją. Paskutinis kelionės eta-
pas – Čikaga, Evanstonas, Fontana. „Margutis” bei
„Akiračiai”.

* * *

Henrikas iškeliavo Anapilin 2000 m. lapkričio
12 d., tačiau jis tebėra gyvas tų žmonių, kurių gy-
venimą jis palietė, širdyse. Esu dėkingas likimui,
kad draugystę su juo tęsiu per jo ypatingą žmoną
Gertrūdą. Su ja susipažinome atsitiktinai prieš dau-
gelį vasarų Ravinia muzikos festivalyje. Pasirodo,
nepažinoję vieni kitų, piknikaudavome pievelėje to
paties medžio pavėsyje. Sykį pamiršome kamščiat-
raukį. Mandagi, besišypsanti moteris jį paskolino.
Išgirdęs, kad su drauge ji bendrauja vokiškai, už-
kalbinau. Pasirodo, tai buvo ,,Frau Žemelis”!

Dabar Gertrūda retai pasirodo Ravinia pieve-
lėje Highland Parke. Tačiau kelias pas „Frau Že-
melis” į Wisconsiną nėra toks tolimas. O ir ji kar-
tais užklysta į Čikagą aplankyti savo mielų bičiulių,
ypač Tėviškės parapijoje Western Springs. Dažnai
pabendraujame telefonu.

Taigi, dialogas su Henriku – per žmoną, mintis,
raštus ir prisiminimus – tebėra gyvas.

* * *

Visiems ir visada verta labiau vienas kito iš-
klausyti – taip darydavo Henrikas Žemelis, taip da-
ryti jis skatino kitus. Įsigilinkime į jo kadaise pa-
skelbtas mintis „Kodėl mes nesusikalbame” („Laiš-
kai lietuviams”, 1970 m. rugsėjo mėn. numeris). Šis
straipsnis išlaikė laiko egzaminą – šiandien aki-
vaizdu, kad Henrikas mąstė teisinga kryptimi.

Henrikas su tėvais Elena ir Jonu Žemeliais 1914 m. Henriko Žemelio šeima – žmona Gertrūda, dukra Benita
ir sūnus Martynas su pirmąja žmona

Korp. ,,Romuva” korporantai. Henrikas – pirmas iš kairės.

,,Margučio” studijoje su ekonomistu Algirdu Aglinsku. Asmeninio archyvo nuotr.
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Juzė Norvila, gyvenanti Brooklyn, NY, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Labai ačiū už paramą.

Alfonsas Alkas, gyvenantis Tampa, FL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Irena M. Kirkus, gyvenanti Lemont, IL, kartu su metinės „Drau go”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Alicia M. Solys, gyvenanti Juno Beach, FL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums labai dėkingi už
para mą.

S. P. Tauras, gyvenantis Ave Maria, FL, kartu su metinės „Drau go”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū už para-
mą.

A † A
FRANCESCA PRANĖ KUNGYTĖ

ŽYMANTIENĖ
Mirė 2013 m. balandžio 5 d., sulaukusi 93 metų.
Gimė Reistų kaime, pajūrio Žemaitijoje.
Liūdesyje liko: vaikai Sigutė Rastonienė, Jūratė Žymantaitė,

dr. Kastytis Žymantas, dr. Živilė Chirban Stukas, Gabija Žyman-
taitė, Sabina Žymantaitė, Jonas Žymantas, Daiva Kisielienė ir jų
šeimos; a. a. brolio dr. Zigmo Kungio žmona Regina Kungienė,
vaikai Zigmas, Vaidila, Jonas ir jų šeimos; brolis Stasys Kungys
su žmona Evangelina, vaikai Galinda Porter, dr. Arnoldas,  Re -
nata Prongos ir jų šeimos. Taip pat liūdi giminės, artimieji,
draugai Lietuvoje ir Amerikoje.

Atsisveikinimas įvyks penktadienį, balandžio 12 d. 9 val. ryto
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. Šv. Mišios bus auko-
jamos 10 val. ryto. Po šv. Mišių a. a. Pranė bus palydėta į
Lietuvių Tautines kapines amžinam poilsiui šalia vyro a. a.
Stasio Žymanto.

Vietoj gėlių, prašome aukoti The Sisters of  the Immaculate
Conception.

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

Liūdinti šeima

Tu išėjai sudie nepasakęs ir jau negrįši čia jau niekada.
Lai miško ošimas ir paukščių daina teskamba Tau amžinybės

dausose.

A † A
RIMANTAS ORLAUSKAS

Mirė savo namuose 2013 m. kovo 25 d. ištiktas širdies smūgio.
Gimė 1942 m. Lietuvoje, Šeduvos valsčiuje, Radvilonių

girinin kijoje. Buvo sūnus Genovaitės ir Vlado Orlauskų.
1944 m. paliko gimtinę ir išvyko tremties keliu į nežinią. 1948

m. pavasarį pasie kė Amerikos krantus, apsigyveno Čikagoje,
kur ir praleido savo vaikystės dienas. Buvo aktyvus Jūrų skau-
tas. Vėliau nutarė sa vanoriškai atlikti kariuomenės paskirtį. Po
2 metų užbaigus savo įsipareigojimus, grįžo į namus ir pradėjo
studijuoti universitete. Pasirinko miškininkystės žinybos sritį.

Po kelerių metų įtempto darbo, gavęs diplomą, buvo paskir-
tas darbuotis Colorado valstijoje. Prabėgus keleriems metams
gavo tar nybinį darbo paaukštinimą ir buvo perkeltas į Kali -
fornijos valstiją, kur ir sulaukė pensijinio amžiaus. Turėdamas
didelį prisi rišimą prie gamtos ir jos grožio, vėl grįžo į Colorado
ir planavo laimingai praleisti savo poilsio dienas. Tačiau neilgai
teko džiaug tis laime, nes likimo paskirtis buvo kita.

Giliame liūdesyje liko: žmona Jinny, sūnus Kristupas, duktė
Julie ir vyras Michael, teta Aldona Eidukonienė, pusbrolis Kęs -
tutis Eidukonis su šeima, daug pusbrolių ir pusseserių
Lietuvoje.

Laidotuvės privačios.

Liūdinti šeima

HENRIKAS ŽEMELIS

Jau kelinti metai lietuvių visuo -
me nėje vyksta gyvos diskusijos
ir gin čai dėl ryšių su Lietuva pa-

laikymo reikalingumo. Šiuo klausimu
nuo  monės žymiai skiriasi ir ginčai
kartais pasiekia labai aštrų pobūdį,
pa virsdami eiline demagogija ar pat -
rio tizmo matavimu, nes ginčijamės ne
dėl klausimo esmės, bet dėl klai din gų
ar nesuprastų tvirtinimų bei išva dų.
(...)

Pagrindinės priežastys
Tų ginčų įtampai didėjant ir viso -

kiems kraštutinumams imant viršų
prieš sveiką protą ir logiką, verta bent
trumpai pažvelgti į mūsų tarpu savio
santykių ir galvojimo evoliuci nį pro-
cesą, kuris, palikus gimtąjį kraš  tą, pa-
laipsniui tolo nuo realybės ir visą
mūsų visuomeninę bei politi nę veiklą
paženklino energijos ir lėšų eikvojimu
nerealiems planams ir veiks mams
vykdyti. Mes palaipsniui pradėjome
maišyti sąvokas, nesusi kal bėti pa-
grindiniais klausimais, sirg ti priešų
apsupimo liga iki tokio laipsnio, kad
pasidarė visiškai neįma noma vesti
protingą ir faktais pa grįstą dialogą.

Priežasčių buvo daug ir jos prasi -
dėjo nuo tos dienos, kai mes buvome
priversti palikti Lietuvą ir prieš savo
norą pasirinkti emigrantų gyvenimą,
kurio visiškai nepažinome ir nenuma -
tėme, kokie sunkumai mūsų lau kia at-
eityje.  (...)

Mūsų politiniai veiksniai tą pa dė -
tį dar pablogino, nes jie nuo pirmų jų
emigracijos dienų pasidarė di  džiau  siu
ginčų objektu. Užuot vadovavę pasi-
metusiai visuomenei ir nurodę nau -
jus uždavinius, jie pradėjo visą savo
veiklą grįsti partiniais ginčais, atsto-
vavimais,  tęstinumais, kompeten cijų
pasisavinimais ir kitomis am bicin go -
mis užmačiomis, nieko bend ra netu-
rinčiomis su pagrindiniais laisvėje gy -
venančių lietuvių siekimais. (...)

Taip pat pasaulio politinė padėtis
ir II pasaulinio karo pabaiga su savo
politinėmis ir teritorinėmis pasekmė -
 mis turėjo įtakos mūsų galvosenai ir
laikysenai, nes mes neturėjome nė ma-
žiausio supratimo, kokia linkme vys-
tysis pokarinė politika, priešingai – ti-
kėjome stebuklui, kad kažkas pa suks
istorijos ratą atgal mums pageidau-
jama linkme.

Tuo pačiu metu į visokias veiklos
viršū nes iškilo asmenys, kuriems ne -
kompetentingumo žodis būtų per švel-
nus. Visokie buvę raštininkėliai,
paštinin kai, viršaičiai ar vargoninin-
kai pra dė jo duoti toną mūsų visuome -
ni niam ir kultūriniam gyvenimui. Su
jais ne tik susikalbėti buvo neįma -
noma, bet pradėjo trūkti paprastos
min ties ko munikacijos – vieni nesu -
prato, ką kiti įrodinėja, tvirtina ar nei -
 gia, pvz., kad ir ryšių su Lietuva klau-
simu. (...)

Tokiose aplinkybėse iškilo mūsų
minėtos ryšių su Lietuva klausimas,
kuris kai kurių veikėjų buvo bando-
mas per  statyti, kaip likiminis lietu-
viškosios emigracijos apsisprendimas:
ar už laisvės kovą, ar už tautos prie-
vartos pripažinimą ir įteisinimą. (...)

Ne bendradarbiavimas, o ryšiai
Pradžioje norėtųsi pasisakyti dėl

šio klausimo terminologijos. Visi tie,
kurie yra priešingi bet kokiems ry -
šiams su Lietuva, primeta savo opo-
nentams „bendradarbiavimo” ter-
miną. Iš tikrųjų, niekas to žodžio ne-

vartoja ir niekas to bendradarbiavimo
nesiekia. Čia tik eina kalba apie ry-
šius, apie santykius įvai  riomis formo-
mis ir, jei galima, apie tų santykių plė-
timą su Lietuvoje gyvenančiais žmo-
nėmis (...) 

Mes, gyvendami laisvojo pasau lio
pusėje, turime daug pirmenybių, di-
desnę judėjimo laisvę ir įvairių prie -
 monių savo tikslams siekti. Tad šiuo
klausimu mes turime rodyti inicia-
tyvą, turime būti ofenzyvoje, o ne prie-
šingai – bėgti nuo brolio, nuo pro gų
susitikti arba kažko bijoti, lyg mus,
laisvus žmones, sutikęs koks nors iš
anapus atkeliavęs pilietis, tegu ir ko-
munistas, tuoj nuginkluotų, o mes, pa-
kėlę rankas, pripažintume jam visas
teises į mūsų gimtąjį kraštą. (...)

Skirtumai ir riboti pasikeitimai 
Jokia valstybė negali uždaryti vi -

sų langų – atsiranda plyšiai, ir šviesa
ateina. Lygiai ir Sovietų Rusija nega -
lės nuo tų išorės įtakų apsisaugoti. O
vie na iš tų priemonių laisvės idėjų
sklidimui ir yra ryšių palaikymas bei
plėtimas, o ne izoliacija ir įvairių ba -
rikadų statymas.

Į tą ryšių palaikymo kompleksą
turime žiūrėti realiai ir be jokių sen-
timentų, nes priešingoji pusė, be abe -
jo, tą ryšių palaikymą nori išnaudoti
savo tikslams. Tai labai aišku iš oficia -
lios jų propagandos, pasikalbėji mų ir
kitokios siunčiamos medžiagos. Jie
nemėgsta skirti lietuvių tautos inte-
resų nuo rusų, o mes tuos da lykus mo-
kame labai gerai skirti. Mes gerai ži-
nome, kad tie visi ryšiai dar yra vien-
pusiški, kaip amerikiečiai pa sakytų
„One Way Street”. Mes gauname
viską: knygą, laikraštį, plokš telę ir ki-
tokią metai iš metų besikartojančią
propagandą, o pasiųsti į Lie tuvą nieko
negalime. Jie vis dar bijo ir mūsų, ir
Maskvos. Yra ir kitokių varžymų,
pvz., nuvažiavus į Lietuvą, negalima
aplankyti savo gimtosios vietovės,
mat, kaip aiškina oficialūs asmenys,
pasitaiko daug šnipų, lyg kiek vienas
Lietuvos kaimas būtų apstatytas ra-
ketomis... (...)

Ryšiai ir lietuvių emigracijos misija
Reikia neužmiršti, kad Lietuva

yra ne čia, emigracijoje, bet ten, ir Lie -
tuvos likimas bus sprendžiamas taip
pat ten tų pačių lietuvių, kurie suge-
bės išlaikyti tautinę sąmonę ir laisvės
troškimą, kurio nei metai, nei pries-
pauda, nei persekiojimai negali užslo-
pinti. Mes Lietuvai nereikalingi, bet
Lietuva mums reikalinga, jei norime
išlaikyti lietuvybę emigracijoje. Čia,
kaip sunkiai sergančiam li go niui, yra
reikalinga nuolatinė krau jo transfū-
zija ir ją gali suteikti ne tušti žodžiai,
bet gyva tautos dvasia, jos kūrybinė
galia ir gimtojo krašto žemė. (...)

Siekiant tų ryšių, neiš vengiamai
reikia turėti reikalų su tais tarpinin-
kais, Maskvos patikėti niais, kurie,
kaip krautuvės svarstyklės, sveria,
kiek vieniems ir kitiems galima
duoti... duonos ir žaislų. Bet tie tarpi-
ninkai yra lietuvių tautos mažuma, o
mūsų tikslas yra ne jie, o toji tautos
dauguma, kuri po ilgų priespaudos ir
izoliacijos metų rodo gyvastingumą,
meilę ir tikėjimą ateitimi. Todėl, man
atrodo, jau yra praėjęs laikas kalbėti
apie ryšių pa laikymo reikalingumą,
bet reikia gal voti ir svarstyti, kaip juos
plėsti, kad kuo didesnės abipusės nau-
dos susilauktų lietuvis Lietuvoje ir iš-
eivijoje.

Sutrumpinta

Kodėl mes nesusikalbame?
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� Balandžio 14 d. 9 val. r. Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijoje bus aukoja -
mos šv. Mišios už Anapilin iškeliavusius
Lietuvių Operos solistus ir choristus.

� Lietuvių dailės muziejus Pasaulio lie -
tuvių centre (Lemont) balandžio 13 d.,
šeš tadienį, 6 val. v. maloniai kviečia į
Ri mo Čiurlionio parodos atidarymą.  Pa -
ro da tęsis iki balandžio 30 d. 

� Pasaulio lietuvių centro metinis-atas -
kaitinis susirinkimas vyks balandžio 14
d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. PLC di -
džiojoje salėje. Regis tra ci ja nuo 11 val. r.

� Balandžio  13 d., šeštadienį, 7 val. v.
,,Bunkeryje” (8900 S. Archer Ave.,  Wi -
llow Springs, IL) kapelos ,,Sodžius”
,,Ce  pelinpolkė”. Įėjimas – 20 dol. Bi  lie -
tus galite įsigyti ,,Lithuanian Pla za”
(9921 S. Roberts Rd., Palos Hills, IL
60465) bei parduotuvėje ,,Old Vil nius”
(2601 75th St., Darien, IL 60561). Tel.
312-479-8648.

� Čikagos Lietuvių tautodailės insti tu -
tas balandžio 14 d., sekmadienį, nuo
11 val. r. iki 3 val. p. p. kviečia visuo -
me  nę į galerijos ,,Atvirų durų” (Open
Hou se) renginį Lietuvių dailės muzie -
juje, PLC. Galėsite pažiūrėti naujus ins -
ti tutui dovanotus rodinius. 

� Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) Atvelykio sek-
madienį, balandžio 14 d., 10 val. r. šv.
Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys.
Po pamaldų parapijos Mozerio salėje
vyks Lietuvių Romos katalikių moterų
20-os kuopos susirinkimas. Visi ma -
loniai kviečiami. Primename, kad ket -
virtadie niais 8 val. r. kun. Gediminas
Ker šys at našauja šv. Mišias lietuvių kal -
ba. Po šv. Mišių klausomos išpa žintys.

� ALRK Moterų sąjungos 3-os kuopos
pirmasis šių metų susirinkimas įvyks
balandžio 20 d., šeštadienį, 2:30 val. p.
p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa ra -
pijos salėje. Kviečiame visas nares da ly -
vauti. 

� ,,Misija Sibiras’12” dalyvė Eglė Čes na -
kavičiūtė balandžio 21 d. pasidalins įs -
pūdžiais iš kelionės po Sibirą tuoj po JAV
LB Lemont apy linkės narių susirinkimo,
ku ris vyks nuo 12:30 val. p. p. Lietuvių
Fon do salėje.

� Maloniai kviečiame į Lietu vių Fondo
metinį 50-ąjį narių suvažiavimą, kuris
įvyks balandžio 28 d., sekmadienį, PLC
(14911 127th St., Lemont, IL 60439).
Registracija – 10 val. r., su va žia vimo
pradžia – 12:30 val. p. p. 

� Gegužės 5 d., sekmadienį, Jaunimo
centro Moterų klubas po 10:30 val. r.
šv. Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje malo -
niai kviečia užsukti į JC kavinę paska -
nauti mielinių blynų. Gautas pelnas bus
skirtas JC paremti.

� Lietuvių tautinių šokių ansamblis
,,Grandis” gegužės 11 d., šeštadienį, 5:30
val. p. p. kviečia į me tinį koncertą, ,,Gy -
venimo tėkmė – nuo lopšio iki su tuok -
tuvių”, kuris vyks Ritos Riškienės sa lėje,
Pasaulio lietuvių centre (Le mont). Kon -
cer te dalyvaus visi an samb lio šokėjai.
Bus švenčiamas vaikų ratelio 20-asis
jubiliejus. Po koncerto – vaišės. Daugiau
informacijos galite gauti tel. 630-257-
0153 (Žibutė Pranckevičienė) arba tel.
630-243-6313 (Beatričė Čepelienė).

IŠ ARTI IR TOLI...

� Balandžio 14 d. 2 val. p. p. kviečia me
į Vytauto V. Landsbergio ir Ievos Nar   ku -
tės koncertą, skirtą Neringos sto vyklai
pa  remti. Koncertas vyks Font bo n ne Aca -
de my (930 Brook Rd., Milton, MA). No -
rinčius paremti  stovyklą, auką prašoma
siųsti adre su: Neringa, 600 Liberty Hwy,
Putnam, CT 06260.

� ,,Fraternal Order of Eagles” (1151 S.
Ga lena St., Aurora, CO 80247) balan -
džio 28 d., sekmadienį, 3 val. p. p. vyks
Motinos dienos popietė. Vaikučiai pa -
sveikins mamytes, bus vaišės. Kviečia -
me dalyvauti. Daugiau informacijos su -
teiks Narimantas Gruzdys el. paštu: na -
ras2@comcast.net

� Apreiškimo parapijos salėje (259 N.
5th St., Williamsburg, Brooklyn, NY) šeš-
tadienį, gegužės 4 d., 10:15 val. r. vyks
vyresniųjų skaučių draugovės ,,Vi lija” su-
eiga. Kviečiame skautes ir tas, kurios
nori įsijungti į mūsų veiklą. Apie  dalyva-
vimą prašoma pranešti el. paštu: djmatt-
tis@gmail.com (Daina Mattytė). Norin-
čius daugiau sužinoti apie New York lie-
tuvių skautų sąjungos veiklą, prašoma
kreiptis el. paštu: aldute.belzer@ gmail.
com

ČIKaGOJe 
IR

aPYLINKĖSe

Advokatas
VyTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

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

Tel. (773) 847-7747

SKELBIMAI

Tradicinių Atvelykio vaišių, kurias Pasaulio lietuvių centre balandžio 7 d. su ruošė
Moterų renginių komitetas, svečius maloniai pasitiko Irma Deveikienė (kai rėje) ir Alė
Karalienė.                                Laimos Apanavičienės nuotr.

Antradienį, balandžio 9 d., United Center susitikimas tarp Toronto ,,Raptors” ir
,,Chicago Bulls” baigėsi santykiu 101:98. Didžiulėje sporto salėje tarp žiūrovų  buvo
daug lietuvių, atėjusių palaikyti ,,Raptors” komandoje žaidžiantį Joną Valančiūną. (Nr.
17). Buvo ne tik įdomu žiūrėti varžybas, bet ir malonu girdėti, kaip vedantieji taisyklin-
gai taria nelengvai ištariamą šio  krepšininko pavardę.  L. Apanavičienės nuotr. 

Švč.� Mergelės�Marijos� Gimimo� parapija� (Marquett� Park)� organizuoja� au�tobusą
važiavimui�į�Lietuvių�Operos�premjerą,�G.�Donizetti�operą�,,Meilės�eliksyras”,�kuri�balan-
džio�28�d.,�sekmadienį,�vyks�J.�Sterling�Mor�ton�High�School�auditorijoje�(2423�S.�Austin
Blvd.,�Cicero,�IL�60804).�Autobusas�išvyks�2�val.�p.�p.�nuo�Švč.�Mergelės�Marijos�Gimimo
bažnyčios.�Pakeliui��sustos�prie�Švč.�Mergelės�Marijos�Nekaltojo�Prasidėjimo�bažnyčios
(2745�W.�44th�St.,�Chi�ca�go,�IL)�Brighton�Park.�

Vietų� skaičius� ribotas. norinčius į LO premjerą vykti autobusu, prašoma
 skambinti tel. 773-776-4600 (Audra). Užsisakyti�vietas�ir�susimokėti�iki�ba�lan�džio�17
d.

Bi�lietai�į�Lietuvių�Operos�premjerą�pardavinėjami�,,Atlantic�Ex�press”��(2719 W.�71st
St.,�Chicago,�IL�netoli�,,Sek��ly�čios”);�tel.�773-434-7919,�,,Old�Vilnius�Ca�fé”��(2601�75th�St.,
Darien,�IL),�,,Li�thuanian�Plaza�Bakery�&�Deli”�(9921�S.�Roberts�Rd.,�Palos�Hills,�IL).

Nuo�1992�metų�Draugo�fondas�padeda�išlaikyti
mūsų�lietuvišką,�katalikišką�„Draugo”�laikraštį.

Prisiminkite�Draugo�fondą�savo�testamente.
Keletas�stambesnių�palikimų�užtikrins�laikraščio
gyvavimą�daugeliui�metų!��

Remkime Draugo fondą

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

www.draugofondas.org

IV�JAV�lietu�vių�ka�ta�likų�sielovados�konferencija�
,,Jėzaus Kristaus pašaukti (Rom�1:6); 

Pasauliečių vai dmuo  Baž nyčios pasto racijoje”
balandžio�12–13�dieno�mis 

Balandžio 12 d. 7 val. v. – Taize�(maldos,�giesmės,�meditacija)�ir�Agape�Pal.�Jurgio
Ma�tu�laičio�mi�sijoje� (14911�W.�127th�St.,� Le�mont,� IL).�Dalyvauja� ,,Exultate”�vadovė�Rita
Čyvaitė-Kliorienė,�instrumentalistai,�kantoriai.

Balandžio 13 d. Ateitininkų�na�muose�(1380�Cas�t�lewood�Dr.,�Le�mont,��IL)�nuo�9�val.
r.�iki�4:30�val.�p.�p.�– konferencija.�Paskaitos:�dr.�Aldona�Lingertaitienė�– ,,Pasauliečių�vaid-
muo� Bažnyčioje:� pašaukimas� į� šventumą”� ir� ,,Evangelizacija:� lengva� ar� sunku?”.� Rita
Čyvaitė-Kliorienė�– ,,Kas�gieda�giesmes�– tas�dvigubai�meldžiasi”�ir�,,Mūsų�ateitis”.�

5�val.�p.�p.�šv.�Mišios�Palaimintojo�J.�Matulaičio�misijoje.�
7�val.�v.�PLC�didžiojoje�salėje�tautinių�šokių�grupės�,,Spindulys”��Kocertas,�po�jo�– va�-

karienė.� Apie� dalyvavimą� koncerte� ir� vakarienėje� pranešti� el.� paš�-
tu: matulaitismission@ sbcglobal.net

Konferencijoje� dalyvauja:� URM� Užsienio� lietuvių� departamento� ambasadorė
ypatin�giems� pavedimams� Gintė� Damušytė,� Lietuvos� Respublikos� ambasadorius� JAV
Žygimantas�Pavilionis,�Čikagos�arkivyskupijos�augziliaras�vysk.�Andrew�P.�Wypych,�pre-
latas�Edmundas�Putrimas,�Antanas�Saulaitis,�SJ�ir�kt.� 

Daugiau� informacijos:� tel.� 630-257-5613  arba  el.� paštu:� matulaitis�mi�ssion@�-
sbcglobal.net.�


