
Vilnius. – Balandžio 16 dieną 95-ąjį jubiliejų šventė
iškilus Lietuvos verslininkas ir filantropas Juozas Pet-
ras Kazickas. 

Gimęs Čiornaja Padinoje, Saratovo gubernijoje, kur
buvo ištremti jo seneliai, 1893 metų sukilimo dalyviai,
Juozas P. Kazickas su tėvais 1922 metais grįžo į Lietuvą.
Studijavo ekonomiką Vytauto Didžiojo universitete
Kau ne ir Vilniaus universitete. Pastarajame susipažino
su būsima žmona Aleksandra. 1944 metais su žmona ir
dukra pasitraukė į Vokietiją, o iš ten – į JAV. Yale Uni-
versity apsigynė ekonomikos mokslų daktaro diserta-
ciją. Dirbo profesoriaus asistentu Georgetown Universi -
ty ir konsultantu JAV Gynybos bei Užsienio reikalų mi-
nisterijose.

Po 35 metų grįžęs į Tėvynę, dr. Juozas P. Kazickas čia
pradėjo savo verslą. Jis į Lietuvos rinką pritraukė stam-
bių investuotojų, tarp kurių – ,,Philip Morris”, ,,Coca-Co -
la”, ,,Motorola” bei  susivienijimas ,,Williams”.
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Yra daug lengviau būti gailestingu, negu teisingu.  – A. Graf
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ŠIAME NUMERYJE:

Taizé vakaras – 8 psl.

Trisdešimt pavasarių be 
kun. Stasio Ylos – 12 psl.

Iškilmingai 
atsisveikinta su
Margaret Thatcher

Verslininkui ir filantropui Juozui P. Kazickui – 95

Londonas. – Margaret Thatcher balan-
džio 17 dieną buvo palydėta į paskutinę kelio -
nę  ne tik didelėmis iškilmėmis, bet ir su pro-
testais, kurie atspindėjo jos, kaip visuomenę
skaldančios politinės figūros, statusą. Lon-
dono vyskupas Richard Chartres, kreipda-
masis į 2,3 tūkst. Šv. Pauliaus katedroje susi-
rinkusių laidotuvių dalyvių, užsiminė apie
tas stiprias emocijas, kurias velionė kelia ir
dabar, praėjus 23 metams po pasitraukimo iš
ministrės pirmininkės posto. ,,Ta prieštarin -
gų nuomonių audra sukasi aplink ponią
Thatcher, kuri tapo simboline figūra. Bet
šian  dien tikrosios Margaret Hilda Thatcher
palaikai yra čia, jos laidotuvių pamaldose.
Po gyvenimo, nugyvento politinių ginčų kait-
roje, audros, stojo didelė ramybė”, – kalbėjo
vys kupas.

Ceremonija Šv. Pauliaus katedroje buvo
surengta devynios dienos po to, kai 87 metų
Margaret Thatcher balandžio 8 d. mirė nuo
insulto. Karstą katedros vakariniais laiptais
užnešė aštuoni kariškiai iš junginių, dalyva-
vusių Folklandų kare. Pačioje katedroje tarp
kviestinių dalyvių buvo karalienė Elizabeth
II, jos vyras princas Philip, velionės politi-
niai kolegos ir priešininkai, garbūs asmenys
iš viso pasaulio, 11 premjerų ir du buvę JAV
valstybės sekretoriai. Ministro pirmininko
laidotuvėse Anglijos karalienė dalyvavo tik
1965-aisiais, pagerbdama Winston Churchill
atminimą.

Nukelta į 14 psl.

Nukelta į 3 psl.

Šv. Pauliaus katedroje atsisveikinama su buvusia prem-
jere Margaret Thatcher.                            EPA-ELTA nuotr. 
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Pats metas prisiminti, ko buvome mo-
komi Vilniaus universitete. Ogi svar-
biausių dalykų – studijuoti pirmi-

nius šaltinius ir nesusipainioti šaluti-
niuose, išvestiniuose reiškiniuose. Taigi
prieš du gerus dešimtmečius Vilniaus uni-
versitete studijuojant žurnalistiką teko
laimė sutikti gausų būrį dėstytojų, kurie
pasižymėjo protingu reiklumu – liepdavo
nagrinėti būtent pirminius šaltinius. Reik-
lieji dėstytojai taip pat siekdavo, jog mes,
studentai, kūrinius skaitytume atidžiai, nepraleis-
dami nė vieno puslapio, nė vieno skyriaus. Princi-
pingieji dėstytojai skubėjo mums įkalti į galvas
svarbiausią taisyklę – vertinant kūrinius ar reiški-
nius neužtenka vien anotacijų ar recenzijų skai-
tymo. 

Šiandien ši gyvenimiška išmintis Lietuvoje daž-
nokai pamirštama arba net ignoruojama. Ją pa-
miršta arba sąmoningai ignoruoja net tie, kurie
mums kadaise draudė vertinti kūrinius ar reiški-
nius nesusipažinus su visa būtina literatūra. 

Štai tik vienas pavyzdys. Prie puikiųjų savo dės-
tytojų priskiriu dabartinę Seimo narę Aušrinę Ma-
riją Pavilionienę. Jos kadaise skaitytos paskaitos
apie užsienio šalių literatūrą paliko neišdildomą
įspūdį. Būdama reikli, principinga dėstytoja, kaip ir
visi kiti puikieji dėstytojai ji reikalaudavo, jog bū-
tume perskaitę visą Hemingway, Remarque ar Sa-
linger.

Seminarų, įskaitų, egzaminų metu ji stengda-
vosi išsiaiškinti, ar studentas susipažinęs su visu
kūriniu. Ji būtinai pateikdavo ,,suktų” klausimų, į
kuriuos įmanoma atsakyti tik perskaičius romaną
nuo pirmojo iki paskutiniojo puslapio. Jei tik dės-
tytoja pajusdavo, jog studento skaitymas – paviršu-
tiniškas, toks antrakursis ar trečiakursis niekuo-
met nesulaukdavo aukšto įvertinimo. 

Gerbiu buvusią dėstytoją A. M. Pavilionienę už
rimtą požiūrį į užsienio literatūrą. Tačiau pasi-
gendu tokio pat principingo jos požiūrio į politiką ir
teisę. Viešojoje erdvėje parlamentarė A. M. Pavilio-
nienė yra teigusi, esą jai užtenka trumpučio vaizdo
įrašo, kurį specialiai Seimo komisijai pateikė pro-
kurorai, siekiantys Neringą Venckienę patraukti
baudžiamojon atsakomybėn.

Visi puikiai prisimename: prieš apsispręsdama,
ar leisti N. Venckienę patraukti baudžiamojon atsa -
komybėn, specialioji parlamentinė komisija reika-
lavo, jog prokurorai pateiktų visą turimą filmuotą
medžiagą, tuo tarpu prokurorai gynėsi negalį to pa-
daryti prisidengdami nepilnamečio vaiko teisėmis.

Galų gale pasiektas neva protingas kompromi-
sas: parlamentarų komisijai parodyta ne visa, o tik
trumputė filmuotos medžiagos ištrauka. Suprask,
tos ištraukos užtenka, kad Seimo nariai pajėgtų ap-
sispręsti, leisti ar neleisti N. Venckienę patraukti
baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jos
teises ir laisvę.

Vadovaujantis Vilniaus universiteto studen-
tams taikytu A. M. Pavilionienės principu, parla-
mentarai pasielgė neteisingai, pasitenkindami iš-
traukų peržiūrėjimu. Balsuoti parlamentarai ga-
lėjo tik nuodugniai susipažinę su visa filmuota me-
džiaga. O jei tėra ištraukos, vadinasi, sąžiningas
balsavimas – neįmanomas. Parlamentarai privalėjo
prisipažinti nežinantys, kaip balsuoti, nes jie ne-
matė viso vaizdo įrašo. Žodžiu, prokurorai privalėjo
iš Seimo posėdžių salės išeiti nieko nepešę. Juk spe-
cialioji Seimo komisija – tai ta įstaiga, kuriai ne tik
galima, bet ir privalu pateikti visą viešai neskelb-
tiną informaciją. Seimo specialioji komisija – ne
žur nalistai. 

Bet Seimas balsavo nesusipažinęs su visa pro-
kurorų surinkta informacija. Ką galėtų reikšti ,,Są-
mokslo terorijoje” (Baltijos TV, vedėjas Arnas Kli-

večka) nuskambėję A. M. Pavilionienės teiginiai,
esą jai užteko ir trumputės ištraukos? Klausantis
minėtoje laidoje savo požiūrį  dėsčiusios A. M. Pa-
vilionienės taip ir knietėjo paklausti: nebeatpažįstu
Jūsų, gerbiama dėstytoja...

Ypač keblu suvokti, kodėl prokurorai nu-
sprendė vietoj filmuotos medžiagos parlamenta-
rams pateikti skandalingųjų Garliavos įvykių ap-
rašymą. Sveiku protu nebesuprantami dalykai: ar
įmanoma popieriuje tiksliai išguldyti tokių  nesuta -
rimų esmę? Bent jau tiems, kurie Vilniaus univer-
sitete rimtai studijavo žurnalistiką, akivaizdu, jog,
siekiant ypatingo tikslumo ir nešališkumo, protin-
giausia... studijuoti pirminius šaltinius, ypač kai
pir miniai šaltiniai – vaizdo įrašas.

Iškalbingas ir žemaitiškas pavyzdys. Plungėje
šiandien teisiamas vyriškis, neva norėjęs kitų ran-
komis susidoroti su savo kaimynu. Plungės miesto
prokuratūra kaltinamajam pareiškė rimtų prie-
kaištų: neva jis ieškojo žmogaus, kuris sumuštų
kaimyno, su kuriuo nesutariama, sūnų, paniekintų
kaimyno dukrą, padegtų kaimyno garažą... Ši byla
tęsiasi užtektinai ilgai. Jos tyrimui sutelktos rimtos
pajėgos. Tačiau pagirti Plungės ir kitų gretimų ra-
jonų specialiųjų tarnybų už budrumą neapsiverčia
liežuvis. Nes į dienos šviesą išvilkti pavojai labiau
panašūs į pritemtus nei realius pavojus.

Juolab kad balandžio 10-osios dienos teismo po-
sėdyje paaiškėjo, kad baudžiamąsias bylas nagri-
nėjantis teismas neturi vieno iš svarbiausių įkalčių.
Kalbu apie administracinio teismo posėdžio garso
įrašą, neva įrodantį, jog vadinamasis blogasis plun-
giškis kadaise išties viešai paklausė, kas gi jam liko
– gal nušauti oponentą ir pačiam nusišauti. Tada va-
dinamąjį blogąjį plungiškį ginantis advokatas pa-
prašė, jog baudžiamuosius reikalus nagrinėjantis
teismas apklaustų administracinio teismo atstovus,
kurie girdėjo viešai ištartus žodžius apie šaudymą. 

Bet šio pobūdžio apklausa nebuvo surengta.
Taigi neturime teismo posėdžio metu privalomai
daromų garso įrašų, galinčių pademonstruoti apie
viešai ištartus žodžius ,,nušausiu ir pats nusišau-
siu”. Taip pat neturime šiuos žodžius girdėjusių ofi-
cialių pareigūnų liudijimų. Vaizdžiai tariant, netu-
rime pirminių šaltinių, kurie mums leistų susi-
gaudyti, kada tiksliai, kokiomis aplinkybėms ir ko-
kiomis intonacijomis tie bauginimai buvo ištarti.
Užtat turime daugiau nei metus tebesitęsiančią bau-
džiamąją bylą, kurios narpliojimui mestos milži-
niškos pajėgos – policininkai, ikiteisminio tyrimo
tyrėjai, prokurorai, teisėjai, advokatai. Gal suskai-
čiuokime, kiek valstybei jau kaštavo tokios bylos
nagrinėjimas?

Panaši tradicija, kai nagrinėjami ne pirminiai,
ne svarbiausi šaltiniai, vyrauja ne tik teisinėse, bet
visose Lietuvos sferose, įskaitant ir politines, ir eko-
nomines.

Prisiminkime, ką balandžio 16-ąją per LRT
laidą ,,Įžvalgos” pasakė Kovo 11-osios Akto signata-
ras, buvęs VSD vadovas Mečys Laurinkus, ieškoda-
mas  rimtų ir nerimtų politinių Lietuvos aktualijų.
Šis politikas stebėjosi, kodėl Lietuva nuo ryto iki va-
karo  tiria scenarijus, kokių poreikių vedini bando
susijungti Rolando Pakso ,,tvarkiečiai” su Viktor
Uspaskich ,,darbiečiais”. Tarsi ši tema būtų valsty-
bei gyvybiškai svarbi. Tarsi nebūtų aišku, jog čia di-

delės įtakos turinti baudžiamoji ,,juodo-
sios buhalterijos” byla.

Atsakydamas į žurnalisto Virgini-
jaus Savukyno klausimus buvęs sau-
gumo vadovas nuoširdžiai stebėjosi, ne-
jaugi Lietuva nematanti, jog susijungimo
sumanytojai gausiai blefuoja, siekdami
dirbtinai ,,atkreipti dėmesį į save” ir tuo
pačiu trukdydami piliečiams sutelkti dė-
mesį į gyvybiškai svarbias temas. Saky-
kim, premjero Algirdo Butkevičiaus su-

sitikimai su Rusijos politikais ir pokalbiai su ,,Gazp-
rom” vadovybe – tūkstantį kartų svarbesni bei ak-
tualesni. Jei studijuoti, tai būtent šiuos įvykius. Bet
Lietuva noriai studijuoja ir pašalinius, ir šaluti-
nius reiškinius, tuo pačiu prarasdama daug jėgų,
reikalingų svarbiausioms temoms.

Panašiu būdu nutylėtas ir Seimo nario Ryto
Kupčinsko apsilankymas pas Lietuvos kultūros mi-
nistrą dėl vadinamųjų lenkiškųjų reikalų. Šių eilu-
čių autoriaus kalbintas parlamentaras R. Kupčins-
kas išsamiai papasakojo, kaip Lietuva praranda Vil-
niaus kraštą, atiduodama jį į lenkiškas rankas. Kas
tai jei ne tragedija? Juk prarasdami Vilniaus kraštą
mes tuo pačiu išduodame savo brolius latvius, ku-
riuos politinės rusakalbių jėgos spaus pasiremda-
mos tokiais pat argumentais, kaip dabar mus spau-
džia Lenkų rinkimų akcija. 

Deja, triukšmas dėl prarandamų pozicijų Rytų
Lietuvoje – ne toks didelis lyginant su diskusijomis
dėl ,,tvarkiečių” ir ,,darbiečių” nuoširdžios ar taria -
mos sąjungos. Kaip paaiškinti tokias viešųjų dis-
kusijų disproporcijas? Bijome už save keliolika
kartų didesnės kaimynės?

Be abejo, niekas nepaneigs, jog Lenkija – ir įta-
kingesnė, ir didesnė. Mes jos nesulietuvinsime. O ji
mus sulenkinti – pajėgi. Ir vis dėlto Lietuva, kai
nori, moka parodyti dantis net ir labai didelėms
valstybėms. Pavyzdžiui, Rusijai. Susiraskime šių
me tų kovo mėnesio rusišką mėnesinį leidinį ,,So-
veršenno sekretno”. Ten rasite išsamų Dmitrijaus
Florino straipsnį ,,Heda ir kiti, belaukiantys vai-
kystės”.  Straipsnių autorius pasakoja apie Vilniaus
SOS vaikų namuose auginamus čečėnų tautybės
ma žylius. 

Tuos tėvų per karą netekusius mažylius buvo
įsivaikinę prie Kauno ne vienerius metus gyvenę
Hadižatas ir Malikas Gatajevai. Bet Gatajevai neži-
nia dėl ko neįtiko Lietuvos specialiosioms tarny-
boms, buvo įkalinti ir galų gale priversti politinio
prieglobsčio prašyti Suomijoje. Gatajevai šiandien
Suomijoje ir gyvena. Bet į Suomiją drauge su jais iš-
važiavo ne visi jų globoti našlaičiai. Šešetas liko
Lietuvoje.

Akivaizdu, jog šešiems čečėnų našlaičiams ge-
riau gyventi su tais, kurie turi čečėniško kraujo. Bet
Lietuva tų šešių mažylių niekam neatiduoda. Ne-
atiduoda nei Helsinkyje nuo lietuviškų persekio-
jimų pasislėpusiems Gatajevams. Neatiduoda ir Lie-
tuvoje reziduojantiems Rusijos diplomatams, pri-
menantiems, jog minėti vaikai – Rusijai priklau-
sančios Čečėnijos gyventojai. Neatiduoda ir dabar-
tiniam Čečėnijos vadovui Ramzanui Kadyrovui,
tvirtinančiam, kad čečėnų vaikus turi auklėti tik če-
čėnai. 

Šiuo konkrečiu atveju Lietuva elgiasi labai drą-
siai, įžūliai, net iššaukiančiai. Nebijome nei Rusijos
diplomatų spaudimo, nei karingojo R. Kadyrovo
grasinimų. Nors turėtume pripažinti, jog čečėnų
mažyliams išties geriau gyventi su savais. Ši tiesa –
kaip aksioma, nereikalaujanti papildomų įrodymų.

Taigi kai norime, sugebame būti užsispyrę, at-
kaklūs ir drąsūs. Bet savąjį užsispyrimą, atkaklumą
ir drąsą kažkodėl rodomu ne ten, kur gyvybiškai
svarbu.  

Lietuviškųjų viešųjų 
diskusijų keistenybės
GINTARAS VISOCKAS
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Kai šių metų balandžio 8 d. Lon done po pa-
sikartojusių insulto prie puolių, būdama
87 metų, mirė buvusi Didžiosios Brita-

nijos vyriausybės prem jerė (PM) Margaret
Thatcher, beveik viso pasaulio žiniasklaida pri -
siminė tą prieš beveik ketvirtį šimtmečio (1990
m.) nuo valdžios vairo pa sitraukusią kietą ko-
votoją už teisin gesnę ir geresnę Angliją.

Jos ir jos konservatorių (Tories) partijos
politika išgelbėjo Darbo (La bour) partijos vedamą
kraštą, kuris praėjus keliolikai metų nuo Antrojo
pasaulinio karo pabaigos, niekaip ne įstengė atsi-
gauti ekonomiškai ir atsta tyti savo politinį svorį
pasaulyje. Paliksiu pačiam skaitytojui spręsti, ar
iš Thatcher partijos politikos žings nių galėtų pasi-
mokyti ir da bar tinė JAV administracija bei Kongre -
sas.

Anglijoje ją dievina, kiti – prie šin gai, juodina.
Dabartinis Anglijos PM, David Cameron apie That-
cher taip pasakė: „Praradome nuostabią va dovę,
tik rą patriotę britę”. JAV prez. Barack Obama ap-
gailestavo, kad Amerika su Thatcher mirtimi pra-
rado savo ištikimą draugę. Bet Darbo partijos narys,
buvęs Londono meras, Ken Livingston kaltina That -
cher suskaldžius anglus į dvi stovyklas: turinčiųjų
ir stokojančiųjų. Ko mentatorius Clarence Page tei-
gia: „Thatcher mažino mokesčius, vykdė privatiza-
ciją, kovojo prieš unijų neža botumą, mažino vals-
tybės išlaidas, ir taip daug kam palengvino buitį, bet
ir nuskurdino kitus.”

Margaret gimė pasiturinčioje Beatrice ir Alfred
Roberts šeimoje. Jos tėvas buvo mažo  rytinės Ang-
lijos miestelio Grantham meras ir kartu nedidelės
maisto prekių krautuvės savininkas, moraliai prin-
cipingas, taupus, konservatoriškų pažiūrų žmo gus,
visa tai perdavęs ir dukrai. Oxford University įsigi-
jusi bakalaurą iš chemijos, ji trumpai dirbo pramo -
nėje. Netrukus jai nusibodo chemijos mėgintuvė-
liai. Londone baigus teisės mokyklą, Margaret su-
sidomėjo politika, ir jau 1959 m. buvo išrinkta į Par-
lamentą. Ji buvo jauniausia narė moteris, perga-
lingai pralaužusi taip vadinamas dvigubas stiklo
lubas – ne kilmingo kilimo ir tuomet įprasto nusi-
statymo prieš moteris.

Ištekėjusi už išsiskyrusio vers li ninko Denis
Thatcher, augino du vai kus – Carol ir Mark. Geriau -
siais pa tarėjais Margaret laikė savo tėvą, vy rą ir JAV
prez. Ronald Reagan – opozicija net mėgo ją kal tinti
šokant pagal Reagan muziką. Tampri draugystė su
Reagan tęsėsi iki pat jo mirties. Atvykusi į Reagan
laidotuves 2004 m., ji pagarbiai nulenkė galvą prie
jo karsto.

1970 m. Thatcher buvo paskirta Švietimo mi-
nistre, ir jau po 5 metų buvo išrinkta Konservatorių
partijos vadove. 1979 m. partijai laimėjus rin kimus,
ji buvo išrinkta pirmąja Ang lijos istorijoje mote-
rimi – premjere. Tuo laiku Anglija buvo gerokai pa -
krypusi į socializmą. Valdžios ranko se buvo beveik
visa didžioji pramonė: anglis, plienas, automobi-
liai, taip pat ligoninės, medicina, švietimas ir t. t.
Jos vadovaujama partija pakartotinai laimėjo ir
1983 bei 1987 metais, taigi Thatcher premjere išbuvo
net 11 metų, kas Anglijos istorijoje nebuvo atsitikę
jau daugiau kaip pusantro šimtmečio.

Panašiai kaip prez. Reagan,  That cher buvo di-
delė komunizmo priešininkė, kartu su Reagan prieš
Sovietų Sąjungą vedusi „šaltąjį” ka rą. Ji viešai
kriti kavo Sovietų Sąjun gą, sakydama: „Politbiuro
žmo nėms nesvarbi žmonių nuomonė, tuo tarpu kai
mes visuomet turime į ją at si žvelgti.” 1984 m. pirmą
kartą susiti kusi su „glasnost” ir „perestroika” kūrė -
ju Michail Gorbačiov, ji tuojau sušvelnino savo kriti -
ką, sakydama: „Vakarai su juo galės dirbti kar tu.”

Jos staigus sprendimas pasiprie šinti Argenti-
nai 1982 m. užimant Anglijai priklausiusias Falk-
land (Malvinas) salas, įtraukė Angliją į „karštą”
konf liktą su šia Lotynų Amerikos valstybe. That-
cher nedvejodama pasiuntė kariuomenę, ir salos
bu vo atkariautos. Net jos kontroversinis įsakymas
pa skandinti Argenti nos karo laivą, kuriame žuvo
368 ar gentiniečių jūrininkai, nesumažino jos popu-
liarumo. Priešingai, tai su kėlė milijonų anglų susi-
žavėjimą jos ryžtingumu, kas užtikrino partijos  lai -
mėjimą 1983 m. su didžiule per svara. Argentinai

jos pralaimėjimas pa dėjo atsikratyti diktatoriška
milita ristų valdžia. Tuomet Thatcher pa gar sėjo ir
vi same pasaulyje.

Nenusileido ji nei streikuojan tiems įkalintiems
Irish Republican Army teroristams, leidusi dešim-
čiai jų mirti badu kalėjime. Jie buvo kaltinami 1984
m. bandę susprogdinti Kon servatorių partijos būsti -
nę, ku rio je dirbo ir pati Thatcher (per pasi kėsinimą
likusi nesužeista).

Vidaus politikoje Thatcher suma žino pajamų

mokesčius, bet pakėlė mokesčius už prekes ir pa-
slaugas, taip sustabdydama jau seniai vykusį
Anglijos ekonominį nuosmukį ir per dėtą
pasitikė jimą socialinės rūpybos sistema. That-
cher veiksmingai kovojo prieš per daug įsigalė-
jusias dar binin kų unijas ir jų dažnai rengiamus
streikus. Nugalėjusi streikuojančius angliaka-
sius, Thatcher iro niš kai pareiškė, kad su jais
bu vo ko voti sunkiau negu su Falkland salas už-

ėmusia  Argentinos kariuomene. Su jungusi kapi-
talizmą su patriotizmu ir su protinga verslo politi -
ka, ji ugdė individualizmą ir „išgydė” Ang liją, jau
įgi jusią Europos ligonio („sick man of  Europe”) re-
putaciją.

Laikui bėgant, tokia imperato riškai aštri That-
cher politika pradėjo nepatikti vis gausėjančiam
konservatorių politikų būriui. Nepalaikė ji ir femi-
nisčių, kurios Thatcher administracijoje tikėjosi
matyti daugiau mo terų. Nors Thatcher balsavo už
abor tų legalizaciją, ji griežtai priešinosi mirties
bausmės panaikinimui.

Ypatingai nepopuliariu tapo That cher bandy-
mas įvesti naujus nuosavybės mokesčius, kur kiek -
vie nas pilietis turėjo mokėti tą pačią sumą, nepai -
sant jo uždarbio ar turto dydžio. Visoje Anglijoje
pasipylė pro testai, o pačioje London širdyje – net ir
turtą naikinančios riaušės. Ji ne pritarė abiejų Vo-
kietijų susivieniji mui, nenorėjo remti Europos Są -
jungos idėjos. Pietų Afrikos juoda odžių kovotoją už
laisvę Nelsonas Man dela ji laikė paprastu teroristu.
Pa galiau 1990 m. lapkričio 22 d. su aša romis akyse
Thatcher pranešė kara lienei atsistatydinanti iš par-
tijos va dovės, o tuo pačiu  ir premjerės pa reigų ir pa-
liekanti istorinę rezidenciją 10 Downing Street.

Daug kam ji buvo žinoma kaip „Iron Lady” arba
ir kaip „Attila the Hen”. „Iron Lady” epitetas iš tik-
rųjų atsirado sovietų spaudoje, siekiant ją įžeisti.
„Attila the Hen” ją pajuokda mos vadino antifemi-
nistės. Įdomu tai, kad abiem jais Margaret That -
cher didžiavosi. Ar jai patiko „Oscar” apdovanoji mą
gavęs 2012 m. filmas „The Iron Lady”, kuria  me ją
vaidino Meryl Streep, nėra ži noma. Filmas rodo
Thatcher jos gy venimo prieblandoje, jai jau stip-
riai kenčiant nuo dažnėjančių insulto priepuolių,
pa vei kusių jos mąstyseną.

2007 m. Parlamente prieš Wins ton  Churchill fi-
gūrą buvo pastatyta didžiulė 7 pėdų aukščio That-
cher bron zinė skulptūra. Nors ir gerokai susilpnė-
jusios sveikatos, Thatcher dar nebuvo praradusi
hu moro jausmo, sakydama: „Man gal geriau pri-
tiktų geležinis paminklas, bet bus gerai ir bronza.”

Thatcher suprato, kad kaip mote ris vyrų pa-
saulyje ji turėjo dirbti geriau už vyrus. Nors ji lai-
mėjo rin kimus net tris kartus, Thatcher žinojo, kad
ją rinko ir tie, kurie jos nemėgo, bet suprato, kad ji
Anglijai buvo tuomet reikalinga. Deja, jos politikos
nelankstumas pagaliau privertė tau tą jos atsisa-
kyti, ir eiti su kitais va dovais iš abiejų partijų: John
Major, Tony Blair, Gordon Brown ir David Cameron.

Didingai iškilmingos Margaret Thatcher laido-
tuvės su karinio  lygio pagerbimu įvyko balandžio
17 d. St. Paul katedroje, dalyvaujant karalie nei Eli-
zabeth II ir jos vyrui, princui Philip.

Thatcher politika – gera 
pamoka Amerikai?
ALEKSAS VITKUS

Margaret Thatcher su Ispanijos karaliumi Juan Carlos.

Verslininkui ir filantropui Juozui P. Kazickui – 95

Pasitraukęs iš aktyvios veiklos, Juozas P. Ka-
zickas atsidavė filantropijai ir įkūrė Kazickų šei-
mos labdaros fondą, kuris pagrindines progra-
mas, skirtas švietimo, kultūros, sveikatos apsau-
gos, sporto, religinių ir labdaros organizacijų, li-
gonių globos įstaigų, universitetų, mokyklų rė-
mimui, vykdo Lietuvoje ir JAV. 

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevi-
čius padėkojo ekonomikos mokslų daktarui už
Lietuvai nuveiktus darbus. ,,Esate išskirtinė as-
menybė – Jūsų sėkmės istorija įkvepia veiklai,
moko atkakliai siekti tikslo. Jaunoji Lietuvos
karta turi puikų prasmingos veiklos pavyzdį:
Jūsų profesiniai laimėjimai grįsti ne tik unika-
liomis asmeninėmis savybėmis, bet ir patrio-
tizmu, gerovės siekiu Lietuvai”, – teigiama mi-
nistro sveikinime.

L. Linkevičiaus teigimu, Kazickų šeimos lab-
daros fondas ir dr. J. P. Kazicko vardinė stipendija
suteikia galimybių gabiems mokslininkams, jau-
niesiems talentams įgyvendinti svajones ir taip
praturtinti Lietuvos mokslą ir meną.

Atkelta iš 1 psl.

Iš. k.: skulptorius Stanislovas Kuzma, dr. J. Kazickas ir Ed -
mundas Kulikauskas prie paviljono ,,Valdovų rūmų var-
tai”.                                               

Dr. J. Kazickas su žmona Aleksandra jų vedybų 60-čio pro -
ga.

,,Draugo” archyvo nuotraukos
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Tikėjimo metai – pal. Jurgio Matulaičio akimis

Verbų savaitgalį Šv. Andrie-
jaus pa rapijos (Philadelp-
hia mieste) kvietimu apsi-

lankė seselė Ignė Marijo šiūtė iš
Marijos Nekalto Prasidėjimo Varg -
dienių seserų vienuolijos, Put -
nam, CT.

Iš vienuolijos istorijos

Ši kongregacija buvo pirmoji lie -
tuviška moterų vienuolija Lietuvoje,
įsteigta 1918 metais tuometinio vys -
ku po Jurgio Matulaičio. Visą nepri-
klausomybės laikotarpį kongregacija
galėjo laisvai augti ir plėtotis, ir ji  iš-
augo į vieną gausiausių moterų vie -
nuolijų Lietuvoje. Jos veikla pasiekė
beveik visų Lietuvos vyskupijų vaikų
darželius, studijų namus, bendrabu -
čius, senelių prieglaudas, labdaros
įstaigas. Lietuviai tėvai marijonai iš
Connecticut valstijos, JAV, kuri dar-

bavosi kolegijose bei seminarijose,
1936 metais pakvietė seseles į  pagal -
bą. Tuomet 7 seselės atvyko į Ma -
riana  polį, Thompson, CT.  Po dvejų
me tų seserų vienuolija netoliese, Put-
nam, CT, įsigijo nuosavus namus  ir
gavo vys kupo leidimą noviciatui. Jų
skai čiui augant plėtėsi ir veikla. Per
75-erius metus net kelios lietuviško
jaunimo kartos seserų buvo stiprina-
mos religinėmis bei lietuviškos kul-
tūros tradicijomis. Plati jų veikla ir
stambus įnašas Amerikos žemėje iš-
samiai aprašytas Reginos Laukaity-
tės knygoje „Marijos Nekaltojo Prasi-
dėjimo Vargdienių seserų vienuolijos
šaka Amerikoje”. Vilnius, Lietuvos is-
torijos instituto leidykla. (2012).

Vienuolijos vadovė – seselė Ignė

Seselė Ignė Marijošiūtė gimė 1943
m. Kaune, ir buvo pakrikštyta Graži-
nos vardu. Sovietų frontui artėjant
antrą kartą, jos tėvai (Vytautas Mari-
jošius – žinomas mu zikos pedagogas
ir dirigentas; mama – kūno kultūros
mokytoja) su maža mečiais vaikais ir
kūdikiu Gražina pasitraukė į Vaka-
rus. 1949 m. Kūčių vakarą šeima atvy -
ko į Ameriką ir apsistojo New Britain,
CT. Vaikai va saras praleisdvo Putnam

seserų sodyboje, kur Marijošienė mo-
kindavo sto vyk lautojus tautinių šo-
kių. (Kelios parapijos narės esame
draugės nuo tų laikų!). Gražiną pa-
traukė seserų pasišventimas Dievui
ir tėvynei. Ji apsisprendė savo gyve-
nimą pašvęsti šiai misijai ir 1964 m.
įstojo į lietuvaičių vienuolyną,  pa -
sirin kusi Ignės vardą. 1968 m. davė
am žinuosius įžadus. Toliau mokslai –
bakalauro laipsniu sociologijos studi-
jas baigė Annhurst kolegijoje, o 1975
m. su magistro laipsniu Connecticut
University. Vie nuo lijos ir kitų lietu-
vių organizacijų vasaros stovyklose
dirbo su jaunimu. 1992 metais ji pa-
skirta Šiaurės Ame rikos provincijos
vyresniosios parei goms, o 2000 metais
visos vienuolijos vyriausiąja vadove.

Verbų šeštadienį į Šv. Andriejaus
kleboniją pokalbiui su laukta viešnia
rinkosi parapijos komiteto nariai ir
svečiai. Kalba bei klausimai sukosi
apie lietuviškos parapijos aktualijas
išeivijoje. Seselė Ignė sakė pajutusi
pa našias problemas visose jos lanky-
tose parapijose: geografiniai atstu-
mai, gyvo tikėjimo stoka, vaikų bei
anūkų atsitolinimas, naujai atvyku -
sių abejingumas. Pasistiprinę ska -
niais cepelinais, svečiai atsisveikino
iki rytojaus Mišių ir seselės Ignės kal-
bos.

Sekmadienį prieš šv. Mišias se selė
Ignė turėjo progos pabendrauti su
Vinco Krėvės lituanistinės mokyklė-
lės vaikučiais ir jų tėveliais. Mišių pa-
baigoje klebonas kun. Petras Bur kaus -
kas gausiai susirinkusiems parapijie-
čiams pristatė viešnią seselę Ignę Ma-
rijošiūtę. Ši, padėkojusi klebonui, vi-
sus pakvietė į parapijos salę praneši-
mui.

Priminė pal. vyskupo 
Jurgio Matulaičio kelią

Seselės pasakojimą lydėjo įspū -
din  gai paruošta spalvota „Power
point” skaidrių programa. Ji pradėjo
nuo Jurgio Matulaičio gimimo 1871
m. Tuo laiku po nesėkmingų sukili -
mų, caras  buvo uždraudęs  lietuvių
kalbą mokyklose ir spaudą lietuvišku
raidynu, buvo propaguojamas stačia-
tikių tikėjimas. Jurgutis – jauniausias
šeimoje ir netekęs abiejų tė vų vaikys-
tėje – augo vienišas, vyriausiam bro-
liui šeimininkaujant ūkyje. Jo kūnas
buvo surakintas skausmų nuo kaulų
džiovos, dėl kurios kentėjo visą gyve-
nimą. Pastebėjęs jaunuolio gabumus,
dėdė pasiėmė jį į Lenkiją. Ten Jurgu-
tis apsisprendė atsiduoti tarnystei ki-
tiems ir įstojo į kunigų seminariją
Kielcuose, vėliau mokėsi Varšuvoje.
Buvo persekiotas už lietuvišką veiklą
bei  spaudos platinimą. Vykstant in-
dustrinei revoliucijai, jau nas klieri-
kas matė darbininkų skriaudą, juos
užstojo, globojo karo našlaičius bei
steigė amatų mokyklas. Už šią veiklą
jį norėta pašalinti iš seminarijos. 1895
m., kaip išskirtinai gabus ir pamal-
dus klierikas, jis buvo nusiųstas į Pe-
terburgo dvasinę Aka demiją ir  po tre -
jų metų įšventintas kunigu. Dar po
metų įgijo teologijos magistro laipsnį.
Susirgęs tuberku lio ze, gydėsi Šveica-
rijoje, ten jam buvo atlikta sunki ope -
ra cija, kuri sus tabdė kaulų džiovos
plėtimąsi. Buvo pakviestas dėstyti so-

ciologiją Peterburgo dvasinėje akade-
mijoje. Čia įvyko antras apsisprendi-
mas – slaptai duoti marijono vienuo-
lio įža dai pas paskutinį kun. marijoną
Vin centą Senkų, sustabdė marijonų
vie nuoliją nuo išnykimo.

1918 m. grįžęs į Lietuvą, Matulai -
tis atnaujino marijonų centrą Mari -
jampolėje ir įkūrė lietuvaičių vienuo -
liją. Tais pačiais metais, Kaune jis
buvo konsekruotas vyskupu ir pas kir -
tas vadovauti Vilniaus vyskupijai.
Septyneri vyskupavimo metai – tik -
ras kryžiaus kelias vysk. Matulai čiui.
Valdžios keitėsi, kiekviena sa vaip
bandydama palenkti vyskupą. Tačiau
jis išliko visų vyskupu. Savo užra-
šuose J. Matulaitis rašė: „Dievas ir Jo
garbė tebūnie viso mano gyvenimo
ašimi, apie kurią suktųsi visos mano
mintys, jausmai, norai ir darbai.” Jo
sveikata vis blogėjo. 1925 m. vysk. Ma-
tulaitis parašė Popiežiui Pijui XI atsi-
statydinimo laišką. Šv. Tėvas jį pa-
skyrė tituliniu vyskupu, apaš ta li niu
vizitatoriumi Lietuvai. Vysk. Ma tu -
 laitis ėmėsi Lietuvos bažnytinės pro-
vincijos projekto, kuris buvo patvir-
tintas Romoje. 1926 metais vysk. Ma-

tulaitis antrą kartą keliavo į Ameriką
dalyvauti Tarptautiniame eucharisti-
niame kongrese Čikagoje. Aplankė
net 92 lietuviškas parapijas JAV! Gri-
žęs į Kauną, susirgo apen di citu –  su
operacija buvo pavėluota. Vyskupas
mirė 1927 m. sausio 27 d.

Palaimintojo arkiv. Matulaičio
herbe įrašyta lotyniškai – „vice ha lum
in bono” – „nugalėk blogį gerumu”.
Tai buvo kasdieninis jo gyvenimo sie-
kis. Jo apaštalavimas nebuvo lengvas,
jis patyrė šmeižtą, priešiš kumą, ap-
kalbas. Tačiau nešė jam uždėtą kryžių
nesiskųsdamas. Buvo paprastas, at-
jautė vaikus, vargšus ir gyvenimo nu-
skriaustuosius. Seselė Ignė įžvelgė
daug jo charakterio pa našumų su da-
bartiniu popiežiumi Pranciškumi.

Šiais Tikėjimo metais ji palinkė jo
atnaujinti ir stiprinti ryšį su Kris tu -
mi, permąstyti savo tikėjimo pag rin -
dus.

Pabendravę su sesele, išėjome
dva siškai sustiprinti, pasiruošę su tik -
ti prisikėlusį Kristų Velykų rytą.

Dalia Jakienė

Kristaus prisikėlimo šventės Velykinę puotą skautiškai švenčia kun. v.s. Antanas Sau-
laitis, SJ, v.s. Romualdas Povilaitis (stovi antroje eilėje), v.s. Dalia Povilaitienė, kun. j.b.
Vilius Dundzila, sovietmečio disidentas kun. Julius Sasnauskas, OFM (sė di pirmoje ei-
lėje).               

Kun. j. b. Viliaus Dundzilos nuotr.

Dalia Jakienė (kairėje), Danutė Surdenienė (dešinėje) ir seselė Ignė.  
Antano Krušinsko nuotr.
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Neseniai šventėme Lietuvos Nepri klau -
somybės dieną. Mūsų lietuviška mokykla
Indianapolyje tai dienai paminėti surengė

mažą spektaklį. Nors nelankau mokyklos, vis tiek
nutariau dalyvauti programoje.  Man buvo skirta
griežti smuiku. Mūsų šeima į minėjimą Latvių
centre nuvažiavo patys pirmieji.  Grei tai atvyko ir

kiti žmonės. Prasidėjo
spektaklis. Spektaklio
pag rindas bu vo eilėraš-
čių skaitymas. Kartais,
skaitant eilėraštį, kaž-
kas kar tu grojo. Ant sce-
nos stovėjo vaikai su
pla katais, kuriuose bu -
vo svarbiausių istorinių
įvykių datos. Pabaigoje
atlikau dainą „Žemėj
Lie tuvos”. Man grie -
žiant smuiku visi pra-
dėjo kartu dainuoti. Iš
pradžių aš buvau labai
susi jau dinęs, bet po
kiek laiko man jau buvo
ramiau. Po spektaklio

visi ėjo valgyti. Kaip visada, maistas buvo labai
skanus. Aš ragavau įvairių mišrainių ir vaisių.
Tada mes visi bendravome – ir prie stalų, ir sto-
vėdami. Iš West La fayette, IN atvyko ir kiti lietu-
viai. Buvo labai smagu susitikti ir pasidžiaugti
Lietuvos Nepriklausomybės diena. Po to labai gra-
žiai grojo ir dainavo kapela ,,Biru Bar”. Dalis da-
lyvių pradėjo šokti. Aš nešo kau, bet mano brolis
šo ko. Turėjome važiuoti namo. Buvo labai smagu
atšvęsti Lietuvos Nepriklausomybės dieną, ir aš
tikrai norėčiau kitais metais vėl dalyvauti progra -
moje.

Andrius Kriaučiūnas

Balandžio 14 d. LR generalinia me konsulate
Čikagoje surengtas Už sienio reikalų minis-
terijos Užsienio lie tuvių departamento  am-

basadorės ypatingiems pavedimams Gintės Da -
mušytės susitikimas su užsienio lie tuvių fondų, or-
ganizacijų atstovais ir filantropais, ku rio metu pri-
statyta „Globalios Lietu vos” programa ir jos re-
miami projektai. Pasak ambasado rės Damušytės,
susitikimą motyvavo Užsienio reikalų ministerijos
ir nuo 1961 m. Čikagoje veikiančio Lietuvių Fondo
noras plėtoti praktinį bendra darbiavimą, puoselė-
jant lietuvybę, iš laikant išeivijos ryšius su Lietuva
ir skatinant naujų finansavimo šaltinių bei par-
tnerių paieškas.

Aptarti URM remiami projektai, tarp jų Lietu-
vių išeivijos studentų stažuotės (LISS) Lietuvoje ir
Pa sau lio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) ren-
giami jaunimo suvažiavimai, kurie skatina jau-
nimo įsitrauki mą į valstybės gyvenimą.  

Pasitarimo dalyviai vienbalsiai pritarė Užsie-
nio reikalų ministerijos ir užsienio lietuvių fondų,

organiza cijų ir rėmėjų bendradarbiavimo pa -
reiškimui, kuriame sutarta keistis svarbia infor-
macija, galinčia turėti įtakos užsienyje gyvenan-
čių lietuvių telkimui ir jų ryšių su Lietuva stipri -
nimui, taip pat kalbėta apie svarbiausius projektus
ir jų finansavimą, 

„Besiremdami ‘Globalios Lietu vos’ idėja, suta-
rėme stiprinti partne ryste grįstus valstybės ir išei-
vijos san tykius, ypač didinant URM ir už sienio lie-
tuvių fondų bei kitų rėmėjų bendradarbiavimą”, –
sakė G. Damu šytė. 

Susirinkusiems taip pat buvo pra nešta, kad
kovo 28 d. LR Seimas vienbalsiai pritarė siūlymui
Pasaulio lie tuvių vienybės dieną (PLVD) – liepos 17-
ąją – įtraukti į Atmintinų dienų sąrašą. Pastarai-
siais metais skirtingos organizacijos jau įgyven-
dina visą eilę  projektų, skirtų PLVD įprasmi nimui.
Siekiama  šiuos projektus  su telkti po vienu skėčiu,
įprasminant šią svarbią simbolinę datą ir jos pag -
rin dinę – tautos vienybės – idėją.

Įkurį didesnį Lietuvos miestą benuvyktum, vis
atrasi įžymaus lietuvių architekto Vytauto
Landsbergio-Žemkalnio kūrybos pėdsakų. Net

apsilankę Lenkijoje, Soldine, dabar vadinamame
Myślibórzu, kur beveik prieš 80 metų, perskridę At-
lantą, žuvo Darius ir Girėnas, gėrimės jo sukurtu
paminklu. Prieškario metais, gyvendamas Vilniuje,
architektas rūpinosi, kad miestas gražėtų savo sta-
tiniais. Bet taip pat jam rūpėjo, kad turtėtų jo mu-
zikinis gyvenimas: jis aktyviai rėmė Vilniaus sim-
foninio orkestro įkūrimą, globojo jo muzikantus.
Jo darbai ir šiandien turi didelę išliekamąją vertę. 

Vytautas Lansbergis-Žemkalnis gimė 1893 m.
kovo 10 dieną Linkaučiuose, kurie dabar vadinami
Linkavičiais, ten buvusiame dvare, šiek tiek į šiaurę
nuo Linkuvos.

Šiemet, balandžio 6 dieną, minint architekto
120-ąsias gimimo ir 20-ąsias mirties (jis mirė 1993 m.
gegužės 21 d.) metines, šioje vietovėje buvo surengta
didžiulė šventė. Ji vyko Linkuvos socialinės globos
namuose ir truko net 4 valandas. Tą dieną šių globos
namų direktoriaus Sauliaus Žaromskio sumanymu
pastatytas ir atidengtas tautodailininko Egidijaus
Impolio sukurtas koplytstulpis, kuris ir paženklino
architekto, Lietuvos savanorio, valstybės ir kultūros
veikėjo Vytauto Landsbergio-Žemkalnio gimimo
vietą. Koplytstulpį pašventino Linkuvos Švč. Mer-
gelės Marijos Škaplierinės bažnyčios klebonas Ed-
vardas Zeidotas. Malonu, kad į šio prasmingo pa-
minėjimo eigą nuo metų pradžios įsijungė Lietuvos
muzikų rėmimo fondo direktorė Liucija Stulgienė,
talkino Architektų sąjungos pirmininkas Gintautas
Blažiūnas, o renginį globojo Pakruojo rajono savi-
valdybės merė Asta Jasiūnienė. 

Ypatingo visų susirinkusiųjų dėmesio sulaukė
V. Landsbergio-Žemkalnio sūnus, Europos parla-
mento narys profesorius Vytautas Landsbergis ir jo
įspūdingi prisiminimai. Profesorius taip pat atliko
pluoštą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūri-
nių. Kadangi Linkuvos socialinės globos namai for-

tepijono nei pianino neturi, direktorius pasirūpino,
kad instrumentas būtų atvežtas iš kaimyninio ra-
jono kultūros įstaigos. Šią nepamirštamą popietę
susirinkusieji išgirdo ir architekto profesoriaus Al-
gimanto Nasvyčio prisiminimus, o taip pat Lietuvos
Respublikos Seimo nario Vitalijaus Gailiaus, Šiau-
lių universiteto profesorės Giedrės Čepaitienės, Pa-
nevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos direktoriaus
pavaduotojos ugdymui Janinos Bujokienės ir kitų
pasisakymus. Muzikinėje programoje dalyvavo Lie-
tuvos Respublikos Seimo narys profesorius Vytau-
tas Juozapaitis, profesorė Gražina Ručytė-Lands-

bergienė, architekto proanūkis fleitininkas Vytau-
tas Oškinis bei Pakruojo J. Paukštelio bibliotekos
bibliotekininkė Lina Ramonienė. Šių eilučių auto-
rius  pasidžiaugė neseniai profesoriui V. Landsber-
giui Jungtinėse Valstijose įteiktu apdovanojimu už
„Tarnybą demokratijai”. Lankytojų dėmesio susi-
laukė ir Linkuvos socialinės globos namuose atida-
ryta solidi V. Landsbergio-Žemkalnio gyvenimą ir
veiklą atspindinti paroda.

Vaclovas Juodpusis, 
muzikologas

Lietuvos Nepriklausomybės 
dienos šventė

Paminėtas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis

Čikagoje aptartas Lietuvos ir užsienio lietuvių 
bendradarbiavimas 

Susitikimo akimirka: S. Balzekas, Jr., G. Liautaud,  G. Damušytė,  LR generalinis konsulas Čika goje Marijus Gudynas ir
dr. L. Sidrys.
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SKAUTYBĖS KELIAS

Čikagos ASD/Korp!Vytis

Čikagos ASD/Korp! Vytis skyrius kviečia visus Akademikus su -
sitikti su „Misija Sibiras 2012” dalyve Egle Česnakavičiūte. Susi ti -
ki mas su Egle vyks šeštadienį, balan džio 27 d., 5 val. p. p., 9147 S.
Francisco Ave., Evergreen Park. Eglė pasidalins savo įspūdžiais ir
vaizdais iš kelionės ,,Misija Sibiras 2012”. 

Norintys dalyvauti prašome pranešti Audriui Aleksiūnui: tel.
708-423-6503 arba el. paštu: aaleksiunas@comcast.net 

PRAŠOmE REgISTRUOTIS

Čikagos lietuvių skautų tuntai: „Aušros vartų/Kernavės”,  „Nerijos”  ir „Lituanica” – š. m.
liepos 7–14 d.   kvie čia  į vasaros stovyklą  „Patyrimų šalis” Rako miš kuose.  Registra ci ja
bai giasi gegužės 31 d. Anketos  sto vyklos tinklalapyje: www.rakas.org arba kreipkitės
į tuntininkus:

„Aušros vartų/Kernavės” tun to tuntininkė: s.fil. Nida Petronienė: petro -
niai@yahoo.com, tel. 708-421-7810

„nerijos” tunto tuntininkė j.s. Vilija Sutkutė-Kielienė: vkiela@sbcglobal.net, tel.
630-939-0746

„Lituanica” tunto tuntininkas ps. fil. Audrius Viktora: aud vik@bcglo bal.net, tel.
630-832-2796

Stovyklos tinklalapyje rasite ir in  formaciją apie Lietuvių Skautų sąjungos ruošiamą
Jubiliejinę sto vyk lą, kuri įvyks Camp manatoc, Peninsula, OH rugpjūčio 7–17 d.

Du jauni ,,Lituanicos” tunto, ,,Da riaus ir Gi-
rėno” prityrusių skau tų draugovės vadovai,
s.v. Te riukas Petry ir prit. sk. Zenius Liu -

binskas (2012 m. abu lankė ,,Ąžuolo” mo kyklą), kaip
vieną ,,Ąžuolo” mo kyklos bai  giamųjų darbų pasi-
siūlė suorganizuoti tradi ci nę žiemos iš ky lą į Ra ko
stovyklą („Vinter Rakas”). Ji vyko vasario 1–3 die -
no mis.

Iškyloje dalyvavo: s.v. Aldis Liu binskas (drau-
gininkas), s.v.  Vy tenis Lie  tuvninkas (instrukto-
rius), s.v. Edis Leipus (instruktorius), s.v. Do natas
Ramanauskas (instruktorius), s.v. Audrius Alek-
siūnas (,,Perkūno” draugovės atstovas ir instrukto-
rius), s.v. Kazys Motekaitis (instruktorius), s.v. Te-
riukas Petry, prit. sk. Zenius Liubinskas, prit. sk.
Adomas Kelpša, prit. sk. Kęstutis Kelečius, prit. sk.
Jonas Deuschle, prit. sk. Donatas Bra   ziulis (iš Na-
perville „Kąstyčio” draugovės), prit. sk. Lukas Rus-
citti (iš ,,Perkūno” draugovės Čikagoje), prit. sk.
kand. Mantas Motekaitis, prit. sk. kand. Matas Stan-
kus, prit. sk. kand. Adomas Kilikevičius, prit. sk.
kand. Lukas Barkauskas, prit sk. kand. Lukas Kul-
bis ir prit. sk. kand. Paulius Ruscitti (iš ,,Perkūno”
draugovės Čikagoje).

Penktadienis, vasario 1 d.

6 val. v. visi rinkosi Pasaulio lie tuvių centre, Le-
mont. Brolis Aldis  pri   tyrusius skautus vežė išnuo-
motu 15 vietų mikroautobusu. Broliai Aud rius ir
Kazys kitu, 7 vietų mik roautobusu vežė iškylos reik-
menis ir mais tą, o trys skautai vyčiai – Vytenis,
Edis ir Donatas – su likusiais  daktais  važiavo į sto-
vyklą brolio Vytenio sunk  vežimiu. Pajudėjome apie
7:30 val. v.  Iš pradžių kelias buvo sausas, automo-
bilių judėjimas – geras. Sus to jome pavalgyti Michi-
gan City, IN – ,,Cul ver’s Butter Burgers” restorane.
Po truputį pradėjo snigti,  o pasiekus Grand Haven,
MI, jau snigo smarkiai, tad teko važiuoti lėčiau.

Pagaliau apie 1:30 val. r. privažia vome stovyklos
vartus.   Sniego  buvo ne mažai – gal  6 coliai (15 cm).

Rizika vo me privažiuodami prie pat ,,Litua nicos” ir,
žinoma, tik įvažiavę pro vartus, įklimpome. Didysis
mikroautobusas per naktį ten ir liko.   Sunkve žimis
ir mažesnis mikroautobusas sėkmingai privažiavo
iki valgyklos.  Prityrusieji skautai įsikūrė ambula-
torijoje, o vadovai – ,,Lituanicos” virtuvėje.  Tiktai
vadovai, broliai – Edis ir Donatas – išdrįso miegoti
lauke, brolio Edžio naujoje, specialiai žiemos sto -
vyk lavimui pritaikytoje  palapinėje. Temperatūra
naktį – apie 10 F. Maž   daug 3 val. r.  jau visi buvo su-
gulę ir miegojo.

Šeštadienis, vasario 2 d.

Kėlėmės 8 val. r. Prityrusieji skau tai pusry-
čiams ruošė „Egg Mc Muffin” sumuštinius. Pa kepė
4 svarus lašinių – neliko nieko!  Susi tvarkę pradė-
jome dienos užsiė mi mus. Reikėjo atkasti ir išstumti
didįjį mikroautobusą iki stovyklos vartų.  Ki tas už-
davinys buvo  – supjaustyti medį, kuris  iš dalies  už-
stojo taką nuo stovyklos įvažiavimo iki pirmos kryž-
kelės.  Po to skautai jau bu vo gerai sušilę. Dar rei-
kėjo dide liu miš kininkų pjūklu nupjauti keturių
colių storumo sluoksnį nuo storo ąžuolo (apie ketu-
rių pėdų skersmens), kuris prieš keletą metų nu-
virto ,,Lituanicos” pastovyklėje. Kol prit. skautai
darbavosi kaip miški nin kai, du prit. kandidatai,
Adomas Kilikevičius ir Lukas Barkauskas, prižiū-
rint „Bro D” (D. Ramanaus kui), labai skaniai pa-
ruošė keptus kiau lienos šonkaulius (BBQ).  Taip
ska niai iškepė, kad kiekvienas kau las buvo švariai
nugriaužtas.  

Po pietų išvykome į Muskegon Sta te Park Win-
ter Sports Complex. Kelionė truko apie valandą.
Atvy ko me apie 5:30 val. p. p. Užsiregist ravo me ir –
prie kalno. Mus pamokė, kaip leistis žemyn su spe-
cialiomis „lu ge” rogutėmis. „Luge” trasa – apie 400
m ilgumo, su penkiais ar še šiais posūkiais. Di-
džiausias greitis pa siek  tas ant tako – apie 50 km/val.
(30 mph). Prie mūsų skautų grupės pri sidėjo dar
keli kiti entuziastai, iš viso buvo apie 20–25 asmenų.
Reikėjo įveik ti maždaug 100–150 laiptelių, nešant 20
kg svorio ,,luge” rogutes.  Nu sileisti nuo kalno  vir-
šūnės trunka 17–20 sek., o tada vėl į vir šų...

Pirmos dvi valandos buvo skirtos treniruotėms,
o trečia – lenktynėms.  Mūsų prit. skautas Donatas
Braziulis užėmė trečią vietą vyrų kategorijoje!  Po
lenktynių ruošėme  vakarienę prie laužo, netoli pa-
baigos linijos.  Gar džios dešrelės ir šilta sriuba grei-
tai dingo. O tuomet buvo laikas grįž ti į stovyklą.
Bet, privažiavus prie vartų, brolis Aldis pranešė,
kad  pra sideda naktinė iškyla!   Skautai pa si skirstė
į dvi grupes. Vairuotojai abie jų grupių dalyvius už-
rištomis akimis nuvežė į nustatytas vietas. Kiek-
viena grupė ga   vo žemėlapį, kuriame buvo pažy mė -
ta žvaigždė – iškylos baigimo vie ta. Grupės nariai
turėjo rasti  kelią  į  nuro dy  tą  vie tą.

Žygiuodamos grupės turėjo slėptis nuo prava-
žiuojančių automobilių, tad teko daug kartų  greitai
bėgti  nuo kelio ir slėptis miške, kol  automobiliai
pravažiuodavo. Antras uždavinys: prislinkti prie
baigimo vietos nepa ste bė tiems „sargybos”. Grupės
žygiavo apie tris kilometrus. Abi  grupės sėk  mingai
atliko žygio užduotis.  Bai gus žygį prit. skautas Pau-
lius Rus citti pravedė įžodį. Tai ilgam išliks atmin-
tyje. Paga liau sugiedojome „Atei na naktis”, įsė-
dome  į šiltus au to mobilius ir ne trukus sugrįžome
į stovyklą. Buvo apie 1:30 val. r.  Visi greitai sulin-
dome į šiltus miegmai šius ir užmigome.

Sekmadienis, vasario 3 d.

Kėlėmės 8 val. r.  Pusryčiams – li kusieji kiauši-
niai, košytė, „English Muffins” ir vaisiai. Iškylos
organi zuo tojai labai gerai apskaičiavo mais to
kiekį – jokių likučių. Po pusryčių susitvarkėme, su-
sėdome į  automobilius ir truputį po 11 val. r. spau-
dėme atgal link Lemont, sustodami Grand Ha ven,
MI ,,Culver’s” restorane  pietų.  Tik pravažiavus In-
diana valstijos sie ną, pagaliau nustojo snigti.  Į PLC
su grįžome apie 4:30 val. p. p.

Šių metų žiemos iškyla buvo la bai turininga,
kupina įdomių  užsiė mi mų.  Baimė, kad nebus snie -
go, buvo be pagrindo.  Būnant  stovykloje beveik vi -
są laiką snigo.  Žiemos vaiz dai – pasakiški.  Todėl
kas met ir grįž tame.

Žiemos iškyla į Rako stovyklą

„Lituanicos” tunto prityrusieji skautai bei jų vadovai 2013 metų  „Vinter Rakas” žiemos iš-
kyloje.

S.v. Vytenis Lietuvninkas ir prity rę skautai darbuojasi miškininkų pjūklu.
s.v. Edžio Leipaus ir s.v. Vytenio Lietuvninko nuotraukos

DONATAS RAMANAUSKAS 
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Balandžio 15 d. Vilniuje Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Gry -
bauskaitė priėmė televizijos projekto „Tūkstantmečio vaikai” nugalė-
tojus – 5–12 klasių moksleivius, geriausiai pasirodžiusius žinių viktori-

noje. Sveikindama projekto dalyvius, pre zidentė pabrėžė, kad pergales atneša
tik nuolatinės pastangos ir darbas.

„Pergalės neateina lengvai – reikia daug mokytis, skaityti, do mė tis. Išsi-
mokslinęs žmogus į pasaulį visuomet žvelgia plačiau, siekia dau giau. To Jums
visiems šiandien nuo širdžiai linkiu – semkitės žinių ir pa tirties, viskuo do-
mėkitės, patys viską išbandykite ir patirkite, būkite darb štūs, sumanūs, kū-
rybingi ir nebijo kite iššūkių. Jūsų žinios – Jūsų ir vi sos Lietuvos ateities pa-
matas", – pro jekto nugalėtojams sakė preziden tė.

Prezidentė taip pat padėkojo moksleivių tėveliams ir mokytojams už darbą,
rūpinimąsi ir pastangas atskleidžiant vaikų talentus.

Projektas ,,Tūkstantmečio vai kai” vyksta nuo 2008-ųjų. Kasmet žinių vik-
torinoje skirtingose am žiaus grupėse išrenkami 8 suma niausi bei talentin-
giausi Lietuvos vai kai.

News@prezidentas.lt

Čikagos lituanistinėje mokykloje balandžio 6 d.  pra žydo ,,Tarmių gėlė”  – vyko Lietuviško žodžio šventė, kuri vainikavo mokykloje vykusius Rašymo ir Skaitymo konkursus. Šie-
met šventė buvo skirta Tarmių metams.  Pagal seną tradiciją kitą šeštadienį po šios šventės (šiemet – balandžio 13 d.)  mokykloje vyksta Ledų puota – visi mokyklos mokiniai, da -
ly vavę Skaitymo konkurse, vaišinami ledais.                                                                                                                                                                                                 Laimos Apanavičienės nuotr.                                                                                                      

Prezidentė Dalia Grybauskaitė su LRT televizijos projekto ,,Tūkstantmečio vaikai” nu -
ga lėtojais.                                                                                    Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.                                                                                                 

Čikagoje balandžio mėnesį viešės ,,Misija – Sibiras’12” dalyvė, studentė iš Lie-
tuvos Eglė Česnakavičiūtė. Šios viešnagės metu savo kelionės  į Sibirą įspū-
džiais Eglė pasidalins balandžio 20 d.  su Maironio lituanistinės mokyklos, o

balandžio 27 d.  su Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniais. Ji taip pat dalyvaus
skau tų bei ateitininkų sueigose. Balandžio 21 d. numatytas jos susitikimas su vi-
suomene PLC (Lemont) didžiojoje salėje,  balandžio 24 d.  – JAV LB Lemont apylinkės
Socialinių reikalų popietėje (skaitykloje) ir gegužės 1 d. – ,,Seklyčioje”.

Balandžio 25 d. prof. Giedrius Subačius pakvietė Eglę į University of Illinois at
Chicago, kur ji susitiks su prof. dėstomo kurso ,,Lithuanian Culture” studentais.

E. Česnakavičiūtė studijuoja kultūros istoriją ir antropologiją Vilniaus universi -
te te.  Jos atvykimą į JAV parėmė Vydūno jaunimo fondas.

Vydūno fondo info

Žinios – tvirčiausias pamatas ateičiai

Noriu jauniesiems skaitytojams pristatyti Juozą Erlicką, kuris į vaikų li te ra -
tūrą atėjo su nemaža rašytojo patirtimi: kaip savitas humoristas, suaugusių skai -
tytojų pripažinimą jau pelnęs knygomis. Kūryboje vaikams autorius ieško vi di nės
gi minystės su mažųjų pasauliu, spren džia tokius klausimus, kurie svarbūs ir di de -
liam, ir mažam. 

Redaktorė

Ar klaustukas tau patinka,
Kurs po raštą šokinėja?
Nuo smalsumo net sulinkęs
Baisiai narsiai klausinėja:

„Kas? Ką? Kur? Su kuo? Ir – kam?
Kaip? Kodėl? Ir – ką daryti?”
Pasitaiko netgi – jam
Nežinai, ką atsakyti…

Atsisėdęs už staliuko,
Štai rašai bičiuliui laišką –
Iš po plunksnos – strykt klaustukas, –
Jam ir vėl kažkas neaišku,

Viskas jam šioj žemėj rūpi –
Na, ir klausinėk sau sveikas.
Nors ir būna – gauni lupti,
Kai paklausi, ko nereikia, –

Bet geriau žinot, koks linksnis,
Ir paklaust, už ką balsuoji,
Nei kilnot rankas vieningai
Ir žygiuoti kaire koja…

Ar jūs žinot tą dainelę
Apie katiną ir pelę?
Ta pelytė šmurkšt… Gana!
Čia visai kita daina.

Aš dainuosiu jums dainelę,
Kaip kačiuką vijos pelės.
Tas kačiukas strykt berželin –
Dairosi žaliom akelėm.
Dairos, akeles išplėtęs,
O berželis, tartum skėtis,
Nors ir pradeda lynoti, –
Galima ilgai tūnoti.

Bet pelytė, nepavijus
(Būt pavijus – tai prarijus!
O! Tai būtų buvus puota,
Ir dainelė sudainuota!..):

– Ei, čionai! – Sesutę šaukia,
Atkulniuoja ta per lauką –
Nešas geležies kirvelį
Ir olandišką sūrelį.

Bam! – kirvelį pagalanda,
Ham! – sūrelio atsikanda,
Iš pakalnės užsimoja –
Kirs berželiui koją.

Kniaukia katinas berželiui:
– Leiskis kuo greičiau į kelią
Pro Molėtus į Paberžę –
Ten tai gerbia beržus.

Beržas leidžiasi į Rytus –
Dvi pelytės šoka vytis,
Ant šakų strazdai dainuoja,
O kačiukas diriguoja:

– Ar jūs žinot tą dainelę,
Kaip kačiuką vijos pelės…
Tas kačiukas strykt berželin,
Tas berželis šmurkšt miškelin,
Tas miškelis… Ką miškelis? –
Skėsteli žaliom durelėm,
Spragteli mažom spynelėm –
Ir baigta dainelė…

Ar jūs žinot tą dainelę?

K l a u s t u k a s
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Taizé Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje.    Remigijaus Satkausko nuotraukos.Žvakelių šviesa.  

LAIMA APANAVIČIENĖ  

Balandžio 12–13 dieno mis  Le -
mont, IL vyko IV JAV lietu vių
ka ta li kų sielovados konferen-

cija ,,Jėzaus Kris taus pašaukti (Rom
1:6); Pasau liečių vai dmuo Baž nyčios
pasto raci jo je”. 

Gaila, kad dėl laiko stokos neteko
dalyvauti pačioje konferencijoje, ta -
čiau didelį įspūdį paliko Palai min tojo
J. Ma tu laičio mi sijoje ba landžio 12 d.
vy kęs Taizé (kir čiuo jama pas kutinė
raidė) vakaras. 

Pradėdama vakarą Grasilda Rei -
nytė susirinkusiems paaiškino, kad
,,Taizé” (pranc. „tai zeh”) – tai laikas
paskirtas giesmėms, maldai ir ty lai. 

Į misiją rinkosi žmonės. Prie įė ji -
mo kiekvienas gavo po žvakelę ir spe -
cialiai šiam vakarui išleistą lei di nuką
su to vakaro giesmėmis. Šių gies mių
panaudojimui buvo gautos autorinės
teisės iš Taizé religinės bendruome-
nės.

Nedidukas, retam žemėlapyje pa -
žymėtas Taizé kaimelis, įsikūręs vaiz -
dinguose Burgun dijos (Bour gog ne)
kalnuose, Prancū zijoje, garsus savo
ekumenine bend ruomene. Tai – viena
garsiausių piligrimystės vietų Euro-
poje, kasmet priimanti dešimtis tūks-
tančių žmonių iš viso pasaulio. Tačiau
Taizé ne iš karto tapo tokia vieta, ko-
kia yra dabar.

Jos bendruomenės istorija prasi -
dėjo 1940 m., kai čia buvo įkur tas vie -
nuolių vyrų ordinas. Jį įkūrė re for ma -
tas teologas Roger Schutz-Mar sauce iš
Šveicarijos. Tapęs vie nuoliu jis pasi-
vadino tiesiog broliu Ro ger. Bendruo-
menės įkūrėjo brolio Roger tikslas –
rasti naujų būdų, ga lin čių padėti įveik -
ti krikš čio  nių susis kaldymą ir žmoni-
jos ki virčus. Pag rin dinė šios brolijos
tar nystė – su vienyti maldoje visų
krikš  čio niš kų konfesijų jaunimą,
evan gelizuoti abe  jojančius.

Bendruo menės darbai yra įspū -
din gi – kasmet dešimtys tūk s tančių
jaunų žmonių dalyvauja eku meniš -

kuose Taizé ren giniuose. Bro lis Ro ger
žuvo pa maldų metu 2005-ųjų lie pą. Po
brolio Roger mirties, jo pareigas per-
ėmė katalikas brolis Alois. Romos ka-
talikams į Taize bendruomenę leis ta
dalyvauti nuo 1969 metų. 

Šiandien vienuolyne gyvena per
šimtas brolių, katalikų ir skirtingos
kilmės protestantiškų konfesijų ats to -
vų iš daugiau nei 25 šalių. Visi jie yra
davę įžadus sekti Kristų, laikytis celi-
bato, gyventi paprastą, kuklų gy -
venimą. Broliai pragyvena tik iš savo
darbo – dovanų ar aukų niekas nepri -
ima. Taizé bendruomenę aplanko įvai-
rių bažnyčių vadovai. Čia lankėsi po-
piežius Jonas Paulius II, stačia ti kių ir
liuteronų vyskupai, daugybė ku nigų
ir pastorių iš viso pasaulio. 

Pakviesti į Taizé Pal. J. Matu laičio
misijoje, su žvakutėmis ran kose, sėdė -
da mi vienas šalia kito, gie dant ,,Exul -
tate” choro iš Cleveland va dovės Ri tos
Čyvaitės-Kliorienės va dovauja mam
chorui (solistai Dalia Lietuv nin kienė
ir Darius Polikaitis), grie žiant smui-
kininkėms Monikai ir Dia nai Sat-
kauskaitėms, aidint flei tistės Rimos
Polikaitytės-Birutienės fleitos gar-
sams, pritariant gita ris tui Vidui Ne-
verauskui ir klau santis kantorių žo -
džių, visi pasi jutome kaip viena šei -
ma. Su smeigę degančias žvakutes prie
al toriaus, grįžome į savo vietas ir, gie -
dodami kartu ypatingas li tur gines
gies mes, kai vėl ir vėl kar to jamos
trum pos giesmės, meditavome. Po to
sė dėjome su savo mintimis vi siškoje
tyloje. 

Trum pos, sudarytos tik iš kelių žo -
džių ir greitai su vokiamos, gies mės iš-
reiškia pagrin dinę tikėjimo tikro vę,
kuri palaips niui įsiskverbia į visą
žmogaus esy bę, nes žodžiai kar  toja mi
daug kartų, o sėdėjimas sukelia neeili -
nį jausmą – kilo noras ieš koti savęs,
bū nant kartu su kitais, draugauti, ne-
paisant am žiaus. Šios giesmės ir tyla
sustiprino ir asme ni nę maldą. Iš Taizé
išėjome šviesesni, geresni, įgavę naujų
jėgų, pasisėmę minčių.

Rita Čyvaitė-Kliorienė.

Taizé vakaras Pal. Jurgio Matulaičio misijoje 

Solistas Darius Polikaitis.

Solistė Dalia Lietuvninkienė.

Smuikininkės Monika (kairėje) ir Diana Satkauskaitės.
Dainos Čyvienės ir Remigijaus Satkausko nuotraukosTaizé programos dalyviai.

Dainos Čyvienės nuotr.
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MŪSŲ STALUI

Ruošia Nijolė Nausėdienė • El. paštas: nausediene@hotmail.com

Nenusibostanti sriuba
„Tikras tėvas pabos, bet kopūs tie nė –

niekados”, – sako rusų patarlė. Ši sriuba
nuo seno laikoma pagrin dine ir klasikine ru -
sų nacionalinės virtuvės sriuba. Tačiau to-
kios sriubos ne mažiau populiarios ir mūsų
kraš te, Slovakijoje, Čekijoje, Portuga li joje
bei kitur.

Sriubos ir kopūsto sąjunga

Sriuba – sėslaus žmogaus, žem dirbio patieka-
las. Tai palyginti nesenas kulinarijos išradimas,
šiandien tapęs neatsiejama beveik visų pasau lio
virtuvių dalimi. Pasak istorikų, namuose verdama
sriuba – vienas iš požymių, rodančių šeimos ge-
rovę, tvarką ir susitelkimą. Lietuvoje sriubos buvo
pradėtos virti bene seniausiai Europoje. Apie jas pa-
sakoja dar XIV a. metraštininkai. Ar tai buvo ko -
pūstų sriubos? Vargu. XIV a. lietuviai kopūstų dar
neaugino. Nebuvo jie pri giję ir prūsų žemėse. Tai
liudija Prū sijos žemės kronika, kur rašoma, kad, pa-
matę valgančius kopūstus kryžiuo čius, prūsai ste-
bėjosi, kaip šie gali val gyti... žolę.

Archeologiniai tyrinėjimai rodo, kad kopūstai
paplito iš senovės Ro mos. Senovės romėnų karvedys
ir ra šytojas Marcus Porciuis Cato (vyresnysis) ko-
pūstus vadino „pirmąja iš visų daržovių”. Romė-
nai buvo įsitikinę, kad žmonės, valgantys kopūs-
tus, tampa ypač stiprūs, drąsūs ir at sparūs ligoms.
Šios daržovės pa na šiai buvo vertinamos ir senovės
Egip te. Iš Romos imperijos ar graikų ir romėnų ko-
lonijų Juodosios jūros pakrantėse kopūstų buvo at-
vežta ir į Rusiją, kur jie taip pat labai patiko ir grei-
tai prigijo. Spėjama, kad Rusijoje kopūstų sriuba
(rusiškai šči) verdama net nuo IX a. Taigi, rusai ko-
pūstus žinojo gerokai anksčiau. Šiandie na šči lai-
koma pagrindine ir klasi kine  karštąja rusų sriuba.

Iš pradžių tai buvo vegetariška sriu ba, verdama
su daržovių ar gry bų nuoviru, vėliau imta ją virti su
mėsos ar žuvų sultiniu. Neturtin gie ji, retai turėję
galimybę valgyti mė siškų valgių, į kopūstienę dė-
davo ly dytų lašinių ar virdavo ją tiktai su kopūstais
ir svogūnais. Pavasarį į sriu bą buvo dedama džio-
vintų grybų ar nuo kauliukų nupjaustytos mėsos.
Sriubai sutirštinti buvo naudojami ruginiai miltai.
Bulvės kopūstų sriuboje atsirado tiktai XVII a.,
anks čiau į ją dėdavo ropių. Tai, beje, buvo būdinga
ne tik rusiškoms, bet ir lietuviškoms kopūstų sriu-
boms.

Italai irgi valgo kopūstienę

Tiesa, ir kitų pasaulio šalių na cionalinėse vir-
tuvėse kopūstų sriubos užima gana garbingą vietą.
Lie tuvoje irgi daug kas teigia, kad svarbiausias lie-
tuviškas patiekalas – ko pūstų sriuba. Ji ypač papli-
tusi Aukš taitijoje. Mažojoje Lietuvoje raugintų ko-
pūstų sriubą vadina lapiene, nes čia kopūstus ko-
pūstais vadindavo tik tol, kol būdavo sveikos jų gal-
vos. Lietuviškų kopūstų sriubų gaminimo techno-
logija beveik nesiskiria nuo ru sų – tik lietuviškoms
sriuboms ga minti dažniau naudojami rūkyti mė -
sos gaminiai.

Pasižvalgę po pasaulį aptiksime, kad raugintų
kopūstų sriuba nacio naliniu patiekalu laikoma ir
Slova kijoje, kur vadinama kopūstova po lievka (ka-
pustnica). Kopūstienę pana šiai vadina ir slovakų
kaimynai če kai. Beje, Čekijoje verdant sriubas la bai
mėgstamas bulvių, raugintų ko pūstų ir česnakų de-
rinys. Na, o caldo verde – tai česnakais ir alyvuogių
alie jumi paskaninta portugališka ko pūstų sriuba,
prie kurios patiekiama tradicinės kukurūzų duo-
nelės. Armė nų virtuvėje gerai žinoma Gavėnios
sriuba krchik – su raugintais kopūstais ir manų
kruopomis. Pasirodo, net italai, kurių virtuvėje, at-
rodytų, nė su žiburiu nerasi raugintų kopūs tų, ša-
lies Šiaurės Rytuose turi kiek kitokias kulinarines
tradicijas. Šio re giono Italijos virtuvės kultūra ge -

rokai skiriasi  nuo Vidurio ir Pietų Italijos virtuvės
ir yra artimesnė lie tuviškai nei itališkai. Čia ver-
dama sotaus kaimiško maisto gerbėjams tinkama
tiršta ir labai aromatinga raugintų kopūstų sriuba
su mėsa, pupelėmis, kukurūzų miltais, lašinu kais,
rūkyta šonine – jota.

Kaip pagaminti skanią kopūs tų sriubą?

Kopūstų sriuba gaminama įvai riai: šutinama
moliniuose puoduose, verdama tik su kopūstais ir
prieskoniais, šakniavaisiais arba su rūkytu kumpiu
ir jautiena. Aukštaitijoje ko pūstų sriuba verdama
su avienos mėsa. Dažnai sakoma, kad kopūstai bus
skanūs, jei jie bus riebūs. Iš tiesų, kopūstai sutrau-
kia daug riebalų, to dėl jie yra sotūs. Armėnijoje
taip pat sriuba verdama tik su aviena. Kiek viena
sriuba savotiškai žavi. Tradi cine laikoma kopūstų
sriuba, verda ma su mėsos sultiniu.

Sakoma, jog verdant šią sriubą ne galima sku-
bėti, reikia gaminti pa mažu ir atidžiai. Taisyklės –
paprastos. Dvi ar dvi su puse valandos rei kia virti
mėsą. Klasikinei kopūstie nei pirmiausia verdamas
paprastas mėsos sultinys, į kurį dedama tik mė sos,
druskos ir šiek tiek žalumynų (salierų, petražolių).
Išviręs sultinys perkošiamas. Sriubai geriausiai tin -
ka riebesnė jautiena. Kopūstai turi suminkštėti, ta-
čiau juos reikia virti atskirai ir supilti į sultinį tik
bai giant virti. Grybai verdami kartu su kopūstais.
Svogūnai, morkos ir kiti šakniavaisiai dedami į
sriubą apke pin ti. Pirmiausia pakepinami svogū-
nai, tada dedama morkų, salierų, pet ražolių šaknų
ir kepinama apie 10 mi nučių. Dar vienas klasikinės
kopūstų sriubos požymis – tai pakepinti miltai. Jie
kepinami, kol įgyja auksinę spalvą, paskui supila-
mas sultinys ir troškinama dar 5–10 minučių. Troš -
kintos daržovės ir miltai dedami į sriu bą po bulvių
ir kopūstų. Tiesa,  dabar miltų vis rečiau dedama į
kopūstų sriubas – juos puikiai atstoja didesnis bul-
vių kiekis. Švieži kopūstai dedami į sultinį kartu su
bulvė mis, viskas užverdama, tada sudedami pake-
pinti šakniavaisiai ir verdama 30 minučių. Paskui –
pries ko niai, druska.

Jei kopūstienė verdama su rau gintais kopūs-
tais, juos galima nuspausti (ar net perplauti šaltu
vandeniu), sudėti į puodą, įpilti truputį sultinio,
įdėti riebalų ir patroškinti 1,5 valandos. Paskui troš-
kinti kopūstai dedami į sultinį kartu su bulvėmis.
Be to, į kopūstienę galima įberti įvai riausių kruopų
– perlinių, miežinių ir pan. Kruopos į verdantį sul-
tinį be riamos prieš bulves ir kopūstus. Per linės ver-
damos apie 40 minučių, mie žinės – apie 20 minučių.
Prieš pa tie kiant sriubą galima įdėti mėsos ga -
baliukų, kukuliukų, pakepintų pjaus tytų dešrelių.
Išvirtą sriubą būtina kurį laiką palaikyti puode,
uždengta me dangčiu, kad „pritrauktų”. Pap ras tai
kopūstų sriuba valgoma su grie tine. Rūgščią ko-
pūstų sriubą galima gardinti ne grietine, o grieti-
nėle.

Raugintų kopūstų sriuba

Reikės: 1 sv rūkytos arba
šviežios kiaulienos šonkauliukų
ar galvos), pries koninių žalu-
mynų sriubai, 2–3 šaukštų džio-
vintų grybų, 1 sv raugintų ko-
pūstų, svogūnų galvutės, drus -
kos, šaukšto sviesto ar aliejaus,
galima ir smulkiai supjaustytų
lašinukų, šaukšto miltų.

Mėsa ir grybai užpilami
vandeniu ir išverdami. Bai-
giant virti suberiami smulkiai
supjaustyti priesko niniai žalu-
mynai sriubai. Rauginti ko-
pūstai smulkiai supjaustomi,
užpi lami trupučiu vandens ir
troškinami. Mėsos sultinys
perkošiamas per sietą ir užpi-
lamas ant kopūstų. Lašinukai

supjaustomi kubeliais. Svogūnai smul kiai supjaus-
tomi ir truputį pa ke pinami, paskui įberiama miltų,
dar viskas pakepinama ir supilama į sriu bą. Pries-
koniniai žalumynai ir grybai supjaustomi siauro-
mis juostelė mis ir taip suberiami į sriubą. Ši sriu ba
valgoma su bulvėmis, apipilto mis paspirgintais la-
šinukais.

Kopūstų sriuba su vištiena ir salierais

Reikės: 1 1/2 sv vištienos file, apie 2 ltr. ar dau-
giau vandens, 2 saliero lapkočių, ½ sv baltagūžių
kopūstų, 3 bulvių, saujos ryžių, svogūno, morkos, 2
lauro lapelių, 4 nemaltų kvapiųjų pipirų, maltų juo-
dųjų pipirų, druskos.

Vištieną išvirkite su svogūnu, lauro lapeliais ir
kvapiaisiais pipirais. Išimkite mėsą iš sultinio ir at -
vėsinkite. Morką ir salierus nuvalykite ir stambiai
sutarkuokite. Su dėkite daržoves į verdantį sultinį ir
pavirinkite 3–5 minutes. Tada sudė kite supjaustytus
kopūstus, šaltu van deniu perplautus ryžius ir užvir -
kite. Tuo metu nuskuskite bulves ir kubeliais jas su-
pjaustykite, susmul kinkite vištieną ir viską sudė-
kite į verdančią sriubą. Virkite maždaug 10 minu-
čių, tada įberkite druskos, mal tų pipirų, puodą už-
denkite, nukelkite nuo ugnies ir prieš patiekdami
pa laikykite apie 10–15 minučių.

Soti kopūstienė

Reikės: 3 litrų kiaulienos sulti nio, 2 saujų avi-
žinių dribsnių, ¼ ko pūs to gūžės, 4 bulvių, 2 morkų,
svogū no, 4 česnako skiltelių, 2 šaukštų pomidorų pa-
dažo, 2 marinuotų arba raugintų pomidorų, ¼ puo-
delio pomidorų marinato arba sūrymo, druskos, mal -
tų juodųjų pipirų, lauro lapelių, aliejaus, žalumynų.

Į kiaulienos sultinį sudėkite ku be liais supjaus-
tytas bulves, šiaudeliais supjaustytą kopūstą ir avi-
žinius dribsnius. Susmulkinkite svogūną, morkas ir
pakepinkite su aliejumi. Kai daržovės suminkštės,
sudėkite pomidorų padažą, supjaustytus pomido-
rus, supilkite pomidorų sūrymą arba marinatą ir iš-
spauskite česna kus. Truputį patroškinkite ir sudė -
kite į puodą su kopūstais, bulvėmis ir dribsniais.
Sriubą pasūdykite, įberki te pipirų, įmeskite lauro
lapelių ir virkite apie valandą. Patiekite su su-
smulkintais žalumynais. Galima įdėti ir grietinės.

Parengta pagal Rimą Marcinkevičienę
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Popiežius pritarė kritikai dėl JAV vienuolių pažiūrų 

Įsidarbinti JAV bus lengviau

Boston per sprogimus žuvo trys žmonės,
per 170 sužeista

Vilnius (BNS) – Laikant lietuvių
kalbos valstybinį egzaminą niekam
negali būti taikoma jokių lengvatų,
teigia prezidentė Dalia Grybauskaitė
po susitikimo su švietimo ir mokslo
ministru Dainiumi Pavalkiu. Ji at-
kreipė ministro dėmesį, kad skirtin-
gos egzamino sąlygos ne palankios ne
tik lietuviams, bet ir tautinių ma-
žumų vaikams. D. Pa valkis savo
ruožtu patikino, jog po šių metų egza-
mino sprendimai dėl lietuvių kalbos
egzamino bus peržiūrėti. Preziden-
tūra gavo Rytų Lietuvos mokytojų są-
jungos konfe rencijos, „Ryto” švietimo
draugijos ir 18,000 piliečių kreipimąsi
dėl lietuvių kalbos išsaugojimo ir dėl
skir tingų lietuvių kalbos egzamino
reikalavimų tautinių mažumų bei lie-
tuviškų mokyklų abiturientams.
Jame prašoma nepažeisti Lietuvos te-

ritorijos vientisumo ir neįteisinti vie-
tinių kalbų oficialios padėties, pami-
nant kitų piliečių teises; užkirsti kelią
teritorinės autonomijos kūrimui ir
gatvių pavadinimus rašyti tik valsty-
bine kalba; užtikrinti teismų spren-
dimų vykdymą dėl neteisėtų nelietu-
viškų užrašų nuka binimo. Švietimo
ir mokslo ministras D. Pavalkis šie-
met pasirašė įsakymą, kuriuo tauti-
nių mažumų mokyklų abiturientams
palengvintas lietuvių kalbos egzami-
nas. Šį įsakymą teismui apskundė
opozicijos atstovai. Jie teigia, kad įsa-
kymu numatant išimtis atsisakoma
bendro lietuvių kalbos ir literatūros
egzamino, o tai neatitinka Švietimo
įstatymo. Teismas pradės nagrinėti šį
skundą birželio 10 d., jau prasidėjus
egzaminams, o išnagrinėtas jis turėtų
būti iki liepos mėnesio vidurio.

Per lietuvių kalbos egzaminą lengvatų
niekam neturi būti

„Gazprom” nori paminti Lietuvos reikalus

Vilnius (Bernardinai.lt) – Lie -
tuvos gyventojų genocido ir rezisten-
cijos tyrimo centras (LGGRTC) sve-
tainėje kgbveikla.lt paskelbė Lie tuvos
ypatingajame archyve saugomus do-
kumentus, liudijančius apie LSSR
KGB mobilizacijos poskyrio veiklą
Lietuvos miestuose ir rajonuo se. Pa-
viešinti dokumentai atskleidžia KGB
rengtus planus tokiu atveju, jei So-
vietų Sąjungoje būtų susidariusi ypa-
tingoji padėtis: būtų kilęs karas, ma-
sinės riaušės ar kitos sovietų valdžiai
pavojingos situacijos. Paskelbus ypa-
tingąją padėtį, į Lietuvos miestų ir ra-

jonų KGB skyrius ir į prie KGB skyrių
įkurtus operatyvinius-kovinius bū-
rius iš viso būtų buvę sutelkta apie
2,000 asmenų, kurie būtų pradėję vyk-
dyti KGB jiems numatytas pareigas.
Svetainėje paskelbti išlikę KGB ope ra -
tyvinių-kovinių būrių sąrašai, taip
pat dokumentai, liudijantys apie KGB
planus ypatingosios padėties laiko-
tarpiu kiekviename Lietuvos mieste
ir rajone suimti sovietų valdžiai pa-
vojingus asmenis – buvusius partiza-
nus, politinius kalinius, disidentus –
iš viso apie 300 asmenų.

Paviešinti dokumentai apie KGB veiklą

Pulitzer premija – romanui apie Šiaurės Korėją
New York (ELTA) – JAV lite -

ratūros Pulitzer premiją laimėjo ra-
šytojas Adam Johnson (g. 1967 ), pa-
rašęs knygą apie Šiaurės Korėją „Naš-
laičio šeimininko sūnui” (Orphan
Master's Son). A. John son, kuris dėsto
Stanford universitete, Šiaurės Korė-
joje praleido pusę metų. Jis sakė, kad
ten draudžiama gyventojams ben-
drauti su užsienie čiais, todėl vienin-
telis būdas susipažinti su šiais žmo-
nėmis buvo vaizduotė. Vertintojai pa-
gyrė A. Johnson knygą kaip be galo
menišką kūrinį, kuris nukelia skai-
tytoją į nuotykių pilną kelionę po to-
talitarinę Šiaurės Korėją ir į slap-
čiausias žmogaus širdies kerteles. 

Vilnius (ELTA) – Seimo opozici-
jos  vadovo  Andriaus Kubiliaus nuo-
mone, Rusijos „Gazprom” rei ka la -
vimų įgyvendinimas arba pritarimas
jo pasiūlymams būtų Lietuvos svar-
biausių interesų, siekiant turėti realią
energetinę nepriklausomybę, visų
pirma, dujų srityje, išdavystė. Jis at-
kreipė dėmesį, kad „Gazprom” pasiū -
lymo esmė: Lietuvai pasiūlyti 20 proc.
mažesnę gamtinių dujų kainą jau da-
bar su sąlyga, jei suskystintų gamti-
nių dujų (SGD) terminalas Klaipėdoje
neveiks. A. Kubilius priminė, kad ter-
minalas veiks tik tada, kai ne tik bus
pastatytas specialus laivas, stovėsian-
tis prie specialios krantinės, ir iš jo

specialiu vamzdžiu bus sujungtas su
magistraliniais Lietuvos dujotiekiais,
kurie iki šiol yra valdomi „Gazprom”.
Bet  tik tada, kai šių dujotiekių kont-
rolę iš „Gazprom” į savo rankas per-
ims Lietuva. Premjeras Algirdas But -
kevičius tikina, jog su Tarpusavio su-
pratimo memorandumu tarp Lie tuvos
Respublikos ir „Gazprom”, kuriuo už
penktadaliu mažesnę iš Rusijos gau-
namų gamtinių dujų kainą Lietuvai
siūloma prisiimti keletą prieštaringų
įsipareigojimų, susipažino tik ba lan -
džio 15 d., o anksčiau į jį niekas ne-
kreipė dėmesio, kadangi jame pateik -
ta informacija yra seniai žinoma.

Boston (BNS) – JAV mieste Bos-
ton balandžio 15 d. per maratono bė-
gimą nugriaudėjus dviem sprogi-
mams, mažiausiai trys žmonės žuvo, o
dar daugiau kaip 170 buvo sužeista.
Išpuolis, įvykdytas netoli finišo linijos
per šį populiarų Amerikos sporto ren-
ginį, sukėlė didžiulę sumaištį ir pa-
niką gatvėse. Daugeliui nukentėju-
siųjų buvo sužalotos kojos; daug žmo-
nių sužalojo skeveldros, nes sprogsta-
mieji užtaisai, matyt, buvo prikimšti
metalinių šratų, o kai kuriems žmo-
nėms trūko ausų būgneliai. JAV pre-
zidentas Barack Obama per televiziją
sakė, kad kol kas neaišku, kas įvykdė
šiuose sprogdinimus, tačiau pažy-
mėjo, jog kaltininkai neišvengs atsa-
komybės. Tačiau jis neištarė žodžio
teroras. Viename seniausių ir di-
džiausių pasaulyje maratone dalyvavo
per 27,000 bėgikų. Jis rengiamas Mas-
sachusetts valstijoje minint Patriotų
dieną, per kurią prisimenami pir-
mieji Amerikos revoliucijos mūšiai,

įvykę 1775 m. Sprogimai Boston atsi-
liepė ir JAV rinkose: indeksai „Dow
Jones” ir „S&P 500” nusmuko preky-
bos pabaigoje. Boston kardinolas Seán
O’Malley ragino sprogimų tragedijos
tamsoje kreipti žvilgsnius į Jėzaus
Kristaus šviesą. Ją buvo galima aiš-
kiai pastebėti gyvenimuose tų žmo-
nių, kurie suskubo tuoj pat padėti nu-
kentėjusiesiems.

Boston maratone bėgo šeši lietu-
viai. Keturi – iš Lietuvos ir po vieną iš
Didžiosios Britanijos bei Ispanijos.
Tarp jų vienas Vilniaus maratono or-
ganizatorių vilnietis Mindaugas Sa-
vickas. Lietuvos am basadorius JAV
Žygimantas Pa vilionis sakė, kad Lie-
tuvos piliečiai per sprogimus Boston
nenukentėjo. JAV šiuo metu vyrau-
jančios nuotaikos, anot ambasado-
riaus, labai primena slogius 2001 m.
rugsėjo įvy kius. Ambasadoriaus nuo-
mone, Bos ton įvykiai labiau suvienys
amerikiečius.

Washington, DC (ELTA) – JAV
Senato balandžio 16 d. pristatytame
naujame imigracijos įstatymo pro-
jekte numatyta, kaip patenkinti šalies
technologijų poreikį kvalifikuotiems
specialistams iš užsienio. JAV tokios
srities profesionalų atsargos išseko.
Įstatymo projekte numatyta, jog ofi-
ciali kvota H-1B vizoms (vizoms, iš-
duodamoms aukštos kvalifikacijos
darbuotojams iš užsienio) didinama
69 proc. – iki 110,000. Tačiau versli-
ninkai privalės užtikrinti, kad to-
kiems specialistams iš užsienio būtų
mokamas deramas atlyginimas ir jo-
kiais būdais jie nebus išnaudojami
darbo ieškančių kvalifikuotų ameri-
kiečių. Ateityje vizų kvota tokiems

specialistams gali būti padidinta ir iki
180,000. Šiuo metu šis skaičius siekia
65,000. Be to, skaičius vizų užsienie-
čiams, turintiems Amerikos universi-
tetų diplomus, nuo 20,000 planuojamas
didinti iki 25,000. H-1B – nuo imigra-
cijos atsietos vizos, kurias išduoda
JAV. Jos suteikia galimybę darbda-
viams tam tikroje srityje laikinai įdar-
binti specialistus iš užsienio. Šios vi-
zos išduodamos trejų metų laikotar-
piui su galimybe jas pratęsti iki šeše-
rių metų. H-1B vizų kritikai sako, jog
jos leidžia bendrovėms užsieniečiams
mokėti mažesnes algas nei ame rikie -
čiams, turintiems tokią pačią kvalifi-
kaciją.

Vatikanas (BNS) – Popiežius
Pranciškus pritarė ataskaitai, kuri
buvo paruošta jo pirmtako Benedikto
XVI pontifikato metais ir kurioje di-
džiausia Jungtinių Valstijų moterų
vienuolių grupė yra kaltinama besi-
laikanti kraštutinių feministinių pa-
žiūrų. Naujasis popiežius patvirtino
vertinimo išvadas ir reformos prog-
ramą Religingų moterų vadova vimo
asociacijai (Leadership Con ference of
Women Religious (LCWR). Remiantis
juo, Tikėjimo mokymo kongregacijos
vadovas Ludwig Müller balandžio 15

d. Vatikane susitiko su LCWR atsto-
vais, mėgindamas sušvelninti nesuta-
rimus. Jis padėkojo grupei už jos
darbą daugelyje mokyklų, ligoninių
ir institucijų, kurios teikia pagalbą
skur stan tiesiems JAV. Tačiau jis taip
pat pabrėžė, kad grupė turi bendra-
darbiauti su JAV vyskupais ir pa-
reiškė, jog LCWR yra teisiškai pavaldi
Šventajam Sostui. LCWR narės nesu-
tinka su homoseksualumą smerkian-
čiu Bažnyčios mokymu ir plėtoja
kraštutines feministines temas. 

Sprogimai per maratoną Boston.                                                     www.boston.com nuotr.

Adam Johnson.                                ELTA nuotr.



JAV ambasadorė Lietuvoje Debo-
rah McCarthy ir ūkio ministrė Birutė
Vėsaitė balandžio 16 d. susitikime ap-
tarė keletą temų. Tai Lietuvos pirmi-
ninkavimą ES, būsimas derybas dėl
Transatlantinės prekybos ir investi-
cijų partnerystės, Lietuvos verslumo
ir inovacijų padėtį Lietuvoje ir vi-
same regione. Ambasadorė pareiškė,
kad JAV vy riausybė remia sėkmingą
Lietuvos pirmininkavimą ES ir taip
pat tikisi įsitraukti į derybas dėl
Trans atlantinės prekybos ir investi-
cijų partnerystės. Transatlantinės
prekybos ir investicijų partnerystė
yra ambicingas, visapusis ir aukšto
lygio susitarimas, kuris galėtų ženk-
liai plėsti prekybą ir investicijas tarp
JAV ir Europos Sąjungos. Derybos tu-
rėtų prasidėti Lietuvos pir mi ninka -
vimo metu, pasibaigus 90 dienų pasi-
tarimų laikotarpiui su JAV Kongreso
komitetais, privataus sektoriaus, ap-
linkos ir darbo grupėmis bei kitomis
suinteresuotomis ša limis.  Ambasado -
rė Deborah McCar thy ir ministrė B.
Vėsaitė sutiko, kad Lietuvos ir JAV
bendradarbiavimas svarbus siekiant
abiejų valstybių ekonomikos klestė-
jimo ateityje.

*  *  *
Jungtinėms Valstijoms ir Euro-

pos Sąjungai (ES)  rengiantis dery-
boms dėl laisvos prekybos sutarties,

Lietuvos ambasadorius Washington,
DC sako, kad toks susitarimas galėtų
paskatinti suskystintų gamtinių dujų
eksportą iš JAV. Balandžio 17 d. kal-
bėdamas su BNS korespondentu am-
basadorius Žygimantas Pavilionis pa-
brėžė, kad JAV eksporto išaugimas ga-
lėtų pakeisti ir geopolitinį pasaulio
žemėlapį. Deryboms gali tekti svarbi
vieta Lietuvos pirmininkavimo ES dar-
botvarkėje.

,,Amerika nusistačiusi ekspor-
tuoti dujas tik į tas valstybes, su ku-
riomis turi laisvos prekybos sutartis,
tarkime Kolumbija ar Pietų Korėja, –
sakė Žygimantas Pavilionis. – Jeigu
mums pavyks susiderėti dėl laisvos,
pagilintos prekybos tarp Amerikos ir
Europos, sukuriant didžiausią preky-
binį bloką pasaulyje, tai, be abejonės,
turėtų atsiverti galimybės ir dujų eks-
portui į Europą”. 

Diplomatas pabrėžė, kad šiuo
metu JAV vyksta aktyvi diskusija, ko-
kiais tempais liberalizuoti dujų eks-
portą. Apie tai garsiau imta kalbėti
išaugus skalūnų dujų gavybos mas-
tams. ,,Jeigu vis dėlto dujų eksportas
rimtai padidėtų iš Amerikos, tai ga-
lėtų pakeisti ir geopolitinį žemė-
lapį”, – sakė Žygimantas Pavilionis.

ES ir JAV derybos dėl laisvos pre-
kybos gali prasidėti šiemet, prieš arba
per Lietuvos pirmininkavimą ES.

VERSLO NAUJIENOS
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Kinija balandžio 16 d. paskelbė
kovo mėnesio pramonės ir pirmojo
metų ketvirčio rodiklius. Nustatytas
9,5 proc. pramonės ir 7,7 proc. ekono-
mikos metinis augimas, nors analiti-
kai planavo 10,1 proc. ir 8 proc. au-
gimą. Tokius duomenis lėmė kuklesni
nei tikėtasi pagamintos produkcijos
bei vartojimo duomenys. Atrodo, kad
lauktas svarus Kinijos ekonomikos
augimas gali būti lėtesnis ir ne toks
sklandus kaip tikėtasi. Gerokai pras-
tesni rodikliai rinkoms buvo netikėti
ir sukėlė susirūpinimo bangą, kad pa-
saulio ekonomikos atsigavimas 2013
m. gali lėtėti. Dėl to akcijų ir žaliavų
rinkos krito. Ryškiausią kritimą per
paskutines penkias die nas skaičiavo
brangiųjų metalų kai nos (auksas –
13,5 proc., sidabras – 16 proc., nafta – 5
proc.), pramoniniai metalai (apie – 3
proc.). Tiesa, mažėjanti infliacija gali
palikti Kinijai erdvės skatinti vidaus
paklausą, ypač turint omenyje, kad
euro zona, kuri yra svarbi Kinijos eks-
porto rinka, susiduria su eko nomikos
iššūkiais. Laukiama JAV nekilnoja-
mojo turto sektoriaus augimo. Nekil-
nojamojo turto rinka yra vie nas iš
vartotojų pasitikėjimo eko nomika at-
spindžių, tad jos atsigavimas reikštų
gerėjančias nuotaikas. 

*  *  *

Pajamos, gaunamos eksportuo-
jant gamtines dujas iš Kipro šelfe
esan čių telkinių, gali siekti 4 mlrd.
eurų per metus. Kipro valdžia su gam-
tinių dujų gavybos projektais sieja pa-
grindines viltis dėl šalies atsigavimo.
Gamtinių dujų atsargos Kipro išskir-
tinėje ekonominėje zonoje vertinamos
maždaug 40 trilijonų kubinių pėdų, o
finansine išraiška – apie 400 mlrd. eu -
rų, eksploatuojant telkinius 20–25 m.
2011 m. pabaigoje JAV kompanija
„Nob le Energy” atliko pirmuosius
ban  domuosius gręžimo darbus. Kipro
vyriausybė šiais metais išdavė dujų
žvalgybos licencijas ir kitoms ben-
drovėms, tarp jų – Italijos, Prancūzijos
ir Pietų Korėjos kompanijoms. Pir-
mosios dujos salą pasieks ne anksčiau
kaip 2018 m. Vyriausybė planuoja, kad
dujotiekio statybos ir suskystintų
dujų terminalo statybos projektas gali
būti užbaigtas 2019–2020 m. ir kainuos
apie 10 mlrd. eurų. 

*  *  *

JAV Vertybinių popierių ir biržų
komisijai vadovaus buvusi pro kurorė.
JAV Senatas balandžio 15 d. pritarė
buvusios federalinės pro kurorės
Mary Jo White (65 m.) kandidatūrai.
Ją palaikė tiek respublikonų, tiek de-
mokratų atstovai. M. J. White Senato
atstovams kalbėjo apie savo ketinimą
bausti visus nu sikaltėlius –  tiek fizi-
nius, tiek juridinius asmenis, nepri-
klausomai nuo jų padėties. M. J.
White taip pat bus atsakinga už prie-
monių, paskelbtų JAV Kongreso po
2008 m. krizės, įgyvendinimą. 

*  *  *

Nuo kitų metų Europos Sąjungos
(ES) bankai taps stipresni. Balandžio
16 d. Europos Parlamentas patvirtino
naujas taisykles, kurios apribos ban-
kininkų premijas, sugriežtins bankų
kapitalo pakankamumo reikalavimus

ir sustiprins bankų priežiūrą. Kartu
bankai bus skatinami teikti paskolas
mažoms ir vidutinėms įmonėms, sie-
kiant pa grei tinti ūkio augimą. Kad
būtų išvengta nepamatuotos rizikos,
ban kininkų premijos negalės viršyti
jų metinio darbo užmokesčio, tačiau
banko akcininkams sutikus (66 proc.
akcininkų, kurie valdo bent pusę
banko akcijų), jos galės būti iki dviejų
kartų didesnės negu atlyginimas. 25
proc. premijos, kuri viršija metinį at-
lyginimą, išmokėjimas turės būti ati-
dėtas penkeriems metams – tai pa-
skatins bankininkų suinteresuotumą
sėkminga ilgalaike banko veikla. 

*  *  *

Euro zonos ekonominės proble-
mos kelia didelę grėsmę, nepaisant
nedidelės pasiektos pažangos, per-
spėjo Europos centrinio banko (ECB)
vadovas Mario Draghi. Tačiau jis pa-
kartojo, kad sunkumai, su kuriais su-
sidūrė dauguma euro zonos valstybių,
– tokie kaip konkurencingumo trūku-
mas, aukštos darbo sąnaudos, užgulė
veikiau ne centrinių bankų, o vyriau-
sybių pečius. Pastaruoju metu Frank-
furte įsikūrusiam Centriniam bankui
daromas spaudimas imtis griežtesnių
priemonių, siekiant prikelti euro zo-
nos ekonomiką iš nuosmukio. Šie žo-
džiai paskatino ekspertus manyti, kad
jau artimiausiu metu ECB bazinė pa-
lūkanų norma bus vėl mažinama. Bet,
kai kurių analitikų manymu, grei -
čiau siai ECB ir toliau laikysis savo
ne standartinės politikos, siekdamas
palengvinti skolinimąsi mažoms ben-
drovėms. 

*  *  *

2011 m. Europos Sąjungos (ES) gy-
ventojai vyko į 1 mlrd. poilsinių ke-
lionių, iš kurių ketvirtis – į užsienį.
Populiariausia ES gyventojų užsienio
kelionių kryptis buvo Ispanija, kuri
sudarė 13 proc. visų kelionių į užsie nį.
Toliau rikiavosi Italija ir Prancūzija
(po 9 proc.). Tarp ES valstybių narių
daugiausia į užsienį 2011 m. vyko Vo-
kietijos gyventojai (73 mln. kelionių,
arba 34 proc. visų ES piliečių išvykų),
taip pat Didžiosios Britanijos gyven-
tojai (44 mln. kelionių, arba 38 proc.),
Prancūzijos (22 mln., arba 11 proc.) ir
Nyderlandų piliečiai (16 mln., arba 52
proc.). Daugelyje valstybių na rių gy-
ventojai atostogavo toje pačioje šalyje,
kur ir gyveno. 

*  *  *

Užsitęsusios derybos tarp Euro-
pos Sąjungos (ES) ir Indijos dėl lais-
vosios prekybos susitarimo įgavo
naują pagreitį, kai balandžio 16 d. ES
prekybos komisaras Karel de Gucht
susitiko su Indijos prekybos minis tru
Anand Sharma. Derybos buvo pradė-
tos 2007 m., prieš pat finansų krizę, ir
Briuselis nesitikėjo, kad derybos su
viena greičiausiai pasaulyje ekono-
miškai augančių  šalių  užsitęs. Kovo
pa baigoje Europos Komisija teigė, kad
sutarties su Indija metmenys jau ryš-
kėja. Tikimasi, kad prekyba suteiks
ekonominį augimą ir naujas darbo
vietas, o šios padės greičiau baigtis
Europos finansinėms problemoms.

Parengta pagal internetinę žiniasklaidą

Lietuvos privalumai 
biotechnologijų srityje 

Praeitais metais Lietuvos verslo naujovių augimas siekė daugiau nei 5
proc. ir buvo antras Europos Sąjungoje (ES). Tokius duomenis skel-
bia Europos Komisija (EK), vertindama ES šalis pagal pasiektą

pažangą naujovių srityje. Lietuvai pirmą kartą, ir vienintelei iš ES šalių,
2013 m. Naujovių sąjungos švieslentėje („Innovation Union Scoreboard
2013”) pavyko pagerinti narystę tarp kitų šalių grupių. Lietuva iš menkų
naujovių grupės pakilo į nuosaikių naujovių grupę ir pagal diegiamų nau-
jovių lygį atsidūrė toje pačioje padėtyje kaip Italija, Ispanija, Portugalija,
Čekija, Graikija, Slovakija, Vengrija ir Malta. Lietuva, turėdama 18,000
mokslininkų ir specialistų bei daugiau nei 25 labai pažangių mokslinių
tyrimų ir gamybos bendrovių biotechnologijų srityje, išlieka vienu iš svar-
biausių biotechnologijų naujovių centru Rytų Europoje. Pasak užsienio
investuotojų, vykdančių veiklą mūsų šalyje, Lietuvos inžinierių ir moksli-
ninkų kuriami darbai bei atliekami moksliniai tyrimai pasižymi itin aukš-
ta kokybe bei konkurencinga kaina. 

Lietuvos verslo prekybos biuro Čikagoje iniciatyva balandžio 22 d. Či-
kagoje vyksiančioje „Bio International Convention 2013” konferencijoje ren-
giamasi pristatyti Lietuvos verslo aplinką. Pirmą kartą šiame tarptauti-
niame renginyje VšĮ „Investuok Lietuvoje” generalinė direktorė Milda Dar-
gužaitė pristatys Lietuvos privalumus ir galimą užsienio kompanijų plėtrą
biotechnologijų srityje. Lietuvos pristatyme taip pat dalyvaus „Moog Medi-
cal Devices” grupės prezidentas Martin Berardi bei Mokslo, inovacijų ir tech-
nologijų agentūros direktorius Arūnas Karlonas. Diskusijai va dovaus „Xo-
mix, Ltd” prezidentas ir vykdantysis direktorius Gary Keller. Diskusijoje bus
gvildenamos kelios temos: 

•Palanki Lietuvos infrastruktūra ir gyvybės mokslus remianti šalies 
politika;
• Išsilavinę ir konkurencingi specialistai bei stipri šalies mokslinė bazė;
• Partnerystės galimybės klinikinių tyrimų ir jų reguliavimo srityse;
• Tarptautinio bendradarbiavimo galimybės ir auganti regiono plėtra.

Plačiau apie Lietuvos biotechnologijų ir gyvybės mokslų sektorių kvie-
čiame skaityti „Investuok Lietuvoje“ internetiniame puslapyje anglų kalba:
Lithuania: an emerging biotech investment destination. „BIO International
Convention 2013” konferencijoje laukiama beveik 17,000 dalyvių. Renginyje
dalyvaus aukš čiausio lygio vadovai, mokslininkai ir investuotojai iš viso pa-
saulio, kuriems aktualios naujausios biologijos mokslo technologijos, ben-
dradarbiavimo bei verslo plėtros ga li mybės. Norintiems susitikti su vienu
iš Lietuvos delegacijos atstovų renginyje arba gauti papildomos informaci-
jos apie šalies privalumus, kviečiame susisiekti su Agne Selemonaite el.
paštu: agne.selemo naite@investlithuania.com. Norėdami gauti daugiau in-
formacijos ar užsiregistruoti į renginį, prašome apsilankyti: www.conven-
tion.bio.org.

Investuok Lietuvoje informacija
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Trisdešimt pavasarių be 
kunigo, rašytojo, 
visuomenininko 

STASIO YLOS

Pavasarišką 2013 m. balandžio 12-
osios popietę į VDU Lietuvių iš-
eivijos institutą rinkosi VDU

Ateitininkų draugovės nariai ir atei-
tininkiškai dvasiai prijaučiantys pa-
gerbti kunigo, rašytojo, visuomeni-
ninko Stasio Ylos (1908–1983) atmi-
nimą. Jau trisdešimt pavasarių pra-
slinko nuo tada, kai amžinojo poilsio
Čikagoje išėjo šis neužmirštamas ku-
nigas profesorius. 

Sausakimša instituto Pasaulio lie-
tuvių bendruomenės menė vos pajėgė
sutalpinti visus besidominčiuosius.
Renginį kunigo Stasio Ylos sukurta

malda į Lietuvos kankinius pradėjo
jo Ekscelencija, naujasis Vilniaus ar-
kivyskupas Gintaras Grušas: „Vieš-
patie, tu leidai mūsų tautai pakelti
daug aukų, bet tu pažadinai joje ir
kankinių dvasią. Tu vienas, Viešpa-
tie, žinai, kiek daug mūsų tautiečių
mirė dėl tavo vardo ir dėl tautos lais-
vės. Tu vienas žinai, kokiam jų būriui
tu suteiki šventųjų kankinių garbės
vainiką. Mes tikime, Viešpatie, kad
per jų užtarimą tu teiki mums ir visai
mūsų tautai daug gausios palaimos.
Leisk, Viešpatie, per juos paprašyti
tave ir toliau globoti mus ir mūsų tė-
vynę. Amen.”

Aktualizuodamas pasirinktos

maldos prasmę arkivyskupas Ginta-
ras Grušas susirinkusiems priminė,
jog kunigas Stasys Yla ir pats, kalėda -
mas Stutthof, patyrė kankinio gyveni -
mo dalią, pažino Lietuvos kankinius
iš arti ir per tuos išbandymus ta po ne-
paprasta asmenybe. Patirti šio žmo-
gaus globą, trumpam pabūti po jo
sparnu teko ir Gintarui Grušui, užau -
gusiam Los Angeles Amerikos lietu-
vių bendruomenėje. Tik iš laiko per-
spektyvos, žvelgdamas į Kau ne vei-
kiančios Stasio Raštikio vardo kari-
ninkų mokykloje ant sienos kabančią
kunigo Stasio Ylos nuotrauką, kurioje
jis Los Angeles bendruomenėje drau -
ge su arkivyskupo vaikystės draugu
skautiška uniforma, Gintaras Grušas
teigė supratęs, tarp kokių didžių žmo-
nių jam teko augti: Stasio Raštikio,
Bernardo Brazdžionio, Kazio Bra-
dūno, Juozo Kojelio ir daugybės kitų,
kurių asmenybės skleidė tokį nuolan-
kumą ir paprastumą, jog būdamas
jaunas ne visada tą ir gali pastebėti.
Šie žmonės, būdami šalia jaunimo, ne-
išsidavė, kokius žygdarbius jie savo
gyvenime buvo padarę, bet ėjo drauge
su jaunimu, perdavė jiems lietuvybės
turtą ir tikėjimą. Vienas tokių ir buvo
kunigas profesorius, rašytojas ir vi-
suomenininkas Stasys Yla, kurio pas-
kaitų per Kalėdų atostogas būdamas
gimnazistas Gintaras Grušas su ne-
kantrumu laukdavo. Nemaža lietuvių
išeivijos veikėjų dalis – tiek skautai,
tiek ateitininkai – išėjo kunigo Stasio
Ylos mokyklą. Tai buvo žmogus, ge-
bėjęs pakviesti kitus į veik lą, atrasti
didžius dalykus paprastuosiuose. 

Arkivyskupo Gintaro Grušo pri-
siminimus subtiliai pagyvino akto-
riaus Petro Venslovo skaitomos eilu-
tės iš kunigo Stasio Ylos sudaryto
maldyno bei poezijos rinkinio „Tylos
liturgija”, akompanuojant pianistei
Beatai Vingraitei.

Renginyje dalyvavęs dr. Gedimi-
nas Mikelaitis skaitė pranešimą „Ku-
nigas Stasys Yla – katalikybės atnau-
jintojas?”. Trumpai priminęs esmines
Stasio Ylos biografijos detales, pa-
grindinius jo veikalus, Gediminas Mi-
kelaitis susirinkusiems kalbėjo apie
šios asmenybės darbų įvairialypiš-
kumą ir plačiašakiškumą. Pasak Ge-

KRISTINA ŪSAITĖ

dimino Mikelaičio, rašytojas, visuo-
menininkas, ugdytojas, spaudos dar-
buotojas, istorikas, psichologas, te-
ologijos profesorius kunigas Stasys
Yla stengėsi paveikti visuomenę bei
atskirą asmenį ir skaitydamas pas-
kaitas, ir pokalbiais, bet ypač knygo-
mis bei straipsniais. Tai vienas pro-
duktyviausių lietuvių išeivijos rašto
žmonių. Jo temos labai įvairios: nuo
asmeninių moralinių iki istorinių, te-
ologinių, ugdymo ir papročių. 

Vis dėlto, kun. Stasio Ylos kūry-
boje galima išskirti kelias pagrindi-
nes temas: ateizmo ir komunizmo pa-
vojaus Lietuvai; pasaulėžiūros klau-
simų svarstymą – apie sąžinės, religi-
jos, socialinio ir politinio gyvenimo
laisvę bei liberalizmo vaidmenį vi-
suomenėje; krikščionybės kelią į lie-
tuvių tautą; lietuvių kultūros veikėjų
religinius lūžius, jų gyvenimo pras-
mės ieškojimą; krikščionybės ir kul-
tūros susipynimą žymių mūsų kultū-
ros veikėjų biografijose, taip pat kul-
tūros kėlimą, tautos dvasinį ugdymą,
ir pagaliau plačiausią Stasio Ylos
temą – ateitininkų programą, skautų
ideologiją ir krikščioniškojo gyve-
nimo atnaujinimą. Pastarąjį, pasak
pranešėjo Gedimino Mikelaičio, ku-
nigas Stasys Yla suprato kaip per-
ėjimą iš vienos psichologinės pakopos
į kitą. Pirmiausia atrandami žmogiš-
kieji dalykai, gilesnis interesas, meilė
ir tikėjimas, o drauge su jais vyksta ir
atsinaujinimas – derinant Evangeli-
jos tiesą, natūralų pažinimą ir kultū-
ros misiją pagyvinamas galvojimo
procesas, apčiuopiama idėjų visuma,
jų sąryšis, o dalinantis su kitais, dis-
kutuojant ir aktyviai dalyvaujant
minčių apykaitoje einama pirmyn.
Vienas konkretesnių pavyzdžių – Sta-
sio Ylos knyga „Moderni mergaitė”
(1964), neprarandanti aktualumo ir
šiandien. Joje kunigas prabyla ne pa-

mokslautojo ar moralisto, bet
lankstaus ir subtilaus psicho-
logo, įžvalgaus ir pakantaus pe-
dagogo balsu. Jis įtraukia skai-
tytoją į vaizduojamas egzistenci-
nes būsenas (kančios, skausmo,
meilės), teigdamas, jog meilė ver-
tinga ne tik dėl socialinio vaid-
mens, nes padeda save atrasti ki-
tame, ji pažadina ir sugyvina vi-
dines galias, asmuo užsidega ne-
rimu ir ieškojimu. Taip meilė
skatina naują asmenybės
sklaidą, nes tik mylėdami mes
pajuntame, kokie esame neto-
buli.

Svarstydamas, kodėl Stasys
Yla vadinamas nauju kunigu,
Gediminas Mikelaitis pažymėjo,
jog po studijų Vakarų Europoje,
po darbo korespondentu įvai-

riose šalyse, grįžęs į Lietuvą Stasys
Yla svarstė lietuvių tautos, miesto ir
kaimo pastoraciją, kėlė parapinės
bendruomenės reikšmę, rašė apie
naujuosius liturginius sąjūdžius, ska-
tino puoselėti lietuviškuosius švenčių
papročius. Pasak kunigo Stasio Ylos,
krikščionybė yra gyvenimas, o atvi-
rumas pasauliui, t. y. būti atviram vis-
kam, kas reikšminga žmogui, kas nuo-
lat padeda tobulėti. 

Renginį vainikavo ir susirinku-
siųjų širdis virpino Kauno valstybi-
nio muzikinio teatro solistės Ritos
Preikšaitės atliekami kūriniai akom-
panuojant pianistei Beatai Vingraitei.
Skambėjo „Ave Maria”, „Panis Ange-
licus”, „Tu és deus” bei Pauliaus Jur-
kaus sukurta giesmė „Kaip grįžtan-
čius namo paukščius parveski, Vieš-
patie...” su visų mėgstamu priegies-
miu ,,Težydi vėlei Lietuva, kaip Tavo
slėnių lelija, tebūna vėl namuos
ramu”.

Apie Stasį Ylą

Stasys Yla – Lietuvos kunigas, ra-
šytojas, Lietuvos katalikų mokslų aka-
demijos akademikas, gimė 1908 m.
sausio 5 d. Luciūnuose, Kurklių vals-
čiuje, Ukmergės apskrityje. Baigęs
Ukmergės gimnaziją, mokėsi Kauno
kunigų seminarijoje, 1925–1932 m. stu-
dijavo Vytauto Didžiojo universiteto
(iki 1930 m. Lietuvos universitetas) Te-
ologijos – filosofijos fakultete, kur vė-
liau dėstytojavo. 1932 m. įšventintas
kunigu. 1933–1934 m. dirbo savaitraš-
čio „Mūsų laikraštis”, 1936–1940 m.
dienraščio „XX amžius” redakcijose. 

1940–1941 m. buvo pasitraukęs į
Vokietiją. Nacių suimtas, 1943–1945 m.
kalintas Stutthofo koncentracijos sto-
vykloje. 1946–1950 m. Šv. Sosto delega-
tūros Vokietijoje patarėjas sielovados
reikalams ir Spaudos skyriaus vedė-
jas. 1946–1947 m. Politinių kalinių są-
jungos pirmininkas. 1947–1949 m. ku-
nigų žurnalo „Auka” redaktorius.
Nuo 1950 m. gyveno ir dirbo JAV.
1951–1953 m. žurnalo „Lux Christi” re-
daktorius, nuo 1953 m. Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo varg-
dienių seserų vienuolyno Putnam ka-
pelionas. Nuo 1955 m. JAV Lietuvių
Bendruomenės tarybos narys. 1961 m.
Lietuvos katalikų mokslų akademijos
akademikas. Nuo 1963 m. Ateitininkų
federacijos dvasios vadas. Stasys Yla
parengė ir išleido apie 30 knygų. Mirė
1983 m. kovo 24 d. Čikagoje. Palaidotas
Dangaus Vartų kapinaitėse Putnam,
CT.

Kristina Ūsaitė – VDU Lietuvių iš-
eivijos instituto mokslo darbuotoja

Prisiminimais dalijasi arkivyskupas Gintaras Grušas.
Jono Petronio (VDU) nuotraukos

Bendras vaizdas iš VDU Lietuvių išeivijos instituto Pasaulio lietuvių bendruomenės menės.

Kunigas Stasys Yla.
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Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!

SKELBIMŲ�SKYRIAUS�
TEL.�773-585-9500

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

III VELYKŲ SAVAITĖS TREČIADIENIS 

Prašyti gilaus supratimo,
kad Dievas visada manęs trokšta

Jn 6, 35-40

* Meditacijos pradžioje paprašy-
siu malonės, kad galėčiau pasinerti Jė-
zaus buvime ir Jo troškimuose. Jėzus
nori būti mano duona ir nori, kad pas
Jį ateičiau ir Juo tikėčiau. 

* Pasiliksiu Jėzaus troškimuose ir
kartosiu: „Jėzau, mano duona, no riu
ateiti pas Tave, tikiu Tavimi”. Ati -
duosiu Jam savo troškimus. 

* Paklausiu savęs apie savo as -
meninius troškimus. Kurie iš jų man
trukdo artėti prie Jėzaus? Pasakysiu
apie juos Jėzui.

* Jėzus man pažada, kad galiu at-
eiti pas Jį per Tėvą. Tėvas atiduoda
mane Jėzui. Savo vaikiškoje maldoje
kreipsiuos į Tėvą, dėkodamas už Jėzų.

* Kiek kartų beateičiau pas Jėzų,
Jis niekada manę neatstums. Ar tuo
tikiu? Kas trukdo man ateiti pas Jė zų?
Ar bijausi atmetimo? Pasakysiu Jėzui
apie savo baimes.

* Jėzus apreiškia man Tėvo širdį.
Tėvas trokšta, kad Jėzus manęs ne -
prarastų, bet prikeltų, nes Tėvas nori
mane regėti amžinybėje. Kokie jaus-
mai pabunda manyje, kai apie tai pa -
galvoju?

* Karštoje maldoje prašysiu Šven-
tosios Dvasios, kad uždegtų ma nyje gi-
laus ryšio su Tėvu ir Jėzumi  troškimą.
Kartosiu: „Jėzau, ilgiuosi Tavęs, il-
giuosi Tėvo. Atsiųsk man Dvasią, kad
kasdien suvienytų mane su Jumis.

III VELYKŲ SAVAITĖS 
KETVIRTADIENIS

Prašyti malonės, nors truputį su-
prasti tiesą, kad Jėzus yra duona,
kuri dėl manęs nužengė iš dan-
gaus

Jn 6, 44-51

* Jėzus girdi žydų murmėjimą. Jis
nekaltina jų už tai. Pasako jiems, kad

be Tėvo pagalbos jie nepajėgs prisiar-
tinti prie Jo ir priimti Jį tokį, koks Jis
apsireiškė.

* Jėzus žino viską, kas darosi ma -
no širdyje. Žino mano meilę ir tikėji -
mą, bet taip pat žino ir mano murmė-
jimus, abejones ir rutiną Eucha ristijos
išgyvenime. Leidžia suprasti, kad
kiekvieną dieną galiu prašyti Tėvo,
kad mane patrauktų prie Jė zaus. 

*  Tėvas kasdien nori man kalbėti
apie savo Sūnų. Galiu ateiti pas Jį kaip
vaikas ir kalbėti su Juo apie Jėzų. Ypa-
tingai kiekvienose šv. Mi šio se galiu
prašyti Jo, kad pamiltų mane Jėzuje.
Paklausiu savęs apie sa vo asmeninius
santykius su Dievu Tėvu.

*  Įsiklausysiu į Jėzaus žodžius,
kai Jis keletą kartų sako, kad su Juo
galiu surasti ir pasiekti amžinąjį gy-
venimą. Pagalvosiu, kad tuos žo džius
Jis asmeniškai kreipia į mane.
Trokšta, kad aš su Juo būčiau amži -
nybėje.

* Pasistengsiu šios dienos mąs -
tymą pagilinti adoracijos metu. Pasi -
stengsiu Jį aplankyti esantį Šven čiau -
siame Sakramente, kad galėčiau pa-
prašyti malonės visą amžinybę bū ti su
Juo. Adoracijos metu galiu būti pa-
prastoje širdies maldoje: „Jėzau, esi
mano duona, nužengusi iš dangaus”.

III VELYKŲ SAVAITĖS PENKTADIENIS

Prašyti gilaus tiesos supratimo, kad
Jėzus kasdien duoda man gyvybę

Jn 6, 52-59

* „Įeisiu” į sinagogą, kurioje Jė -
zus moko. „Prasibrausiu” pro minią,
kad būčiau arti Jėzaus. Paprašysiu
Šven tosios Dvasios, kad savo ausimis
ir širdimi sugerčiau kiekvieną Jė zaus
žodį.

* Atkreipsiu dėmesį į klausytojų
reakciją. Jėzaus žodžiai daugelį ne -
ramina. Tarp jų pasidaro įtampa, bet
Jėzus „negesina” įtampos. Su dar di -
desniu tikrumu kartoja žodžius apie
Jo kūno ir kraujo priėmimą. 

* Ką galiu pasakyti apie tai, kaip

klausau Evangelijos? Ar Jėzaus žo -
džiai paliečia mane iki gelmių? Ar per-
smelkia mane iki gelmių tiesa, kad ne-
turėsiu gyvybės savyje, jeigu nepriim-
siu Kristaus Kūno ir Kraujo. 

* Paklausiu savęs apie savo pa-
maldumą Eucharistijai. Ar tikiu, kad
kasdien iš tikrųjų galiu priimti ir ado-
ruoti Jo Kūną ir Kraują? Kas man yra
Eucharistija ir adoracija?

* Jėzus palieka man pažadą, kad
jeigu maitinsiuosi Jo Kūnu ir Krau ju,
tada būsiu Jame ir gyvensiu per Jį. Ar
iš tikrųjų aš to noriu? Kokius jausmus
ir troškimus jaučiu Jam? 

* Kas šiandien yra mano „duo   na”,
dėl kurios atiduodu savo gyvenimo jė-
gas? Atkreipsiu dėmesį į savo mintis,
jausmus ir laikyseną. Iš kur iš tikrųjų
semiuosi gyvybės: iš Jė zaus, iš darbo,
iš malonumų, iš stip rių prisirišimų?

* Pasistengsiu surasti laiko Jėzaus
Eucharistijoje adoracijai. Ado ruosiu
Jį ir prašysiu: „Išmokyk mane semtis
gyvybės iš Tavęs”. 

III VELYKŲ SAVAITĖS ŠEŠTADIENIS

Prašyti malonės išlikti 
su Jėzumi iki galo

Jn 6, 60-69

* Įeisiu į žmonių prisikimšusią  si-
nagogą, kurioje Jėzus moko. Ten taip
pat yra Jo mokiniai. Atkreipsiu dė-
mesį, kaip keičiasi klausytojų nuotai-
kos. Parodo nekantrumą ir nepasiten-
kinimą. Daugumai klausytojų Jėzaus
žodžiai yra nepriimtini. Jie pasitrau-
kia, ir sinagogoje kaskart vis mažėja
žmonių.

* Pastebėsiu, kad Jėzus nesisten-

gia per jėgą sulaikyti mokinius prie
savęs. Leidžia jiems pasitraukti, nors
dėl to labai kenčia. Nurodo jų pasi -
traukimo priežastį: „Kai kurie iš jūsų
netiki.”

* Paklausiu savęs, koks yra mano
požiūris į Jėzaus mokslą? Kokius
Evangelijos žodžius man sunkiausia
priimti? Nuo kokių Jėzaus žodžių daž -
niausiai pasitraukiu? Jėzus  reikalauja
iš manęs tų žodžių supratimo. Klausia
apie mano tikėjimą. Ar sugebu Juo pa-
sitikėti?

* Jėzus kalba man apie savo žo -
džių vertę. Nėra tai žmogiški žodžiai.
Jo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Jie
sugeba pasiekti net vidines mano gel-
mes ir jas pakeisti. Paprašysiu Šven-
tosios Dvasios malonės priglusti prie
Jėzaus žodžių ir tikėjimo jų nepa-
prasta verte. 

* Pasikalbėsiu su Jėzumi apie
skausmą, kurį išgyveno dėl mokinių
nesupratimo ir jų atsitraukimo. Pa -
klau siu Jėzaus, kurios mano neišti -
kimybės yra didžiausių Jo kentėjimų
priežastis? 

*  „Gal ir jūs norite pasitraukti?”
Pažvelgsiu į savo gyvenimo istoriją ir
prisiminsiu didžiausias savo tikėjimo
ir gyvenimiško pašaukimo krizes. Ko-
kios buvo jų priežastys? Kaip tada el-
giausi? Kokiu būdu man tada pa dėjo
Jėzus?

* Prisipažinsiu Jėzui, kas labiau-
siai mane gundo nuo Jo pasitraukti.
Atiduosiu Jam savo nerimą, svyravi-
mus ir krizes. Prašysiu Petro, kad
melstųsi kartu su manimi: „Viešpa tie,
pas ką mes eisime...” Šią savaitę daž-
niau kartosiu tuos žodžius, ypač sun-
kumų metu. Padarysiu juos savo ug-
ningu aktu.

ŠVENTADIENIS

III 
VELYKų SAVAITĖ

SES. LAIMUTĖ KABIŠAITYTĖ

Seselė Laimutė Kabišaitytė Taizé vakare. Dainos Čyvienės nuotr.
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Iškilmingai atsisveikinta su Margaret Thatcher
Ceremonija buvo tradicinė, ori ir labai bri-

tiška. Laidotuvių dalyviai į katedrą suėjo skam-
bant britų kompozitorių, tarp jų – Edward Elgar ir
Ralph Vaughan Williams muzikai, per pamaldas
skambėjo pačios Margaret Thatcher parinktos gies-
mės ir Biblijos ištraukos.

Jos 19 metų vaikaitė Amanda Thatcher per-
skaitė ištrauką iš apaštalo Pauliaus laiško efezie-
čiams: ,,Tad stovėkite, susijuosę strėnas tiesa, ap-
sivilkę teisumo šarvais.”

Garsiojo parlamento Big Beno laikrodžio var-
pai tylėjo, kai karstas su premjerės palaikais buvo
vežamas nuo Parlamento rūmų iki Danų Šv. Kle-
menso bažnyčios, kur buvo surengtos pamaldos. Iš
ten karstas, užklotas Britanijos vėliava, papuoštas
didele baltų rožių puokšte ir kortele su jos vaikų už-
rašu ,,Mylima motina — amžinai mūsų širdyse”,
buvo vežamas į katedrą ant patrankos lafeto, trau-
kiamo šešių juodų arklių ir lydint Karališkojo rai-
tosios artilerijos pulkui.

Londono gatvėse garbės sargyboje budėjo 700
sausumos pajėgų karių, jūreivių ir oro pajėgų na-
rių paradinėmis uniformomis. Prižiūrėti tvarkos
buvo atsiųsta daugiau kaip 4 tūkst. policininkų.
Procesijos priekyje ėjo Karališkojo jūrų pėstininkų
korpuso orkestras, kuris grojo Frederic Chopin,
Ludwig van Beethoven ir Felix Mendelssohn lai-
dotuvių maršus, o iš Londono Tauerio kas minutę
buvo paleidžiami šūviai.

Laidotuvių procesiją stebėję žmonės pagerb-
dami velionę plojo arba protestuodami nepritaria-
mai šaukė. Kai kas, pro šalį slenkant laidotuvių
procesijai, tylomis atsuko nugaras, vienas vyras
laikė užrašą ,,Ilsėkis gėdoje”. Minioje net buvo kilę
ginčų tarp Margaret Thatcher šalininkų ir opo-
nentų.

Margaret Thatcher laidotuvės buvo iškilmin-
gos, tačiau tai nebuvo oficialios valstybinės laido-
tuvės, kurioms surengti reikalingas balsavimas
parlamente.

Vis dėlto daugeliui krito į akis, kad ceremo-
nija buvo ne mažiau pompastiška negu princesės
Dianos laidotuvės 1997 metais ir paskutinis atsi-
sveikinimas su Karaliene Motina Elizabeth 2002-ai-
sais.

Tai kėlė susierzinimą kai kuriems britams, įsi-
tikinusiems, kad jos palikimas yra šalies visuome-
nės ir ekonomikos susiskaldymas. Tačiau dešimtys
žmonių naktį praleido prie XVII amžiuje pastatytos
katedros, tikėdamiesi pamatyti vėliava uždengtą
Margaret Thatcher karstą ir jos karinę palydą. Dar
šimtai susirinko likus kelioms valandoms iki lai-
dotuvių pradžios.

Premjeras David Cameron tvirtino, kad ši ce-
remonija yra ,,deramas pagarbos ženklas didžiai
ministrei pirmininkei, gerbiamai visame pasau-
lyje.” Laidotuvėse dalyvavo daugiau nei 2 tūkst. as-
menų, tarp jų – buvusi JAV valstybės sekretorė Hil-
lary Clinton, buvęs JAV viceprezidentas Dick Cha-

Atkelta iš 1 psl.

ney, Latvijos, Lenkijos, Italijos, Nyderlandų, Kana-
dos premjerai, buvę Čekijos, Australijos, Japonijos,
Kanados vadovai.

Kai kurie garsūs svečiai neatvyko, tarp jų –
buvusi JAV pirmoji ponia Nancy Reagan, kurios
velionis vyras prezidentas Ronald Reagan palaikė
artimus santykius su Margaret Thatcher. Laidotu-
vėse nedalyvavo buvęs Sovietų Sąjungos vadovas
Michailas Gorbačiovas (jis ir Reagan našlė Nancy
į laidotuves neatvyko dėl silpnos sveikatos). Vo-
kietijos kanclerė Angela Merkel pasiuntė savo už-
sienio reikalų ministrą, o buvę JAV prezidentai
Bill Clinton, George H. W. Bush, George W. Bush bei
jų antrosios pusės atsisakė dalyvauti. Argentinos
ambasadorė Jungtinėje Karalystėje Alicia Castro
taip pat ignoravo kvietimą. 

Į Londoną dalyvauti buvusios Didžiosios Bri-
tanijos ministrės pirmininkės laidotuvėse nuvy-
kusi Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė sakė: ,,Šiandien atsisveikiname su viena
įtakingiausių XX amžiaus politikių. Ir Didžioji Bri-
tanija, ir pasaulis neteko išskirtinės asmenybės.
Margaret Thatcher veikla palieka reikšmingą pėd-
saką istorijoje, ją minės ne viena karta”.

Lietuvos vadovės teigimu, Margaret Thatcher
įrodė, kad atkakliai ir sunkiai dirbant galima pa-
siekti tai, kas neįmanoma. Ši politikė pakeitė Di-
džiąją Britaniją ir pasaulį. Dalia Grybauskaitė su
Margaret Thatcher buvo susitikusi asmeniškai
prieš dešimtmetį.

BNS – ELTA informacija

Margaret Thatcher laidotuvėse dalyvavo ir buvęs Lenkijos
prezidentas Lech Valęsa bei Lietuvos vadovė Dalia Gry-
bauskaitė.                            Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.

Karalienė Elizabeth II. .

Šv. Pauliaus katedroje atsisveikinta su buvusia premjere Margaret Thatcher. EPA – ELTA nuotraukos

Premjerės sūnus Mark Thatcher su žmona Sarah.
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A † A
BRUNO ŽEMAITIS

Mirė 2013 m. birželio 13 d., sulaukęs 88 metų.
Nuliūdę liko: sūnūs Julius su žmona Adele, Bruno su žmona

Elyte, Victor su žmona Litisha; šeši anūkai ir šeši proanūkai.
A. a. Bruno buvo vyras a. a. Antosės.
Velionis buvo pašarvotas trečiadienį, balandžio 17 d., nuo 9

val. r. iki 10:30 val. ryto Hills Ltd. laidojimo namuose, 10201 S.
Roberts Rd. (8000 W.), Palos Hills, IL, kuriuose 10:30 v. r. vyko
atsisveikinimas.

A. a. Bruno palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse, 8201 S.
Kean Ave., Justice, IL.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Hills FH. Tel. 708-598-5880 arba hillsfh.com

A † A
JANINA MARIA 

DOMEIKAITĖ ŠALNA
Mirė 2013 m. balandžio 13 d.
Gimė 1925 m. birželio 17 d. Grybėnuose, Lietuvoje. 
Ji buvo jauniausia iš keturių Vinco ir Juzės Liudžiūtės Do -

mei kų vaikų. Su tė vais augo Sintautuose ir mokyklą baigė
Šakiuose.

1944 m. paliko Lietuvą ir atsidūrė Miunchene, Vokietijoje.
Čia baigė Muzikos konservatoriją.

1949 m. emigravo į JAV. 1949 m. kovo 19 d. ištekėjo už dr. Jono
Šal nos, gyveno Rochester, NY, vėliau su šeima  persikėlė į Čika-
gos priemiestį. Čia tobulino savo muzikinius sugebėjimus,
dainuoda ma soprano partijas koncertuose visoje Amerikoje ir
Lietuvių ope   roje Čikagoje. Tai buvo jos malonus užsiėmimas ir
įsipareigojimas šalia kitų įsipareigojimų.

Janina buvo gera ir rūpestinga žmona, mama, močiutė ir pro-
močiutė.

A. a. Janina buvo žmona a. a. Jono, sesuo a. a. Pijaus, a. a.
Jono  ir a. a. Genovaitės.

Nuliūdę liko: sūnūs Vytautas ir Jonas, jų žmonos Barbara ir
Kathryn; anūkai Jennifer su vyru Wynn Collins, Elytė, Jonas ir
Janina, proanūkai Kieran ir Orla.

Velionė bus pašarvota pirmadienį, balandžio 22 d. nuo 4 val.
p. p.   iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave., Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 23 d. Iš laidojimo na -
mų 9:30 val. r. velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio baž -
nyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.
Po Mišių a. a. Janina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da ly -
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

EgzotišKA indijA

AUDRA 
KUBILIŪTĖ-DAULIENĖ

Indija – tai kraštas, apie kurį gal-
voje sukasi įvairiausių minčių ir
svajonių. Esame girdėję apie

Marco Polo ir prieskonių kelią. Ži-
nome, kad Columbo ieškodamas grei-
tesnio kelio į Indiją atsidūrė Ameri-
koje. Dažnas esame matę filmą
,,Ghandi”, kuriame vaizduojamas ne-
lengvas indų kelias į nepriklauso-
mybę, atsiskiriant nuo britų. Įsivaiz-
duojame dramblius ir kupranugarius
ir daug ką kito...

Neseniai darbo reikalais teko
trumpai pabuvoti Indijoje. Be jau mi-
nėto ,,Ghandi”, buvau mačiusi filmus
,,Slumdog Millionaire” ir ,,The Most
Exotic Marigold Hotel” – abu visiškai
skirtingai vaizduojantys Indiją. Pir-
mieji mano pačios įspūdžiai – minios
žmonių, didelis ir nuolatinis triukš-
mas, kvapų (nebūtinai malonių) miši-
nys, nuostabios spalvos, neįtikėtina
prabanga ir baisus skurdas. Indija –
kraštutinumų kraštas. Joje gyvena ge-
rokai per milijarda žmonių – daugiau
kaip penktadalis pasaulio gyventojų.
Įvairiausios tikybos ir kalbos. Indija
yra didžiausia pasaulio demokratinė
valstybė. Gyvenimas ten po truputį
keičiasi, tačiau tebėra daug vargo ir
skurdo – vidutinis metinis atlygini-
mas mažesnis nei 4,000 dol. (pagal
tarptautinių organizacijų apskaičia-
vimus šalis užima 129 vietą). Beraš-
čių skaičius ten labai didelis, o luomų
sistema žemiausio luomo žmonėms la-
bai riboja galimybę iš to skurdo pa-
kilti.

Mano darbovietė rengė konferen-
ciją Hyderabad mieste, tai yra beveik
Indijos centre.  Hyderabad yra Andra
Pradesh valstijos sostinė. Šis miestas
įsteigtas 1591 m. Miestas pasižymėjo
deimantų ir perlų prekyba. Pasta-
ruoju metu miestas tapo technologijų
centru ir daug didelių pasaulinių
technologijų firmų (,,Google”, ,,Mic-
rosoft”, ,,Accenture” ir kt.) siunčia ten
savo darbininkus. Hyderabad yra
daug gražių senų pastatų – deja, ne-
teko visų pamatyti, nes ten būnant,
dešimt mylių nuo mūsų viešbučio te-
roristai susprogdino dvi bombas, ir
mes negalėjome iš viešbučio išeiti.

Po konferencijos teko labai trum-
pam pakeliauti. Mačiau kai ką New
Delhi mieste. Indija savo nepriklau-

somybę nuo britų atgavo 1947 m. New
Delhi mieste aiškiai matomi britų ar-
chitektūros pėdsakai – India Gate,
Parlamento pastatas, sekretoriatų pa-
statai. Tuo pačiu yra labai senų,
UNESCO pripažintų istoriniais, pa-
minklų. Viena iš tokių vietų – Qutab
Minar. Tai aukščiausias bokštas – tei-
sybę pasakius, minaretas – Indijoje.
Penkių aukštų, marmuro ir raudono
akmens pastatai. Minaretą ir aplinki-
nius pastatus pradėta statyti 1192 m.
Istoriniai pasikeitimai – stilių ir ti-
kybų – aiškiai pastebimi.

Negalima būti Indijoje ir nepa-
matyti Taj Mahal Agra mieste. Agra
yra maždaug trijų valandų kelionė iš
New Delhi naujuoju greitkeliu. Taj
Mahal yra nuostabus ir nepakartoja-
mas architektūros paminklas – gal ge-
riausiais mughalų architektūros pa-
vyzdys. Jis stovi nemažame parke, ap-
suptas tylių vandens baseinų ir si-
metriškų sodų. Šiame pastate matome
mughalų, persų, musulmonų, otto-
mano turkų ir indų architektūros ele-
mentus. Taj Mahal – balto marmūro
pastatas, simetriškas, su keturiais
bokštais ir pusiau apvaliu viršumi.
Daug kur marmuras meistriškai ink-
rustuotas brangakmeniais, sudaran-
čiais sudėtingus raštus. Iš lauko, ne
tik pagrindiniame pastate, bet ir ki-
tuose pastatuose, ypač vartuose, iš-
drožti Korano žodžiai. Taj Mahal buvo
pastatytas Shah Jahan kaip mauzo-
liejus jo žmonai Mumtaz Mahal.
Mumtaz Mahal buvo mylimiausia iš
dviejų šimtų valdovo žmonų – ji mirė
gimdydama keturioliktą vaiką. Shah
Jahan žadėjo pastatyti sau lygiai tokį
patį mauzoliejų, tik juodos spalvos, ta-
čiau jam pritrūko ir laiko, ir pinigų.
Jis palaidotas šalia žmonos.Valdovas
buvo savo sūnaus nuverstas iš val-
džios ir įkalintas netoli esančioje
Agra tvirtovėjė, iš kurios kasdien il-
gai žiūrėjo į Taj Mahal. Pati Agra tvir-
tovė – UNESCO pripažintas istorinis
paminklas – pirma kartą istoriniuose
šaltiniuose minima 1080 m. Tikrai di-
delė ir imponuojanti raudonų akmenų
ir mūro tvirtovė, apsupta didelės, tvir-
tos ir storos sienos.

Taigi, trumpa kelionė, bet daug
įspūdžių. Labiausiai išliks atmintyje
nuostabusis Taj Mahal ir gatvėse ma-
tytos beždžionės, kuprunagariai bei
visur vaikštinėjančios karvės, o taip
pat kontrastai, gerai pastebimi krašte,
svyruojančiame tarp trečiojo pasau-
lio ir industrinės šalies. 

Taj Mahal. Audros Kubiliūtės-Daulienės nuotr.
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� Balandžio 19 d., penktadienį, 8 val.
v. ,,Kunigaikščių užeigoje” (6312 S. Har -
 lem Ave., Summit, IL 60501) Gied rius
Gustas (Lietuva) ir Rasa Zubrec kai tė
kviečia į vakarą ,,Pavasario ritmai”. Tel.
pasiteirauti: 708-594-5622. 

� Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) sekmadienį,
balandžio 21 d., 10 val. r.  šv. Mišias at -
na  šaus kun. Gediminas Keršys. Po pa -
mal  dų visus kviečiame sriubos pietums.
Sriubą virs kun. G. Keršys. Surinktos lė -
šos bus skiriamos Lietuvos ,,Caritas”
veik lai paremti. Taip pat galėsite pa žiū -
rė ti filmą apie Marijos apsireiški mus
Med  jugorje. 

� Balandžio 21 d., sekmadienį, 12 val.
p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo  pa -
ra pijos salėje (6812 S. Washtenaw
Ave., Chicago) koncertuos Ieva Narkutė
ir Vytautas V. Landsbergis.  Po koncer-
to – filmų: ,,Karininko romanas”, ,,Iš
Kar čemėlės”, ,,Dvi seserys” peržiūra ir
nau jai kuriamo filmo ,,Trispalvis” prista -
ty mas. Bus pietūs ir pabendravimas.

� 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. 12:30 val. p. p.
pasidalins įs pū džiais iš kelionės po Sibirą.
Susirinkimas vyks po JAV LB Lemont apy -
lin kės narių su si rinkimo, ĆLietuvių Fon do
sa lėje.

� Maloniai kviečiame atvykti  į Lietu vių
Fondo 50-ąjį metinį narių suvažiavimą.
Suvažiavimas vyks š. m. balandžio 28
d., sekmadienį. Registracija 10 val. r.,
su važiavimo pradžia – 12:30 val. p. p.
Lauksime jūsų Pasaulio lietuvių centre
(14911 127th St., Lemont, IL 60439).

� Gegužės 3 d., penktadienį, 7 val. v.
Pasaulio lietuvių centro pokylių salėje
(14911 127th St., Lemont, IL) vyks
tėvo A. Saulaičio, SJ knygos ,,Slenkstis.
Pokal biai su Antanu Saulaičiu, SJ”,
kurią pa rengė ,,Mažosios studijos”
bend ra darbė Jūratė Kuodytė,  sutik tu -

vės. Tel. informacijai: 630-257-5613.
Kvie  čia me dalyvauti. 

� 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.

� Gegužės 11 d., šeštadienį, 11 val. r.
kviečiame į Motinos dienos šventę ,,Ko -
kia graži tu šiandien, mama”. Gedimino
lituanistinėje mokykloje, įsikūrusioje St.
Andrew Lutheran Church patalpose (10
S. Lake St., Mundelein, IL). Po koncerto
vaišinsimės lietuviškais restorano ,,Rū -
ta” patiekalais. Tel. pasiteirauti: 847-
244-4943.

� Amerikos lietuvių Tautinė sąjunga iš -
leido knygą ,,Tautinės minties keliu”,
ku   rios sutiktuvės Čiurlionio galerijoje,
Jau  nimo centre (5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636) vyks gegužės 19 d.
12:30 val. p. p. Bus meninė programa
ir vaišės. Maloniai kviečiame dalyvauti. 

IŠ ARTI IR TOLI...

�  Sociologas Egidijus Aleksandravi čius
kviečia į susitikimą ,,Lietuva: dabartis ir
emigracija”, kuris vyks Susivienijimo
Lie   tuvių Amerikoje (SLA) patalpose
(307 W. 30th St., New York, NY
10001) sekmadienį, balandžio 21 d. 4
val. p. p. įėjimo auka - 5 dol. 

� ,,Fraternal Order of Eagles” (1151 S.
Ga lena St., Aurora, CO 80247) balan -
džio 28 d., sekmadienį, turėjusi vykti
Mo tinos dienos popietė, neįvyks. Atsi p -
ra šome. Dau giau informacijos su teiks
Na rimantas 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

,,Draugo”  tel. 773-585-9500

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

Balandžio 12–13 dienomis  Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje ir Ateitininkų na -
muo se vyko IV JAV lietuvių katalikų sielovados konferencija ,,Jėzaus Kristaus pašaukti
(Rom 1:6); Pasauliečių vaidmuo Bažnyčios pasto racijoje”. Grupelė konferencijos dalyvių
(iš kairės): LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis, Grasilda Reinytė, tėvas Antanas
Saulaitis , SJ ir dr. Aldona Lingertaitienė.

Dainos Čyvienės nuotr.

Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre 
balandžio 19 d., penktadienį, 7:30 val. v. 

parodos ,,Tradiciškai: popieriuje” atidarymas
Dalyviai: Lida Du bauskienė (grafika),  Aušra Barzdu kai tė-Vaitkū nie nė (pieši-

niai) ir Arvydas Žal pys (instaliacija) 
Meninę programą atliks Rūta Pak štaitė-Cole (smuikas) ir Saulius Gy lys (gitara).

Atidaryme dalyvaus daili nin kas A. Žalpys 
Parodą pristato ga le rija ,,Meno parkas” (Rotušės a. 27, LT-44279, Kau  nas) 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija (Marquett Park) organizuoja au tobusą va-
žiavimui 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. Aus-
tin Blvd., Cicero, IL 60804). Autobusas išvyks 2 val. p. p. nuo Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo bažnyčios. Pakeliui  sustos prie Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž-
nyčios (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

Lietuvių menininkų paroda vasarvietėje ,,gintaras”
15860 Lakeshore Rd., Union Pier, MI 49129. Tel: 269-469-3298

balandžio 26–28 dienomis

Penktadienį, balandžio 26 d. 6 val. v. – 10 val. v. – meno parodos atidarymas su
vai  šėmis.  Atvykite susipažinti su menininkais!

Parodos dalyviai:  Aldona Kaminskas  (gintaro dirbiniai), Julija Kasniūnas (tapyba),
Oti  lija Kasparaitis (juvelyrika), Laura Lapinskas (keramika), Raimundas ir Raminta Lapšiai
(stiklas), Lietuvių jūrų skautai (rankdarbiai),  Zita Litvinienė (tapyba), Egidijus Malauskas
(me džio darbai), Jonė Rakoski (veltiniai ir lydytas stiklas, Howard Shoudis (vaizduojama -
sis me nas),  Jerry Strub (tapyba) 

Šeštadienį, balandžio 27 d. 11 val. r. – 8 val. v.  – lietuvių menininkų paroda 
3 val. p. p. – 5 val. p. p. – Jonės Rakoski vedamas užsiėmimas ,, Pasidaryk veltinę

gėlę” . Medžiagomis darbui bus pasirūpinta
5 val p. p. – 8 val. v.  – menininkų vakaronė
Sekmadienį, balandžio 28 d. 11 val. r. – 4 val. p. p. – lietuvių menininkų paroda 
1 val. p. p. – Otilijos Kasparaitis vedamas užsiėmimas ,,Pasidaryk auskarus”.  Medžia -

go mis darbui bus pasirūpinta
Visi užsiėmimai vyks Michigan (EST) laiku. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Mažieji grandiečiai. Jono Kuprio nuotr. 

Lietuvių tautinių šokių ansamblio
,,gRAnDIS” 

metinis koncertas
,,Gyvenimotėkmė–

nuolopšioikisutuoktuvių”

gegužės 11 d., šeštadienį,
5:30 val. p. p. 

Ritos Riškienės sa lėje, 
Pasaulio lietuvių centre (Le mont). 

Po koncerto – vaišės. 

Daugiau informacijos ga li te gauti
tel. 630-257-0153 

(Žibutė Pranckevi čie nė) 
arba 

tel. 630-243-6313
(Be at ričė Čepelienė).


