
Geriau mirti stačiam, negu gyventi klūpant – Ernest Hemingway
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Pašaukimas – 
tapyti ikonas – 9 psl. 

,,Žvaigždžių diena” 
Čikagoje – 8 psl.

Connecticuto lietuviai 
tradiciškai rinko 
dienos merą

Kovo 15 dieną Vilniuje duris atvėrė du modernūs
centrai – Jungtinis gyvybės mokslų centras
(JGMC) bei Nacionalinis fizinių ir technologijos

mokslų centras (NFTMC), tapsiantys inkubatoriumi pa-
žangioms mokslo ir verslo idėjoms vystytis. Vilniaus uni-
versitetas ties tuo sustoti neplanuoja ir ketina atitin-
kamas sąlygas sukurti ir matematikos, informatikos bei
medicinos mokslams plėtoti. 

,,Šitie centrai atveria naują puslapį Lietuvos moks-

lo studijų ir verslo istorijoje. Čia susieina ir aukščiau-
sio lygio studijos, mes čia ugdysime talentus, kurie bus
išmokyti giliai pažinti ir suprasti dalykus, kad galėtų
kažką kurti. Čia susitelkia didžioji dalis pasaulinio ly-
gio mokslininkų, kurie dirba Lietuvoje, ir čia ateis vers-
las, kuris naudos tiek mokslininkų žinias, tiek talentus”,
– aiškino Vilniaus universiteto (VU) rektorius Artūras
Žukauskas. 

– 3 psl.

Lietuva siekia Nobelio

Didžiausio mokslo ir verslo inkubatoriaus atidaryme dalyvavo Prezidentė Dalia Grybauskaitė, premjeras Algirdas Butkevičius (antras
iš k.) ir EBPO generalinis sekretorius Angel Gurria (pirmas iš k.). Dainiaus Labučio nuotraukos

IRENA NAKIENĖ-VALYS

Sakoma, kad Kovo 11-
osios nebū tų be Vasa-
rio 16-osios. Mums tai

sa vaime suprantama, ir kiek-
vienas lie tuviškas telkinys iš-
eivijoje stengiasi šias šven-
tes paminėti. 

Waterbury, Connecticuto
valstijoje, jau trisdešimt pen-
kerius metus gyvuoja lietu-
viškojo dienos mero „pri-
saikdinimo” tradicija. Kaž-
kada Waterbury gyveno per
dešimt tūks tan čių lietuvių.
Čia ir antroji, seniau sioji lie-
tuviška Šv. Juozapo parapija
Amerikoje. Kasmet čia ren-
kamas lietuviškos dienos me-
ras ar merė –  juo tampa, tu-
rintys lietuviškų šaknų bei
nusipelnę Waterbury miestui
asmenys. – 4 psl.

Iš k.: straipsnio autorė Irena Valys su šių metų Waterbury dienos meru Linu Venclausku bei anks-
tesnių metų dienos mere Janina B. Nawarskas. Prano Valio nuotraukos



rašiusi su sovietais taikos sutartį. Dėl agresijos
prieš Suomiją Sovietų Sąjunga 1939 m. gruodžio 14
d. buvo pašalinta iš Tautų Sąjungos.

Keletą mėnesių klostėsi įspūdis, kad Sovietų Są-
junga, įkurdinusi ba zes Baltijos valstybėse, rado tam
tik rą modus vivendi šių valstybių ne priklausomybės
atžvilgiu. Baltijos ša lys griežtai laikėsi neutraliteto
Suo mijos ir Sovietų Sąjungos karo atžvilgiu. Jos net-
gi nebalsavo už Sovietų Są jungos pašalinimą iš Tau-
tų Sąjun gos po akivaizdaus Suomijos užpuo limo. So-
vietiniai vadovai ir sovietų spauda tuo metu gyrė
SSSR ir Balti jos valstybių santykius, vadino juos „pa-
vyzdiniais”.

Bet padėtis pasikeitė, kapitulia vus Prancūzijai.
1940 m. birželio 14 ir 16 dienomis sovietų vyriausy-
bė pa teikė Lietuvai, Latvijai ir Estijai ultimatu-
mus, kuriuose buvo keliami vi siškos jų okupacijos

ir marionetinių vy riausybių sudarymo reikalavimai.
Ultimatumai buvo lydimi grasinimo, kad karinis pa-
sipriešinimas bus su triuškintas. Perduodamas ulti-
matu mą Lietuvos užsienio reikalų mini strui Juozui
Urbšiui sovietų užsie nio reikalų komisaras Moloto-
vas pareiš kė: „Nepriklausomai nuo jūsų atsa ky mo,
mūsų kariai rytoj bet kuriuo atveju įžengs į Lietuvą.”
Praėjus 10 valandų nuo ultimatumų pateikimo, so-
vietų kariai įsiveržė į šias valst y bes ir užėmė jas 1940
m. birželio 15–17 dienomis.

Sovietų kariuomenei okupavus Baltijos valsty-
bes, Stalinas nusiuntė savo emisarus Andrejų Žda-
novą, An drejų Višinskį ir Vladimirą Dekano zovą va-
dovauti valdžios užgrobimo procesams Estijoje, Lat-
vijoje ir Lietu voje. Marionetinių vyriausybių sąra-
 šai įteikti Estijos, Latvijos ir Lietuvos preziden-
tams buvo parengti sovietų pasiuntinybėse Taline,
Rygoje ir Kau ne. Net ir okupavus Raudonajai armi-
jai Baltijos valstybes bei namų arešte laikant Estijos
bei Latvijos prezidentus, taip pat Lietuvos prezidento
pa reigas ėjusį ministrą pirmininką Antaną Merkį,
sovietų pareigūnai tikino, kad šalių nepriklausomybė
bus gerbiama, valstybinė santvarka nebus keičiama.

Tačiau sovietų prievarta primes tos ir tų šalių
žmonių valios neatstovavusios marionetinės vy-
riausybės nedelsiant paskelbė apie 1940 m. lie pos mė-
nesį numatomus rinkimus. Rinkimai turėjo sudaryti
„žmonių valios” išreiškimo regimybę ir su teik ti
„teisinį” Baltijos valstybių so vie tizavimo pagrindą.

Vadinamieji „liaudies seimų” rin  kimai tebuvo
grubus, blogai už mas kuotas farsas. Raudonoji armija
ir sovietų NKVD struktūros visiškai kontroliavo Bal-
tijos šalių vidaus gy venimą. Grubiausiu būdu su-
laužytos Estijos, Latvijos ir Lietuvos konstitucijos.
Rinkimuose, kurie vyko tariamai pagal tuo metu vis
dar nepriklausomų valstybių konstitucijas, buvo ne-
paisoma galiojusių teisės aktų: paneigti terminai, rin-
kimų įstatymais numatyti kandidatų iškėlimui ir jų
prisistatymui su programomis, neleista registruoti
komunistų opozicijos kandidatų, rezultatai nebuvo
pa tvirtinti konstitucine tvarka. 

Dar daugiau. Vadinamųjų „darbo liaudies” kan-
didatų buvo tiek, kiek buvo „liaudies seime” vietų.
Šių kandidatų paskelbtoje programinėje platformo-
je nebuvo net užuominų apie valstybinės santvarkos

keitimą, juo labiau – šių valstybių įjungimą į So vietų
Sąjungą. Ten buvo minima tik apie „draugiškus san-
tykius tarp ne priklausomų Baltijos valstybių ir ga-
 lingosios SSSR”. Sovietų valstybi nė nau jienų agen-
tūra TASS rinkimų rezultatus paskelbė likus 12 va-
landų iki rinkiminių apylinkių uždarymo.

„Liaudies seimuose”, greta deputatų, sėdėjo
Raudonosios armijos ka riai, „išrinkti” prieš jų pa-
čių valią ir pažeidus nepriklausomų valstybių rin-
kimų įstatymus. Naujieji „parlamentai” nedelsiant
paskelbė įkurią tarybines Estijos, Latvijos ir Lietu-
vos respublikas bei kreipėsi į SSSR Aukš čiausiąją ta-
rybą, kad jų šalys būtų įjungtos į teritoriją valstybės,
kuri dar tik prieš mėnesį jas buvo okupa vusi.

SSSR Aukščiausioji taryba, su pran tama, nedel-
siant patenkino in korporacijos prašymus. 1940 m.
rugpjūčio 3 d. į SSSR sudėtį buvo „priimta” Lietuvos
SSR, rugpjūčio 5 d. – Lat vijos SSR, rugpjūčio 6 d. – Es-
tijos SSR. Nepriklausomos valstybės – Esti jos, Lat-
vijos ir Lietuvos Respub likos – nustojo egzistavusios.

Nelaimė ir lietuviams, ir žydams

Pereikime prie Tomo Dapkaus kelto klausimo
apie Lietuvos piliečių lygybę prieš Lietuvos įstatymus
ir konstituciją.

Ką sakė Lietuvos Respublikos teisės aktai apie
priešišką Lietuvos valstybei veiklą? „Tautai ir Vals-
tybei saugoti įstatymas”, priimtas 1934 m. vasario 8
d., galiojo 1940 m. birželio 15 – Lie tuvos okupacijos –
dieną. Štai ke letas jo straipsnių ištraukų: 

„4. Lietuvos pilietis, kuris ieško užsienyje pa-
ramos prieš Lietuvos valstybę, arba eina į tokį san-
tykį su už sieniu, kuriuo laužo savo valstybės ištiki-
mybės pareigą, yra baudžiamas <...>. 5. Lietuvos pi-
lietis, kuris be Lie tuvos vyriausybės kompetentingo
or gano įgaliojimo ar leidimo veda derybas, tariasi
arba susižino Lietuvos vals tybės, jos autonominio
krašto ar ba kitos viešosios teisės organizacijos rei-
kalais su svetimos valstybės vy  riausybe, jos organu
ar agentu ar ba su svetimos valstybės viešosios tei  sės
organizacija, jos organu ar agentu, yra baudžiamas
<...>. 6. Lie tuvos pilietis, kuris priklauso prie už sienio
organizacijos, kurios siekimai ar veikla nesuderi-
nami su Lietuvos valstybės ar lietuvių tautos inte-
resu, arba kuris su tokia organizacija susi žino, yra
baudžiamas <...>. 15. Kas žodžiu, raštu arba bet ku-
riuo kitu būdu agituoja arba varo propagandą daryti
tai, kas gali kenkti Lietuvos valstybės ar lietuvių tau-
tos interesui, tas yra baudžiamas <...>. 21. Kas pri-
 klauso prie tokios organizacijos, ku rios buvimas,
santvarka, tikslas ar veik la slepiami nuo valdžios,
arba da lyvauja tokios organizacijos veiki me, arba tę-
sia valdžios uždarytos or ga ni zacijos darbą ar su-
stabdytą organiza cijos veiklą, tas yra baudžiamas
<...>”.

Pažvelkime iš Lietuvos konstitu cinės perspek-
tyvos į veikas Lietu vos piliečių, kurie ne tik „ieško-
jo užsie nyje paramos prieš Lietuvos valstybę”, „agi-
tavo ir varė propagandą da ryti tai, kas” ją sužlugdytų,
„priklau sė prie užsienio organizacijos”, ku rios sie-
kimai ir veikla buvo „ne su de rinami su Lietuvos vals-
tybės ar lietuvių tautos interesu”, bet kurie dalyva-
vo dar ir svetimos valstybės re pre sinėse struktūro-
se, kai tos struktūros sekė, sudarinėjo sąrašus, su-
iminėjo, grobė turtą, kalino, kankino, trė mė ir žudė
kitus Lietuvos pilie čius, Lietu vos Respublikai niekuo
nenusikaltusius. Ar tie piliečiai Lie tuvos valstybės
ir lietuvių tautos neišdavė? Ne pri klausomai nuo jų
tau tybės? 
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„Mūsiškiai”: estradinis šou – įspūdžiui sudaryti, ne istorinei tiesai atskleisti (II)
VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Kovo 3 d. laidoje išspausdintame įvadiniame straips-
nyje apie Rūtos Va nagaitės knygą „Mūsiškiai” V. Va-
 liušaitis išvardijo 12 esminių knygos trūkumų, pa-
žadėjęs kitame straips ny je juos pagrįsti. Taigi – iš-
samesnė autoriaus kn. „Mūsiškiai” trūkumų analizė.

Užgrobimas

Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių pavergimas
ir pavertimas Sovietų Sąjungos dalimi, skirtingai
nuo vo kie čių okupacijos, kuri įvyko karo są lygomis
ir žaibiškai, vyko etapais. 

Politinė dirva parengta slap tai siais Molotovo ir
Ribbentropo 1939 m. rugsėjo 23 d. Maskvoje pasira-
šytais susitarimais.

„Nors abu diktatoriai niekada ne sutiks, sutar-
tis, kurią jie tą dieną sudarė, pakeis pasaulį”, – tei-
gia britų istorikas Roger Moorhouse.

Šiuo dokumentu Stalinas atrišo rankas Hitleriui
pulti Lenkiją, laida vęs jam saugumą ir užtikrinęs,
kad antras frontas prieš Vokietiją atida ry tas nebus.
Quid pro quo (paslauga už paslaugą) Hitleris „pali-
ko” Suomi ją, Rytų Lenkiją, Besarabiją (dabarti nę
Moldovą) ir Baltijos valstybes Sta lino nuožiūrai – jo
„interesų sfe rai”, kaip tai įvardijama slaptuose su-
 sita rimuose. 

Lietuva iš pradžių palikta Vokie tijos „interesų”
lauke. Bet po to, kai drauge su vokiečiais nesiryžo
pulti Lenkijos, kad atsiimtų pagal 1920 m. spalio 7 d.
Suvalkų sutartį Varšuvos jai pripažintą Vilniaus
kraštą, Lie tu va nacių imta traktuoti kaip Reicho „ne-
verta” partnerė ir pagal papildo mą slaptą 1939 m.
rugsėjo 28 d. proto kolą „išmainyta” į nacių užimtas
len kų teritorijas.

Po vokiečių 1939 m. rugsėjo 1 d. Lenkijos už-
puolimo, kuris reiškė An trojo pasaulinio karo pra-
džią, Balti jos šalių ir Suomijos atstovai – visi atskirai
– buvo išsikviesti į Maskvą. Sovietų vadovai įteikė
jiems rei ka la vimus įsileisti karines bazes jų terito-
 rijose. 

Tose „derybose” tvyrojusią at mo s ferą būdingai
atspindi Estijos Res pub  likos pasiuntinys Maskvoje
Au gus tas Rei: „Molotovas daug kartų naudojo po-
sakius ‘aš prašau jus ne  versti tarybinės vyriausybės
naudoti kitus, žymiai radikalesnius metodus, užsi-
tikrinti savo saugumą’ ir ‘jeigu Estijos vyriausybė
atmes Sovietų Są jungos pasiūlymus, tai SSSR pa -
sieks savo tikslų, panaudodama kitas prie mones’.
Ypač kontekste padėties, su si klosčiusios to pokalbio
išvakarė se, nebuvo galima Molotovo pareiški mų in-
terpretuoti kitaip, kaip tik gra sinimus panaudoti
jėgą, kad būtų primesti sovietų reikalavimai.”

Baltijos šalių vyriausybės nusi lei do sovietų
spaudimui ir sudarė Sa vitarpio pagalbos sutartis su
Sovietų Sąjunga. Sovietams garantuojant, kad ka-
rinės bazės bus įkurdintos tik karo laikotarpiui ir
kad Baltijos šalių suverenitetas bus be išlygų ger-
biamas (sutarčių 5 str.), jų teritorijose buvo išdėstytas
Sovietų Sąjungos ka rinis kontingentas (25 tūkst. ka-
rių Estijoje, 30 tūkst. – Latvijoje ir 20 tūkst. – Lietu-
voje).

Suomijos vyriausybė atmetė so vietų reikalavi-
mus įsileisti karines bazes ir susilaukė to, kuo Mo-
lotovas grasino Estijai (Latvijai ir Lietuvai – taip pat,
tik kitais žodžiais). 1939 m. gruodžio 1 d. Sovietų Są-
junga užpuo lė Suomiją. Per daugiau kaip trijų mė  -
nesių vadinamąjį „žiemos karą”, Suomija prarado
dalį savo teritorijos – geriausias pietines žemes, – bet
ap gy nė  nepriklausomybę, 1940 m. kovo 13 d. pasi-

Barry Rubin: Aš manau, kad spren džiant
konfliktą, kai žydai Lietuvoje bando diskutuoti,
kas kentėjo labiau, tai bū tent jų interesas
yra dirbti drau  ge ir pripažinti totalitarinių
re žimų nusi kal timus, tikrą istoriją ir jos vietą.

Nukelta į 14 psl.
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Nesu didelis valdžios organizuojamų
konferencijų mėgėjas. Keletą valan-
dų būtinai sugaiši, susiruošęs į Sei-

me rengiamą diskusiją. O nauda – abejotina. 
Nauda sunkiai pasveriama, nes orga-

nizatoriai su pranešėjais dažniausiai nepa-
sako nieko naujo. Tiesiog išguldo faktus, ku-
riuos politika besi domintys ir taip jau žino
arba tuos faktus galėtų susirasti žymiai
leng ves niu, paprastesniu būdu – namuose įsi-
jungę kompiuterį.

Ir vis dėlto pati didžiausia valdiš kųjų konfe-
rencijų bėda – nei organizatoriai, nei pranešėjai ne-
pasako, kaip išvengti valstybę kamuojančių bė dų.
Puikuojamasi prieš TV kameras, plepama su pažįs-
tamais, barama valdžia, kad „nieko nedaro”, o pa tys,
kaip įveikti įsisenėjusią ligą, taip pat nepateikia
konkrečių planų. Daž nusyk organizatorių pasiūly-
mai – vien liepiamosiomis nuosakomis pridengtos
abstrakcijos „valdžia privalo”.

Tačiau į kovo 9-ąją Seime organizuotą konfe-
renciją „Kaip mums iš likti? Ar įmanomas naciona-
linis susitarimas, kad Lietuva neišsivaikščio tų?”, –
nuėjau. Tikriausiai svarbes nės temos nė negali
būti. Visi esame girdėję prognozių, jei ir ateityje taip
sparčiai emigruosime iš Lietuvos ieš kodami skal-
sesnės duonos svetur ir jei mūsų šeimos neaugins
daugiau nei trejeto vaikų, apie 2050-uosius jau grei-
čiausiai būsime tautinė mažuma. Jei šiandien ne-
begalime vadintis tris milijonus gyventojų turinčia
tauta, tai po kelių dešimtmečių negalėsime pasiguosti
turį ir du milijonus gyventojų. 

Pradžiugino tai, kad susidomėjimas šia tema –
akivaizdus. Salė lūžte lūžo nuo susirinkusiųjų. Pa-
vėlavu sie ji neturėjo kur atsisėsti. Seniai mačiau tiek
daug klausytojų Konstitucijos salėje. Vadinasi, vi-
suomenė pajėgi at sirinkti, kas svarbiausia?

Ir vis tik konferencijoje pasige dau svarbiausiųjų
asmenų: Preziden tės Dalios Grybauskaitės, Seimo
pir mininkės Loretos Graužinienės, prem jero Al-
girdo Butkevičiaus, valdan čiųjų partijų vadovų.
Lietuvos val džios elitas į šią konferenciją svei ki nimo
kalbas pasakyti atsiuntė pava duo tojus, patarėjus,
kanclerius. Bet patys laiko nerado. Tad kaip susitarti,
jei į konferenciją neatvyko tie, ku rių rankose – rea-
lios galimybės bent pristabdyti išsivaikščiojančius
lietuvius?

Beje, į šį klausimą netiesiogiai at sakė nepri-
klausomas migracijos ekspertas Dainius Paukštė,
perskai tęs pranešimą „Nuo ko pradėti? Es minė są-
lyga sėkmingam darbui”. Šio eksperto skaičiavimais,
per pastaruosius du dešimtmečius iš Lietuvos emig-
ravo kur kas daugiau žmonių, nei skelbia oficiali sta-
tistika: ne 800 tūkst, o 965 tūkst. 

Ir tokios tendencijos, pasak D. Paukš tės, grei-
čiausiai išliks ateityje, nes mūsų oficialūs valdžios
vyrai, įskaitant ir konservatorius, ir libera lus, ir so-
cialdemokratus, tegali pasa kyti: „dirbtinių prie-
monių sulaikyti emigracijai neturime”. Vienas iš
konservatorių vadovų Andrius Kubilius yra minėjęs,
esą laisvė – tai galimybė išvažiuoti kada panorėjus
ir kur pa norėjus. O premjeras Algirdas Butke vičius
net dalijosi spėjimais, kad jaunimas emigruoja sve-
tur, mat nenori tarnauti Lietuvos kariuomenėje. 

Beje, Seimo nario, Seimo Migra ci jos komisijos
pirmininko Valdo Va siliausko organizuotoje konfe-
rencijoje (apie ją plačiau rašėme kovo 15 d. laidoje –
Red.) buvo perskaityta daug įdomių pra nešimų:
„Kodėl lietuvis emigruoja: žvilgsnis į pusantro šim-
to metų isto riją” (Vilniaus universiteto Istorijos fa-
kulteto lektorius dr. Nor bertas Černiauskas), „Kada
Lietuva gali demografiškai atgimti?” (Vytau to Di-
džiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto So-
ciologijos katedros vedėja prof. Vlada Stankūnienė),
„Skaudi patirtis iš rengtų konferencijų ‘Kad Lietu-
va neišsivaikščiotų’ (Akademinės asociacijos „Con-
silia academica” tarybos pirmininkas prof. Leo-
nardas Kairiūkštis) ir kt.

Bet kokia nauda iš šių kalbėji mų? Visi pripaži-
no, jog apie emigra cijos keliamus pavojus kalbama
jau senų seniausiai, o nacionalinio susitarimo, gir-
di, emigracija mirtinai pa vojinga lietuvių tautai, kaip
nėra, taip nėra. Filosofas Krescencijus Stoš kus ir vėl
kvietė, prašė, ragino pasirašyti bent jau dokumen-

tą, esą vi sos politinės partijos ir judė-
jimai šią problemą pripažįsta rimta
problema.

Bet jo prašymai – tarsi šauksmas ty-
 ruose, nes net konservatoriai ne sku ba
suraityti savojo parašo. Nepa sitiki kon-
ferencijos organizatoriais? Žinoma, ga-
lima nemėgti filosofo dėl jo keistų pa-
reiškimų lemtingomis 1991-ųjų sausio
dienomis, galima ne mėgti Seimo Mig-

racijos komisijos pirmininko dėl jo politinių virsmų.
Bet kaip nepasirašyti po žodžiais: „Lietuvos Seimas
ir Vyriausybė raginami emigraciją ir demografinę
krizę pripažinti viena iš valstybės valdymo proble-
mų, lemiančių spartų tautos nykimą, ir reemigraciją
bei de mografinės būklės normalizavimą paskelbti
prioritetiniu nacionaliniu klausimu, kurį būtina ne-
delsiant spręsti”?

Be kita ko, konferencijoje būta ir pranešimų, ku-
rie mažumėlę glumino. Turiu omenyje visus tuos
„žvelgiu optimistiškai” arba „anksčiau – vėliau su-
grįš”. Kaip sugrįš, jei nebeliko Lietuvių grįžimo į Tė-
vynę centro, jei parvažiavę į Lietuvą pabando įsi-
tvirtinti, bet, nesulaukę nei finan si nės, nei moralinės
paramos, vėl iš skrenda? Šį sykį – jau visiems lai kams.

Labiausiai nustebino Seimo na rio Armino Ly-
dekos kalba apie „dvi gubą pilietybę ir didesnę Lie-
tuvą”. Parlamentaras teisingai pastebi, jog kvaila ne-
matyti, kaip pasaulis spar čiai keičiasi. Tačiau par-
lamentaras ne teisus, kai nenori pripažinti: kai ku-
 rie gausioms tautoms tinkantys re cep tai mirtinai pa-
vojingi nė trijų mi lijonų neturinčiai tautai. Besikei -
čian tis pasaulis pateikia vertingų nau jovių. Bet glo-
balizmas atneša ir tokių, kurioms verta priešintis „iki
paskutinio kraujo lašo”.

Parlamentaras neteisus ir tuo met, kai tvirtina,
esą laisviau dalindama dvigubas pilietybes Lietuva
bus laimingesnė. Saviapgaulė. Nejau gi svetur neį-
manoma išlikti Lietuvos patriotu neturint lietuviš-
kojo paso? Arba tu myli Lietuvą, arba jos ne my li. Ir
jokie oficialūs dokumentai tos meilės nei padidins,
nei sumažins. 

Taigi Lietuva sparčiai tuštėja, o XXI amžiaus iš-
sivaikščiojimo sustabdymas mums kol kas ne pagal
pečius. Neturime didelių ambicijų, neturime stra-
teginių tikslų. Arba globalius tikslus suprantame la-
bai jau skirtingai.  

neįmanoma
misija
GINTARAS VISOCKAS

Lietuva siekia Nobelio
Atkelta iš 1 psl.

Pasak rektoriaus, moderniuose centruose ga-
lės kojas apšilti per metus apie keli šimtai absol-
ventų. Čia galės tobulintis nuo bakalauro darbus
rengiančių jaunuolių iki vyresnės kartos moksli-
ninkų. ,,Tai yra irgi labai svarbu, nes yra įrodyta,
kad skirtingų amžių protų susidūrimas irgi yra la-
bai naudingas pažangai”, – sakė A. Žukauskas. 

Neatmetama, kad mokslo pasiekimai kada
nors vienam iš Lietuvos mokslininkų padės pelnyti
ir Nobelio premiją. ,,Mūsų profesorius Virginijus
Šikšnys yra apdovanotas vienu prestižiškiausių pa-
saulyje apdovanojimų, tai yra Warren Alpert fon-
do premija už darbus gyvybės mokslų srityje.
Daug tos premijos gavėjų pelnė ir Nobelio premi-
jas, jo atrastas metodas genų inžinerijos yra pri-
pažintas visame pasaulyje”, – pastebėjo VU rek-
torius. 

Universitetas neketina sustoti ir rengiasi to-
bulinti savo mokslo bazes matematikos ir infor-
matikos bei medicinos mokslų srityse. Tuo tarpu
į jau įkurtų mokslo ir verslo centrų atidarymą at-
vykusi Prezidentė Dalia Grybauskaitė džiaugėsi,
kad juos pavyko pastatyti per nepilnus trejus me-
tus, tam užteko politinės valios ir gebėjimų.

,,Lietuva jau šiandien inovatyvi ir inovacijų
vystymosi pionierė Europoje ir pasaulyje – gami-
name 10 proc. pasaulio mokslinių lazerių, pagal
biotechnologijas pirmaujame Europoje ir pasau-
lyje, todėl Lietuvos perspektyva ir jos ateitis bus
susieta su inovacijomis”, – teigė D. Grybauskaitė. 

Atidaryme kalbą sakęs Ekonominio bendra-

darbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) genera-
linis sekretorius Angel Gurria atkreipė dėmesį į
mokslo finansavimą Lietuvoje. ,,Mes su premjeru Al-
girdu Butkevičiumi ir Prezidente kalbėjomės, kad čia,
Lietuvoje, skiriame tyrimams vieną procentą nuo
BVP, EBPO šalyse vidurkis yra 2,4–2,5 proc., bet jei-

gu norite konkuruoti su pačiomis pažangiausiomis
šalimis – Švedija, Korėja, tai galbūt reikėtų skirti 4,5
proc.”, – sakė A. Gurria. 

Prezidentė situacijos nedramatizavo ir sakė,
kad svarbu ne tik, kiek lėšų skiriama, bet ir kaip jos
panaudojamos.                                                        ELTA

Prie mikroskopo – ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius 
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Atkelta iš 1 psl.

Šiais metais iškilmės buvo skirtos Lietuvos
Nepriklausomybės die nos (1918 m. vasario 16-osios)
ir Lie tuvos valstybės atkūrimo dienos (1990 m. kovo
11-osios) paminėjimui. Ta proga Waterbury miesto
rotušėje buvo iškelta Lietuvos vėliava ir prista-
 tytas lietuvis – dienos garbės meras.

Waterbury miesto 46-ojo mero Neil M. O’Leary
asistentas Joe Geary savo kalboje pasveikino šiais
metais pagerbtą lietuvių bendruomenės at stovą
Liną Venclauską, pasidžiaugė atėjusiu pavasariu ir
pasveikino su sirinkusius lietuvius. Connecticuto
valstijos senatorė Terry Corcoran perdavė dienos
garbės merui L. Venclauskui sveikinimus, pasira-
šytus paties JAV senatoriaus iš Connec ticuto vals-
tijos Richard Blumenthal, jog meras teisėtas. Con-
necticuto valstijos senatas ir rūmų atstovai sutiko
ir pritarė vienos dienos mero pa skyrimui.

Dienos mero pagerbimo šventės programa prie-
šais savivaldybės rotu šę buvo pradėta oficialiu lie-
tuviškos trispalvės vėliavos pakėlimu, kuriam va-
dovavo vietinės – septintosios Lie tuvos vyčių kuo-
pos prezidentas Li nas A. Balsys, prieš kelerius me-
tus taip pat buvęs Waterbury lietuviš kuo ju meru.

Beje, septintoji Vyčių kuo pa šiais metais švenčia savo
veiklos 100-metį. 

Šių metų vienos dienos meras Amerikos lietuvis
L. Venclauskas visiems padėkojo, papasakojo apie sa -
vo tėvus, džiaugėsi, jog turime Kovo 11-osios šventę,
kad Lietuva yra laisva šalis. L. Venclauskas lankė pa-
rapijos mokyklą, priklauso Vy čiams, „Lie tuvos klu-
bui”, šoka tauti nių šo kių grupėje „Berželis”, šiuo me -
tu dir ba Torringtono miesto policijoje, yra leite-
nantas ir atstovas spaudai.

Dienos mero šventėje dalyvavo ir buvusieji „pri-
saikdinti” merai: Jani na B. Nawarskas, dabar South-
bury (CT) gyvenanti Amerikos lietuvė, Rita Vileišytė-
Bagdonienė, Lietuvos Nepriklausomybės akto sig-
nataro dr. Jono Vileišio duktė, į JAV atvykusi 1951 me-

tais, bei kiti.
Paminėtina, jog 1948–1956 metais lietuviškų šak-

nų iš motinos pusės turintis Raymond E. Snyder, res-
publi konas, buvo net keturis kartus iš rinktas Wa-
terbury meru ir vadovavo Waterbury savivaldybei.
Jo sūnus yra buvęs „prisaikdintas” vienos dienos
meru.

Galime džiaugtis ir didžiuotis, jog Amerikoje,
Connecticuto valstijoje, plevėsuoja mūsų trispalvė ir
tęsiama lietuviškojo dienos mero „prisaikdinimo” tra-
dicija.

Irena Nakienė-Valys – JAV Ryti nės Connecticut
apylinkės pirmininkė, PLB XV Seimo narė

Connecticuto lietuviai tradiciškai rinko dienos merą
Waterbury mero asistentas Joe Geary (k.) Waterbury rotušėje pasveikino Liną Venclaus-
ką.

Šventėje apsilankė ir Rita Vileišytė-Bagdonienė (d.), dr. Jono Vileišio duktė. Nuotrauko-
je ji kartu su Irena Valys (k.). 

Septintosios Lietuvos vyčių kuopos prezidentas Linas A. Bal-
sys (d.), prieš kelerius metus taip pat buvęs Waterbury lie-
tuviškuoju meru, pasveikino Liną Venclauską (k.). 

New Yorko lietuviai paminėjo Nepriklausomybės šventes

Meninės programos atlikėjai su JAV LB New Yorko apylinkės valdyba, generaliniu konsulu New Yorke Juliumi Pra -
nevičiumi (1-oje eilėje antras iš d.), JAV  LB  Krašto  valdybos  pirmininke Sigita Šimkuviene (1-oje eilėje pirmoji iš d.).

MILDA STANISLAUSKAITĖ

Saulėtą vasario 20-osios popietę New Yorko
apylinkės lietuviai rinko si į Švč. Mergelės Ma-
rijos Apreiški mo bažnyčią paminėti Lietuvos

Ne priklausomybės – Vasario 16-osios ir Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo – Kovo 11-osios šventes. 

Iškilmingą minėjimą ir šventinį koncertą or-
ganizavo JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) New Yor-

ko mies to apylinkė kartu su Tautos fondu. Atmini-
mo vakarą vedė New Yorko miesto apylinkės pir-
mininkė Rasa Sprindys. Pagrindinis pranešėjas
bu vo Lietuvos Respublikos genera linis konsulas New
Yorke Julius Pra nevičius. Jis kalbėjo apie šių datų
reikšmę lietuvių tautos istorijoje, priminė, kad
laisvė ir nepriklauso mybė nėra garantuotos ir kad
kiek viena karta turi kovoti dėl laisvės iš saugojimo. 

Sveikinimo žodį tarė  JAV LB New Yorko apy-
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gardos pirmininkas Algirdas Grybas, JAV LB Kraš-
to val dybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė ir JAV
LB NJ Centrinės apylinkės pirmininkė Rasa Mi-
liūtė. Meninę programą atliko smuikininkė Barbo -
ra Valiukevičiūtė ir pianistas Miles Massicotte.
Skambėjo Balio Dvario no, Johann Sebastian Bach,
Wolfgang Amadeus Mozart, Niccolò Paganini kū-
riniai. 

Talentinga smuikininkė B. Va liu ke vičiūtė yra
studijavusi Italijoje, Scuola di Musica di Fiesole ir
Acca demia Violinistica, o dabar tęsia stu dijas
Manhattan School of  Music. Pianistas Miles Mas-
sicotte, laimėjęs daugybę apdovanojimų ir stipen-
dijų, tęsia doktorantūros studijas Stony Brook
University. 

New Yorko mėgėjų teatro „Pokš ti nin kai” ak-
toriai, vadovaujami Vi dos Bladykaitės-Wilson,

Šventę vedusi New Yorko miesto apylinkės pirmininkė Rasa
Sprindys pakvietė vakaro svečią, Lietuvos ge neralinį kon-
sulą New Yorke Julių Pranevičių. 

Prie meninės programos kūrimo prisidėjo (iš k.): Mėgėjų teatro „Pokš tininkai” vadovė Vida Bladykaitė-Wil son, atlikė-
jos Audronė Overas, Eglė Dykhne, smuikininkė Barbora Valiukevičiūtė, pianistas Miles Massi cotte, atlikėjai Aušra Buo-
žienė, Ramutė Hopanienė ir Valdas Buožys. 

skaitė Ber nardo Brazdžionio ir Justino Marcin kevi-
čiaus poeziją. Tarp poezijos pos mų įkomponuotos
liaudiškos dainos maloniai nustebino klausytojus.
Po koncerto visi buvo pakviesti į gražiai išpuoštą Ap-
reiškimo parapijos salę, kur laukė skanūs pietūs ir
maloni nuotaika. 

Sekmadienį, vasario 21-ąją, kunigas Vytautas Vo-
lertas aukojo iškil mingas šv. Mišias už Lietuvą ir vi-
sus, kurie kovojo už jos laisvę ir nepriklausomybę.
Po šv. Mišių visi susirin ko Apreiškimo parapijos sa-
lėje pa bendrauti. 

Dėkojame visiems, kurie prisi dėjo prie mūsų
šventės. 

Milda Stanislauskaitė  – JAV Lie tuvių Bendruo-
menės New Yorko mies to apylinkės valdybos narė.

Smuikininkė Barbora Valiukevi čiū tė atliko garsių kompo-
zitorių kū rinius. Arūno Tirkšliūno nuotr.

Nepriklausomybės diena – šokio žingsniais
VIRGINIJA ŠILEIKAITĖ-THRESEN

Šiais metais Atlantoje, Georgia vals tijoje, gy-
venantys lietuviai Lietu vos valstybės atkūri-
mo dieną šventė kaip niekada linksmai – At-

lantos tautinių šokių ansamblis „Jievaras” pa-
 kvietė visus į folklorinių šokių vaka ronę.

Renginys vyko vasario 20 dieną Šv. Onos kata-
likų bažnyčioje. Kaip ir kiekvienais metais, šventė
prasidėjo bendruomenės susirinkimu, kurį ve dė ben-
druomenės pirmininkas Vy kin tas Genys. Susirin-
kimo metu bu vo pateikta 2015 metų finansinė ata s-
kaita, išklausyti bendruomenės na rių pageidavimai
bei nuomonės, iš rinkta 2016 metų valdyba.

Po rimtosios dalies susirinkusie ji bu vo pa-
kviesti paskanauti „Jieva ro” ansamblio moterų

paruoštų ba lan dėlių. Balandėliai buvo tokie gar dūs,
kad šventei pasibaigus neliko nė vie no (nors buvo
priruošta daugiau kaip 120)! Po skanios vakarienės
šven tės dalyviai kartu su „Jievaro” šokėjais įsisu-
ko į linksmų folklorinių šokių – „Padispano”, „Ma-
lūnėlio”, „Gransve ro” – vi sų neišvardinsi – sū kurį.
Ta čiau visiems labiausiai pa tiko šokis „Oira”, visi
mielai suti ko jį pakartoti. Nebuvo pamiršti ir ben-
druo me nės mažiausieji. Laima Tur la jus juos išmokė
dainuoti „Gar nys, garnys”.

Lietuviškas maistas, žmonės, pa sipuošę tauti-
niais drabužiais, lietuviškos dainos, šokiai ir žai-
dimai vi siems pakėlė nuotaiką. Ir visai nesvarbu,
kad šventė vyko daugiau kaip 5 000 mylių nuo Lie-
tuvos, – „lie tu viais esame mes gimę, lietuviais no-
rime ir būt”...

Bendruomenės mažiausieji išmoko dainą „Garnys, garnys”.
„Jievaro” ansamblio moterų paruošti balandėliai buvo tokie skanūs, kad šventei pasibaigus
neliko nė vieno. Justino Bartkevičiaus nuotr.

„Jievaro” šokėjai įsisuko į linksmų folklorinių šokių sūkurį.
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SKAUT YBĖS  KELIAS

Per skautybę – lietuvybei
Išeivijos skautų lietuviško liaudies meno knyga

1945 metais Vakarų Vokietijoje pabėgėlių, išvietintųjų lageriuose-stovyklo-
se buvo atkurta Lietuvos skautų organizacija. 2015 metais Lie tuvių skautų
sąjunga šventė lietuviš kos skautybės atgimimo 70-ąją sukaktį. Šios sukakties
proga v.s Alė Nami kienė paruošė gausiai iliustruotą kny gą, kurioje apstu išeivi-
jos lietuvių skaučių ir skautų sukurto liau dies meno pavyzdžių – kalėdinių šiau-
 dinukų, velykinių margučių, lietuviškų juostų, tautiniais drabužiais aprengtų
lėlių, lietuviškais raštais iš degintų lėkščių... Knygoje aprašyti lietuvių liaudies
meno puoselėtojai įvairiose Amerikos ir Kanados vieto vėse.  Kaip leidinio įvade
teigiama, jis „...yra skirtas prisiminti seses ir bro lius, kurie, suvėrę šiaudinukus, 
prie lietuviško, skautiško Kūčių stalo su kvietė mūsų visuomenę, velykes, mar gi-
nusias margučius ir tą meną ro džiusias kitataučiams, parodų ren gėjas, audėjas,
kurios tautiniu dra bu žiu aprengė mūsų jaunimą.  Visa tai – kad Lietuvos vardas
būtų gy vas...”

Knygą  „Per skautybę – lietuvybei” galite įsigyti ,,Draugo”
krautuvė lėje.  Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos pridėtinės ver-
tės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.)  Tei -
rau kitės tel. 773-585-9500. 

Rako stovyklos atnaujinimas
X Tautinės stovyklos 2018 m. namai

www.rakas.org 
Pristatymas 

balandžio 10 d., sekmadienį, 12:30–3:30 val. p. p.
Lietuvių dailės muziejuje

Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.

ALĖ NAMIKIENĖ

Į pietus nuo Čikagos, Lemonto mieste-
lyje, Pasaulio lietuvių centro kryžių kal-
nelyje 2016 m. vasario mėn. iškilo dar
vienas kryžius.

Dešimtieji Kryžių kalnelio metai.
Nuo 2006-ųjų metų, kai pasta-
čius nau ją  pastatą PLC, žemė

buvo supilta centro priekyje, s. dr. Ro-
mualdas Povilaitis su bendraminčiais
iš že mių krūvos sukūrė Kryžių kalną.
Ky la ir kyla vis nauji kryžiai – tai
brangiam šeimos nariui atminti, tai or-
ganizacijos sukaktį paminėti... Pro tą,
jau pušimis žaliuojantį, kalnelį ir pa-
skutinėn kelionėn pasukam...

2015 m. išleidus knygą „Per skau-
tybę – lietuvybei”, labai vykusiai pra-
ėjo jos sutikimas (jau baigiama iš pla-
tinti), tai v.s. Dalė Gotceitienė pa siū lė
ta proga pastatyti kryžių. Mūsų „kryž-
dirbys” – s. dr. Romualdas Povi lai tis su-

tiko ir nutarėm, kad tas kry žius tegu
būna mūsų visų – ir mūsų vadovų, ku-
rių kilniuoju pavyzdžiu mes sekėme ir
dirbome, ir dabar jau mūsų skautiškų
vaikų ir vaikaičių, skautiškuoju keliu
pavyzdingai žengiančių.

Lietuviškoje skautybėje kryžius
yra nuolatinis palydovas. Mūsų orga-
nizacijos kūrėjai, pastatę lietuviškus
kryžius savo rajonuose pasaulio skau-
 tų suvažiavimuose, stebindavo kita-
taučius. Jų pavyzdžiu pasekė ir kita
karta. Išeivijoje lietuvių skautų sto-
vyklas Vokietijoje, Angli jo je, Austra-
lijoje, Kanadoje, Pietų ir Šiau rės Ame-
rikoje saugojo Kryžius. O Lietuvos
kančios metais, stovyklose nuošalioj
vietelėj, supylę partiza nui kapą, pa-
ženklindavom jį kryžiumi, uždegda-
vom žvakelę...

Šiais metais jubiliejus švenčia dvi
lietuvių skautų stovyklavietės. Rako
stovyklavietė Michigano valstijoje
švenčia 60-metį ir jau ruošiasi 2018 m.
priimti Dešimtąją Tautinę stovyklą.

Prisimenam – 5-tai Tautinei stovyklai,
vykusiai 1968 m. Rake, s. dr. Romualdas
Povilaitis pastatė Skau tų vyčių kryžių.
Prie jo tylią naktį vyko skautų vyčių
įžodis.

50 metų jubiliejų švenčia Ramby-
 nas San Bernardino kalnuose, Cali for-

„Žalgirio” tunto skautai vyčiai kandidatai pastatė kryžių prie šv. Petro bažnyčios Bosto-
ne.

Romuvos stovyklavietėje, Kanadoje, kryžius
prie kelio.

Skautų vyčių kryžius Rako stovyklavietėje,
Michigane.

Skautų kryžius „Dievui-Tėvynei-Artimui”
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL

Lietuvos laisvės kovotojams pagerbti kry-
žius Rambyne, Califor nijoje.

 nijoje. 1972 m. stovyklavietės vėlia vų
aikštėje buvo pastatytas kryžius Lie-
tuvos Laisvės kovotojams ir Ro mui
Kalantai pagerbti. Jį pašventino prel.
Jonas Kučingis.

Švenčiant lietuviškosios skautybės
90-ą gimtadienį, 2008 m. „Žalgi rio”
tunto skautai vyčiai kandidatai Bos-
tone – Vytas Štuopis, Darius Hic key,
Saulius Šležas ir Tauras Nor vai ša pa-
statė kryžių  prie Šv. Petro baž nyčios,
kurį pašventino mons. Kon tautas.  Tau-
tinėje stovykloje, 2008 m. v.s. Antanas
Saulaitis, SJ Čikagos skautų vyčių
var du pašventino s. dr. R. Povilaičio su-
kurtą kryžių, kuris buvo skirtas Ro-
muvos stovyklavietei Kanadoje. Taip
pat Romuvoje yra ir kryžius prie kelio...

Prisimenam Aleksandro Ra džiaus
posmelį iš knygos „Kryžių kalnas”:

Čia tarp kryžių –
Kryžiaus keliai.
Ačiū Tau, Dieve,
kad mus vedei.

Ir nepaklydom
ir nesuklupom,
šviesą tamsoj
pažinom širdim,
išpažinom lūpom.

Skautų vyčių kryžius Tautinėje stovykloje
2008 m.

Mūsų kryžiai
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Namų apyvokos daiktų parodoje –  ateities tendencijos
ALGIRDAS ZAILSKAS

Mokslas ir technologijos susi durs su di-
džiuliu iššūkiu – 2050 me tais mūsų
planetoje reikės išmaitinti 9–10 mili-
jardų žmonių. Šiuo metu Že mėje yra 7
milijardai gyventojų. Skai čiuojama,
kad vien iki 2030-ųjų pa sau liui reikės 50
proc. daugiau maisto nei dabar. Ar tai
reiškia, kad tu rė sime valgyti mažiau? Mi-
nėti iššūkiai ir ateities kasdieninio gy-
venimo tendencijos bei technologijos
buvo pristatytos kovo 5–8 d. Čikagoje
vykusioje namų apyvokos daiktų pa-
rodoje – „Interna tional Home + Hou-
sewares Show”.

Kaip valgysime 2050-aisiais?

„International Home + Housewa-
 res Show” buvo pristatytos kompanijų
prognozės, kaip atrodys virtuvė 2050
metais. Didelė dalis ateities tendenci-
jų susijusi su minėtais žmonijos iššū-
kiais. Pavyzdžiui, skaičiuojama, kad
šiuo metu pasaulyje prarandama ir
išmetama 33–50 proc. viso žmo nėms
skirto maisto. Kovoti su šia problema
padės įvairūs išmanieji įrenginiai, ku-
riuos vis labiau naudo sime savo vir-
tuvėse. Vieni jų stebės savo turinį. Pa-
vyzdžiui, kepant mais tą, keptuvėje
įmontuota įranga ma tuos, ar pakanka
aliejaus. Ir, žinoma, praneš, kiek tiks-
liai aliejaus dar rei kia įpilti.

Vystysis technologijos, kurios, bai-
 giantis galiojimo laikui, produktus at-

stums į priekį – kad jie neužsibūtų.
Prognozuojama, kad šaldy tu vuose bus
montuojama įranga, kuri pa dės atpa-
žinti gendančius produktus. Atpaži-
nęs tokį maistą, šaldytuvas ultravio-
letinių spindulių pagalba sunaikins
bakterijas. Video stebėse nos įrengi-
niai padės namuose ne san tiems žmo-
nėms žinoti, kokių prekių turime ir ko
dar trūksta.

Iš esmės, didžioji dauguma buiti-
nių prietaisų gamintojų atkreipia dė-
mesį į tai, kad ateities technika bus pri-
jungta prie interneto, „bendraus” su ki-
tais įrenginiais ir, svarbiausia, su mu-
mis.

„Electrolux” futuristas Thomas
Johansson ateitį mato taip: „Pakeliui
į darbą gaunu žinutę į telefoną, kurią
man atsiuntė šaldytuvas. Šaldytuvas
rašo, kad galiu pasiimti užkandį ne to-
 liese esančiame restorane. Su išma-
niuoju telefonu ir elektroniniu kalen-
doriumi sujungtas šaldytuvas suprato,
kad pamiršau pasiimti sumuštinį, kurį
planavau valgyti darbe. Šaldy tu vas,
žinodamas, ką mėgstu, užsakė man
maisto restorane, kuris yra pa keliui į
darbą. Vėliau vakare vėl iš šaldytuvo
gaunu pranešimą, kad pa keliui namo
paimčiau keletą produktų, kurių trūks-
ta mano žmonai, pla nuojančiai vakare
kepti pyragą”. Kol kas tai tik ateities vi-
zija, tačiau jau dabar nemažai parodoje
dalyvavusių gamintojų pristatė išma-
niaisiais įren giniais valdomus prie-
taisus. 

Sportuodami dažnai naudojame
programėles išmaniuosiuose įrengi-
 niuo se, kurios seka sportavimo truk-
mę, širdies ritmą, įveiktą atstumą ir
pan. Prognozuojama, kad ateities sis-
temos naudos programėlių kaupia-
mus duomenis ir, atsižvelgiant į žmo-
gaus fizinę būklę, pasiūlys tinkamą mi-
tybą, t. y., patiekalų receptus, ku riuos
suvalgius galima gauti reikiamą mais-
tinių medžiagų kiekį. Sportuo jan tieji
juk puikiai žino, kaip kartais sunku su-
derinti sportą ir tinkamą mitybą.

„Home + Housewares Show” pa ro-
 dos pranešėjai didelį dėmesį skyrė pa-
tiekalų receptams. Kai kurios kompa-
nijos internete jau dabar siūlo iš sirink-
ti ne tik mėgstamą receptą, bet ir vos
kelių mygtukų paspaudimu už sisakyti
visus patiekalui reikalingus ingre-
dientus, kurie per kelias valandas bus
pristatyti į namus. Vienos iš tokių
kompanijų, „Yummly” atstovas minė-
jo, kad programa receptus siūlo atsi-
žvelgdama į kliento pomėgius, alergi-
jas ar specialias dietas (vegetaras, ve-
ganas ir pan.).

IBM šiuo metu bando kompiu te ri-
nę programą „Chef  Watson”, kuri pati
kurs receptus pagal individualius
kliento sveikatos duomenis. „Chef
Watson” apmokyta dirbti pa gal 35 000
skirtingus receptus. Siūly dama pasi-
gaminti tam tikrą maistą programa
taip pat atsižvelgs, ar produktus galima
įsigyti tam tikroje vietoje (šviežią žuvį
– prie vande nyno) ir į augalų sezoniš-
kumą. 

Kelią į rinką aktyviai skinasi mais-
to 3D spausdintuvai. Prognozuo jama,
kad ateityje šeimos nariai galės atsi-
spausdinti pageidaujamą patie ka lą no-
rimu metu. Jau šiuo metu maždaug už
1 300 dol. galima įsigyti maisto 3D
spausdintuvą. Jis dar negali nei virti,
nei kepti, tačiau gali pašildyti maistą.
Toks įrenginys patiekalą „spausdina”
sluoksnis po sluoksnio tiksliai pagal re-
ceptą naudodamas maisto ingredientų
kapsules. Spaus dintuvas receptus gali
atsisiųsti iš in terneto. Kol kas sunku
įvertinti to kios technologijos poveikį
žmogaus sveikatai, tačiau dalis eks-
pertų maisto 3D spausdintuvus prily-
gina mikro bangų krosnelės atsiradi-
mui. 

Inovatyvūs įrenginiai
– jau šiandien 

,,Home Housewares Show” buvo
galima ranka paliesti ir išbandyti dalį
rinkoje jau siūlomų išmaniųjų įrengi-
nių. Pavyzdžiui, ,,Espresso” kavos puo-
delį užsisakyti planšetiniu kompiute-
riu. ,,Saeco” kavos aparato gamintojai
sukūrę išmaniąją programėlę, kurios
pagalba galima pasirinkti norimą ka-
vos rūšį, stiprumą ir pradėti gamybą.
Tereiks atsikelti nuo sofos ir nueiti pa-
siimti kavą iš aparato. Bent kol kas, kol
to nedaro jūsų robotas. 

Laikai, kai užsitrenkdavo namų
durys ir raktai likdavo viduje, pa našu,
iškeliaus užmarštin. Kelią į rin ką ski-
nasi elektroninės namų spy nos, kurios
nuskaito pirštų atspau dus. Pavyzdžiui,
„iTouchless” siūloma bio metrinė spy-
na kainuoja vos kelis šimtus dolerių ir
gali įsiminti iki 150 pirštų atspaudų,
kurie at ra kin tų duris. 

Parodoje dirbo ir lietuvė

Naujausiais gaminiais bei atei-
ties tendencijomis žavėjosi ir parodo-
je dirbusi lietuvė Ugnė Jurgaitytė. Ji
padėjo organizuoti pardavėjų, pirkėjų
ir dizainerių susitikimus, taip pat
kvietė parodos svečius pasiklausyti
paskaitų apie dizainą, verslo pokyčius

Namų apyvokos daiktų paroda  – „Interna tional Home + Housewares Show”, Čikagoje.
IHA nuotr.

ir naujausias technologijas. Ugnė stu-
dijuoja Dizaino balalaurą University of
Illinois at Chicago. Merginą jos spe-
cialybėje žavi tai, kad dizainerių ku-
riami produktai gali būti ne tik gražūs,
bet ir padėti žmonėms atlikti tam tik-
rą funkciją. Tai tarsi tarpininkavimas
tarp tiksliųjų mokslų, kur viskas konk-
rečiai pamatuojama ir apskaičiuojama,
ir meno. Kaip pasakojo Ugnė, šiandie-
nos dizaineriai iš tiesų susiduria su la-
bai žemiškomis problemomis. Pavyz-
džiui, bando rasti sprendimą, ką daryti
su šlapiais maisto likučiais kriauklėje.

Ateitį nuspėti sunkiausia

Ar ateityje iš tiesų ne virsime, o
„spausdinsimės” maistą? Ir ar tikrai
kompiuterių programos geriau už mus
žinos, ką norime valgyti? Bent jau ar-
timiausiu metu, greičiausiai, kad ne.
Tačiau neabejotina, kad vis daugiau iš-
maniųjų namų apyvokos daiktų to-
liau lengvins mūsų kas die ninį gyve-
nimą. Ir galbūt kažkada iš manusis
jūsų virtuvės pagalbininkas pačiu lai-
ku mandagiai primins: „nors dar to ne-
jaučiate, jūs ką tik su valgėte pakan-
kamą maistinių medžiagų kiekį pie-
tums, tęsti nepatariu”.

Algirdas Zailskas – baigęs ekono-
mikos bakalaurą Berlyno Humboldto
universitete Vokietijoje. Pastaruosius
penkerius metus Algirdas dirbo Di-
džiosios Britanijos kompanijoje ,,Aviva”
Vilniuje Produktų vystymo ir mokymų
specialistu. Jis buvo atsakingas už dar-
buotojų mokymą investavimo/ekono-
mikos temomis bei klientų informavimą
apie finansų rinkas.

,,Home Housewares Show” dirbo lietuvė
Ugnė Jurgaitytė, studijuojanti University of
Illinois at Chicago.

Spyna atsirakina nuskanavusi piršto at-
spaudą. Įrenginys įsimena ir atpažįsta iki 150
skirtingų pirštų atspaudų.

Planšetiniame kompiuteryje galite pasirinkti norimą kavos rūšį, stiprumą ir
pradėti gamybą – tereikės nueiti prie aparato ir pasiimti kavą.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Didžiausia išeivijoje – Čikagos lietuvių
krepšinio lyga (ČLKL) kovo 12 d. 13-tą
kartą surengė „Žvaigždžių dieną”, ku-
rioje savo meistriškumą rodė geriausi
lygos krepši nin kai.

Krepšinio šventę pradėjo ČLKL
trijulių – 3x3 turnyras, kuriame
dvejuose pogrupiuose varžėsi

10 koman dų. Po pirmojo varžybų eta-
po į pusfinalius iškopė geriausiai pa-
sirodžiusios „Švyturio”, „Atleto” „Lie-
tavos” ir „Stumbro” komandos. Kiek-
viena iš jų žūtbūt stengėsi prasibrau-
ti į fina lą, tačiau sėkmė lemiamomis
akimir komis šypsojosi „Atleto” ir „Lie-
ta vos” komandoms: pirmieji rezultatu
11:10 įveikė „Stumbrą”, o antrieji tokiu
pat rezultatu 11:10 išplėšė pergalę iš
„Švyturio” komandos rankų.

Finale lauktos atkaklios kovos
neįvyko: labiau patyrę „Atleto” krep-
 šininkai (Evaldas Jacunskas, Vaido tas
Lydeka, Jeremy Krieger ir Gray lin
Smith) 11:4 įveikė „Lietavą” ir ta po 3x3
turnyro nugalėtojais. 

Nauju principu, jau antrus me tus
iš eilės, vyko ir ČLKL „Snaiperio”
konkursas, kuriame taikliausius krep-
 šininkus išsiaiškino ne tik pa vie niai
krepšininkai, bet ir ČLKL ko mandų
duetai.

Tarp 11 ČLKL komandų duetų pir-
 majame varžybų etape taikliausiai į
krepšį iš toli mėtė „Radviliškio” (Al-
girdas Kubilius ir Andrius Petkū nas –

22 taškai), „Švyturio” (Andrius Šimu-
lis ir Steve Vodička – 22 tšk.) ir „Li-
tuanicos” (Jonas Genčius ir Da nie-
 lius Jurgutis – 20 tšk.) komandų nariai. 

Finalinėje metimų serijoje sėk mė
lydėjo 29 taškus drauge surinkusį „Li-
tuanicos” komandos duetą – J. Genčių
(17 taškų) ir D. Jurgutį (12). Jie vos vie-
nu tašku aplenkė po 14 taš kų tritaškių
metimų serijoje surinkusius A. Kubi-
lių ir A. Petkūną.

Daug emocijų sukėlusioje ČLKL
žiūrovų rungtyje visiems vyrams no-
 sis nušluostė Julija Zamalaitis, kuri
greičiausiai ir taikliausiai susidorojo
su  organizatorių  paruošta   užduoti-
mi.

ČLKL 13-ąją „Žvaigždžių dieną”
vainikavo ČLKL čempionų „Juod kran -
tės” ir lygos senbuvių „Lituani cos” ko-
mandų rungtynės. Šiame emo cingame
susitikime pergalę rezultatu 72:64 šven-
tė šį sezoną pirmaujantys  „Juodk-
rantės” krepšininkai.

ČLKL „Žvaigždžių dienos” daly-
 vius bei sirgalius sveikino LR ge ne ra-
 linis konsulas Čikagoje Marijus Gu-
dynas, visus susirinkusiuosius links-
 mino tautinių šokių grupės bei „Dan-
ce Duo”, „Rusnė”, pop choras „Svajo-
nė”.

Po šaunios ČLKL „Žvaigždžių die-
nos” šventės ČLKL krepšininkai jau šį
savaitgalį sugrįš į krepšinio aikš telę –
kovo 19–20 dienomis bus sužaistos net
9-erios rungtynės.

ČLKL atšventė 13-ąją „Žvaigždžių dieną” ALTL čempionate – pergalės vienodais 
rezultatais 3:0
Po trijų savaičių pertraukos, ko vo 13 d.,
Pasaulio lietuvių centro salėje Lemon-
te atsinaujino Ame rikos lietuvių tink-
linio lygos (ALTL) varžybos. Buvo su-
žaistos ketverios rung tynės – visos jos
baigėsi vieno dais rezultatais 3:0.

Dar vieną pergalę į savo sąskai-
tą įsirašė šį sezoną pirmaujan-
tys „At lan tic Express” tinkli-

ninkai. Jie senų varžovų dvikovoje
rezultatu 3:0 (25:19, 25:19, 27:25) nuga-
lėjo „Gubernijos” komandą ir tuo pa-
čiu išsaugojo pirmąją turnyrinės len-
telės vietą.

„Atlantic Express” besivejanti ir
nuo jų dviem taškais atsiliekanti „Pa -
nevėžio” komanda tokiu pat rezulta tu
3:0 (27:25, 25:7, 25:16) nugalėjo „Ne -
muno” tinklininkus ir dar neprarado
galimybės laimėti reguliariojo sezo no
varžybas.

Du varžybų turus be kovos (neat -
vyko į varžybas) taškus varžovams
da linusi svečių iš Bulgarijos BG
„Team” komanda, šįkart rimtai nus i-

 teikė kovai ir rezultatu 3:0 (25:22, 25:18,
25:21) iškovojo pergalę prieš aukščiau
už save stovinčią „Šiaulių” komandą.

ALTL naujokė „Lockport” ko man-
 da turėjo gerokai paprakaituoti,  kol pa-
laužė paskutinėje vietoje žengian čios
„Pilėnų” tinklininkų pasiprieši nimą.
„Lockport” tinklininkai iško vo jo ket-
virtąją pergalę rezultatu 3:0 (25:12,
25:23, 31:29).

Kito rato rungtynes ALTL ko man-
 dos žais kovo 20 d. (sekmadienį). Visą
varžybų tvarkaraštį galima rasti in-
ternete – www.tinklinis.com. 

ALTL turnyrinė lentelė (vieta, ko-
manda, taškai):

1. „Atlantic Express” 29
2. „Panevėžys” 27
3. „Gubernija” 22
4. „Šiauliai” 22
5. BG „Team” 14
6. „Nemunas” 13
7. „Lockport” 13
8. „Pilėnai” 5

„Atleto” krepšininkai tapo 3x3 turnyro nugalėtojais. 

ČLKL čempionai „Juodkrantės” krepšininkai laimėjo principinę dvikovą žaisdami su „Li-
tuanicos” komanda.

Ištraukus Rio de Janeiro olim pinių žai-
dynių burtus paaiškėjo, su kuo pirma-
jame etape susitiks Lietu vos krepšinio
rinktinė. 

Jono Kazlausko auklėtinių var žo-
vais B grupėje bus Argentina,
Ispa nija, Brazilija, trečiojo at-

rankos  tur nyro nugalėtoja ir Nigeri-
ja. 

Tuo tarpu A grupėje kovos pir-
mojo ir antrojo atrankos turnyro nu-

galėtojai, JAV, Venesuela, Kinija ir
Australija. 

Primename, kad Belgrade vyk-
siančioje atrankoje dėl bilieto į žaidy-
nes varžysis Serbija, Angola, Puer to
Rikas, Japonija, Čekija bei Latvija.
Maniloje – Turkija, Senegalas, Kana da,
Prancūzija, Naujoji Zelandija, Fi li pi-
nai, o Turine – Graikija, Meksika, Ira-
nas, Tunisas, Kroatija, Italija.

Olimpinių žaidynių krepšinio
rungtynės  prasidės   rugpjūčio 6 die-
ną.

Paaiškėjo Lietuvos rinktinės 
varžovai olimpiadoje

ALTL logo. 

Olimpiniai krepšinio burtai.



giau pasauliečių, kurie nori
prisilies ti prie ikonos. Jei
žmogus  turi di džiu lį troš-
kimą perteikti Dievo grožį,
troškimą tarnauti Bažny-
čiai, skleidžiant dangišką
grožį, tai to užtenka. Dar la-
bai svarbu gilus tikėjimas,
sak ramentų praktikavi-
mas, paprastumas. Nuodė-
mingas gyvenimo būdas
yra netinkamas ikonogra-
fui. 

– O kuo skiriasi ikona
nuo paveikslo?

– Paveiksle mes tiesiog
matome vaizdą. Ikona yra
ne vaizdas, o atvaizdas.
Kaip mes veidrodyje mato-
me sa vo atvaizdą, taip ir
ikonoje matome at vaizdą.
Tai Kristus, esantysis čia ir
dabar. Cerkvėje jis pakeičia
mūsų tabernakulį. Kristus
iš tiesų yra gy vas. Kai iko-
na iškeliauja iš mano na -
mų, yra toks jausmas, kad
iškeliauja asmuo. Ikonoje
yra vaizduojama at virkštinė perspek-
tyva. Jeigu paveiksle centras esu aš
pats, ikonoje centras yra Dievas, kuris
žvelgia į tave iš ikonos. Paveiksle vaiz-
das tolsta, o iko noje yra atvirkščiai –
Kristus žiūri į tave, ir tas susikirtimo
taškas yra tavo širdyje. 

Ikonoje dailininkas negali ieš koti
saviraiškos, ikonai tapyti yra griež ti
kanonai. Per kanonus, tam tik ras iko-
nos tapymo taisykles, iko no grafas iš-
reiškia savo nuolankumą ir paklus-
numą Bažnyčiai. Pirmieji ikonografai
neturėjo savo vardų, pa vardžių, tai
buvo visiškai nežinomos asmenybės. 

– Kodėl ikonografija yra tar nystė?
– Kai ieškojau savo pašaukimo

Bažnyčioje, ilgai kankinausi. Norė jau
prie šlovinimo prisidėti su gitara ar įsi-
jungti į savanorystę su vaikais. Bet kai
gavau pašaukimą tapyti iko nas, man
atėjo didžiulė ramybė. Tai yra labai už-
daras pašaukimas. Tai yra nemato-
mas pašaukimas, nes ta vęs niekas ne-
mato. Kai tu pieši ikoną, tu meldiesi už
tą žmogų. Ikona ir pa čią mane keičia,
nes kai tu darai iko ną, kontempliuoji
Kristaus, Mari jos, šventųjų veidus, jų
žvilgsnis susi tinka su tavo. Tu nuolat
būni maldoje, kaip adoracijoje, vei-
das į veidą su Vieš pačiu. Kai padarai

šeimai ikoną, ji sutraukia šeimą mal-
dai. Kristus ateina į tų žmonių namus.
Bažnyčioje ikona yra svarbus ženklas,
sakramen talija. Tokia pati sakramen-
talija kaip kryžius, Šv. Raštas, relik-
vijos. Ikona yra labai svarbus šventas
ženklas. Net demonai nedrįsta įeiti į
tuos namus, kur yra ikona. Ikona
gimsta kartu su išbandymais. Aš bu-
vau jau pripratusi, – kai piešiu ikoną,
suserga mano vaikai. Ikona turi būti iš-
melsta, iškentėta. Nėra tokių šiltnamio
sąlygų, kad tu sėdi, ir viskas sklan džiai
vyksta, turi kažką paaukoti. Svarbu iš-
plėšti tą laiką, kovoti dėl to laiko. 

Įdomu, kad aš nedarau jokios rek-
 lamos, o  žmonės patys mane su randa,
ir užsakymai nenutrūksta. Vie ną iko-
ną atiduodu, iškart atsiranda kitas
žmogus – tarsi tokia nenutrūkstanti
grandinė. Kiekvienas žmogus yra kaip
Dievo dovana, ir aš tuo pačiu pasitik-
rinu, ar Dievas tikrai mane veda. Be jo-
kios reklamos, jokių elektroninių sve-
tainių atsiranda žmo nės, – kaip gyvo-
ji Bažnyčia. Ir kai aš paklausiu: „Die-
ve, ar tai iš Tavęs?” – kaip Dievo atsa-
kas iš karto atsiranda užsakymas arba
mokinys, kad turiu eiti ir tęsti šią tar-
nystę toliau. 

– Dažnai žmonės mąsto, kad ikona yra

9DRAUGAS 2016 KOVO 17, KETVIRTADIENIS

Eglė Jurevičė yra profesionali iko nų
tapytoja, dailės mokytoja ir trijų mažų
vaikučių mama. Bažnyčioje ji atrado
savo pašaukimą – tapyti iko nas, ir jau
10 metų Eglė yra nuolat pa linkusi prie
ikonos lentelės. Daugybė šeimų, vie-
nuolių, kunigų meldžiasi prie Eglės nu-
tapytų Kristaus, Dievo Motinos Marijos,
šventųjų atvaizdų. Ikona yra daugiau
nei paveikslas, per ikoną jau dabar že-
mėje galime pajusti Dangaus realybę.
Kalbiname Eglę apie jos pašaukimą
ikonografijai, Dievo vedimą ir nuosta-
bias patirtis.

– Ar galėtum papasakoti, kaip į Tavo gy-
venimą atėjo ikona?

– Prieš 10 metų labai ieškojau sa vo
kelio Bažnyčioje. Vienu metu pri ėjo
dvasios vadovas ir pasiūlė dalyvauti re-
kolekcijose. Pamaniau, jei jau siūlo, tai
reikėtų dalyvauti. Tuo metu dirbau tri-
juose darbuose ir buvo sun ku atrasti
laiko rekolekcijoms. Esu pedagogė,
mokytoja, labai sudėtinga mesti pa-
mokas vasario mėnesį. Re ko lekcijas
vedė jėzuitas Stasys Kazėnas. Pirmą re-
kolekcijų vakarą mes turė jome prisi-
statyti, ko čia atvažiavome. Maniau,
kad atvykau į atleidimo re kolekcijas, o
man pasakė, kad čia – pa šaukimo at-
radimo rekolekcijos. Tai buvo 10 dienų
tylos rekolekcijos. Kunigas paskutinę
rekolekcijų dieną mus ruošė adoraci-
jai, mes turėjome paklausti Dievo, kokį
pašaukimą jis yra mums paruošęs.
Kunigas skatino mus pagalvoti apie
savo talentus, kur galėtume būti nau-
dingi, ir aš galvojau apie darbą su vai-
kais, apie šlo vi nimo tarnystę, nes tuo-
met grojau gita ra, bet niekad nepa-
galvojau, kad tai galėtų būti ikona.
Meldžiausi: „Die ve, kalbėk man taip
konkrečiai, kad aš suprasčiau ir iš-
girsčiau”. Bai minausi, ar gausiu at-
sakymą, bet ado racijos metu gavau
žodžius: tapyti ikonas. Man buvo toks
nušvitimas, širdyje didžiulė paguoda ir
ramybė, taip pat ir iššūkis. Nežinojau
nuo ko pradėti. Ieškojau ir Lenkijoje, ir
Ru sijoje, bet to buvo neįmanoma su-
derinti su mano darbais. Daug mel-
džiausi, bet buvau labai rami. Žinojau,
kad jei tai Dievo kelias, Jis mane ir ves.
Netikėtai internete suradau in forma-
ciją apie ikonografą Marių Vi lucką iš
Palangos. Buvau pirmoji Ma riaus mo-
kinė, su juo nutapiau savo pirmąją
ikoną. Esu labai dėkinga tam žmogui,
jis yra žmogus su negalia, sergantis ce-
lebriniu paralyžiumi, ir šioje negalio-
je jis galėjo mane mokinti ir vesti Die-
vo keliu. 

Ikonas tapau jau 10 metų. Dievas
duoda pašaukimą visam gyvenimui.
Jei Dievas duos man geras akis ir ran-
kas, aš tikrai piešiu, nes tai yra iš Jo.
Kai būna kažkoks sunkus etapas, kai
vaikai serga, kai turiu juos slaugyti ir
negaliu piešti ikonų, tai yra tokia dy-
kuma, tas troškimas auga ir auga.
Tada viską darau, kad atrasčiau laiko
prisėsti ir dirbti. Tai Dievo paslaptis,
kad man, tokiai pasaulietei ir netobu-
lai moteriai, Dievas patikėjo tapyti
ikonas. 

– Ar paprastas žmogus iš gat vės galė-
tų tapyti ikonas? Juk pirmaisiais amžiais iko-
nas tapė tik vie nuoliai...

– Taip. Dabar atsiranda vis dau-

PO DIEVO SPARNU

Ikonografė Eglė Jurevičė. 

Tapyti ikonas yra Dievo man duotas pašaukimas

Ikonografė Eglė Jurevičė

kaip svetimkūnis, ji ne priklauso Katalikų
Bažnyčios tra dicijai...

– Iš tiesų daug katalikų, net vie-
nuolių ir kunigų mąsto, kad ikona pri-
 klauso svetimai religijai, kad neside-
rina su Katalikų Bažnyčia. Ir aš pati gal
būčiau taip mąsčiusi, jei ne bū čiau gi-
linusis. Iš tiesų Rytų ir Vakarų Baž ny-
čios skilo 1054 m. Ir Rytų Baž nyčia iš-
laikė tas senąsias tradicijas, pradėtas
nuo Bizantijos laikų. O į mū sų, Vaka-
rų, Bažnyčią pradėjo skverb tis pasau-
lietinė dailė. Man pačiai buvo juokin-
ga Venecijoje ma tyti šventuosius su
perukais, arba Leo nardo Da Vinci ta-
pyba, kuri kilo ne iš jo tikėjimo, bet dėl
Bažnyčios už sakymų ir pan. Vakarų
Bažnyčia perė mė visas pasaulietinės
dailės ten dencijas ir jas sekė. Rytų
Bažnyčia išlaikė sakralumą dailėje.
Ikona priklauso abiem bažnyčioms.
Teko keliau ti po Europą ir Italijoje
pamatyti  4-7 a. ikonų, Venecijoje yra 5
a. Mer gelės Marijos ikona, Romoje yra
labai sena 7 a. Marijos Snieginės ikona.
Jau dabar Bažnyčia pradėjo atsigręž ti
į savo ištakas. Šiuolaikinis menas žmo-
nėms nebeprakalba, – nėra nei šir-
dies, nei dvasios. Dabar daug vienuo-
lynų, mažų bažnyčių įsileidžia iko ną į
savo erdvę. 

– Jau daug Tavo ikonų yra iškeliavusių
į įvairius namus, ar teko girdėti kažkokių liu-
dijimų, kaip susitikimas su ikona keitė žmo-
nių gyvenimus?

– Taip, tų liudijimų yra tikrai
daug. Paminėsiu keletą iš jų. Ikona at-
ėjo į vienus namus, kur žmona su
vyru jau 20 metų nesugyveno, labai py-
kosi. Kai į jų namus atkeliavo iko na,
pas juos atsirado santarvė, jie nu stojo
pyktis, pradėjo kalbėtis. Buvo sutvir-
tinti jų saitai, sutuoktiniai tapo atviri
gyvybei. Tėvai gimusiam vai ke liui
irgi užsakė ikoną. Ikona veikia ir gydo,
keičia santykį.

Kitas pavyzdys: viena moteris va-
žiavo mašina ir pateko į autoavariją, at-
sitrenkė į elektros stulpą, tačiau liko
gyva ir sveika. Galite sakyti – at sitik-
tinumas, bet su savimi mašinoje ji ve-
žėsi ikoną.  

Manau, didžiausias stebuklas –
kai ikona sukviečia šeimą kartu mels-
tis. Tad ir „Draugo” skaitytojams pa lin-
kėčiau atrasti savo gyvenime iko ną, at-
naujinančią santykį su Kristu mi. 

Kalbėjosi Renata Žiūkaitė 

Šv. Elizabeta Kristus Visagalis Dievo Motina
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA  IR PASAULIS

Privalomoji karo tarnyba visam laikui

Britanijos išstojimas iš ES susilpnintų NATO
Washingtonas (ELTA) – Vyres-

nysis JAV karo vadas Ben Hodges
įspėjo, kad Didžiosios Britanijos spren-
dimas išstoti iš Europos Sąjungos
(ES) galėtų turėti neigiamos įtakos
NATO. JAV pajėgų Europoje vadas
generolas leitenantas B. Hodges pa-
reiškė esąs susirūpinęs, kad ES gali iš-
irti tuo metu, kai reikės atsilaikyti
prieš Rusiją.

Jis pripažino, kad referendumas
dėl likimo ES – Britanijos žmonių
reikalas, tačiau generolas leitenan-
tas yra sunerimęs dėl pasekmių. Jung-

tinė Karalystė referendume balsuos
birželio 23 dieną.

Anot B. Hodges, Rusijos agresija
Ukrainoje ir intervencija į Siriją su-
kėlė grėsmę Europos saugumui. Be
kita ko, generolas leitenantas teigia,
kad Rusija „apginklavo” migrantų
krizę, priversdama tūkstančius žmo-
nių bėgti į Europą.

NATO ir ES Rusijos agresijos aki-
vaizdoje turi rodyti solidarumą, bet jei
Britanija balsuos išstoti iš ES, vieny-
bei gali kilti pavojus.

Vilnius („Draugo” info) – Priva-
lomoji karo tarnyba Lietuvoje turi
būti grąžinta visam laikui, o ne pen-
keriems metams, nutarė Valstybės gy-
nimo taryba (VGT). Galutinį sprendi-
mą dėl privalomosios karo tarnybos
grąžinimo nuolatinai turės padaryti
Seimas, priimdamas atitinkamas įsta-
tymų ir kitų teisės aktų pataisas. Taip
pat nuspręsta kasmet šaukti daugiau
jaunuolių nei planuota anksčiau –
nuo 3,5  tūkst. iki 4 tūkstančių. 

Kariuomenės vado generolo lei-
tenanto Jono Vytauto Žuko teigimu,
padidinus šaukiamųjų skaičių iki 2021
metų tikimasi pasiekti 24 tūkst. karių
skaičių. Be to, planuojama nuolat tu-
rėti 30 tūkst. aktyvaus rezervo karių.

Ministras pranešė siūlantis di-

dinti finansinį paskatinimą jaunuo-
liams, atėjusiems tarnauti į kariuo-
menę. Savanoriams siūloma mokėti
nebe 25 proc., o 30 proc. priedą. Tiems,
kurie pateko į šaukiamųjų sąrašą, bet
nutarė paankstinti tarnybą, siūloma
papildomai mokėti 15 proc. Dabartinis
teisinis reguliavimas numato, kad
kiekvienas šauktinis, atitinkamai pa-
gal tarnybos rezultatus, baigęs tar-
nybą gaus nuo 76 iki 152 eurų mėne-
sinę kaupiamąją išmoką.

VGT nusprendė, kad 2017 metų
valstybės biudžete krašto apsaugai
papildomai turi būti numatyta ne ma-
žiau kaip 150 mln. eurų, palyginti su
šiais metais. Šių metų biudžete gyny-
bai skirti 575 mln. eurų.

Washingtonas (ELTA) – JAV pre-
zidentas Barack Obama su kolega iš
Rusijos Vladimiru Putinu telefonu
aptarė planuojamą dalinį rusų pajėgų
išvedimą iš Sirijos.

B. Obama pasveikino smurto Si-
rijoje sumažėjimą nuo tada, kai įsi-
galiojo paliaubos. Tačiau jis kartu
pabrėžė, kad Sirijos režimo daliniai vis
sulaužo susitarimą dėl ugnies nu-

traukimo. 
Rusijos prezidentas Vladimiras

Putinas netikėtai paskelbė, kad jo ša-
lis išves dalį pajėgų iš pilietinio karo
alinamos Sirijos. V. Putinas savo
sprendimą esą suderino su Sirijos va-
dovu Bashar al Assad. Sirijos opozi-
cijos atstovai į žinią apie Rusijos da-
linių išvedimą reagavo santūriai. 

Vilnius (LRT.lt) – Teisės ir teisėt-
varkos komitetas, atlikęs parlamenti-
nį tyrimą, teigia, kad šiuo metu ga-
liojantys įstatymai leidžia manipu-
liuoti slaptomis kriminalinės žvalgy-
bos informacija grįstomis pažymo-
mis.  

Tyrimas dėl žvalgybos informa-
cijos panaudojimo buvo pradėtas dar
pernai, žiniasklaidoje pasirodžius in-
formacijai, esą Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė, vadovaudamasi slaptomis
pažymomis, pareikalavo iš pareigų at-
leisti kelis viceministrus, o švietimo ir
mokslo ministru nepaskyrė Vydo Ged-
vilo.

Komiteto išvadose teigiama, kad
kriminalinės žvalgybos tikslas – už-
kirsti kelią nusikalstamoms veikoms
arba nustatyti tokias veikas daran-
čius asmenis. Todėl kriminalinės žval-
gybos metu gauta informacija neturi
būti įrankis, naudojamas politikų ar
valstybės institucijų pareigūnų ne
įstatymų nustatytais tikslais. Komi-
tetas siūlo sudaryti darbo grupę įsta-
tymams tobulinti.

Prokuratūros atstovai teigė, kad
kriminalinės žvalgybos metu kontro-
liuotų 2014 m. buvo 4,5  tūkstančio as-
menų. 

Vilnius (Alkas.lt) – Kovo 19 d.
nuo 8:30 val. v. vietos laiku milijonai
žmonių visame pasaulyje prisijungs
prie pilietinės iniciatyvos „Žemės va-
landa”, kuri skirta atkreipti dėmesį į
klimato kaitos keliamas grėsmes mūsų
planetai. Prie šios akcijos, kurią šiemet
Lietuvoje koordinuoja Susivienijimas
Žali.LT, jungiasi ir skirtingi Lietuvos
regionai, išeivija.

Įvairiose šalies vietose vyks „Že-
mės valandos” minėjimo renginiai,
taip pat valandai bus užgesintas įvai-
rių gatvių, aikščių, pastatų apšvieti-
mas. O renginius surengusieji patys,
bei pasidaliję jų nuotraukomis su ak-
cijos rengėjais, gali tikėtis laimėti pri-
zų.

Šiemet Lietuvoje prie akcijos jun-
giasi neįtikėtinai daug savivaldybių ad-
ministracijų. Taigi, „Žemės valanda”
bus matoma ne tik Vilniaus Katedros
aikštėje,  kur kovo  19 d.  bus uždegta

1 000 Žemės rutulio kontūrais išdėlio-
tų žvakių.

Surengusiųjų savo renginius, pra-
šoma iki kovo 21 d. atsiųsti Susivieni-
jimui Žali.LT renginių nuotraukas ir
trumpus jų aprašymus. Tai atlikę – gali
tikėtis laimėti prizus. 

Prie „Žemės valandos” raginama
jungtis ir išeivija. 

Astana (ELTA) – Europa ir Ru-
sija pradėjo bendrą misiją į vadina-
mąją „raudonąją planetą”. 

Iš Baikonūro miesto Kazachsta-
ne paleistas satelitas „ExoMars” tirs
metano dujas Marso atmosferoje – ar
jis gaunamas iš geologinio šaltinio, ar
jį gamina mikrobai.

Rusijai ši misija labai svarbi,
nes anksčiau šalis vykdė 19 misijų į
ketvirtą pagal atstumą nuo Saulės
planetą – Marsą. Tačiau visos misijos
baigėsi nesėkme.

Satelitas į Marsą keliaus septynis
mėnesius. Tikimasi, kad kelionės tiks-
lą jis pasieks spalio viduryje.

Europa ir Rusija pradėjo misiją į Marsą

A. Merkel partija praranda populiarumą
Berlynas („Draugo” info) – Kovo

13 dieną trijose Vokietijos žemėse įvy-
ko regioniniai rinkimai. Šalies kanc-
lerės Angela Merkel atstovaujama Vo-
kietijos krikščionių demokratų są-
junga (CDU) regioniniuose rinki-
muose patyrė nesėkmę – pralaimėjo
dviejose iš trijų žemių.

CDU neteko palaikymo Badene-
Viurtemberge ir Reino krašte-Pfalce,
tačiau Saksonijos-Anhalto žemėje iš-
liko didžiausia partija. Prieš migran-
tus nusistačiusi partija „Alternatyva
Vokietijai” (AfD) gavo vietų visų trijų

žemių parlamentuose.
Šie regioniniai rinkimai – išban-

dymas kanclerei A. Merkel dėl jos
vykdomos „atvirų durų” pabėgėlių
politikos. Badeno-Viurtembergo re-
gione CDU tokių žemumų dar nebuvo
regėję – už ją balsavo 27 proc. rinkėjų.
Tačiau Vokietija toliau vykdys kovos
su migracijos krize Europos Sąjungoje
politiką, pareiškė oficialus VFR vy-
riausybės atstovas Steffen Seibert.
2015 metais į Vokietiją atvyko apie 1,1
milijono pabėgėlio statuso prašyto-
jų. 

Rusija traukiasi iš Sirijos

Prie „Žemės valandos” gali prisijungti išeivija

Ženevoje aptars Astravo AE pavojų 

Įstatymai nedraudžia manipuliuoti 

Vilnius/Ženeva (LRT.lt) – Žene-
voje ketinama aptarti Baltarusijos pa-
žangą, sprendžiant nesutarimus su
Lietuva dėl pasienyje statomos Astra-
vo atominės elektrinės. Jungtinių Tau-
tų Poveikio aplinkai įvertinimo tarp-
valstybiniame kontekste konvencijos,
žinomos kaip Espoo, įgyvendinimo
komitetas yra nusprendęs, kad Balta-
rusija pažeidė tarptautinį susitarimą
dėl poveikio aplinkai vertinimo. 

Espoo konvencija įpareigoja šalis
keistis informacija apie projektus, ku-
rie gali turėti tarptautinį poveikį ap-
linkai. Prieš penkerius metus Lietuva
apskundė Baltarusiją, kad ši nesilaiko

konvencijos nuostatų. Lietuva pasi-
genda informacijos apie tai, kodėl ato-
minės jėgainės statyboms pasirinktas
būtent vos už 50 km nuo Vilniaus esan-
tis Astravas, kaip bus užtikrinama ra-
diacinė sauga, koks galimas poveikis
Neries upei. Tuo metu kaimyninės ša-
lies atstovai teigia, kad Lietuvos nuo-
gąstavimai yra politinio ir ekonominio
pobūdžio.

Espoo konvencijos įgyvendinimo
komitetas Baltarusijai yra pateikęs
rekomendacijas padėčiai taisyti. Per
dvejus metus padaryta pažanga bus ap-
tarta šią savaitę per susitikimą Žene-
voje.

Roma (Vatikano radijas) – Popie-
žius Pranciškus oficialiai pritarė Mo-
tinos Teresės paskelbimui šventąja ir
paskelbė, kad jos kanonizacijos iškil-
mės įvyks rugsėjo 4 dieną.

Tokio patvirtinimo buvo plačiai
laukiama po to, kai Pranciškus  2015 m.
gruodžio mėnesį pripažino antrąjį ste-
buklą, priskiriamą velionei vienuolei,
atverdamas kelią Motinos Teresės pa-
kėlimui į altoriaus garbę.

Šis žingsnis buvo atliktas praėjus
19 metų po šios vienuolės misionierės
mirties. Motina Teresė beveik visą
savo brandų gyvenimą pašventė teik-
dama pagalbą neturtingiesiems Indi-
jos mieste Kalkutoje.

Vatikanas kol kas nenurodė, kur
vyks kanonizacijos apeigos, bet, kaip
manoma, jos veikiausiai bus surengtos
Romoje, o vėliau Kalkutoje, kur pa-

laidota Motina Teresė. 
Ji mirė 1997-aisiais, būdama 87

metų.
Ji Kalkutoje įkūrė Dievo Meilės

Misionierių seserų kongregaciją ir
1979 metais pelnė Nobelio taikos pre-
miją.

Teresė 2003 metais buvo paskelb-
ta palaimintąja tuomečio pontifiko
Jono Pauliaus II, pasinaudojusio pa-
spartinta procedūra, per kanonizaci-
jos iškilmes, kuriose dalyvavo apie
300 tūkst. maldininkų. Beatifikacija
yra pirmasis žingsnis į paskelbimą
šventąja.

Antruoju stebuklu, įvykdytu įsi-
kišus Motinai Teresei, Šventųjų skel-
bimo kongregacija pripažino 2008 me-
tais įvykusį vieno brazilo, kentėjusio
nuo daugelio auglių smegenyse, išgi-
jimą.

Pritarė Motinos Teresės paskelbimui šventąja

„ExoMars” tirs iš kur atsirado Marse metano
dujų. Neowin.net nuotr.

Prie „Žemės valandos” ragina jungtis ir iš-
eiviją. 15 min.lt nuotr.
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Wisconsino valstijos reguliavimo
institucijos nutraukė „North Milwau-
kee State Bank” veiklą.

Tai pirmasis nuo 2016 metų pra-
džios JAV uždarytas bankas. 

Pagal susitarimą šio banko turtą ir
indėlius perims „First-Citizens Bank &
Trust Company”. 2015 metų pabaigoje
„North Milwaukee State Bank” turto

vertė siekė maždaug 67,1 mln. JAV do-
lerių, o indėlių suma sudarė apie 61,5
mln. JAV dolerių.

Uždarytos finansų įstaigos indėli-
ninkus perims „First-Citizens Bank &
Trust”. 

2010 metais žlugo net 157 finansų
įstaigos.

BNS

Taupydamas pinigus, baldų pre-
kybos tinklo „Ikea” steigėjas milijar-
dierius Ingvar Kamprad savo drabužius
perka sendaikčių turguje.

I. Kamprad, kuriam kovo 30 dieną
sukaks 90 metų, yra pagarsėjęs savo
šykštumu, kuris, jo teigimu, padėjo
„Ikea” tapti vienu pirmaujančių pa-
saulyje prekių ženklų.

„Nemanau, kad dėviu ką nors, kas
buvo įsigyta ne sendaikčių turguje.
Tai reiškia, kad noriu parodyti gerą pa-
vyzdį”, – pareiškė jis dokumentiniame
filme, kurį sukūrė Švedijos televizijos
kanalas TV4.

Švedijos žiniasklaidoje neseniai
buvo skelbta, kad I. Kamprad yra su-
sikrovęs maždaug 610 mlrd. kronų
(apie 65,5 mlrd. eurų) vertės turtą.

Apie itin kuklias I. Kamprad iš-
laidas žiniasklaidoje buvo rašyta ne
kartą. 2008 metais laikraščiui „Syds-
venskan” jis skundėsi, kad 22 eurai, ku-
riuos jam teko sumokėti vienoje Olan-
dijos kirpykloje, ištuštino jo šioms pa-
slaugoms skirtą biudžetą.

„Paprastai stengiuos apsikirpti,
kai esu kurioje nors besivystančioje ša-
lyje. Paskutinį kartą tai buvo Vietna-
mas”, – pasakojo I. Kamprad.

1973 metais, siekdamas išvengti
didesnių Švedijos mokesčių, jis persi-
kėlė į Daniją, o po to, norėdamas dar su-
mažinti mokamų mokesčių sumą, iš-
vyko į Šveicariją, bet galiausiai 2014 me-
tais jis sugrįžo gyventi į Švediją.

„Diena”

„Volkswagen” JAV padalinio va-
dovas Michael Horn abipusiu susita-
rimu su pagrindine Vokietijos auto-
mobilių gamintojos vadovybe pasi-
traukė iš savo pareigų.

Kiek anksčiau šią savaitę paaiš-
kėjo, kad vadinamojo dyzelinio skan-
dalo pasekmės „Volkswagen” gali būti
sunkesnės, negu manyta. JAV teisin-
gumo departamentas automobilių ga-
mintojos atžvilgiu pradėjo naujus ty-
rimus dėl įtarimų bankiniu sukčiavimu
ir mokesčių teisės aktų pažeidimu. Tai
reiškia, kad „Volkswagen” gali būti
skirta dar daugiau baudų.

Be to, „Volkswagen” veiklos tyri-
mus išplėtė Vokietija ir Prancūzija.

2015 metų rugsėjį JAV aplinko-
saugos agentūra (EPA) pranešė, kad, jos

duomenimis, „Volkswagen” automo-
biliuose su dyzeliniais varikliais buvo
diegiama taršos bandymų duomenis
klastojanti programinė įranga. Aukš-
čiausi įmonės vadovai šiuos pažeidi-
mus pripažino. Išankstiniais duome-
nimis, tokia įranga buvo įdiegta 11
mln. automobilių, kurie buvo parduo-
ti visame pasaulyje, tad įmonei gresia
milijardinės baudos.

„Volkswagen” markės, automobi-
lių gamintojai priklauso lengvųjų au-
tomobilių markės „Audi”, „Bentley”,
„Bugatti”, „Lamborghini”, „Porsche”,
„SEAT” ir „Škoda”, motociklų markė
„Ducati” bei sunkvežimių markės
MAN, „Scania” ir „Volkswagen Com-
mercial”.

Faktai.lt

Metinis Lietuvos pramonės augi-
mas pirmąjį šių metų mėnesį buvo vie-
nas didžiausių tarp 28-ių Europos Są-
jungos (ES) valstybių.

Pramonės produkcijos gamyba
sausį, palyginti su praėjusių metų
sausio mėnesiu, Lietuvoje padidėjo
10,5 proc. Didesnis augimas buvo tik
Airijoje – 42,7 procento.

Latvijoje pramonė per metus ūg-

telėjo 4,6 proc., Estijoje – smuktelėjo 0,2
proc., o  visoje  ES –  augo 2,5 procen-
to.

Per mėnesį – sausį, palyginti su
praėjusių metų gruodžiu – Lietuvos
pramonė išaugo 1,3 procento, Latvijos
– sumenko 0,3 proc., Estijos – padidė-
jo 4,9 proc., o visoje ES – išaugo 1,7 pro-
cento.

BNS

Pramonė Lietuvoje auga

JAV bankrutavo bankas

„Volkswagen” problemos vis rimtesnės

„Ikea” steigėjas atvirauja?

vERSLO n AUJIEnOS

Lietuva pagal turimas aukso at-
sargas kovo mėnesį yra 80-ta pasauly-
je, rodo naujausi Pasaulinės aukso ta-
rybos (angl. World Gold Council) duo-
menys.

Kovą, palyginti su vasario mėnesiu,
Lietuva pakilo viena pozicija aukštyn.
Lietuvos turimas fizinis aukso kiekis
nesikeičia – jis toliau siekia 5,8 tonos.

Naujausiais duomenimis, Latvija

pagal turimas aukso atsargas (6,6 tonos)
užima 78 vietą, Estija į Pasaulinės auk-
so tarybos skelbiamą 100 pasaulio vals-
tybių ir tarptautinių organizacijų
(Tarptautinio valiutos fondo, Europos
centrinio banko ir kitų) sąrašą nepa-
teko.

Pirmojoje vietoje yra JAV, kurios
aukso atsargos siekia 8,1 tūkst. tonų.

BNS 

Esame paslaugų įmonė. Dalis pardavėjų skundžiasi, kad nepavyksta sėk-
mingai pardavinėti, nes klientai, išgirdę mūsų paslaugų kainą, pasako, kad ji
per didelė. Ką daryti tokiu atveju? – klausia skaitytojas.

Atsako Deivis Gvozdzinskas, projekto „www.verslovizitai.lt” vadovas:

Sėkmingą pardavimo procesą paprastai sudaro kelios dedamosios: klien-
to pasitikėjimas pardavėju, pardavėjo įgūdžiai tinkamai sudominti ir
pristatyti paslaugą; paslaugos tinkamumas kliento veiklai, terminai,

techninės galimybės; paslaugos kaina ir konkurencingumas rinkoje.
Dažniausiai išgirstamas klientų prieštaravimas yra paslaugos kaina. Par-

davėjai kaip velnias kryžiaus bijo pasakyti paslaugos kainą, nes jiems patiems
ji atrodo didelė. Jie bijo, kad pasakę aukštą kainą, atbaidys potencialų klien-
tą ir neteks pardavimo, už ką įprastomis sąlygomis gauna priedą prie algos. 

Taip nutinka, nes jie nepakankamai susipažinę su kitų rinkos žaidėjų kai-
nodara, ko būtų galima išvengti atlikus SSGG (stiprybės, silpnybės, galimy-
bės ir grėsmės, angl. SWOT – strengths, weaknesses, opportunities, and threats)
analizę. Taip pat dažnas įsitikinimas yra, kad pardavinėja įmonei, kuriai to-
kia kaina bus per aukšta.

Būtina pagrįsti

Praktika rodo, kad pardavėjai žino kainą, kuria paslaugą gali parduoti pi-
giausiai, ir net nemėgina išpešti daugiau, todėl iš karto ir siūlo žemiausią.
Dažnu atveju potencialus klientas paslaugą lygina su konkurentų teikiamo-
mis paslaugomis ir pamatęs, kad pardavėjas siūlo mažesnę kainą – ima abe-
joti, esą gal ir kokybė skirsis. 

Paprastai aukštesnė paslaugų kaina nebūna laužta iš piršto. Didesnę pa-
slaugų kainą paprastai lemia aukštesnės kompetencijos specialistai, geres-
nė įranga, trumpesni paslaugos suteikimo terminai, galimybė suteikti pa-
slaugas platesnėje geografinėje teritorijoje, pažangesnės metodikos, naudo-
jamos IT sistemos ir aibė kitų.

Pagrindinis būdas neišgąsdinti kliento aukštesne kaina yra tinkamai pa-
teikti ne kainą, o atsižvelgiant į jo poreikius pabrėžti kuriamą vertę. 

Reikėtų potencialiam pirkėjui įrodyti, kad atvykote pardavinėti ne kai-
nos, o paslaugos universalumo, jos tinkamumo pirkėjui. Jei šis etapas bus at-
liktas tinkamai – kaina taps antraeiliu dalyku. Šioje vietoje pardavėjo dar-
bas yra sukurti paslaugai vertę ir palyginti, kokį rezultatą jis gaus pasirin-
kęs Jūsų paslaugą, net jei ji bus brangesnė už konkurentų siūlomas paslau-
gas. Pabrėžti klientui labiausiai skaudančių vietų normalizavimą. 

Skirtingi klientai

Yra klientų, kuriems kaina yra tikrai svarbus rodiklis. Net ir suprasda-
mi didelę pridėtinę vertę, ką gauna sumokėję daugiau – jie nenori, o kitą kar-
tą ir negali sau leisti tiek investuoti. Dirbant su tokiais klientais patarčiau
mažinti paslaugų krepšelio dydį, paliekant tik gyvybiškai svarbiausias pa-
slaugas.

Ilgiau versle dirbantys, sprendimus priimantys asmenys supranta, kad
geriau sumokėti daugiau, bet gauti kokybiškesnes paslaugas. Taigi kaina yra
tikrai svarbu, privalai būti konkurencingas, tačiau tinkamai sukūrus vertę
klientui, paaiškinus, kad už skirtingą kainą gaus ir kitą kokybę, kaina lie-
ka antrame plane. 

„Verslo žinios” 

Ar daug Lietuva turi aukso atsargų?  Kaip išmokyti pardavėjus pasakyti kainą

Euro ir kitų valiutų santykiai (2016 metų kovo 16 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,90 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,67 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,28 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,60 €

Kaina ar kokybė? Ar abi? Diara.lt nuotr.
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SvEIKATA

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Pastaruoju metu redakcija gavo laiškų,
kuriuose prašoma paaiškinti, ar saugu
vartoti imbierą?  Šiuo metu jis yra gana
populiarus prieskoninis augalas ir  var-
tojamas gana dažnai. 

Imbieras (angl. Ginger ) –
,,stebuklingas vaistas”?

Imbieras  – specifinio skonio dau-
giametis prieskoninis augalas, tampa
vis  populiaresnis. Spėjama, kad loty-
niškas jo pavadinimas ,,Zingiber offi-
cinale” sanskrito kalba reiškia ,,ra-
guota šaknis”.  Vartojamas ne tik mais-
to pramonėje, kaip vienas iš vertin-
giausių prieskonių,  bet ir kaip vaistas
įvairiems negalavimams palengvi n-
ti.

Imbieras neauga natūraliai, jis
yra kultivuojamas. Imbiero auginimo
mastai pastoviai didėja. 2013 m. pa-
saulyje buvo išauginta net 2,1 mln.
tonų imbiero, iš kurių net 33 proc. iš-
auginta Indijoje, 19 proc. – Kinijoje.

Imbiero gydomosios savybės

Imbieras daugiau nei 2000 metų
vartojamas  įvairių  ligų gydymui.
Pa staruoju metu net ir mokslininkai
pritaria, kad imbiero šaknis gali būti
naudinga ir veiksminga gydant virš-
kinimo trakto sutrikimus, vėžinius
susirgimus bei migreną. Imbieras ge-
rina  kraujo cirkuliaciją, pasižymi
antioksidaciniu,  priešuždegiminiu
bei priešgrybeliniu poveikiu. Imbieras
yra turtingas vitaminais C, B1, B2, A,
jame gausu magnio, fosforo, kalcio, taip
pat aptinkama geležies, kalio, natrio,

cinko.
Imbiero poveikis 

virškinamajam traktui

Imbiere esančios cheminės me-
džiagos sumažina pykinimą ir vėmi-
mą, palengvina virškinimo sistemos
sutrikimus, tokius, kaip nevirškini-
mas, dujų susikaupimas, žarnyno spaz-
mai. Nėštumo metu imbieras sumaži-
na rytinį pykinimą, o taip pat pykini-
mą chemoterapinio gydymo metu (tai-
kant chemoterapinį gydymą pykini-
mas, apetito stoka yra dažnai pasitai-
kančios būklės).  Imbieras pasižymi
spazmus atpalaiduojančiu poveikiu,
kas žymiai palengvina požymius esant
dirglios žarnos sindromui. Esant virš-
kinimo sistemos sutrikimams siūloma
imbiero arbata, kurią visuomet yra
saugu vartoti. Ji geriama po valgio. At-
sargiai vartokite imbiero papildus ar
šviežią šaknį.

Imbieras sumažina galvos svaigi-
mą, pykinimą bei vėmimą esant pu-
siausvyros sutrikimams (vertigo), o
taip pat pykinimą, atsiradusį keliau-
jant laivais, lėktuvais bei kopiant į kal-
nus.

Priešuždegiminis 
imbiero poveikis

Imbiero sudėtyje esanti priešuž-
degiminė cheminė medžiaga gingerol
veikia panašiai, kaip nesteroidiniai
priešuždegiminiai vaistai, sumažin-
dama sąnarių ir raumenų uždegimi-
nius procesus. Vartojant imbierą pa-
gerėja sąnarių lankstumas, sumažėja
skausmas, patinimas bei sustingimas.
Tinka gydyti įvairius sąnarių uždegi-
mus, o taip pat nugaros skausmus.
Veiksmingas ankstyvose  reumatoidi-

nio artrito stadijose. Siūloma vartoti
imbiero papildus bei imbiero aliejumi
masažuoti  skaudamas vietas. Kai ku-
rios studijos siūlo ant skaudamo są-
nario uždėti tarkuotą imbiero šaknį. 

Imbieras sumažina skausmus

Imbieras sumažina migreninius
galvos skausmus, menstruacinius bei
nudegiminius skausmus.

Migreninių galvos skausmų atve-
ju imbieras ,,blokuoja” prostoglandi-
nus (biologiškai aktyvias medžiagas,
sintetinamas iš polinesočiųjų riebali-
nių rūgščių), kurie suaktyvina rau-
menų susitraukimus, sukelia krauja-
gyslių uždegimus bei turi poveikį hor-
monams. Migrenos priepuolio metu ge-
riant imbiero arbatą sumažėja galvos
skausmas, pykinimas bei vėmimas.
Kartais padeda ant smilkinių užtepta
šviežio imbiero košelė.

Šviežios imbiero sultys mažina
nudegiminius skausmus.

Imbieras stiprina 
imuninę sistemą

Jis gali palengvinti esant viršuti-
nių kvėpavimo takų uždegimams,
bronchitams, yra veiksmingas kai ku-
riais vėžio atvejais. Tinka gydyti gry-
belinius susirgimus.  

Kuriais atvejais imbierą 
vartoti reikėtų atsargiai?

Vartojant imbierą mažais kiekiais
bei geriant imbiero arbatą yra saugu
bei naudinga. Pašalinis poveikis pasi-
taiko labai retai. Tačiau dideliais  kie-
kiais  šviežią imbiero šaknį ar papildus
reikėtų  atsargiai vartoti:

*sergant opalige, gastritu (skran-
džio uždegimu). Imbieras gali sudir-
ginti skrandžio gleivinę bei sukelti
opų kraujavimą.

*Nėščioms moterims.

*Esant kraujavimo problemoms.
Imbieras padidina kraujavimo pavojų.

*Sergant diabetu ar hypoglikemi-
ja (sumažintas cukraus kiekis krau-
jyje). Imbieras sumažina cukraus kie-
kį kraujyje.

*Vartojant kraują skystinančius
vaistus, tokius, kaip warfarin, heparin.
Imbieras sustiprina šių vaistų veikimą.

*Ruošiantis operacijai, patariama
imbiero nevartoti bent keturias dienas.

Nepaisant to, kad imbieras jau
seniai vartojamas kinų medicinoje, o
taip pat taikant alternatyvų bei ajur-
vedinį  gydymą, vakarų medicina gy-
dymą imbieru vertina atsargiai. Pas ta-
ruoju metu atliekami laboratoriniai ty-
rimai siekiant įrodyti ir moksliškai pa-
grįsti gydomąjį imbiero poveikį. Jau
buvo nustatyta, kad imbieras žudančiai
veikia vėžines ląsteles, ypač odos vėžio,
kiaušidžių, žarnyno, krūties vėžio at-
vejais. Šios išvados buvo paskelbtos
The American Association for Cancer
konferencijos metu. Tyrimai yra tę-
siami. Mokslininkai teigia, kad im-
bieras mažina patinimą, sumažina
cukraus ir cholesterolio kiekį, gali ap-
saugoti nuo Alzheimerio ligos bei
trombų susidarymo. Šios išvados pa-
teiktos atlikus bandymus su gyvū-
nais, ir ateityje bus atlikta daug moks-
linių tyrimų, įrodančių ir patvirti-
nančių imbiero gydomąjį poveikį žmo-
nėms.

Gardindami maistą imbieru, nau-
dodami  šviežią šaknį arbatoms, pasi-
jusite sveikesni, žvalesni  ir sustiprė-
ję.

Paruošta remiantis: www.WebMD,
www.isha sadhguru.com, www.delfi,

www.herbwisdom.com

Klausimus gydytojai galite užduoti raštu
(vyr.redaktore@gmail.com) arba  tel. 773-
585-9500. Pasistengsime, kad į juos būtų
kuo greičiau atsakyta.

Aldona Sobieskienė, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

Angelė K. Nelsienė, gyvenanti Fullerton,  CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad
remiate lietuvišką spausdintą žodį.

Joan Stoškus, gyvenanti Palos Park, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 60 dol. Ačiū, kad skaitote, ačiū, kad
finansiškai remiate mūsų laikraštį.

Elena Blavesčiūnas, gyvenanti Rochester, NY, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Padėka už išsaugotą lietuviško
žodžio skambėjimą.

Ar saugu vartoti imbierą?
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,,Velykė” (,,Paska”)
Velykoms pasigaminkite saldų
senovišką sūrį – vadinamąją
,,Velykę” ( ,,Paską”). Šį receptą
gavau iš vienos savo draugės
– jis geras tuo, kad kaimiški
produktai pakeisti mieste pri-
einamais (pvz., tiršta kaimiška
grietinė pakeista grietinėlės
sūriu, tokiu kaip ,,Philadelp-
hia”, ir ,,parduotuvine” grieti-
ne). Be to, receptas praturtin-
tas šių laikų galimybėmis (pvz.,
lengva nusipirkti džiovintų
tropikinių vaisių).

MAnO  vIRTUvĖ

ANGELĖ KAVAKIENĖ

Prieš porą dešimčių metų Ameri koje
buvo galima rasti lenkiškų, vengriškų,
vokiškų ir kitų tautų maisto produktų,
tik nebuvo lietuviškų, ir spau da ko-
mentavo, kad, matyt, Lietu vai yra ke-
liami kažkokie ypatingi JAV valdžios rei-
kalavimai. Atvežėme lietuviškų pro-
duktų, o, pasirodo, rei kalavimai Lietu-
vai buvo tokie patys, kaip ir kitoms
pasaulio valstybėms. Šiandien, kada
pagaliau Amerikos parduotuvės pil-
nos lietuviškų produk tų, parduotuvių
vadybininkams nebereikia aiškinti, kur
yra Lietuva. 

Kai po daugelio sunkių darbo
bei įtampos metų verslas tikrai
įsivažiavo, ne vienas lietuvis

(nebūtų lietuvis!) labiau susirūpinęs,
kiek pinigų turi savo kišenėse, negu
tuo, kokį žingsnį pats galėtų žengti, kad
daugiau „bašlių” (t. y. pinigų) būtų
šiandien jo kelnių kišenėse. Trūksta
idė jų? Štai jums viena iš jų.

Ne vienas lietuvis, kaip ir kitų
ša lių piliečiai, norėtų pradėti savo
vers lą, tačiau dažnai nežino kokį ir
kaip. Neseniai gavau dovanų vilnonę
antklodę, išaustą lietuviškos įmonės
„Flokati”. Miegas po „Flokati” natū ra-
lia antklode buvo gilesnis, ramino sau-
sa, sveika šiluma. Nesitvėrusi džiaugs-
mu pasidalijau su interneto draugais,
manydama, kad ne vienas susižavės
gera galimybe ir norės pra dėti kažką
savo. Pirmiausia susilaukiau komen-
taro, kad panašių ant klodžių jau gali-
ma rasti amerikie tiškame tinkle
„Nordstrom”. Nuva žia vau, iš tikro ra-
dau – brangesnių, pusiau sintetinių ir
pagamintų Ki nijoje. 

„Ne, vargu ar verta prasidėti, nes
visą pelną turbūt suės muitai”, – su abe-
jojo kiti. Nupirkome „Flokati” antklo-
džių pavyzdžių ir iš Kauno įprastu
transportavimo keliu, pereidami per vi-
sas JAV importą kon tro liuo jančias or-
ganizacijas, atvežėme į Ameriką. Per-
žiūrėjome muitinės do ku mentus – jo-
kių muitų. Po to dar pa skambinau
muitininkams, ar jie ne padarė klaidos.
Klaidos nebuvo.

Yra poreikis produktui, beveik
nėra konkurentų, atvežti antklodėms
nereikia nei didelių pinigų, nei žinių,
nei registracijų, nei galiojimo termi nų,
– pradėkite. Kalbant apie anklo des, ar
žinote 1001 priežastį miegoti geriau ir
sveikiau? Ar jus kamuoja nemiga?
Miego sutrikimai gali priklausyti nuo
aplinkos, kokioje miegate. Didžiąją
žmogaus kūno dalį su daro vanduo.
Kai mūsų temperatūra pakyla per
aukštai, skysčiai garuoja pro odą ir at-
vėsina kūną. Naktį dalis šios drėgmės

kaupiasi pataluose. Drėgni patalai yra
labai nehigieniški ir nesuteikia ra-
maus miego pojūčio. Be to, tuomet
būna pernelyg karšta arba per šalta, o
tai irgi trikdo miegą. 

Dar yra medicininis aspektas.
Tiems, kurie kenčia nuo reumato, drėg-
mė, priešingai, nei visi mano, tu ri
daugiau įtakos skausmui nei vė suma.
Skausmas sumažėja odai tinkamai
kvėpuojant. 

Tradicinė patalynė, kurios užpil-
das yra puikios izoliacinės medžia-
gos: plunksnos, pūkai arba vata, pras-
tai praleidžia orą, kaupia dulkes, to dėl
mes prakaituojame, peršylame, neiš-
simiegame. Taip pat gali kamuo ti įvai-
rios alergijos. Yra tik vienas būdas mie-
goti geriau ir sveikiau – vilnonė pata-
lynė! Geras miegas, svei kas miegas, pa-
togus miegas, trumpai tariant, miegas
toks, koks ir turi būti.

Vilnonė patalynė gerai praleidžia
orą, palaiko tinkamą temperatūrą, su-
kuria puikią miego aplinką. Aplin ką,
kurioje užkirstas kelias pernelyg di-
deliam prakaitavimui ar šaltam dre-
buliui. Aplinką, kurioje jūsų patalai iš-
lieka sausi ir gaivūs. 

Dėl minėtų vilnos savybių šioje pa-
talynėje negyvena dulkių erkės ir ki-
tokie mikroorganizmai. Vilnos rie ba-
lai, lanolinas, malšina skausmą, to dėl
tokia patalynė itin tinka žmo nėms,
sergantiems sąnarių ligomis ir reu-
matu.

Vilna turi savybę palaikyti malo-
 nią šilumą: kai karšta, plaukeliai pa si-
šiaušia ir praleidžia orą, kai šalta – su-
gula ir šildo.

Vilna gerina kraujotaką, saugo
nuo širdies ligų. Tyrimais įrodyta, kad
ši patalynė gerai veikia ir psichi nę
sveikatą. Žmogus pabunda žvalesnis,
pailsėjęs, o natūralios vilnos mikro-
masažas veikia raminamai, gerina ląs-
telių aprūpinimą krauju.

Manau, kad įtikinau ne vieną klo-
tis vilnone patalyne. Dabar lieka tik
vienas klausimas – kur jos gauti? Ži-
noma, galima nusipirkti Lietuvoje, ta-
čiau su dabartiniais avialinijų apri-
bojimais, ar tilps anklodės į jūsų la ga-
minus? Be to, ne visi į Lietuvą ir nu-
važiuojame. O gal būtų paprasčiau jų
nusipirkti Amerikoje? Čia jums į pa-
galbą turėtų ateiti verslininkai. Tie, ku-
rie supranta, kad verslą reikia pradė-
ti tada, kai produkto reikia, kai pa-
klausa diktuoja pasiūlą. Be to, pa pras-
tai laimi tas, kas pirmas.

P. S. Berašydama šį straipsnelį ga-
vau net kelių žmonių užklausimus,
kaip susisieti su „Flokati”. Nuošir-
 džiai linkiu jiems sėkmės. 

Angelė Kavakienė – PLB Ekono mi-
 kos reikalų komisijos pirmininkė.

Kas pirmas pradeda,
tas ir krepšį paima

Aldona Kavaliūnas, gyvenanti Waukegan, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdi padėka už
paramą.

Vytautas Žemaitis, gyvenantis North Riverside, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

George S. Daugirdas, gyvenantis Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos  mokesčiu atsiuntė 50 dol. Padėka už išsaugotą
lietuviško žodžio skambėjimą.

Romas Viskanta, gyvenantis West Lafayette, IN, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
suteiktą finansinę paramą.

Julius Veblaitis, gyvenantis Union, NJ, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate
lietuvišką spausdintą žodį.

ĮVAIRūS

n Vyras ieško žmonių priežiūros darbo
pakeitimų penktadieniais, šeštadieniais,
sekmadieniais.  Legalūs dokumentai, vairuo-
ja, patirtis, rekomendacijos. Tel. 708-465-
6854.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, ga-
limi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
708-571-8930

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu rusų ar lietuvių šeimoje.

Didelė patirtis. Gali pakeisti bet kurią
savaitės dieną. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
773-640-3559

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
ang lų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
ga liais. Tel. 773-940-5264.

n Vyras ieško nebrangiai  išsinuomoti
studiją ar vieno miegamojo butą Lemont,
IL. Tel. 708-220-3202.

„Velykę” reikia paruošti 2–3
dienos prieš šventę, nes pa-
slėgtas sūris turi pabūti šal-

dytuve. Jos ruošimui naudojami smul-
kūs cukatai arba džiovinti vaisiai,
tokie kaip ananasai, mangai, papajos,
obuoliai, abrikosai, bananai, šviesios
razinos. ,,Velykė” dažniausiai gami-
nama su migdolais, bet labai gražiai
atrodo ir žalios pistacijos. 

Jums reikės: 
sūrmaišio arba marlės 
koštuvo arba smulkaus rėčio
didoko dubens ar puodo
svorio sūriui paslėgti (švaraus ak-
mens ar stiklainio su agurkais)

Produktai:
350 g (12 oz) nerūgščios, labai švie-
žios varškės (cottage cheese)
350 g grietinėlės sūrio (baltas te-
pamas sūris be prieskonių, kaip
,,Philadelphia”)
200 g (7 oz) sviesto
1 stiklinė (250 ml arba 8,5 oz) bal-
to cukraus
1 stiklinė grietinės (gali būti ma-
žiau)
1 stiklinė baltų (be žievelių), išilgai
pjaustytų migdolų (arba smulkin-
tų pistacijų)
0.5–1.5 stiklinės smulkiai sukapo-
tų cukatų arba džiovintų vaisių
20–30 vnt. tamsių razinų, mėlynių
arba spanguolių – papuošimui

Sūris, varškė ir sviestas turi būti
kambario temperatūros. Nedidelėmis
dalimis dėti varškę į koštuvą ir trin-

ti šaukštu – turi gautis purūs varškės
trupinukai.

Migdolus lengvai pakepinti or-
kaitėje arba keptuvėje – riešutai turi
būti sausi ir kieti, bet neparudavę.

Šaukštu ištrinti sviestą su cuk-
rumi. Įmaišyti grietinėlės sūrį, po to
varškę – turi gautis vientisa tiršta
masė. Jei ji kietoka, dėti po vieną
šaukštą grietinės ir maišyti. 

Pasiekus tinkamą konsistenciją,
įmaišyti migdolus (arba pistacijas)
ir smulkiai sukapotus cukatus arba
vaisius.

Koštuvą arba rėtį uždėti ant di-
desnio dubens ar puodo (koštuvas ne-
turi siekti indo dugno, nes ten rinksis
skystis). Įkloti dvigubą marlę, su-
krėsti paruoštą sūrio masę ir tvirtai
surišti įstrižus marlės kampus (maz-
gas turi būti viršuje, per sūrio vidurį). 

Uždengti sūrį lėkštute, dėti į šal-
dytuvą ir paslėgti (lėkštutė turi būti
šiek tiek mažesnė negu koštuvo skers-
muo). 

Laikyti mažiausiai parą, geriausia
2–3 dienas. Kasdien bent 2 kartus rei-
kia išpilti indo apačioje privarvėjusį
skystį. 

Prieš patiekiant ištraukti ,,Vely-
kę” iš marlės ir apversti ant dekora-
tyvinės lėkštės. Puošti razinomis,
džiovintomis uogomis ar kaip kitaip
– čia jūsų fantazija neribojama. 

Džiugaus Velykų laukimo!

Jūsų
Indrė



DRAUGAS

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

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Ke-
letas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

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

,,Draugą”  greičiau!

www.draugas.org

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi 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
25 E Washington, Ste 1121, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

„Mūsiškiai”
Atkelta iš 2 psl.

Čia nėra gėlių dalijimo sovietų
tankistams klausimas. Čia konkretus
įsijungimas į Lietuvos valstybės su-
 naikinimo aktą ir jos piliečių represi-
jas.

Atsiverskime to meto spaudą. Bū-
dingas 1940 m. liepos 1 d. „Lietu vos
aido” straipsnis „Krašto demo kratiza-
cija”. Likus dešimčiai dienųiki masi-
nių suėmimų kurie buvo vyk  domi
„liaudies seimo” rinkimų išvakarėse,
komunistų jau užvaldytame dienraštyje
S. Nemunaičio sla pyvardžiu prisiden-
gęs okupacinių jėgų įrankis rašė: „Kraš-
to demokratizacija – tai kova be pasi-
gailėjimo su vi sais liaudies priešais
<...>. Sutriuš kintos reakcijos pakalikai
dar ne vi sai išvaryti iš valstybės apa-
rato. Jų dar yra ir kariuomenėje. Įvai-
rūs liau dies priešai, kurių vieta kalė-
jimuose, laisvai dar vaikštinėja gatvė-
mis. To kiam liberalizmui turi būti pa-
darytas galas”.

Nemunaitis žinojo ką rašo. Anta-
 nas Sniečkus, okupacinių jėgų pasta-
tytas Valstybės saugumo viršinin ku,
jau liepos 6 d. buvo išleidęs įsa ky mą, ku-
riuo nurodė: „Destruktyvų, priešvals-
tybinį elementą, agituojantį prieš liau-
dies vyriausybę ir ardantį rinkimų
tvarką, įsakau vietoje areštuoti ir pra-
vesti tardymą laike 3 dienų”. 

Slaptas kominterno agentas ir ne-
legalios Lietuvoje komunistų partijos
narys Sniečkus 1937 m. gegužės 21 d., su
keliais kitais komunistais iš Lietuvos,
buvo iškviestas ir slapta nu vykęs į
Maskvą gauti instrukcijų. 1940 m. va-
sarą jis jau nustatinėjo kurios Lietuvos
piliečių grupės bus likviduojamos pir-
miausiai. Liepos 7 d. Sniečkus patvir-
tino „Priešvals ty binių partijų: tauti-
ninkų, voldemari ninkų, liaudininkų,
krikščionių de mo kratų, jaunalietuvių,
trockininkų, socialdemokratų, eserų,
šaulių ir kt., vadovaujančio sąstato lik-
vidacijos paruošiamuj̨ų darbų ir ope-
ratyvinės likvidacijos planą”. 

Plane buvo numatyta iki liepos 10
d. parengti suimtinų asmenų sąra šus,
pasitelkus SSSR NKVD pasienio ka-
riuomenės dalinius, užkirsti kelią per-
sekiojamiems asmenims pasi trauk ti į
Vokietiją. Operaciją, kaip nurodo Ar-
vydas Anušauskas, organizavo A. Snieč-
kaus vadovaujami ir VSD įdarbinti
Maskvos parankiniai – Lietuvos pilie-
čiai: J. Zdanavičius, A. Gailevičius, I.
Demba, F. Krastinis, J. Komodaitė, A.
Macevičius, A. Slavi nas, E. Rozauskas,
D. Todesas. Jų veiks mus kontroliavo ir
slapta dirigavo Sovietą Sąjungos NKVD
instruktoriai. 

A. Sniečkui sunku, reikia many ti,
nebuvo. „Aukščiau stovintys draugai”
jau buvo pasirūpinę, kad jų ma  rio ne-
tėms Estijoje, Latvijoje ir Lietu voje ne-
reiktų daug sukti galvos kaip veikti.
1939 m. spalio 10 d. buvo pa si ra šyta Lie-
tuvos ir Sovietų Sąjungos Savitarpio pa-
galbos sutartis, sovietams įsipareigojus
„gerbti Lietuvos suverenitetą”, o jau
kitą dieną, t. y. spalio 11-ąją (!), pasira-
šytos NKVD instrukcijos dėl „priešso-
vietinio elemento likvidavimo Lietu-

voje, Latvi jo je ir Estijoje”. 
Pagal tas Maskvos instrukcijas

savo įsakymus leido Stalino vietinin kai
Taline, Rygoje ir Kaune. Be minė tųjų
represijoms ir žmonių naikini mui var-
tus atkėlusių A. Sniečkaus (VSD va-
dovo iki 1940 m. rugpjūčio 15 d.) pot-
varkių, panašaus pobūdžio nu sikalsta-
mas prieš Lietuvos piliečius instruk-
cijas leido A. Guzevičius (1940 lapkri-
čio 28), P. Gladkovas (1941 gegu žės 17 ir
birželio 16), I. Serovas (1941 birželio 4). 

Tai veikos, kurios Niurnbergo te-
is mo procese buvo kvalifikuotos kaip
karo nusikaltimai prieš taiką ir žmo-
niškumą, naikinant ir pasmer kiant
nežmoniškam gyvenimui ištisas žmo-
nių grupes.

Tačiau Sovietų Sąjunga Niurn-
 ber  ge buvo teisėjas. Nepaisant to, kad
faktas – nepaneigiamas: komunistų
pa daryti nusikaltimai Lietuvoje ir ki-
 tose Baltijos valstybėse, yra dideli.
Juos padarė taip pat ir Lietuvos pilie-
 čiai, išdavę savo šalį, nuėję tarnauti
okupantui. Tarp jų buvo lietuvių, žy dų,
lenkų, rusų. Nepaisant tautybės, jų
atsakomybė prieš Lietuvą – vienoda.

Sąžiningi, plačiai žvelgiantys ir
susipratimo, bet ne beprasmiško aist-
 rų eskalavimo siekiantys žmonės, tai
supranta: Aš manau, kad spren džiant
konfliktą, kai žydai Lietuvoje bando dis-
kutuoti, kas kentėjo labiau, tai bū tent jų
interesas yra dirbti drau  ge ir pripažinti
totalitarinių re žimų nusi kal timus, tik-
rą istoriją ir jos vietą, – sako Barry Ru-
bin, Izrae lio politologas, Tarpdiscipli-
ninių stu dijų centro (IDC) profesorius
ir dienraščio „Jerusalem Post” auto-
rius (http://www.delfi.lt/news/dai-
ly/lithuania/izraelio-politologas-juo-
kinga-bijoti-kalbeti-apie-komunizmo-
nusikaltimus-ir-gincytis-kas-kentejo-
stipriau.d?id=44505747). – Aš manau,
kad juokinga bijoti kalbėti apie ko mu-
nizmo nusikaltimus, mano nuo mo  ne,
svarbu kalbėti apie lietuvių pa  tirtas
kančias, ypač po 1945-ųjų. Įma noma,
kad yra žmonių su blogo mis intencijo-
mis, kurie siekia panaudoti tai pa-
 teisinti Holokaustą. Bet di džioji dalis
žmonių, mano manymu, neturi tokios
intencijos. Aš ma nau, kad žmonės nėra
tokie kvailiai, kad negalėtų tuo pačiu
metu kalbėti apie du dalykus.

Esu tikras, kad tokiai pozicijai
pritartų 99,9 proc. lietuvių. Nema nau,
kad yra reikšminga visuomenės dalis,
kuri siektų neigti ar bandyti pa teisinti
Holokaustą. Tačiau bandymai neigti at-
sakomybę tų, kurie vyk dė Lietuvos
valstybės griovimo darbą ir sukėlė ne-
apsakomas kančias jos pi liečiams, tik
beprasmiškai kursto priešingą reak-
ciją. Dar kartą Barry Rubin:

Komunizmas buvo nelaimė lie tu-
 viams, bet tai buvo nelaimė ir žy dams.
Jeigu žiūrėtume pagal proporcijas, so-
vietai nužudė tiek pat žydų, kaip ir lie-
tuvių. Aš nekalbu apie Lie tuvos te rito-
riją, bet kalbant apie visą Sovietų Są-
jungą dešimtys tūkstančių žydų buvo
nužudyti, nusiųsti į Gula gą, o, pa vyz-
džiui, tūkstantis žydų bu vo nu žudyti Ka-
tynės miške kartu su lenkų karininkais.
Buvo vykdomos didelės represijos ir
kraujo praliejimas. Šitų žmonių buvo
mažiau nei tų, kurie pa tyrė nacių rep-
resijas, bet so vietų nusi kaltimai taip pat
turi būti pripažinti.

Bus daugiau

Filmas anglų kalba (vietomis su subtitrais); 
maždaug 2 valandų trukmės 
Balandžio 1 d., penktadienį,  7 val. v. (didžiojoje salėje)
Balandžio 2 d., šeštadienį,  7 val. v. (didžiojoje salėje)
Balandžio 5 d., antradienį, 5 val. p. p. (svetainėje) 

(įėjimas iš Marcella Rd.)

Šv. Kazimiero parapija
18022 Neff Road, Cleveland, OH, 44119

Daugiau informacijos parapijos raštinės tel. 216-481-3157
arba parapijos tinklalapyje: www.saintcasimirparish.org

Apie savo dalyvavimą  praneškite  (RSVP) parapijos tinklalapyje. 

ĮėJIMAS NEMOKAMAS
PRIIMAMOS AUKOS 
Filmo ištrauką rasite www.divinemercyfilm.org

Šv. Kazimiero parapija
Clevelande 

kviečia visus švęsti Dievo
Gailestingumo šventę

ir šiuos Jubiliejinius Dievo
Gailestingumo metus 

ypatingu būdu – 
atvykite stebėti dokumentinį filmą 

PIRMASIS DIEVO
GAILESTINGUMO

PAVEIKSLAS
(nežinomo šedevro negirdėta istorija)

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
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www.draugas.org/mirties.html

A † A
ROMAS SAKADOLSKIS

Po sunkios ligos, 2016 m. vasario 25 d. mirė New Yorke, eidamas
69-uosius metus.

Gimė Fuldoje, Vokietijoje.
Gyveno Vilniuje.
Liko nuliūdusi žmona Emilija bei kiti giminės ir draugai.
Velionis nuo jaunystės buvo aktyvus išeivijos Lietuvių Ben-

 druomenės narys, dalyvavęs ateitininkų, Lietuvių Bendruo me nės,
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresų, Santaros-Šviesos, Li tua -
nistikos seminarų. A.P.P.L.E. ir kt. veikloje.

Ilgametis Čikagos „Margučio” radijo laidų bendradarbis, nuo
1969 metų bendravo su ,,Amerikos balso” redakcija Washingtone,
o nuo 1973 m. dirbo įvairiose ,,Amerikos balso” redakcijose ir sky -
riuo se, ilgainiui tapo ,,Amerikos balso” lietuvių skyriaus vedėju.

2004 m. persikėlęs į Vilnių, dėstė žurnalistiką Vilniaus bei Vy-
 tauto Didžiojo universitetuose. Lietuvoje taip pat reiškėsi visuo -
meninėje veikloje, puoselėdamas medijų raštingumo, pilietišku-
mo ir skaidrios žiniasklaidos idėjas.

A. a. Romo Sakadolskio atminimui per JAV Lietuvių Fondą
steigiamas „Romo Sakadolskio atminimo fondas” tiriantiems žur-
 nalistiką bei medijų raštingumą Lietuvoje.

Prašome vietoje gėlių aukoti šiam fondui arba bendram JAV
Lietuvių Fondui (www.lithuanianfoundation.org/ memorial con-
tributions/).

Laidotuvės vyks šeštadienį, kovo 19 d. Velionio kremuoti pa -
lai kai bus pašarvoti nuo 9:30 val. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Pra -
sidėjimo bažnyčioje, Brighton Parke (2745 W. 44th Street), Čika goje.
Atsisveikinimas prasidės 10 val. r., o 10:30 val. r. bus aukojamos
šv. Mišios Po to a. a. Romas bus palaidotas Šv. Kazimiero ka pinėse. 

Kviečiame visus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410;
www.palosgaidasfh.com

A † A
NIJOLEI MAČIŪNAITEI

VALAITIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jos vyrui JURGIUI
VALAIČIUI, ilgamečiui Tautos Fondo tarybos garbės
pirminin kui, jos sūnums GIEDRIUI ir AUDRIUI, jų
šeimoms bei visai VALAIČIŲ ir MAČIŪNŲ giminei.

Tautos Fondo taryba,
valdyba ir administracija

A † A
RITA KARIENĖ
MICEVIČIŪTĖ

mirė 2016 m. kovo 14 d., sulaukusi 77 metų.
Gimė Kaune, Lietuvoje.
Gyveno Darien, IL, anksčiau Marquette Park ir Clarendon

Hills.
Nuliūdę liko:  vyras Arvydas, duktė Audrey, sūnus Ričardas

su žmona Susan, sūnus Povilas su žmona Ann, 5 anūkai, sesuo
Ni jolė Žalnieraitis.

Velionė bus pašarvota penktadienį, kovo 18 d., 9 val. ryto Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje. Šv. Mišios už a. a. Ritą bus auko-
jamos 10 val. ryto. Velionė bus palaidota Lietuvių tautinėse kap-
inėse.

Nuliūdusi šeima

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

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad  2016 m. kovo 12 d.
Pomona, CA mirė

A † A
RAMUTĖ (RAMONA)

BANAITYTĖ HENNINGS
Ramutė gimė 1932.11.4 Kaune, Lietuvoje. Pirmus vienuolika

metų gyveno Zyplių žemės ūkio mokykloje, kur jos abu tėveliai
mokytojavo. Tėvas Justinas buvo Zyplių mokyklos įsteigėjas ir di-
rektorius.

1944 m. Antrojo pasaulinio karo frontui artėjant, Ramutė su tė-
veliais ir broliu Sigitu pasitraukė į Vokietiją. Karui pasibaigus,
šeima su 80 metų močiute  apsigyveno Miuncheno prie mies   tyje.
1950 m. Ra mutė D.P. stovykloje baigė lietuvišką gimnaziją ir tais
pačiais metais su šeima ir močiutė persikėlė į Clevelandą, OH.

Po metų Ramutė išvyko dirbti į Čikagą ir studijuoti Roosevelto
universitete. Studijuodama įsitraukė į lietuvišką veiklą ir įstojo
į akademinę skautiją.

1954 m. ištekėjo už inž. Hugo Hennings ir persikėlė į Cali for-
 niją. Ten užaugino sūnų Hernando ir dukrą Yvette bei tęsė šalpos
darbus.

Velionė pašarvota Todd Memorial Chapel, Claremont, CA.
Mišios už a. a. Ramutę bus aukojamos Šv. Kazimiero bažny-

čioje Los Angeles kovo 18 d., penktadienį, 9 val. ryto.
Po šv. Mišių velionė bus palaidota Holy Cross Cemetery, Culver

City, CA.

Nuliūdusi šeima

Gavėnios ir Velykų laikotarpio 

TVARKARAŠTIS
Švč. Mergelės Marijos Nekalto 

Prasidėjimo bažnyčia 
(2745 W. 44th St., Chicago, IL) 

Kovo 20 d., Verbų (Palmių) sekmadienį, 10 val. r. – šv.  Mišios  (kun.
Gediminas Keršys).

Kovo 24 d., Didyjį ketvirtadienį, 7 val. v. – Paskutinė Vakarienė. Šv. Mišios
(anglų, lietuvių ir ispanų k.). Šv. Mišias atnašaus vysk. Alberto Rojas, kun.
Manuel Dorantes, kun. Gediminas Keršys, kun. Ben Owusu ir kun. Carlos
Arancibia.

Kovo 25 d., Didįjį penktadienį, 12 val. p. p. – Kristaus Kančios pamaldas
atnašaus kun. Gediminas Keršys. 

Kovo 26 d. Šventąjį šeštadienį, 8 val. v. – Velyknakčio šv. Mišios (anglų, lietu-
vių, ispanų k.). Šv. Mišias atnašaus kun. Manuel Dorantes kun. Gediminas
Keršys, kun. Ben Owusu ir kun. Carlos Arancibia.

Kovo 27 d., Velykų sekmadienį, 10 val. r. –  Kristaus Prisikėlimo šv. Mišios
(kun. Gediminas Keršys).

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
(14911 127th t., Lemont IL, 60439)

Kovo 18 d., penktadienį, 11 val. r. ir 7 val. v. – Bendruomeninės susitaikini-
mo pamaldos (kun. Lukas Laniauskas).

Kovo 20 d., Verbų sekmadienį, 9 val. r., 11 val. r. ir 6 val. v. – šv. Mišios.

Kovo 21 d., pirmadienį, 7 val. v. – Bendruomeninės susitaikinimo pamaldos
(kun. Lukas Laniauskas).

Kovo 24 d., Didįjį ketvirtadienį, 7 val. v. –  Paskutinės Vakarienės Mišios.

Kovo 25 d., Didįjį penktadienį, 5:30 val. p. p. – Kryžiaus kelias su apmąsty-
mais. 7 val. v. – Kristaus kančios pamaldos.

Kovo 26 d., Didįjį šeštadienį, 8 val. v. – Velyknakčio šv. Mišios.

Kovo 27 d., Velykų sekmadienį, 7 val. r. – Kristaus Prisikėlimo šv. Mišios. 9:30
val. r. ir 11:30 val. r. – šv. Mišios.

Balandžio 3 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. – Atvelykio pietūs. 
Vietas užsisakyti misijos raštinėje arba tel. 630-257-5613.



16 2016 KOVO 17, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

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

Skaitykite 

,,Draugą”  greičiau!

www.draugas.org

Gavėnios ir Velykų laikotarpio 

TVARKARAŠTIS
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia

(6812 S. Washtenaw Ave., Chicago IL, 60629)

Kovo 19 d., šeštadienį, 3 val. p. p. – išpažintys.

Kovo 20 d., Verbų sekmadienį, 9:30 val. ryto ir 11 val. r. – šv. Mišios.

Kovo 24 d., Didįjį ketvirtadienį, 5 val. p. p. – paskutinės vakarienės šv. Mišios.

Kovo 25 d., Didįjį penktadienį, 5 val. p. p. – Kristaus kančios pamaldos.

Kovo 26 d., Didįjį šeštadienį, 5 val. p. p. – Velyknakčio šv. Mišios.

Kovo 27 d., Velykų sekmadienį, 7 val. r. – Prisikėlimo šv. Mišios  lietuvių
kalba.

9:30 val. r. – šv. Mišios anglų kalba.

11 val. r. – šv. Mišios lietuvių kalba.

Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija 
Kun. Liudas Miliauskas

(5129 Wolf Road, Western Springs IL, 60558)

Kovo 20 d., Verbų sekmadienį, 11:30 val. r. – pamaldos ir Kovo 11-osios
minėjimas su kugelio pietumis.

Kovo 25 d., Didįjį penktadienį, 6 val. v. –  pamaldos.

Kovo 27 d., Velykų sekmadienį, 11:30 val. r. –  Šv. Velykų pamaldos, dalyvau-
jant sekmadieninės mokyklėlės vaikams.

Ziono lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčia
Klebonas kun. dr. Valdas Aušra

(9000 Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453)

Kovo 20 d., Verbų sekmadienį, 11 val. r. – lietuviškos pamaldos su šv.
Komunija (bus dalinami palmių lapai).

Kovo 24 d., Žaliąjį ketvirtadienį, 11 val. r. – šv. Vakarienės  pamaldos anglų
kalba.

Kovo 25 d., Didįjį penktadienį, 4:30  val. p. p. – lietuviškos pamaldos su šv.
Komunija.

6 val. v.  Tenebrae – Tamsos  pamaldos anglų  kalba.

Kovo 26 d., Didįjį šeštadienį, 10:30 val. r. – Velykinių kiaušinių ieškojimas ir
žaidimai „Spindulėlio” ir parapijos vaikams bei svečiams.

Kovo 27 d., Velykų sekmadienį, 9:30 val. r. iki 12 val. p. p.  – Velykiniai pus-
ryčiai

10:30 val. r. – lietuviškos  šventinės Velykų  pamaldos su šv. Komunija.

Kovo 29 d., antradienį, 12 val. p. p. – Velykinės pamaldos ,,Spindulėlio”  vai-
kams ir tėvams.

,,Poezijos pavasaris” JAV vyks kovo 19
dieną, 7 val. v. galerijoje ,,Siela”, Lietuvių
dailės muziejuje Lemonte, 14911 E. 127th
St., Lemont, IL, 60439. Savo poeziją skai-
tys dvi dešimtys lietuvių autorių. 6 val. v.
bus pristatyta paroda ,,Lietuvių rašytojų
draugija 1946–2016” – tai gera proga susi-
pažinti su vyresniosios kartos rašytojų
sąjungos istorija JAV. 

Floridoje gyvenančios lietuvės kviečiamos vie-
nytis į ,,Lietuvaičių kultūrinį sambūrį”. Atvykite
šį sekmadienį, kovo 20 dieną, 4:30 val. p. p. (be
vyrų ir vaikų) pas Marytę Prunskis-Brizgienę į
Lauderdale by the Sea. Apie dalyvavimą praneš-
ti tel. 954-815-0556. Suneštinis vakarėlis, gali-
ma bus maudytis, proga kalbėti tik lietuviškai,
pasidalinti žiniomis ir aptarti bend rą būsimą
veiklą.  Lauksime visų!


