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Jaunystė – laikas kaupti išmintį, senatvė – laikas ją taikyti – Jean-Jacques Rousseau

Mūsų dienos kaip 
šventė – 4 psl.

Palikimas – liūdesį ženklinti
viltimi – 6 psl.
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ŠIAME NUMERYJE:
Jungtinėse Amerikos Valstijose numatoma steigti ko-
mercijos atašė pareigybę. Tikimasi, kad taip šiapus Atlanto
bus geriau atstovaujami Lietuvos ekonominiai interesai.

Pasak ūkio ministro Evaldo Gusto, galimybė
steigti komercijos atašė JAV aptarta ir per ba-
landžio 18 dieną vykusį Ministrų kabineto ir Lie-

tuvos pramonininkų konfederacijos atstovų susitiki-
mą.

,,Specialiųjų atašė, nebūtinai komercijos atašė, bet
ir kitų skyrimas ir jų atranka būtų koordinuojama su
verslo asocijuotomis struktūromis. Su tuo sutinkame
ir, sakykime, būtent dėl komercijos atašė pareigybės
steigimo JAV taip pat buvo konsultuojamasi su vers-
lo struktūromis, t.y. buvo aptarinėjamas klausimas Eko-
nominės diplomatijos tarybos darbo grupėje, ir tiktai

gavus pritarimą šioje darbo grupėje, šitas etatas bus
steigiamas”, – pirmadienį žurnalistams sakė E. Gus-
tas. 

Ūkio ministro teigimu, jei Vyriausybė pritars,
naujoji komercijos atašė JAV pareigybė galėtų būti
įsteigta per du mėnesius. Atašė reziduotų Los Angeles. 

Komercijos atašė uždavinys – aktyviai ieškoti ry-
šių Lietuvos verslui užsienio šalyse, siekiant parduo-
ti lietuviškas prekes, paslaugas, skatinti eksportą, pri-
traukti investicijų. Komercijos atašė padeda įmo-
nėms rasti potencialių prekybos partnerių, rengti in-
dividualius įmonių vizitus, organizuoti verslo misijas
ir bendradarbiavimo muges. 

Šiuo metu užsienyje dirba 11 Lietuvos komercijos
atašė.

ELTA

Lietuvos konsulatas minėjo Pasaulinę kultūros dieną 

Balandžio 15 d. Lietu-
voje buvo mi nima 10-
oji Kultūros diena. Ta

pro ga ir Lietuvos Respubli-
kos genera li niame konsula-
te Čikagoje iškelta kul tūros
vėliava, kuri lankytojus pa-
si tiks visą savaitę. Minint
pasaulinę kul tūros dieną,
mąstoma apie kultū rą kaip
žmogaus dvasingumo raišką
ir tikima, jog tai įpareigos
žmones gyventi kultūrin-
giau, primins etikos svarbą
visose srityse, sutelks savo
et ninių šaknų pažinimui ir
kultūros vertybių apsaugai,
primins apie taikią mokslo
pritaikymo būtinybę ir kul-
tūros kaip taikos pagrindo
sieki mą visose visuomenės
gyvenimo srityse. Ypatinga
svarba teikiama vaikų ir jau-
nimo kultūriniam ugdymui,
ku ris sąlygoja visuomenės
dvasinio lygio kilimą.

Didžiausias galimybes verslui plėtoti
Lietuva mato Los Angeles

Kultūros dienos data susieta su
Rericho Paktu – sutartimi  dėl  kultū-
 ros vertybių  apsaugos karo ir taikos
metu, pasirašyta Washingtone 1935 m.
balandžio 15 d. 21 Amerikos že mynų ša-

lies, kuri tapo 1954 m. UNESCO Hagos
„Kultūros vertybių apsaugos ginkluo-
to konflikto atveju konvencijos” pa-
grindu.

– 11 psl.

Lietuvos pramonininkų žvilgsnis krypsta į JAV. 

LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas.



Atrodo, kad visuomenė keičiasi ir siekia vis grei-
čiau gauti informacijos. Kaip pavyzdžius galima pa-
teikti el. paštą, tekstinimą, video žinutes. Seniau žmo-
nės gaunamą informaciją bandydavo atsiminti, ją ap-
mąstydavo ir smegenyse kaupdavo. Dabar smegenys
gauna labai daug informacijos ir nespėja jos atsi-
minti, pasisavinti ir kaupti. Minėtasis profesorius
sako, kad smegenys turi ribotą energijos kiekį ir
stengiasi ją „taupyti”. Smegenims reikia mažiau
energijos su gaunama informacija susipažinti pa-
viršutiniškai negu ją  kaupti ateičiai. Jis taip pat
mano, kad technologija keičia mūsų tarpusavio
bendravimą, bet nebūtinai į blogąją pusę. Pokyčiai
vyksta ir skirtingai paliečia skirtingas kartas.

Prabėgomis buvo paminėtas moralinis nejaut-
rumas ir hedonizmas. Noriu bent trumpai paminė-
ti University of  Illinois prof. Aric Rinddfleich, ku-
ris praleido dvidešimt metų tyrinėdamas materia-
lizmą (siauras, praktinis tikrovės vertinimas, aukš-
tesnių idealų neigimas – Red.), kuris yra išmoksta-
mas ir gali neigiamai atsiliepti žmogaus gerovei.
„Materializmas yra vertybė. Prie jos prisirišę as-
menys gali patirti psichologinių ir sociologinių
sunkumų. Jie jaučiasi mažiau laimingi, yra mažiau
patenkinti savo gyvenimu, turi  daugiau nerimo, gi-
lesnę depresiją, išgyvena didesnę įtampą ir vieni-
šumą”.  

Savo naujojoje studijoje jis teigia, kad yra įma-
noma materializmą pažaboti paprastais, dėkingumą
išreiškiančiais pratimais. „Kai mes esame dėkingi,
pagalvojame apie kitų dosnumą. Žinant, kad esame
socialūs žmonės, ši jungtis skatina dėkingumo jaus-

mą kitiems”, – sako profesorius. Siekda-
mas atrasti  santykį tarp materializmo ir
dėkingumo, jis su savo kolegomis atliko
studiją. Studijoje dalyvavo 900 jaunuolių
nuo 11 iki 17 metų. Vienoje grupėje jie tu-
rėjo 29 berniukus ir 29 mergaites. Jiems
buvo duota klausimų, liečiančių dėkin-
gumą ir materializmą. Jie buvo paprašy-
ti dvi savaites vesti dienoraštį. Viena
grupė turėjo ten kas dieną pažymėti, ko-

dėl jie tą dieną buvo dėkingi. Kitai grupei buvo pa-
sakyta dienoraštyje pažymėti, ką jie tą dieną veikė.
Už sutikimą šiame eksperimente dalyvauti kitą
dieną kiekvienas gavo dešimt vieno dolerio vertės
banknotų. Jiems buvo pasakyta, kad gautus pinigus
gali pasilaikyti sau arba dalį gali kam paaukoti. 

Po dviejų savaičių studijos dalyviai vėl atsakė į
tokius pat  klausimus apie materializmą ir padėką.
Grupė, kurioje kiekvienas kasdien rašė, už ką buvo
dėkingas, sumažėjo materializmo rodiklis ir padidėjo
padėkos rodiklis. Kitos grupės rezultatai buvo tokie
pat kaip studijos pradžioje. Tuo pačiu savo dėkingu-
mą registravusi grupė kitiems paaukojo 60 proc. dau-
giau gautų pinigų, nei grupė, kuri dienoraštyje už-
rašinėjo savo dienos įvykius. Išvadoje teigiama, kad
dėkingumo skaitinimas ne tik sumažina materializ-
mo rodiklį, bet tuo pačiu padidina dosnumą. 

Dėkingumą galima ugdyti bei skatinti įvai-
riais būdais: pokalbiais vakarienės metu, dėkingu-
mo ,,banku” (kai kiekvienas šeimos narys ant lapelio
parašo, už ką tą savaitę buvo dėkingas, ir tą lapelį
įmeta į stiklainį ar  kokį kitą indą). Galima vaikus
skatinti išreikšti  dėkingumą  pieši nėlių forma   ir
t. t. Visa tai yra lengviau atlikti dabar, negu vėliau
bandyti vaikus apsaugoti nuo reklamų ir pagundų,
vedančių į materializmo pervertinimą. Profesorius
Rinddfleich yra įsitikinęs, kad kasdienis  galvojimas
apie  dėkingumą yra sėkmingas būdas kovoti su ma-
terializmu. Dėkingumo pajautimas bei jo išraiška su-
mažina  materializmą  ir ugdo visuomenę, kurioje
visi yra  vienas  kitam  draugiškesni ir paslauges-
ni. 

Nicholas Carr savo knygoje „Shal-
lowness” (Paviršutiniškumas) tei-
gia, kad internetas paverčia žmo-

nes ,,blynais”. Tuo yra skatinamas pavir-
šutiniškumas ir šalin nustumiamas gilus
mąstymas. Viena mokslinė studija, iš-
spausdinta „Personality and Individual
Differences” žurnale, domėjosi, kokios
įtakos besaikis interneto ir telefono nau-
dojimas turi žmonių paviršutiniškam
mąstymui. Dėmesio centre buvo taip vadinama pa-
viršutiniškumo hipotezė, teigianti, kad populiarios
komunikacijos  prie monės – internetas, „Face-
book”, tekstinimas (elektroninis žargonas. – Red.)
– skatina paviršutiniškumą. Manyta, kad per daž-
nas jų naudojimas veda į protinį atbukimą bei mo-
ralinį nejautrumą. 

Galvota, kad dažnas minėtų priemonių nau-
dojimas mažina sugebėjimą giliau mąstyti ir mažina
moralinį jautrumą. Tuo pačiu mažinamas sugebė-
jimas pasirinkti vertingus gyvenimo tikslus, susi-
jusius su morale ir estetinėmis vertybėmis. Bai-
minamasi, kad toks besaikis įprotis sureikšmina he-
donizmo ir paviršutiniško įvaizdžio svarbą. 

Šios studijos, atliktos viename Kanados uni-
versitete, autoriai pripažįsta, kad jų gauti rezulta-
tai rodo tik ryšį arba santykį, o ne priežastį. Studiją
atliekant dalyvavo 149 studentai. Tai nedidelis
skaičius. „Dažnai žurnalistai ir (mokslinių studi-
jų) autoriai skelbia, kad  moderni socialinių ko-
munikacijų technologija iššaukia paviršutinišku-
mą ir moralinį nejautrumą, net nepagalvodami apie
kitą formuluotę”, – teigia Michigan State University
profesorius Saleem Alhabash. „Ar negalima būtų
sakyti, kad paviršutiniškesnius ir morališkai ne-
jautrius žmones ta socialinio susižinojimo naujovė
labiau vilioja? (…) Nėra įrodymų, kad tos naujovės
pakeičia asmenybės bruožus”. Tuo pačiu jis pri-
pažįsta, kad žmonių smegenys keičiasi – nuo kom-
piuterių su dideliu atminties sandėliavimo pajė-
gumu į kompiuterius su didėjančiu informacijos ap-
dorojimo greičiu. 

2 DRAUGAS

Gilus mąstymas 
ir dėkingumas
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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Prasidėjus rinkiminiam laikotarpiui su-
pratimas apie tai, kas vyksta Lietuvo-
je dažnai įgauna politinių partijų trans-
liuojamų kampanijos žinučių atspalvio
ir išsikreipia. Todėl norėdami adekva-
čiai suvokti situaciją, turime stengtis pa-
žiūrėti į save iš šalies. Šiuo tikslu klubas
„Res Publica” prie bendro stalo kvietė
diskutuoti Lietuvos ir užsienio versli-
ninkus, žiniasklaidos atstovus bei po-
litikus.

JAV bendrovės „Strategic Staf-
fing Solutions” vadovė Cynthia
Pasky palankiai vertina situaci-

ją Lietuvoje ir tolesnes šalies vysty-
mosi perspektyvas. C. Pasky teigimu,
tam, kad valstybė klestėtų reikia 3 da-
lykų: pirma – verslas savo veikloje be-
sivadovaujantis vertybėmis ir kelian-
tis sau aukštus etikos standartus pri-
valo būti įtrauktas į sprendimų priė-
mimo procesą. Antra – verslas priva-
lo ne vien siekti pelno, bet ir dalintis

savo pasiekimais su visuomene. Turi būti steigiamos įvai-
rios fundacijos, kurios laikui bėgant pakeis valstybės ar Eu-
ropos Sąjungos skiriamą paramą miestams ir bendruo-
menėms. Trečias ir kone svarbiausias elementas yra poli-

tinis aktyvumas, kuris lems kaip ir kokiems tikslams pa-
siekti bus naudojami valstybės ištekliai ir galimybės.

„Reval Systems” generalinio direktoriaus Šiaurės,
Rytų ir Centrinei Europai Tado Vizgirdos teigimu, inves-

Lietuva investuotojų akimis

Klube ,,Res Publica” diskutuojama tema ,,Ar patraukli Lietuva verslui”? Moderatorius – ambasadorius Rolandas Pavilionis (d.)
„Res�Publica”�nuotr.
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iškėlė pirmųjų abejonių. Štai Tėvynės
są jungos-Lietuvos krikščionių demo -
kra tų vienas iš politinių vadovų Jur-
 gis Razma sako: „Jei rinkimuose da-
 lyvaujama tik dėl geros vietos sąraše,
tai rezultatai gali būti labai trumpa-
 laikiai ir su neaiškiomis politinėmis
pasekmėmis”.

Taip, šiuo metu Valstiečių ir ža-
 lių jų sąjunga yra ant bangos, prie
jos jungiasi vis nauji populiarūs po-

litikai, o į partnerius siūlosi visos kiek nors reikš-
mingesnės partijos, mat ir kairei, ir dešinei po Sei-
mo rinkimų gali pritrūkti daugumos, ir laimės ta
pusė, prie kurios prisidės „vals tie čiai” (auksinė par-
tija). O pastarieji dir ba jau senokai – po Lietuvą va-
žinėja Karbauskio agentai ir agitbrigados, taškų jis
pelnosi ir pats, kaip antialkoholinio sąjūdžio ideo-
logas. „Valstiečiai”, vedami S. Skvernelio, gali pa-
tuštinti ir byrančias R. Pakso bei V. Uspaskicho par-
tijas ir pritraukti nusivylusių jų rinkėjų (daliai vi-
suomenės atrodo, kad šie politiniai dariniai yra la-
biausiai susitepę, ir jų dingimas iš Lietuvos politi-
kos padangės reikštų apsivalymą).

Viskas būtų gerai, jeigu ne tie ne rimastingi bal-
sai. Pirmiausia, Ramū no Karbauskio partija irgi yra
panaši į vieno asmens partiją, kaip, pvz., Vik toro Us-
paskicho ar Rolando Pak so. Tiesiog turtingam
žmogui daugiau nieko nebetrūksta – tik įtakos ir val-
džios. Iki šiol buvo nežinoma ir jo komanda, kuri ką
nors darytų ar veiktų šios partijos vardu. Žinome
tik Seimo narę Rimą Baškienę, kuri pri klauso šiai
partijai, bet jokio partijos įgaliojimo ji nevykdo, tie-
siog dirba Sei me savo rinkėjams vienoje iš Šiau lių
apygardų. Ir dar nuo šios partijos į Europos Parla-
mentą yra išrinktas toks Bronis Ropė, buvęs Igna-
linos meras, bet šios vietos jis neužsidirbo, savo vie-
tą jam perleido R. Karbaus kis. 

Netolimoje praeityje R. Karbaus kis buvo susi-
dėjęs su Kazimira Pruns kiene, su kuria netgi buvo
su jungę savo partijas, bet greitai susi pyko. R. Kar-
bauskis buvo vienas iš tų, kurie organizavo refe-
rendumą prieš NATO, Visagino atominę elektrinę
(kai kurių politikų nuomone, galėjusią būti ener-
getinio savaran kiš ku mo garantu; referendumas
pa si sekė), skalūnų dujų žvalgybą ir ga vybą (šis re-
ferendumas irgi pavyko). Kai kurie R. Karbauskio
partijos žmo nės referendume dėl žemės pardavimo
užsieniečiams irgi agitavo prieš, nors tai prieštaravo
Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutarčiai. Šiau-
rės Lietuvos žmonės prisimena, kaip R. Karbauskio
„kampuoti ber niu kai” iš kaimo senukų „išmuši-
nėdavo” žemes (šiuo metu jo įmonėms priklauso 34
tūkst. ha žemės). Kai kurie pavyduoliai sako, kad jo
tėvas turi verslą Kaliningrado srityje (Ru sijoje), o
Kryme yra prisipirkęs že mės. Greičiausiai tai įvy-
ko dar anais laikais, kai Krymas priklausė Ukrai-
 nai, bet dabar Krymą yra užgrobęs Rusijos caras
Vladimiras Putinas, tai jeigu Karbauskiai norės iš-
laikyti Ru sijoje savo turtus, turėdami valdžią Lie-
tuvoje jie turės laikytis palankios Rusijai politikos.
Seimo opozicijos va dovas Andrius Kubilius yra tei-
gęs, kad jam susidaro įspūdis, jog R. Kar bauskio
verslo interesai Rusijoje (trą šų importas iš Rusijos)
keistai siejasi su Rusijai palankiomis valstiečių ir
žaliųjų iniciatyvomis. Ir dar sakoma, kad valstiečių-
žaliųjų europarlamentaras Bronis Ropė ir šios par-
tijos vicepirmininkas Tomas Tomilinas nepritaria
JAV ir Europos Sąjungos Transatlantinės prekybos
sutarčiai (Lietuvos pozicija kitokia). Beje, o R.
Karbauskio brolis Mindaugas Kar bauskis yra V. Ma-
jakovskio teatro Maskvoje vadovas, dirba bei gyvena
Maskvoje ir yra daug kartų apdo va notas už reži-
suotus spektaklius...

Įdomu, ar tokių dalykų nežinojo vidaus reika-
lų ministras Saulius Skver nelis (dėl prasidėjusios
rinki mų kampanijos turėjęs pasitraukti iš šių pa-
reigų), jeigu sėdo į galerą, ku rios kursas yra toks
prieštaringas? O gal dėl „jauno politinio amžiaus”
to kių dalykų jis nesupranta?

S. Skvernelis ir kiti matomi žmo nės, kurie yra
kviečiami į šios partijos rinkimų sąrašus, „vals-
tiečiams”, iki šiol buvusiems kaimo partija, gali su-
teikti respublikinės reikšmės ir ją atvesti į valdžią.
Tik kol kas nėra aišku, kokios politikos ji laikysis.
Kol kas nežinome ir pačio Sauliaus Skver nelio pa-
žiūrų bei vertybių, nors jis ir kalba, kad vadovau-
jasi savo vertybėmis. Gaila būtų, jeigu ta galera iš-
mestų jį į nežinomus uostus, o mes gautume nau-
ją galvosūkį.

Metams likus iki Seimo rinki-
mų atrodė, kad šį kartą bus ki-
taip – nau jų gelbėtojų neturė-

sime, mat nuo 2000-jų prieš rinkimus
vis iššokdavo nauja partija, kuri žadė-
davo išgelbėti Lietuvą. Ir žmonės ja pa-
tikėdavo. Li kus iki rinkimų pusme-
čiui tegu ir ne gelbėtojas, bet politikos
žvaigždė vis dėlto pasirodė. Netikėtai ja
tapo vi daus reikalų ministras Saulius
Skver nelis, kurio populiarumas greitai
pralenkė net pačius pačiausius – politikos pirmūnus
(jo veiklą palan kiai vertina 60,9 proc. respondentų).
Kai žmogus buvo policijos gene rali nis komisaras, at-
rodė, buvo kaip ir visi padorūs žmonės – nei kažkoks
gražbylys, nei dainininkas, nei tur čius, net ne gel-
bėtojas, žadėjęs rojų per 100 ar 1 000 dienų, tiesiog ma-
lo nus žmogus ir kompetentingas pa rei gūnas, kokių
Lietuvoje netrūksta ir kokių tūkstančiai lieka ne-
matomi. Jo ir tapimas ministru buvo netradicinis –
pasišiukšlinus ankstesniam vi daus reikalų minist-
rui (Dailis Alfon sas Barakauskas įsipainiojo į pre-
kybos poveikiu skandalą) netikėtai bu vo pasiūlytas
nepartinis S. Skver ne lis. Netikėtai ne todėl, kad ne-
buvo ver tas, o netikėtai todėl, kad politi nė se kėdžių
dalybose šioji kėdė priklau sė Tvarkos ir teisingumo
partijai. Buvo kalbama, kad ministrą parinko ir pa-
skyrė Prezidentė ir Premjeras, o partijos vadovas R.
Paksas apie tai bu vo tik informuotas, bet nesipriešino
(jau tuomet partijai buvo iškelta byla, o vėliau ir pa-
reikšti įtarimai). Tiems, kuriems Prezidentė yra
auto ritetas, šis pasirinkimas patiko. Džiau gėsi. Nuo
pirmųjų savaičių mi nistras ėmė rastis populiariau-
sių po litikų sąrašuose. 

Neilgoje ministro karjeroje pasi taikė ir vienas ki-
tas grumstelis, ku ris jo vos neišvertė iš posto. Pvz.,
du Švenčionių policininkai, į Vilnių kon vojuodami
nusikaltusį narkoma ną, pasielgė taip žioplai, kad jį
vieną paliko mašinoje kartu su automatu (buvo toks
trumpas laikotarpis, kai policininkams dėl neva
įtemptos pa dėties, tinkamai jų neparuošus, buvo iš-
dalinti automatiniai ginklai) ir nu ėjo į pastatą pasi-
imti kito nusikal tė lio, kurį turėjo vežtis kartu. Nar-
ko ma nas, supykęs ant policininkų, kad šie neužve-
žė jo į butą pasiimti dantų šepetuko, užvaldė jų
ginklą ir pabėgo. Ant kojų buvo pakelti 3 tūkst. parei -
gūnų (dirbo net specialios paskirties būrys „Aras” ir
Vadovybės apsaugos departamento pareigūnai), šu-
kuojami aplinkiniai miškeliai, stabdomas eismas, pa-

keltas į orą pasieniečių ma lūnsparnis, o jaunuolis, pa-
sirodo, tiesiog sėdo į troleibusą, pervažiavo per visą
miestą ir grįžo į butą, kuria me glaudėsi prieš su-
ėmimą, pakelyje kažkur įkišęs automatą. Sulaikymo
ope racija baigėsi sėkmingai, nes jau nuolis nesiren-
gė slėptis, bet į minis trą pasipylė strėlės – kad į žvirb-
lį buvo šaudoma iš patrankos. Dėl šios anekdotinės
situacijos ministras no rėjo atsistatydinti, bet prem-
jeras ne su tiko jo atleisti. 

Ir toliau ministras-saulė maudėsi populiarumo
spinduliuose, ir kaip bū na apsvaigus nuo dėmesio, į
gerą vietą netgi pasiuntė Seimo pirminin kę. Viešo-
ji nuomonė pajuokė ne mi nistrą, nors būtent jis ne-
silaikė subordinacijos, bet pirmininkę. Ot, galvoji, yra
žmonių, kurie gimsta su marški nėliais! Pajudėjus Sei-
mo rinkimų kampanijos ledams dėl S. Skvernelio ėmė
konkuruoti partijos, – ir dešiniosios, ir kairiosios, –
kas nenorės į sa vo sąrašus įtraukti mylimiausio tau-
tos politiko. Visi kiti pasiūlymai jam buvo per pras-
ti, jis pasirinko Valstie čių ir žaliųjų sąjungą, vado-
vaujamą Šiaurės Lietuvos žemių savininko Ra mūno
Karbauskio, partijos rinkimų sąraše atidavusio jam
pirmąją vietą (kuri paprastai priklauso partijos va-
dui).

Gali atrodyti, kad šių eilučių auto rė kaip nors
skeptiška savo herojaus atžvilgiu. Nieko panašaus –
ji taip pat jį mėgsta ir laiko padoriu žmogumi, tik ne-
gali atsistebėti šios žvaigždės neįtikėtina, nors aki-
vaiz džia judėjimo trajektorija. Kiek ki tiems talen-
tingiems vyrukams ir mo teriškaitėms reikia pa-
stangų ir laiko, gal ir pinigų (reklamai), kad atkreiptų
į save dėmesį, o šiuo atveju viso kios gėrybės pačios
į burną skrenda, kaip toje pasakoje apie stebuklingą
staltiesę.

Va, čia autorė jau bevelija surim tėti – prasideda
atsakingi dalykai – ir pradedančiam politikui, ir vi-
suome nei, kuri Seimo rinkimuose už jį balsuos arba
nebalsuos. Greičiausiai bal suos, bet jo pasirinkimas

Nauja žvaigždė Lietuvos 
politikos padangėje
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

ticinis klimatas Lietuvoje yra palankus, o šalyje in-
vestuojantys ir savo įmonių padalinius atidaran-
tys užsienio verslininkai yra patenkinti ir netgi
svarsto apie plėtrą. Kaip svarbiausius iššūkius
mūsų valstybei T. Vizgirda įvardijo tolesnę, prin-
cipinę kovą su korupcija bei aukštos kvalifikaci-
jos lietuvių emigrantų pritraukimą dirbti Lietu-
voje.

Naujienų tinklalapio „Delfi” vyriausioji re-
daktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė taip pat
džiaugėsi padėties Lietuvoje gerėjimu bei versli-
ninkų atsakomybės augimu. Pasak M. Garba-
čiauskaitės-Budrienės, kovojant su korupcija tu-
rime galvoti ir apie biurokratinių kliūčių verslui
bei valstybinio sektoriaus mažinimą. Lietuva,
esant politiniai valiai, ne kartą įrodė, kad net am-
bicingiausi projektai gali būti sėkmingai įgyven-
dinti – iš visiškai nuo Rusijos priklausomos ener-
getinės salos tapome energetiškai nepriklausoma
valstybe. Šiandien skirdami daugiau lėšų krašto
gynybai bei sugrąžinę šauktinių kariuomenę, lė-
tai, bet užtikrintai keičiame ir savo geopolitinę si-
tuaciją.

Tai, kad Lietuvos ambicijos privalo būti didelės
patvirtino ir Klaipėdos jūrų uosto rinkodaros ir
bendrųjų reikalų direktorius Artūras Drungilas.
Pasakodamas apie Klaipėdos uosto plėtrą prele-
gentas pabrėžė, kad svarbu yra nebijoti investuo-
ti į didelius projektus, nes jie kartu skatina augti
ir kitas šalies pramonės ir ūkio šakas.

Seimo narys, buvęs ūkio ministras Dainius
Kreivys teigia, kad šiuo metu didžiausia Lietuvos

problema yra emigracija, ypač iš regionų. Anot D.
Kreivio, šią problemą galima išspręsti iš centro nu-
kreipiant užsienio investicijas į regionus, sudarant
ten geresnes sąlygas plėsti verslą. Regionai turė-
tų siekti patys pritraukti užsienio investicijas. Tam,
anot parlamentaro, padėtų tokių organizacijų,
kaip „Investuok Lietuvoje” padalinių steigimas re-
gionų centruose. 

Diskusijos moderatoriaus, diplomato Žygi-
manto Pavilionio paraginta į pokalbį įsitraukė ir
menų fabriko „Loftas” vadovė Živilė Diavara. Ž.
Diavara teigimu, kalbant apie politikos ir verslo
skaidrumą, turime nepamiršti ir apie kultūrinio
gyvenimo svarbą. Miestai privalo turėti savo gy-
venimo būdą, stilių, gyventojams draugiškas erd-
ves, nes būtent šie dalykai dažnai nulemia tai ar
žmogus atvyks dirbti į konkrečią darbovietę. Kai
kursime aplinką, kurioje bus gera gyventi mums
patiems geriau seksis ir emigrantų pritrauki-
mas.

Diskusijos dalyviai pripažino, kad vis dar
lieka nemažai sričių, kuriuose Lietuva privalo to-
bulėti. Neturėdama vizijos šalis dažnai blaškosi iš
vieno kraštutinumo į kitą, o siekdami neaiškių
tikslų politikai stumia piliečius į nežinią. Tiek už-
sienio, tiek Lietuvoje dirbantys verslininkai su-
tinka, kad Lietuvos žmonės yra darbštūs bei kva-
lifikuoti. Dar turime laiko šias stiprybes nukreipti
tinkama linkme.

Bernardinai.lt

Prenumeruokime ir skaitykime 
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kėjų bei vietą, kur repetuoti. Į talką atėjo mokytojai,
direktorė ir jos pavaduotojos, visas šaunus tėvų ko-
mitetas ir „Grandies” ansamblio pagyvenusiųjų
ratelis su mokytoja Vida Brazaityte. Šį sunkų darbą
apsiėmė padaryti ČLM šokių mokytoja Sandra
Krumhorn-Stašaitis ir kiti „Dance Duo” choreog-
rafai. Atsirado 5 mokinių poros, trys tėvų/mokyto-
jų poros, viena pora norėjo šokti pasirodymui ir da-
bar prisidėjo šis bendras grupinis šokis!! Sandrai už-
krovėm nemažai darbo, bet ji viską darė su šypsena
ir mielu noru. Pradėjome kviesti šokti tėvų komiteto
narius ir draugus. Vieni nenorėjo, nes šoko aną kar-
tą, kiti negalėjo. Atsirasdavo įvairių priežasčių, ko-
dėl negali šokti. Iš pradžių sutiko tik keli žmonės. Mo-
terys mielai eina šokti, o iš kur ištraukti vyrų? Kad
ateitų padėti, nutarėme paprašyti „Grandies” pa-
gyvenusiųjų šokėjų. Iš pradžių ir jie ėjo nelabai no-
riai, bet kai pasisiūlė viena, kita, trečia pora, staiga
atsirado ir daugiau norinčių. Mokykloje vis kalbi-
nome – šoks Sandra ir pakvies savo vyrą Nerijų; ji
dar pasiūlė savo padėjėjui Domui ateiti į pagalbą; pri-
kalbinome mokytoją Vitaliją, kad ateitų palinguoti
su mumis; dar sykį šokti sutiko Marytė ir Rimas,
šokę prieš dvejus metus. Atėjo šokti Lena ir su An-
tano pagalba įkalbino savo vyrą Nerijų. Irma suti-
ko, nes labai norėjo šokti; atsirado ir šokio pora. 

Pagaliau surinkome 12 porų ir pradėjome re-
peticijas. Atsirado kitų bėdų – kada ir kur repetuo-
ti, kad visi 24 šokėjai galėtų dalyvauti? Sandra su
savo studija ir savo pamokomis užimta darbo savaitės
dienomis, kiti irgi dirba įvairiomis valandomis ir
turi kitų įsipareigojimų. ČLM direktorė Laima Ap-

anavičienė stengėsi, kad abi mokytojos šeštadieniais,
pamokų metu, būtų laisvos tuo pačiu laiku ir kad at-
sirastų bent pusvalandėlis repeticijai kur nors Jau-
nimo centre. Iš pradžių sekėsi gan sunkiai, nes
daug ko trūko. Arba ateidavo vis kiti šokėjai. Ir vėl
reikėdavo viską repetuoti iš naujo. Vieni atsiminė
vieną dalį, kiti – kitą, bet neatsiminė, kas po ko eina.
Manėme, kad niekad neišmoksime šio šokio ir gal jį
reikėtų parodyti kitais metais. Mums šiek tiek pa-
kenkė šv. Velykų bei pavasario atostogos ir liūdna ne-
tektis – dėl netikėtos mamytės mirties Lietuvoje tu-
rėjo pasitraukti „Grandies” šokėjai Regina ir Romas.
Reikia šokti 11 porų, nes vėlu ieškoti ir mokyti kitus.
Galop jau repetavome kelis kartus per savaitę – Jau-
nimo centre šeštadienį, pamokų metu, ketvirtadie-
nį – „Dance Duo” studijoje, o „Grandies” pagyve-
nusiųjų ratelio repeticijos metu – sekmadienį. Tik,
deja, ne visi visur galėjo dalyvauti. Važiavo kas kur
galėjo ir suspėjo. Ir vėl galvojome – kaip čia pasiro-
dysime!? Bet „premjeros” skatinami dirbome toliau.
Jau buvo matyti, kad šokį mokame, dabar tik reikia
pataisyti – žiūrėti, kad būtų tikslus lygiavimas, kad
visi suktųsi tuo pačiu metu, kad visi vienodai lai-
kytume rankas. Į repeticijas atvažiuodavo Audronė
Sidaugienė, ČLM direktorės pavaduotoja, bei jos duk-
ra, dešimtokė Vėjūnė Sidaugaitė. Jos darė nuo-
traukas ir įrašinėjo pokalbius; Vėjūnė viską fiksa-
vo ir darė video. Didelis ačiū joms už pasiaukojimą
ir puikiai atliktą darbą.  

Pagaliau ir balandžio 9 d. Mokykloje jaučiamas
pokylio šurmulys, jau paruoštas aukcionas, sudėlioti
prizai. Bet iki pokylio dar daug darbo – reikia pa-
dengti stalus, apvilkti kėdes  ir pakabinti balionus,
papuošti salę ir parengti barą, suderinti muziką… Re-
peticijoms pradeda rinktis šokėjai. Matyti, kiek
daug darbo ir laiko įdėta tam vienam šokiui! Ener-
gijos lygis kyla dar aukščiau. Pradėjo rinktis ir mūsų
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TELKINIAI

Mūsų dienos kaip šventė
RITA RAŠYMIENĖ

Nepaprastas vakaras! Superinė programa! Fantastiška
nuotaika! Visi šie trys pareiškimai apibūdina tik ką pra-
ėjusį ČLM lėšų telkimo vakarą Jaunimo centre, vykusį
balandžio 9 d. Įdėta daug darbo, turėta daug dis-
kusijų, daug prakaito pralieta, daug lakstymo į par-
duotuves, prašant paramos išsiųsta daug laiškų,
parašyta daug trumpų žinučių ir ištisas valandas kal-
bėta telefonu, bet darbo vaisius – puikus! Rodos, dar
visi skraidome padangėmis.

Tėvų komiteto pirmininkas Antanas Rašy-
mas norėjo, kad panašus šokių vakaras kar-
totųsi kas dvejus metus. Taip ir atsitiko. Tik

šį kartą buvo vienas mažas pakeitimas – atsirado ir
grupinis šokis, kurį šoko net 12 porų!!! Mintis gru-
piniam šokiui kilo, kai „Facebook” giminaičių iš Vil-
niaus puslapyje pamatėme, kaip jie linksmai ir
gražiai su savo kolektyvu pašoko Vienos valsą. Juk
visi gali šokti! Kas gali klysti skambant tokiai pui-
kiai muzikai! Ir mes pagalvojome – o kodėl ne! Mes
irgi galime taip gražiai pasirodyti. Rašėme gimi-
naičiams laiškelį – ar jie negalėtų atsiklausti mo-
kytojos ir choreografės, kad ir mes tai pašoktume?
Choreografė labai greitai sutiko, – leidimas pakar-
toti šokį duotas. Čikagoje Vienos valsas pirmą kar-
tą pastatytas pagal Vytauto Kernagio muziką ,,Mūsų
dienos kaip šventė”, choreografija – Ramunės Pa-
balės (Tomo Petreikio šokio studija, Vilnius). 

Leidimas gautas – o kas toliau? Reikia turėti šo-

Grupinį šokį atliko ,,Šokio mylėtojų” grupė – ČLM mokytojai, tėvų komiteto nariai, ,,Grandies” šokėjai bei ,,Dance Duo”
mokytojai. Pirmoje eilėje (iš k.): Nerijus Stasaitis, Eduardo Fabianovich, Vida Brazaitytė, Domas Vaitkus, Sandra Krum-
horn-Stašaitis; antroje eilėje: Linas  ir Mary Ellen Martis, Lena Bartninkas, Marija Adamonis, Irma Zabarowski,  Ingrida
Pranckevičienė, Rita ir Antanas Rašymai, Vitalija Mickienė, Dalia Sadauskas; trečioje eilėje: Nerijus Bartninkas, Rimas
Rekašius, Algis ir Laura Kuliešiai, Edmundas Pranckevičius, Ramūnas Vidžiūnas ir Linas Sadauskas.

Mindaugas Braslauskas ir Daiva Juzėnienė suaugusiųjų
grupėje laimėjo pagrindinę taurę.

Iš k.: ,,Dance Duo” studijos mokytoja Dia-
na Bakas, Čikagos lituanistinės mokyklos
pirmokas Markas Ivanauskas ir jo mama
Kristina Žuk. Ir Markas, ir Kristina dalyvavo
šokių konkurse.

Ča ča ča šoka Domas Vaitkus ir Urtė Zakarauskaitė.
Audronės�Kižytės�nuotraukos

Žiūrovams patiko vakaro programa! Iš k.: Greta Stanevičiūtė, Rasa Stanevičie-
nė, Ramunė Stanevičienė, Jovita ir Vaidas Bičkai.
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Šokame su ČLM žvaigždėmis
AUDRONĖ SIDAUGIENĖ

Čikagos lituanistinėje mokykloje iki
mokslo metų pabaigos jau skaičiuo ja-
me šeštadienius. Tie šeštadieniai pra-
bėga labai greitai, nes jie ir pana šūs, bet
visi kitokie. Tai ir pamokos, ir svečiai, ir
šventės, ir kasdienybė. O skaičiuojame
todėl, kad norime vis ką, ką planavome,
suspėti nuveikti. Minčių ir idėjų daug,
o šeštadienių ma žai.

Balandžio 9-oji – ypatingas šeš-
tadienis. Kiekvienais metais
tėvų ko mi tetas organizuoja lėšų

telkimo va karą. Kaip ir prieš 2 metus,
šių metų vakaro tema buvo „Šokame
su ČLM žvaigždėmis”. Kelias savaites
3 suaugusiųjų ir 4 vaikų poros repetavo
ir ruošėsi šiam vakarui. Jiems vi-
siems padėjo ir šokti mokė mokytoja
San d ra Krumhorn-Stašaitis su savo ko-
 man da.

Ir štai vakaras atėjo. Į Jaunimo
centrą rinkosi pasipuošę svečiai – mo-
 kinių tėveliai, šeimų draugai, mo kyto-
jai, mokinukai ir visi kiti, palai kantys
lietuvišką švietimą ir kultū rą. Kaip vi-
sada prieš šventinį renginį, svečiai fo-
tografavosi, šnekučia vosi ir apžiūri-
nėjo tyliajam aukcio nui aukotas do-
vanas, kėlė kainas ir rin kosi, ką norėtų
įsigyti.

Vakarą pradėjo mokyklos direk-
torė Laima Apanavičienė ir tėvų ko mi-
teto pirmininkas Antanas Rašy mas.
Jie padėkojo mokyklos rėmėjams  Pa-
parčių šeimai už visokeriopą paramą
mokyklai. Džiaugiamės, kad ši puiki
lietuviška šeima yra mūsų mokyklinės
šeimos dalis ir galėtų būti pavyzdys
daugeliui.

„Šokame su ČLM žvaigždėmis”
vedė Laurynas Ivinskis, jis ir pristatė
konkurso vertinimo komisiją bei da ly-
vius. Šokėjus stebėjo ir juos vertino
Gintaras Grin kevičius, Vitalija Ivins-
 kis, Arvydas Bag donas, Audra Lin ta-
kienė ir Vilma Vaičienė.

Svečius supažindinome su šokė-
jais – dešimtos klasės mokinė Vėjūnė
Sidaugaitė sukūrė filmą, kuriame šo-
 kėjai prisistato ir pasakoja, kodėl jie
nusprendė dalyvauti šiame vakare.

Vaikų šokių konkurse dalyvavo:
Beatričė Bartnikaitė ir Markas Iva-
 nauskas (1 skyrius) šoko ča ča ča, Ga-
 bija Bičkutė ir Benas Bartninkas (3
skyrius) šoko rumbą, Marley Arqui nes
ir Nathan Krumhorn (4 skyrius) šoko
Vienos valsą, Karolina Imbra sai tė ir
Lukas Sekona (5 skyrius) šo ko pasa-
doblą. 

Suaugusiųjų grupėje varžėsi tė ve-
 liai Kristina Žuk ir Evaldas Gir džiū-
nas, mokytojos Vilmos draugai Jorge
Licona su partnere Itza Espi nosa ir

grupe. Mes pasivadinome „Šokio mylėtojų” grupe.
Į paskutinę repeticiją šeštadienio popietę, prieš pat
pokylį, pirmą kartą susirinko visi 22 šokėjai! Ir vėl
neramu – ar visi tilpsime, ar nepamiršime ko iš-
mokome, kaip bus dėl nelyginio porų skaičiaus? Bet
tikrai nereikėjo jaudintis.

Programa prasidėjo, o mes – paskutinieji. Vėl ne-
rimaujame.  Pranešėjas Laurynas į sceną, už stalo pa-
kviečia teisėjus: Arvydą, Vitaliją, Vilmą, Gintarą ir
Audrą. Pirmasis šokis – tik pasirodymui – jų nerei-
kia vertinti. Toliau šoka 4 vaikų poros, nuo mažiausių
iš 1-osios klasės iki 5-osios. Vaikai šoko rumbą, Vie-
nos valsą, čia čia ir pasadoblį. Matyti, kad vaikai ge-
rai išmoko savo šokius, sunku pasakyti kas geriau-
sias. Teisėjai  komentuoja ir duoda balus. Kiekvie-
nas teisėjas gali duoti iki 10 balų – taigi viena pora

iš visų teisėjų gali gauti iki 50 balų. Visiems geriausią
įspūdį paliko patys mažiausi. Pertrauka. Visi bėga
prie baro, prie aukciono prizų ir balsuoti už ką tik
šokusius vaikus. Toliau – kitas šokis pasirodymui,
tada 3 suaugusiųjų poros. Tėveliai ir mokytojai
puikiai, su labai didele energija pašoko tango, ba-
chatą ir salsą. (Dėl susižeidusios vienos šokėjos ba-
chatos šokis teisėjų nebuvo vertinamas). Įdėta labai
daug laiko ir pasiruošimo – čia jie šoko kaip profe-
sionalai. Pasigirsta pirmieji dainos akordai – „Mūsų
dienos kaip šventė” įžanga, ir pagaliau mes užima-
me savo vietas.  Susirinkusieji į pokylį dainuoja kar-
tu, ploja, linguoja. Kas gali nejudėti išgirdęs šią dai-
ną! Mūsų šokis pavyko puikiai, visi nesklandumai
dingo. Visi lygiavo, šoko kartu ir plačiai šypsojosi.
Šokis pasibaigė labai greitai, iškilmingai išėjome.

Buvo matyti patenkintos šypsenos ir girdėjosi Lau-
ryno žodžiai – super! 

Ir tikrai buvo super – visas vakaras – ir maistas,
ir šokiai, ir nuotaika, ir žmonių dalyvavimas! Ačiū,
kad taip nuoširdžiai ir dosniai parėmėte Čikagos li-
tuanistinę mokyklą! Ačiū už visą darbą ir rūpestį! Dė-
kojame visiems, bet kokiu būdu prisidėjusiems prie
vakaro sėkmės. Net negaliu visiems atskirai padėkoti,
nes tikrai ką nors užmirščiau. AČIŪ! AČIŪ! AČIŪ! 

Jeigu kas dar nematėte, kviečiame pasižiūrėti
Vėjūnės Sidaugaitės sukurtą filmuką ,,Mūsų dienos
kaip šventė” https://www.youtube.com/ watch?v
=3k3VJXzoyZA

Rita Rašymienė – „Šokio mylėtojų”  grupės šokėja

mokytojai Daiva Juzėnienė ir Min-
daugas Braslauskas. 

Žiūrovai negailėjo plojimų vi soms
vaikų poroms, o savo mylimiausiais iš-
rinko Gabiją ir Beną. Juos taip pat pa-
žymėjo ir vertinimo komisija. Nori me
padėkoti visiems vaikučiams ir jų tė-
veliams už žavingas akimirkas su jų

vaikučiais – jie visi nugalėtojai.
Labai įdomu buvo stebėti suau-

gusiųjų pasirodymus. Pirmieji pasi ro-
 dė Kristina ir Evaldas. Jie šoko tan go.
Nors abu šokėjai ne pirmą kartą susi-
dūrė su pramoginiais šokiais, jiems
taip pat prireikė daug repeticijų, kad
šokis pavyktų. Smagu buvo stebėti ne

tik šokėjus, bet ir jų palai ky mo ko-
mandą.

Antrieji pasirodė Jorge su savo
partnere. Susižeidusi koją Jorge šo kių
partnerė mokytoja Vilma Sekona ne-
begalėjo šokti, ją pakeitė jų grupės
narė. Ši pora sužavėjo mus aist ringu
lotynišku šokiu Bachata ir ak robati-
niais skrydžiais. Tikimės, kad mo ky-
toja Vilma šį šokį sušoks kitą kar tą,
linkime jai kuo greičiau pa sveikti.

Salsa šoko mokytojai Daiva ir
Min daugas. Penktus metus mokyklo-
je antrokus mokanti Daiva Juzėnienė
ir dailę jau antrus metus dėstantis
Min daugas šią patirtį pavadino iššū-
kiu – abu šokius mėgsta, bet niekada
ne šoko pramoginių. Jiems taip pat
pa dėjo Sandra Krumhorn-Stašaitis,
jie keletą savaičių kiekvieną šešta-
dienį repetavo mokykloje po pamokų,
ir jų premjera ne tik sužavėjo vakaro
žiū rovus, bet taip pat atnešė ir perga-
lę. Ši pora iškovojo pagrindinę taurę,
glė bį plojimų ir daug daug nuošir-
džių šypsenų. Žavėjomės įdėtu darbu,
šios poros drąsa ir dėkojome už nuo-
stabų ir išraiškingą šokį.

Programoje taip pat dalyvavo 11
porų, kurios susibūrė į „Šokio mylė-
tojų” grupę ir sušoko valsą „Mūsų
die nos kaip šventė”. Kartu pasirodė
Vida Brazaitytė ir Eduardo Fabia no-
 vich, Sandra ir Nerijus Stašaičiai,
Lau ra ir Algis Kuliešiai, Mary Ellen ir
Linas Martis, Vitalija Mickienė ir Ra-
 mūnas Vidžiūnas, Ingrida ir Ed mun-
 das Pranckevičiai, Rita ir Anta nas
Rašymai, Marija Adamonis ir Rimas
Rekašius, Dalia ir Linas Sadauskai,
Irma Zabarowski ir Do mas Vaitkus,
Lena ir Nerijus Bart nikai. Šis šokis
buvo vakaro „vinis”. Jis pri vertė visus
linguoti, dainuoti ir džiaugtis šiuo
va karu, šia akimirka. Šo kio choreo g-
ra fija – Ramunės Pabalės (Tomo Petrei -
kio šokių studija Vil niuje).

Kai dalyviai buvo apdovanoti,
įamžintos nugalėtojų šypsenos, iš da lin-
ti autografai, aukcionas vis tęsėsi, o
svečiai linksminosi grojant Jūratei
ir Rimantui Grabliauskams.

Svečius vaišino „Kunigaikščių už-
eiga”, vakarienę patiekti padėjo mo ki-
 nukų mamos ir dešimtokai Taut vy das
Polius, Emilija Vaškytė ir Justina Ali-
šauskaitė. Desertu pasi rū pino moky-
tojos, mamytės ir „Racine bake ry”.

Vakaro metu vyko ne tik tylusis
aukcionas, bet ir loterija. 

Širdingai dėkojame visiems, ku rie
mums aukojo ir mus rėmė, do va nojo
dovanas aukcionui, rėmė mus fi nansiš-
kai ar savo darbu, savo kūryba prisi-
dėjo prie šios šventės sėkmės. Vilia-
mės, kad matydami šio vakaro sėkmę,
ne tik šie, bet ir visi mokinu kai supras,
kaip svarbu būti savo kul tūros ir tau-
tos dalimi ir šlietis vieniems prie kitų.

Audronė Sidaugienė – Čikagos li-
 tuanistinės  mokyklos direktorės pa va-
 duotoja.

Jaunimo centro salė virto šokių aikšte. Audronės�Sidaugienės�nuotraukos

Vertinimo komisijos nariai (iš k.): Arvydas Bag donas, Vilma Vaičienė, Vitalija Ivins kis,
Gin taras Grin kevičius, Audra Lin takienė.

Mažieji šokėjai Gabija, Beatričė ir Benas su savo tėveliais.
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2016 m. balandžio 9 d. Vilniuje, Šv. Jono
Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evan-
gelisto bažnyčioje (Vilniaus universi-
tete) vyko atsisveikinimas su Romu
Sakadolskiu. Šv. Mišias atnašavo kun.
Antanas Saulaitis, SJ, giedojo Bernar-
dinų parapijos Tradicinio giedojimo
ansamblis, vadovaujamas Dalios Vai-
cenavičienės. Kun. A. Saulaitis sakė:
„Velyklaikį ir šiose Mišiose su šeimos pa-
rinktais skaitiniais bei maldomis labai
ryški Prisikėlimo viltis. Balta liturginė ap-
ranga atspindi troškimą ir galimybę per-
šokti kliūtis, išlipti iš duobės, susikibus
kartu keliauti.

Pilnatvės, nuolatinio Prisikėlimo
siekiame asmeniškai, šeimoje,
savo tautai, Bažnyčios ben-

druomenei, net pasauliui. Siekiame
įvairiais būdais pagal savo sąžinę, ga-
bumus, galimybes, vienaip ar kitaip
tiesdami rankas ir širdis Dievop.

Prisikėlimo dvasia kviečia akis ir
širdį kelti aukštyn, kaip ir Mišių mal-
dos vedina. Rasti teigiamą, jungiantį,
žmogišką ir žmonišką būdą bendrau-
ti, stengtis ir pasiekti. Skaitiniuose ryš-
kūs Dievo Kūrėjo pažadai vertinti
žmogaus pastangas ir užtikrinti galu-
tinę sėkmę. Dievo palyda leidžia mums
būti kūrėjais savo mažame šeimos ar
bendruomenėlės pasaulyje, kūrybin-
gais ir drąsiais visuomenėje, moksle,
mene ir kitose srityse. 

Dėkinga širdimi mename Romą,
sugebėjusį žvelgti ir dirbti teigiamai,
viltingai, su humoru, vis plačiau, vis
giliau, su dėmesiu kiekvienam, kiek-
vienai, su giliu rūpesčiu Lietuva ir
visų bendra gerove”.

Iškart po Mišių visi nesiskirstė –
prasidėjo „Atsisveikinimo su Romu Sa-
kadolskiu” popietė. Buvo susirinkę
buvę Romo Sakadolskio studentai,
bendradarbiai, draugai, kolegos žur-
nalistai. Atsisveikinimą vedė artimi
Romo ir Emilijos Sakadolskių šeimos
draugai – Vytautas ir Snieguolė Kavo-
liūnai. 

Norinčių išsipasakoti buvo daug.
Kalbėjo kunigas Antanas Saulaitis,
Gintė Damušytė, Darius Kuolys (buvęs
kultūros ministras, visuomenės vei-
kėjas), Audronė Nugaraitė (VDU, ku-
riame žurnalistiką dėstė R. Sakadols-
kis, katedros vedėja), Laura Urbana-
vičiūtė (buvusi Romo studentė kalbė-
jo studentų vardu), Donatas Katkus

(muzikantas, orkestro vadovas ir di-
rigentas), žinomas žurnalistas, save va-
dinantis R. Sakadolskio mokiniu, Ry-
tas Staselis, Rimantas Kanapienis – ar-
timai draugavęs su Romu ir Emilija,
Mykolas Drunga; buvo perskaityti
Leono Narbučio ir Violetos Kelertienės
atsiųsti prisiminimai ir kt. 

Pateikiame kai kuriuos
sutrumpintus pasakojimus. 

Kun. Antanas Saulaitis: „Su Romu su-
sipažinome I Pasaulio lietuvių jaunimo
kongreso ruošoje (prasidėjo 1963 m.) ir
kongreso metu 1966 m. Artimiau ben-
dradarbiavome II PLJK 1972 m. Studi-
jų dienose prie Clevelando giliai išgy-
venome ir dar rimčiau sielojomės Lie-
tuvos byla, kai tomis dienomis Lietu-
voje susidegino (po Romo Kalantos)
antras žmogus. Tąsyk susitelkimo va-
karas buvo neužmirštamas, aktualus.

Kongresas tęsėsi Kanados lietuvių
skautų stovykloje Romuvoje. Emilija
įsakmiai siūlė paminėti Romo ir mano
nuotykį. Tos stovyklos vakarinės prog-
ramos vadovė buvo jauna menininkė.
Na, žinote, kokie jie būna savotiški tie
menininkai. Norėjome palaikyti jos sa-
votišką planą – prisidėti prie vaidini-
mo – legendos apie Jūratę ir Kastytį.
Na, ir kaip dabar galite numanyti – vie-
nas vaidintojas buvo Romas, o antras
– štai dabar stovi prieš jus... Tokie bu-
vom Jūratė ir Kastytis Lapės ežero pa-
krantėje.

Dar daugiau kartu dirbome ruoš-
dami III PLJK, kuris 1974–1975 m. Ka-
lėdų atostogų metui buvo nukeltas į
Pietų Ameriką palaikyti, gaivinti tų ša-
lių lietuvių bendruomenes bei jauni-
mą. 1972 m. buvo įsteigta Pasaulio lie-
tuvių jaunimo sąjunga su valdybos
branduoliu pietinėje P. Amerikoje –
Brazilijoje, Argentinoje, Urugvajuje.
Tuomet visos trys šalys buvo valdomos
karinių diktatūrų, iš P. Amerikos ne-
buvo įmanoma su kitomis šalimis pa-
laikyti sklandžių ryšių. Čia pasitar-
navo PLJS Ryšių centras Čikagoje.
Dar kitas Romo su talkininkais užda-
vinys buvo sėkmingai išvystyti PLJK
programą visumai, visokių šalių at-
stovams ir pritaikytą P. Amerikos jau-
nimo reikmėms, vietos galimybėms.

Romo palikimas padeda liūdesį
ženklinti viltimi ir dėkingumu. Suge-
bėjo susikalbėti su kiekvienu, lengvai
bendrauti, pasižymėjo tiesumu, gero ir
gėrio troškimu, rūpesčiu bendram la-

Palikimas – liūdesį ženklinti viltimi
Iš atsisveikinimo su a. a. Romu Sakadolskiu popietės balandžio 9 d. Vilniuje

T. Antanas Saulaitis, SJ: ,,Dėkinga širdimi mename Romą, sugebėjusį žvelgti ir dirbti teigiamai, viltingai, su humoru, vis plačiau, vis giliau, su dėmesiu kiekvienam, kiekvienai, su
giliu rūpesčiu Lietuva ir visų bendra gerove”. Andriaus�Petrulevičiaus�nuotraukos

bui, meile Lietuvai ir lietuviams, at-
virumu pasauliui, geru humoru. Ne-
užmirštamas jo balsas bei rankų ju-
desiai, kai ką nors aiškino ar dėstė. Su-
gebėjo įžvelgti geriau, giliau ir kitaip,
išgirsti kitą asmenį su jautrumu žmo-
gaus savybėms, silpnybėms ir stipry-
bėms.

Su Romu ir Emilija mus sieja ir il-
gametė asmeniška draugystė, įskai-
tant sužieduotuves, santuoką, visą
bendravimą. Į juodu žvelgi kaip į vie-
netą tiek užsienyje, tiek Lietuvoje. 

Mename Romą dėkinga širdimi”.

Perskaityti Leono Narbučio prisi-
minimai: „Pirmą kartą su Romu su-
sipažinau 1968 metais, pirmosiomis ba-
landžio dienomis. Tais neramiais sep-
tintojo dešimtmečio laikais, kai ame-
rikiečiai kovojo Vietname, o juodao-
džiai ieškojo lygybės Amerikoje, „Mar-
gučio” laidos buvo transliuojamos iš
radijo stoties studijos, kuri kaip tik
buvo neramiame rajone prie Madi-
son ir Western gatvių sankryžos. 1968
metais, balandžio 4 dieną, buvo nužu-
dytas Martin Luther King. Kitą dieną
skambina man Petras Petrutis ir sako:
„Leonai, „Margučio” šiandien ne-
transliuosime, nes gatvėje – riaušės, o
studijos personalas, apimtas panikos,
sėdi užsirakinęs...  Mat vyksta pro-
testai dėl Kingo nužudymo. Paskam-
binsiu, kai sužinosiu, kada vėl galėsi-
me transliacijas pradėti”. 

Praėjo pora dienų, ir radijo stotis

surado mums alternatyvią studiją, iš
kurios vėl galėjome transliuoti. Jau pa-
vakare susiruošėm su Petru važiuoti
į studiją ir einame pro duris iš „Mar-
gučio” raštinės; kaip tik tuo metu
tarpduryje susitinkame jauną vaikiną.
Petras ir sako man: „Leonai, būk pa-
žįstamas su Romu Sakadolskiu. Jau su-
sitariau: jis bus mūsų bendradarbis”. 

Nors ilgą laiką bendravau su
Romu, bet tie mūsų gyvenimo „susi-
bėgimai”, nors artimi, bet visuomet
būdavo proginiai. Žinau, kad 1969 me-
tais jis buvo pakviestas  „Amerikos
balso” tapti neetatiniu korespondentu
Čikagoje, bet lygiagrečiai darbavosi ir
„Margutyje”. Esu tikras, kad Petro
Petručio dėka, nes Petras palaikė ar-
timus ryšius su „Amerikos balsu” – Ro-
mas ir pradėjo savo karjerą Washing-
tone. Pirmą kartą jis ten atsirado 1973
metais, o po ketverių metų sugrįžo
kaip Čikagos „Amerikos balso” biuro
korespondentas. Bet Romas Čikagoje
ilgai neužsibuvo, išsikėlė į Washing-
toną, tik šį kartą jau vadovauti „Ame-
rikos balso” lietuvių redakcijai.

Tada ir vėl prasidėjo mano tie-
sioginis bendravimas su Romu; jis
mane pakvietė tapti „Amerikos balso”
korespondentu Čikagoje. Tais laikais
gan artimai darbavausi ir „Marguty-
je”. Gerai atsimenu, kad tuo laikotar-
piu gaudavom daug informacijos iš
Romo apie tuometinę Lietuvos politi-
nę padėtį. O baigiantis devintajam
dešimtmečiui pradėjome gauti infor-

Darius Kuolys Mykolas Drunga



2016�BALANDŽIO�19,�ANTRADIENISDRAUGAS 7

„Jūratė ir Kastytis”, 1972 m. Kastytis – kairėje (Romas Sakadolskis), Jūratė – dešinėje
(Antanas Saulaitis). Archyvinė�nuotr.

macijos ir iš Lietuvių informacijos
centro New Yorke, kuriame dirbo Gin-
tė Damušytė. Gerai prisimenu sausio
13-ąją, nes tą vakarą man teko vesti
„Margučio” laidą: paleidi muziką į
eterį ir bėgi prie fakso, – kad apie Lie-
tuvos įvykius lietuviškai Čikagai ga-
lima būtų paskelbti naujausią infor-
maciją tiesiogiai eteryje.  

Kai 2006 metais Romas persikėlė į
Lietuvą, mes vėl pradėjome susitiki-
nėti. Bet šį kartą mus jungė jau ne tik
eteris, bet ir Kybartai. Nors Romas
gimė pokarinėje Vokietijoje, bet jo tė-
veliai kybartiečiai pasitraukė iš Lie-
tuvos su paskutiniu traukiniu iš Ky-
bartų. Taip įvyko, kad mūsų šeima, –
o aš tuo metu jau buvau aštuonerių, –
1944-jų liepos ar rugpjūčio mėnesį irgi
apleidome Lietuvą traukiniu iš Ky-
bartų. Ar mūsų traukinys iš Kybartų
geležinkelio stoties (tada vadintos Vir-
balio) buvo paskutinysis, nežinau, bet
jei taip, tai įdomus sutapimas... O per
pokalbius su Romu jau Lietuvoje vi-
suomet tekdavo pasakoti, kas naujo
vyksta Kybartuose. Jaučiu, kad Ky-
bartai jo širdyje užėmė ypatingą vietą,
nes visad jautė sąlytį su tėvyne per
savo tėvus.

Paskutinį kartą susitikome pra-
ėjusį spalį.   

Perskaityti Violetos Kelertienės pri-
siminimai: „Romą Sakadolskį, kaip
ir jo gyvenimo draugę Emiliją, teko lai-
mė pažinti daugiau negu 35 metus.
Man Romas visada sudarė ypač au-
tentiško žmogaus įspūdį, virš visko
jam buvo lietuvybė ir Lietuvos ateitis,
jos kultūra, mokslas, švietimas. Per tai
mes ir susipažinome, nes apie 1970-uo-
sius Romas ir Emilija kartu su Pa-
saulio lietuvių jaunimo sąjunga įstei-
gė Lituanistikos seminarą, dviejų sa-
vaičių intensyvius, uždarus vasaros
kursus, kur išeivijos studentams buvo
dėstomi visi dalykai, susiję su litua-
nistika – nuo kalbos, literatūros, isto-
rijos iki vienkartinių kursų, pvz., di-
sidentinė spauda, išeivijos teatras, ar-
cheologija ir pan. Seminaras veikė
maždaug 15 metų.

Sakadolskiai globojo visą semi-
narą, subūrė gerus lektorius, rūpino-
si ne tik būstu, paskaitom, finansais,
bet ir jaunimo, savanoriškai uždaryto
į vienuolyną, gerove, tvarka, discipli-
na. Romą aš atsimenu tai prakaituo-
jantį Amerikos Vidurio Vakarų vasa-
ros karštyje, velkantį savo suvežtą
universiteto lygio biblioteką iš auto-
busiuko, kad kursai galėtų vykti kuo
aukštesniu lygiu; kitą kartą vaidi-
nantį griežtą seminaro „tėvą”, kai da-
lis jaunimo nusižengė seminaro tai-
syklėms – pabėgo picos į netolimą
miestelį. Visi beveik verkdami pripa-
žino savo kaltę, suprato užgavę gerojo

Romo širdį, paskui dar intensyviau
kalė linksnius ir kitką. Sakadolskiai
buvo seminaro globėjai visom pras-
mėm, nes kursantai ir lektoriai būda-
vo kartu visą parą, paskaitos ir ypač
mokymasis tęsėsi non-stop. O per se-
minaro rankas praėjo keli šimtai, gal
net pusė tūkstančio gabių studentų, –
vėliau matydavau jų vardus tarp išei-
vijos aktyvistų, rašančių į spaudą, da-
lyvaujančių daugybėje frontų, net ir
Lietuvoje, prieš Atgimimą ir jau po.

Prisimenu, kaip Algirdas Grei-
mas dar 1976 m. man pasakojo, kad ge-
riausią jo gyvenime interviu su juo
darė jaunuolis su keista pavarde, pa-
skui pats prisiminė: „Aha, tai buvo Sa-
kadolskis”, kuris, mažai žinodamas
apie semiotiką, labai greitai susi-
orientavo ir protingai parašė apie pa-
saulio pripažintą mokslininką. Galiu
paliudyti, jog man įvyko panašiai. Kai
Romas su manim ruošė laidą „Ameri-
kos balsui”, mano nuostabai iš manęs
išgavo įdomiausių minčių apie mano
disertacijos temą, minčių, kurių aš pati
net nežinojau, kad turiu ir žinau. Ro-
mas – neeilinio gabumo suvokėjas,
nuostabaus balso, iškalbos ir dikcijos,
nekalbant apie lietuvių kalbos niuan-
sų žinias, žodyno platumą. Kito tokio
profilio, tokio talentingo, tiek dirban-
čio ir, deja, save alinančio, išeivijoje tik-
rai nebuvo.

Viena mūsų „sergančia” Lietuva
tema, pradėta vystyti dar seminaro lai-
kais, buvo ne tik, kaip dirbti Lietuvai
reikšmingą darbą Amerikos fone, ką
kai kuriems iš mūsų pavyko padaryti,
bet ir kaip persikelti gyventi į Lietuvą
ir ten įsiterpti į vietinį gyvenimą.
Svajodami sakydavom, kad persikel-
sime į Vilnių, įsteigsime priemiestį „Iš-
eivėnus” ir infiltruosime į kraštą savo
idėjas. Taip kalbėdavome 1980-ųjų pra-
džioje, kai šviesos Lietuvoje dar nesi-
matė. 

Romas sukaupė didelę biblioteką
savo namuose, vežė archyvinę me-
džiagą, popierinę ir garsinę, jau per-
duotą ir dar perduotiną, liksiančią
Lietuvoje. 

Jam daug gerų bruožų buvo duo-
ta, tiesiog įgimta, bet jis mokėjo viską
paversti tėvynei naudingomis kon-
cepcijomis, niekad nenustojo dirbęs ir
save spaudęs atlikti kuo daugiau. Nuo
to laiko, kai Romas ir Emilija įsikūrė
Vilniuje, visada apsistodavau pas juos.
Romas vis akindavo mane kuo daugiau
reikštis naujojoj Lietuvoj, džiaugėsi,
kai atvykdavau mokslo tikslais, o aš
matydavau, kaip jis nusnūsta kelioms
valandoms kėdėje prie kompiuterio
ir vidury nakties jau vėl verdasi kavos,
vėl, kad ir išvargęs, kad ir dažnai
skausmuose, grįžta prie nesibaigiančių
darbų, paskaitų, ateinančių knygų pa-
siskolinti žurnalistikos studentų, o

jeigu dar jie pasilikdavo pasikalbėti, tai
jam jau būdavo šventė. Jis buvo gimęs
mokytoju, plataus akiračio žmogus,
savo laikmečio fenomenas. 

Lai jis būna Sakadolskis, unika-
lus, bet tiek pat tautai atsidavęs ir at-
likęs kaip ir anie Lietuvos patriotai”.

Gintė Damušytė: „Negaliu prisi-
minti to tikslaus momento, kada su-
sipažinau su Romu. Tik žinau, kad gy-
venant Amerikoje mus siejo nepa-
prastas solidarumas, nuo mažens tėvų
skatinamas tikėjimas, kad Lietuva
bus nepriklausoma ir laisva (nors ir
nebuvom tikri, ar tos dienos sulauk-
sime), o dar ir supratimas, kad priva-
lome įveikti informacinės izoliacijos
sąlygas, kuriomis sovietų okupacijos
laikotarpiu gyveno lietuvių tauta.
Mūsų bendradarbiavimas buvo ypač
stiprus, kai Romas dirbo „Amerikos
balse” Washingtone, o aš – Lietuvių in-
formacijos centre New Yorke. 

Kai 1979 m. buvo nuspręsta įsteig-
ti Lietuvių informacijos centrą, kuris
Lietuvos pogrindžio spaudai užsieny-
je suteikė galingesnį skambesį, krei-
piausi į Romą dėl patarimo. Kaip pro-
fesionalus žurnalistas Romas puikiai
suprato, kad religijos laisvė yra viena
iš laisvių, būtinų gyvenant demokra-
tinėje visuomenėje. Todėl jis ir jo re-
dakcija labai vertino, kai gaudavo
pogrindžio spaudos leidinį „Lietuvos
Katalikų Bažnyčios kroniką”, kurią
„Religinė šalpa” vertė, publikavo ir pla-
tino anglų kalba.

Prasidėjo kūrybiškas bendradar-
biavimas su Romu, kai rašomosiomis
mašinėlėmis, palyginus negausiais ti-
ražais multiplikuojama ir skleidžiama,

pogrindžio spauda Lietuvoje pradėjo
pasiekti užsienį. Mums rūpėjo tą in-
formaciją objektyviai ir įtikinančiai
perduoti skeptiškai nusiteikusiam Va-
karų pasauliui, taip pat už geležinės
uždangos esančiai Lietuvai. 

Pagrindinė „Amerikos balso” mi-
sija buvo pramušti informacinę izo-
liaciją, pateikti Lietuvos žmonėms
daugiau informacijos apie tai, kas iš
tiesų vyksta pasaulyje, kas vyksta ap-
link patį žmogų. Romas tai darė siste-
mingai ir planingai, ir kartais lavi-
ruodamas ant įstatymo ribos. „Ame-
riko balso” administracija buvo jaut-
ri ir atsargi. Nenorėjo, kad laidomis
būtų kurstomos nepagrįstos klausy-
tojų viltys. Romas turėjo daug lojalių
klausytojų Lietuvoj. 

Sąjūdžio laikais „Amerikos bal-
sas”, kaip ir Lietuvių informacijos
centras, tapo Sąjūdžio veikėjų prie-
mone pasakoti Lietuvai ir pasauliui,
kas vyksta Lietuvoj. Bet ir „Amerikos
balse” dirbo įvairių pažiūrų žmonių,
ir ne visi jie buvo palankūs Baltijos ša-
lių reikalui. Administracijos atsar-
gumas kartais būdavo perlenkiamas. 

„Amerikos balsas” turėjo auksinę
taisyklę, kad kiekvienai žinutei būti-
nas antras patvirtinantis šaltinis. Re-
dakcija sugalvojo įkurti kone savo ži-
nių agentūrą, kuri leido žinių iš Lie-
tuvos biuletenį „Advisories”. Šis biu-
letenis buvo platinamas visoms „Ame-
rikos balso” redakcijoms, įskaitant
centrinį žinių skyrių. Tokiu būdu ži-
nios apie Sąjūdį atsidurdavo ne tik lie-
tuvių laidose. Šitaip kūrybiškai Romas
apėjo biurokratinius rėmus. Lietuvių
informacijos centras suprato „Ame-
rikos balso” darbo esmę ir padėjo Ro-
mui. Mes buvom kūrybingi partneriai,
kurie su gerais rezultatais įveikėme
Lietuvos informacinę izoliaciją ir žinių
apie Lietuvą vakuumą užsienyje. Yra
dar daug dalykų, kuriuos būtų galima
papasakoti, bet tam reiktų atskiros
knygos, – ir ne vienos. 

Gūdžiais sovietiniais laikais, kai
tikrai nebuvo jokio pagrindo vilčiai,
kad Lietuva netrukus bus laisva, Ro-
mas nenustojo tuo tikėti ir to siekti
konkrečiais darbais. Atgimimo lai-
kais Romas atliko svarbų vaidmenį in-
formuojant plačiąją Lietuvos audito-
riją apie nesustabdomą Sąjūdžio trau-
kinį ir Lietuvos kelią į valstybės at-
kūrimą. Ir nuostabu, kad grįžęs namo
į Lietuvą su žmona Emilija, jis ir toliau
nuosekliai puoselėjo tas pačias verty-
bes – pagarbą tiesai ir nuomonių įvai-
rovei bei pilietinį sąmoningumą. Am-
žiną atilsį.

Parengė Vitalius Zaikauskas

Audronė Nugaraitė Rytas Staselis Donatas Katkus
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Į provokacijas JAV galėjo atsakyti rimčiau
Vilnius/Miami (BNS) – JAV vals-

tybės sekretorius John Kerry pareiš-
kė, kad Amerikos karo laivas turėjo tei-
sę pradėti šaudyti į Rusijos naikintu-
vus, kurie praėjusią savaitę provo-
kuojamai skraidė labai arti jo, kai tas
eskadrinis minininkas plaukė Baltijos
jūroje tarptautiniuose vandenyse.

Valdomomis raketomis apgink-
luotas minininkas „USS Donald Cook”
pranešė, kad Rusijos šturmo lėktuvai
Su-24, skraidydami poromis, balan-
džio 11–12 dienomis ne vieną kartą pra-
skrido vos per 9 metrus nuo jo. Duo-
damas interviu televizijai „CNN Es-

panol”, J. Kerry pasmerkė Rusijos
veiksmus ir pabrėžė, kad pagal karinių
veiksmų taisykles tie lėktuvai galėjo
būti numušti.

Visais atvejais karinis vadas turi
teisę ginti savo laivą, lėktuvą ar kito-
kį objektą. Tikimasi, kad vadas priims
geriausią sprendimą, ar jo laivui arba
kitam objektui gresia betarpiškas pa-
vojus.

Baltųjų rūmų atstovas Joshoa
Earnest sakė, kad JAV išsakė savo su-
sirūpinimą per savo karinį atašė JAV
ambasadoje Maskvoje.

Vilnius/Washingtonas (BNS) –
Lietuvai kol kas sunkiai sekasi užtik-
rinti vaikų teises ir kovoti su mažumų
diskriminacija, perspėjo Jungtinės
Valstijos kasmetinėje ataskaitoje apie
žmogaus teisių situaciją pasaulyje.

„Rimčiausios žmogaus teisių
problemos yra susijusios su teisingu-
mo sistema, vaikų gerove ir netole-
rancija mažumoms”, – rašoma pa-
skelbtame dokumente, kuriame Was-
hingtonas nevengė kritikuoti ir savo
sąjungininkų.

Jungtinių Valstijų pareigūnų ver-
tinimu, kai kuriuose kalėjimuose ir su-
laikymo įstaigose Lietuvoje sąlygos ne-
atitinka nustatytų standartų, toliau iš-
lieka ilgalaikio ikiteisminio laisvės at-
ėmimo problema.

„Vaikai patiria išnaudojimą ir
šeimose, ir institucijose, į kurias jie vis
dar patenka, nepaisant pavojaus jų

sveikatai ir padidėjusios nepilnamečių
nusikalstamumo, prekybos žmonėmis
ir prostitucijos rizikos”, – teigia JAV
Valstybės departamentas.

Anot Washingtono, Lietuvoje ne-
tolerancija pasireiškia ksenofobija,
antisemitizmu, išankstiniu nusista-
tymu prieš etnines mažumas ir prieš
lesbietes, gėjus, biseksualus, transly-
čius asmenis ir hermafroditus.

Dokumente atkreipiamas dėme-
sys, kad Lietuvoje galioja Nepilname-
čių  apsaugos nuo neigiamo viešosios
informacijos poveikio įstatymas, ri-
bojantis informaciją, kuria „niekina-
mos šeimos vertybės, skatinama kito-
kia, negu Konstitucijoje ir Civiliniame
kodekse įtvirtinta santuokos sudary-
mo ir šeimos kūrimo samprata”. Ho-
moseksualų teisių gynėjai teigia, kad
šis įstatymas riboja informacijos sklai-
dą apie seksualines mažumas.

Vilnius („Draugo” info) – Su bu-
vusia JAV valstybės sekretore Made-
leine Albright balandžio 16 dieną su-
sitikęs užsienio reikalų ministras Li-
nas Linkevičius tikisi, kad ji rudenį at-
vyks į Vilnių dalyvauti Lietuvos dip-
lomatinių santykių su Vakarais at-
kūrimo 25-mečio renginiuose. 

L. Linkevičius ir buvusi JAV dip-
lomatijos vadovė susitiko Bratislavo-
je, kur vyko tarptautinis saugumo fo-
rumas. 

Ministras teigė, kad susitikime M.
Albright pareiškė, jog ,,Rusija pažeidė
daugelį (1997 metų NATO ir Rusijos su-
tarties) normų ir nepateisino lūkes-
čių”. Ši sutartis buvo parengta tuo
metu, kai M. Albright ėjo valstybės
sekretorės pareigas. 

Pastaruoju metu sutarties nuo-
statos dažnai minimos, diskutuojant
dėl Rusijos veiksmų Ukrainoje bei
Baltijos jūros regione ir NATO pajė-
gumų Baltijos šalyse stiprinimo. 

Vilnius/Ženeva
(ELTA) – Kaip prane-
ša užsienio žiniask-
laida, Tarptautinės
krepšinio federacijos
Europos padalinys
(FIBA Europe) 14-ai
Europos federacijų iš-
siuntė laiškus, ku-
riuose informuojama
apie jų pašalinimą iš
2017 metų Europos
čempionato.

Tokius laiškus
gavo Slovėnijos, Kroa-
tijos, Serbijos, Juod-
kalnijos, Makedonijos, Rusijos, Ispa-
nijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Lie-
tuvos, Italijos, Graikijos, Izraelio, Len-
kijos bei Turkijos federacijos.

Toks sprendimas priimtas dėl to,
kad šių šalių ekipos pasirinko daly-
vauti Eurolygos ir Europos taurės

turnyruose, o ne naujai FIBA įkurto-
je Čempionų lygoje.

„FIBA Europe”  laiške informuo-
ja, kad jeigu duomenys apie klubų pa-
sirinktus turnyrus nėra teisingi, juos
galima patikslinti iki balandžio 20
dienos.

Roma (ELTA) – Toskanoje par-
duodama vila, kurioje kadaise gyve-
no Mona Lisa. 

Vila šiandien žinoma „Antino-
ri” vardu, ją tikimasi parduoti už
daugiau kaip 10 mln. eurų. 

Netoli Florencijos stovinti vila
1498–1517 metais priklausė Francesco
del Gioconda šeimai. Šis buvęs Lisa
Gherardini vyras. Ar paveiksle tikrai
įamžinta Lisa Gherardini, nėra vi-

siškai aišku. Tačiau daugelis mano,
kad Florencijos šilko prekeivis F. del
Gioconda 1503 metais užsakė Leo-
nardo da Vinci nutapyti savo žmonos
portretą.

Parduodama vila yra 2 800 kvad-
ratinių metrų dydžio. Sklypui dar
priklauso koplyčia ir keli kiti pastatai,
taip pat 3 700 kvadratinių metrų dy-
džio sodas. 

Tokijas (ELTA) – Baiminantis,
kad šalyje vėl įvyks žemės drebėjimas,
pareigūnai liepė evakuotis beveik 250
tūkst. žmonių. 

Pastarąją savaitę Japonijos piet-
vakariuose esančią Kyushu salą su-
krėtė du stiprūs žemės drebėjimai.
Per juos žuvo mažiausiai 42 žmonės.
Japonijos meteorologijos agentūra
pranešė, kad per ateinančias dienas vėl
gali prasidėti požeminiai smūgiai. 

Per žemės drebėjimus nukentėjo

daugiau kaip tūkstantis žmonių, nu-
niokoti pastatai, keliai ir tiltai. Apie
30 tūkst. gelbėjimo tarnybų darbuo-
tojų ieško išgyvenusiųjų. Policijos
duomenimis, 11 žmonių vis dar lai-
komi dingusiais. 

Pirmadienį parlamente kalbėjęs
Japonijos premjeras Shinzo Abė sakė,
kad reikia dėti daugiau pastangų,
norint užtikrinti žmonių saugumą ir
paragino paskelbti regioną nelaimės
zona. 

Rusiją baugina saugesnės Baltijos šalys 
Maskva (Alfa.lt) – Rusija pasi-

naudos retomis derybomis su NATO,
kad pasisakytų prieš Aljanso „visiškai
nepateisinamą” kariuomenės telkimą
Baltijos valstybėse, pareiškė Maskvos
ambasadorius Briuselyje, pridurda-
mas, kad Aljansas naudojasi Ukrainos
krize kaip pretekstu. 

Rusijos ir NATO ambasadoriai
balandžio 20 dieną pirmą kartą susi-
tiks oficialių derybų po dvejų metų
pertraukos ir aptars saugumo prob-
lemas, tarp jų krizę Ukrainoje.

Rusijos atstovas prie NATO Alek-
sandras Gruško sakė: „Šiandien tu-
rime karinę santalką Baltijos jūroje,
kas mūsų nuomone yra visiškai ne-

pateisinama, NATO ir Rusijos santy-
kių būklė yra labai bloga”. Jis sakė,
kad bendrauti tapo sunkiau, kai
NATO įšaldė bet kokį bendradarbia-
vimą su Maskva dėl Krymo atplėšimo
nuo Ukrainos 2014-ųjų kovą.

NATO ir jos partnerės Rusijos at-
stovai susitikdavo reguliariai iki Uk-
rainą ištikusios krizės, dėl kurios,
daugelio nuomone, kilo grėsmė grįž-
ti prie Šaltojo karo laikų priešpriešos.
„NATO nusprendė plėstis, persikėlė
arčiau Rusijos sienų, – teigė A. Gruš-
ko. – NATO turi pasirinkti, kokių
santykių su Rusija ji nori ilgesniu lai-
kotarpiu”.

Rugsėjį Lietuvoje svečiuosis M. Albright

Ar Lietuva žais Europos krepšinio čempionate?

JAV ataskaitoje – pyla Lietuvai
Praha („Draugo” info) – Čekija,

kurios pavadinimas angliškai iki šiol
skambėjo kaip „Czech Republic” nuo
šiol norėtų būti vadinama „Czechia”.
Vokiškai naujasis šalies pavadinimas
turėtų būti „Tschecien”, o prancūziš-
kai – „Tschequie”. 

Šalis neatsisako oficialaus pava-
dinimo Čekijos Respublika, tačiau
kasdienėje kalboje norėtų būti vadi-
nama trumpiau. Angliškai šalis ir
dabar kartais vadinama „Czech”, ta-
čiau kalbininkai pabrėžia, kad tai
yra būdvardis, o ne šalies pavadini-

mas.
1993 m. įkurtos valstybės – Čekija

ir Slovakija – susidarė skilus Čekoslo-
vakijai. Pasaulyje šis atvejis irgi ne-
būtų pirmasis, juo labiau, kad buvo
svarstytas ir „Lithuania” vardo keiti-
mas. 

Idėjos kritikai tikina, kad pavadi-
nimas „Czechia” – pernelyg panašus į
Rusijai priklausančios Čečėnijos (ang-
liškai – „Chechnya”) pavadinimą. 

Naują pavadinimą dar turi pa-
tvirtinti  šalies parlamentas ir ap-
svarstyti Jungtinės Tautos.

Čekija nebenori būti Čekija 

Parduodama Mona Lisa vila

Baiminantis žemės drebėjimo japonai palieka namus

Mona Lisa nebeturėtų kur sugrįžti.                                                                    Vikipedija�nuotr.

FIBA pranešė apie Lietuvos krepšinio komandos pašalinimą
iš 2017 metų čempionato.                                               Tv3�nuotr.
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Upton Sinclair romano „Džiunglės”
renginys Jane Addams Hull-House Ilinojaus universitete Čikagoje

GIEDRIUS SUBAČIUS

Balandžio 14 dieną Ilinojaus universi-
teto Čikagoje Jane Addams Hull-Hou-
se muziejuje vyko diskusija apie Upton
Sinclair romaną „Džiunglės”: „Propa-
ganda prieš literatūrą, litera tūra kaip
propaganda”, pagrindinis pranešėjas
Northwestern universite to asocijuo-
tasis profesorius Bill Sava ge. Renginį or-
ganizavo Hull-House ir „Chicago Lite-
rary Hall of Fame” (vadovas Richard
Reeder). 

Renginys prasidėjo nuo maisto –
lietuviško kugelio ir burokėlių
salotų bei meksikietiškų tama-

les. Hull-House šeimininkės Lauren
Rhodes ir Rachel Caidor maistą rinko
jungda mos dvi tradicijas: lietuvių, ap-
rašytų ,,Džiunglėse”, gyvenusių Či-
kagos „Back of  the Yards” rajone
anais laikais, ir meksikiečių, apsisto-
jusių ten dabar (pavyzdžiui, Šv. Kry-
žiaus lietuvių bažnyčia šiandien la-
biausiai tarnauja jų poreikiams). 

Lauren Rhodes ir Rachel Caidor
atidarė renginį, džiaugėsi galėdamos
suburti įvairias Čikagos bendruo me-
 nes, Rachel lūpose dažnai skambėjo žo-
dis „kugelis”, o Lauren – „labas”,
„ačiū”, latviškas „paldies”. Kalbėta
apie socialinę nelygybę, prieš kurią ko-
vojo tiek Jane Addams, tiek Upton
Sinclair. Yra žinoma, kad Sinclair lan-
kėsi Hull-House, kai rinko me džia gą
savo būsimam romanui 1904 me tais, jis
pietavo su Jane Addams. Ka dangi da-
bartinis renginys kaip tik vyko buvu-
sioje valgykloje, tai neatstoja mintis,
kad prieš 112 metų šioje patalpoje pie-
tus valgyti turėjo ir pats „Džiunglių”
autorius. 

Oracle teatro aktorius Andrew
Rathberger perskaitė kelias „Džiung -
lių” ištraukas: apie Jurgio Rudkaus
šeimos keliavimą tramvajumi pro dau-
gybę nušiurusių namų iki Čika gos
skerdyklų, kur juos pasitiko ypa tingi
garsai ir kvapai, apie vaikus, parda-
vinėjančius laikraščius, ren kan čius
gatvėse cigarų nuorūkas, mie gančius
tarpuvartėse, apie Tamo šių Kušleiką,
lietuvių vestuvėse ne nu taikantį gro-
jamų natų, bet įkvėptą smuikininką.
Rathberger pasidalijo patirtimi apie jų
teatre pastatytas Sinclair „Džiung-
les”. Jurgį Rudkų ten vaidinęs afroa-
merikietis aktorius, kartu išryškinęs
ne tik sociali nės, bet ir rasinės nely-
gybės problemas. 

Prof. Bill Savage kalbėjo apie daug
įvairių dalykų, bet būdamas literatū-
ros specialistas, daugiausia dė mesio

Diskusijų dalyviai Hull-House valgykloje

kreipė į literatūrinius „Džiun g lių”
aspektus. Jis surinko daug cita tų iš
spausdintų romano recenzijų, tiek la-
bai teigiamų (Sinclair buvo lygina-
mas su Emile Zola, prancūzų natūra-
lizmo literatūros pradininku), tiek
neigiamų – net pats Prezidentas Theo-
dore Roosevelt, nors paveiktas
„Džiung lių” pakeitė mėsos gaminimo
kontrolės įstatymus, Sinclair vadino
muckraker „mėšlo grabotoju” ir ne mė-
 go jo literatūros. Profesoriaus Savage
nuomone, kad ir kaip kritiš kai būtų
apie „Džiungles” kalbama, tai jaudi-
nanti liūdna herojaus dar bininko Jur-
gio Rudkaus istorija. Tai realizmas,
įgalinęs literatūrą kalbėti apie bet ko-
kio žmogaus istoriją, ne būtinai apie
princus aukštose pilyse. Tai ne už-
slėptų užuominų ir lukštentinų kodų
literatūra, tai tiesus, atviras, skau-
dus realybės pasakojimas. Sinclair
pririnko baisių faktų apie susižeidi-
mus ir užsikrėtimus, skerdžiant gy-
vulius, apie gimdymus, pasibaigian-
čius mirtimi, apie gatvės baloje pa-
skendusio vaiko mirtį. Ir literatūroje

Iš k.: Lauren Rhodes, prof. Bill Savage, Andrew Rathgeber

taip galima daryti. Tik Sa vage negalėjo
pritarti tam, kad Sin clair atrinko vien
juodas gyvenimo spalvas, kad nematė
kitokių gyvenimo atspalvių, neparodė
jo kompli kuo tesnio; pavyzdžiui, igno-
ravo tuo metu ypač aktyvią parapijų
veiklą – atsvarą sunkiai pakeliamai
kasdienybei. 

Diskusijose, be kitų minčių, kel tas
klausimas, ar tiksliai romane pa vaiz-

duota lietuvių emigracija. Kal bėta
apie netyčinį Sinclair patekimą į lie-
tuvių vestuves, kurios labiausiai ir nu-
lėmė jo norą pasirinkti lietuvius savo
knygai. Buvo dalijama skrajutė apie
vyksiančią 2–3 valandų ekskursiją
pėsčiomis po Čikagos skerdyklų rajo-
ną (balandžio 24 d., sekmadienį, 10 val.
r., ekskursija prasidės nuo S. Hals ted
ir Exchange Ave. sankryžos). 

Prof. Bill Savage Rengėjų�nuotraukos
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Kaune įsikūrusi leidykla „Terra Publica” ne-
seniai išleido solidžią, gausiai iliustruotą ir
labai įdomią knygą „Prie stalo visa Lietuva”.

Gausus leidėjų suburtas autorių kolektyvas įdėjo
daug darbo, kad kruopščiai ištyrinėtų ir skaityto-
jams pateiktų labai įdomią medžiagą apie Lietuvos
mitybos ir maisto kultūrą nuo seniausių laikų iki
šių dienų, pristatytų įvairių Lietuvoje gyvenusių so-
cialinių sluoksnių bei tautų virtuvę. Tai pirmoji to-
kios apimties knyga, kurios puslapius verčiant
prieš akis prabėga ne vienas šimtmetis, suformavęs
savitą, daugiasluoksnę, įvairiaspalvę Lietuvos
maisto kultūrą.

Skaitydamas šią knygą kiekvienas gali susi-
pažinti su seniausiais archeologiniais radiniais, ku-
rie liudija apie protėvių maistą, čia atskleidžiamos
Lietuvos didikų ir valdovų kasdienybės ir puotų pa-
slaptys, pasakojama, ką valgė vienuoliai, itin daug
dėmesio skiriama tarpukario virtuvei, to meto res-
toranams ir kavinėms, taip pat pateikiama įdomių
detalių apie tai, ką valgė visi trys to meto Lietuvos
prezidentai, kiti įžymūs žmonės.

Gausiai į knygos pristatymą Maironio lietuvių
literatūros muziejuje susirinkę skaitytojai sužino-
jo, kad ši vieta pasirinkta knygai pristatyti neatsi-
tiktinai – būtent Maironio namuose, kuriuos jis Kau-
no centre nusipirko 1909 metais, iki 1914-ųjų veikė
mergaičių namų ūkio mokykla, kur jos mokėsi ir
maisto  gaminimo paslapčių, o taip pat daržinin-
kystės, nes čia būta nemažo daržo ir sodo.

Leidyklos „Terra Publica”, kasmet išleidžian-
čios apie 50 pavadinimų įvairių knygų vadovas Vy-
tautas Kandrotas pasidžiaugė, kad pavyko suburti
puikų autorių kolektyvą, dirbusį išradingai ir įdo-
miai – tai leido parengti išties vertingą ir intri-

Išleista�knyga�apie�tai,�ką�valgė�
Lietuvos�prezidentai�ir�kiti�garsūs�žmonės

Naujoji knyga – ir puošni, ir išsami. 

guojančią knygą apie lietuvišką virtuvę. 
Knygoje rado vietą ir garsių rašytojų Juozo

Tumo-Vaižganto, Juozo Grušo, Salomėjos Nėries, Ba-
lio Sruogos, taip pat menininkų Juozo Zikaro, Bori-
so Dauguviečio ir kitų virtuvių, mėgstamo maisto ap-
rašymai, o skyrių apie prezidentų Antano Smetonos,
Aleksandro Stulginskio ir Kazio Griniaus maisto po-
mėgius parašiusi Istorinės prezidentūros Kaune is-
torikė Justina Minelgaitė pateikė anksčiau negirdėtų
detalių apie svarbiausių valstybės vyrų mėgtą mais-
tą ir jų bei jos šeimos narių maitinimosi ypatumus.       

Apie tai, kaip maitintasi 1918–1940 metais Lie-
tuvoje knygoje rašo ir pristatymo metu pasakojo Vil-
niaus universiteto istorijos daktaras Norbertas Čer-
niauskas. Jis sakė, kad dar viduramžiais Lietuvos di-
dikai rengdavo ilgas puotas, kurios prasidėdavo  6 val.
v. ir tęsdavosi net po aštuonias valandas, o jų metu
stalus nukraudavo kokiais 25 ar dar daugiau skir-
tingų patiekalų, tarp kurių būdavo ir povai, avinai,
gulbės, riebūs gaidžiai.  

Vos Nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje
maitintasi kukliai, ir nors elitas buvo visko pertekęs,
bet apie 90 proc. gyventojų virtuvė buvusi skurdi. Ta-
čiau jau netrukus padėtis keitėsi, ir ketvirtajame pra-
ėjusio amžiaus dešimtmetyje maitinimasis labai
pagerėjo. 

„Man teko skaityti 1965 metų išeivijos ‘Metme-
nų’ žurnale paskelbtą straipsnį, kuriame Ameriko-
je gyvenęs teisininkas Vytautas Vaitiekūnas, pripa-
žinęs, jog 1918–1940 metais Lietuva mažai kuo galė-
jo prilygti Amerikai, teigia, kad savo saldainiais ne
tik prilygo, bet ir pralenkė ją. Kita vertus, tuo metu
pagal sunaudojamų per parą maisto energetinės
vertės kalorijų skaičių – 3 tūkstančius Lietuva Eu-
ropoje užėmė tikrai aukštą penktą vietą”, – pasako-
jo istorikas.

Jis šmaikščiai prisiminė 1934-uosius metus, kai

dėl tuomečio Vokietijos sprendimo neįsileisti lietu-
viškos žemės ūkio produkcijos  į šalį Lietuvoje nebuvo
kur dėti užaugintų žąsų, todėl kiekvienas valdinin-
kas, priklausomai nuo jo gaunamų pajamų, turėjo
pirkti po vieną ar kelias tas žąsis. Jų būta tiek daug,
kad kai kurie nupirktas žąsis tiesiog paleisdavę į gat-
vę, kur susidarydavo nemaži jų pulkeliai, o į svečius
tada žadėta eiti tik tuo atveju, jei valgiaraštyje nebus
keptos žąsies...

Ketvirtajame dešimtmetyje pienas ir žalmargės
tapo kone Lietuvos simboliu, labai sėkmingai dirbo
„Pienocentro” susivienijimas, kuris 1927 metais su-
jungė pieno perdirbimo bendroves, užsiėmė ir kiau-
šinių, vaisių supirkimu bei jų perdirbimu. 1940 me-
tais ištaigingus rūmus Kauno Laisvės alėjoje turėjęs
„Pienocentras” jau jungė 200 pieninių ir apie 2000
grietinės nugriebimo punktų.

1937 metais Lietuvoje veikė 89 malūnai, du cuk-
raus fabrikai, 32 saldainių ir šokolado fabrikai, 110
pieninių, 22 mėsos ir konservų įmonės, 38 spirito va-
ryklos, 11 alaus bravorų, 9 tabako ir papirosų fabri-
kai. Itin geros kokybės buvo saldainiai, garsiausi
buvo trys saldainių fabrikai – „Tilka” Kaune ir
„Rūta” bei „Birutė” Šiauliuose. 

N. Černiauskas domėjosi ir tuo, kaip buvo mai-
tinami to meto kariai. Jei iš pradžių dar būta nemažai
skundų, kuriuose rašyta „šerkit kareivius, nes bus
blogai”, tai jau po kelerių metų padėtis buvo žymiai
pagerėjusi, ir, sakysime, pirmojo pulko Ukmergėje ka-
riai per parą su maistu gaudavo net 4 000 kalorijų. Is-
torikas išvardino ir tai, ką valgė kariai – jų valgia-
raštyje būta ir grucės, ir šabalbonų, ir lokšenų.   

Istorikė J. Minelgaitė priminė, jog visi trys tar-
pukario Lietuvos prezidentai buvo kilę iš kaimo, tad
ir visų trijų mėgstamiausias patiekalas buvo tas pats
– tai virtos bulvės su rūgusiu pienu. A. Smetonos pus-
ryčius sudarė paprasti patiekalai – kumpis, sūris,

Dalis knygos autorių (iš k.): N. Černiauskas, R. Ruibienė ir J. Minelgaitė. A.�Vaškevičiaus�nuotraukos

Tautų Sąjungos atstovų vaišės Nepriklausomoje Lietuvoje.Prieškario šeimininkės darbotvarkė.
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Palmira Janušonis, gyvenanti Mundelein, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų paramos dėka dar ilgai
gyvuos lietuviškas spausdintas žodis.

Vita Zigmantienė, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol.  Nuoširdus ačiū, kad
remiate lietuvišką spausdintą žodį.

Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo Vargdienių seserys, Put -
nam, CT, pratęsė metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol.
Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Ona Kaselis, gyvenanti Saint Petersburg, FL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo 50 dol. Jūsų parama padės
skleisti lietuvišką žodį išeivijoje.

Joana Krutulienė, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

sviestas, duona, kava. Pietus Preziden-
tas valgydavo prezidentūroje su visa šei-
ma – žmona Sofija, dukra Marija (ji po
vestuvių 1927 metais iš prezidentūros iš-
sikraustė), sūnum Julium, dažnai prie
pietų stalo sėsdavo ir svečiuose buvę ka-
rininkai, kiti asmenys. 

Prezidentas labai mėgo kopūstų,
barščių sriubas, taip pat liesą mėsą,
bulvinius sklindžius.  Vakarieniau-
 davo jis apie 8 val. v., vakarienės metu
valgė tik šaltuosius patiekalus. Sme-
tonos buvę religingi, tad griežtai lai-
kydavęsi pasninko, jo metu nevalgy-
davę mėsos patiekalų. 

Knygoje yra įdėta ir sidabrinių
A. Smetonos indų iliustracija. Prezi-
dento Aleksandro Stulginskio valgia-
raštis irgi buvo panašus, tik jo dukra
Aldona labiausiai mėgusi kotletus su
bulvių koše. Kai Prezidento kadenciją
baigęs A. Stulginskis jau ūkininkavo
savo ūkyje Jokūbave, Kretingos rajone,
jis savo svečius mėgdavo pavaišinti
paties sumedžiota stirniena, kuri buvo
brandinama žemėje, bet toks patieka-
las ne visiems svečiams patikdavęs ir
gana sunkiai virškintas.

Per pobūvius virėjai ir padavėjai
į prezidentūrą buvo kviečiami iš vieno
geriausių Kauno restoranų „Metropo-
lis”. Šio restorano virtuvę mėgo ir A.
Smetona, ir A. Stulginskis. „Iškilmin-
gus pietus tarpukariu sudarė penki pa-
tiekalai – šaltasis užkandis, sriuba,
žuvies ar daržovių patiekalas, mėsa ir
desertas. Įvairių susiėjimų metu pre-
zidentai savo svečius vaišindavo ne
tik užsienietišku vynu, brendžiu, be-
nediktinu, vermutu, konjaku ar šam-
panu, bet ir lietuviškais gėrimais”, – pa-
sakojo J. Minelgaitė.

Vaisių vynas ir alus buvo mėgsta-
mi to meto lietuviški gėrimai. Knygo-
je rašoma, kad 1927 metais diplomatas
Petras Klimas pasirūpino užsienietiš-
ku vynu, už kurį buvo sumokėti 783 li-
tai. Taip pat buvo užsakomi ir nemaži
kiekiai spirito, medaus, cukraus ir
šaknų. Istorikai spėja, kad iš tokių
mišinių galėjo būti gaminama užpilti-
nė, likeris ar vienas populiariausių to
meto gėrimų – krupnikas. 

Taip istoriškai susiklostė, kad tar-
pukario Lietuvoje populiariausi, di-
džiausi ir gausiausiai lankomi resto-
ranai, kavinės, valgyklos, barai, bufe-
tai ir cukrainės buvo įsikūrę laikino-
joje sostinėje Kaune. Tais laikais tarp
maitinimo įstaigų skirtumų nebuvo
daug  – kavinėse buvo pardavinėjama
kava, arbata, pienas, saldumynai ir
alus, o restoranai nuo jų skirdavosi tuo,
kad prekiaudavo stipresniais svai-
giaisiais gėrimais, jų interjeras būda-
vo prašmatnesnis, o ant stalų privalė-
davo būti baltos staltiesės. Be to, res-
torano valgiaraštyje nebūdavo desertų
– saldumynų ir pyragaičių.

Žymiausi tarpukario Kauno res-
toranai buvo „Metropolis”, „Versalis”
ir „Trys milžinai”. Būtent juose apsi-
lankydavo daugiausia žmonių, mat
visi trys buvo įsikūrę Laisvės alėjoje ir
apie juos dažniausiai rašė to meto
spauda. Dar 1899 metais įkurtą „Met-
ropolį” 1922-aisiais nupirko Lietuvos
Vyriausybė, jis buvo labai  populiarus
tarp valstybės tarnautojų, diplomatų,
aukštuomenės atstovų. 

„Versalį”, kuris turėjo puikias
programas su įvairių šalių atlikėjais,
dažniausiai lankydavo verslininkai ir
bohemos atstovai. Čia buvo galima iš-
vysti ir baleto šokėjų pasirodymų, ir pa-
klausyti romansų. Išlikę dokumentai
liudija, kad tarp atlikėjų būta ir pran-
cūzų, ir šokanti mulatė, ir čigonų pa-
sirodymai, ir net Sibiro valkatų choras.

1937 metais Kauno karininkų ra-
movėje atidaryti „Trys milžinai” buvo
pamėgta karininkų vieta, kurioje buvo

įrengta didžiausia to meto pokylių
salė – joje 1938-aisiais vykusiame Spau-
dos baliuje vienu metu vaišinosi per
tūkstantį svečių. Maistas čia tarp aukš-
tų buvo gabenamas liftais, kurie iki šių
dienų neišliko – yra likusios tik jų
šachtos. Itin mėgstami buvo valstybi-
niai priėmimai Vasario 16-osios ar
kitų didžiųjų švenčių proga, kai pobū-
vio svečiai gaudavo planą su savo vie-
ta prie stalo. Puota prasidėdavo Prezi-
dento tostu, joje būdavo daug lietuviš-
kų elementų, o A. Smetona aukštyn kel-
davo ne šampano, o lietuviško midaus
taurę.

Naujojoje knygoje galima sužinoti
ir tai, ko buvo galima paragauti šiuose
restoranuose. Jų meniu būta išties
įspūdingo – lydekos salianka, lašišos
sriuba, Vienos šnicelis, file soute, Wel-
lingtono file, inkstai broche, kiškiena ir
panašūs patiekalai rodo, kad dažnai
orientuotasi į užsienietišką virtuvę ir
pasiūla buvusi tikrai labai įvairi.

Pati mėgstamiausia bohemos vie-
ta buvo Konrado kavinė, kurios veiklos
pradžia siekia net 1862 metus. Rašyto-
jai Vincas Krėvė ir Balys Sruoga buvo
ypač pamėgę šią Laisvės alėjoje įsikū-
rusią kavinę. Čia rinkdavosi visų sri-
čių menininkai ir kiekvieną kartą jie
sėdėdavo prie tų pačių stalelių. Poetas
Juozapas Herbačiauskas čia pat ką
nors akimirksniu sueiliuodavo, o kar-
tą režisierius B. Dauguvietis gana ug-
ningai aiškinosi savo santykius su B.
Sruoga. Populiari buvo ir lenkų bajo-
ro Aleksandro Perkausko įsteigta ka-
vinė, kuri nuo 1934 metų turėjo „Al-
donos” pavadinimą ir kuri buvo viena
didžiausių tokio tipo kavinių Baltijos
šalyse.

Labai mėgstami buvo ir vadina-
mieji Five-o-klockai, arbatėlės, kurias
rengdavo įvairios moterų draugijos, jų
metu buvo sprendžiami įvairūs visuo-
meniniai reikalai, geriama kava ir ar-
bata. Kavinėse buvo galima užsisaky-
ti „Spaustinės”, atkeliavusios iš suomių
kulinarinio paveldo – tai buvo arbata su
citrina ir šlakeliu alkoholio.

Tuo metu lietuvių virtuvę pasiekė
daug modernių vėjų – namuose atsi-
rado nauja, iki tol nebuvusi populiari,
vien tik maisto gamybai skirta virtu-
vės patalpa su virykle, indais, virtuvės
baldais. Įdomu ir tai, kad net kaimuo-
se plito kotletų, didžkukulių, šnicelių,
karbonadų gaminimas, nors anksčiau
šiuos patiekalus gamindavo tik per
šventes. Šeimininkės jau turėjo gali-
mybę lankytis maisto gaminimo kur-
suose, atsirado net vegetarizmo užuo-
mazgų ir vis labiau populiarėjo daržo-
vių vartojimas, sveiko maisto propa-
gavimas.

Maisto kultūra tuo metu buvo
gana aukšta, taip pat klestėjo ir gatvės
prekyba, lietuviai buvo ir dideli sma-
ližiai – apie tai liudija faktas, kad vien
1938 metais Kaune buvo išduota net 300
leidimų prekiauti ledais gatvėse. 

Knygos pristatymo metu įdomių
faktų apie kunigo ir rašytojo J. Tumo-
Vaižganto rengtas vaišes papasakojo jo
vardo memorialinio buto-muziejaus
vadovas Alfas Pakėnas, apie Salomėjos
Nėries ir jos vyro skulptoriaus Ber-
nardo Bučo virtuvę papasakojo poetės
memorialinio muziejaus Palemone va-
dovė Ina Aleksaitienė, apie Balio ir
Vandos Sruogų mėgtą maistą ir vaišes
kalbėjo jų muziejaus atstovė Birutė
Glaznerienė, nemažai įdomių detalių ir
faktų sužinojusi iš praėjusiais metais
mirusios Sruogų dukters Dalios Sruo-
gaitės. Intriguojantis ir linksmas buvo
ir skulptoriaus J. Zikaro memorialinio
muziejaus vadovės Rasos Ruibienės
pasakojimas. Visas tas įdomias istori-
jas galima rasti ir naujojoje knygoje
„Prie stalo visa Lietuva”. 

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

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

www.draugofondas.org

ViDAUS LiGOS 

AKiŲ LiGOS

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815–741–3220

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

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

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

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

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

Chicago, IL Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTė

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

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos�susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708–598–8101

Atkelta iš 1 psl.

Lietuvoje Kultūros diena minima
plačiai: vyksta tarptautinės kon fe ren-
 cijos, forumai, savivaldybių kul tū ros
darbuotojų apdovanojimai, kon certai,
parodos, akcijos,  kiti ren giniai. Viso-
je šalyje Kultūros dieną skleidžiasi
Taikos vėliavos, simbo lizuodamos Tai-
kos per Kultūrą idėją  ir išreikšdamos
pasiryžimą saugoti ir puoselėti dvasi-
nes bei materialines kultūros vertybes.
Taikos vėliava  iš kilmingai keliama
prie Lietuvos Res publikos Seimo. 

Kultūros dienos minėjimu ba lan-
džio 15-tąją, Taikos vėliavos kėli mu
valstybės mastu bei Taikos mies tų ir

mokyklų skelbimu Lietuva pirmauja
pasaulyje, būdama  pavyzdžiu kitoms
šalims. Prieš aštuonerius me tus  Lie-
tuva davė impulsą tarptauti niam ju-
dėjimui už Pasaulio kultūros dienos
paskelbimą su Taikos vėliavos simbo-
liu.

Šiais metais Lietuvos Respubli-
 kos Seime vyko tarptautinė konferen-
cija „Ar kultūra tampa valstybės pri-
oritetu?”. Kviečiame visus pamąsty ti,
ką turėtume daryti, kad kultūra taptų
prioritetu mūsų gyvenime.

LR generalinio konsulato Čikagoje
info ir nuotr.

Pasaulinė kultūros diena
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PAS MUS 
IR

APLINK MUS

� Balandžio 24 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. Čikagos Lietuvių tautodailės institutas
kviečia visus į lietuvių tautinių drabužių ir pri-
juosčių parodą, kuri vyks Tautodailės gale-
rijoje, Dailės muziejuje, PLC. Parodoje ma-
tysite senoviškas ir šiuolaikines austas pri-
juostes iš visų Lietuvos etnografinių apylin-
kių.  Paroda tęsis iki gegužės 15 d.  Mu-
ziejaus darbo valandos: šeštadieniais  nuo
9 val. r.  iki 2 val. p. p.  ir  sekmadieniais
nuo 11 val. r. iki  2 val. p. p. 

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi-
dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL 60632) balandžio 24 d. 10 val. r.
per šv. Mišias švęsime penktąjį Velykų sek-
madienį. Eucharistijos šventimą atnašaus
kun. Gediminas Keršys. Po šv. Mišių para-
pijos salėje Amerikos lietuvių Romos kata-

likių moterų sąjungos 20-toji kuopa ruošia
labdaros pietus (kugelį ir kavutę) paremti
Kauno kunigų seminariją.

� Lietuvių rašytojų draugija, balandžio 24
d. 2 val. p. p. Jaunimo centro Čiurlionio ga-
lerijoje rengia tradicinę ,,Poezijos pavasario”
literatūrinę popietę. Programa bus paskelbta
vėliau. Visi kviečiami dalyvauti.

� Gegužės 1 dieną 12:30 val. p. p. Lietu-
vos Dukterų draugijos valdyba PLC didžio-
sios salės vakarinėje dalyje rengia metinį vi-
suotinį narių susirinkimą. Susipažinsime su
nauja valdyba, išgirsime apie jos darbus ir
ateities planus. Kviečiame visas nares ir vi-
suomenę apsilankyti ir paremti šios se-
niausios labdaros organizacijos veiklą. Lau-
kiame naujų narių! Bus vaišės.

Lithuanian Day Festival 
Saturday, April 30, 2016 

11:30 am - 7:00 pm  
SS. Peter and Paul Parish Center  

Food  Music  Family Fun 
 Authentic Lithuanian food and beer provided by Grand Duke’s Restaurant of Chicago 

 Combo platter of 3 items (Cepelinai, Kugelis, Balandeliai) for $12  

 Entertainment, folk music, dances and songs 

 Art, souvenirs and gifts from Vendors 

 Demonstrations for making straw Christmas ornaments and decorating Easter eggs  

 Exhibits of Lithuanian culture 

 Movies about Lithuania 

 Games for children 

Lithuanian American Community of Grand Rapids   

1433 Hamilton Ave. NW  Grand Rapids, MI 49504 
Design by Don Astras, tempestmktg.com 

Muzikinis 
pavasaris 
Čikagoje

Balandžio 23 d., šeštadienį, 7 val. v.
,,Sielos”�galerijoje,�12711�127th.�St.,�Lemont,
IL�60439,�vyks�San�dros Avižienytės�poezi-
jos�knygos�,,Ką�vadinom�vardais”�sutiktu-
vės�ir�bardo�Vyganto�Kazlausko�kompak-
tinės� plokštelės� ,,Neišsiųsti� laiškai”� (eil.
Sandros�Avižienytės)�pristatymas.�

Balandžio 24 d., sekmadienį, 12:30
val.�p.�p.�Švč.�Mer�ge�lės�Marijos�Gimimo�pa-
rapijos�salėje,�6812�S.�Washtenaw�Ave.,�Chi-
cago,�IL�60629,�koncertuos�svečiai�iš�Lie-
tuvos�ir�Čikagos.

Balandžio 30 d., šeštadienį, 7 val. v.
,,Bunkeryje”,� 8900� Archer� Ave.,� Willow
Springs,�IL  60480,�vyks�Rimo�Pažemecko
autorinių�dainų�vakaras��– ,,Mėnulio�sodai”.

Gegužės 1 d., sekmadienį, 2 val. p. p.
Jaunimo�centre,�5620�S.�Clare�mont�Ave.,
Chicago,�IL�60636,�vyks�kon�certas,�skirtas
Motinų�dienai.�Jo�metu�surinktos�lėšos�ski-
ria�mos�Čika�gos�lituanistinei�mokyklai�pa-
remti.

Visuose� keturiuose� renginiuose�da-
lyvaus�gitaristas�Tomas�Varna�gi�ris,�akor-
deonistas�Martynas�Nor�vilas�bei�daininin-
kas�Vygantas�Kazlauskas�iš�Lietuvos�ir�či-
kagiečiai: Rimantas�Pažemeckas�(gitara,�vo-
kalas),�Aura�Ki�zytė�(vokalas),�Gintaras�Mi-
lius-Airis�(būgnai),�Paulius�Jankauskas�(bo-
sas).

Rengėjų info

Ateitininkų šalpos fondo (AŠF) metinėje vakarienėje, vykusioje praėjusį šeštadienį
Ateitininkų namuose Lemonte, svečiai buvo pamaloninti ypatinga programa. Iš pradžių
vakaro dalyviams griežė jaunieji talentai – sesutės Nora, Lilė ir Marisa Sadauskaitės, o
po to estafetę perėmė iš Bostono atvykusi muzikantų pora – Simona ir Dorsey Minns.
Pastarieji nustebino susirinkusiuosius ne tik savo profesionalumu ir energija, bet ir įvai-
rialypiu repertuaru – nuo lietuviškos liaudies dainos ir estrados iki amerikietiško džia-
zo. 

Jono�Kuprio�nuotraukos

AŠF vakarienė – 
gamtos ir muzikos apsuptyje


