
Washington, DC (BNS,
ELTA) – Pagrindinis dabar-
tinės JAV administracijos
uždavinys – susigrąžinti vi -
duriniosios klasės, kaip
JAV ekonomikos va riklio,
vaidmenį. Tokį ilgalaikį sa -
vo administracijos uždavi-
nį savo metiniame praneši-
me iškėlė JAV prezidentas
Barack Obama. Vasario 12
d. jis pareiškė susipriešinu-
siems įstatymų leidėjams,
jog pats imsis veiksmų ko -
voje su pasaulio klimato
pokyčiais, jeigu to nepada-
rys jie, žadėdamas nustaty-
ti ambicingus ilgalaikius
tikslus, tokius kaip auto -
mo bilių priklausomybės nuo naf-
tos panaikinimas. B. Obama pa -
žadėjo skatinti vėjo, saulės ir šva-
resnę gamtinių dujų energetiką
didžiausioje pasaulio ekonomi-

koje, taip pat paragino Ameriką
per ateinančius 20 metų perpus
sumažinti be reikalo vartojamos
energijos kiekį namuose ir verslo
įmonėse. 

Vilnius (BNS) – Lietuvos diplomati-
nė atstovė prie Šv. Sosto Irena Vaiš -
vilaitė skiriama ir am ba sadore Maltos
Ordinui. Vyriau sybė vasario 13 d. posė-
dyje nutarė teikti prezidentei skirti I.
Vaiš vilaitę į šias pareigas nuo kovo 4 die-
nos. I. Vaišvilaitė atstovauti Lietuvai
prie Šv. Sosto paskirta praėjusiais me -
tais. Nuo 2008 iki 2012 m. ji buvo Europos
humanitarinio universiteto prorektorė,
prieš tai trejus metus – tuometinio prezi-
dento Valdo Adamkaus pa tarėja.

Varšuva/Vilnius (BNS) – Lietuva ir
Lenkija kartu kreipsis į Europos Komisiją,
siekdamos Europos Sąjungos (ES) finansi-
nės paramos planuojamam dujotiekiui,
vasario 12 d. pranešė Lietuvos premjeras
Algirdas Butkevičius po susitikimo su
Lenkijos kolega Donald Tusk. Planuojamas
dujotiekis yra vienas iš Lietuvai svarbių
projektų, siekiant atsikratyti Rusijos dujų
koncerno „Gazprom” monopolijos. Abi šalys
taip pat stato suskystintų gamtinių dujų ter-
minalus. Pokalbyje su D. Tusk iškeltas klau-
simas ir dėl geležinkelių projekto „Rail
Baltica”, kurio pažanga Lenkijoje yra
menka. Lietuvos premjeras sakė pranešęs
Lenkijos kolegai, kad dėl tautinių mažumų
klausimų sprendimo Lietuvoje yra sudaryta
darbo grupė. D. Tusk teigė tikįs, kad šios
grupės veikla padės išspręsti sudėtingas
problemas. Lenkijos premjeras taip pat
pareiškė, kad „Lenkijos santykiai su Lietuva
turi būti geresni nei geri”. 

Susitikime su A. Butkevičiumi Lenkijos prezidentas
Bronisław Komorowski sakė, kad Lenkijoje vyrauja

noras atkurti kiek įmanoma geresnius dvišalius santy-
kius su Lietuva. Jis pareiškė, jog Lenkija pasiruošusi
suintensyvinti bendradarbiavimą su Lietuva. 

Estija remia Visagino 
AE projektą

Talinas/Vilnius (BNS) – Estija ir
toliau remia Visagino atominės elektrinės
projektą, vasario 13 d. pareiškė parlamento
pirmininkė Ene Ergma po susitikimo su
Taline viešinčiu Lietuvos Seimo pirminin-
ku Vydu Gedvilu. Ji teigė, kad Talino poli-
tinė parama projektui išlieka, ir Estija bus
pasiryžusi investuoti, jei projektas bus pel-
ningas ir skaidrus, pranešė Estijos parla-
mento spaudos tarnyba. Lietuvos Vyriau -
sybė dėl Visagino atominės elektrinės pro-
jekto tęstinumo žada apsispręsti šį pavasa-
rį.

ES ir JAV laisvos prekybos
zona padėtų įveikti krizę

Vilnius/Washington, DC (BNS) –
Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų
laisvosios prekybos sutarties rengimas ga -
li būti vienas iš Lietuvos pirmininkavimo
ES svarbiausių uždavinių šių metų antrąjį
pusmetį, vasario 13 d. sakė užsienio reika-
lų ministras Linas Linkevičius. Ministras
pasveikino JAV prezidento Barack Obama
pa reiškimą dėl derybų su Europa ir pabrė-
žė, kad tokios didžiausios pasaulyje laisvo-
sios prekybos zonos įkūrimas padėtų Eu -
ropai įveikti krizę. 

Prieš metus pasiūlytas JAV ir ES pre-
kybos sutarties sumanymas pastaruoju
metu buvo gaivinamas abiejose Atlanto
pusėse, siekiant paskatinti nusilpusių eko-
nomikų augimą ir darbo vietų kūrimą. Va -
sario 1-ąją Vokietijos kanclerė Angela Mer -
kel susitiko Berlyne su JAV viceprezidentu
Joe Biden aptarti pažangos derybose dėl
laisvosios prekybos sutarties. Tuo tarpu
praeitą savaitę ES prekybos komisaras Ka -
rel De Gucht apsilankė JAV sostinėje dėl to -
lesnio žingsnio žengimo.
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B. Obama dėmesys lieka
ties viduriniąja klase 

Lietuva ir Lenkija sieks gerinti santykius 

Lietuvos premjeras (d.) susitiko su Lenkijos ministru pirmininku D. Tusk.
EPA (ELTA) nuotr.

Ambasadorė prie Šv. Sosto 
skiriama atstove Maltos Ordinui

Irena Vaišvilaitė.



Įvairiai reaguojama į
Lietuvos užsienio rei-
kalų ministro Lino

Lin kevičiaus Lenkijos
spaudoje išsakytą atsi-
prašymą dėl 2010 metų
Sei mo sprendimo neįtei-
sinti pavardžių rašybos
lenkų kalba Lietuvoje.
Vieni skuba ginti minist-
rą, kiti kritikuoti. Esu
vie nas iš tų, kurie mano, jog L. Linkevičius klydo.

Valstybės retai atsiprašo už savo veiksmus. Paprastai
jos neatsiprašo net už pradėtus karus ar nusikaltimus.
Galima ginčytis, ar tokia praktika yra gera ar bloga, bet
ji egzistuoja. Yra dramatiškų atsiprašymų, pvz., kai 1970
m. tuometinis Vokietijos kancleris Willy Brandt klupo
ant kelių prieš Holokausto paminklą buvusiame
Varšuvos gete. Prezidentas Algirdas Brazauskas garbin-
gai pasielgė 1995 metais Knesete atsiprašydamas dėl lie-
tuvių dalyvavimo žydų žudyme. Antra vertus, JAV nieka-
da neatsiprašė už tai, kad, numesdama atomines bombas
ant dviejų Ja ponijos miestų, ji nužudė daugiau negu
šimtą tūkstančių civilių gyventojų.

Akibrokštas kaimyninės šalies politikui nėra atsi-
prašymo šaukiantis veiksmas. L. Linkevičius galėjo pava-
dinti Seimo balsavimą nesusipratimu, klaida, gal net
apgailestauti dėl to, kas įvyko. Bet nėra pagrindo muštis
į krūtinę ir atsiprašinėti dėl netakto, veikiausiai nesąmo-
ningo. Juk Lenkijos prezidento buvimas šalyje nereiškia,
kad Seimas turi pareigą balsuoti vienaip, o ne kitaip.

Kieno vardu L. Linkevičius atsiprašė – ar Vy riau -
sybės, ar valstybės? Jei jis kalbėjo valstybės vardu, ar jis
suderino savo planus su prezidente Dalia Grybauskaite,
pranešė jai, ką jis ketina daryti? Užsienio reikalų minist-
ras negali ar bent neturėtų imtis tokių sprendimų, nepa-
sitaręs su žmogumi, kurį Konstitucija įpareigoja spręsti
pagrindinius užsienio politikos klausimus. Atrodo, kad
L. Linkevičius nesiteikė pasitarti su prezidente. Briu -
selyje klausiama, kaip ji vertino L. Linkevičiaus atsipra-
šymą, D. Grybauskaitė atsakė: „Aš negaliu komentuoti,
detalių ne žinau, pati negirdėjau konteksto, 26 valandas
buvau ki ta me pasaulyje.”

Neaišku, kaip bus suprantamas L. Linkevičiaus atsi-
prašymas. Ministras atsiprašė už vieną konkretų įvykį,
bet yra didelė tikimybė, kad jo pastabos bus laikomos
atsiprašymu už visą Lietuvos politiką lenkų mažumos
atžvilgiu, pripažinimu, kad ankstesnės vyriausybės kryp-
tingai diskriminavo Lietuvos lenkus. Jei susikurtų įvaiz-
dis, kad visi per pastaruosius dvejus-trejus metus reiš-
kiami lenkų priekaištai buvo pagrįsti, tikiu, kad minist-
ras nesigailės pastangų jį pataisyti.

Lietuvos laikysena lenkų mažumos atžvilgiu nėra
nepriekaištinga. Seniai lenkams reikėjo suteikti teisę ofi-
cialiuose dokumentuose rašyti savo pavardes tokias,
kokios jos yra. Kodėl neleisti žmogui rašyti savo pavardę
savo gimtinės kalbos abėcėle? Yra teisinių ir konstituci-
nių kliūčių tokiam žingsniui, bet tos kliūtys nėra neįvei-
kiamos. Pasaulis nesugriūtų, jei lenkų rajonuose būtų
leidžiama gatvių pavadinimus rašyti abiejomis kalbomis,
juolab kad Vilniuje nuorodos į turistinius objektus rašo-
mos ir anglų kalba.

Bet nereikia sureikšminti lenkų rašmenų pase ir dvi-
kalbių gatvių pavadinimų. Tai ne esminės, o kosmetinės

teisės. Pirmiausia reikia
klausti, ar lenkų tautinė
mažuma turi deramas są -
lygas vystyti savo kultūrą,
laiduoti jos tąsą, perduoti
ją ateinančioms kar toms.
Ar sudaromos sąlygos iš -
saugoti gimtąją kalbą, ją
mo kytis? Atsakymas yra
ne dvi prasmiškai teigia-
mas, ką netiesiogiai liudi-

ja daugelio Lietuvos lenkų veikėjų negebėjimas sklan-
džiai kalbėti lietuviškai, nes gyvena uždaroje lenkiškoje
bendruomenėje.

Galima priekaištauti Lietuvos švietimo politikai, bet
ne dėl naujų reformų, bet dėl to, kad jos nebuvo įgyven-
dintos prieš 10–15 metų. Valstybė turi pareigą kiekvie-
nam Lietuvos piliečiui sudaryti sąlygas deramai išmokti
valstybinę kalbą, kad jis galėtų visapusiškai dalyvauti
šalies politikos ir ūkio gyvenime, kad silpnas kalbos žino-
jimas neribotų jo galimybės gauti gerą darbą ir veikti
politikos procesus. Švietimo sistema suklupo ne dėl to,
kad buvo stengiamasi nutautinti lenkus, bet dėl to, kad
buvo paaukoti moksleivių interesai, iš dalies pataikau-
jant tėvų ir vietos politikų norui jaunimą laikyti savotiš-
kame lenkų gete.

L. Linkevičiaus atsiprašymą reikia laikyti mėginimu
dramatišku būdu gerinti Lietuvos ir Lenkijos santykius.
Esą reikėjo kaip nors pralaužti ledus, įtikimai parodyti
Lietuvos norą išsikapstyti iš dabartinės duobės, suteikti
pagreitį santykių gerinimui. Bet santykių gerinimas
nėra solo šokis. Sėkmė neįmanoma be partnerio pritari-
mo ir gero noro. Ar Lenkija ir Lietuvos lenkai laikys L.
Lin ke vičiaus gestą paskata žengti susitaikymo keliu, ar
manys, kad spaudimo politika pasiteisino, priversdama
Lietuvą viešai atsiprašyti? Ar manys, kad, padidinus
spaudimą, bus sulaukiama dar daugiau nuolaidų?

Atsakymą į šiuos klausimus sužinosime tik vėliau,
bet pirmieji ženklai nėra džiuginantys. Lietuvos lenkų
rinkimų akcijos (LLRA) vadovas Valdemar Tomaševski
kalba ultimatumų ir pergalės kalba. Pasak jo, jei Švieti-
mo įstatymas ir lietuvių kalbos brandos egzamino laiky-
mo taisyklės nebus greitai pakeistos, LLRA net gali pasi-
traukti iš valdančiosios koalicijos. Tomaševski laiko Lin -
kevičiaus kelionę į Lenkiją „ministro R. Sikorski pergale
ir jo vykdomos politikos laimėjimu”, reiškė pasitenkini-
mą, kad Sikorski laikėsi duoto žodžio ir atsisakė lankytis
Lietuvoje. Atrodo, kad ir R. Sikorski linkęs padėtį vertin-
ti per pergalės prizmę. Po susitikimo su L. Linkevičiumi
jis socialiniame tinkle „Twitter” rašė, kad „svarbūs,
išmintingi ministro L. Linkevičiaus žodžiai. Geras ženk-
las mūsų santykiams. Kad ankstesnė klaida būtų ištaisy-
ta”. Nė kvapo užuominos, kad gal lenkai ir Lenkija taip
pat klydo.

Reikia rasti modus vivendi su kaimynu, NATO ir ES
partneriu. Ilgainiui santykiai pagerės. Bet turime būti
realistai. Lenkija neteikia didelės reikšmės bendravimui
su Lietuva, daugelis Lenkijos politikų dar žiūri į Lietuvą
kaip į mažą neklusnų brolį. Kalbėdama apie santykius su
Rusija, prezidentė pažymėjo, kad geri santykiai turi būti
grin džiami abipuse pagarba. Tai galioja ir santykiams su
Lenkija.

Alfa.lt

Jau� ne� pirmą� kartą� Lietuvos� prezi-
dentė� Dalia� Grybauskaitė� mato� reikalą
sudrausminti� šalies�diplomatus�nepoliti-
kuoti�ir�laikytis�politinio�neutralumo,�nu�-
matyto� Valstybės� tarnybos� įstatyme.� Šį
kartą�šalies�vadovės�kritikos�strėlės�buvo
nukreiptos� į� LR� ambasadorių� JAV� Žygi-
mantą�Pavilionį,�šią�savaitę�viešai�sukriti-
kavusį� kadenciją� baigusios� centro� deši-
niųjų� Vyriausybės� užsienio� politiką� ir
pabrėžusį,�jog�jis�remia�socialdemokrato
užsienio� reikalų� ministro� Lino� Lin�kevi�-
čiaus�pastarosiomis�dienomis�žengtus�di�-
plomatinius�žingsnius.�Ž.�Pavilionis�pagy-
rė�L.�Linkevičiaus�Lenkijos�spaudai�išsaky-
tus� atsiprašymo� žodžius,� kuriuos,� pasak
ambasadoriaus,�kai�kurie�užsienio�diplo-
matai� prilygina� Algirdo� Brazausko� atsi-
prašymui� Izraelyje.�Ž.�Pavilionio�nuomo-
ne,� Lietuva� savo� veiksmais� Lenkijos� at�-
žvil�giu� per� ketverius� metus� pakenkė� ir
san��tykiams�su�Šiaurės�šalimis�bei�atitolo
nuo� Vyšegrado� ketvertuko� –� Čekijos,
Lenkijos,� Slovakijos� ir�Vengrijos.� ,,Dabar�-
tinių� santykių� nepalyginsi� su� tais,� kurie
buvo�iki�2008-ųjų�pabaigos,�kol�turėjome
socialdemokratinę� Vyriausybę”,� –� apgai-
lestavo�diplomatas.

Vyr.�red. Dalia Cidzikaitė
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Ar reikėjo 
atsiprašyti?
KĘSTUTIS GIRNIUS

Redakcijos žodis

Siekiant atgaivinti ir išsaugoti
žinias apie žymius pirmosios
Ne pri klau somos Lietuvos

žmones, gyvenusius Kauno miesto
Žaliakalnyje, T. Vaižganto gatvėje,
renkama rašytinė, žodinė, doku-
mentinė ir foto medžiaga. Vaiž gan -
to gatvėje gyveno, kūrė žy mūs kul-
tūros ir meno veikėjai, aukš  ti ne -
priklausomos Lie tu vos tarnauto-
jai, mokslininkai, aukšto rango
karininkai, kunigai, dip  lomatai
kaip Juozas Tumas-Vaiž gantas,
Vin cas My kolaitis-Putinas, Anta nas
Busilas, matematikos profesorius
Jonas Ma tu lionis, kunigai An ta nas
Šmulkštys, Juozas Purickis, ak torė ir
režisierė Unė (Bay) Babic kaitė
Graičiūnienė, va dybos mokslo pradi-
ninkas Vytautas Andrius Grai čiū -
nas, gen. Kazys Tallat-Kelpša, pulki-
ninkai Juozas Pa pečkis, Pranas Le -

sauskis ir Kazys Ramanauskas, gen.
štabo  avia cijos pulk. leit. Myko las
Mačiokas, ministras ir diploma tas
Petras Klimas, architektas Stasys
Kudokas, Lietuvos Respublikos švie -
timo ministras, LŽŪA rektorius Juo -
zas Tonkūnas, kalbininkas Kazys Ul -
vidas, LR susisiekimo viceministras
Juozas Jankevičius ir kiti.  Oku puo -

jant Lietuvą, kai kuriems jų pasise-
kė emigruoti. Šioje gatvėje bu vo
įsikū ręs Japonijos  konsulatas.

Surinkta medžiaga, T. Vaiž -
ganto gatvėje gyvenusių žmonių
giminėms pritariant, bus panaudo-
ta knygai „Vaižganto gatvė ir jos
žmonės”, ku rios sumanytoja – Kau -
ne gimusi, tė vų sta tytame na me T.
Vaižganto g. Nr. 20 augusi My kolo
Mačioko  duktė Lau ra Ma čio kaitė-
Ja nušauskienė ir rašytojas Sta nis -
lovas Abromavičius.  

Autoriai informaciją, prisi mi ni -
mus, turimų dokumentų kopijas (pas
Lietuvoje gyvenančius knygos  au to -
riai gali apsilankyti) turi siųsti Lau -
rai Janu šauskienei adresu: Lie pų g.
7, Raudon dva ris, LT-5413 Kauno rajo-
nas, Lie tuva. Tel. 8-37-549677, 8-650-
39910, el. paštas raudlaura @gmail.
com arba laisve@kovas.net

Bus įamžinti T. Vaižganto g. gyventojai



Valentino diena! Šios dienos pro ga
pražysta gėlės, pakvimpa kvepa -
lais, suburbuliuoja šampanas,

gun do šokoladas. Daugeliu atveju tai tik
vienai dienai skirti verslo pasaulio
blizgu čiai. Tačiau reikėtų, kad su drau -
gys te ir meile susijusios mintys  ir veiks-
mai išliktų kuo ilgiau. Pernai šioje skilty-
je apie Valentino dieną rašiau iš gyveni-
mo patirtį turinčiųjų perspektyvos. Da -
bar į išminties sostą noriu pasodinti vai ku -
čius. Įsiklausykime į jų mintis, kaž kie no surašytas ir man atsiųstas interne-
tu.

Vaikučių pastabas turėtų įsidėmė ti kiekvienas suaugęs, nes vaikai da ro
tai, ką suaugusieji daro, o ne ką jiems sako: 

– Kai galvojai, kad aš nežiūriu, aš tave mačiau ant šaldytuvo durų kabi-
nant mano pirmąjį pa veiksliuką.  Tuoj pat panorau nupiešti kitą.

– Kai galvojai, kad aš nežiūriu, aš tave mačiau valgydinant pasimetusią
katytę. Išmokau, kad yra svarbu gy vu lėliams padėti.

– Kai galvojai, kad aš nežiūriu, aš tave mačiau kepant mano mėgstamiau-
sius pyragaičius. Išmo kau, kad
gyvenime mažmožiai gali būti
labai svarbūs.

– Kai galvojai, kad aš nežiū-
riu, aš mačiau tave meldžiantis.
Sužinojau, kad yra Dievas, su
kuriuo aš galiu kalbėtis ir ku -
riuo galiu pasitikėti.

– Kai galvojai, kad aš nežiū-
riu, aš tave mačiau gaminant
valgį ser gan čiai draugei. Iš -
mokau, kad vieni ki tiems turi-
me padėti.

– Kai galvojai, kad aš nepa-
stebiu, aš tave mačiau prižiū-
rint namus ir  besirūpinant
mu mis visais. Pama čiau, kad
reikia prižiūrėti tai, kas mums
yra duota.

– Kai galvojai, kad aš nežiūriu, aš
tave mačiau prisiimant atsakomybę,
nors tuo metu gerai nesijautei. Pa ma -
čiau, kad ir man reiks būti atsa kingu,
kai užaugsiu.

– Kai galvojai, kad aš nežiūriu, aš
mačiau ašaras ant tavo skruostų ir su -
pratau, kad kartais esame įskaudinti.

– Kai galvojai, kad aš nežiūriu,
mačiau tave besirūpinantį kitais ir pano-
rau tapti tokiu pat.

– Kai galvojai, kad aš nežiūriu, aš iš tavęs mokiausi gyvenimo išmin ties,
kad galėčiau užaugti geras ir  dar bingas.

– Kai galvojai, kad aš nežiūriu, aš į tave žiūrėjau ir norėjau tau tarti:
„Ačiū už viską, ką mačiau, nors tu gal vojai, kad aš nežiūriu ir negir džiu.”

Mes visi – tėvai, seneliai, dėdės, tetos, mokytojai, globėjai, draugai – turi-
me didelę įtaką ir atsakomybę vai kams. Kaip šiandien paveiksime jų gyveni-
mus? Gyvenkime paprastai! Mylėkime dosniai! Rūpinkimės nuo širdžiai!
Kalbėkime švelniai! Visa kita palikime Aukščiausiajam.

Ar ne keista, kad, kai spauda sumirga
nuo įvairiausių pasisakymų apie pilie-
čių teisę turėti ir nešioti ginklus bei

apie tą teisę suteikiančią JAV Kon stitucijos II-
ąją pataisą, aš randu reikalą rašyti apie mokes-
čius. Gal to dėl, kad netrukus švęsime federali -
nius pajamų mokesčius įteisinančios tos
pačios Konstitucijos XVI-osios pataisos šimt-
mečio sukaktį? Švęsi me? Jei taip, tai gal tik
dantis sukan dę, nes netrukus ateis balan džio 15-
oji, diena, kai reikės pildyti mokes čių formas ir,
atsidėkojant federalinei valdžiai už visus jos patar-
navimus, išsiųsti jai čekį. Į galvą užklysta min tis –
o iš ko ta valdžia pragyvena?

Iškovoję nepriklausomybę kraujo aukomis,
amerikiečiai pirmiausia susirūpino, kaip kraštą
išlaikyti fi nan siškai. Susikūrusi naujos valstybės
valdžia pradžioje pasitenkino vi di niais krašto
mokesčiais, kuriuos dau giausia ji rinko už alkoho-
lį,  taba ką ir vergų prekybą. 1791 m. įves ti mokes-
čiai už iš užsienio įvežamas prekes. Nedideli tai
buvo muitai, apie 8 proc., tačiau, valdžiai vis pri -
trūkstant pinigų, jie dažnai buvo ke liami.

1812 m. kilus karui su Anglija, reikėjo jį finan-
suoti, ir valdžia įvedė pardavimo (salės) mokes-
čius.  Bet jau 1817 m. Kongresas panaikino visus vi -
daus krašto mokesčius, leidęs vy riausybei pasi-
kliauti vien tarifais arba muitais. Šiandien sunku
ir įsivaizduo  ti, kad JAV vyriausybė taip išsiversti
sugebėjo 100 metų – be šiandien piliečių ir bendro-
vių mokamų paja mų mokesčių.

Prez. Abraham Lincoln vedant pilietinį karą
pritrūko pinigų, ir jis 1861 m. įvedė laikinus paja-
mų mokes čius, kuriuos Aukščiausiasis Teis mas
(AT) nespėjo paskelbti nekonstituci niais, kaip atsi-
tiko 1894 metais. Pilie čiai, uždirbdavę nuo 600 iki
10,000 dol. per metus, turėjo mokėti 3 proc. 1872 m.
pajamų mokesčiai buvo panaikinti iki jų galutinio
įsigalėjimo 1913 metais.

Artėjo XX amžius. Kongresui pa rūpo piliečius
apkrauti naujais paja mų mokesčiais. Priimtas
įstatymas 1894 m. AT buvo pripažintas prieštarau-
jančiu Konstitucijai. Norėdamas apeiti AT nutari-
mą, 1909 m. Kongre sas nutarė pajamų mokesčių
įstaty mą kaip nors prastumti pataisant Kons ti -
tuciją. Demokratai ir nuo respublikonų atskilę
„pro gresyvieji”, vedami buvusio prez. Theodore
Roosevelt, pritarė mokesčių įvedimui. Jiems prie -
 šinosi respublikonas William H. Taft, 1908 m. rin-

kiminėje kampanijoje žadėjęs tarifus sumažinti.
Laimėjęs rinkimus, užuot sumažinęs, jis juos pakė-
lė.

Kongresas patvirtino naują įsta tymą 1909 m.
liepos 2 d., ir kai dauguma valstijų jį priėmė, 1913
m. vasario 25 d. jis tapo XVI-ąja JAV Konstitu ci jos
pataisa, kurios AT paliesti jau ne begalėjo. Pagal ją
Kongresui buvo leis ta uždėti ir rinkti mokesčius
už pa jamas, nepaisant jų šaltinio, ne da lijant jų
tarp valstijų ir neatsižvelgiant į gyventojų surašy-
mo sąrašus.

1912 m. rinkimus laimėjo demo kra tai, nes res-
publikonų partija, ski lusi į dvi, turėjo du kandida-
tus – tuo metinį prez. William Taft ir buvusį prez.
Theodore Roosevelt. Rinkimus laimėjęs prez.
Woodrow Wilson tvirtai pasisakė už tarifų mažini-
mą. 1913 m. kovo 4 d. įžengęs į Baltuosius rū mus
savo inauguracinėje kalboje jis aiš ki no, kad per
dideli mokesčiai neigiamai veikė į monopolį palin-
kusią Ame rikos pramonę ir kad jai jau nereikalin-
ga valdžios pagalba atsilaikyti prieš užsienio var-
žovus. „Že mesni tarifai atidarys naujas rinkas JAV
pramonei užsienyje”, – aiškino Wilson, neatsisa -
ky damas nei pajamų mokesčių. Uždirbantiems
mažiau negu 20,000 dol. mokesčių nereikėjo mokė-
ti. Vedusi pora galėjo atskaičiuoti nuo pajamų pir-
muosius 4,000 dol. Kadangi jiems mokesčiai buvo
nustatyti 1 proc. lygio, tokia pora turėjo mokėti
valdžiai tik 16,000 x 0.01 = 160 dol.! Net ir piliečiai,
už dirbę 500,000 dol. per metus, turėjo mokėti tik 7
proc. mokesčių, arba maždaug 35,000 dol.

Per kitus 100 metų nauji Valsty bės pajamų
(revenue) aktai mokes čius keldavo, kartais suma-
žindavo, o dažniausiai sudėtingai supainiodavo
naujomis taisyklėmis, kurios turėjo mokesčių
mokėtojų naštą palengvinti (jei tai įmanoma) arba
bent socia li niu atžvilgiu juos tiksliau paskirs ty ti.
Atsirado atskaitymai (deductions), in vestavimo ir
darbo (job) kreditai, susidėvėjusio turto amortiza-
cija (de preciation), aukos labdarai, religi nėms ir

mokslo įstaigoms, kapitalo pelno ir t. t. Tokie
ap sunkinimai, ži no ma, išaugino visą armiją
mokesčių patarėjų ir žinovų. Susidarė progos
bandyti apgauti visų bijomą ir bev eik visagalę
mokesčių įstaigą – Internal Revenue Service
(IRS). Ne vienas mo kesčių mokėtojas ją dažnai
pavadindavo pragaro įstaiga – Infernal Re -
venue Service.

Pajamų mokesčiai gerokai padi dė jo JAV
įsivėlus į Pirmąjį pasaulinį karą. Aukščiausi
mokesčiai tada pa siekė net 77 proc., o mažiausi
liko prie 5 proc. ribos. Labai panašiai atsitiko ir
Antrojo pasaulinio karo metu, kai pa jamų mokes-
čių skalė 1945 m. siekė 94 proc. (max) ir 23 proc.
(min.) At si rado daug darbų, o valdžia iš dir ban -
čiųjų rinko mokesčius vesti ka rui. Pinigų tam rei-
kėjo tiek daug ir taip skubiai, kad, nelaukiant
metų pa baigos, nuo 1943 m. mokesčiai buvo iš -
skaičiuojami iš darbininkų algų.

Po karo mokesčiai kiek nukrito, bet tik 1986 m.
prez. Ronald Reagan pasirašė įstatymą, kuris
aukščiausius mo kesčius sumažino nuo 50 iki 28
proc. Ilgainiui jie vėl pakilo iki 39,6 proc., kol 2001
m. prez. George W. Bush jų nesumažino iki 35 proc.
(max.), įvesdamas ir naują 10 proc. pakopą.
Panašiai krito ir kitų pakopų mo kes čiai: 36 proc.
iki 33 proc., 31 iki 28 proc. ir 28 iki 25 proc. Pre zi -
dentu ta pus Barack Obama, Bush sumažinta mo -
kesčių skalė liko nepakeista, o jam bandant laimė-
ti antrąją kadenciją, tarp Obama ir respublikonų
kandidato Mitt Romney kilo aštrus nesutarimas,
Romney pasisakius už biudžeto subalansavimą ir
visų mokesčių ska lės pakopų pakėlimą, o Obama
žadė jus mokesčių nekelti, išskyrus tik pa tiems tur-
tingiausiems.

Taip  XX a. pradžioje įvesti pajamų mokesčiai
netrukus tapo pagrindiniu valdžios pajamų (reve -
nue) šaltiniu. Tai pradėjo keistis, kai 1937 m. prez.
Franklin D. Roosevelt pra dėjo socialinio aprūpini-
mo programą ir kai 1965 m. prez. Lyndon B.
Johnson įvedė sveikatos draudimą („Medicare”).
Apytikriais duomeni mis, šiandien federalinės val-
džios pa jamos suplaukia iš: piliečių pajamų mo -
kesčių (47 proc.), korporacijų pajamų mokesčių (12
proc.) ir socialinio aprū pinimo mokesčių (33
proc.). Likusieji 8 proc. susideda iš tarifo, akcizo,
mui tų, palikimo ir kitų mokesčių.
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Iš ko pragyvena
JAV valdžia?
ALEKSAS VITKUS

,,Kai galvojai, 
kad aš nežiūriu…“
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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,,Mama, mano mama, aš tave myliu’’  – sako ČLM mokiniai. Laimos Apanavičienės nuotr.
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TELKINIAI

ALT’o minėjime prisimintas Kersten komitetas ir jo indėlis

Vasario 10 dieną Amerikos lietuvių tarybos
(ALT), kartu su Lietuvos Respublikos gen.
konsulatu Čikagoje ir Šiaurės Amerikos

lietuvių studentų sąjunga, surengtame Lietuvos
Nepriklau so mybės 95-ųjų metų minėjime Jau -
nimo centre prisimintas ir 1953 metais ALT’o pa -
stangomis JAV Kon grese įsteigtas komitetas ,,The
Select Com mittee to Investigate Communist Ag -
gression and the Forced Incorporation of  the Bal -
tic States into the U.S.S.R.”, kuriam vadovavo JAV
Kongreso narys nuo Wisconsin valstijos respubli-
konas Charles J. Kersten (1902–1972), todėl komi-
tetas dar žinomas kaip Kersten Committee. Ko -
miteto veikla rėmėsi Atstovų rūmų priimtu nuta-
rimu nr. 346 pradėti specialų tyrimą dėl Baltijos
kraštų inkorporavimo į Sovietų Sąjungą. Tai buvo
pirmas kartas, kai Jungtinės Amerikos Valstijos
ėmėsi oficialiai tirti Baltijos kraštų neteisėtą oku-
paciją ir so vietinio režimo žiaurumus. 

Kersten vadovaujamas komitetas Kongrese
ap klausė apie 100 liudininkų (per dvejus metus
ap klausti 335 liudininkai), tarp kurių minimos
pa vardės tokių politikų kaip buvęs Estijos vyriau-
sybės narys Johannes Klesment, buvęs Lietuvos

Šventės prelegentas Dereck Ho gan.

Programos vedėjai I. Bielskutė ir M. Bulskis.

Lietuvių operos chorui diriguoja J. Grabliauskienė.

Dalis garbingų svečių. Iš k.: S. Savickas, ALT‘o pirm. S. Kuprys, A. Kėželis, M. Šatienė, J. Variakojienė, dr. J. Prunskis, D.
Hogan, LR gen. konsulas M. Gudynas, S. Balzekas, jr. ir J. ir P. Jurkai.                                              Jono Kuprio nuotraukos

mi nistras pirmininkas Jonas Černius, Lietuvos
laikinosios vyriausybės ministras pirmininkas
Juozas Brazaitis ir buvęs JAV prezidentas Herbert
Hoo ver. Be Brazaičio ir Černiaus, dar 40 lietuvių
liudijo apie sovietų žiaurumus Estijoje, Latvijoje ir
Lie tuvoje 1940 metais.

Komiteto įkūrimas ir 1953 metų lapkritį-gruo-
dį vykusios liudininkų apklausos susilaukė dide-
lio Amerikos žiniasklaidos ir visuomenės dėmesio.
Jo nutarimai buvo išleisti atskirais leidiniais. Juos
į lietuvių kalbą išvertė ir Lietuvoje savo lėšomis
išleido buvęs ALT’o pirmininkas Antanas Rudis
(,,Baltijos valstybių užgrobimo byla: JAV kongreso
Ch.  J.  Kersteno komiteto dokumentai 1953–
1954 m.”, Vilnius, 1997).

Apie Kersten komitetą ir savo dalyvavimą jo
veikloje ALT’o minėjime kalbėjo du Amerikos lie-
tuviai – teisininkas ir ekonomistas Pranas Jurkus
ir advokatas Algimantas Kėželis. Pranas Jurkus,
tada dar studentas Bonnos universitete, VLIK’o pa -
prašytas, sutiko vieną vasarą praleisti apklausinė-
damas šiaurės Vokietijoje gyvenusius liudininkus
– iš Sibiro sugrįžusius belaisvius. Pasak Jurkaus,
tada kelionė po Vokietiją nebuvo iš lengvųjų, be to,
kai kurie jo ieškomi liudininkai buvo pakeitę savo
gyvenamąją vietą, todėl teko nemažai pavargti
juos surandant. Suradus lietuvis turėjo pasitelkti
visus savo diplomatinius gabumus, nes, sakė Jur -
kus, žmonės, tik ką grįžę iš Sibiro lagerių, nepasi-
tikėjo aplinkiniais, nesuprato, kokiems tikslams
ren  kama informacija. Žinoma, pastebėjo lietuvis,
vėliau reikėjo įsitikinti ir liudijimų autentiškumu.
Bet turbūt labiausiai įstrigo ir iki šiol Jurkaus
nepalieka tas skausmas, kurį jis jautė, klausyda -
ma sis žmonių pasakojimų apie Sibiro žiaurumus.
Tą vasarą Jurkus apklausė 25 liudininkus.

Išgyventą skausmą dėl sovietų vykdytų nusi-
kaltimų ir žiaurumo minėjo ir Algimantas Kėželis,
Kersten komiteto apklausose dalyvavęs kaip vertė-
jas. Pasak Kėželio, Kersten komitetas pasiekė tris
tikslus: įrodė Baltijos kraštų neteisėtą okupaciją;
atskleidė KGB ir komunizmo sadizmą ir sustiprino
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Šiais metais Čikagos, New York ir
Baltimore miestų bei jų apylin-
kių lietuvių laukia neeilinė Va -

sario 16-oji – pas juos lankysis daini-
ninkė Aistė Smilgevičiūtė ir grupė
,,Sky lė” iš Lietuvos. Visuose trijuose
miestuose muzikantai pristatys prieš
trejus metus išleistą albumą „Bro -
liai”, skirtą 1944–1953 m. Lie tu vos
lais  vės kovų dalyviams atminti. Čika-
goje muzi kan tai koncertuos jau šį šeš-
tadienį, vasario 16 d., New York – va -
sario 21 d., o Baltimore – vasario 22 d.

Kai dainos gniaužia gerklę

Apie itin didelio ži nia sklai dos ir
visuomenės dė me sio sulaukusį albu-
mą ,,Broliai” rašyta tiek ,,Drau ge”,
tiek kitoje lietuviškoje spaudoje. Tai,
kad Aistė ir ,,Skylė” šio albumo dai-
nas atlieka iki šiol, tarsi rodo, jog gru -
pė palietė jautrią stygą. Todėl nenuo-
stabu, jog tai ir paskatino vieną iš mu -
zikantų kelionės į Ameriką or ga ni -
zatorių Giedrių Surplį imtis žy gių
,,Sky lę” ir Aistę Vasario 16-ajai at -
vežti Šiaurės Ame rikos lietuviams.
,,Pa jutau, kad kūrinys skleidžia milži-
nišką jėgą, – sako internetu kalbintas
Giedrius. – Kartu dainuojant ima
drėk ti akys ir gniaužia gerklę, nes su -
pranti, kokia brangi dovana yra Lie -
tuvos laisvė.” 

Lietuvos Respublikos gen. konsu-
las Čikagoje Marijus Gudynas, kurio
vadovaujama diplomatinė atstovybė
yra viena iš koncerto Čikagoje rengė-
jų, pastebi, jog ,,Skylės” albumas
,,Bro    liai” yra ir padėka pirmos bei
antros emigracijos bangų atstovams
už jų nenuilstamą darbą laisvinant
Tė  vynę. ,,Tikiu, – sako jis, – kad tai
nu skambės kaip kvietimas kiekvie-
nam, bet kurioje pasaulio vietoje gy -
venančiam lietuviui, nesvarbu, kada
jis, jo tėvai ar seneliai būtų išvykę,
permąstyti mūsų visų pareigą savo
tėvų žemei. Čia labai tiktų buvusio
JAV prezidento J. F. Kennedy žodžiai
‘Neklausk, ką tavo Tėvynė gali tau
duoti, bet klausk, ką tu gali duoti savo
Tėvynei.’”. Gudynas primena, jog
dauguma Vasario 16-osios akto signa-
tarų aukštąjį išsilavinimą įgijo ne
Lietuvoje, tačiau jų dėka Lietuva po
daugiau nei šimtmetį trukusios oku-
pacijos sugrįžo į pasaulio žemėlapį.

Albumas, neįtilpęs į muzikos rėmus

Aistė Smilgevičiūtė džiaugiasi ne
tik albumo sėkme, bet ir tuo, kad jų
darbas susilaukė plataus atgarsio ir

išėjo už įprasto muzikinio albumo
rėmų bei sudomino labai įvairias
žmo nių grupes. Pasak dainininkės,
al bumas ir koncertai peraugo į švietė-
jišką projektą – „Broliai partizanų
apygardose”. Grupė aplankė keletą
nesvarbiausių Lietuvos miestų, atsi-
veždami paskaitas, parodą, diskusi-
jas, kviesdami aplankyti vietinėse
apy linkėse esančias partizanų atmin-
ties vietas. ,,Po tokios dienos žmonės
vakare rinkdavosi į koncertą, kurį
mes stengėmės parodyti tokį, koks ir
sumanytas – su vaizdo projekcijomis,
tinkamu apšvietimu ir įgarsinimu,
neapkarpydami jo, kaip galima būtų
tikėtis važiuojant į mažesnius mies-
tus”, – pasakoja Aistė. Dainininkė pa -
sakoja, jog visą šį laikotarpį grojant
„Brolius”, muzikantus lydėjo ypatin-
gas susikaupimas ir nuotaika, galuti-
nai „susiklijavo” bendražygių koman-
da bei atsirado naujų, nuoširdžiai pa -
lai kančių žmonių. Na, o po koncertų
neišvengiamai tekdavo susitikti su
klausytojais, kurie dalinosi įspū-
džiais ir sakėsi braukę ašaras...

Padėtį išgelbėjo JAV lietuvių fondai

Dainininkės ir grupės viešnage
Amerikoje besirūpinantis Giedrius
Surplys neslepia, jog kelionės organi-
zavimas nebuvo iš lengvųjų. ,,Jis man
priminė H. K. Anderseno pasaką apie
bjaurųjį ančiuką, – el. paštu kalbina-
mas sakė jis. – Pirmiausia parašiau
paprastą laišką buvusiam kolegai Ro -
landui Kačinskui, kuris dabar dirba
Lietuvos Respublikos ambasadoje
Washington, DC. Esu dėkingas jam,
Neringai Aleksonienei iš Čikagos
Jau nimo centro ir broliui Juo zapui
Marijai Žukauskui iš Toronto lietu-
vių Prisikėlimo parapijos, kurie buvo
inkaras, kuriuo užsikabinome už
Atlanto.” Deja, po to sekė nusivyli-
mas. Pasak Giedriaus, į daugelį el.
laiš kų dėl galimybės surengti koncer-
tus niekas neatrašė. Keletas koncertų
organizatorių ar lietuvių bendruome-
nių organizuoti koncertą atsisakė,
sakydami, kad jis bus nuostolingas.
,,Su muzikantais pradėjome liūdnai
juokauti, kad teks užstatinėti savo na -
mus”, – rašo Giedrius. Bet padėtį iš -
gelbėjo Amerikoje veikiantys lietuvių
fondai – Kazickų šeimos fondas ir Lie -
tuvių Fondas, kurie suteikė paramą,
leidusią nusipirkti lėktuvo bilietus,
padengti dalį koncerto išlaidų. Ne -
gana to, Čikagos lietuviai koncerto
klausysis nemokamai – už salės nuo -
mą Jaunimo centre sumokėjo Lie -
tuvių Fondas. Nemokamas kon cer tas

Amerikos nepripažinimo politiką.
Kersten komiteto surinkti doku-

mentai pasiekė JAV Valstybės depar-
tamentą, Kongresą bei Jung tinių
Tautų Organizacijos (JTO) JAV atsto-
vą. Kaip pastebi dr.  Juozas Banionis,

nors dauguma do kumente įvardytų
išvadų nebuvo įgyvendintos  ir nesu-
laukė JAV Valstybės departamento
pritarimo, jos tapo svarbiu ramsčiu
formuojant Ame rikos užsienio politi-
ką SSRS atžvilgiu. Vienu iš to kių
ramsčių buvo ir ALT’o pastangomis
pasiekta ir 1955 m. JAV Senate priim-
ta rezoliucija, kurioje pritarta prezi-
dentų Roosevelt, Truman ir Eisen -
hower laikysenai nepripažinti Bal -
tijos kraštų inkorporavimo į Sovietų
Sąjungą. Kerstent komitetas veiklą
baigė 1954 metais, kai vietoj jo pradė-
jo veikti kitas komitetas – The Select
Committee on Communist Aggres -
sion. 

ALT’o minėjime su pranešimu
taip pat dalyvavo JAV Valstybės de -
partamento Šiaurės Europos ir
Baltijos reikalų skyriaus direktorius
Dereck Ho gan, susirinkusius pasvei-
kino LR gen. konsulas Ma rijus Gudy -
nas. Invokaciją sukalbėjo kun. Gedi -
minas Keršys. Meninės programos
metu dainavo Lietuvių operos choras
(dirigentė Jūratė Grab liaus kienė) ir
solistė Nida Grigalavičiūtė.

,,Draugo” info
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P. Jurkus.

LR gen. konsulas M. Gudynas.

A. Kėželis.

Solistė N. Grigalavičiūtė.

Kaip bjaurusis ančiukas virto gulbe

Grupė ,,Skylė” pakeliui į Ameriką 

Nukelta į 15 psl.
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SKAUTYBĖS KELIAS

Skautai,�rinkdami�medžiagą�leidiniui�apie�pirmosios�Nepriklausomybės�meto�skautų
istoriją,�atrado�įdomių�faktų�apie�dailininko�Antano�Žmuidzinavičiaus�skautišką�veik-
lą.�To�meto�skautiškoje�spaudoje�dažnai�buvo�perspausdinamas�jo�paveikslas�„Skautų

stovykla”.�1928�m.�Skautiškų�reikmenų�tiekimo�skyriaus�kainoraštyje�įrašytas�0,75�ct�kaina-
vęs�išspausdintas�minėtas�A. Žmuidzinavičiaus�paveikslėlis:�„daug�spalvų,�g-ras�popieris,
15x18�cm”.�1931�m.�jis�vėl�leidžiamas,�skautiškoje�spaudoje�reklamuojama,�kad�tai�puikus
kambario�ar�skautų�būklo�papuošimas.

Tapybos�darbų�registrų�knygoje�dailininkas�yra�įrašęs,�kad�40x50�cm�aliejumi�ant�dro-
bės�1927�m.�tapytas�paveikslas�parduotas�Lietuvos�bankui.�Šiame�banke�iki�šiol�saugoma
nemažai�lietuvių�dailininkų�darbų,�tačiau�apie�A. Žmuidzinavičiaus�paveikslą�nieko�neži-
noma,�tik�tiek,�kad�1974�m.�jo�ten�jau�nebuvo.

A. Žmuidzinavičius�dvejus�metus,�nuo�1926�m.�spalio�iki�1928�m.�spalio,�buvo�Kauno
tunto�tuntininkas.�Jis�pasiūlė�sutautinti�brolijos�ženklą,�sutiko�peržiūrėti�skautų�uniformą,
vėliavą�ir�garbės�ženklus.�Už�nuopelnus�skautijai�jis�apdovanotas�Svastikos�garbės�ženklu,
kuris�dabar�saugomas�Antano�Žmuidzinavičiaus�kūrinių�ir�rinkinių�muziejuje.�Šventinėje
Kauno� tunto� sueigoje� jis� atsisveikino� su� skautais,� šie�atsidėkodami� savo�buvusį� vadą� iš
salės�išnešė�ant�rankų.�Dailininkas�ir�toliau�liko�skautų�draugu,�dalyvavo�šventiniuose�ren-
giniuose,�kartu�keliavo�po�Lietuvą.

Jei�ką�nors�žinote�apie�A.�Žmuidzinavičiaus�tapybos�darbą�„Skautų�stovykla”�ar�kitus
jo�darbus�skautiška�tema,�parašykite�el. pašto�adresu�30vietu@gmail.com.

Giedrius Židonis

,,Sietuvos” draugijos 2013 m. sueigų datos
Sueigos�vyksta�nauju laiku 2�val.�p.�p.� kiekvieno�mėnesio� trečią� šeštadienį
naujame kambaryje –� Pasaulio� lietuvių� centro� klasėje,� kuri� yra� arčiausiai
šiaurinių�durų�(prie�Maironio�lituanistinės�mokyklos).

Sueigų datos:
vasario�mėn.�16�d.
kovo�mėn.�16�d.
balandžio�mėn.�20�d.
gegužės�mėn.�18�d.
birželio�mėn�8�d.�(pakeista�sa�vaitė)
liepos mėn. ir rugpjūčio mėn. – sueigų nebus
rugsėjo�mėn.�21�d.
spalio�mėn.�19�d.
lapkričio�mėn.�16�d.
gruodžio�mėn.�21�d.

Kviečiamos�visos�sesės�ir�tos,�kurios�nori�tapti�,,Sietuvos”�narėmis,�gausiai
dalyvauti�sueigose.�Jūsų�lau�kia�smagi�skautiška�veikla!

Vis�budžiu�ir�Ad�Meliorem!
,,Sietuvos” draugovės drauginin kė sesė Vilija

Lietuvos skautai ieško 
A. Žmuidzinavičiaus paveikslo

2012 m. kelionė dviračiais į Rako stovyklą
S.V. DONATAS

RAMANAUSKAS

2012metų kelionė dviračiais
buvo jau šeštoji. Pirmą

ke lionę 1976 metais įvei  kė skautų
vyčių kandidatų ir jau nų skautų
vyčių būrelis, pradėjęs ke liauti nuo
Bridgman, MI.  1996 me tais keletas to
pirmojo būrelio da ly vių pakartojo
ke lionę nuo New Buffalo, MI. Pir mos
dvi kelionės, nusitęsusios apie 220
my lių, buvo atliktos per dvi dienas,
taigi per dieną nu važiuota per 100
my lių.  

2001 metais buvo pirmas sykis,
kai prityrusių skautų grupė peržen-
gė ankstesnių kelionių kartelę ir per
ke turias dienas nuvažiavo apie 240
my  lių. Panaši kelionė įvyko ir 2005
me tais. 2009 metais kelias dviratinin-
kų grupę ve dė nuo Lemont, IL per
Wis consin valstiją ligi Manitowoc
mies to, kur vi sa grupė ,,SS Badger”
keltu (ferry boat) perplaukė per
Michigan ežerą į Ludington, MI, ir
toliau važiavo  ligi Rako stovyklos.
Tai buvo pirma ke lio nė, kurioje daly-
vavo se sės skautės. Šių metų kelionė
buvo  „klasikinė” – ją pradė jo me ir
bai  gėme Michigan valstijoje.

Antradienis, liepos 10 diena 

Visi dalyviai (išskyrus brolį Vy -
tenį Lietuvninką) po 7 val. v.  rinkosi
Algio ir Violetos Strikų „vasarnamy-

je” New Buffalo, MI. Brolis Vytenis
sa vo kelionę pradėjo ankstų rytą iš
savo namų Lemont, IL, pasiryžęs būti
pirmuoju nuo pat Čikagos dviračiu
pasiekusiu Rako sto vyklą. Šiandien
jis nuvažavo 82 mylias.

Šių metų kelionės pagrindinis
organizatorius buvo Čikagos „Litu -
anicos” tunto Da riaus ir Girėno pri -
ty  ru sių skautų drau govės drau ginin -
kas brolis Aldis Liubins kas.  Kelio -
nėje da lyvavo: s.v. Aldis Liu binskas,
s.v. Juozas Ka pa čins kas ir s.v. Edis
Lei pus – iš da lies vairavę pagalbos

vežimą, iš da lies važiavę dviračiu;
dviratininkai-palydovai – s.v. Do na -
tas Ra ma nauskas, s.v. Vytenis Lie -
tuvninkas, s.v. Audrius Alek siūnas,
s.v. Mikutis Leipus, s.v. Aleksas Ju -
čas, vyr. sk. Regina Ra manaus kaitė,
vyr. sk. Diana Ra ma nauskaitė; dvira-
tininkai – prit. skautas Zenius Liu -
binskas, prit. skautas Jonas Deus -
chle, prit. skautas Te riu kas „TJ” Pet -
ry, prit. kand. Do natas Braziulis, prit.
skautė Olivija Petry ir prit. skautė
Li le Šoliūnaitė.

Visiems susirinkus, brolis Aldis
smulkiau papasakojo apie laukiančią
ke lio nę. Broliai Vytenis ir Donatas
su vi  sais pakartojo saugumo ir higie-
nos tai sykles. Po mažo užkandžio atė -
jo laikas po ilsiui.

Trečiadienis, liepos 11 diena 
(54 mylios)

Kėlėmės 6:30 val. r. Nepaprastai
gražus rytas. Visi pusryčius pavalgė
lau ke, nuo verandos matėsi labai gra   -
žus Michigan ežero vaizdas. Pa val gę,
viską susidėję ir patikrinę savo dvi ra -
čius, iš Strikų iškeliavo me 8:45 val. r. 

Pirmoji kelionės dalis vedė per
Union Pier, MI. Per keletą valandų

pa siekėme St. Joseph, MI, kur susto-
jome pavalgyti pietus gra žiame par -
ke, iš kur irgi matėsi la bai gražus Mi -
chigan ežero vaizdas. Po pietų trum -
pam sustojome brolio Vy tenio vasar-
namyje (Lake Michi gan Beach, MI).  

Pirmą nakvynės vietą pasiekė-
me 4 val. p. p. Tai Van Buren State
Park, esantis ne toli South Haven, MI.
Pir miausia visi nužygiavome pusę
my lios prie Michigan ežero paplūdi-
mio.  La bai akmenuotas pliažas, sun -
ku ba sam vaikščioti. Van duo labai
šaltas, bet po ilgos ir karštos dienos
labai gaivi nantis. Po maudynių pra-
sidėjo pa lapinių statymas ir vakarie-
nės ruošimas: burritos ir tortilla
sriuba. 

Sudeginę tiek daug kalorijų visi
gardžiai valgė. Pava ka rie  niavus ir
susitvarkius, trumpai pasėdėjome
prie laužo. Įvedėme Philmont kelio-
nėje pradėtą naują tradiciją „Rožės,
pumpurėliai ir spygliai” („Roses,
Buds, and Thorns”). Rožės – tai pasi -
sa kymas, kas šiandien patiko ar ge -
rai pa vyko; pumpurėliai – ko tikimės
iš rytdienos; spygliai – kas šiandien
galėjo būti geriau. Po to sekė „Ateina
naktis” ir poilsis apie 10 val. v.

2012 metų dviratininkai – į Rako stovyklą! s.v. Vytenio Lietuvninko nuotr.

Bus daugiau.
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Jums visiems sakau: Aš myliu Lietuvą! 
(Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos (Washington, DC) mokinių mintys apie Tėvynę Lietuvą)

Lietuva yra mano šalis, kurioje
gyvena mano istorija.

Lietuva yra mano ramybės uos -
tas, kur galiu pabėgti su savo minti-
mis.

Ten, Lietuvoje, švarus oras kaip
naujas rytas, miškai pilni visokių įdo-
mybių ir paslapties. Lietuvoje gy vena
daug mano draugių ir dalis ma no šei-
mos – ten gyvena mano vaikystė.

Nortautė Grintalė
8 klasės mokinė

* * *
Lietuva – mano svajonių namai,

kuriuose aš galėčiau gyventi visą
savo gyvenimą. Lietuvoje aš pralei-
džiu visas savo vasaras – tai mano
atostogos. Aš ten susitinku savo gi mi -
nai čius, kurių visus metus ne ma tau.
Aš lavinu gimtąją lietuvių kalbą, nes
kal bu vasarą tik lietuviškai.

Aš labai myliu Lietuvą ir man
yra garbė vadintis lietuvaite.

Ingrida Skirpa
8 klasės mokinė

* * *
Lietuva – tai mano gimtinė ir tė -

vynė. Šioje Žemėje aš gimiau ir užau-
gau. Lietuva – man svarbi valstybė,
nes tenai aš išmokau kalbėti, rašyti ir
skaityti lietuviškai.

Jos istorija yra garbinga. Tai ša -
lis, kurioje narsūs didvyriai kovojo už
laisvę.

Lietuva... Tai mano praleistos va -
saros pas senelius Suvalkijoje ir Dzū -
kijoje. Lietuva – tai šalis, kuri vi sada
bus mano širdyje.

Ugnė Radzevičiūtė
8 klasės mokinė

* * *
Lietuva man brangi. Tai šalis, ku -

rioje aš gimiau, kur gimė mano vy -
resnioji sesė, kur gimė ir užaugo ma -
no tėveliai. Lietuvoje gyvena ma no
močiutės Alvyda ir Bronė, ir aš dar
tu riu promočiutę Alytę.

Aš gyvenau Kaune. Kaunas man
yra įspūdingas, nes tai mano gimtas
miestas. Kaunas buvo laikinoji Lie tu -
vos sostinė. Kai aš parskrendu į Lie -
tuvą, mėgstu vaikščioti Laisvės alėja.

Enija Davidonytė
8 klasės mokinė

* * *
Lietuva – mano antri namai, kur

susitinku su geriausiais, artimiau -
siais draugais, kur galiu su visais kal -
bėti lietuviškai. Lietuvoje gyvena
daug mano giminaičių: močiutė, se -
nelis, teta, dėdė ir prosenelis. Kai bu -
vau Lietuvoje, labai gerai praleidau
laiką. Man buvo smagu, linksma – aš
visada prisiminsiu.

Alina Orentas
8 klasės mokinė

* * *
Lietuva – šalis, išsaugojusi ir iš -

laikiusi senąsias tradicijas. Šiandien
švenčiame Užgavėnes. Norime, kad
greičiau pavasaris nugalėtų žie mą.

Didžiausia Lietuvos išlaikyta ver -
tybė – gimtoji lietuvių kalba, ku ria
kalbame daugiau nei tūkstantį me tų.
Daug kartų tauta buvo užkariauta,
bet mes nepamiršom kalbos.

Lietuva – šalis su liūdna savo is -

torija, bet su laiminga istorijos pa -
baiga.

Lietuva – krepšinio šalis.

Ignas Vismantas
8 klasės mokinys

* * *
Man labai patinka lietuvių tra -

dicinis maistas: kugelis, cepelinai,
kol  dūnai. Mano mėgstamiausias ma -
mos ir tėčio keptas kugelis su kopūs-
tais, svogūnais ir lašinukais.

Marius Orentas
6 klasės mokinys

* * *
Lietuva yra mano tėčio gimtinė.

Ten gražu, kai paukščiai čiulba, me -
džiai žaliuoja, gėlės auga ir žydi. Kai
aš matau tokią gražią Lietuvą, už -
mirštu visus rūpesčius. Lietuva
maža, bet atkakli šalis. Ji kaip tvirtas
ąžuolas nelinksta vėjyje.

Tomas Sujeta
6 klasės mokinys

* * *
Lietuva yra graži šalis, ypač ją

puošia parkai. Per Lietuvą teka Du -
bysa, kurioje plaukioja įvairios žu -
vys. Aš mėgstu kartu su giminaičiais
Dubysoje žvejoti. Kai gerai kim ba, pa -
gaunu daug žuvų, bet mažas žuveles
paleidžiu.

Lietuva – upių ir ežerų kraštas.

Vaidas Valys
6 klasės mokinys 

Jaunieji Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos (Washington, DC) rašytojai. 
Rasos Vilimienės nuotr.

ANDRIUS KRIAUČIŪNAS

Apie ką šis filmas?

Filmo pradžioje vyras vardu Artie praranda
darbą. Jis – buvęs beisbolo komentatorius. Artie
darbas labai patiko, tad praradęs jį, jis labai nuliū-
do. Jo tikslas buvo tapti „San Francisco Giants”
beisbolo ko mandos komentatoriumi. Jo žmona
Diane jį guodė.

Kartą jiems paskambino jų duk ra Alice. Ji
pakvietė Artie ir Diane prižiūrėti jų vaikus, kol ji
su vyru išvažiuos Alice vyro darbo reikalais. Alice
tėvai nustebo, nes paprastai vaikus prižiūrėdavo
vyro tėvai. Artie nenorėjo sutikti, bet Dia ne pasakė
savo vyrui, kad tai – galimybė tap ti ge resniais sene-
liais. Nuvykę pas Alice ir jos vyrą (Phil), Artie ir
Diane be matant supranta, kad bus labai sun ku –
vaikai labai išdykę. Norė damas būti geru seneliu,
Artie vai kams nupirko vandens šautuvų. Tas nela-
bai pavyko: vienas vaikas srovę nukreipė į jo kelnes
ir sakė, kad Artie apsi šla pino. Vaikų tėvams jau lai-
kas išvažiuoti, bet Alice bijo palikti vaikus su Artie.
Tad ji nusprendė atvažiuoti vėliau. 

Turėsite pažiūrėti filmą, kad sužinotumėte, ar
Artie ir Alice suras bendrą kalbą su anūkais ir vai-
kais, ir kas bus, jeigu Diane išvažiuos su savo duk-
ros vyru Phil.

Ar filme vaidina  žinomi aktoriai?

Taip filme vaidina keletas žino mų aktorių:
Billy Crystal („Monsters Inc”, „The Tooth Fairy”,

„Hamlet”), Rette Midler („Cats and
Dogs”, „Fan tasia”, „Get Shortly”)
ir Tom Everett Scott („Snow
Buddies”, „Mars Needs Moms”,
„Boiler Room”). Vaikai, at likę
vaidmenis šiame filme, man ne -
labai žinomi, bet jie yra daug kur
vai dinę.

Kas labiausiai patiko?

Labiausiai patiko scena filmo
pradžioje, kai visi sėdėjo restorane
ir vie nam vaikui nepatiko kaip
patiektas maistas. Artie ėmė ir
sumaišė jo maistą savo šakute. Ali -
ce pasakė, kad vaikui nepatinka,
kai kas nors liečia jo maistą. Tai
išgirdęs Artie tiesiog savo ranko-
mis maišo vaiko maistą ir sako, kad nori „atmaišy-
ti”.

Kas nepatiko?

Vienintelis dalykas, kuris man nelabai patiko,
buvo tai, kad viskas per linksmai baigėsi. Aš žinau,
kad daug filmų baigiasi linksmai, bet čia viskas,
kas buvo blogai, pasidarė ge rai. Taip tikrovėje ne -
būna.

Kam siūlyčiau  filmą pažiū rėti?

Aš šį filmą siūlyčiau pažiūrėti visiems. Jis
labai juokingas ir verta pasijuokti. Ypač siūlyčiau į

šį filmą nueiti anū kams su seneliais. Manau, būtų
labai smagu.

Man jis labai patiko. Žiūrėdamas šį filmą aš
juokiausi beveik visą laiką. Jis tikrai labai geras ir
juo kingas. Iš 10 taškų duočiau 9. Mano tėvas davė 8,
o mama – 6 taškus. Įdo mu, kad pagal www.rottento -
matoes. com kritikai šį filmą įvertino prastai, bet
žiūrovai – teigiamai.

Ar verta filmą žiūrėti kino teatre?

Deja, teks nusi pir kti šio filmo DVD, nes kino
teatruose jo  neberodo. Sėdint namuose  ir no rint
pasijuokti, šis filmas tikrai tiks.

Kino filmas „Parental Guidance” (,,Suaugusiųjų priežiūra”)

Kadras iš kino filmo „Parental Guidance”. 



mon tessori draugiją ir buvo šios organizacijos pir-
mininkė. Tuo metu visoje Amerikoje atgimė mon-
tessorinis auklėjimas. Galų gale Petrutytė ir Var -
nienė atsisakė darbo gamykloje ir savo namuose
sukūrė montessorišką mokyklėlę ,,Židinėlis”.
Maži staliu kai, kėdutės, auklėjimo priemonės

laukė vaikų. Tačiau didžiausias dėme-
sys buvo skiriamas vaiko stebėjimui,
vystant jo pa ties natūralų norą pažinti
ir lavėti. 

Po kurio laiko šalia ,,Židinėlio” įsi-
kūrė Motinų centras, iš kurio išaugo
Amerikos lietuvių montessori draugija
(ALMD). Čia buvo  išugdytos pirmosios
lietuvaitės – montessori auklėtojos. 

1963 m. Stasė Vaišvilienė kartu su
Irena bei Leonu Kriaučeliūnais ir
ALMD Marquette Park, Čikagoje įstei-
gė ,,Vaikų namelius”, vėliau pavadintus
,,Kriaučeliūnų vaikų nameliais”. Tais
metais užsidarė ,,Ži di nėlis”.

Domicelė, norėdama, kad šis auklė-
jimo metodas plistų, nenuleidžia rankų.
1966 m. jos ir vaikų tė velių pastangomis
„Židinėlis” su šeštadienine lituanistine
mokykla buvo atidarytas naujame
pastate – 59 gat vėje, Čikagos piet vaka -
riuose. Jis bu vo pavadintas ,,Varnas
Mon te ssori Center” – prof. Adomo ir
Marijos Var   nų garbei, dar jiems gy -
viems esant. 

D. Petrutytė ne tik vadovavo ,,Vaikų
nameliams” Marquette Park, daug
metų ji dirbo montessori auklėtoja
Wilmette ir Oak Park mon te ssori mo -
kyklose. Ji daugelį metų buvo pagrindi-
nė montessori kursų dėsytoja MECA-
Seton. Šioje mokykloje kursus baigė ne
vienas Amerikos lietuvis auklėtojas.
Čia mokėsi ir šio metodo, kuris po

Nepriklausomybės Lietuvoje atkūrimo įgavo
naują kvėpavimą, pasekėjos iš Lietuvos. Anot
MECA-Seton kursų vedėjos Celma Per ry, auklėto-
joms iš Lietuvos buvo mokomos stipendijos.

Šalia administracinės veiklos, dėstytojavimo
D. Petrutytė rašė ir knygas.  Jos knygas ,,More
than Sun paper Letters: Montessori in the Home”
(,,Montesoriška aplinka šei moje – ne tik švitri-
niaus popieriaus raidės”) (1969), ,,Vaikas – Dievo
do va na” (1994 m. Lietuvoje) dar ir dabar gali rasti
ant montessori metodu dirbančių mokytojų stalo.
Kaune vyksiančioje konferencijoje VšĮ Kau no
Montessori pradinės mokyklos direktorė Virginija
Skorupskienė pristatys pačią knygų autorę. Ji
skaitys pranešimą ,,A. a. Domicelė Petrutytė –
‘Vaikas – Dievo dovana’ knygos autorė”. 

Be knygų rašymo amerikiečių ir lietuvių
spaudoje D. Petrutytė yra paskelbusi nemažai
straip s nių.

Nuo 1989 m. D. Petrutytė ne kartą
lankėsi Lietuvoje ir ten padėjo at -
gaivinti montessori metodiką. De -
šimt vaikų darželių auklėtojų Do -
micelės dėka turėjo galimybę susipa-
žinti su montessori metodika ir tobu-
lintis JAV. Petrutytė 1991 m. įkūrė
Lietuvos montessori asociaciją ir
buvo jos pirmininkė. 

1966 m. buvo ji apdovanota ,,Jo -
sephnum Education Award” meda -
liu, 1984 m. ir 1986 m. Amerikos mon -
tessori draugijos žymenimis.

Švenčiant žinomos pedagogės,
visą savo gyvenimą paaukojusios
mažojo vaiko pažinimui ir lietuvių
tautinių, kultūrinių vertybių išsau -
go jimui išeivijoje, šimtmetį galime
drąsiai pasakyti, kad jos darbas ne -
nuėjo veltui. Šiuo metu lietuviai Či -
kagoje augina jau trečią mon tessori
metodu auklėjamą kartą. Tiesa, da -
bar jau vienintelėje Ameri koje liku-
sioje lietuviškoje mon  te ssori mokyk-
lėlėje ,,Žiburėlis”, ku ris duris atvėrė
1983 m. Mokyk lėlė, įsikūrusi Pa sau -
lio lietuvių centre, Lemont, yra Ame -
rikos Monte ssori sąjungos narė. Čia
vaikai ne tik mokosi  tapti rūpestin-
gais, jautriais ir atsakingais pilie-
čiais. Mažieji lietuviukai čia to bu li -
na lietuvių kal bą ir gali augti ir kles-
tėti lietuviškoje ap linkoje. 

Norint atlikti bet kokį darbą, reikia žinių. Dirbant
su vaiku žinių reikia labai daug. 

Domicelė Petrutytė

LAIMA APANAVIČIENĖ

Lietuvos M. Montessori aso ciacijos taryba
visus besido minčius M. Montessori moky-
mu vasario 21 d. kviečia į konferenciją

,,Vaikas – Dievo dovana”, skirtą paminėti mon te -
ssorinės veiklos atkūrimo Lietu voje pradininkės
a. a. Domi celės Petrutytės 100-ąsias gimimo meti-
nes ir apžvelgti jos indėlį į Lietuvos mon tessorinį
ugdymą. Konferencija vyks Kauno apskrities
Pedagoginiame muziejuje. Į konfe renciją pakvies-
ta ir ilgametė  D. Petrutytės bendražygė JAV, mon-
tessori auklėtoja Marytė Kucinienė. Ji pateiks
konferencijos dalyviams savo prisiminimus apie
žymiąją pedagogę ir nuveš Amerikos lietuvių
Mon tessori draugijos svei kinimus savo kolegoms
Lietu voje.

Tai pačiai datai skirta ir vasario 5–28 dieno-
mis Lietuvos švietimo istorijos muziejuje  vei-
kianti paroda „Marijos Montessori idėjų sugrįži -
mas. Domicelės Petrutytės dovana muziejui”. Pa -
rodoje rodomos monte ssorinės mokymo priemo-
nės, meto dinė literatūra, nuotraukos iš Peda go gi -
nio muziejaus fondų. 

Šią švelniai besišypsančią moterį dar mena
dau gelis čikagiečių, ypač tie, kurių
vai  kai ar anūkai lankė montessori
me  todu dirban čias mo kyklėles Či ka -
goje.  

Žinomos  ne tik JAV, bet ir Lie tu -
voje pedagogės D. Petrutytės, gi mu -
sios 1913 m. vasario 13 d. Žemai tijoje,
kelias į pedagogiką nebuvo tiesus.
Už sispyrusi žemaitė žinojo – mokyto -
ja ji nebus, tad, 1930 m. baigusi Plun -
gės realinę gimnaziją,  įstoja į pran -
ciškonų vienuolyną. Kas dabar be -
pasakys, ar vienuolyno vyresnioji pa -
matė pedagoginius Domicelės su -
gebėjimus, ar tiesiog mokytojų trū -
ko, bet aštuoniolikmetė vienuolė, ne -
paisant jos norų, buvo išsiųsta į Kau -
ną, į montessori mokymo kursus.
Kartu su kitomis 24 kursantė mis ji
klauso montessorinio mokymo pra-
dininkės Lietuvoje Marijos Var nie -
nės paskaitų, Romoje lankiusios kur-
sus su pačia Maria Montessori. Do -
micelės ir Marijos susitikimas buvo
lem  tingas. Jaunai kursantei mon tes -
sori mokymo metodas padarė tokį di -
džiulį įspūdį, kad ji, užmiršusi savo
nenorą būti mokytoja, palieka vie -
nuo lyną ir visą savo gyvenimą pa -
švenčia vaikams.   

Tėvams atidavus jos kraičio dalį,
būsima pedagogė išvyksta į tarptau-
tinius M. Montessori kursus Nicoje,

Prancūzijoje, kur įgijo ikimo kyk li nio amžiaus
vaikų įstaigos darbuotojos specialybę. Baigusi
juos, jauna pedagogė grįžta į Lietuvą ir pradeda
dirbti M. Varnienės įkurtuose privačiuose ,,Vaikų
nameliuose”, Kaune. Padirbėjusi ir pajutusi, kad
jai dar trūksta žinių, jaunoji mokytoja 1939 m.
išvyksta stažuotis į montessori mo kyklą Larene
(Olan dija). Grįžusi sėkmingai dir ba Lie tuvoje
monte ssori metodikos pradžios mokyklos mokyto-
ja. Deja, okupacija, karo ne gan dos sujaukia ramų
gy venimą. 1944 m. kartu su Marija ir Adomu Var -
nais pasitraukė į Vokietiją. Įsi kūrusios Revens -
burg pabėgėlių sto vykloje, jos įkuria montessori-
nio auklėjimo  ,,Vaikų na melius”. 

Kaip ir daugelis kitų lietuvių  Petrutytė ir
Varnai 1949 m. atvyksta į JAV. Reikia įsikurti, rei-
kia gyventi, reikia valgyti. Tiek Domicelė, tiek
Marija pradeda dirbti gamykloje, tačiau visos jų
mintys sukasi apie vaikus. Pamažu jų svajonės
ima pil dytis. 1958 m. Domicelė įsteigė Lietuvių

8 2013�VASARIO�14,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Gyvenimas, paskirtas vaiko pažinimui
Domicelės Petrutytės 100-ąsias gimimo metines pažymint

Domicelė Petrutytė savo 95-ojo gimtadienio dieną.  
,,Žiburėlio” archyvo nuotr.

Domicelė Petrutytė su prof. Adomu Varnu ir Marija Varniene.  

Vasario 9 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje lankėsi trečiokai iš Maironio
lituanistinės mokyklos. Pirmiausia jie aplankė muziejų, apžiūrėjo parodas apie pir-
mykščius Lietuvos gyventojus, apie senąsias Lietuvos pilis, karalių Mindaugą ir kuni-
gaikštį Gediminą. Moksleiviai turėjo progos pažiūrėti Algio Kuzmicko filmo „Lietuvos
pilys“ ištrauką.

Pati smagiausia dalis buvo Užgavėnių kaukių kūrimas, padedant dailininkėms
Rasai Ibianskienei ir Astai Zimkienei.  Dailininkės papasakojo apie kaukių reikšmę.
Jos – žmogaus apdangalas, kokonas, iš kurio žmogus turi išlįsti ir pakeisti save.
Užgavėnių šventė yra Virsmo šventė. Tai laikas, kai žmogus ir žemė yra žadinami.
Pasislėpę po meniškai sukurtomis kaukėmis visi patriukšmavo, išvarė žiemą iš kiemo
ir pažadino pavasarį. Po to visi vaikai ir tėvai vaišinosi tradiciniu Užgavėnių maistu –
blynais. 

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus info
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Miltų rūšys ir jų paskirtis
Manoma, kad miltiniai gaminiai – kaloringi ir

kenksmingi. Tačiau mil tų būna įvairių, o kepiniai
iš jų gali būti ir naudingi sveikatai bei padėti atsi-
kratyti antsvorio.

Kvietiniai miltai

Kviečiai – seniausi varpiniai auga lai, o kvieti-
niai miltai – vieni populiariausių. Jų yra kelių
rūšių, jie skiriasi chemine sudėtimi, malimo bū du,
spalva, glitimo kiekiu ir duo nos kepimo ypatybė-
mis. Aukščiausios ir pirmos rūšių mil tai, paga-
minti iš endospermo (krak molingos grūdų dalies),
dažniau siai naudojami kepiniams, ir bū tent jiems
turime „padėkoti” už kelis papildomus colius lie-
mens srityje.

Maistinė aukščiausios rūšies kvie -
tinių miltų vertė labai didelė, ta čiau,
išskyrus „tuščius” ang lia vandenius, juo -
se daugiau nieko nėra – ląs te lie nos, mais-
tinių skaidulų ir mi ne ralų tokiuose mil-
tuose nerasite.

Šveistiniai miltai (nesijoti) siūlomi
nutukusiems žmonėms, nes sėle nos pade-
da numesti svorio. Patys naudingiausi
kvietiniai mil tai – tai su malti, neskaldyti
sveiki grūdai su visomis luobelėmis:
juose esama daug vitaminų ir ląstelienos,
jie išsiskiria gydomosiomis savybė mis
(kvietinių miltų nuoviru gydomi kosulys
ir peršalimas), jie prisideda prie labai
svarbaus imuninei siste mai silicio kiekio
organizme.

Neskaldytų kviečių miltai turi ne daug glitimo
– tai sumenkina jų savybes, tačiau iš šveistinių
miltų galima išsikepti labai skanios duo nos,
keksų, bandelių bei pyragų. Kai ku rie virėjai pata-
ria šveistinius miltus maišyti su aukščiausios
rūšies kvietiniais miltais, tuomet kepiniai bus pu -
resni ir gardesni. Tačiau tokiu atvej u padidėja jų
kaloringumas.

Įdomu, kad šviežiai sumalti miltai būna gels-
vi, tad jiems balinti mais to pramonėje naudojami
ba  lik liai.

Ryžių miltai

Ryžiai – antra pagal populiarumą po kviečių
grūdinė kultūra. Šie miltai gaminami iš poliruotų
ryžių, ne turinčių glitimo, todėl jie lengvai virški-
nami. Pagal baltymų ir krakmolo kiekį ryžių mil-
tai užima pirmą vietą tarp kitų varpinių augalų
mil tų. Ryžių miltuose yra natrio, kalio, magnio,
fosforo, cinko ir B grupės vi taminų. Iš šių miltų ga -
minamos vai kiškos košės.

Ryžių miltų gaminiai puikiai tin ka norint
sumažinti bendrą kūno ma sę. Iš ryžių miltų kepa-
ma duona, keksai, sausainiai. Jų gaminiai būna
skanūs, traškūs, grūdėti. Kad ke pi niai nebūtų per-
džiūvę (ryžių miltai sugeria daug drėgmės), įpilki-
te į tešlą daugiau skysčių, įmuškite kiaušinių.

Kukurūzų miltai

Kukurūzų miltai – dietinis produktas, turintis
daug vertingų savybių. Juose gausu ląstelienos,
todėl šiuos miltus galima naudoti vaikų maistui.
Be to, juose daug baltymų, mikroelementų (vario,
fosforo, gele žies, nikelio, magnio, kalcio) ir vita -
minų (B1, B2, B3, A, E). Kukurūzų mil tai mažina
cholesterolio kiekį. 

Patiekalai, pagaminti iš kukurū zų miltų, yra
labai sotūs, tačiau turi visai nedaug kalorijų, tad
norintiems sulieknėti jie – nepakeičiami. Be to, šie
miltai padeda pašalinti rie balų sankaupas. 

Kukurūzų miltų patiekalai siūlomi žmonėms,
sergantiems mažakraujyste, taip pat turintiems
skrandžio bei žarnyno sutrikimų. Dėl didelio kie-
kio ląstelienos šių miltų gaminiai gerina žarnyno
veiklą. Kukurūzų mil tai sulėtina angliavandenių
fermentaciją.

Iš šių miltų gaminamos įvairios košės, kepa-
ma puri trapi duona, ska nūs sklindžiai ir sausai-

niai. Kepiniai išsilaiko ilgiau nei iš kitų rūšių mil -
tų.

Avižiniai miltai

Avižos – vieni naudingiausių svei katai varpi-
nių augalų, naudojamų miltų ir kruopų gamybai.
Avižiniuose miltuose daug krakmolo ir, kaip nebū-
tų keista, riebalų, o tai nebūdinga daugeliui rūšių
miltų. Miltai iš avižų – amino rūgščių, A, E bei B
grupės vitaminų, fermentų, cuk raus ir silicio šal-
tinis. Juose esa ma dviejų rūšių ląstelienos – tirpios
ir netirpios.

Avižiniai miltai padeda reguliuoti rie balų apy-
kaitą – tai labai svarbu antsvorio turintiems žmo-

nėms. Grūs tų (o ne, kaip įprasta, maltų) grūdų mil-
tai siūlomi sergantiems skrandžio ir žarnyno ligo-
mis, mažakraujyste, nerviškai išsekus. Avi ži nių
miltų gaminiai, įtraukti į dietinę mitybą, gerina
širdies ritmą (tai paaiškinama palankiu B grupės
vitaminų poveikiu centrinei nervų sis temai).
Avižiniai miltai teigiamai veikia ir cholesterolio
kiekį kraujyje.

Avižose esantys ypatingi baltymai būtini audi-
nių augimui ir atsinaujinimui. Avižų amino rūgš-
čių sudėtis yra artimiausia raumenų baltymams, o
tai avižas daro ypač vertingu produktu. Jose yra
lengvai įsisavina mo angliavandenilio, taip pat jos
pa deda organizmui gaminti serotoniną, skatinantį
teigiamas emocijas.

Ruginiai miltai

Nuo seno manoma, kad be duo nos negalima
gyventi. Juk ne veltui visi žemiški valgiai buvo
aukštinami kaip „duona kasdieninė”. Duona iš tik-
rųjų suteikia organizmui daugybę medžiagų, būti-
nų gyvybei palai kyti, jei ji iškepta iš tamsių miltų.
Ruginė duona buvo mėgstama nuo senų laikų; mie-
lai ji valgoma ir dabar.

Ruginiai miltai – labai vertingas produktas
tiems, kas rūpinasi savo sveikata. Juose yra lizino
(amino rūgš ties, būtinos audinių atsinaujinimui),
daug maistinių skaidulų, vitami nų E ir A, B gru-
pės vitaminų, man gano bei cinko. Pasižyminti
dideliu rūgštingumu, ruginė duona apsaugo nuo
pelijimo ir irimo, tačiau jos ne patariama valgyti
žmonėms, kuriuos vargina padidėjęs skrandžio
sul čių rūgštingumas ir opaligė.

Ruginė duona mažina cholesterolio
kiekį kraujyje, gerina širdies dar bą ir
medžiagų apykaitą, už ker ta kelią dauge-
liui ligų. Ruginiai miltai išsiskiria dieti -
nė mis ypatybėmis. Iš jų iškepta duo na
turi mažesnę maistinę vertę, palyginti su
kvietinių miltų duona, taigi ruginių
miltų gaminiai tinka ir lai kantis dietos.
Ypač naudingi rupiai malti miltai (ne -
skaldyti, sveiki rugių grūdai malami
kartu su luobelėmis) – juo se išlieka dau-
giau vitaminų, baltymų ir mineralų. Ta -
čiau glitimo to kiuose miltuose ma žiau,
tad kepiniai iš rupiai maltų miltų bus
labai stan dūs ir neiškils.

Ruginiai miltai naudingi žmo nėms,

sergantiems anemija ir cukri niu diabetu. Juose 30
proc. daugiau geležies nei kvietiniuose miltuose.
Taip pat juose du kartus daugiau mag nio ir kalio.
Ruginiai miltai idealiai tinka duo nos gaminiams,
skirtiems dieti nei ir gydomajai mitybai. Iš šių
miltų galima pagaminti giros, turinčios orga niz -
mui naudingų savybių.

Grūdų apdorojimas

Ypač vertingi šviežiai sumalti miltai. Seniau
valstiečiai nešdavo į ma lūną grūdus nedideliais
kiekiais, o dietologai nuo seno pasisako už tai, kad
kiekviena šeima namuose turėtų grūdų malūnėlį,
panašų į kavamalę. Dar ir šiandieną kai kuriose

Afrikos gentyse, Pietų Amerikos ar Azijos
kraš tuose grūdai su visomis luobe lėmis
trinami tarp akmenų ar su specialiais
grūstuvais – tokie miltai yra vertingiausi.
Tačiau mes gyvename išsivysčiusiuose
kraštuose, kur grūdai apdorojami pramo-
niniu būdu. 

Pastaruoju metu, visuomenei reika -
lau jant, parduotuvėse jau galima nu -
sipirkti iš vertingų miltų keptos duo nos –
rugelio, sėlenų duonos. Traš kanti juoda
plutelė – vienas iš pagrindinių vitamino
B1 šaltinių. Labai svarbu žinoti, kad iš
pilna verčių grūdų iškepta duona dera su
daugeliu produktų. 

Terminis apdorojimas, kai duona
kepama iš pilnaver čių grūdų, nedaug tepa-
kenkia, ir jos maistinė vertė nesumažėja.

Kros nies karštis veikia krak molą, keičia jo struk-
tūrą, taigi padeda virškini mui. Panašūs procesai
vyksta duoną džiovinant. Be to, sužiedėjusi duona
virškinama ge riau, mat ją kramtant reikia daug
seilių, būtinų krak molą skaidyti. Minkštos ir aky-
tos duonos beveik nereikia kramtyti, o tai labai
kenksminga. 

Mielinis rūgimas mažina grūdų „maistinę
vertę” – taip mano dietologai natūropatai; tą patį,
žinia, galėtume pasakyti ir apie kitus produktus.
Daugelis tautų valgo ska nią pilnaverčių miltų
duoną, panašią į paplotėlį, ir puikiai apsieina be
mie lių ir druskos.

Anglijos dietologai neseniai pa skel bė, kad iš -
emine širdies liga rečiau serga tie, kurie valgo
juodą duoną. Tai paaiškinama tuo, kad joje gele -
žies yra 30 proc., kalio – dvigubai,  mag nio – trigu-
bai daugiau negu baltoje duonoje.

Šveistiniai miltai

Suvirškinti baltos duonos rieke lei ar mielinei
bandelei reikia ištisos grupės medžiagų. Tos
medžiagos ima mos iš mūsų organizmo. Šveis ti niai
miltai yra krakmolas, neturintis biologinės infor-
macijos (kodo), todėl virškinami sunkiai, o nesu-
virškintos liekanos papildo riebalines mūsų kūno
raukšles. Kiekviena šeimininkė žino, kas nutinka
įbėrus miltų į šiltą vandenį. Jie išbrinksta, susida-
ro klijus primenanti medžiaga. 

Kad balta duona, sausainiai, py ragaičiai, ban-
delės ir praktiškai visi gaminiai iš baltų miltų
atrodytų ska nesni, į juos dedama priedų: dažiklių,
kvapiųjų medžiagų, raugiklių, grei tik lių, sutvir-
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LIETUVOS IR PASAULIO NAUJIENOS

Rusija sukritikavo karo veteranų padėtį 

Černobylio atominėje jėgainėje įgriuvo stogas

Popiežius su katalikais atsisveikins vasario 27 d. 

Siekiama, kad palestiniečiai gautų skirtas lėšas

JT pasmerkė Š. Korėjos bandymą

Paleistas modernus stebėjimo palydovas

Vilnius (ELTA) – Lietuvos banko
valdyba vasario 12 d. apribojo Vla -
dimir Romanov kontroliuojamo Ūkio
banko veiklą. Banko laikinasis ad -
ministratorius Adomas Audickas
įpa reigotas pasiūlyti sprendimus,
kurie leistų užtikrinti įsipareigojimų
banko klientams vykdymą. Lietuvos
banko valdyba (pirmininkas Vitas
Vasiliauskas) sprendimą priėmė,
įvertinusi rizikingą pastarųjų metų
Ūkio banko veiklą, bankui žalingus
akcininkų veiksmus, nurodymų ne -
vykdymą ir dėl to kylančią grėsmę
patikimai banko veiklai.  Prokura -
tūra pradėjo tyrimą dėl galimo turto
iššvaistymo. Įtariama, kad Ūkio ban -
ko vadovai nuomodavo turtą nepa-
grįstai di delėmis kainomis. 

Prezidentė – prieš diplomatų politikavimą

Nauji santykiai – tik įteisinus lenkiškas pavardes Washington, DC (BNS) – Prieš
savo kelionę į Artimuosius Rytus
naujasis JAV valstybės sekretorius
John Kerry siekia, kad Kongresas
,,atšildytų” milijonus dolerių palesti-
niečiams skirtų lėšų. Jis nori, kad
Palestinos savivaldą Ramaloje paga-
liau pasiektų 700 mln. dol. parama,

pareiškė Valstybės departamentas.
JAV ir Izraelis išmokas Ramalai
sustabdė po to, kai JT suteikė Pa -
lestinai neprisijungusios valstybės
narės statusą. J. Kerry dar vasarį
vyks į Izraelį ir palestiniečių žemes,
tačiau tiksli data neskelbiama. 

Vilnius (BNS) – Premjeras
Algirdas Butkevičius Lietuvos lenkų
rinkimų akcijos  vadovo Valdemar
To  maševski grasinimus trauktis iš
valdančiosios koalicijos pavadino
viešųjų ryšių akcija. V. Tomaševski
vasario 11 d. žurnalistams pareiškė
nematantis geros perspektyvos ben-
dradarbiauti valdančiojoje centro-
kairės koalicijoje, nes joje esą nevyk-

domi susitarimai. Kaip pavyzdį jis
nurodė neįsteigtą ketvirtą energeti-
kos viceministro postą, lėšų paskirs-
tymą valstybės investicijų progra-
moms. A. Butkevičius sakė dėl tokių
pareiškimų po Politinės tarybos
posėdžio buvęs nustebintas. Jo nuo-
mone, čia yra ne pageidavimų kon-
certas.

V. Tomaševski grasina pasitraukti

Trečdalis gyventojų nežino apie pensijų fondus 

Lietuvos kariuomenės vadas lankysis NATO oro
pajėgų vadavietėje

Washington, DC (ELTA) – JAV
aeronautikos ir kosmoso agentūra
(NASA) vasario 11 d. paleido vieną
pažangiausių Žemės stebėjimo paly-
dovų „Landsat”. Žemę stebinčių pa -
lydovų misija – padėti nustatyti žmo-
gaus poveikį Žemei ir Žemės poveikį
žmogui. Tai yra gyvybiškai svarbu 7
mlrd. mūsų planetoje gyvenančių
žmonių. Tai jau aštuntas į orbitą iš -
keltas „Landsat” programos palydo-

vas. Projektas, kuriam va dovauja
NASA ir JAV geologinių tyrimų cent-
ras, skirtas ledynų traukimosi, pad -
rikos miestų plėtros ir miškų mažėji-
mo stebėjimui. 855 mln. JAV dol. ver-
tės palydovas buvo paleistas iš Van -
denberg oro pajėgų bazės Ca lifornia.
Manoma, kad per dieną bus padaryta
400 žemės nuotraukų, kurios bus per-
siųstos į stotis JAV ir Norvegijoje.

Vilnius (BNS) – Beveik trečdalis
Lietuvos gyventojų, pensijai kau-
piančių privačiuose fonduose, neži-
no, kad dalis jų pinigų per vedama į
antros pakopos pensijų fondus, rodo
gyventojų nuomonės tyrimas. Anot

tyrimo, tik 57 proc. dir bančiųjų sako
kaupiantys pensijai šiuose fonduose.
Tuo metu  „Sodros” duomenimis,
antros pakopos pensijų sistemoje
dalyvauja 83 proc. dirbančių žmonių. 

Vilnius (ELTA) – Lietuvos ka -
riuomenės vadas gen. leit. Arvydas
Pocius ir Lietuvos kariuomenės Ka -
ri nių oro pajėgų vadas gen. mjr.
Edvardas Mažeikis išvyko į Vokie -
tiją, kur Ramšteine lankysis Sąjun -
gininkų oro pajėgų vadavietėje ir
susitiks su jos vadu generolu Philip

M. Breedlove. Planuojama aptarti
Baltijos šalių oro erdvės stebėjimo ir
valdymo sistemos ,,Baltnet” perspek-
tyvas, Karinių oro pajėgų Aviacijos
bazės Šiauliuose platesnio panaudo-
jimo, pilotų rengimo operacijų vyk-
dymo nakties sąlygomis ir kitus
klausimus.

Vilnius (BNS) – Lenkijos už -
sienio reikalų ministras Radosław
Sikorski pareiškė, kad apie naujus
santykius su Lietuva būtų galima
kalbėti Lietuvai įteisinus lenkiškų
pavardžių rašybą originalo kalba.
Kalbinamas Lenkijos žiniasklaidos

mi nis tras gražiu ženklu pavadino
Lietuvos ministro Lino Linkevičiaus
atsiprašymą dėl to, kad Seimas 2010
m. atmetė originalią pavardžių rašy-
bą numatantį įstatymą, tačiau pabrė-
žė, jog klaidą reikia ištaisyti.

New York (BNS) – Jungtinių
Tau tų (JT) Saugumo Taryba vasario
12 d. griežtai pasmerkė Šiaurės
Korėjos trečiąjį branduolinį ban -
dymą ir pažadėjo imtis veiksmų
prieš Pchenjaną. Posėdis sušauktas
beveik visuotinio pasmerkimo at -
mosferoje. Net Kinija, geriausia Š.
Korėjos sąjungininkė, pareiškė pro-
testą. JAV am basadorė JT Susan Rice
sakė, kad Washington ir jo sąjungi-
ninkės ketina papildyti draudomų
sąrašą šiam režimui, kuriam pa -
skelbtos po 2006 ir 2009 m. branduoli-
nių bandymų. Pen tagon vadovas
Leon Panetta teigia, kad Š. Korėjos
karinės ambicijos yra rimta grėsmė
JAV. ELTA nuotr.

Vatikanas (BNS) – Popiežius
Benediktas XVI su tikinčiaisiais atsi-
sveikins per paskutinę audienciją Šv.
Petro aikštėje vasario 27-ąją, dieną
prieš tai, kai oficialiai atsistatydins.
Vatikano atstovas Federico Lom -
bardi sakė, kad  „paskutinė bendroji
audiencija bus surengta aikštėje, nes
ateis daug žmonių”. F. Lombardi taip

pat sakė, jog tradicinės popiežiaus
Pe lenų trečiadienio Mišios vasario 13
d. bus paskutinė svarbi jo, kaip pon-
tifiko, religinė šventė. Pasak atstovo,
popiežius per jau numatytą vasario
14 d. susitikimą su Romos parapijų
kunigais taip pat kalbės apie savo pa -
tirtį per reformas nulėmusį Vati kano
II Susirinkimą. 

Maskva (BNS) – Rusijos politi-
kai sukritikavo Baltijos šalis dėl, jų
vertinimu, prastos Antrojo pa sau li -
nio karo veteranų padėties. Dūmos
posėdyje nuspręsta steigti specialų
paramos fondą Antrojo pasaulinio
karo dalyviams, gyvenantiems Balti -
jos šalyse. Dūmos komiteto pirminin-
kas Aleksej Puškov sakė, kad šiuo
metu Baltijos šalyse gyvena apie

12,500 Antrojo pasaulinio karo daly-
vių. Jo manymu, jie susiduria ne tik
su socialine diskriminacija, ta čiau
esama ir psichologinio bei politinio
spaudimo. Rusijos verslo bendruo-
menė kviečiama atsiliepti į kvie  timą
kurti Antrojo pasaulinio karo vetera-
nų, pensininkų Baltijos šalyse para-
mos fondą. 

Kijevas (AFP-BNS) – Ukrainoje
esančioje Černobylio atominėje jė -
gainėje vieno statinio stogas neatlai-
kė sniego svorio ir iš dalies įgriuvo,
tačiau žmonės nenukentėjo, o reakto-
riuje, sprogusiame 1986 metais, spin-
duliuotės padidėjimas nenustatytas,
vasario 13 d. pranešė šalies nepapras-

tųjų situacijų agentūra. Po įvykio
Prancūzų statybos bendrovės ,,Vin -
ci” ir ,,Bouygues” paskelbė, kad iš
Černobylio atominės jėgainės išvežė
maždaug 80 savo darbuotojų. Minėtos
dvi prancūzų bendrovės stato sarko-
fagą virš sprogusio elektrinės reakto-
riaus.

Ūkio bankas.    Aliaus Koroliovo nuotr.

Vilnius (BNS)  –   Diplomatai ne -
turėtų politikuoti, vasario 12 d. pa -
reiškė prezidentė Dalia Gry baus kai -
tė, reaguodama į ambasadoriaus
Jungtinėse Valstijose Žygimanto Pa -
vilionio priekaištus pastarųjų me tų
Lietuvos užsienio politikai. Vi siems
valstybės tarnautojams, taip pat ir
diplomatams, privalu laikytis politi-
nio neutralumo. Šalies vadovė atkrei-
pė dėmesį, kad šis politinio neutralu-
mo reikalavimas numatytas Vals -
tybės tarnybos įstatyme.  Ž. Pa vi lio -

nis sukritikavo pastarųjų metų Lie -
tuvos užsienio politiką ir pabrėžė
remiantis socialdemokrato ministro
Lino Linkevičiaus iniciatyvas. Jo
nuomone, kad ir kokie būtų buvę
priešrinkiminiai šūkiai 2008-aisiais,
santykiai su kaimynais nuo tada tik
blogėjo. Ambasadorius sakė sveiki-
nantis Lenkijos spaudai išsakytus L.
Linkevičiaus atsiprašymo žodžius,
ku riuos sukritikavo opoziciniai kon-
servatoriai.  

Ūkio banko vadovai įtariami švaistę turtą

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



Socialinio tinklo „Facebook” kū -
rėjas ir vadovas Mark Zuckerberg su
žmona gydytoja-pediatre Priscilla
Chan praėjusiais metais paaukojo
akcijų už 498,8 mln. dol. vi suo me -
niniam fondui „Silicon Valley Com -
munity Foundation” švietimo ir  svei -
katos apsaugos plėtrai. Tai jau antra
stambi jaunojo milijardieriaus labda-
ra – 2010 m. jis sukūrė 100 mln. dol.
vertės fondą „Startup: Edu cation”,
kurio lėšos skiriamos mo kyklų plėt-
rai. Dosniausių JAV fi lantropų sąra-
še pirmauja vienas didžiausių pasau-
lyje investuotojų Warren Buffett. 

***
Tarptautinė agentūra  „Moody’s

Investor Services” pranešė, kad pa -
saulio ekonomikos sulėtėjimo rizikos
veiksnių per pastaruosius tris mėne-
sius sumažėjo, tačiau grėsmė vis dar
išlieka. Naujoje ataskaitoje apie pa -
saulinius ma kro ekonomikos rizikos
scenarijus agentūra numato  lėtesnį
ekonomikos augimą daugelyje šalių.
Tačiau kol kas dar kalbama apie
vangų pasaulio ekonomikos atsigavi-
mą. Agentūra spėja, kad realusis
ūkio prieaugis Didžiojo dvidešimtu-
ko (G20) šalyse sieks apie 2,9 proc.
2013 m. ir 3,3 proc. 2014 m. Jungtinių
Valstijų ekonomika šiais metais augs
greičiausiai, tačiau euro zonoje lau-
kiamas sąstingis.

***
Didžiosios Britanijos bankas

„Bar clays” pranešė apie savo planus
šiais metais panaikinti 3,700 darbo
vietų. 1,800 darbo vietų bus panaikin-
ta banko investicijų padalinyje, 1,900
– Europos mažmeninės ir verslo ban-
kininkystės srityje. Spren dimas nai-
kinti darbo vietas priimtas netrukus
po banko pranešimų apie veiklos
rezultatus.  Jau kurį laiką „Barclays”
drebina jo gerą vardą žlugdantys
skandalai. 

***
Ukrainai nereikia Europos para-

mos sprendžiant dujų konfliktą su
Maskva dėl mažesnio įsigyto dujų
kiekio, pareiškė Ukrainos energeti-
kos ministras Eduard Savicki. Euro -
pos energetikos bendrijos (EEB) sek-
retoriatas pranešė negavęs prašymo
iš Ukrainos padėti spręsti Kijevo ir
Maskvos dujų ginčą dėl  „Gaz prom”
paskirtos 7 mlrd. JAV dol.  baudos už
mažesnį įsigytą dujų kiekį nei buvo
numatyta sutartyje. Tokie EEB ko -
mentarai pasirodė netrukus po
Ukrai nos prezidento Viktor Ja nu -
kovyč pareiškimų, esą Kijevas nepa-
tenkintas bendradarbiavimu su EEB. 

***
Jungtinės Valstijos paragino Ru -

sijos valdžią nedelsiant atšaukti
draudimą importuoti mėsą iš JAV ir
laikytis įsipareigojimų, kurių Rusija
prisiėmė įstojusi į Pasaulio prekybos
organizaciją (PPO). Rusijos veterina-
rijos tarnyba nuo vasario 11 d. įvedė

draudimą importuoti visą mėsos pro-
dukciją iš JAV dėl jos sudėtyje esan-
čio augimą skatinančio hormono
raktopamino. Grupė šalių vertina
raktopaminą kaip kenk smingą me -
džiagą, tačiau JAV negalioja jokie
rakto pamino vartojimo apribojimai. 

***
Didžiosios Britanijos televizijos

ir radijo transliacijos susivienijimo
BBC žurnalistai kitą savaitę planuo-
ja rengti vienos dienos visuotinį
streiką, protestuodami prie korpora-
cijos planus naikinti darbo vietas.
Korporacija ketina per artimiausius
penkerius metus panaikinti 2,000
dar bo vietų. 

***
Britų naftos bendrovė BP pasira -

šė sutartį dėl dujų eksporto iš JAV,
siekdama nenusileisti kon kurentams
ir pasinaudoti smarkiai padidėjusia
gavyba bei sumažėjusiomis kainomis
JAV rinkoje. BP planuoja pastatyti
Texas suskystintų dujų gamybos ir
eksporto į Europą bei Aziją įmonę.
BP galės pasinaudoti įmone ir eks-
portuoti iki 4,4 mln. tonų suskystintų
gamtinių dujų per metus. 

***

Tarptautinis San Jose oro uostas
(JAV) ketina išnuomoti britų kompa-
nijai „Signature Flight Support” dalį
savo teritorijos, kuri bus naudojama
oro uosto, skirto bendrovės„Google”
lėktuvams, statybai. SJC išsinuomos
50-ties metų laikotarpiui 29 akrų teri -
toriją. Ketinama investuoti į statybą
82 mln. dol. Pla nuojama pa sta tyti ter-
minalą, an garą, stovėjimo aikštelę,
patalpas lėktuvų techni niam aptar-
navimui, taip pat įrengti aikšteles
dideliems komerciniams lėktuvams.  

***
Investuotojams palankiai įverti-

nus naujausius euro zonos pramonės
rodiklius, euro kursas vasario 13 d.
patraukė aukštyn JAV dolerio, Ja -
ponijos jenos ir kitų pasaulio valiutų
atžvilgiu. Euro kursas, vasario 12 d.
vakare New York siekęs 1,345 JAV
dol., kitą dieną Europoje paūgėjo iki
1,3474 JAV dol. Jenos atžvilgiu euras
ūgtelėjo nuo 125,77 iki 126,2 jenos.
Tris mėnesius iš eilės mažėjusi pra-
monės gamyba euro zonoje gruodį,
palyginti su ankstesniu mėnesiu, pa -
didėjo 0,7 proc., nors spėta, kad prie-
augis neviršys 0,2 proc.

***
Užsienio investuotojų valdoma

viso Latvijos komercinių bankų
apmokėto akcinio kapitalo dalis per
praėjusius metus padidėjo nuo 64,0
iki 71,2 proc., pranešė Latvijos finan-
sų ir kapitalo rinkos komisija. 45,8
proc. viso Latvijos komercinių bankų
akcinio kapitalo laikotarpio pabaigo-
je valdė investuotojai iš Švedijos, 7,9
proc. – Norvegijos, 5,0 proc. – Aus -
trijos, 2,9 proc. – Ukrainos, 2,0 proc. –
Rusijos, po 1,9 proc. – Maltos ir Di -
džiosios Britanijos, 1,7 proc. – Kipro,
1,0 proc. – Islandijos, po 0,3 proc. – Es -
tijos, Šveicarijos ir JAV, po 0,1 proc. –
Airijos ir Liuksemburgo.

Parengta pagal BNS, ELTA, Alfa.lt

112013�VASARIO�14 KETVIRTADIENISDRAUGAS

VERSLO NAUJIENOS

PA S A U L I SL I E T U V A

ELTA nuotr. 

Smulkiuosius rinkos da lyvius
vienijanti Investuotojų asociacija jau
kviečia burtis uždaryto Ūkio banko
klientus. Apie tai, kad Ūkio banke
yra turto, kurio vertė gali būti per
didelė, In ves tuotojų asociacija skelbė
ne vieną kartą. Kol kas neaišku, koks
tolesnis banko likimas ir ar pavyks
greitai veiklą atnaujinti ir susijungti
su kitu banku. 2012 m. rugsėjo pabai-
goje Ūkio banko turtas sudarė 4,2
mlrd. litų, įsipareigojimai klientams
– 3,5 mlrd. litų. Ūkio banke lėšų laikė
ir valstybės institucijos.

***
Nacionalinė mokėjimo agentūra

jau išmokėjo beveik 799 mln. litų tie-
sioginių išmokų už deklaruotus že -
mės ūkio naudmenų ir pasėlių plo-
tus. Tai sudaro 72 proc. visos 2012 m.
paraiškoms skirtos sumos. Kartu su
tiesioginėmis išmokomis mokama ir
parama pagal su plotu susijusias Lie -
tuvos kaimo plėtros 2007–2013 m.
programos priemones. Ekologiškai
ūki ninkaujantiems paramos gavė-
jams išmokėta beveik 49 mln. litų.
Išmokos už 2012 m. deklaruotus ir
paramos tiesioginėmis išmokomis
teikimo reikalavimus atitinkančius
žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plo-
tus turėtų būti išmokėtos iki 2013 m.
pabaigos. 

***
Lietuvoje viešėjusi Tarp tautinio

valiutos fondo (TVF) misija teigia-
mai vertina Vyriausybės sie kius 2015
m. įsivesti eurą, sako premjeras
Algirdas Butkevičius. Euro įvedimui
koją pakišti gali infliacija. Lietuva
infliaciją galės suvaldyti laikydama-
si griežtos biudžeto politikos ir per
administracinį valdymą. Kad galėtų
įsivesti eurą, Lietuva turi įgyvendin-
ti Mastrichto kriterijus. Tai reiškia,
kad jos deficitas turi neviršyti 3 proc.
bendrojo vidaus produkto (BVP),
valstybės sko la neturi būti didesnė
nei 60 proc. metinio BVP. 

***
Nekilnojamo turto žinovų duo-

menimis, Vilniuje labai pigiai (už 150
Lt) galima išsinuomoti tik bendrabu-
čio tipo butą. Nėra virtuvės, yra bal-
dai, seifas, baras, plastikinis langas,
medinės durys, kabelinė televizija,
internetas, rakinama laiptinė, –
tokie yra bene pigiausiai nuomojamo
buto Vilniuje privalumai. Už mažiau

nei 300 litų įmanoma išsinuomoti
mažą, kukliai įrengtą, bendrabučio
tipo, nuo centro nutolusiuo se rajo-
nuose esantį butą. Kituose miestuose
už minėtą sumą galima išsinuomoti
žymiai erdvesnį būstą. Už mažiau nei
300 litų per mėnesį erdvų, trijų kam-
barių butą įmanoma išsinuomoti ir
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ar Pa -
nevėžyje. Gerai įrengto buto nuomos
kaina sostinėje būtų mažiausiai 800
litų.

***
Vienos didžiausių šalies baldų

gamybos bendrovių „Klai pėdos bal-
dai” eksportas pernai iš 187 mln. litų
apyvartos sudarė 93 proc., o produk-
cija keliavo į Vakarų Europą ir Šiau-
rės Ameriką bei Aziją. Investuotojų
asociacija stebisi, kad apdovanoji-
mas už eksportą įteiktas 100 proc.
produkcijos Lie tuvoje parduodančiai
įmonei. „Klai pėdos baldai” beveik vi -
są produkciją parduoda Lietuvoje
„SBA baldų kompanijai”. Vėliau ši
tarpininkė didžiąją dalį produkcijos
parduoda Švedijos susivienijimui
„Ikea”.  

***
Neskelbiamas pirkėjas už 61,000

litų įsigijo kelerius metus nuostolin-
gai dirbančią bendrovę ,,Vilniaus
centrinis knygynas”. 100 proc. akcijų
paketas parduotas aukcione, kuria-
me varžėsi trys dalyviai. Pradinė
kny gyno kaina buvo 10,000 litų. ,,Vil -
niaus centrinis knygynas” įsikūręs
centrinėje sostinės vietoje, adresu
Gedimino prospekto 17, šalia Vy -
riausybės pastato. Privatizavimo są -
lygos numato, kad investuotojas 1,5
metų negalės keisti veiklos, dvejus
metus turės išlaikyti 80 proc. darbuo-
tojų ir nemažinti knygų prekybai
skirto ploto bei sutarčių. 

***
Alkoholio gamintojas „Anykš  čių

vynas” per kelis mėnesius planuoja
27 proc. sumažinti darbuotojų skai-
čių. Iš 73 dabar įmonėje dirbančių
žmonių darbo neteks apie 20. Direk -
torius Audrius Zuzevičius teigė, kad
taip bendrovė mažina kaštus ir ban-
dys tą patį produkcijos kiekį paga-
minti su mažesniu skaičiu mi dar-
buotojų. Anykščių įmo nė atleisti dalį
darbuotojų nu sprendė dėl nepalan-
kios padėties rinkoje.

Parodų ir konferencijų centre ,,Litexpo”  Vilniuje prasidėjo dvi dienas truksianti tarp-
tautinė konferencijų turizmo paroda-kontaktų mugė ,,Convene”. Renginyje savo pa s -
laugas pristato viešbučiai, konferencijų biurai ir centrai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos,
Lenkijos, Suomijos Švedijos ir Rusijos.                               Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.



RAMUNĖ LAPAS

Jis pakerėjęs ir vyrus, ir moteris. Jau 4000
metų. Tiesa, tiek patys kvepalai, tiek požiūris
į juos per amžius keitėsi. Šiandienos moteriai

lašelis kvepalų – tarsi paskutinis potėpis, leidžian-
tis pasijusti gražiai ir ypatingai, suteikiantis pasi-
tikėjimo ar užmetantis paslapties skraistę. Vyrai
noriai dovanoja moterims šiuos slėpiningus elik-
syrus ir mielai – nors gal ne visada atvirai – nau-
dojasi jais patys. ,,Kvepalai – tai nematomas, ta -
čiau nepamirštamas, nepralenkiamas ir visada
ma dingas aksesuaras. Jis praneša apie moters
atėjimą ir primena moterį jai išėjus”, – sakė gar-
sioji Coco Chanel. Madam kaip visada buvo teisi.

Viename lašelyje – visas pasaulis

Prisimenate sceną iš Eimunto Nekrošiaus
spektaklio ,,Dėdė Vania” Jaunimo teatre, kurioje
Vaflia – Teleginas (Juozas Pocius), likęs
kambaryje vienas, užlenda už pianino,
ant kurio sudėti Jelenos Andrejevnos
(Dalia Storyk) kvepalai? Jis kilnoja,
uosto flakonus, tarsi norėdamas prasi-
skverbti į nepažįstamą gražuolės pasau-
lį. Iškalbinga ir spektaklio pabaiga.
Ruoš  damasi išvažiuoti Jelena Andre -
jevna pasigenda savo kvepalų. Iš karto
pagalvoja apie Vaflią. Šis išverčia kiše-
nes – turįs tik vieną. Iškratomos kitų vy -
rų kišenės – visi pasiėmę po buteliuką
jos atminimui... ,,Kvepalų buteliukai –
tai simbolis, – komentavo šią sceną reži-
sierius Nekrošius olandų leidiniui ,,De
Groene Amsterdamer” 1989 m. – Tai gra -
ži moteris Elena, kurios negali pasiekti
pro vincijos žmonės. Todėl jie bando
turėti nors jos dalelę.” (R. Mar cin ke -
vičiūtė ,,Eimuntas Nekrošius: Erdvė už
žo džių”). 

Nenuostabu, kad geriausių kvepalų
flakonai savyje talpina mikrokosmosą –
kūrėjai sudeda į juos savo sapnus ir nos-
talgiją, jūrą ir vėją, tapybą ir muziką.
Mados kūrėjas Juozas Statkevičius, vie-
nintelis kol kas lietuvis sukūręs vardi-
nius kvepalus, prisimena, kad bendrau-
damas su ,,nosimi” Fabrice Penot, daug
kartų turėjo piešti savo idealų kambarį:
,,Aukštos lubos, seni saikingi lipdiniai, senas
girgždantis parketas, elegantiškas aprūkęs židi-
nys, seni odiniai išsėdėti antikvariniai krėslai,
daug įvairaus dydžio pagalvių, tamsaus aksomo
užuolaidos, gu lančios ant parketo, tamsūs pastato-
mi šviestuvai, minkšta šviesa, daugybė knygų,
seni paveikslai, didžiulis langas, pro kurį matyti
gretimo namo pil ka mūrinė siena, skrendantis ba -
landis…” (,,Grožio kirtis”, 2006 m.). Tai – ,,Juozas
Statke vi čius Eau de Parfume” pasaulis.

Beje, beveik iki XX a. vyravo vieno kvapo
kvepalai – dažniausiai kokios nors gėlės esenci-
ja. Teigdama, kad ,,moteris nori kvepėti kaip mo -
teris, o ne kaip rožių lysvė”, Coco Chanel 1921 m.
išleido savo garsiuosius ,,No 5”. Kvepalus sudarė
maždaug 250 sudedamųjų dalių – tikra kvapų
puokštė! Ir čia Madam buvo pirma savo laiko – ji
puikiai pritaikė sintetinį kvapą – aldehidus, tuo-
met dar daug įtarimų kėlusią naujovę.

Kvepalai – giminaičiai

Įdomu, kad šis prancūziška klasika laiko-
mas buteliukas nėra šimtu procentų prancūziš-
kas! Kaip, beje, ir garsioji ,,Krasnaja Moskva”
nėra visiškai tarybinis produktas. Iš tikrųjų šie
kvepalai – giminaičiai. Kaip savo knygoje ,,Gro -
žio kirtis” pasakoja Statkevičius, ,,’Krasnaja
Moskva’ buvo sukurti caro Nikolajaus dvaro
reik mėms, o po Rusijos revoliucijos daugybė sta-
tinių buvo paliktos Dievo valiai, nes bolševikai
nežinojo, ką su jomis daryti. Kvepalus išpilstė į

siaubingai proletariškus flakonus
ir pakrikštijo ‘Krasnaja Moskva’”.
Juos sukūręs Ernest Beaux, Mas -
kvos ,,Ralle” kosmetikos vyriau-
sias parfumeris, tuo metu jau gyve-
no Paryžiuje ir bendravo su Coco
Chanel. Jiedu patobulino carinių
kve palų formulę, išpilstė juos į neį-
mantrius, rusiškos ,,vodkos” bute-
lius primenančius buteliukus, ku -
rie dabar puikuojasi New York
šiuo laikinio meno muziejuje. 

Mados istorikas Aleksandras
Vasiljevas pastebi, kad Chanel ,,No
5” įkvėpė vaizdai iš Aleksandr
Puškin apysakos ,,Pikų dama”. Į
kvepalus buvo įpilta ,,šviežio Suo -
mijos ežerų kvapo ir Jaltos puokš-
tės”. Ernest Beaux taip pat sukūrė įspūdingus kve-
palus ,,Bourjois” bendrovei – ,,Soir de Paris” (,,Va -

karas Paryžiuje”) tamsiai mėlyno stiklo Art Deco
buteliuke.  

3-ame dešimtmetyje visi Paryžiaus mados
namai pradėjo kurti savo kvepalus. 1925 m. Tarp -
tautinėje dekoratyviojo meno parodoje Paryžiuje
buvo net kvepalų paviljonas! Tarp 1919 ir 1930
metų sukurta beveik 800 kvepalų! Kai kurie jų
tokie kaip Chanel ,,No 5” ar Jean Patou ,,Joy” išli-
ko iki mūsų dienų.

Lietuva – ne provincija

Madinga prekė greitai pasiekė ir nepriklauso-
mą Lietuvą. Lietuviškuoju ,,paryžiumi”
tapo, žinoma, Kaunas – čia veikė dau-
giausiai kosmetikos ir parfumerijos
fabrikų. 1921 m. įsteigtas ,,Flo rance”
fabrikas (sav. Markas Potruchas) gami-
no kvepalus ,,Lilas de Lithuanie”,
,,Aida”, ,,Carmen”, ,,Crepe Marocain”,
,,Jockey Klub”, ,,Mon bijou”, ,,Peri co -
la”, ,,Salomėja” ir ,,Sfinks”. Įdomu, kad
dauguma kvepalų turėjo ,,operinius”
pa vadinimus. Matyt, gamintojai su pra -
to, kas yra jų klientai. 

,,Florance” naudojo užsienines kve-
palų esencijas. Tačiau ,,Lilas de Lith -
uanie” reklama ,,Lietuvos žiniose” aki-
vaizdžiai byloja, kad fabrikas bandė
kurti ir originalius kvepalus. ,,Po ilgų
tyrimų mes išleidome kvepalus ir gėlių
odekoloną iš lietuviškų alyvų LILAS de
LITHUANIE. Reikalaukite visuose ge -
resniuose parfumerijos magazinuose –
ir jūs įsitikinsit, kad kvepalai ir gėlių
odekolonas iš mūsų alyvų savo aromatu
ir kokybe viršija tos rūšies užsienio iš -
dirbinius, o savo kaina jie daug piges-
ni”, – skelbė ,,Lietuvos žinios” 1926 m.
birželio 26 d.  

Nuo ,,Florance” stengėsi neatsilikti
kosmetikos ir parfumerijos laboratorija
,,Kosmos”, įsteigta 1923 m. (sav. B.

Ličickis). ,,Kos mos” gamino įvairius gėlių odeko-
lonus (persiškų alyvų, pakalnučių, raudonų rožių,
baltų jazminų ir kt.), o taip pat kvepalus ,,Nakties
serenada”, ,,San Remo”, ,,Bublički”, ,,Ideal” ir
,,Valen cia”. Panašiai kaip ir ,,Florance”, reklamo-
se ,,Kos mos” pabrėždavo ekonominius savo gami-
nių privalumus: ,,Nau jiena! ‘Nakties Serenada’.
Aukščiausios rūšies gė lių odekolonas ir kvepalai.
Už sienio kokybė! Vietos kainos! Mūsų gėlių odeko-

lonai ir kvepalai visiškai atstoja geriausias užsie-
nio markes, o savo kaina yra labai pigūs”
(,,Diena”, 1930 gegužės 18 d.) Arba – ,,Šio praneša-
me, kad pagaliau mums pavyko išleisti naują ode-
koloną ir kvepalus San-Remo. Stiprus ir malonus
kvapas. Pamėginkit ir įsitikinsit, kad šis odekolo-
nas pilnai pamaino geriausias užsienių rūšis”
(,,Diena”, 1930 m. liepos 27 d.).

Reikėtų paminėti ir parfumerijos bei kosmeti-
kos laboratoriją ,,Stella” (sav. Reveka Evel so nie -
nė), kurioje buvo gaminami kremai, o taip pat
kvepalai ,,Nakties karalienė”, ,,Aldona”, ,,Še che -
rezada”. ,,Nakties karalienei” reklamuoti la bo ra -
torija pasitelkė artistę iš Berlyno Kathe Har ri son.
Apie šiuos kvepalus ji teigė: ,,Apie juos ge riausiai
pasako šie žodžiai: ,,’Der Duft, der eine scho ne
Frau begleitet’… Šių kvepalų malonus kva   pas
ilgai laikosi” (,,Diena”, 1930 m. sausio 12 d.).

Parfumerija buvo gaminama ir kitose labora-
torijose. Štai ,,Aromalit” (sav. Roza Kar naus kai -
tė), be įvairių odekolonų, buvo gaminami kvepa-
lai ,,Akacija”. Marijos Nikolskienės kosmetikos
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Tas efemerinis 
kvepalų pasaulis

Nukelta į 15 psl.

Scena iš spektaklio ,,Dėdės Vania”. Stanislovo Kairio nuotrauka, Lietuvos
Teatro, muzikos ir kino muziejus. 

M. Nikolskienės ,,artdekiškas” parfumerijos skelbimas. Archyvinę šeimos fotog-
rafiją atsiuntė Nikolskienės proanūkė Viktorija Nikolskytė-Tsikouri.

Kvepalų skelbimas ,,Dienoje”.



seną, ropo jančią įkalnin, skurdesnių
ir pli kesnių dirvų pusėn. 

Ten jau kyšojo uolos, mėtėsi di -
deli akmenų luitai, pati žemė buvo
raudonais grumstais nusėta. Žolė
augo retai, bet ožkos ir avelės per
dieną dar prisiskabinėdavo pakanka-
mai, kad savo kuklius pilve lius nura-
mintų. O kai užeidavo stip res ni
vėjai, ta rusva žemė, rodės, pa kildavo
į orą, užkišdavo ausis, užklijuodavo
akis, ap lipdydavo žandus. Tik marš-
komis veidą prisidengęs ga lėjai
lauke pasirodyti. Vėjai pakildavo
staiga ir be įspėjančių ženklų, to dėl
žmonės be marškų drįsdavo tik prie
namų išeiti.

Šis riksmas puotaujančius ap -
stul bino. Visi sukilo, žvalgėsi pro lan-
gus, ir Alfiejus išsiuntė tarną, kad
triukšmaujančius pavarytų. Bet ant -
roje gatvės pusėje gyvenimas turėjo
savo tvarką. Sėdinėję būreliai erze-
liavo tarp savęs, po kadugynais gulį
rė kavo, šaipėsi, nusitraukdavo kepu-
res, mosuodavo jomis, vienas kitam
per pečius suduodavo, bet krikti ne -
siren gė.

– Gal jiems nunešti ąsotį vyno,
ta da nurims, – rūpinosi Alfiejus, Le -
vio tėvas, namų šeimininkas. O sve-
čiai ėmė nerimauti. Pagaliau vienas
iš kla jūno atsivestų mokinių šoko
lau  kan ir leidosi per gatvę šaukda-
mas:

– Aš juos, aš juos sutvarkysiu,
tuojau nutils. Šalin, valkatos, kad čia
net jūsų pėdų neliktų! Šalin, sakau!

Petro išvaizda – lyg suaugusios
meš kos. Ir jo skardus balsas tuojau
pat sujudino triukšmadarius. Sėdėję
šoko ant kojų, o Petras jau spėjo vie -
ną senyvą žydą įstumti erškė trožės
krūman, kitam, bėgančiam pusber -
niui, savo didžiule ranka su šveitė per
kuprą. Vaikinas net negrį žo pasiimti
kepurės, kurią sku ban čiam nutrau-
kė figos šaka. Priešgynos iškriko lyg
musės, grįžo ramybė. Tik tasai beke -
puris, keliasdešimt žings nių nu šuo -
liavęs, skeryčiojo rankomis ir šaukė:

– Rabinas? Pagonių draugas,
suk  čius! Ei, eik, ei! Daugiaveidis, ak -
me nimis tokius užmušti.

Šeimininkas nekantravo. Neri -
mo ir svečiai, žvalgėsi vienas į kitą,
kilo išeiti. Levis, pilstęs vyną, girdė-
jo, kaip jie veidus sukišę kalbėjosi:

– Visur taip vyksta, kur tik šis
keistuolis pasirodo. Visur kyla
triukš  mas. Kas jis yra?

– Tai tik stalius iš Nazareto. Vie -
nądien kalba gražiai, kitądien vi -
siems priešgyniauja, su kunigais pe -
šasi. Tačiau jį girdėję taria, kad daug
žino apie Įstatymą.

Levis klausėsi ir nuogąstavo.

* * *

Kai nurimo gatvės šaipūnai, išsi -
sklaidė dalis svečių ir geso diena,
tarp likusiųjų kilo rimtos kalbos.
Ilga ir sunki buvo naktis, atvedusi
prie kietesnių žodžių, garsesnių bal -
sų, vos vos suvaldžiusi pasiruošusias
išsilieti ašaras. Vis dėlto Alfiejaus
sū  nus išėjo su Mokytoju, kaip tą keis-
tuolį vadino kai kurie jo pasekėjai. 

Tėvas giliai rūpinosi – koks gy -
venimas slampinėjant, kažko ieš-
kant, kaž ką šnekant ir žmones erzi-
nant? Rimti vyrai žvejoja, alyvme-
džių so dus veisia, prižiūri savo vy -
nuogynus, spaudžia aliejų, raugina
vyną, gano avių bandas, net grai-
kams augina kiaules. Tik tinginiai ir
keistuoliai, kurių šiais laikais privi-
so, blaškosi keliais ir ganyklų takais,
šliaužioja iš miestelio į miestelį,
šlaistosi be vie tos, per tai kai kurie
net tampa plėši kais. Alfiejus taip pat
gerai žinojo: Levis, nors buvo paklus-
nus sūnus, muitininko darbo nemėgo
ir todėl dažnai sirguliuodavo. Tad
tėvas persigalvojo: lai pasimėto po
Galilėją, lai pamato samariečių kraš-
to netvarką, apsileidimą ir keistumą.
O gal net į Judėją nuklys. Ten daug

kunigų ir levitų, reikia žiūrėti, kad
eidamas kak tomis su jais nesusimuš-
tum. Išsi blaškys, atsigaus. Kai valka-
tavimas nusibos, grįš namo. Pakaks
ir vietos, ir darbo. Turto yra, dera vy -
nuogės, ganosi avių bandos, muitinė
taip pat ne vieną denarą atneša.

Nulydėjo Alfiejus akimis tą keis -
tą būrį, net ant stogo užlipo, kad to -
liau matytų. Prie pat namo augo
senas kedras, jo skystas šešėlis dengė
ne mažą kampelį, tad sėdėjo Alfiejus
po juo, graudenosi ir stebėjo kelią,
ve dantį įkalnin, link Nazareto, kur
gy veno skurdūs, pikti ir irzlūs Iz -
raelio vaikai. Bet kur žydai buvo ra -
mūs? Ginčydavosi, prieštaraudavo
vie nas kitam, stumdydavosi būre-
liuose, klau sy davosi valkataujančių
rėks nių. Taip dėjosi kiekviename
mies telyje, kiekvienoje sinagogoje,
kiekvienoje kryžkelėje. Moterys tvar-
kė namus, nešiojo vandenį apsiplovi-
mams iš to limų šulinių, augino viš-
tas, o vyrai, valandėlę pasidarbavę,
spygaudavo vienas su kitu, keikdavo
romėnus, žodžiais vanodavo levitus,
kad už nu sikaltimo permaldavimą ar
už kūdi kio apipjaustymą vietoj kelių
balan džių jau reikalauja avies.

Sėdėjo susimąstęs Alfiejus, žiū -
rė jo į tolstantį būrį ir dūsavo. Ten ro -
pojo arti dešimties vyrų tankus maz-
gas, supąs tą stebuklingąjį keliaunin-
ką. Tai jo mokiniai, tarp kurių dabar
bu vo ir sūnus Levis, Matu pavadin-
tas. Atsilikusi keliais žingsniais
šliaužė grupelė žioplių, gal net vaka-
rykščių rėksnių, gaudančių keliau-
ninko žo džius, tarpusavy jiems tai
pri tarian čių, tai prieštaraujančių,
garsiai erze liuojančių. Netoliese sto-
viniavo ir stebėjosi keli pavieniai
keleiviai, kuriems šio būrio ginčai
nerūpėjo. Jie tik pasitraukė šonan,
kad tą šurmulį praleistų. Net kažko-
kia žydė, nuo sunkių naščių susirie-
tusi, stypsojo ir sekė šnopuojančią ei -
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Edward Seibutis, gyvenantis Homer Glen, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū už para-
mą.

Gediminas Damašius, gyvenantis Libertyville, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už para-
mą.

Naujausia popiežiaus knyga apie Jėzaus vaikystę – lietuviškai

ALGIS VAŠKEVIČIUS 

Praėjusių metų pabaigoje Lietu -
voje buvo išleista trečioji po -
pie žiaus Benedikto XVI trilogi-

jos „Jėzus iš Na zareto” knyga, pava-
dinta „Pasako ji mai apie vaikystę”.
Pir mosios dvi Jėzaus Kristaus biog-
rafijos dalys „Nuo krikšto Jordano
upėje iki atsimainymo” ir „Nuo įžen-
gimo į Jeruza lę iki prisikėlimo” buvo
išleistos 2007 ir 2011 metais.

Knyga apie Jėzaus vaikystę Be -
nediktas XVI mėgina paaiškinti tai,
ką apie Jėzaus vaikystę savo evange -
lijų pradžioje pasakoja Matas ir Lu -
kas. Tai darydamas jis stengiasi atsa -
kyti į du klausimus: ką tais tekstais
savo valandą norėjo pasakyti au to -
riai, ir ar tai, kas pasakyta, yra tiesa.
Nedidelės apimties knyga, kurioje –
įdomus evangelijų pasakojimų apie
Jėzaus vaikystę aiškinimas, skaityto-
jams suteikia daug medžiagos pa -
mąs  tymams.

Naująją popiežiaus knygą, kai
jos vertimas į lietuvių kalbą dar
nebuvo išleistas, nagrinėjęs kunigas,
teologijos mokslų daktaras Gedi mi -
nas Jan kūnas, gerai susipažinęs su
Joseph Ratzinger tekstais, iš jų rašęs
ir savo disertaciją, keliauja po įvai-
rias Lie tuvos vietas ir savo įžvalgo-
mis dalijasi su tais, kam šie tekstai
aktualūs ir įdomūs. Marijampolėje į
knygos pri statymą susirinko kelios
dešimtys klausytojų, kurie apie po -
piežiaus ra šymą sužinojo nemažai
įdomių daly kų. Apie knygą kalbėjo ir
Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos

centro vado vas, teologijos licenciatas
kunigas Rytis Baltrušaitis.

Kardinolas Ratzinger, dabartinis
popiežius, iš viso yra išleidęs apie 100
knygų, paskelbęs daugiau kaip 1,500
mokslinių straipsnių teologinėmis
temomis. Kai kurie jo veikalai akade -
miniai, sunkiai skaitomi, reikalau -
jan  tys specialaus pasirengimo, kiti –
gana paprasti ir nesunkiai suvokia-
mi. Apie tai kalbėjęs dr. Jankūnas,
ku nigaujantis Krekenavos parapijo-
je, sakė, jog „Pasakojimai apie vai -
kys tę” iš pradžių atrodžiusi kaip
leng va knygelė, kurią prie arbatos
puodelio galima perskaityti per vie -
ną vakarą, tačiau, jei nori geriau su -
vokti, ką popiežius norėjo mums vi -

siems pasakyti, į ką atkreipti dėmesį,
reikia tikrai daugiau laiko.

„Ratzingerį skaitome ir jo tekstų
bijome, nors kartais ta baimė ne rei -
kalinga – jis kalba aiškiai, įtikina-
mai, nors ne visada paprastai. Tai
vienas didžiausių XXI amžiaus teo -
logų, bet kitų teologų raštuose retai
rasime nuorodų į popiežiaus knygas.
Reikia turėti galvoje, kad popiežius
labai užimtas, kad jam jau 85-eri me -
tai, ir šią naują knygą jis parašė per
atostogas. O dar jis rengia ir kateche-
zes, ir enciklikas, netrukus pasi ro dys
naujoji enciklika apie Tikėji mą”, –
sakė kunigas.

Jis teigė, kad apie Jėzaus vaikys-
tę išties yra išlikę mažai patikimų
šal tinių, tad popiežius paima evange -
lijos nuotrupas ir suteikia joms tam
tikrą kontekstą. Jo tekstai skirti bet
kokiam besidominčiam skaitytojui,
čia kiekvienas ras ką nors artimo ir
svarbaus. Šie tekstai nėra itin leng-
vai skaitomi, bet labai informatyvūs
ir kartu labai dvasiški.

Jankūnas pasakojo, kad kai Vati -
kane buvo antrosios trilogijos verti-
mų įvairiomis kalbomis pristatymas,
jame apsilankęs popiežius ap žiū rėjo
savo leidinio vertimus ir į ran kas pa -
si ėmė būtent lietuviškąjį vertimą,
ku rio viršelis atkreipė Be nedikto
XVI dėmesį.

„Popiežius rašo taip, tarytum jis
kalbėtųsi su savo skaitytoju. Jis ne -
perša savo nuomonės, ir labai dažnai
sakinyje randame žodžius ‘man atro-
do’, ‘aš manau’ ir pan. Tokia forma
yra patraukli skaitytojui, ragina jį
mąstyti, svarstyti”, – sakė Jankūnas.

Tokie svarstymai, pamąstymai
lydi ir tekstą apie tris išminčius, tris
karalius. Kodėl jie buvo trys? Vienas
iš variantų – tuo metu buvo žinomi
tik trys žemynai, ir vienas iš išmin -
čių – juodaodis, nes jau buvo žinomas
Afrikos žemynas. Kitas variantas –
tai jaunas, vidutinio amžiaus ir pa gy -
venęs išminčiai, o tai simbolizuoja
tris žmogaus gyvenimo etapus.

Šios knygos autoriumi yra nuro -
domas Jozeph Ratzinger, o ne Bene -
diktas XVI. Tai reiškia, kad šis darbas
yra akademinis veikalas, o ne dog ma,
kuriai negalima būtų prieštarauti.

Popiežius raštų tyrinėtojus gero -
kai nustebino tuo, kad šioje trečioje
ir paskutinėje Jėzaus Kristaus bio -
gra fijos dalyje rašoma, kad visas
krikščionių kalendorius yra pagrįs-
tas skaičiavimo klaida, o Jėzus Kris -
tus iš tikrųjų gimė keleriais metais
anksčiau, negu yra manoma. Popie -
žius rašo, kad klaidą padarė VI am -
žiu je gyvenęs vienuolis Dionizijus
Ma  žasis.

„Apskaičiavimą, kada prasideda
mūsų kalendorius (pagrįstą Jėzaus
Kristaus gimimu), atliko Dionizijus
Mažasis, padaręs kelerių metų klai -
dą. Tikroji Jėzaus Kristaus gimimo
data yra keleriais metais ankstesnė”,
– teigia Benediktas XVI.

Tvirtinimas, kad krikščionių ka -
lendorius yra pagrįstas klaidinga
prielaida, nėra naujas. Biblijoje nėra
tiksliai nurodoma, kada gimė Jėzus
Kristus. Vienuolis Dionizijus Maža -
sis savo skaičiavimus grindė migloto-
mis nuorodomis į Jėzaus Kristaus
amžių, kai šis pradėjo savo dvasinį
ke lią. Dauguma istorikų mano, kad
Jėzus Kristus gimė tarp 7–2 m. pr. Kr.
Vis dėlto stebimasi, kad tokią abejo-
nę išsakė pats popiežius.

Knygos tyrinėtojai pažymi, kad
jo je popiežius tiksliai ir glaustai aiš -
ki na, kad daugelio šiuolaikinių ko -
men tatorių kuriamas tariamas ryšys
tarp Jėzaus gimimo iš Mergelės Ma -
rijos ir mitų pasakojimų apie dievų
gimimus yra be pagrindo. Pavyz -
džiui, joks pagonių mitas nenurodo
laikotarpių ar konkrečių vietų. Tuo
tarpu Benediktas XVI pažymi, kad
tiek Matas, tiek Lukas aiškiai nurodo
laiką ir įvairias vietas, kuriose mini-
mi įvykiai rutuliojasi, o to mituose
nerasime.

„Nuo kalbėjimo, kad yra Jėzus
Kristus, ir prasidėjo Ratzingerio ke -
lias. Per daugiau kaip keturiasde-
šimt akademinių metų jame kaip
žmoguje visada buvo ir liko rūpestis,
ką paliksime po savęs? Jis kalbasi su
mumis, ir mes turime jį išgirsti, įsi-
klausyti ir svarstyti”, – sakė susirin-
kusiems kun. Jankūnas.

LIETUVIŲ FONDAS 
sveikina 

brangius tautiečius 
VASARIO 16-osios

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO PROGA! 

Tegul neišblėstanti Valstybės
atkūrimo dvasia  

lydi mus visą laiką, 
Tegul išdidus Nepriklausomybės

jausmas uždega kiekviename iš mūsų
lietuvybės ugnį! 

Švęsdami Lietuvių Fondo 50-metį 
junkimės į LF šeimą, kartu puoselėkime ir perduokime

lietuvišką paveldą ateinančioms kartoms !

LIETUVIŲ FONDAS  - LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
14911  127th Street™Lemont, IL 60439  USA™Tel:  630-257-1616

Fax: 630-257-1647™www.lithuanianfoundation.org™E-mail: admin@lithfund.org

Popiežiaus knygą pristatė kunigai R. Baltrušaitis (k.) ir G. Jankū nas.
A. Vaškevičiaus nuotr.

Paskutinė popiežiaus trilogijos dalis.
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Tas efemerinis 
kvepalų pasaulis

ir parfumerijos laboratorijoje ,,Mėly -
noji tulpė” buvo gaminami tualetinis
vanduo, gėlių odekolonas, nors pa
grindinis dėmesys čia bu vo skiria-
mas kosmetikai. 1933 m. Nikolskienė
surengė pirmuosius Kau  ne kosmeti-
kos kursus, taip pat prekiavo ,,Max
Factor” ir kitų garsių įmo nių  kos-
metika. Lietuvoje tuo me tu buvo gali-
ma įsigyti brangių užsieninių kvepa-
lų: ,,Brocard”, jau tik is torijoje liku-
sios „Mury” (1 g ,,Nar cisse bleu”
kainavo 80 ct.), iki šiol sėkmin-
gai gyvuojančios „Ca ron”
(,,Nar cisse noir” flakonas
kai navo 30–35 Lt.).

Paslaptingas buteliu-
kas

Namuose turi-
me tokį paslaptin-
gą daikčiuką iš stik-
lo – ,,artdekiško” per-
iodo. Iš pir mo žvilgsnio –
peleninė, tačiau kažkodėl su
kamš teliu viename kampe.
Geriau įsižiūrėjus, viduje ma tyti
piešinys – rožė ir užrašas: ,,Eau de
Cologne Lysane Kaunas”. Pa tikrinu
4-to dešimtmečio telefonų abonentų
knygą – iš tikrųjų buvo tokia įmonė.
Dvigubos sienelės kraštuose rodo,
kad į šį stilingą daikčiuką tikrai gali-
ma buvo įpilti kvepalų. Taigi ilsėjosi
tas netradiciškai atrodantis flakonė-
lis ant kokios nors Kauno damos tua-
letinio stalelio arba artistės grimo
kambaryje ir buvo naudojamas kaip
peleninė. Tuo pačiu tai buvo kvepalų
buteliukas, galbūt net su tokiu tuo-
met madingu purkštuvu. 

Beje, tiek pirmaisiais XX a. de -
šimtmečiais per kvepalų karštligę Pa -
ryžiuje, tiek ir mūsų laikais flakonui
dažnai skiriamas ne mažesnis dėme-
sys nei pačiam aromatui. Prancūzų

kvepalų gamintojai užsakinėdavo bu -
teliukus garsiausiuose stiklo ir kriš-
tolo namuose – Baccarat, Lalique. Kas
gamino flakonėlius prieškario Lie tu -
voje, duomenų rasti nepavyko. Tačiau
iš muziejų rinkinių žinome, kad
Lietuvoje tuo metu buvo nemažai im -
portuoto stiklo – prancūziško, lenkiš-
ko, o ypač daug ir gražaus – iš Bo -
hemijos.

Beje, šiandien kvepalų buteliukų
rinkimas – smarkiai populiarėjanti
kolekcionavimo rūšis. Galima supras-

ti mėgėjų aistrą, žiūrint į visas
šias grožybes ir stebint, kaip

ky la jų kainos. Štai prieška-
rio Lietuvoje pardavinėtų

Mury ,,Narcisse Noir” 1925
m. buteliukas šiuo metu

aukcionuose parduoda-
mas po 200–400 dol. Ir

tai tikrai ne pati
aukščiausia kai -
na, siūloma už

kve palų flakoną!
1988 m. susikūrė

tarptautinė kvepalų bute-
liukų asociacija (Interna -

tional Perfume Bottle Asso -
ciation), kurios jubiliejinis 25-

asis suvažiavimas gegužės 1–5 d.
vyks Las Vegas, Nevada. Organi za -
cijai  priklauso  apie  tūkstantis kolek-
cininkų. Internetinės svetainės vir -
tua liame muziejuje galime susipažin-
ti su paslaptingų aromatų ,,namelių”
įvairove.  

Šiandien kvepalų pasirinkimas
yra beprotiškas. Šv. Valentino dienos
proga – ar be jokios progos – pasiner-
kite į šį nuostabų vandenyną. Jeigu
iš nirsite šiek tiek apsvaigę, nieko to -
kio, tai tik į gera!

Už informaciją, patarimus bei
ilius tracijas nuoširdžiai dėkoju Kauno
viešosios bibliotekos darbuotojui Al -
vydui Surbliui.

A † A
ANELĖ BLIUJIENĖ

BUKAUSKAITĖ
Mūsų mylima mama, močiutė, promočiutė ir draugė iškelia-

vo pas Viešpatį 2013 m. vasario 11 d., sulaukusi 89 m.
Gimė Alvite, Lietuvoje.
Gyveno Lemont, IL, anksčiau Cicero, IL.
Nuliūdę liko: duktė Milda Jonauskas; sūnus Juozas Bliujus;

duktė Margarida Meilutė De Secki; sūnus Deivis Bliujus su
žmona Patricia; „širdukas” George Caraballo; 11 anūkų ir 13
proanūkų.

A. a. Anelė buvo žmona a. a. Jeronimo. Antroji duktė Marytė
Kowalski mirė 2012 m. balandžio 16 d.

A. a. Anelė 20 metų dirbo Šv. Antano banke, Cicero, IL.
Velionė bus pašarvota penktadienį, vasario 15 d. nuo 3 val. p.

p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose 12401 S. Archer
Ave., Lemont.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 16 d. 9:30 val. ryto iš
Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal.
Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv.
Mišios. Po Mišių a. a. Anelė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinė-
se.

Nuliūdusi šeima

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

laukia ir New York lietuvių – tuo pasi-
rūpino New York generalinis konsu-
latas.

Ne paskutinis apsilankymas

Įsibėgėjus kelionės ruošai, žinia
apie būsimą koncertą pradėjo plisti
žaibišku greičiu. ,,Vis daugiau žmo-
nių ėmė ruoštis į koncertus, – pasako-
jo Giedrius, – ėmiau gauti užklausi-
mus iš kitų miestų dėl galimybės
surengti koncertus.” Taip atsirado
New York ir Baltimore miestai, kur
itin daug padėjo Baltimore Lietuvių
namų valdybos pirmininkas Gintaras
Bujanauskas ir LR gen. konsulatų
darbuotojos Agnė Vertelkaitė (Čika-
goje) ir Laura Žiliajevaitė (New York).
Galiausiai, likus keletui savaičių iki
Vasario 16-osios, koncerto ėmė prašy-
ti ir Los Angeles lietuviai, tačiau ren-
gėjai pamatė, kad fiziškai neįmanoma
koncertuoti visur, kur kviečia. ,,Taip
bjaurusis ančiukas tapo gulbe”, – juo-
kauja Surplys. Beje, jis įsi tikinęs, jog
Aistė Smilgevičiūtė ir ,,Skylė” Š.
Ame rikos lietuviams koncertuos dar
ne vieną kartą. Nes, pasak jo, nors už
At lanto vykstama pirmą kartą, ,,Sky -

lė” Lietuvos scenoje koncertuoja jau
20 metų. Per tą laiką ši grupė sukūrė
ne vieną įdomią programą, ne vieną
miuziklą. ,,Tai nėra paprasta muzikos
grupė, tai – ištisas meninis judėjimas,
– pastebi rengėjas. – Taigi tikiuosi,
kad ši kelionė į JAV ir Kanadą nebus
paskutinė.”

Nors Smilgevičiūtės ir ,,Skylės”
pasirodymas Amerikos lietuviams
bus smarkiai ribojamas techninių
galimybių (neatvyks visi ,,Skylės”
nariai, nebus ir vyrų vokalinio an -
samblio, nors kai kuriuose miestuose
grupei pritars vietos lietuvių chorai),
muzikantai atliks akustinį ,,Brolių”
variantą. Smilgevičiūtė patikino, jog
koncerto esmė – dainų tekstai, pa -
grin  dinis užmanymas, uždeganti
ener  gija – tikrai nenukentės. 

Čikagos lietuviai į Aistės Smil -
gevičiūtės ir ,,Skylės” koncertą kvie-
čiami jau šį šeštadienį 6 val. v.  Lie -
tuvių Jaunimo centre (5620 S. Clare -
mont Ave., Chicago, IL 60636). Centro
valdybos pirmininkė Neringa Alekso -
nienė praneša, jog didžiojoje salėje,
kurioje vyks koncertas, telpa 700 žmo-
nių, ir kad jos vadovaujama valdyba
yra pasiruošusi skaičiuoti įeinančių
klausytojų skaičių bei užtikrinti, kad
koncertas vyktų saugiai.

Grupė�,,Skylė”�pakeliui�į�Ameriką�

Atkelta iš 12 psl.

Atkelta iš 5 psl.

Grupė ,,Skylė” sugeba kaskart užburti ir nustebinti. Alkas.lt nuotr.

VYTAUTAS MATULIONIS

KANČIOS GELMĖ

O saugotoja paslapčių, o nebylioji sielos gelme,
Tamsi, kaip amžinai užgesusių žvaigždžių naktis.
Pavargęs inkaras sustoja, nepasiekęs tavo dugno,
Į klaikią tavo menę vilties šypsnys įžengt nedrįsta.

Esi nenuraminama, pirmosios meilės apvilta auka,
Kerų buveinė, neišmatuojama, keista šalis bevardė,
Laiko sutraukytų tinklų lopšyje kantriai sūpuojanti
Šviesius sapnus sapnuojantį gležnos gyvybės daigą.

Išdykę vėjai sidabro purslomis dabina tavo plaukus,
O tu, suklupusi po slegiančia našta, meldi tik vieno:
Gaivinančios, švelnios, raminančios paguodos rankos,
Kuri praskaidrintų akloje pragarmėj įkalintą vienatvę.

Skaudžių gyvenimo dienų verpetai pasiglemžė visą viltį,
Bet kenčiančiojo veide vien tik nežemiška ramybė ir taika.
Nes Jo kančia yra pasauliui nesuprantama, tyli kančia,
Likimo skirta jam vienam, negęstanti, rusenanti slapčia.



16 2013�VASARIO�14�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

� LR generalinis konsulatas Čikagoje
va sario 16 d., šeštadienį, 6 val. v. kvie -
čia į Aistės Smilgevičiūtės ir grupės
„Sky   lė” koncertą Jaunimo centre (5620
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636).
Įėjimas nemokamas.

�  Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) sekmadienį,
vasario 17 d. 10 val. r. šv. Mišias at na -
šaus kun. Gediminas Keršys. Po šv. Mi -
šių Mozerio salėje švęsime Lietuvos Ne -
priklausomybės šventę. Bus rodomas
DVD filmas „Turbūt ne dėl savęs esu“
(meno ansamblio ,,Dainava” koncertas,
skambėjęs Vasario 16-tos proga 2012
m. Lemont). Vaišinsime pietumis. Pri -
mename, kad Gavėnios metu kiek vieną
penktadienį 3 val. p. p. bažnyčioje eisi -
me Kryžiaus kelią. Jį lietuvių kalba ves
kun. G. Keršys. 

� JAV LB Marquette Park apylinkės
ruo  šiamas Vasario 16-osios minėjimas
vyks vasario 17 d., sekmadienį. 11 val.
r. šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Gimi -
mo parapijos bažnyčioje. Po šv. Mišių
prog rama bus tęsiama parapijos salėje.
Paskaitą skaitys kun. Gediminas Keršys,
meninę programą atliks Algirdas Motuza
su Loreta Janulevičiūtė. Po programos –
pietūs. Maloniai kviečiame visus atvykti. 

� Pal. J. Matulaičio misijos Jau nimo
Mi šios vyks vasario 23 d., šeštadienį,
4:30 val. p. p. Po Mišių vaišės ir skau -
tų rengiamas vakaras. Tel. pasiteirauti:
630-257-5613.

� Vasario 23 d. 7 val. v. ,,Bunkeryje”
(8900 S. Archer Ave., Willow Springs,
IL) antrasis ,,Lietuviškos kultūros pūps -
nis”: nauja Algimanto Kezio darbų pa -
roda, susitikimas su režisiere Ramune
Ra  kaus kaite bei dviejų jos filmų – tarp-
tautinio pripažinimo sulau ku sio do ku -
 mentinio filmo ,,Žalumose” bei trum po
vaidybinio filmo ,,Trip” – per žiū ra. Va -
karo metu gros grupė ,,Sandalai”. Tel.
312-375-2728.

� Teatro sambūris ,,Žaltvykslė” vasa  rio
23 d., šeštadienį, 6 val. v. kviečia at -
vykti į spektaklio, dviejų dalių komedijos
Keturakio ,,Amerika pirtyje” premjerą
Jau nimo centro didžiojoje salėje (5620
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636).
Režisierė Ilona Čiapaitė, choreografija
Monikos Adomaitytės. Bilietus galėsite
nusipirkti prieš spektaklį, auka – 20 dol.  

� Vasario 24 d. 12 val. p. p. Švč. Mer -
gelės Marijos Gimimo parapijos salėje
(6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL)
vyks susitikimai su režisiere Ramune
Rakauskaite bei jos filmo filmas ,,Ža lu -
mose” (,,Living among gra sses”) pri s ta -
tymas. (30 min., lietuvių k., angliški
sub  tit rai). 

� Vasario 24 d. 7 val. v. PLC vyks su -
si tikimas su režisiere Ramune Rakaus -
kaite bei jos dokumentinio filmo ,,Ža lu -
mose” prista ty mas. 

� Penktadienį, kovo 1 d., 7 val. v. Bal -
zeko lietuvių kultūros muziejuje  (6500
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629) ati -
daroma paroda ,,Stepono Dariaus ir Sta -
sio Girėno herojiškam transat lan ti niam
skrydžiui – 80 metų”. Atidarymo metu
bus rodomas režisieriaus Rai mon do Va -

ba lo 1983 m. sukurtas filmas ,,Skry dis
per Atlantą”. Tel. 773-582-6500.

� Atvirų durų diena Montessori mo -
kykloje ,,Žiburėlis” (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439) vyks kovo 9 d. nuo
9 val. r. iki 11 val. r. Mokinių registraci-
ja 2013–2014 m. m. tęsis iki kovo 31
d. Priimami 3–6 metų vaiku čiai. Vaikas
turi lankyti mokyklą mažiausiai 3 dienas
per savaitę. Tel. 630-257-8891. 

� Kovo 9 d. 9 val. v. ,,Bunkeryje”
(8900 S. Archer Ave., Willow Springs,
IL) tarptautinės Moters dienos proga
mu   zikinis-humoristinis vakarėlis ,,Idea -
liausio vyro Čikagoje paieškos”. Vietas
už sisakyti prašoma tel. 312-375-2728.

IŠ ARTI IR TOLI...

� Sekmadienį, vasario 17 d., Šv. Kazi -
miero parapijos salėje (2718 St. George
St. Los Angeles, CA 90027) 12:30 reži-
sierė Ramutė Rakauskaitė pristatys sa vo
filmus: ,,Žalumose”, ,,Sūrininkas” ir
,,Trip”. Daugiau informacijos gausite el.
paštu richardshow@yahoo.com (Ričar -
das Černiauskas).

� Antradienį, vasario 19 d., Verizon
Cen ter (601 F St., NW,  Washington,
DC 20004) susitinka Toronto ,,Raptors”
ir ,,Washington Wizards” krepšinio ko -
mandos. Atvykite palaikyti lietuvius žai -
dėjus Joną Valančiūną ir Liną Kleizą.
No rintys įsigyti grupinį bilietą, prašome
kreiptis el. paštu: dvidutis@aol.com

� Lietuvos Respublikos generalinis
kon    sulatas New York Vasario 16-osios
proga dovanoja nemokamą Aistės Smil -
gevičiūtės ir gru pės „Sky lė” koncertą.
Kon  certas vyks  Saint Peter’s bažnyčioje
(619 Lexin gton Ave. at 54th St., Man -
hattan, New York, NY 10022) va sa rio
21 d., ket vir tadienį, 7 val. v. 

� Vasario 22 d., penktadienį, kviečia -
me visus į Aistės Smil gevičiūtės ir gru -
pės „Sky lė” koncertą Baltimore lietuvių
na muose (851-853 Hollins St. Bal ti mo -
re, MD 21201, JAV). Pradžia – 8 val. v.

�  Kviečiame į koncertą, skirtą Lietuvos
Nepriklausomybės šventėms pa minėti.
Ansamblio ,,Iš Rytų šalelės” (Rūta Pak -
štaitė-Cole ir Rimas Polikaitis) koncertas
vyks Šv. Petro ir Povilo pa ra pijos salėje
(211 Ripley Pl., Eli za beth, NJ 07206)
vasario 24 d. 12:30 val. p. p.

� Vasario 24 d., sekmadienį, Amerikos
lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga
(ALIAS) kviečia mėgėjus paslidinėti į Al -
pine Valley slidinėjimo bazę (Alpine Val -
ley Resort, W. 2501 County Rd., D, El -
k horn, WI 53121). Keltuvai dirba nuo 9
val. r. Daugiau in for macijos rasite bazės
tinklalapyje www.alpinevalleyresort.com
arba gausite tel. 800-227-9395. Jei
ne susitiksime trasose, pasimatysime 1
val. p. p. kavinėje.

�  Kviečiame visus dalyvauti  birutiečių
pavasario puotoje, kuri vyks balandžio
14 d. 12:15 val. p. p. Šv. Kazimiero pa -
rapijos salėje, Los Angeles. Skanias vai-
šes paruoš Antanina Uldukienė ir Lai ma
Leko, meninę programą atliks šokių gru -
pė ,,Retro”. Bilietus galite užsisakyti pas
Oną Katilienę tel. 323-650-2263.

ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

,,Draugo”��tel.�773-585-9500

Advokatas
VyTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

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

Tel. (773) 847-7747

SKELBIMAI

Gerbiamieji, skubiai ieškau nusipirkti: J. Rimšos, V. Vizgirdos, K.
Var nelio, A. Vieščiūno, K. Žoroms kio, A. Žemaičio, V. Igno, P.  Dom šaičio,
A. Varno bei kitų lietuvių autorių tapybos darbų.

Papildomai ieškau įsigyti skulptūrų: Petro Rim šos, V. Kašubos, K.
Jonyno ir  kitų lietuvių autorių.

Taip pat norėčiau širdingai padėkoti visiems, kurie atsiliepė į mano
prašymą arba ketina tai padaryti ateityje.

Tel. 617-459-9952 (USA), el. p.: modeboston@yahoo.com
Adresas: Modestas Rimkus P. O. Box E34, S. Boston, MA 02127, USA

Japonų generalinio konsulo Hirioshi Inomata priėmime Las Vegas susitiko (iš kai rės):
John Petkus, Lenkijos garbės konsulas Nevada valstijoje, Ingrida Bublienė, LR gar bės
ge neralinė konsulė Ohio valstijoje, Dina Titus, Nevada valstijos Kongreso narė, Gail
Anderson, Nevada valstijos gubernatoriaus protokolo viršininkė, Astra Michaels, LR
garbės konsulė Nevada valstijoje.                           I. Bublienės asmeninio archyvo nuotr.

konsulinės misijos Toronto (kanada), 
San Francisco ir Los Angeles (JAV)

Siekdama�gerinti�konsulinių�paslaugų�teikimo�Lietuvos�piliečiams�ir�lie�tuvių�kilmės
asmenims�kokybę,�Lietuvos�užsienio�reikalų�ministerija�kartu�su�atstovybėmis�Kanadoje
ir� New� York� kovo� mėnesį� rengia� išvažiuojamąsias� konsulines� misijas� didžiausiame
Kanados� mieste� Toronto� ir� JAV� California� valstijos� miestuose� Los� Angeles� bei� San
Francisco.

Kovo�1–2�dienomis�Lietuvos�ambasados�Kanadoje�pareigūnai�konsulines�paslau-
gas�Lietuvos�piliečiams�ir�lietuvių�kilmės�asmenims�teiks�Kanados�lietuvių�bendruome-
nės�patalpose�Toronto.�

Išvažiuojamąją�konsulinę�misiją�San�Francisco�mieste�Lietuvos�ge�neralinio�konsu-
lato�New�York�darbuotojai� rengia�kovo�20�d.,�o�Santa�Monica�miestelyje�Los�Angeles
apygardoje�–�kovo�22–23�dienomis.�

Būtina�išankstinė�registracija�vykdoma�ir�papildoma�informacija�tei�kiama:�ambasa-
doje�Kanadoje�el.�paštu�jonas.skardinskas@urm.lt ir�tel.�613-567-5458�(papildomas�nr.
22)�nurodant�savo�vardą,�pavardę,�asmens�kodą�arba�gimimo�datą,�kokios�konkrečios
konsulinės�paslaugos�pageidaujate�ir�kada�planuojate�atvykti;�generaliniame�konsulate
New�York�el.�paštu�ny@urm.lt ir�tel.�212-354-7840.�

Išsamesnė� informacija� bus� skelbiama� ambasados� Otava� interneto� svetainėje
http://ca.mfa.lt/ ir�generalinio�konsulato�New�York�tinklalapyje�http://ny.mfa.lt/

URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas

Prof. Tomo Remeikio 50-ties metų mokslinės�veiklos�jubiliejinė�šventė�vyks
vasario� 24� d.,� sekmadienį,� 12:30� val.� p.� p.� PL� centro� Dailės� muziejaus� salėje.
Profesoriaus� darbus� nušvies� dr.� Augustinas� Idzelis,� bus� sukaktuvininko� leidinių
paroda,�nuotraukų�montažas,�pabendravimas.�Vydūno�fondas�ir�jubiliato�bičiuliai
kviečia�visuomenę�šiame�kultū�riniame�renginyje�dalyvauti

Atsidėkodami už kalendorių  „Draugo” leidybai paremti po 100 dol. paaukojo –
Paul� Gylys,� Olympia,� WA;� msgr.� Al� Bartkus,� Maspeth,� NY;� 50 dol.� – Janina� Babecky,
Woodstock,�IL;��Kęstutis��Tautvydas,�Greenbank,�WA.

Esame labai dėkingi už Jūsų nuoširdžią paramą.

Prof. Tomo Remeikio 50-ties metų mokslinės�veiklos�jubiliejinė�šventė
vyks�vasario�24�d.,�sekmadienį,�12:30�val.�p.�p.�PL�centro�Dailės�muziejaus�salė-
je.�Profesoriaus�darbus�nušvies�dr.�Augustinas�Idzelis,�bus�sukaktuvininko�lei-
dinių�paroda,�nuotraukų�montažas,�pabendravimas.�Vydūno�fondas�ir�jubilia-
to�bičiuliai�kviečia�visuomenę�šiame�kultū�riniame�renginyje�dalyvauti.


