
Washington, DC (LR ambasados
info) – Lietuvos Respublikos ambasa-
doje JAV kovo 18 d. surengtame Balti-
jos šalių ambasadorių susitikime su
JAV Kongreso grupės ,,Baltic Caucus”
pirmininkais John Shimkus ir Adams
Schiff  aptarti esminiai užsienio ir vi-
daus politikos klausimai. A. Schiff  su-
sitikimas buvo pažintinis, nes jis ,,Bal-
tic Caucus” pirmininku nuo Demok-
ratų partijos tapo tik š. m. pradžioje,
pakeitęs ankstesnį pirmininką Den-
nis Kucinic. 

Pirmą kartą po ilgos pertraukos
surengtame susitikime LR ambasa-

dorius JAV ir Meksikai Žygimantas
Pavilionis, Latvijos ambasadorius
Andris Razāns ir Estijos ambasadorė
Marina Kaljurand su Kongreso na-
riais diskutavo apie Baltijos valstybių
užsienio bei vidaus politikos iššūkius
ir galimą JAV paramą juos įveikiant.
Daug dėmesio skirta Lietuvos, Latvi-
jos ir Estijos energetiniam saugumui,
transatlantiniams santykiams, ES
Rytų partnerystės vystymui. Sutarta
Baltijos šalių ambasadorių susitiki-
mus su JAV Kongreso Baltijos grupės
pirmininkais nuo šiol rengti nuolat. 

Vatikanas (Ber nardi nai.lt/ News.
va) – Kovo 19 d. įvyko popiežiaus Pran-
ciškaus pontifikato inauguracija. Jo
tarnystės pradžios Mišiose Šv. Petro
aikštėje dalyvavo apie 200 oficialių de-
legacijų, atstovaujančių krikščioniš-
koms Bažnyčios ir bendruomenėms,
kitoms religijoms ir valstybėms. Tarp
jų – Konstantinopolio patriarchas Bal -
tramiejus, judaizmo ir islamo išpaži-
nėjų delegacijos. Mišiose dalyvavo
apie 200,000 žmonių. Šventasis Tėvas

atvykusiems padovanojo staigmeną:
jis atvažiavo į Šv. Petro aikštę stovė-
damas atvirame papamobilyje ir pla-
čiu ratu visą ją apkeliavo, laimino ti-
kinčiuosius ne tik iš automobilio, –
paprašęs sustabdyti iš jo išlipo ir pa-
laimino ligonį, skyrė dėmesį tėvų lai-
komiems vaikams. Šventajam Tėvui
buvo įteiktas ėriuko vilnos palijus, ku-
ris simbolizuoja popiežiaus, kaip ga-
nytojo, vaidmenį; taip pat paauksuo-
tas sidabrinis  „Žvejo žiedas”. Popie-

žiaus tarnystę pradėjusiam Pranciš-
kui ištikimybę visų kardinolų vardu
prisiekė šeši Kardinolų kolegijos at-
stovai.

Lenkų mažumos 
klausimus susiejo su 

energetika ir transportu

Vilnius (BNS) – Lenkijos už-
sienio reikalų ministras Radoslaw
Sikorski kovo 20 d. pareiškė, kad
Lietuvos lenkų mažumai rūpimų
klausimų sprendimas leistų ,,leng-
viau įgyvendinti” dvišalius trans-
porto ir energetikos projektus. ,,Vi-
liamės, kad opiausių klausimų,
tarp jų dėl lenkų mažumos Lietu-
voje teisių, sprendimas padės leng-
viau įgyvendinti dvišalius projek-
tus, įskaitant naujas kelių, geležin-
kelių ir energetikos jungtis”, – sakė
R. Sikorski, Lenkijos Seimui pri-
statydamas užsienio politikos svar-
biausius uždavinius. Ministro
kalba paskelbta Lenkijos URM in-
terneto svetainėje.  

M. Markevičiui 
padėkota už  Lietuvos 

vardo garsinimą

Vilnius (ELTA) – Lietuvos Res-
publikos užsienio reikalų minist-
ras Linas Linkevičius filmo ,,Kita
svajonių komanda” režisieriui JAV
lietuviui Mariui Markevičiui įteikė
garbės raštą už Lietuvos vardo gar-
sinimą. ,,Tai yra padėka už nuopel-
nus ne tik Lietuvai, bet ir pasau-
liui”, – sveikindamas režisierių kal-
bėjo ministras. California valstijoje
gyvenančio M. Markevičiaus su-
kurta dokumentinė juosta apie Lie-
tuvos krepšinio komandą žiūro-
vams pirmą kartą buvo pristatyta
,,Sundance” kino festivalyje. Vėliau
juosta apkeliavo Lietuvos ir kitų ša-
lių kino teatrus. Filmą ,,Kita svajo-
nių komanda” kovo 22 ir 23 dieno-
mis rodys Vilniuje vykstantis festi-
valis ,,Kino pavasaris”. 
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Iš k.: Adams Schiff, John Shimkus, Marina Kaljurand, Andris Razāns ir Ž. Pavilionis.
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Būrys istorikų, filosofų, kultūros
darbuotojų, kelių ministerijų
atsto vų, meno žmonių atvyko į

dar vieną Marijampolės forumo ren-
ginį, kurio tema šįsyk buvo „Ar Lie-
tuva – kul tūringa šalis?” Iš pirmo
žvilgsnio taip keliamas klausimas gali
atrodyti keistai, tačiau susitikime da-
lyvavęs kultūros ministras Šarūnas
Birutis su apmaudu teigė, kad tiek
Latvijoje, tiek Estijoje kultūra lai-
koma svarbiausiu valstybės uždavi-
niu, o mūsų šalyje yra kitaip – čia į
pirmą vietą iškeliami ekonominiai da-
lykai.

Renginio organizatoriai šįsyk
apie Lietuvos kultūrą pakvietė pasi -
kalbėti ir svečius iš New York – po -
kalbio dalyviu tapo ir garsus ten gy -
venantis lietuvis dailininkas Ray
Bartkus, kurio darbų paroda ne se niai
rodyta Vilniuje ir susilaukė didelio
susidomėjimo. Vieniems jis žinomas
kaip labai sėkmingai New York kar-
jerą padaręs tautietis, kuriantis vir-
šelius didiesiems Amerikos žurna-
lams, kitiems – kaip 50 litų banknoto
autorius, tretiems – kaip gilus ir įdo-
mus pašnekovas.

Lietuvoje jau buvo vakaras, o
New York – dar rytas. Bartkus tik ką
buvo grįžęs dviračiu iš baseino, kur
važiavo jau per pūgą – artėjo didžioji
„Nemo” sniego audra. Prieš kamerą
įsitaisęs menininkas sakė tik ką bai -
gęs naują viršelį „Wall Street Jour -
nal” straipsniui apie Jungtinių Ame -
rikos Valstijų oro linijas. Jau trečią
dešimtmetį Amerikoje gyvenantis ir
kuriantis menininkas į šią šalį atvy ko
kišenėje turėdamas 178 dol. Ame rika
jį labai paveikė, daug kas pasi keitė,
bet Bartkus  nesijaučia nutolęs nuo
Lietuvos – čia gyvena jo brolis, jis čia
neretai atvažiuoja, čia lankysis ir ba-
landį, kai Marijampolėje atida rys
naują savo parodą.

„Jei žmogus gimęs lietuviu, Lie -
tuvoje, čia subrendęs, gavęs išsila vi -
nimą, tai jis visąlaik ir bus lietuvis,
nors kita šalis, žinoma, padarys savo
įtaką. Tavo tapatybė keičiasi priklau-
somai nuo to, kur tu gyveni, tačiau
yra pastovių nekintančių dalykų ir la-
bai daug kas priklauso nuo paties
žmogaus”, – kalbėjo menininkas.

Jis sakė, kad Lietuva Amerikoje,
New York yra mažai žinoma, nedaug
čia rastumei žmonių, kurie žinotų, ko-
kia ji yra šiandien. Važiuodamas į Lie-
tuvą Bartkus dažnai pasikviečia įvai-
rių savo draugų amerikiečių va žiuoti
kartu, ir šie atranda čia įdomią šalį,
sparčiai besivystančią, turinčią įspū-
dingą architektūrą ir šiltus žmones.

Būtent tai pabrėžė kitas vakaro

pašnekovas iš New York, taip pat kal -
bėjęsis vaizdo transliacijos dėka – bri -
tų kilmės avangardinio meno kū rėjas
Fast Forward. Šiuo slapyvar džiu ži-
nomas menininkas pernai pir mą
kartą atvyko į Lietuvą, apie kurią iki
tol beveik nebuvo girdėjęs.

„Kai pernai rugsėjį kelioms die -
noms pirmą kartą atvykau į Lietuvą,
nedaug spėjau pamatyti, ir daugiausia
tik Vilnių, o ne visą šalį. Pirmiau sia į
akis man krito nuostabi Vilniaus ar-
chitektūra, didelis, bet jaukus se na -
miestis, ir žmonės, kuriuos suti kau,
buvo nuoširdūs, draugiški bei labai
paprasti, su kuriais bendraujant ne-
kilo jokių problemų”, – sakė Fast For-
ward.

Forumo vedėjo, buvusio ambasa -
doriaus Algirdo Kumžos paklaustas,
ar gali tokia maža šalis kaip Lietuva
išsaugoti savo kultūrinį tapatumą,
britų kilmės menininkas iš New York
neabejodamas atsakė, kad tikrai gali.
Jis teigė, kad turbūt visi menu bent
kiek čia besidomintys žmonės žino
„Fluxus” judėjimą ir jo dvasiniu tėvu
vadinamą Jurgį Mačiūną „Fluxus” at-
sirado būtent New York, tad šio miesto
menininkai tuo irgi didžiuojasi. La-
bai gerai čia žinomas ir Jonas Mekas.

Paminėjus šį neseniai 90-metį at-
šventusį kūrėją, ministras Birutis pri-
minė, kad šiemet antroje metų pusėje
Lietuva pirmininkaus Euro pos Są-
jungai, ir tuo metu Briuselyje, kur įsi-
kūręs ES parlamentas, vyks Meko kū-
rybos darbų paroda.

Tai, kad Lietuva amerikiečiams
visada buvo mažai žinoma šalis, pa -
rodė ir pokalbyje dalyvavęs kultūros
antropologas, žurnalistas Virginijus
Savukynas. Jis priminė trečiąjį JAV
prezidentą Thomas Jefferson, kurio
labai geras bičiulis buvo generolas Ta-
das Kosciuška. Paklaustas, iš kur ki-
lęs šis nacionalinis didvyris, prezi-
dentas aiškino, kad iš Sicilianos ku -
nigaikštystės, nors tokios valstybės
niekada nebuvo – turėta galvoje Lie -
tuvos Didžioji Kunigaikštystė.

Savukynas pernai išleidęs soli -
džią knygą „Istorija ir mitologinės: ta-
patybės raiškos XVII–XIX amžiaus
Lietuvoje”, pokalbio metu teigė, kad
Lietuvoje dabar vyrauja pobau džia -
vinė kultūra. Šį teiginį jis pagrindė
įvairiais pavyzdžiais iš istorijos, kai
baudžiavos metais valstiečiai vargo,
buvo nelaisvi, tačiau tą gyvenimą be
pono nelabai įsivaizdavo. Sovietme čiu
visi priklausė nuo komunistų parti-
jos, o kai tapo laisvi, vėl pradėjo svars-
tyti, kaip išgyvens, vėl pradėjo ilgėtis
stiprios rankos, kalbėti apie stiprų
prezidentą, kuris išspręstų vi sas prob-
lemas.

Savukynas sakė, kad iki XIX a.
niekur nekalbama apie pavydą, o nuo

to laikotarpio šis bruožas tampa lie -
tuviui itin būdingu. Pagausėja bylų,
kur žmonės vieni kitus skundžia iš
pavydo ar dėl įvairių nuoskaudų. So -
ciologiniai tyrimai rodo, kad Lietu -
voje dabar net 79 proc. asmenų nei -
giamai žiūri į verslininkus, many-
dami, kad šie išnaudoja žmones. Susi -
mąstyti verčia ir dar vienas skaičius –
1993 m. manančių, kad sovietmečiu
gyventi buvo geriau nei dabar, pri -
skaičiuota 8 proc., o 2006 m. – jau 42
proc. apklaustųjų manė, kad tada
buvo geriau. 

„Matyt, turi praeiti daugiau lai -
ko, kol mąstymas pasikeis. Juk po 1863
metų sukilimo praėjo 55 metai, per ku-
riuos užaugo nauja karta ir paskelbė
apie Nepriklausomos valstybės įkū-
rimą. Matyt, tik laikas gali pakeisti tą
pobaudžiavinį mentalite tą, bet visada
norisi, kad tai įvyktų kuo greičiau”, –
svarstė Savukynas.

Ministras Birutis priminė, kad so-
vietmečiu kultūros ministerija buvo
akivaizdžiai ideologinė institucija. Jo
įsitikinimu, šiandieninę emigraciją
lemia ne vien tik ekonominės prie-
žastys, bet ir nesididžiavimas savo
kultūra, savo tauta, o tai jau ir valsty-
bės, valdžios problema. Minist ras ap-
gailestavo, kad strateginiuose pla-
nuose ir ateities vizijose labai ma žai
kalbama apie kultūrą, apie dva -
singumą, dėmesį sutelkiant tik į eko -
nomiką. Finansavimas kultūrai yra
apverktinas, – 60 šalyje esančių savi-
valdybių skiriama apie 19 mln. litų
(7,5 mln. dolerių), už kuriuos sunku
ką nors padaryti. Kultūra iki šiol ne -
gavo pinigų ir iš ES fondų.

„Kaimyninė Baltarusija Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės pilių at -
sta tymui skiria sunkiai įsivaizduoja -
mą sumą – 500 mln. dolerių. Didžiu -
lius pinigus tam skyrė ir Ukraina, o
mes štai niekaip Valdovų rūmų staty-
bos nesugebame užbaigti, tik žmones
sukiršiname. Šiemet taip pat tik vieną
rūmų dalį planuojama baigti. Manau,
kad būtina ES fondų parama, kitaip
mūsų paveldą galima pa mirš ti”, –
svarstė ministras.

Kartu ministras pabrėžė, kad
nors padėtis sudėtinga, tačiau ryžto
ir noro kažką keisti yra daug. Kul -
tūros srityje dirba daug puikių spe-
cialistų, kurie, net ir nepaisydami ma -
žų atlyginimų, daro labai daug gerų
ir reikalingų darbų. Birutis sa kė, kad
stebuklų nebus, tačiau vienas iš arti-
miausių darbų – mecenavimo įsta-
tymo sukūrimas, nes jo Lietuvoje iki
šiol nėra, o labdaros ir paramos įsta-
tymas – tai visai kas kita. Me cenatystę
būtina apibrėžti ir įteisinti, tada ga-
lima tikėtis ir daugiau para mos ge-
riems sumanymams. 

Malonu kartais sulaukti pagyrimų. Jų
itin daug nuskambėjo Lietuvos radijo ir
televizijos žurnalisto Jevgenijaus Bar-
dausko pokalbyje su Lietuvos Respubli-
kos ambasadoriumi JAV Ž. Pavilioniu. Į
klausimą, kaip lietuvių bendruomenei se-
kasi Amerikoje, ambasadorius atsako: ,,Ge-
rai. Lietuvių bendruomenė atsinaujina.”
Jis paneigia nuomonę, jog dabartiniai JAV
lietuviai nesirūpina milžinišku Amerikoje
sukauptu paveldu. Pavilionio nuomone,
lietuviška visuomenė JAV iš dalies yra net
stipresnė ir gyvybingesnė nei Lietuvoje,
nes čia išsaugotos tarpukario tradicijos.
Be to, šiandien ši visuomenės dalis yra di-
džiulis kompetencijos šaltinis, todėl am-
basadorius apgailestauja, jog Lietuva jos
negirdi, nes ,,jų [išeivių] analizė neretai
būna labai įdomi, nes būtent jie žiūri iš
šono”. Kas nors Pavilioniui galėtų prikišti:
,,Pakalbėjo, kaip tikras diplomatas...”, ta-
čiau sutikite, jog, verdant aistroms dėl dvi-
gubos pilietybės, toks palankus JAV lietu-
vio įvaizdis tikrai nepakenks.
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Marijampolės forume – apie uždavinius ir skaudulius 

V. Savukynas ragino atsikratyti
pobaudžiavinio mentaliteto.

Ministras Š. Birutis prakalbo
apie mecenavimo įstatymą.

Architektas, muzikos grupės „Antis” įkūrėjas Algirdas Kaušpėdas
klausosi iš New York kalbančio R. Bartkaus. A. Vaškevičiaus nuotr.

ALGIS VAŠKEVIČIUS



Šįkart noriu pažiūrėti į prieš 500 me tų vy-
kusias konklavas ir kaip jų re zultatai ne-
grįžtamai paveikė Kata li kų Bažnyčios is-

toriją. XV ir XVI amžių sandūroje ne vien Ro-
moje, bet ir visoje Euro  poje, net ir pasaulyje
(Amerika buvo atrasta 1492 m.), kilo naujos jė -
gos, atsirado kitokia religijos ir Baž nyčios samp-
rata, kai vis labiau ėmė įsigalėti dogmatizmui
priešingas, Re nesansu vadinamas laikmetis,
žmo nes patraukęs į mokslą, menus, li te ra tūrą, mu-
ziką ir teatrą.

Naujieji mąstytojai, vėliau pava dinti humanis-
tais, savo mintis ir dė mesį perkėlė nuo abstrakcijų
pilnos religijos į patį žmogų ir jo esmę. Jie pradėjo
atvirai skelbti, kad ir Kris taus mokslą reikėtų aiš-
kinti, remian tis Šventuoju Raštu, o ne dažnai, net ir
moraliai suklumpančia žemiška Bažnyčios valdžia.

Renesansu „susižavėjo” ne tik eili niai žmonės,
bet ir nemažai tuo metinių Katalikų Bažnyčios
popie žių, kurie savo dėmesį nukreipė į jiems priei-
namą laisvę ir grožį. Štai jau ir humanistas popie-
žius Nikalo jus V (1447–1455) nutaria palikti se nąją
Laterano pilį ir savo oficialia re zidencija pasirenka
naujai ir gražiai atstatytus Vatikano rūmus, kur po
to prasidėjo rūmų pertvarkymas, graži nimas ir iš-
kilių meno objektų kau pimas.

Tuo ypatingai pasižymėjo popie žius Aleksand-
ras VI (1492–1503), la biau rūpinęsis politika, tur-
tais, o la biau  siai – Vatikano išgražinimu nei re -
ligija. Jis buvo kilęs iš Venecijoje politiškai įtakin-
gos Borgia šeimos, popiežiumi išrinktas papirkimų
dė ka. Aleksandras VI pamėgo rafinuotai dirbtiną iš-
kilmingumą, ko Bažny čia daugiau ar mažiau lai-
kėsi iki  XX a. valdžiusių popiežių Pijaus XII ir Jono
XXIII laikų. Įdomus sutapimas, kad popiežiaus
Aleksandro VI val džia Vatikane sutapo su LDK ku-
nigaikščio Aleksandro, paskutinio Lie tuvos val-
dovo, ją valdžiusio atskirai nuo Lenkijos, metais.

Po Aleksandro VI atėjęs Julius II (1503–1513),
popiežiumi iš rink tas taip pat kyšių pagalba, nela bai
skyrėsi nuo savo pirmtako, tik bu vo dar didesnis
garbėtroška. Tačiau jis pa garsėjo kaip entuziastin-

gas menų mėgėjas ir garsaus architekto, skulpto-
riaus ir tapytojo Michelangelo glo bėjas. Būdamas at-
letiško sudėjimo, Julius II ir Popiežiaus valstybės
karius pats vesdavo į kovą su sidabriniais šarvais.
Taip jis atkariavo žemes, kurias Alek sandras VI
buvo išdalinęs savo Bor gia giminėms. Pasiryžęs pa-
statyti Šv. Petro baziliką Romoje, kuri dar ir šian-
dien yra viso pasaulio katalikų dėmesio centre, Ju-
lius II, būdamas apsukrus verslininkas, suprato,
kad naujos bazilikos statybai reikės labai daug pi-
nigų, kurių Vatikano ižde ne daug buvo likę po Alek-
sandro VI vieš  patavimo. Julius II pradėjo ieško ti
naujų pajamų šaltinių ir pagaliau grįžo prie atgailų
ar indulgencijų par  davinėjimo, ką dar didesniu
mas tu darė po jo atėjęs popiežius Leo nas X.

Popiežiui Juliui II mirus 1513 m. vasario 21 d.,
po trijų savaičių, t. y. 1513 m. kovo 11 d., lygiai prieš
500 me tų, popiežiumi tapo 37-ių metų Giovanni de
Medici, pasirinkęs Leono X vardą. (Nesupainiokite
su garsiuoju „darbo žmonių” po pie žiu mi Leonu XIII
(1878–1903).) Popie žiaus valstybės politikai tikėjosi
pa sinaudoti jo lanksčiu požiūriu į politiką, meni-
ninkai – jo meno, teatro ir literatūros pomėgiu. Ir tik
teologai, tikėdami iš naujojo popiežiaus Baž nyčiai
vis aiškiau reikalingų reformų, tų permainų nesu-
laukė. Leonas X buvo pa doraus, bet ir gerą gyve-
nimą mėgs tančio charakterio. Kai kurie jo am -
žininkai tvirtino girdėję popiežių sa kant: „Ar ne-
aišku, kaip daug mes pa sipelnėme iš Kristaus le-
gendos?”

Šiaip istorikai Leoną X apibūdina kaip pa-
maldų, kasdien brevijorius skaitantį tikintįjį, kuris
nesivaržyda mas domėjosi ir žemiškais pasaulio ma-

lonumais – valgiu, menu, paveiks lais, literatūra
ir turtais. Nors nebuvo išvaizdus, jis buvo mėgs-
tamas žmo nių, turėjo malonų balso tembrą, ver-
tino juoką ir linksmus pokalbius. Kaip Popie-
žiaus valstybės valdovas, Leonas X buvo paci-
fistas, nedogma tiškas, dažnai keitęs savo kari-
nius są jungininkus, jei tai padėjo išlaikyti ar
net padidinti valstybei priklausan čias žemes.
Jo valdymo metu pran cūzai buvo beveik visai iš-

stumti iš šiaurinės Italijos.
Gal svarbiausias dalykas, kuris įvyko popie-

žiaus Leono X valdymo laikais, buvo 1517 m. Mar-
tyno Liute rio 95 tezių proklamacija, kurią jis pri-
kabino prie vienos Wittenberg (Tiuringija) bažny-
čios durų. Joje jis atvirai kritikavo įvairius Katalikų
Bažnyčios požiūrius į religijos sampratą. Liuteris
gynė savo nuomonę viešuosiuose debatuose, kol
1521 m. buvo Romos kurijos ekskomunikuotas.
Leono X neveiklumas ir įsibanguo jančios reforma-
cijos grėsmės ne su pra timas turbūt ir yra pagrin-
dinė prie žastis, kodėl atsirado nuo Kata li kų Bažny-
čios atskilusios kitos religijos. Gal tik liktų ginčy-
tinas vienas klausimas: ką kaltinti dėl Katalikų Baž-
nyčios skilimo? Man atrodo, kad nors Renesansas
pagimdė Reforma ciją, humanistai kaip John Colet,
Sir Thomas More, Jan Hus, Desiderus Erasmus ir
kiti į Katalikų Bažnyčios kūną įvarė bent pleištą,
tikras skilimas būtų neapsiėjęs be Martyno Liute-
rio, John Calvin, Huldreich Zwingli ir kitų, kuriuos
daugelis pa vadino bendru protestantų vardu.

Būdinga, kad, jei Europoje reformaciją pradėjo
žemesnio rango kunigai ir liaudis, Anglijoje ji pra-
sidėjo nuo karaliaus. Henry VIII (1509–1547), nesu-
laukęs iš savo pirmos žmonos vyriško įpėdinio, nu-
tarė tuoktis su kita. Popiežius Klemensas VII
(1523–1534) jam ištuokos nedavė ir karalių eksko-
munikavo. Nors religi nes doktrinas ir apeigas buvo
bandoma derinti, ilgainiui  atsirado nuo ka talikų at-
siskyrusi nauja Anglikonų Bažnyčia. Nemanyčiau,
kad kažkas pana šaus gali įvykti ir po 500 metų, nors
daug ko taisytino liko ir šiandien.

Lietuvos valdančioji koalicija negali skųs-
tis likimu. Šią savaitę sukaks Vyriausy-
bės veiklos pirmosios 100 dienų, o ji, ir

ypač premjeras Algirdas Butkevičius, tebėra
santykinai populiarūs. Vasarį daugiau žmonių
vertino Vyriausybę teigiamai negu neigiamai,
o Butkevičius buvo palankiausiai vertinamas
Lietuvos politikas. Paprastai Vyriausybė ne-
gailestingai kritikuojama, o premjerai rikiuo-
jasi tarp nepopuliariausių politikų.

Prezidentė ir opozicija gerbė nerašytą taisyklę
perdėm nekritikuoti valdžios per pirmąsias jos
veiklos dienas. Dalios Grybauskaitės tyla itin pa-
stebima. Prieš rinkimus neslėpusi savo palankumo
konservatoriams, ji labai aktyviai dalyvavo Vy-
riausybės sudaryme, pamokė ir pašokdino ne vieną
kandidatą į ministrus, stengėsi iš būsimos koalici-
jos išstumti Darbo partiją. Prezidentė nuolat pa-
brėžia politikos tęstinumo svarbą, ypač kai kalba
eina apie strateginius reikalus, o naujoji valdžia
kartkarčiais elgėsi, kad, nesvarbu kaip, bet būtinai
kitaip. Grybauskaitė beveik nereagavo į užsienio
reikalų ministro Lino Linkevičiaus akibrokštą, kai
jis, su ja nepasitaręs, atsiprašė Lenkijos už Lietuvos
Seimo balsavimą. Neseniai pokalbyje su Delfi.lt pre-
zidentė pažymėjo, kad jos santykiai su premjeru
yra geri, nors švelniai ir netiesiogiai kritikavo Vy-
riausybės neryžtingumą energetikos srityje.

Konservatoriai ir liberalai irgi neskubėjo pulti
naujos valdžios. Būta kritikos, bet gana santūrios.
Tiesa, praeitą savaitę konservatoriai stipriau iš-
sakė savo nuogąstavimus dėl galimos Rusijos įtakos
Lietuvos energetikos politikai ir skeptiškai priėmė
premjero tikinimus, kad Vyriausybė gebės įžvelgti
visas įvairias grėsmes.

Dvi kitos priežastys prisideda prie Vyriausy-
bės populiarumo augimo. Ji kol kas vengia imtis
sprendimų, tad niekam neužmynė ant kojų. Vy-
riausybė pasikliovė tradiciniu problemų sprendimų
vilkinimo būdu, kurdama vieną darbo grupę po ki-
tos. Bet kai jos ilgainiui skelbs savo išvadas, susi-
žavėjimas Vyriausybe veikiausiai sumažės. Bū-
dinga ir tai, kad dažnai skelbiami vieni kitiems
prieštaraujantys pareiškimai. Butkevičius atsiri-
bojo nuo Linkevičiaus atsiprašymo Lenkijoje, bet
tuo pačiu pasakė esąs labai patenkintas ministro
darbu. Premjeras santūriai vertino kovo 11 d. eity-

nes, teigiamai vertino tvarkos užtikrinimą, pabrėž-
damas, kad ,,nereikia bijot eitynių, bet reikia vengt
tam tikrų šūkių, plakatų ir laikytis visiems draus-
mės. Kiekvienas draudimas iššaukia didžiulius pa-
sipriešinimus”. Po kelių dienų socdemai griežtai
pasmerkė „ultranacionalizmo ir demokratijos pro-
cesų pažeidimo apraiškas”, teigė, kad pasaulis jau
ne kartą išgyveno ultradešiniųjų ,,sukeltus košma-
rus”. Susidaro įspūdis, kad sąmoningai sakoma ir
viena, ir kita, siekiant visus patenkinti ir išvengti
kritikos.

Nežinia, kiek ilgai tęsis medaus mėnuo, bet ma-
tyti augančių problemų. Nutarimas į koaliciją pa-
kviesti Lietuvos lenkų rinkimų akciją (LLRA) at-
rodo kaip didelė klaida, nes partija dar nėra pri-
brendusi rimtai politikai. Neturiu omenyje vien
partijos vadovo Valdemar Tomaševski polinkio pa-
sikliauti grasinimais pasitraukti iš koalicijos ar
kontroversiško Švietimo ir mokslo ministerijos nu-
tarimo lengvinti lietuvių kalbos egzaminą tautinių
mažumų moksleiviams, kuris sulaukė platesnės vi-
suomenės, teisininkų ir lituanistų kritikos.

Atrodo, kad LLRA tiek rūpi įtikti savo rinkė-
jams, gal ir kai kuriems Lenkijos sluoksniams, kad
ji net nemėgina apskaičiuoti, kaip į jos veiksmus
reaguos platesnė visuomenė. Kaip kitaip suprasti
siūlymą mokyklose įvesti privalomą tikybos mo-
kymą. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius teisingai
pastebėjo, kad siūlymas sukelia ,,nereikalingą
įtampą ir pasipiktinimo bangą visuomenėje”, su-
daro įspūdį, kad Bažnyčia prievarta siekia primesti
savo įsitikinimus. Tamkevičius pabrėžė, kad LLRA
nederino savo siūlymo su Katalikų Bažnyčios va-
dovybe. Ir po šio šalto dušo Tomaševski toliau aiš-
kino, kad partijos siūlymas neprieštarauja Konsti-
tucijai, pridurdamas, kad neaišku, ar Tamkevičiaus
,,išsakyta nuomonė sutampa su visų Lietuvos baž-

nyčios hierarchų nuomone”, tuo lyg suabejo-
damas, ar Tamkevičius įpareigotas kalbėti Baž-
nyčios vardu. Nežinau, ar LLRA vadovas yra
nepaprastai užsispyręs, negeba prisipažinti
klydęs ar gal tiesiog turi silpną sąlytį su tik-
rove. Kiekvienu atveju LLRA sukels nemažai
bėdų koalicijai.

Bendrovės ,,Sprinter tyrimai” atlikta ap-
klausa parodė, kad gyventojai laiko sveikatos
apsaugos ministro Vytenio Andriukaičio

veiksmus sveikatos apsaugos politikoje didžiausia
Vyriausybės lig šiol padaryta klaida. Sveikatos ap-
saugos ministerijos sprendimai veikia visus gy-
ventojus, tad jie atidžiai stebimi. Neigiamą reak-
ciją sukelia kovinga ministro retorika, nes kol kas
konkrečios veiklos yra mažai. Andriukaitis neabe-
joja savo nuomonių ir įsitikinimų tiesa, neturi są-
mojo jausmo, o jo nepaprastas pasitikėjimas savimi
atsiduoda arogancija (,,aš esu dirbęs įvairiose sri-
tyse, mano patirtis, turima atmintis turi būti pa-
naudojama”). Tai gali būti pragaištingas savybių de-
rinys ministrui, vadovaujančiam jautriai ministe-
rijai ir turinčiam įsiklausyti į kitų pasiūlymus ir
nuomones.

LLRA ir Andriukaitis nenulems Vyriausybės
populiarumo, nors gali jį sumažinti. Artėja spren-
dimų metas. Vyriausybė turės pasisakyti, ar ji ke-
tina statyti atominę jėgainę, o jei ne, tai kaip Lie-
tuva gamins elektrą ir kaip ji atsijungs nuo Rusijos
elektros tinklų. Reikės nutarti dėl skalūnų žvalgy-
bos. Ar ateityje Lietuva turėtų savo lėšomis žvalgyti
gelmes ir ar tai reikštų atsiribojimą nuo Vakarų
bendrovių. Kokie bus santykiai su Rusija? Kaip Vy-
riausybei seksis derėtis su „Gazprom”, siekiant su-
mažinti dujų ir šilumos kainas? Vyriausybės prog-
ramoje skelbiama, kad reikia perkrauti santykius
su Rusija, žingsnius ta linkme žengė Seimo pirmi-
ninkas Vydas Gedvilas, slapta susitikdamas su ,,Ros-
satom” atstovais. Antra vertus, kovo 22 d. Briuselyje
prezidentė taip griežtai kritikavo ,,Putin Rusiją”,
kad sunku įsivaizduoti bet kokius perkrovimus.

Šįmet beveik apsieita be politikos. Bet atostogos
jau baigiasi, politinis sezonas prasideda. Birželio
pabaigoje geriau žinosime, ar rinkėjų susižavėji-
mas Vyriausybe ir Butkevičiumi buvo laikinas, ar
tvirtesnį pagrindą turintis reiškinys.

Alfa
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Vyriausybės 
šimtadienis
KĘSTUTIS GIRNIUS

Kas suskaldė
krikš čio nybę?
ALEKSAS VITKUS
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Minties žvilgsniu, vaizduotės taku: filmo ,,Žalumose” peržiūra 

ALDONA KRIŠTOLAITIS

Sutikite – nedažnai esame lepi-
nami filmų peržiūromis, tad
numato mas susitikimas su „tik -

ra” kino re ži siere, bent jau man, nu-
skambėjo kaip įdomi naujiena. Juodu
ant balto „Drauge” būta skelbimo –
2013 m. vasario 24 d., sekmadienį, 12
val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo parapijos salėje režisierė Ra-
munė Ra kauskaitė pristatys savo
filmą „Ža lumose”. Smagi proga at-
minties pasilakstymui, nes Ramunę
gerai prisimenu (vaje, negi jau šešeri
nuo manojo Laiko kamuolio nusivy-
niojo?).

Ji – žurnalistė, laikraščio „Ame -
rikos lietuvis” kultūros ir meno pus-
lapio įkūrėja, daugelio straipsnių, ra-
dijo ir TV reportažų autorė. 2007-ai-

siais pagal vieną fotomeni ninko Al-
gio Žuko apsakymą Ramunė sukūrė
scenarijų filmui „Mimoza”. Tais pa-
čiais metais su šiuo filmu dalyvavo
AXX lietuviško kino festivalyje-kon-
kurse. Kaip tuomet prieš sugrįždama
į Lietuvą atviravo pati re žisierė, jai
norėjosi sukurti nors vie ną vaidybinį
filmą, taip įprasminant vietas bei Či-
kagoje sutiktus žmones. Filmo masi-
nėse scenose dalyvavo apie 70 Čika-
gos lietuvių, o senelio vaidmeniui
anuomet buvo pasi rinktas Pal. J. Ma-
tulaičio misijos Le mont dvasiškis An-
tanas Saulaitis, SJ. Kalbinta tuo metu
reži sierė sakė, kad įsimintiniausio-
mis liko nemigo naktys, sunkus, daug
fizinių jėgų parei kalavęs filmavimas,
įtemptas, tačiau „labai puikus savo at-
mosfera kūrybinis procesas.” 

Vaidybinio kino Amerikos lietu-

Kviečiame į Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC) 30 metų su -
kakties parodą, kuri vyks kovo 24 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. Čiurlio-
nio galerijoje (Jaunimo centre, 5600 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636).

Kadrai iš filmo ,,Žalumose”.

viai iki jos nebuvo kūrę – pristatyti
pirmąjį, vienintelį tuo metu lietuvių
filmą buvo visų JAV lietuvių garbės
reikalas. Susipratusių tautiečių pa -
ramos dėka filmą matė tūkstančiai
žiūrovų abiejose Atlanto pusėse. Ir
ma  no būta „Mimozos” peržiūroje, da-
lyvauta filmo aptarime, plota, svei -
kinta, linkėta... Tada buvo trumpa-
metražis-vaidybinis, dabar grįžtama
su dokumentiniu pasakojimu, veikiau
bandymu nušviesti žoliavimo paslap-
tis. 

Kai nustatytą dieną ir valandą sa -
lės ekrane pasirodė judantys vaizdai,
žadėtos „gydomųjų augalų magijos”
iškart nepajutau. Tačiau tik rai buvau
pakerėta nežemiškai gra žių Lietuvos
miškų, laukų ir pie vų vaizdų! Tikra
magija pakvipo, kai nežinia iš kokios
ląstelės šokte iš šoko pirmųjų filmo
kadrų padiktuotos inspiracijos: Žemė
visus girdo, maitina, o retas motina pa-
vadina. – Žemė

Motė nemėgsta tuštumos – pava -
sarį kloja kilimus žalios spalvos. –
Gamta

Kas lietuviui didžiai miela – šildo
širdį gydo sielą? – Miškas

Skelbime apie peržiūrą bū ta in-
formacijos ir kitakalbiams; pra nešta,
kad užrašai kadrų apačioje bus ang-
liški, bet žiūrovai girdės lietuviš ką
šneką. Bet man už kad rinė kalba ir aiš-
kinimai buvo visai nereikalingi. Tie-
siog žaibo greitumu galvoje vyniojosi,
kūliais ver tėsi mintys, siūlančios sa-
vitus vaizdų aiškinimus. Ir taip tu
man pasitai kyk – visą sausį buvau įni-
kusi į Jono Mingirdo Puikūno smul-
kiosios tautosakos 2-jį tomelį ,,Mįs-
lės”. 1971-aisiais California išleistos
knygelės autorius (g. 1897 m., nežinau,
ar dar vaikščioja žemės paviršiumi),
pasitel kęs mįsles, pusiau eiliuota, to-
dėl įsi mintina kalba žarso pievų ir pa -
kran čių, raistų, girių ir, žinoma, tų
vietų augmenijos paveiksliukus –
klaustukus. Taigi stebeilijau į „Žalu-
mose” pa sigėrėtinai įsipainiojusią Ra-
munę – režisierę, o mačiau, girdėjau ir
at kartojau Puikūno surinktus, mato -
miems vaizdams tinkančius mūsų
gimtosios kalbos perliukus.

Ar tebeatsimenami Lietuvos sau -
lėtekiai? Ne tokie, kaip vietiniai (su be
teismo nuosprendžio įkalintais pir-
maisiais spinduliais, dūstantys be -
orėje dangoraižių erdvėje), bet anie,
iš spalvotos vaikystės Žemės? Laisvi,
veržliai viršun kylantys – savi, bran-
gūs, kaimiškieji... Aušta aušružė mė-

lynai austa, raudonai atausta, auksu
išbarstyta, – taip, lygiai tokia pati,
kaip ir ekrane matau: Aukso spindu-
lius beria, visą gamtą iš miego kelia,
bet, kad ne tik gamtą – ankstyvas sve-
čias kas dieną budina į darbą kiek-
vieną!

Nuoširdžiai ir subtiliai režisierė
supažindina su filmo herojėmis – žo-
lininkėmis Regina Rabcevičiene,
Adele Karaliūnaite bei Maryte Mar -
gevičiene. Nuo saulėtekio iki sutemų
triūsiančių moterų kasdienis darbas
nusakomas žodžiais „ieškoti”, „rink -
ti”, „rūšiuoti”, „džiovinti”, „tirti”,
„ban dyti”. Bet, kad jau sykį tapo žo -
lynų žinovėmis, tai tuo keliu ir eis.
Snigs ar lis, ar saulė kepins, ar šiurkš -
čios žolės kojeles čaižys. Ar... la šeliai
maži blizgūs supasi sau ant smilgos.
Matau, matau rasotas pie vas: supasi,
linguoja, šnabžda žolynai, tarytum pa-
sakinėja, kad apie rasą gražiai pakal-
bėti reikia:

Vakaras perlus išbarstė, naktis pa-
sipuošė, rytas sužarstė.

Motė mergelę vakare karoliais da-
bina, ryte prausia, džiovina.

Kaip keista! Tikrai žinau (ir ma -
tau) moteris braidžiojant po užatlan-
tės pievas, bet keli smulkūs la še liai
kaptelėjo žiūrovų pusėn ir ant bal tai
padengtų stalų. Negrįžtančių pasiil-
gusio žolyno ašarėlės – ne kitaip... Gal
ma gija? 

„Žalumų” žiniuonės žolininkės
kaži kokį viralą virė gėlėmis nu sags -
tytoje pievoje! Virė, maišė, patylomis
vėjo šiurenimu užkalbėdamos, ran kos
sumosavimu išsklaidydamos, pri -
šauktais saulės spinduliais pastiprin -
damos. Visa salė persismelkė čiobre-
lių, kadugių, dilgėlių, asiūklių, ra mu -
nėlių kvapu!

Koks sveikai arbatai pagaminti
geras priedas? – Ramunėlės žiedas

Turi dyglių, turi spyglių, išsi skėtęs
tartum skėtis?

– Erš  kė  tis
Dygi šiurkšti žolė – tinginių gėlė. –

Dilgėlė
Nežinau, ar apie žolininkes sa-

koma, kad jos „dirba”? Nors pluša be
pasilsio, bet gal labiau tinka sakyti,
jog širdimi žmonėms tarnauja. At -
pildas? Džiugulys, jei žolelėmis tikin -
čius pagydo ar bent palengvina ligo-
nio dalią. Kol viena žoliautoja po ma-
žučio namelio pakraige žoleles dėlioja,
su jomis kalba (dzūkiškai!), glamo-
nėja, kita kerėtoja ryšuliukus raišioja,
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Cicero, IL

EDVARDAS ŠULAITIS

Kovo 10 d. vykęs sekmadieninis
tautiečių susirinkimas Cicero,
IL, buvo skirtas buvusios šio

miestelio gyventojos Aldonos Prapuo -
lenytės, dabar gyvenančios Putnam,
CT, garbingos amžiaus sukakties pa -
minėjimui. Visai neplanuotai Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo sese rų vienuolyne dirbanti ir į
Čikagą savo 90-mečio proga pasima-
tyti su broliais (jų yra net trys) atvy-
kusi A. Prapuolenytė buvo pasvei-
kinta su gražia sukaktimi. 

Kybartų apylinkėse gimusi, Aldo -
na 1940 m. baigė Kybartų gimnaziją,
vėliau mokėsi Kauno konservatori-
joje, fortepijono klasėje. Artėjant ru -
sams, 1944 m. pasitraukė į Vokie tiją, o
iš ten atvyko į JAV ir apsigy veno Ci-
cero. Čia studijavo chemiją, 1956 m.
baigė Loyola University, kur gavo pe-
dagogikos magistrės laipsnį. A. Pra-
puolenytė yra dirbusi „Argon ne Na-
tional Laboratory” biochemijos ty-
rimų moksline padėjėja. 

Dar nuo gimnazijos laikų ji akty -
viai dalyvavo ateitininkų veikloje, tad

ir Cicero globojo moksleivius atei -
tininkus. Aldona buvo Ateitinin kų fe-
deracijos centro valdybos sekretorė,
jos tarybos narė. 1983–1988 m. A. Pra-
puolenytė dirbo Cicero Šv. Antano pa-
rapijos vargonininke, buvo aktyvi vi-
suomeninėje veikloje. Vėliau ji išsi -
kėlė gyventi į Putnam, CT, kur iki šiol
yra aktyvi vienuolyno narė. 

Susirinkusieji viešniai sugiedojo
„Ilgiausių metų”, o brolis Marius sa vo
seseriai padėkojo už globą, mirus jų
motinai. Jis tada buvo dar visai jau-
nas.

Nepaisant to, kad Cicero lie tu viai
turėjo net du Vasario 16-osios minėji-
mus, Kovo 11-oji būtų buvusi pa-
miršta, jei vėliau vykusių diskusijų
metu to nebūtų priminusi viena iš
sekmadieninių susiėjimų lankytojų
Aldona Bikulčienė. 

Buvo kalbama ir apie susikau-
pimo vakarą su kun. Gediminu Ker-
šiu, kuris kovo 14 d. vyko Šv. Antano
parapijos bažnyčioje. Tautiečių susi-
ėjime mintimis apie šiandienos ak-
tualijas dalijosi kun. dr. Kęstutis Tri-
makas, Saulius Kuprys, Irena Kaza-
čenkaitė bei kt.

kelionėn pas negaluojančius ruošiasi,
tikėdama gera valia, žolių galia ir ki-
tiems grąžinama sveikata:

Kokia gražiausia žmogaus puoš-
mena? – Sveikata visuotina.

Ką žinoti nesunku, kad būtum
sveiku? – Tris kartus valgyti laiku ir
su saiku.

Pasišokėdamas prabėgo pusva-
landis. Garsiai kalbėti, diskutuoti,
ver  tinti nesinorėjo. Gal magiškas vi-
ralo dūmelis, o gal matyta nepaprastai
graži Lietuvos gamta visus nuteikė
romantiškai ramybei. Ramy bės būse-
noje pastebėta, kad ir salėje žalumų
buvo apsčiai: sidabrinės eg lės šake-
lės, žalios kambarinės gėlės, žalios
lėkštės, servetėlės, žali „Bravo bitės”
pietums ruošti balan dėliai, įvynioti į
žalius lapus. (Dėvi šimtą švarkelių, visi
be sa gelių; galvos didelės išpūstos, ža-

lių lapų prigrūstos, – kas? – Kopūs-
tas!).

Belieka pridurti, kad 2012 m. spa-
lio mėnesį Slovakijoje vykusiame
tarptautiniame, daugiau nei 60,000
žiūrovų sulaukiančiame festivalyje
„Ekotopfilm” filmas „Žalumose” („Li -
ving Among Grasses”) pelnė specialų
apdovanojimą. Na, mūsų parapijos sa-
lės talpa truputį mažesnė, bet tauty-
bių būta daug. Filmą žiūrėjo, tarpu-
savyje bendravo, skanius balandėlius
šveitė aukštaičiai, žemaičiai, dzūkai
ir suval kiečiai. Ir vis jie sakė „ačiū”
reži sierei Ramunei Rakaus kaitei už
primintus žaliaskarius pu šynus, am-
žinai žaliuojančias girias, mintyse pa-
matytą eglelę žaliuonėlę ir ąžuolą ža-
liuką, už žalumose sken din čias gimtų
sodybų ir namų žalitvores, už spal-
vingas laukų ir pievų gėles.

Sekmadienio popietėje apsilankė
Aldona Prapuolenytė

Aldona Prapuolenytė (k.) susitiko su savo broliu Mariumi ir Marija Remiene. 
Edvardo Šulaičio nuotr.

Šv. Velykų pamaldų tvarkaraštis
ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija
6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL

Tel.: 773-776-4600

Kovo 24 d. – Verbų sekmadienis. 11 val. r. – Kristaus kančios šv.
Mišios 

Kovo 28 d. – Didysis ketvirtadienis. 6 val. v. – Paskutinė Vakarienė,
Eucha risti jos įsteigimo šv. Mišios (lietuvių ir anglų kalbomis). Iki 10
val. v. – švč. Eucharistijos garbinimas – adoracija

Kovo 29 d. – Didysis penktadienis. 6 val. v. – Kristaus kančia, Šven-
tojo Kry žiaus pagerbimas ir šv. Komunija (lietuvių k.)

Kovo 30 d. – Didysis šeštadienis. 6 val. v. – Velykų Nakties budėji-
mas, Prisikė li mo Vigilijos šv. Mišios (lietuvių ir anglų k.). Velykinių
valgių/krepšelių palaiminimas

Kovo 31 d. – Velykų sekmadienis. 7 val. r. – Kristaus Prisikėlimo
ryto apeigos su procesija ir šv. Mišios. 11 val. r. – Kristaus Prisikėlimo
šv. Mišios 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
14911 W. 127th St., Lemont IL

Tel.: 630-257-5613; matulaitismission@sbcglobal.net

Kovo 24 d. – Verbų sekmadienis. Šv. Mišios: 9 val. r.; 11val. r.; 6 val. v.

Kovo 28 d. – Didysis ketvirtadienis. 7 val. v. Paskutinės vakarienės šv.
Mišios

Kovo 29 d. – Didysis penktadienis. 5:30 val. p. p. Kryžiaus kelias; 7 val.
v. Kristaus kančios pamaldos.

Kovo 30 d. – Didysis šeštadienis. 8:00 val. v. – Velyknaktis, šv. Mišios
mi sijoje

Kovo 31 d. – Velykos. 9 val. r. ir 11:30 val. r. šv. Mišios Ritos Riškienės
salėje. Velyknaktį bei Velykų dieną prašoma atsinešti varpelius, kuriais
pritarsime giesmėms ,,Garbė Dievui aukštybėse” ir ,,Aleliuja”. Didįjį šeš-
tadienį ir Velykų rytą bus laiminami valgiai.Velykų tridienį išpažinčių
nebus klausoma

Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo parapija

2745 West 44th St., Chicago IL

Tel.: 773-523-1402

Kovo 24 d. – Verbų sekmadienis. 10 val. r. šv. Mišias  lietuvių
kalba atnašaus kun. Gediminas Keršys

Kovo 28 d. – Didysis ketvirtadienis. 6:30 val. v. Paskutinės vakarienės
šv. Mišios bus aukojamos trimis kalbomis (anglų, lietuvių, ispanų). Šv.
Mišias atnašaus klebonas kun. Robertas Coleman, kun. Gediminas Keršys
ir kun. Armando Morales

Kovo 29 d. – Didysis penktadienis. 12 val. p. p. Kristaus Kančios pamal-
das atnašaus kun. Gediminas Keršys

Kovo 30 d. – Didysis šeštadienis. 8 val. v. Velyknakčio šv. Mišios bus
aukojamos trimis kalbomis (anglų, lietuvių, ispanų). Šv. Mišias atnašaus
klebonas kun. Robertas Coleman, kun. Gediminas Keršys ir kun. Armando
Morales

Kovo 31 d. – Velykos. 10 val. r. Kristaus Prisikėlimo šv. Mišias lietuvių
kalba atnašaus kun. Gediminas Keršys

Šv. Antano parapija
1510 South 49th Court, Cicero IL

Tel.: 708-652-0231

Kovo 24 d. – Verbų sekmadienis. Šv. Mišios 9 val. r.

Kovo 29 d. – Didysis penktadienis. 5 val. p. p. Kryžiaus garbinimas (lie-
tuvių kalba)

Kovo 31 d. – Velykos. 9 val. r. Prisikėlimo šv. Mišios (lietuvių kalba)

Ziono liuteronų evangelikų parapija
9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453

Tel.: 708 422-1433; zionlithlutheran@aol.com 

Kovo 24 d. – Verbų sekmadienis. 11 val. r. pamaldos su Šv. Komunija

Kovo 29 d. – Didysis penktadienis. 11 val. r. – 12 val.  p. p. velykinių
kiaušinių dažymas vaikams. Organizuoja parapijos sekmadieninė mokyk-
lėlė. Prašoma užsiregistruoti. 4:30 val. p. p. Didžiojo penktadienio pamaldos
su Šv. Komunija

Kovo 30 d. – Didysis šeštadienis. 10:30 val. r. velykinių kiaušinių ieš-
kojimas ir žaidimai „Spindulėlio” ir parapijos vaikams

Kovo 31 d. – 10:30 val. r. lietuviškos šventinės Velykų pamaldos su Šv.
Komunija



sviedinių, įvairių žaislų, saldainių ir kt. Didieji ap-
dovanojimai (dviračiai, televizoriai, darbo įrankiai)
pritraukdavo visus, ir todėl loterijos duodavo didelį
pelną. Žmonės gausiai aukodavo skautams.  

Kiekviena draugovė lietuvių Jau nimo centro
mokyklos klasėse įrengdavo temines kavines. Ten
jaunieji skautukai-verslininkai pardavinėjo kavutę,
riestainius, pyragaičius, tortus. Visi stengėsi sve-
čius pavilioti į savo — ne kitų! — kavinę.  

Didingas mugės atidarymas pra sidėdavo vi-

siems tuntams įžygiuojant į salę.  Garbės svečiai,
tarp kurių būdavo ir Lietuvos garbės konsulė Juzefa
Daužvardienė, būdavo apdovanojami ,,baronkų” ka-
roliais. Kiekvienas tuntas pasitikdavo sve čius šū-
kiais, pvz.: „Kernavietės žiūri – mato, klauso – girdi,
budi – vykdo, ŠYYYYPSOSI!” Vyriausias garbės sve -
čias iškilmingai perkirpdavo įėji mą į salę užtve-
riantį kaspiną ir ištardavo: „Šių metų skautų Ka-
ziuko mugė atidaryta!” Pro duris prasiverždavo
žmonės, ir per visą šios žavios mugės šurmulį bū-
davo girdėti šūkiai: „‘Lituanicos’ loterija – gau-
siausia!; ,,Kiekvienas bilietas laimi!”; „Apsi lan -
kykite oro skautų kavinėje!“; „Deš ros, kopūstai, ce-
pelinai – sku bėkite į valgyklą!”

Tradicinė Kaziuko mugės diena – per Kazimie-
rines, kovo 4 d. Šiaurės pusrutulyje pavasario pra-
džią skelbianti šventė pavadinta Lietuvos dangiš-
kojo globėjo šv. Kazimiero garbei.

Ši šventė yra didžiausia lietuvių skau tų kalen-
doriuje, nes šv. Ka zi mieras laikomas ne tik visos
Lie tuvos, bet ir lietuvių jaunimo globėju.

***
Australija gali didžiuotis tarp skautų tuo, kad

Adelaide miesto akademikai skautai ir skautų (čių)
tuntas 1953 m. suruošė pirmąją skautišką Kaziuko
mugę. Šiaurės Ame rikoje pirmoji Kaziuko mugė
įvyko Boston 1955 m. 

Sydney „Aušros” tuntas šių metų Kazimieri-
nes atšventė kovo 3 d. šv. Mišiose, kurias lydėjo
smagi mugės nuotaika. Visiems Mišių dalyviams
buvo išdalinti tradiciniai ,,baronkų” vėriniai. Tai
dar vienas gražus ir mielas įspūdis  apie skautų
Kaziuko muges, kurį noriu pridėti prie tų savo jau-
nystės mugių prisiminimų.  

„Aušros” tunto skautai dėkoja kunigui Jonui,
kuris, nepaisydamas sunkumų ir ligos, atnašavo
šias mums svarbias Mišias. Mes linkime kuni gui
stiprios sveikatos ir greito pa sveikimo po operaci-
jos.  

Ši diena buvo svarbi ir dar dėl vienos priežas-
ties  – ,,Geležinio Vilko” skautų vyčių būreliui
(G.V.S.V.B.) sukako 60 metų.  Skautai vyčiai sulaukė
linkėjimų iš kitų tuntų, LSS Australijos rajono vado
v.s. Henriko Antanaičio ir LSS tarybos pirmi nin ko
v. s. fil. p.s.v Gintaro Taoro. Svei kinime Sydney ,,Ge-
ležinio Vilko” skau tų vyčių būreliui sakoma: ,,Mieli
broliai skautai vyčiai, per 60 metų Jūsų pasiauko-
jimas ir darbas LSS Australijos rajone išlaikė gyvą
lietuvišką skautybę. Jūsų ypatingu pa vyz džiu seka
jau kelinta skautų vyčių karta.  Lietuvių skautų są-
jungos var du sveikinu Jus, švenčiančius „Ge ležinio
Vilko” būrelio 60 metų veiklos jubiliejų. Tarnau-
kite dar 60 metų Die vui, Tėvynei ir Artimui.”            
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SKaUTYBĖS KeLIaS

SESĖ DOVILĖ

...Nuolat skambėdavo šauksmai: ,,Telegrama
ponui Vilkui!”; ,,Tele grama poniai Jurgaitienei!”;
,,Sese Vilija, telegrama!” Mat už 50 centų buvo ga-
lima pasamdyti „skautukus-bėgikus”, kurie išne-
šiodavo Kaziuko mugės lankytojams įvairias žinu-
tes. Ar tai būdavo skauto vyčio nedrąsios meilės pa-
šnibždėjimas vyresnei skau tei, ar pavargusio vyro,
tūks tančio žmonių spūstyje neberandan čio apsi-
pirkinėjančios žmonos, ,,pa galbos šauksmas”: „Su-
sitikime ‘Pauk š  tyčių kuore’ 1 val.”... 

Prisimenu vaikystės skautų Kaziuko muges
Čikagoje. Nekantriausieji, nebegalėdami sulaukti
di džiojo mugės atidarymo sekmadienio rytą, mal-
daudavo leisti žvilgterėti į išpuoštą salę jau išva-
karėse.  Pabaigę dienos darbus, šeštadienio vakare
keturi skautų tuntai ir akademikai skautai būdavo
jau viską sustatę ir paruošę. Mugės svečiai sku-
bėjo iš anksto ap  žiūrėti puošnius stalus su gra-
žiausiomis verbomis, trapiausiais margučiais, spal-
vingiausiomis juosto mis, išraitytomis rankšluos-
tinėmis ir juostinėmis, iš medžio išdrožtais gry-
bais bei gėlėmis. Skubėjo pasirinkti rimtų meno
darbų: įmantrių koplytstulpių, ,,sustingusių” me-
dyje staugiančių geležinių vilkų, stumbrų, dailių
miniatiūrinių trobelių su gai deliais ant stogų ir iš
kaminų ky šančiomis nosinaitėmis. Viskas buvo pa -
gaminta pačių skautų rankomis. Pjuvenomis ap-
lipę, bet gero ūpo ne prarandantys darbininkai iš-
tisus me tus savaitgaliais triūsdavo skautų ir tėvų
rūsiuose.  Juose gimdavo mugės eksponatai; jie bū-
davo pirmiausi nupiešiami, suplanuojami, o po to
išpjaunami, išskaptuojami, suklijuojami, nušli-
fuojami, nulakuojami. Ga mindami medines širde-
lių sagtis, de gindami medinius paveiksliukus, ver-
dami karolius, taip jauni skautai  išmokdavo me-
džio darbų.

Jauniems taip pat tekdavo susukti šimtų šim-
tus loterijos bilietukų. Gau sios loterijos ,,sprog-
davo” nuo visokių naudingų mažmožių: pieštukų,

Kaziuko mugė. Praeities vaizdeliai

Vyr. skautės/skautininkės „Verpstės” š. m. vasario 21 d. sueigai susirinko Lietuvių skautų sąjungos archyve-muzie-
juje. Apie darbą muziejuje papasakojo jo ,,kuratoriai” – v.s. Gediminas Deveikis, fil. Rimantas Penčyla, v.s. Romas
Puodžiūnas ir fil. Šarūnas Rimas.

fil. Rimanto Penčylos nuotr.

„Verpsčių” sueiga
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KARILĖ VAITKUTĖ

Atrodo, neseniai šventėme Vasa -
rio 16-ąją, o štai jau ir Kovo 11-
oji čia! Ir vėl Lietuvos gimta-

dienis, ir vėl pro ga švęsti ir džiaugtis.
O kokia šven tė, anot Čikagos litua-
nistinės mokyklos direktorės pava-
duotojos Audronės Sidaugienės, be
svečių? Štai mokykla ir sulaukė sve-
čių. Ir ne bet kokių, o ypatingų! Mo-
kykloje lan kėsi etnomuzikologai iš
Lietuvos – Darius ir Dalia Mockevi-
čiai. Svečiai buvo be galo linksmi ir
malonūs žmonės, kurie, manau, ne
vieną mo ki nį uždegė meile lietuviš-
kam folklorui. Nuo pačių mažiausiųjų
iki pačių didžiausiųjų – visi mokiniai
tu rėjo progos pasiklausyti lietuviškų
se noviškų dainelių ir dainų, kurių
daugelio, manau, tikrai nebuvo nie-
kada girdėję. Štai kad ir vaikiška dai -
nelė apie įvairius ūkyje auginamus
paukščius ir gyvulius ,,Aš turėjau
gaidį”. Besiklausydama pagalvojau,
kad vaikišką amerikietišką dainelę
apie ūkininką McDonald ir jo gy -
vulėlius tikriausiai mokame ne vie -
nas, bet apie lietuvę ūkininkaitę ir jos
vištą, antį, žąsį, avį, karvę, arklį ir net
berną – tikriausiai nežinome. O būtų
gerai žinoti! Pažiūrėjusi į pilną salę
mokinukų, uoliai pritariančių dai -

nininkams, pagalvojau, kad lietuviu-
kai mielai praplėstų savo dainelių re-
pertuarą. Darius ir Dalia padainavo
ir žąsioganės dainelę ,,Čiuldi rul di,
varyk žąsis gulti”, ir dainelę apie ža-
liuojančią Lietuvą ,,O kieno žali so-
dai?”, ir patriotinę šventinę ,,Vil niuj
buvo žali bromai” (įdomu tik, ar mo-
kiniai suprato visus žodžius). 

Negana dainų, mokiniai galėjo ir
pašokti pagal ,,Gudo dūdą”, ir pagal
,,Padainuosim atsistoję”, ir palinguo-
ti  pirmyn-atgal, kairėn-dešinėn.
Dainavo ir šoko svečiai pritardami
liau diškais instrumentais, kurių ne
visi mokiniams buvo matyti ar žino-
mi. Štai instrumentas, panašus į
armoniką. Toji armonika ne armoni-
ka, pasirodo, bandonija vadinama ir
populiari buvo žemaičiuose. Gal tieji
ją iš vokiečių žemės ,,importavo”. O
iš ožio rago padaryto ragelio garsas
prajuokino ne vieną mažesnį lietu -
viu ką. Garsas, panašus į škotiško
dūd mašio,  privertė keletą trimečių
net ir ausis užsidengti. Ne veltui tas
garsas geriausiai tiko kiaules iš dar -
žo vyti – tokį išgirdus kai kam tikrai
gali kilti noras bėgti. 

Gražiausia buvo žiūrėti, kaip
mokiniai patys mėgino skudučius
pūsti ir po šiokios tokios repeticijos,
Dariui Mockevičiui diriguojant,

vyresnieji sugrojo ,,Atskrend saka -
lėlis”. Jaunesni mokiniai įvairiomis
medinėmis tarškynėmis pritarti ga -
vo. Ar daugelis mūsų skudutį ran -
kose laikė ir pūsti bandė? Prie šimtą
metų tą darė kiekvienas sodžiaus
pieme nėlis, o dabar – retas kuris
mūsų.  

Sužinojo vaikai ir apie skirtin-
gus etnografinius regionus, juos iš -
vardijo, uoliai pirštus lenkdami, kad
nepamirštų kokio vieno iš penkių.
Salėje, beje, daugiausiai buvo že -
maičių. Žino vaikai, iš kur jų tėvai ar
seneliai kilę, ne veltui trispalves vė -
liavėles į didžiulį Lietuvos žemėlapį
smaigstė, girdamiesi, iš kurio krašto
yra parėję. Ir dainų išgirdo tiek dzū -
kiškų, tiek žemaitiškų, tiek aukštai -
tiškų. Ir net mūsų ypatingąsias –
sutartines, kurių nė joks kitas kraš-
tas neturi. Pabaigoje sušokę ,,Suktinį
paskutinį” mokiniai švytinčiais vei-
deliais grįžo į klases. 

Kovo 11-osios šventė prasidėjo
šau niai. O vėliau jaunesnieji moki-
niai dar ir spektaklius apie Lietuvos
istoriją vaidino savo klasėse, patys
mažiausieji trispalves žele valgė, o
vyriausieji patriotinį filmą ,,Kita sva-
jonių komanda” apie Lietuvos krep -
 šininkus – olimpinius čempionus –
žiūrėjo.  Smagu ir yra kuo didžiuotis!

Kartu su Dariumi grojome įvairiausiomis pliauškynėmis. Dariui diriguojant  skudučiais atlikome ,,Atskrend sakalėlis”. 

Koncertui pasibaigus visi kartu nusifotogarfavome atminčiai. Laimos Apanavičienės nuotraukosDalia Mockevičienė mušė būgną.

Darius Mockevičius moki nius supažindi-
no su dumpliniu muzikos instrumentu
ban donija, tikriausiai į Lietuvą  atklydusiu
iš Vo kietijos.

Kovo 11-osios šventė mokykloje
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Lituanistinių mokyklų mokytojai rinkosi į konferenciją
LAIMA APANAVIČIENĖ

Geras mokytojas žino, kad mo ky tis ir žinių
siekti reikia ne tik mo ki niams, bet ir jam pa-
čiam. Tad ne s tebina, kai į JAV LB Švietimo

tary bos kasmet organizuojamas mo ky tojų konfe-
rencijas lituanistinių mo kyklų mokytojams susi-
renka  gausus būrys švietimo darbuotojų. Tai žmo -
nės, norintys išgirsti kažką nau jo, ieškantys naujų
iššūkių, galintys pa sidalinti savo asmeninėmis pa -
tir ti mis ir darbo vaisiais. Kovo 17 d. JAV vyko net
2 mokytojų kon fe ren cijos – į Washington, DC rin-
kosi JAV rytinio pakraščio, o į Naperville, IL  –
Vidu rio vakarų lituanistinių mokyk lų mo ky tojai. 

Šių eilučių autorei teko daly vauti mokytojų
konferencijoje Na per ville, IL. Labai gerai prisi-
menu, kaip 2004 metų vasarą dvi jaunos  mo terys –
dabartinė ,,Rasos” mokyklos di rektorė Jūratė Liut-
kienė ir jos bend ražygė Šarūnė Braziu lienė, su ma -
niu sios įkurti lituanis tinę mokyk lė lę, atvyko į Či-
kagos lituanistinę mo kyk lą pasidomėti, ko reikia,
kad mo kyk la pradėtų veiklą ir sėkmingai dirb tų.
Atrodo, tai buvo taip neseniai, o štai šiandien mo-
kykla, kurioje šiuo metu mokosi 75 mažieji lietu -
viukai ir dirba 14 mo kytojų, jau kviečiasi į svečius.  

Į JAV LB Švie timo tarybos JAV Vidurio vakarų
lituanistinių mokyk lų mokytojų konferenciją at-
vyko Či kagos lituanistinės (ČLM), Gedi mino (Mun -
delein, IL),  Maironio (Le mont, IL), ,,Rasos” (Na-
perville, IL), ,,Žibu rio” (Detroit, MI), ,,Naujos kar -
tos” (Mil  waukee, WI) ir ,,Aitvaro” (Cin  ci nnati, OH)
mokyklų bei vaikų  darže lio ,,Bim bam” (Naper-
ville, IL) mo ky tojai. Vien šiose mokyklose mo kosi
įspūdingas jaunųjų lietu viukų skai čius: ČLM – 380,
Maironio mo kykloje – 580, Gedimino ir ,,Rasos”
mokyk lose – po 76, ,,Žiburio” – 75, ,,Bim bam” – 24,
,,Naujos kartos” – 18, ,,Aitvaro” – 16. Turint tokį
būrį mo kinių, tikrai yra apie ką pakalbėti, pa -
sitarti, ko pa simokyti ir kuo pasi dalinti. Todėl ir
renkasi mokytojai į šiuos susiti ki mus. 

Konferenciją atidarė ,,Rasos” mo  kyklos direk-
torė J. Liutkienė, pa sveikinusi konferencijos daly-
vius ir pasidžiaugusi, kad prieš daugelį me tų JAV
pradėtos kurti litua nis ti nės mokyklos ne tik neiš-
nyko, bet ir kles ti.  Apsilankiusi 2012 metų spalio
mė ne sį Lietuvos Respublikos užsie nio reikalų mi-
nisterijos Užsie nio lietu vių departamento orga ni -
zuo tame mo kyklų, įsikūrusių užsienyje, mo ky to -
jams skirtame semina re ji sakė dar kartą įsitiki -
nusi, kad mes, šiuo metu dirbantys JAV lituanisti-
nėse mo kyk lose, turi me būti dėkingi tų mo kyklų
įkūrėjams, toli į ateitį nu ma čiu siems, kad be litua-
nistinio švie timo lietuviškos tapatybės sve čio je ša-
lyje neįmanoma išlaikyti, ir pa dėjusiems tvirtą pa-
grindą šių mo kyklų ateičiai.

Pasveikinti konferencijos daly vių atvyko JAV
LB Švietimo tarybos narė Audronė Elvikienė, kuri
trum pai papasakojo apie tarybos veiklą ir pakvietė
2013 m. vasarą mokytojus atvykti į stovyklą Dai-
navoje, Man ches ter, MI.  

Paskaitą ,,Motyvacija ir vai kų įsi jungimas į
mokymo pro cesą” skai tė psichologė Pranutė Lauč -
kaitė-Do man skienė, 30 metų dirbusi mo kyk los psi-
chologe bei  vaikų ir šei mos psi choterapeute. P.
Laučkaitė-Do man s kienė University of  Michi gan
studijavo vaikų psi chologiją ir peda gogiką,
1983–1985 m. gilino žinias spe cialioje vaikų ir šei-

Lituanistinės mokyklos ,,Aitvaras” (Cincinnati, OH) mokytojai (iš kairės): Kristina Masiliūnienė, Renata Kenney ir
Saulius Šumanas. 

Lituanistinės mokyklos ,,Nauja karta” (Milwaukee, WI) mokytojos (iš kairės): Fausta Urbonienė, Kristina Puotkalytė-
Gurgel, Rita Remeikaitė ir Violeta Pfingsten.

,,Žiburio” (Detroit, MI) lituanistinės mokyklos mokytojos sėdi (iš k.): Eglė Gar benis, Ju dita Ulčinienė, Simona
Gavrilenko, Asta Balčiūnienė. Stovi (iš k.): Jur gita Atanaskovski, Rigonda Savickas, Vida Pekorius (mokyklos vedėja),
Diana Tu kienė ir Jolanta Nemanienė.                                                                                   Laimos Apanavičienės nuotraukos

Skaniai svečius vaišino Janina Prial gaus kienė. 

mos psi cho terapijos programoje The Fa mi ly Ins ti -
tute, Chicago. 

Paskaiti ninkė pabrėžė, kad mo ky mosi eigą su-
daro dvipusė – ugdy to jų (mokytojų)  ir ugdytinių
(mokinių) – veikla. Tad prieš įjungiant vaiką į
moky mo eigą pirmiausia reikia su si pa žin ti su mo-
kinio motyvacija. Pla nuo jant pa mokas būtina ap-
galvoti, kaip nau doti įvairias ugdymo for mas, ak ty -
vius mokymo metodus, žaidi mus – bū dus, ku riuos
naudoda mas mo ky to jas sie kia padėti moki niams
įsi t rauk ti į mąs tymą, atsis k leisti ir sava ran kiškai
dalyvauti mokymesi.

Maironio lituanistinės mokyklos direktorės pa-
vaduotoja, mokytoja-ekspertė Giedrė Jonaitienė
konfe ren cijos dalyviams vedė praktinį se mi narą-
aktyvią pamoką apie lietu viš ką liną. Dalyviai, tapę
mokiniais, mo kė si lino istorijos, sužinojo, kaip linas
auginamas, kur naudojami jo pluoš tas ir sėklos.
,,Pamokoje” paskaiti nin kė panaudojo ir tautosaki-
nius elementus – supažindino su lietuviš kų tautinių
juostų audimo raštais, spalvomis, jų simboliais ir
reikšme. 

Po pietų pertraukos (vaišinomės ,,Rasos” mo-
kyklos mokytojos Jani nos Prialgauskienės ypatin-
gai ska niai paruoštais balandėliais) konfe ren cijos
dalyviai vėl ,,kibo” į darbą. Šį kartą psichoterapeutė
Laima Za vistauskienė susirinkusiems mo ky to jams
patarė, kad kartais reikia atk reipti dėmesį ir į save.
Pranešėja kal bėjo apie stresą, nurodė jo požymius,
papasakojo, koks gali būti jo poveikis darbo kokybei
ir santykiams, mokė, kaip jį suvaldyti.

Po šios paskaitos konferencijos dalyviai pasi-
skirstė į grupeles ir ap žiūrėjo ,,Rasos” mokyklos,
kuri yra įsikūrusi šiaurinėje Naperville mies telio
dalyje, St. Timothy liuteronų baž nyčios patalpose,
klases, dali nosi patirtimi, kalbėjosi rūpimais klausi -
mais. Po ekskursijos konferen cijos dalyviams buvo
įteikti JAV LB Švie timo tarybos pažymėji mai. 

JAV LB Švietimo taryba šiais me  tais vėl at-
naujina mokytojų tobu li nimosi kursus, kurie š. m.
rugp jū čio 4–11 dienomis vyks Dainavoje.  Dau giau
apie šiuos kursus ir apie Švie timo tarybos veiklą
skaitytojas gali rasti apsilankęs tinklalapyje
http://www.svietimotaryba.org.



Ir geri, ir blogi

Šie vaisiai dažniausiai laikomi askor bi no rūgš-
ties šaltiniu, nors juose gausu ir kitokių organizmui
naudingų me džiagų. Populiarioje literatūroje apie
citrusinių vaisių gerąsias ir blogą sias savybes ga-
lima rasti labai įvai rių, kartais net prieštaringų
nuomo nių. Pavyzdžiui, vieni autoriai pata ria var-
toti citrusinius vaisius sergant cukriniu diabetu;
kiti įspėja, kad, sergant gastritu, pankreatitu, en-
teritu, kolitu ir juolab skrandžio opa, negalima jų iš
viso vartoti. Tačiau atsisakyti visiškai citru sinių
vaisių ir ypač citrinų nėra taip lengva. Todėl kiek-
vienas ligonis gali juos atsargiai išbandyti.

Kodėl citrusiniai vaisiai – apelsinai, mandari-
nai, greipfrutai ar citrinos – mums patys mieliausi?
Mūsų pa sirinkimą, pasirodo, lemia ne tik skonio po-
jūčiai. Kai už lango balta žiema ir spau džia šaltu-
kas, mūsų namuose jaukiai įsikuria citrusiniai vai-
siai. Gaivios šių vaisių spalvos tarsi sugrą žina va-
saros spindulius ir suteikia organizmui neblogą vi-
taminų kiekį, ginantį nuo blogos nuotaikos, streso,
gripo ir kitų ligų.

Citrusiniuose vaisiuose esantys eteriniai alie-
jai turi gydomųjų galių ir žmogaus psichologinę
būseną pa keičiančių savybių. Todėl kiekvienas iš
mūsų instinktyviai juntame, kurie iš vaisių mums
šiuo metu reikalingiausi.

Kad gyvenimas nebūtų pilkas

Jeigu esate užkietėjęs pesimistas, kuriam nuo-
latos trūksta pasitikėjimo savo jėgomis ir jus su-
pančiais žmonėmis, teigiamai nusiteikti jums gali
padėti apelsinai. Šie vaisiai taip pat turėtų būti jūsų
valgiaraštyje, jei turite antsvorio ir ne kartą
nesėkmin gai bandėte jo atsikratyti. Pagal ba visiš-
kai paprasta: iškrovos dienos su apelsinais 1–2 kar-
tus per savaitę! Galima valgyti apelsinų tiek, kiek
no risi, arba gerti šviežiai išspaustų apel  sinų su-
lčių.

Dažniausiai apelsinai valgomi švieži. Jie pui-
kiai dera su kitais vai siais ir daržovėmis ruošiant
salotas su obuoliais, kiviais, bananais ar lapkoti-
niais salierais. Tinka ir su varške. Iš jų galima virti
pikantiškas uo gie nes, o iš ekologiškai išaugintų
vaisių žievelių galima pasigaminti cukatų.

Žinoma, apelsinai – ne vaistas nuo visų ligų, ta-
čiau jie teigiamai veikia medžiagų apykaitą, stip-
rina organizmo atsparumą infekcijoms ir yra ne-
bloga tulžies išsiskyrimą skatinanti priemonė. Nu-
statyta, kad vie na me apelsine slepiasi dienos pa-
ros vi tamino C kiekis. Nemažai ir minera linių me-
džiagų, pavyzdžiui, seleno, stiprinančio imunitetą.
Ištirta, kad švelnaus skonio šviežios apelsinų sultys
malšina troškulį karščiuojant.

Na, o kad pesimistai teigiamiau žiūrėtų į gyve-
nimą, labiau pasitikėtų savimi, apelsinai padės
jiems būti gra žesniems. 2–3 apelsinai prieš sau lės
procedūras – ir oda daug greičiau ir lygiau įdegs,
lengviau įgaus gražų bronzinį atspalvį. Net pasi-
vaikščiojimas saulėtą žiemos dieną gražiai atgai-
vins „išblukusią” veido spalvą.

Jeigu labai mėgstate apelsinus, dėl visa ko ap-
silankykite pas gy dytoją ir pasitikrinkite, ar tul-
žies pūs lėje nėra akmenų, koks jūsų cuk raus kiekis
kraujyje ir kokia imuninė sistema. Padidėjęs pot-
raukis apelsinams gali būti organizmo apsauginė
reakcija į gresiančius negalavimus.

Pykčiui nuslopinti

Jei esate veikli ir ryški asmenybė, greipfrutai –
jūsų vaisiai. Jeigu jun tate, kad vis dažniau įsiveliate
į konfliktus, kiekvieną dieną atsiranda vis daugiau
bendravimo problemų, lėtai suskaičiuokite iki de-
šimt ir… su valgykite greipfrutą!

Greipfrutai stiprina imuninę sistemą, saugo
nuo infekcinių ligų bei labai nepageidautino per-
šalimo. Be to, greipfrutų dieta gali padėti valyti or-
ganizmą bei mesti svorį. Dvi savai tes vietoj vaka-

9DRAUGAS 2013 KOVO 21, KETVIRTADIENIS

mŪSŲ STaLUI

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

Citrusai  –  nuotaikai pagerinti

rienės pabandykite su valgyti po greipfrutą. Tokios
„vaka rie nės” ne tk pagerins savijautą, bet ir pa-
gražins odą.

Greipfrutų mėgėjai dažnai turi silpnesnes ke-
penis ir tulžies pūslę bei riebią odą. Reikalaudamas
greipfru tų jūsų organizmas siekia apsisau goti nuo
šių negandų.

Greipfrutai tinka beveik visoms vaisių salo-
toms bei įvairiems desertams, o jų sultimis galima
pagerinti nearomatingų vaisių sultis. Greipfru tai iš-
silaiko neprarasdami savo mais tinės vertės ir sko-
nio savybių ilgiau už kitus citrusus, tačiau juos rei-
kia laikyti tamsoje (ne šaldytuve), o lupti tik prieš
pat vartojimą. Greipfrutai – puikus priedas prie žu-
vies, jūros gė rybių, kepenėlių ar baltos mėsos (viš-
tienos, kalakutienos, triušienos). La ši šos ar upėta-
kio skonis bus nepakartojamas, jei prieš kepdami
žuvį ją pusvalandį pamarinuosite greipfrutų sul-
tyse. 

Mėgstantiems pastovumą ir patogumą

Citrinų tėvynė yra Indija. Anot jo gų, tai uni-
versalus vaisius, pade dan tis išsaugoti sveikatą. Jų
nuomone, kiekvienas žmogus privalo kasdien su-
valgyti po vieną citriną arba išgerti vienos citrinos
sulčių. Deja, iš In dijos ar kitų kraštų pas mus atke-
liaujančios citrinos dažniausiai nuskinamos dar
neprinokusios. Todėl nei gy do mosiomis savybėmis,
nei skoniu jos neprilygsta prinokusioms. Citri nas
labai gražiai kadaise aprašė hindu dvasinis moky-
tojas Sivānanda Saraswati: prinokę citrinos vaisiai
būna tokie aromatingi ir tokio subtilaus skonio, jog
galima juos valgyti kaip obuolius ar kriaušes. Net ir
namų sąlygomis kambaryje galima užsiauginti cit-
rinmedį, ir jo vaisiai bus dideli, nuosta baus aro-
mato bei skonio.

Citrinose gausu įvairiausių che minių ele-
mentų. Kartu su askorbi no rūgštimi, citrina stip-
rina smulkių kraujagyslių sieneles, dalyvauja or ga -
nizmo oksidacijoje ir atsinaujini me. Labai panašūs
į citrinas yra apelsinai, mandarinai, greipfrutai.
Štai ko dėl liaudies medicinoje tokie populia rūs mi-
šiniai su citrinų sultimis: pusę citrinos sulčių, ¾
puodelio virinto vandens, šaukš telį medaus, šaukš-
telį saulėgrąžų aliejaus vartokite ryte prieš valgį
(būtina jaunystės išsaugojimo sąlyga). Citrinos sul-
tis galima vartoti vie toj vidurius laisvinančių
vaistų arba kaip prieskonį.

Citrinas dažniausiai mėgsta žmo nės, kuriems

didžiausios vertybės yra pastovumas ir patogumas.
Tokius žmones paprastai iš pusiausvyros išveda net
pats mažiausias nukrypimas nuo įprasto gyvenimo
ritmo, jie mėgsta būti stebėtojai ir linkę užsi sklęsti
savo kiaute.

Citrinos labai naudingos tiems, prie kurių lipte
limpa infekcijos. Bū tinos jos ir žmonėms, turin-
tiems silpnas, į varikozę linkusias venas. Arba ta su
citrina bei obuolių, morkų, persikų sultys, paska-
nintos citrinų sultimis, sustiprins jūsų kraujagyslių
sieneles.

Be sulčių, labai vertinama ir citrinų žievelė.
Vienos citrinos žievelė vitamino C turi 3 kartus dau-
giau nei vienas minkštimas. Yra daugybė būdų pa-
daryti žievelę valgomą. Galima spau džiant sultis į
sulčiaspaudę dėti citrinas (švariai nuplautas) su
žieve le. Taip išsispaus iš žievelės ir visi vi taminai.
Kitas būdas: 2 vidutinio dy džio citrinas ir 2 apelsi-
nus supjaus tykite, išimkite sėklas, sumalkite mės -
male. Paskui citrinos masę su maišykite su 2 šaukš-
tais medaus, palaikykite ją stiklainyje vieną parą
(kambario temperatūroje), po to įdėkite į šaldytuvą.
Vartokite 2–3 šaukš telius per dieną su arbata arba
prieš valgį.

Nuo seno citrinos vartojamos konditerijoje ir
kulinarijoje. Jos ne pakeičiamos marinuojant dar-
žoves, mėsą, žuvį. Citrinų sultimis rūgštinami kre-
mai, aromatizuojami įvairūs nealkoholiniai ir al-
koholiniai gėrimai, šviesinami baltymai.

Žiemą, o ypač siaučiant gripui, siūlome pasi-
gaminti citrininio sviesto: citriną palaikykite mi-
nutę karštame vandenyje, sumal ki te (su žievele),
sumaišykite su laz dele sviesto ir 1–2 šaukštais me-
daus. Laikykite ir vartokite taip pat, kaip paprastą
sviestą.

Mokslininkai stebisi: jokių mokslų nebaigę
„daktarai” išgydo įsise nė jusį kosulį kaipmat, o
„mokslinė medicina” kovoja su juo (ir dažnai ne -
sėkmingai) metų metais. Citriną pa virinkite 10 min.
ant silpnos ugnies (suminkštėja žievelė, lengviau
išspausti sultis); išspaustas sultis su pil kite į puo-
delį, įpilkite 2 šaukštus iš valyto glicerino, gerai iš-
maišykite. Paskui iki viršaus pripilkite medaus. Jei
kosulys nestiprus, pakaks vieno šaukštelio per
dieną; jei jis labiau kamuoja naktį – išgerkite arba-
tinį šaukštelį vakare eidami gulti ir šaukš telį naktį.
Labai stipriai kosint – šaukštelį ryte, vieną vakare
(po vakarienės) ir vieną naktį. Kosuliui mažėjant,
paros kiekį mažinkite. Mišinį laikykite vėsioje vie-
toje (ne šaldytuve); prieš vartojimą suplakite. Nuo
dantų gedimo apsaugo citrinos sultys: ant šepetėlio,
suvilgytu šiltu vandeniu, išspauskite kelis lašus cit-
rinos sulčių.

Ramybės vaisius

Mandarinai dažniausiai yra leng vai susijaudi-
nančių ir greitai prarandančių pusiausvyrą žmonių
mėgstamiausi vaisiai. Be to, manda rinus paprastai
mėgsta tie, kurie grei tai priauga svorio, nepakenčia
rie baus maisto, turi virškinamojo trakto negala-
vimų. Taip yra todėl, kad man darinai jiems labai
tinka, nes jie yra puiki profilaktinė priemonė, sau-
ganti nuo žarnyno infekcijų, virškinimo sutrikimų.

Kvapnieji mandarinai ir jų sultys taip pat yra
naudingas polivitaminų produktas. Jie gerai mal-
šina troškulį esant aukštai temperatūrai. Juos me -
dikai pataria valgyti sergantiems astma, bronchitu
ir kitomis kvėpavimo ligomis, nes mandarinuose
esantys fitoncidai naikina mikrobus.

Mandarinai valgomi švieži, iš jų spaudžiamos
sultys, gaminamos ty rės, uogienės, salotos. Dau-
giausia šių vaisių sunaudojama konditerijoje (įda-
rams, tortams, pyragaičiams, gėri mams aromati-
zuoti).

Vis dėlto, jei be mandarinų neįsivaizduojate nė
vienos dienos ir galite jų valgyti kilogramais, yra di-
delė ti ki mybė, kad apsilankę pas gydytoją išgirsite
apie tulžies pūslės problemas arba disbakteriozę.

Parengta pagal interneto medžiagą
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Rusija nutraukė tyrimą dėl S. Magnitsky mirties

ES pasirašė pagalbos sutartį su Palestina

JAV bombonešiai – perspėjimas Š. Korėjai

Euro zona ragina Kiprą atsisakyti mokesčio
mažiausiems indėliams 

Britai susitarė dėl spaudos reguliavimo

JAV universiteto miestelyje aptikti sprogmenysRoma (President.lt) – Lietuvos
Respublikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė dalyvavo naujojo Romos Po-
piežiaus Pranciškaus inauguracijos
iškilmėse. Šalies vadovė Lietuvos
žmonių vardu pasveikino Šventąjį
Tėvą ir padovanojo jam trispalvę Vil-
niaus krašto verbą. Naujajam kata-

likų dvasiniam vadovui Prezidentė
palinkėjo ieškoti kelių ne tik į tikin-
čiųjų, bet ir į netikinčiųjų širdis, stip-
rybės, išminties ir valios jo kilniame
ganytojiškame darbe. Ji pakvietė po-
piežių Pranciškų jam patogiu laiku
apsilankyti Lietuvoje.

Prezidentė pakvietė Popiežių į Lietuvą 

Įteikti G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai Washington, DC (BNS) – Pietų
Korėjos erdvėje skraido branduolinę
bombą paleisti galintys JAV bombo-
nešiai B-52. JAV teigia, kad lėktuvų B-
52 skrydžiai parodė JAV galimybes ir
yra atsakas į grasinančius Šiaurės Ko-
rėjos pasisakymus. Bombonešiai, ku-
rie gali gabenti ir nebranduolinius

ginklus, virš Pietų Korėjos jau skraidė
kovo 8 d. Pietų Korėjos gynybos mi-
nisterijos atstovas sakė, kad po Pchen-
jano grasinimų panaudoti branduoli-
nius ginklus prieš Pietų Korėją JAV
bombonešių skrydžiai parodė, kad
Jungtinės Valstijos pasirengusios ap-
ginti Korėjos pusiasalį. 

Marijampolė (Bernardinai.lt) –
Pasaulinio garso menininkas, gar -
siausių JAV leidinių iliustratorius, 50
litų banknoto autorius Ray Bartkus
balandžio 13 d. Mari jampolėje atida-
rys savo kūrybos pa ro dą „Tapybos pa-
baiga”. Lietuvių dailininkas, jau tre-

čią dešimtmetį gyvenantis ir kurian-
tis New York, pristatys tapybos ir ins-
taliacijų ciklą, kurį brandino penkio-
lika metų. Šios parodos pasaulinė
premjera įvyko praėjusių metų ru-
denį Vilniaus „Titaniko” galerijoje.  

R. Bartkaus paroda atidaroma Marijampolėje

Stiprinti nacionalinį saugumą padės mokslininkai

Londonas (BNS) – Didžiosios Bri-
tanijos politikai susitarė dėl spaudos
reguliavimo ir kovo 18 d. pristatė
naują kodeksą, kuriuo siekiama pa-
žaboti didžiausius skandalų persekio-
jamos britų žiniasklaidos piktnau-
džiavimus. Trys didžiosios partijos su-

sitarimą pasiekė tą pačią dieną, kai
vienas advokatas teisme paskelbė, kad
gali būti dar šimtai žmonių, nukentė-
jusių nuo Rupert Murdoch žiniasklai-
dos imperijos, kuri šnipinėjo politikų
ir įžymybių telefonų pokalbius. 

Washington, DC (ELTA) – JAV
Florida valstijos pareigūnai, radę Uni-
versity of  Central Florida miestelyje
savižudybės vietoje sprogmenis, eva-
kavo šimtus studentų, skelbia BBC.
Policijos teigimu, pareigūnai rado
sprogmenį ir ginklą studentų mieste-

lyje esančiame bendrabutyje. Parei-
gūnai buvo iškviesti į įvykio vietą su-
veikus gaisro signalizacijai. Įvykio
vietoje buvo rastas negyvas vyriškis
su šautine žaizda. Akivaizdu, kad jis
nusižudė.

B. Obama išvyko į kelionę po Artimuosius Rytus

Washington, DC (ELTA) – JAV
prezidentas Barack Obama išvyko į
keturių dienų kelionę po Artimuosius
Rytus, praneša agentūra AFP. B.
Obama pirmą kartą per savo kaden-
ciją lankysis Izraelyje ir palestiniečių
teritorijose. Planuojami jo susitikimai
su Izraelio vadovu Shimon Peres ir

ministru pirmininku Benyamin Ne-
tanyahu. Juose greičiausiai bus kal-
bama apie branduolinį ginčą su Iranu,
pilietinį karą Sirijoje ir sustojusį Ar-
timųjų Rytų taikos procesą. Baltieji
rūmai prieš kelionę pareiškė, kad B.
Obama per savo viešnagę neketina pa-
teikti naujų taikos siūlymų.

Kaunas (ELTA) – Kauno techno-
logijos universiteto (KTU) Gynybos
technologijų institutas ir Lietuvos ka-
riuomenė numato bendradarbiauti
stiprindamos Lietuvos gynybą ir na-

cionalinį saugumą. Kartu bus ku-
riama nauja mokomoji įranga Lietu-
vos kariuomenės sau sumos ir oro gy-
nybos pajėgoms. 

Panevėžys (ELTA) – Kovo 18 d. iš-
kilmingame renginyje Panevėžio J.
Miltinio dramos teatre įteikti Gabrie-
lės Petkevičaitės-Bitės atminimo me-
daliai „Tarnaukite Lietuvai”. 2013 m.
Seimo apdovanojimo laureatai slaptu
balsavimu buvo išrinkti penkiose no-
minacijose. Už fi lan tropinę veiklą,
ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rė-
mimą; už pilie tinę iniciatyvą ir vals-

tybės stiprini mą; už visuomeniškai
aktualią publicistiką; už savanorystės
kultūros sklaidą; už parlamentarizmo
tradicijų puo selėjimą ir skleidimą (ap -
dovanoti mokytoja Audronė Ti -
chanavičienė, gydytoja Liudvika Kni-
zikevičienė, profesorius Arvydas Guo-
gis, bibliotekininkė Albina Saladū-
naitė, istorikas, pedagogas Juozas
Bra zauskas ir kiti). 

Teismas leido jungtis 
Vilnius (BNS) – Lietuvos apelia-

cinis teismas kovo 19 d. atmetė Gene-
ralinės prokuratūros skundą ir nu-
sprendė, kad Darbo partija galės jung-
tis su partija „Tvarka ir teisingumu”.
Prokuroras teismo prašė apriboti par-
tijos veiklą ir taip jai neleisti jungtis

su partija „Tvarka ir teisingumas”,
nes tokiu atveju Darbo partija išnyktų
ir jos nebebūtų galima patraukti bau-
džiamojon atsakomybėn. Teismas taip
pat paskelbė, kad pagal įstatymus
nauja partija trejus metus bus atsa-
kinga už Darbo partijos veiksmus. 

Siūloma leisti rašyti originalias pavardes
Vilnius (BNS) – Už užsieniečių

ištekėjusių Lietuvos piliečių ir jų
vaikų dokumentuose pavardės turėtų
būti rašomos originaliai, naudojant ir
nelietuviškus rašmenis, sako Valsty-
binės lietuvių kalbos komisijos pir-
mininkė Daiva Vaišnienė. Ji priminė,
kad Konstitucinis Teismas (KT) yra
pasakęs, kad oficialiuose dokumen-
tuose negali būti vartojami kiti raš-
menys, išskyrus lietuviškuosius, ta-

čiau, anot komisijos pirmininkės, KT
nėra pasisakęs dėl tokių atvejų, jeigu
egzistuojami pirminiai dokumentai,
kur asmenvardžiai rašomi nelietuviš-
kai. Tuo metu dėl Lietuvos lenkų pa-
geidavimo dokumentuose pavardes
rašyti lenkiškai, komisijos vadovė
tvirtino, jog vienintelė išeitis tokiu at-
veju – įrašai antrajame dokumento
puslapyje.

Nikosija (BNS) – Piktinantis
skolų prislėgto Kipro visuomenei ir
nuogąstaujant dėl galimos bankų ap-
gulties, euro zona paragino salą per-
svarstyti prieštaringai vertinamą mo-
kestį bankų indėliams, kad smulkūs
indėlininkai galėtų jo išvengti. Toks
euro zonos finansų ministrų pareiš-
kimas pasirodė, kai Kipras užsispyrė
pateikti finansinės pagalbos planus,
kurie apima ir indėlių mokestį, parla-
mento balsa vimui. Tuo tarpu dėl už-
sitęsusios nežinios toliau nedirba sa-
los bankai. Parlamento balsavimas dėl
fi nan sinės pagalbos Kiprui sąlygų
buvo atidėtas, o prie bankomatų nu -
sidriekė didelės eilės. Dėl bankų in-
dėlių apmokestinimo susitarė euro zo-

nos partneriai mainais į 10 mlrd. eurų
finansinę pagalbą Kiprui.  

Kipro bankas. EPA nuotr.

Briuselis (BNS) – Europos Są-
junga kovo 19 d. su Palestinos mi -
nistru pirmininku pasirašė pagalbos
sutartį, kuria norima stiprinti ryšius
ir skatinti ūkio plėtrą. ES išorės poli-
tikos vadovė Catherine Ashton sakė
palestiniečių premjerui Salam Fay -
yad, kad ES vadovų patvirtintas pla-

nas pagrįstas bendru įsipareigojimu
toliau plėtoti dvišalius santy kius ir
stiprinti bendradarbiavimą. Pagrin-
dinį dėmesį ketinama skirti Rytų Je-
ruzalei, Gazos Ruožui ir vadinamajai
„C” sričiai – 60 procentų Vakarų
kranto teritorijai, kontro liuojamai Iz-
raelio. 

Maskva (BNS) – Rusijos tyrėjai
kovo 19 d. nutraukė tyrimą dėl advo-
kato Sergej Magnitsky mirties kalė-
jime 2009 m., kuri sukėlė Rusijos ir
JAV santykių krizę. Tyrėjai savo pa-
reiškime sako, jog neturi įrodymų,
kad S. Magnitsky, kuriam buvo 37 me-
tai, mirė sumuštas pareigūnų, kaip

tvirtina jo šeima ir buvęs darbdavys
Bill Browder. S. Magnitsky dabar po
mirties yra teisiamas dėl įtariamo
vengimo mokėti mokesčius – tai pir-
mas toks atvejis Rusijoje. Drauge su
juo teisiamas B. Browder. S. Magnisky
motinos advokatas sakė, kad ketina
sprendimą apskųsti teisme.

Šv. Tėvą Lietuvos žmonių vardu pasveikino Lietuvos prezidentė.          M. Lingės nuotr. 
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PA S A U L I S

Rusijos prezidentas Vladimir Pu-
tin pasirašė įstatymą, draudžiantį už-
sienio bankams steigti šalyje savo pa-
dalinius. Pagal įstatymą, užsienio
bankai Rusijoje gali dirbti per antri-
nes įmones ir atstovus. Tiesioginiai
banko padaliniai skiria si nuo antri-
nių įmonių tuo, kad jų negali stebėti
finansus prižiūrinčios tarnybos ir jie
neprivalo atsiskaityti Rusijos centri-
niam bankui. Tiesa, šiuo metu Rusi-
joje nėra nė vieno užsienio banko pa-
dalinio, todėl naujasis įstatymas tik
patvirtina dabar nusistovėjusią tvar -
ką. 

* * *
HSBC bankas praėjusiais metais

gavo baudą už pinigų plovimą JAV, o
dabar nauji kaltinimai neteisėta
veikla pateikiami iš Argentinos. Ar-
gentina kaltina banką naudojus ap-
gaulingus pervedimus, kad pa leng -
vintų neteisėtą finansinę veiklą ir iš-
vengtų mokesčių. Taip neteisėtais bū-
dais buvo sukaupti 77 mln. JAV dol.
Mokesčių tarnybos HSBC padavė į
teis mą. Bankas teigė bendradarbiau-
siantis tyrime.

* * *

Elektros dingimas kovo 18 d. va-
karą paveikė nuo cunamio nukentė-
jusios Japonijos Fukušimos atomi nės
elektrinės aušinimo sistemas, kurios
šaldė panaudoto branduolinio kuro
saugyklas. Elektros tiekimo gedimo
priežastys tiriamos. Nu traukus elek -
trą nukentėjo 1, 3 ir 4 reaktorių sau-
gyklos, tačiau pačių reaktorių aušini-
mas nepakito. Kol kas pavojus negre-
sia, nes prireiktų keturių dienų, kad
karščiausioje saugykloje temperatūra
pasiektų saugumo ribas. Pranešama,
kad jokios tiesioginės radiacijos grės-
mės nėra. 

* * *
Vokietijos automobilių gamintoja

BMW pareiškė, jog 2012 m. buvo ge-
riausi įmonės istorijoje ir spėja, jog
šiemet pardavimai toliau augs. Gru-
pės pelnas pernai padidėjo 4,4 proc.
iki 5,1 mlrd. eurų, o įplaukos – 11,7
proc. iki 76,8 mlrd. eurų. Praėję metai
buvo sėkmingiausi BMW grupės isto-
rijoje, nes pasiekti nauji pardavimų,
įplaukų ir grupės pelno lygiai, – sakė
vadovas Norbert Reithofer. 

* * *
Didelis nedarbas Ispanijoje, Itali-

joje, Portugalijoje ir Prancūzijoje dėl
euro zonos skolų krizės sukėlė sunkią
socialinę padėtį šiose valstybėse. Tam,
kad būtų vykdoma taupymo politika,
būtinas socialinis susitarimas. O di-
delis nedarbas tam visiškai nepalan-
kus. Ispanijos ir Portugalijos piliečiai

jau įrodė, kad jie pajėgūs apsiprasti
su griežto taupymo sunkumais, tačiau
tai negali tęstis amžinai. Be to, neri-
maujama, kad naujoji Italijos vyriau-
sybė gali būti nepakankamai stipri,
kad įgyvendintų reformas, būtinas ša-
lies ekonomikos augimui sustiprinti. 

* * *

Naujajame Italijos parlamente pu-
čia taupymo vėjai. Praėjusią savaitę
išrinktų abiejų parlamento rūmų pir-
mininkai Laura Boldrini ir Piero
Grasso 30 proc. susimažino algas. Be
to, jie atsisakys butų, kurie jiems pri-
klauso kaip parlamento vadovams.
Atitinkamas sprendimas paskelbtas
pirmajame parlamente atstovaujamų
frakcijų vadovų susitikime. Abu par-
lamento pirmininkai savo veiksmais
nori parodyti gerą pavyzdį kitiems.

* * *
Anglijos ir Wales mokytojai ren-

giasi streikams besitęsiant ginčams
dėl atlyginimų, pensijų ir darbo krū-
vio. Streikus planuojama pradėti va-
saros trimestro metu, teigia Naciona-
linė mokytojų unija ir Nacionalinė
moterų mokytojų asociacija. Mokyto-
jai yra nepatenkinti dėl jų pensijų
kaupimo pakeitimų, skundžiasi padi-
dėjusiu darbo krūviu ir valdžios keti-
nimais nuo rugsėjo įvesti naują ap-
mokėjimą už darbą, pagal kurį peda-
gogų atlyginimo dydis priklausytų
nuo pasiektų rezultatų.

* * *
Naujų automobilių pardavimai

Lietuvoje ir Latvijoje šių metų sausį
bei vasarį smuko, Estijoje – sparčiai
augo, skelbia Europos automobilių ga-
mintojų asociacija (ACEA). Lietuvoje
pardavimai sumažėjo 5,1 proc. iki
1779, Latvijoje – 3,7 proc. iki 1,549, o Es-
tijoje išaugo 24,6 proc. iki 3,066 auto-
mobilių ir tai buvo didžiausias augi-
mas Europoje po Islandijos. Populia-
riausi Europoje išliko „Volkswagen”
automobiliai – jų šiemet sausio-vasa-
rio mėnesiais parduota 212,000. 

* * *
Latvijos vyriausybė kovo 20 d. per

aukcioną pardavė visą vienerių metų
trukmės vidaus paskolos iždo vekse-
lių emisiją. Kaip pranešė Rygos ver-
tybinių popierių birža, 8 mln. latų dy-
džio vyriausybės vertybinių popierių
(VVP) emisijos paklausa penkių in-
vestuotojų paraiškose 3,6 karto pra-
noko pasiūlą. Palyginti su ankstesniu
šios trukmės VVP aukcionu, kuris
vyko prieš keturias savaites, viduti-
nis svertinis pajamingumas sumažėjo
nuo 0,440 iki 0,419 proc.

Parengta pagal BNS, ELTA, Alfa.lt

Europos Parlamentas kovo 19 d.
pasiūlė skirti tolesnę paramą Ignali-
nos atominės elektrinės (AE) uždary-
mui iki 2020 m., kaip numatyta ilga-
laikio ES biudžeto projekte. Ignalinos
AE uždarymui 2014–2020 m. planuo-
jama skirti apie 400 mln. eurų. Finan-
savimą siūloma suteikti su sąlyga,
kad per šiuos metus Lietuva, Bulga-
rija ir Slovakija perkels į savo teisę
ES Tarybos nu tarimus dėl branduoli-
nės saugos bei dėl panaudoto bran-
duolinio kuro ir radioaktyviųjų at-
liekų tvarkymo, taip pat parengs
branduolinių reaktorių nutraukimo
planus. Ignalinos  AE  uždarymo dar-
bams bus skiriama tris kartus ma-
žesnė papildoma suma, nei norėjo Lie-
tuva.

* * *
Premjeras Algirdas But kevičius

skaičiuoja, kad priimtas atsinauji-
nančių išteklių energetikos įstatymas,
kuriuo ribojama sparti saulės jėgai-
nių plėtra, Lietuvai leido sutaupyti
per 500 mln. litų. Parlamentarai įtei-
sino, kad leidimas plėtoti elektros
energijos gamybos pajėgumus nerei-
kalingas, jei asmuo numato plėsti
elektros įrenginius tik savo reikmėms
ir ūkio poreikiams. 2011–2012 m. dau-
giau nei 15,000 asmenų Energetikos
ministe ri jai pateikė prašymus išduoti
leidimus elektros energijos gamybai. 

* * *
Beveik pusė privačių miškų savi-

ninkų ūkinę veiklą miškuose vykdo
norėdami apsirūpinti medie na savo
reikmėms. 81 proc. ap klaustųjų kurui
naudoja malkas, o 74 proc. šios rūšies
kurą ruošia savo miško valdoje. Be-
veik trečdaliui (29 proc.) savininkų la-
bai svarbu medie ną parduoti. Per pa-
staruosius trejus metus miškininkys-
tės klausimais tarėsi net 94,42 proc.
ap klaustųjų. 

* * *
Kreditų draudimo rinka sėkmin-

gai atsigauna po ekonominio nuo-
smukio. Tai rodo ir vienintelio kre-
ditų konsultacijas Baltijos ir Rytų Eu-
ropos šalyse teikiančio „Kreditų drau-
dimo brokerio” (ICBA Baltic) 2012 m.
veiklos rezultatai, kurie yra geriausi

per visą bendrovės veiklos istoriją.
2012 m. bendrovės pajamos siekė be-
veik 2 mln. litų, t. y. penktadaliu dau-
giau nei 2011 m. Ben drovės kreditų
draudimo įmokų skaičius viršijo 12
mln. litų – 2 mln. daugiau nei 2011 m.  

* * *
Rusijai apribojus vokiškų pieno

gaminių importą, lietuviai neketina
išnaudoti palankios padėties ir padi-
dinti į kaimyninę šalį vežamos pro-
dukcijos kiekio. Pieno perdirbėjai tei-
gia, kad pieno gaminių trūkumas Ru-
sijoje dar nėra jaučiamas, tačiau pa-
dėtis gali keistis pieno draudimui už-
sitęsus iki balandžio. Tokiu atveju lie-
tuvių verslininkams tektų stoti į
konkurenci nę kovą Rusijos pieno ga-
minių rinkoje. Šiuo metu Lietuva į
Rusiją išveža apie 30 proc. pagami-
namų pieno produktų. 

* * *
Praėjusiais metais šiek tiek ūgte-

lėjusi šalies reklamos rinka šiemet tu-
rėtų plėstis dar labiau. Didžiausias
reklamos apimčių augimas numato-
mas internete, o laikraščiams toliau
tęsis prasti laikai. Praėjusiais metais
Lietuvos reklamos rinka paaugo 0,7
proc. Pernai išleistos lėšos reklamos
rinkoje siekė 343 mln. litų. Šiemet rek-
lamos rinkai numatomas didesnis –
iki 4,7 proc. augimas. Iš visų žiniask-
laidos sričių interneto reklama, ku-
riai prieš metus žinovai numatė apie
14 proc. augimą, šoktelėjo sparčiau-
siai. 

* * *
Lietuvai šiuo metu geriausia

būtų ne skubėti įsivesti eurą, o tvar-
kyti finansus, sako „Nordea” grupės
vyriausiasis analitikas Lietuvoje Žy-
gimantas Mauricas. Pristatydamas
naujausias eko no mikos kryptis jis
teigė, kad Lietuvai geriausia dabar
laikytis taktikos „palaukime ir pažiū-
rėkime, kas bus”. Pasak Ž. Maurico,
naujausias Kipro pavyzdys rodo, kad
buvimas euro zonoje neapsaugo nei
nuo šalies bankroto, nei nuo bankų
sistemos griūties, nei nuo ekonomi-
nio nuosmukio. Be to, kaip rodo Suo-
mijos, Slovakijos ir Slovėnijos pavyz-
džiai, euras neužtikrina ir pigesnio
skolinimosi. 

L I E T U V A

Fukušimos elektrinė. ELTA nuotr. 

Abiejų Italijos parlamento rūmų pirmi-
ninkai 30 proc. susimažino savo algas.

EPA-ELTA nuotr. 
Kovo 19 d. mitingą surengę skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos Lietuvoje

priešininkai netoli Vyriausybės priėjimo spalvotomis kreidelėmis didelėmis rai-
dėmis užrašė ,,Švarus vanduo ir žemė – mūsų.” Parlamentiniai Aplinkos ap-
saugos ir Ekonomikos komitetai siūlo stabdyti skalūnų dujų žvalgybos vakarų
Lietuvoje konkursą, kuriame dalyvavo JAV energetikos bendrovė ,,Chevron”,
kol bus priimti įstatymai dėl šių gamtinių išteklių paieškos ir jų naudojimo.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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,,Aušrinės menų kambario” durys plačiai atvertos visiems

KARILĖ VAITKUTĖ

Jei kada vaikščiosite Čikagos prie miesčio
Evanston gatvelėmis, ne nus tebkite ant vienos
meno galerijos lan go pamatę užrašą ,,Aušri-

nė’s Arts Room”. Taip, taip – ,,Aušrinės menų kam -
 barys”. Taip visai nepretenzingai galerijos savi-
ninkė dailininkė Auš ri nė Marcinkevičiūtė-Kerr
pava di no savo tik ką atidarytą menų ga leriją. 

Galerija nedidukė, tačiau labai jaukiai sutvar-
kyta erdvė, kurioje akį traukte traukė naujausi Auš-
rinės dar bai. Kaip savo sveikinimo kalboje juo kais
ar ne juokais teigė vienas iš  svečių, kiek tų lietuvių
ga le rijų Či kagoje yra? Čiurlionio ir Auš ri nės. Me -
nininkės vyras atidarymo metu nepraleido progos
visiems dar kartą priminti, kad žodis ,,menai” ga-
lerijos pavadinime pavartotas dau giskaita neatsi-
tiktinai. Tai todėl, kad Aušrinė pati kuria ne viena
ku ria technika ir ben dradarbiauti kvie čia įvairių
sri čių kūrėjus – ne tik dai lininkus, bet ir ak torius,
muzikantus, dainininkus, po etus.

Mano galvoje kirba klausimas, kiek reikia drą-
sos ir ryžto steigti nuo savą galeriją, nebijoti galimų
nuosto lių, turint galvoje ne per geriausią eko -
nominę padėtį? Tačiau Auš ri nė teigia, kad čia jokios
drąsos ne rei kia, reikia tik prisiruošimo. Ir, beje, gal
tik lietuviams atrodo, kad Čika go je tik dvi galerijos,
o iš tikrųjų jų yra nemažai. Tiesą sakant, meninin-
kei net reikėjo ilgokai palaukti, kol atsilaisvino jai
tinkanti erdvė, kurią buvo galima išsinuomoti ir
paversti menų kambariu. 

Erdvės darbui ir naujų namų sa vo kūriniams
Aušrinė ieškojo dėl ke lių priežasčių. Visų pirma –
pasijuto pa kankamai prisikeliavusi po Ameri ką ir
pakankamai pama čiu si. Mat Au š rinė nuo 1998 metų
da lyvauja me no festivaliuose, kurie tradiciškai ren -
giami įvairiuose miestuose. Fes tivalyje pasistatai
trumpa lai kę galeri ją, iškabini kūrinius ir daliniesi
su ko lekcionieriais, būsimais pirkėjais bei visais
menu be si dominčiais lan ky tojais savo menu. Atsi-
randa to kių, ku rie norėtų ne tik įsigyti kūri nį, bet
ir išmokti technikos, kuria dirba Aušrinė. Bet tuo
viskas ir  pasibaigia, nes į savo namų rūsį, kuriame
Auš rinė daugelį metų dirbo, daug mo ki nių juk ne-
pasikviesi. Beje, meni nin kei mokinius rekomen-
duotų ir Oak ton Community College, kuriame ji
dės tė, tačiau ir vėl susidurta su įvai riomis taisyk-
lėmis – rei kia, kad mo ky mo erdvė būtų gatvės ly-
gyje, kad pri einama neįga lie siems ir t. t. Įvai rių są-
lygų negalintiems įvykdyti me ni ninkams neįma -
noma ir mokinių tu rėti. 

O mokiniai, kaip suprantu iš Auš rinės balso
tono ir akių spindesio, jai yra reikalingi. Meni-
ninkė, at ro do, trykšta nekantrumu dalintis – ir savo
patirtimi, ir savo erdve, ir sa vo priemonėmis. Be
to – bandyti iš trauk ti žmogų iš buities klampynės,
pa kviesti mėginti patirti kūrybos džiau gsmą. Tiesą
pa sa kius, senokai bu vau sutikusi tokį nuoširdų ir
geranorišką žmogų, ku ris į pasaulį žiūrėtų taip
optimistiš kai ir, svarbiausia, kiekviename su -
tiktajame matytų menininką – nebū tinai profesio-
nalų, bet galintį išlaisvinti savyje už darytas kūry-
bines ga lias. Gal ne vel tui Aušrinė prakalbo ir apie
tą la bai „lietuvišką” bruožą – pe si mizmą, nuo kurio
siūlytų daugeliui pasveikti. Lietuviui juk amžinai

ko nors trūks ta: tai saulės, tai dar ko. Tačiau iš tik-
rųjų gal trūksta tik tei giamo po žiūrio į gyvenimą. 

Ir apskritai – kas iš tų menų, rei kia galvoti,
kaip išgyventi. Ir Aušrinė visiškai sutinka – žinoma,
kad reikia. Tačiau ramybės neduoda didelis ,,bet”.
O jis toks: išgyventi reikia, bet jei negali gyventi be
kūrybos, vis tiek kursi. Sunkiau ar lengviau – kursi.
Po kasdienių ,,imigrantinių” darbų tu rėsi rasti ga-
limybę kūryboje išsilieti susikaupusioms mintims
ir jausmams. Taip ir ji pati kadaise darė: atidirbusi
dieną tam, kad užsidirbtų duoną, naktimis rišo
skulptūras iš pa čios surinktų žolių. Tai darė, nes ki -
taip negalėjo. Bandė, mėgino, ne nuleido rankų tol,
kol išėjo. Taigi ir pasidalinti optimizmu nori su ap-
linkiniais, ypač kitais atvykėliais ir ne tik lietu-
viais. Beje, mums bekalbant, į studiją įžengė ,,aki-
vaizdus įrodymas”, kad to reikia. Atėjusi pora – vy -
ras ir moteris – apsidžiaugė  atsitiktinai atradę Auš-
rinę ir jos galeriją. Ko dėl? Todėl, kad moteris, kuri,
spren džiant pagal stiprų akcentą, taip pat nė ra šioje
šalyje gimusi ir augusi, nu džiugo, supratusi, kad
Aušrinė kvie čia pasinaudoti jos galerijoje stūksan -
čiu didžiuliu grafikos technika ku riantiems meni-
ninkams labai rei kalingu presu, kurio kaina gali
bū ti ,,neį kandama” visiems norintiems.  

Kaip jau gal supratote, Auš rinė savame ,,Menų
kambaryje” svajoja ne tik savo parodas rengti, bet ir
mokyti, arba, kitaip tariant, dalintis savo patirtimi.
O jos yra daug. Lietu voje kadaise baigusi Dailės fa-
kultetą Šiaulių pedagoginiame institute, Auš rinė
neapsiribojo darbų ir piešimo mokytojos darbu mo-
kykloje. Atvykusi gyventi į JAV, menininkė lankė
įvairius užsiėmimus, pamokas, paskaitas. Norėjo
išbandyti save visose dailės srityse, dirbti įvairio-
mis techniko mis. Viena jų – oda  – menininkei ypač
tiko. Kaip Aušrinė pati sako, jei ne iš bandysi įvai-
riausių me no sričių, nežinosi, kurioje geriausiai
sekasi išreikšti save. Lietuvoje įprasta manyti, kad
jei menininkas dirba vienoje kurioje srityje ilgą
laiką, jis tampa nuostabiu tos srities specialistu.
Tiesos tame yra, tačiau, Aušrinės įsitikinimu, tai
užkerta kelią bandymams, naujiems ieškojimams.
Ji pati pažįsta keletą me nininkių, baigusių odos
specialybę dailės institute Estijoje, bet viena jų šiuo
metu dirba tekstilės, o kita – si dabro juvelyrikos sri-
tyje. Oda joms taip ir ,,neprilipo”. 

Na, o Aušrinė, nors ir džiaugiasi, kad oda yra ta
me džiaga, kuri jos „klauso”, tačiau per daugelį
metų pabodo dirbti ,,šviečia mąjį” darbą – su hu-
moru aiškinti, kad ji karvių neaugina ir nuo jų odos
nelupa. Atvirkščiai, ji tarytum ,,iš gelbėja” odą nuo
sunaikinimo, ir sutvėrimas, kuriam odelė pri-
klausė, tarsi toliau gyvena meno kūrinyje. Be to,
ilgą laiką kūrusi viršelius knygoms ir albumams,
Aušrinė pa stebėjo, kad, keičiantis laikams, kei čiasi
ir žmonių papročiai. Jau mažai kas laiko nuotrau-
kas albumuose, dabar viskas – kompiuteriuose.
Taigi  savaime atėjo laikas nuo vienos medžia gos
pereiti prie kitos. Kadangi, kaip sako Aušrinė, oda
yra labai netoli plau ko, jai jau seniai magėjo padir -
bėti su vilna, kitaip tariant – su veltiniu. Beje, kita
paroda, kuria gėrėsi mės ,,Aušrinės meno kamba-
ryje” ir bus jos sukurtų tekstilės darbų. 

Na, o trečioji jos pamėgta medžia ga yra popie-
rius. Darbai, kurie ga lerijoje buvo iškabinti atida-

rymo die ną, buvo grafikos darbai. Tačiau tai – tik-
rai ne tradicinė grafika. Tai – Aušrinės autorine
technika sukurti darbai. Menininkė teigia, kad su-
kurti tradicinį grafikos darbą bet kuria technika –
lino raižinį, me džio graviūrą, ofortą ir pan. – galima
išmokti nepriekaištingai ar tobulai, tačiau vien to
neužtenka. Tai tik tam tikras metodas, kurio taiky-
mas neužtikrina sėkmės saviraiškoje. Po ilgų ieš-
kojimų, net po savo pačios po pieriaus gaminimo,
menininkė sukū rė jai tinkančią techniką, kuria iš -
gauna ir norimą faktūrą, ir spalvą. Vi sų šių tech-
nikų – odos, veltinio ir ,,autorinės” grafikos – ga-
lima išmokti lankant užsiėmimus ir dirbant su pa-
čia dailininke. Jei kas domėtųsi, informacijos rasite
internetinėje svetainėje (www.ausrinesartsroom
.net).

Paklausiau, ką jai – imigrantei – davė Ame-
rika, ką jai reiškia gyvenimas šioje šalyje?
Pašnekovės akys už sidegė, pagyvėjo. Ame-

rika – nuostabi šalis! Nuostabi tuo, kad joje yra vis -
ko, kas reikalinga kūrybai! Juk bū da mas atvykėlis
ateini į naują erdvę su savo paties išsilavinimu, savo
pa ties kultūra, savo troškimu išmokti ir troškimu
pažinti bei atrasti. Išvažinė jusi didelę dalį Ameri-
kos, ji su tiko begalę įvairių menininkų. Jei gy -
vendamas Lietuvoje nori sužinoti, kas vyksta ,,už
tvoros”, turėjai... ,,at sinešti kopėčias, jomis lipti,
perlipti į kitą pusę”... O čia viskas yra ,,tavo kie me”.
Čia ir meksikietis, ir Ameri kos indėnas, ir azijietis
su savo kul tū ra,  su savo patirtimis, papročiais, sa -
vo išmanymu. Tu semiesi iš jų, jie se miasi iš tavęs.
Be to, ši šalis yra svarbi ir tolerancijos atžvilgiu: ta-
vęs ne klaus, kokią mokyklą baigei ir pa gal tai ne-
susidarinės apie tave iš ankstinės nuomonės, čia ta-
vęs pirmiau siai paprašys leidimo pasidalinti savo
darbais, savo menu, ir iš jų spręs, ko esi vertas. Čia
tavęs ,,nege sins”, o atvirkščiai – ,,kurstys”. Čia tau
geranoriškai siūlys – išbandyk tai, pasiteirauk ten,
pažiūrėk į tai. 

Žinoma, ne visos durys atsidaro iš karto, ypač
imigrantams tenka ,,pa dirbėti” siekiant būti paste-
bėtam  ir išmokti nenusivilti. Tačiau, jei leisime
sau būti optimistais, tikrai ateis ta diena, kai atsiras
tas, kuris padės, pastūmės, pakylės. Gal Auš rinė ir
galėtų būti tokiu žmogumi. Jei neapleidžia mintis,
kad menas išgelbės pasaulį, pradėk nuo savęs...
Beje, menininkė labai kviečia visus – profesionalius
menininkus ir mėgėjus – dalyvauti jau kasmetiniu
tampančiame jungtiniame projekte-parodoje ,,Kvie-
timas pietums į Nojaus laivą”. Dailininkė siūlo su-
simąstyti, kuo kiekvienas iš mūsų esame ypatin-
gas sau ir kitiems, ko esame verti, kad tapome pa-
stebėti ir pakviesti  į ,,No jaus laivą”, kur galėsime
kartu pra laukti mus apgulusį rūpesčių tvaną, ir ką
mes į tą laivą atsinešime su savimi. Darbai gali būti
kuriami įvairia technika, tačiau dėl specifinių dy-
džių reikėtų susitarti atskirai prieš parodą. ,,Pa-
kvietimas į Nojaus laivą” at sidarys balandžio 27 d.
ir veiks iki gegužės 11 d.

Na, o nuo kovo 23 d. iki ba landžio 15 d. galerijoje
veiks Aušri nės tekstilės darbų paroda. Atidary-
mas – kovo 22 d. 7 val. v. Galerijos ad re sas: 1123 Flo-
rence Ave., Evanston, IL 60202. Telefonas pasitei-
rauti: 847-280-9636. Nepraeikite pro šalį neužsukę.



apie duris ir garsiais šauksmais agi-
tavo minią.

Iš visų krypčių susibėgusiųjų bu -
vo didelis būrys, o Matas, pasirodė,
gerokai pavėlavo. Todėl jis nežinojo,
kas čia dėjosi anksčiau, tik girdėjo
riksmus „Barabą, Barabą!” Nesupra -
to, ką tie šauksmai reiškė, bet gerai
prisiminė Zafaros pasakojimą, kad jo
tėvą nužudė  Barabo plėšikai. Ilgė liau
pasisukinėjęs susigaudė – minia šau-
kia, kad Pilotas laisvėn paleistų maiš-
tininką Barabą, o Mokytoją nu žu dytų.
Žydų minios pasirinkimas, aukštiems
kunigams kurstant...

Šėlsta sušaukta ir pati susibėgusi
žmonių jūra... Vyresnieji, prie pat var -
 tų susispietę, įraudę, suprakaita vę
nuo šauksmų. Plaukai, išlindę iš aukš -

tų kepurių, susivėlę ir purvini guli
ant pečių. Suklupusios mote rys žvie-
gia užkimusiais balsais, be dan tės,
pražiotos burnos juoduoja kaip gilūs
šuliniai, nuo trypčiojimo žlegsi dide-
lės krūtys ir plakasi į atsi kišusius pil-
vus. Nėra nė vienos jau nuolės, tik ma-
mos trepsi ir šūkauja. Neatsilieka se-
niai. Sulindę mosuoja lazdomis, o kad
nesugriūtų, ramstosi vienas kitu. Jų
kumpos nosys mirksta barzdose, bet
švokščia per jas, nes garsiau išrėkti
jau nepajėgia. Kieme šlaistosi alasas,
kurį kelia savitarpio ginčai ir krioki-
mas. Baugu čia būti. Minios šėlsmas,
jei kas jai užkliūtų, tuojau į gabalus
suplėšytų.

Buvo likusios dvi dienos iki Ve -
lykų. Mokytojas juos prašė tądien vėl
kartu visiems rinktis. Susibūrus jis
nurodė, kur ir kaip surengti priešve-
lykinę vakarienę. Sėdo dvylika su Mo-
kytoju prie stalo, stiprinosi, o jis, su-
sirūpinęs ir tarsi pasikeitęs, atiden gė
tokias paslaptis, kad net šiurpas vi-
sus nukrėtė. Išdavimas, jo išėjimas
pas Tėvą, laužomos duonos ir vy no
stebuklinga auka... Visi sėdėjo ap -
stulbę, susirūpinę. Laukdami kaž ko
netikėto, žvalgėsi vienas į kitą.

Mokytojas pakilo ir nusivedė juos
į netolimą sodą. Buvo tamsu, styrojo
šmėklomis virtę alyvmedžiai. Moky-
tojas prašė palūkuriuoti, kol jis nuo-
šaly pasimelsiąs.

Kelios dienos mieste, nuolatiniai
minios ginčai, tvaikas dėl susigrū-
dimo Jeruzalėje, poilsis naktimis tai
pa krūmėse, tai užkabariuose buvo vi-
sus išsėmę. Ir vakarienė su Moky toju
slėgė. Išgirdo daug mįslių, kurių ne-
pajėgė pilnai įspėti, krimtosi dėl išda-
viko tarp jų pačių – ar tai atgaiva, ar
paguoda? Nepakeldami nuovargio,
krito ant vejos, vieni prie medžių atsi -
rėmę, kiti tiesiai ant žemės galvas pa-
dėję. Mokytojas juos žadino ir jiems
prikaišiojo, bet jie neturėjo jėgų net
susigėsti.

Vieniems snūduriuojant, o ki -
tiems giliai miegant vaidenosi gal iš -
gyventi įvykiai, o gal tik sapnai kan -
kino, nes iš tolumos tarsi aidėjo kaž -
koks alasas, kartais net sušmėkščio-
davo šviesos. Pakilo viena galva nuo
žemės, pakilo antra, štai kažkas net
ant kojų pašoko – artėjančios minios
šurmulys išsklaidė miegus. Trinda -
miesi peršulio graužiamas akis, jau
matė tarp medžių šmėkščiojančius si-
luetus, liepsnojančius deglus, gir dėjo
piktą šūkavimą. Štai pro me džius jau
veržėsi artyn pavieniai žmo nės, štai
jau visas jų būrys išniro, o kalnelin
pirmasis rėpliojo sulinkęs Judas, kaž-
kur dingęs vakarienės pa baigoje. Jį
sekė keliolika kareivių, iš paskos
šliaužė žiopliai. Kaip atslen kąs aud-
ros debesis atrodė ši eisena su žai-
buojančiais deglais, o tuojau pat su-
trinkčiojo ir griaustinis. Staigus, są-
myšį ir baimę sukėlęs.

Užsimiegojęs Matas nesusigau dė,
kas dedasi, nes įvykiai riedėjo la bai
greitai. O kai jis išsiblaivė, jau buvo
įvykę, kas turėjo įvykti. Ir Judo išda-
vimas, ir kalavijo čirkštelėjimas per
kažkieno ausį, ir kareivių apsupto
Mokytojo išėjimas, lydint piktiems
riksmams.

Kur pasidėjo sode kartu snūdu -
riavę vienuolika išrinktųjų, ištiki-
mais likusių mokinių? Išbėgiojo. Tik
vienas ar du dar spaudėsi už alyvme -
džių, bet po akimirkos ir jie jau ne -
šėsi tolyn. Nusigandęs Matas pasiekė
užuo lankomis, šešėliais prisidengda-
mas pažįstamo kurpiaus, turtingo
Moky tojo pasekėjo, namus. Jo bu-
veinė bu vo tarp kitų žydų didžiūnų
namų. Net Aukščiausio kunigo namai
buvo ne to  liese. Mokytojas su dvylika
mokinių retai čia užsukdavo. Veng-
davo kelti tarp žydų erzelius ir tuo pa-
kenkti artimo žmogaus sėkmingai
prekybai sandalais iš ožių, asilų ir net
kupranugarių odos. Ir Matas artinosi
labai atsargiai, kol pastebėjo, kad kur-

piaus kieme dega lajaus žibintas, o
prie jo šlaistosi du ar trys vyrai.
Išgąsdin tas, sumišęs ir nesusigaudąs,
ko turė tų griebtis, Matas įtemptai
bandė klau sytis jų kalbų. Kantriai
šešėliuo se tūnojęs ir supratęs vieną
kitą žodį susigaudė, kad tie vyrai buvo
kur piaus sūnūs. Tada ir jis prislinko
prie tų jaunų žydų.

Ir čia jau buvo atėjusi žinia, kas
įvyko Alyvų sode. Tačiau gudraus
pirk lio namuose laikėsi gudrūs vy rai.
Patys tūnojo namuose, bet turėjo pa-
siuntinius, kurie jiems praneši nė jo,
kas dedasi mieste. Pirklio sūnus ir
Matui patarė lūkuriuoti su jais, kol
kas nors paaiškės.

Ėjo naktis, bet ateidavo ir žinių.
Mokytojas esąs tardomas Aukščiau -
sio jo kunigo ir viso būrio jo patarėjų –
taip pasakojo pirklio sekliai, net prie
langų klausęsi, buvę ant stogo užlipę.
O ankstų rytą vėl naujiena: žydai
siunčią Mokytoją pas romėnų vieti-
ninką Pilotą, kad šis jį mirti nu teistų. 

Matas ilgiau neiškentė. Padėko -
jęs už poilsį ir užkandį, kuris jį su -
stiprino, ryžosi pats stebėti, kas vyko
pasaulyje. Išslinkęs iš kurpiaus
kiemo, pasuko link pretorijaus, Piloto
buveinės. Ta pačia linkme plaukė pus -
amžės moterys, skaromis apsigaubu-
sios, žilų barzdų žydai, lazdo mis rams-
tydamiesi, pusamžiai ir jau ni, vis ta
pačia kryptimi, lyg kalnų upokšniai,
iešką kur įsilieti. Skuban tieji Jeruza-
lės gyventojai rėpliojo aukštumėlėn,
traukė prie pretorijaus. Reikėjo jiems
matyti, girdėti ir gal net paliesti, nes
žydų smalsumas buvo užgriozdęs vi-
sas mintis.

Suprakaitavę žiopliai įsiliejo pre-
torijaus kieman. Rūmų vidun eiti nie-
kas nedrįso, nes tai buvo pagonių bu-
veinė. Kiekvieną žydą, seną ir ma žą,
pasirėdžiusį ir nušašusį pavargėlį, ne-
košer oras su kvapu galėjo suteršti.
Todėl Mokytoją toguoti žydų vyres-
nieji įstūmė vidun, o patys, bijodami
net pagonių sienų prisiliesti, trynėsi
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Su Kęstučiu Eidukoniu susipaži-
nome praėjusių metų rugsėjį At-
lanta, GA, vykusioje JAV Lietu-

vių Bendruomenės XX tarybos sesi-
joje, kur jis dalyvavo kaip tarybos na-
rys. Tuomet su juo trumpai šnektelė-
jome ne tik apie darbus lietuvybės dir-
vonuose, bet ir apie lietuvišką ži-
niasklaidą. Buvo įdomu išgirsti, kad
Kęstutis yra beveik kas savaitę skai-
tytojus elektroniniu paštu pasiekian-
čio el. laikraščio anglų kalba Vil-
News.com direktorius. Sutarėme su-
sirašyti, po kurio laiko sulaukiau jo
atsakymų į klausimus. Kvalifikuotas
ir patyręs vadovas, konsultantas, ana-
litikas, pasaulinio verslo programos
dėstytojas, seminarų vedėjas – viskas
tinka, kalbant apie šį žmogų. Pa-
klaustas, iš kur tiek talentų, nusi-
šypso: ,,Esu perėjęs be galo daug mo-
kyklų.” O į klausimą, kur jis gyvena,
Kęstutis atsako: ,,Viena koja Lietu-
voje, kita – Amerikoje.” Pasirodo, tokį
gyvenimą nulėmė ne klajokliška pri-
gimtis, o darbai, įsipareigojimai, ku-
rių energingam lietuviui netrūksta.
Bet apie viską – iš eilės.

Šeima

Kęstutis jau 43 metus visais
džiaugsmais ir vargais dalinasi su
žmona Siga (buvusi Kondrotaitė). Ir
Siga, ir Kęstutis gimė DP lageryje
Eichstadt, Vokietijoje, iš ten gyveni-
mas Sigą nubloškė į Venesuelą, kur ji
ir užaugo, Kęstutį – į Jungtines Valsti-
jas, į Čikagą. Baigęs bakalauro studijas University
of  Illinois Chicago Circle Center 1969 m., kur stu-
dijavo Rusijos istoriją ir sovietų politinį mokslą,
gavo antro leitenanto laipsnį, susipažino su būsima
žmona, apsivedė. Pora užaugino tris sūnus – Alek-
sandras Kostas Eidukonis dirba ,,Applied Mate-
rials” Glouscester mieste, MA, elektros inžinerijos
departamento direktoriumi, vedęs Julie Veno, ne-
seniai susilaukė pirmo anūko Viliaus Eidukonio;
antras sūnus Jonas gyvena Tucson, AZ, mokyto-
jauja ir piešia komiksus (comics), turi išleidęs savo
komiksą ,,P.H.I.S.T.”, yra atsargos seržantas (Staff
Sargeant); trečias sūnus Tomas – grafikos meni-
ninkas, su žmona Andrea gyvena Glendale, AZ. Kęs-
tučio tėvelis, Lietuvos karininkas, 1939 m. baigęs
Karo mokyklos XX laidą, jau miręs, o mama gyvena
Tucson.

Nemėgstantis ilgai atostogauti

Baigęs universitetą Kęstutis tuoj pat išvyko tar-
nauti į Vokietiją, kadangi mokėjo kelias kalbas, tar-
navo VII Corps G–2 Žvalgybos skyriaus štabe.
Trūkstant karininkų, paskirtas pulkininko leite-
nanto pareigoms žvalgyboje. Po to išvyko į Viet-
namą, kur tarnavo pėstininku pirmoje kavalerijos
divizijoje. Buvo paskirtas Bien Hoa karinės bazės
apsaugos vadu. Kariuomenė tuo laiku buvo prastoje
padėtyje – daug kareivių ir net karininkų vartojo
svaigalus, daug gerdavo, buvo smarkiai smukusi jų
moralė ir disciplina. Per pirmus du mėnesius už
pareigų nevykdymą ir miegojimą arba kvaišalų var-
tojimą sargybos metu Eidukonis iš pareigų atleido
du karininkus ir daugiau kaip 50 kareivių. Bazė
buvo tankiai puolama ir apšaudoma raketomis bei
kitais ginklais. Po tokios patirties vėliau visa kita
atrodė gana lengvai tvarkoma. Kęstutis prisipažįsta
po to guosdavęsis: ,,Nors niekas į mane nešaudo!”
Po Vietnamo JAV karines pajėgas pradėjus mažinti,
lietuvis paleistas į atsargą. Jis dirbo įvairiose pa-
reigose ir labai greit išmoko, kaip darbus nudirbti,
nepaisant biurokratinių kliūčių. Šilto ir šalto matęs
vyras vadovaujasi šūkiu  – ,,Lengviau atsiprašyti,
negu gauti leidimą!” 

Kęstutis tarnavo įvairiose JAV vietose, po kiek
laiko gavo paskyrimą į Pietinę komandą (US-
SOUTHCOM). Apmokymus praėjo Panamoje. Porą
metų iš eilės važiavo ir ten dirbo bei tarnavo regu-
liarioje kariuomenėje. Tarnavo ir J-2, ir J-5 sky-
riuose (J-2 – Jungtinio štabo žvalgyba, J-5 – Jungti-
nio štabo strateginė žvalgyba ir ryšiai su krašto
valdybomis). Tarnaudamas J-5, susipažino su eko-
nomika, politika, karinėmis pajėgomis, paskirų
valstybių infrastruktūra. Turėjo greitai daug ko iš-

mokti, tuo pačiu metu atlikti ir civilinius darbus.
Pradėjęs dirbti su bankrutuojančia bendrove, ją iš-
traukė iš bankroto. Taip tapo patarėju. Bet kariuo-
menė vis šaukdavo ir daugiau laiko jis praleisdavo
ten. ,,Man vis buvo svarbu dirbti ką nors naudingo,
sudėtingo ir įdomaus, nemėgdavau nuobodžių kas-
dieninių darbų”, – sako K. Eidukonis.

Neramumams prasidėjus, lietuvį pašaukė at-
gal į aktyvią karinę tarnybą. Atvykus į Panamą ir
paaiškėjus, kad jis turi daug patyrimo šioje šalyje,
tuoj pat pristatė dirbti. Panamos valdžia buvo su-
triuškinta – nors išrinktas prezidentas, valstybė
,,neveikė”. Reguliarios kariuomenės karininkai ne-
labai norėjo dirbti su JAV ambasadoriumi, nes tai –
nelabai kariškas darbas, tad jo ėmėsi Kęstutis. Tapo
J-5 skyriaus Panamoje darbuotoju (Desk Officer
Southern Command). Šiose pareigose teko derinti
darbus tarp kariuomenės ir ambasados bei kitų val-
diškų įstaigų. Pasak Kęstučio, darbas buvo įdomus.
Praėjus beveik metams, nusprendė, kad darbas jau
artėja prie pabaigos. Norėjo vykti į Iraką, bet ten ka-
ras greit baigėsi, todėl išvyko kitur. Pamatęs, kad
yra galimybė dirbti su ką tik išsilaisvinusia Lie-
tuva, ėmėsi to. Kęstutis, turintis daug verslo ryšių,
sako turėjęs daug sumanymų. Lietuvos valdžiai
davė pasiūlymą dėl laivų registro, pradėjo ten siųsti
automobilius, gavo darbą kaip patarėjas ir pradėjo
mokyti vieną verslininką, kaip reikia dirbti su Va-
karais. Tačiau, susidūręs su Lietuvoje klestinčia
korupcija, nesąžiningumu, labai nusivylė ir po ku-
rio laiko išvyko atgal į JAV, sakydamas, kad daugiau
į Lietuvą negrįš. Tai buvo 1996 metai.

Grįžęs vėl ėmė ieškoti naujos profesijos. Ne-
trukus tapo projektų direktoriumi – buvo atsakin-
gas už daugybę patarėjų ir projektų. Po kiek laiko
pradėjo dirbti vyriausiuoju analitiku. Taip per 10
metų perėjo daugiau nei 500 smulkių ir vidutinių
įmonių. Lietuvis dirbo su bendrovėmis, kurios buvo
arba bėdoje, arba nustojusios augti. Nebuvo lengva
– reikėdavo taip suderinti visų padalinių veiklą,
kad kiekvienas žinotų savo darbus ir dirbtų kaip
sau. Daug teko mokyti, motyvuoti, spręsti nesuta-
rimus, bet išeidamas iš darbo Kęstutis žinodavo,
jog bendrovė galės tęsti savo veiklą beveik autopi-
lotu. Daug ir pats išmoko įvairiausių verslo plony-
bių. Pasak Kęstučio, darbas buvo įdomus, bet labai
įkyrėjo kelionės. Išvykdavo iš namų sekmadienį ir
keliaudavo po visą Ameriką, Kanadą, kartais – ir
Meksiką. Dešimt metų namo grįždavo tik savaitga-
liais, kartais šeimos nematydavo visą mėnesį. Todėl
vieną dieną nusprendė išeiti į pensiją. Tačiau… po
trijų mėnesių atostogauti atsibodo. 

Nusprendė eiti dirbti į mokyklą pavaduojančiu
mokytoju. Kęstutis prisipažįsta buvęs labai laimin-

gas, galėdamas dirbti, kada nori, jam
buvo įdomu bendrauti su jaunimu. Po
metų lietuvį pakvietė į Tanque Verde
High School padėti naujam mokyto-
jui, kuris neturėjo praktikos. Po po-
ros dienų mokytojas išėjo iš darbo –
Kęstutį pakvietė laikinai užimti jo
vietą, kol jie ras kitą mokytoją. Tas
,,laikinai” truko  trejus metus. Dirbo
mokytoju (Career Technical Educa-
tion), mokė audio, video technologijų,
el. žurnalistikos, verslo ir vadybos.
Turėjo savo TV kanalą, kur mokiniai
pristatydavo pranešimus, žinias ir
savo kūrinius, juos rodydavo per ka-
belinę TV klasėse. Visus tuos kursus,
išskyrus metraštį, turėjo pats sukurti,
įdiegti, nes mokykloje tų dalykų buvo
mokoma pirmą kartą. Tik atvykus į
mokyklą, reikėjo pristatyti studentus
prie darbo, jie turėjo sudėti kėdes, sta-
lus, viską sujungti. Reikėjo prižiūrėti
ir elektrikus, ir rangovus, kurie ruošė
patalpas kursams, kadangi mokykla
nebuvo tam pasiruošusi.

,,Jei negali padaryti – nepažadėk”

Pašnekovo paklausiau, kaip seniai
jis dalyvauja LB darbuose. Eiduko-
nis  ilgą laiką priklausė Arizona apy-
linkei, bet, būdamas labai užsiėmęs,
negalėdavo daug ką nuveikti. Kęstutis
sako vadovaujasi filosofija: ,,Jei negali
padaryti – nepažadėk.” Jis dalyvavo pa-
rašų rinkime pas lenkus, kad priimtų į
NATO, porą sykių yra kalbėjęs per Ne-
priklausomybės minėjimus, bet negali

pasigirti, kad Bendruomenėje buvo labai veiklus.
Eidukonio darbai įvertinti ne vienu apdovanojimu
– ,,Kas yra kas pasaulyje”, ,,Platininis tiražas”,
„Leadership and Accomplishments” ir kt. Jis pats
sako daug reikšmės tokiems dalykams neteikiantis,
nes kariuomenėje labai dažnai buvo apdovanoja-
mas už tai, kas, jo nuomone, buvo tiesiog gerai at-
liktos pareigos. 

Šiomis dienomis Eidukonis pusę laiko pralei-
džia JAV, pusę – Lietuvoje, tačiau jam labiau pa-
tinka Lietuvoje, ypač Vilniuje – ten geriausia pava-
sarį, vasarą ir rudens pradžioje, o žiemą nepamai-
noma yra Arizona. Jei nuo jo priklausytų, lietuvis
sako visą laiką galėtų praleisti Lietuvoje, bet turi
prižiūrėti savo mamą, kuri yra 87 metų ir gana silp-
nos sveikatos. Lietuvoje Kęstutis rūpinasi žmonos
mama, kuriai – 90 metų, ji gyvena kaime ir taip pat
yra nebelabai stipri. ,,Tad kol kas turiu pasidalinti.
Žinoma, abi močiutės nepatenkintos, kad visąlaik
su jomis nebūname, bet ką padarysi”, – sako vyras.

VilNews.com šiandien žengia į priekį

Buvo įdomu sužinoti, kaip ir kodėl lietuvis atėjo
į internetinį žurnalą VilNews.com. Kęstutis sako
VilNews.com pradėjęs skaityti seniai, bet rašyti vis
neatsirasdavo progos.  Praėjusią vasarą jis buvo
kaime be interneto, turėjo tik kompiuterį, tad nu-
tarė užrašytas savo mintis nusiųsti VilNews.com.
Gavęs tekstus redaktorius pakvietė pasimatyti – su-
sitiko Vilniuje, pasišnekėjo ir išsiskyrė. Po kiek
laiko Kęstutis perskaitė vyr. redaktoriaus norvego
Aage Myhre straipsnį, kuriame jis išsakė abejonę,
ar VilNews.com galės toliau eiti. Parašė jam laišką,
klausdamas, ar gali kaip nors padėti. Pasipylė susi-
tikimai su redaktoriumi, su kitais akcininkais ir...
staiga Eidukonis tapo el. laikraščio direktoriumi. 

Jo darbas – padaryti laikraštį pakankamai pel-
ningą, kad nereikėtų daugiau iš akcininkų skolintis
ir kad būtų galima pradėti jiems grąžinti investici-
jas. Tam reikalinga rasti kuo daugiau VilNews.com
skaitytojų ir rėmėjų, norinčių reklamuotis leidi-
nyje. Redaktorius tvarko visus kitus reikalus, in-
formacinių technologijų darbus atlieka bendrovė
Lietuvoje, kita bendrovė padeda sutvarkyti reikalus
su valdžia ir mokesčiais. Kaip sako Kęstutis, be biu-
rokratinių taisyklių žinovų – bendrovės ,,Proxi-
mum” direktoriaus Mindaugo Palunkiškio ir kitų
darbuotojų – pagalbos būtų sunku. Laikraščio lei-
dyba kainuoja, kadangi jis yra gana turtingas turi-
niu (jame yra apie 8,000 psl.), tad reikia turėti gerus
technologus, kad laikraščio duomenų bazė nebūtų
supainiota ir sugadinta. 

Anglų kalba pasirodantį VilNews.com skaito

VilNews.com direktorius:

,,Viena koja Lietuvoje, 
kita – Amerikoje”

LORETA TIMUKIENĖ

Kęstutis Eidukonis.
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420,000 žmonių 182 šalyse, daugiau nei
25 proc. skaitytojų – iš Lietuvos. Jau
senokai kalbama, kad reikėtų žurnalą
išleisti lietuvių kalba, bet kol kas lei-
dėjai tam neturi lėšų. Eidukonio nuo-
mone, VilNews.com yra populiarus,
kadangi leidėjai leidžia visiems turėti
balsą ir tarti žodį. Nors leidėjai ir ne
visada sutinka su visų nuomonėmis,
bet spauda, pasak leidinio direkto-
riaus, ir turi tokia būti. 

Nemažai atgarsio sulaukė prieš
keletą mėnesių pasirodęs VilNews.
com vyr. redaktoriaus straipsnis ,,Lai -
kas palikti Lietuvą?”, kuriame nema-
žai nusivylimo, kritikos Lietuvos at-
žvilgiu. Kęstučio nuomone, Myhre
savo nusivylimą išreiškia lygiai taip
pat, kaip ir visi kiti žmonės, bet, turint
omeny, kad jis – „užsienietis”, šio žmo-
gaus nuomonė turi didesnę įtaką ir
susilaukia daugiau dėmesio. Pasak
Kęstučio, Myhre padarė Lietuvai ne-
mažai gero – prisidėjo statant Klaipė-
doje namus nuo smurto nukentėju-
sioms moterims, padeda našlaičiams
ir t. t. Nedaug kam žinoma, kad jis ak-
tyviai dalyvavo padedant Seimo gy-
nėjams, prasidėjus kovai dėl nepri-
klausomybės. ,,Kviečiu skaitytojus
perskaityti  jo  prisiminimus ‘Vil-
News’. Bet svarbiausia, ką visi žmo-
nės jaučia, skaitydami ‘VilNews’ – ne-
paprastą Aage meilę Lietuvai, – sako
leidinio direktorius. – Jei jis Lietuvos
nemylėtų, nemanau, kad jis ją taip
kritikuotų. Paskaitykite jo naujus ko-
mentarus ir suprasite, kaip yra iš tik-
rųjų. Mes visi Lietuvą kritikuojame,
bet tuo pačiu metu turime tiek daug
kuo pasididžiuoti. Ne viskas Lietuvoje
blogai, bet kas įdomiausia – žmonės
randa kaip išgyventi ir pagerinti savo
gyvenimą, nepaisant, kiek valdžia pri-
daro kliūčių. Lietuviai vis vien ‘su-
kombinuoja’, nors kartais ir ne ‘pagal
įstatymus’.” 

Pasak Kęstučio, VilNews.com
šiandien žengia į priekį – kovojama
dėl lėšų, kad būtų galima toliau ra-
šyti. El. laikraščio direktoriaus nuo-
mone, Aage galbūt savo veiklą suma-
žins, bet žurnalas vis vien gyvuos.
„‘VilNews’ nepriklauso tik nuo vieno
žmogaus – ‘VilNews’ turi ateitį”, –
sako vyras ir kviečia visus skaityti šį
elektroninį laikraštį. O verslininkus,
kuriems svarbi Lietuva ir jos ateitis,
ragina remti VilNews.com savo rek-
lamomis.

Lietuvoje – daug užsilikusių dalykų

Nemažai laiko Lietuvoje pralei-
džiantis vyras mūsų šalyje mato ne
vieną trūkumą: ,,Geriau negu prieš 20
metų, bet yra daug dalykų užsiliku-
sių.” Pasak Kęstučio, nepaprastai
daug kliūčių statoma verslui. Jis pats
su tuo ne kartą susidūrė. Kad perimtų
direktoriaus pareigas, jis turėjo eiti į
registrų centrą su užpildytais popie-
riais. Protokolas turėjo būti pasirašy-
tas visų akcininkų – faksu atsiųsti pa-
rašai ir el. parašai netiko. Kadangi ak-
cininkai išsimėtę po visą Lietuvą –
prireikė trijų savaičių visus sugau-
dyti. Gavęs porą aukų čekiais, nuėjo į
banką jų padėti į sąskaitą – nepriėmė
be anstpaudo ir direktoriaus pa-
rašo, nors įgaliotiniai gali internetu
viską daryti. Kęstutis sako supran-
tantis, kad Lietuvoje bandoma apsi-
saugoti nuo visokių apgavysčių, bet
toks perdėtas atsargumas kenkia są-
žiningiems verslininkams – dažnai
žmonės nuleidžia rankas ir meta
verslą. Arizona valstijoje jis sako ga-
lintis verslą užregistruoti internetu
per pusvalandį. VilNews.com skaito-
mas visame pasaulyje, jame rekla-
muojasi bendrovės iš viso pasaulio,

tačiau laikraštis turės mokėti 21 proc.
PVM, net ir iš užsienio užsakius rek-
lamas. ,,Galite įsivaizduoti – pasaulis
eina į internetinio verslo pusę, tad ar
galima Lietuvoje sukurti ‘Amazon’?
Labai užjaučiu lietuvius verslininkus
– aš kartas nuo karto galiu pabėgti
nuo visų tų kvailysčių, o ką jiems da-
ryti?”, – svarsto Eidukonis. 

Kitas didelis skirtumas, kurį pa-
stebėjo Kęstutis, – verslininkų požiū-
ris į kai kuriuos dalykus. Retas ame-
rikietis, su kuriais jam teko dirbti, iš
pirmo sykio ką nors sukurdavo, ta-
čiau bandydavo kelis kartus, kol pa-
vykdavo ir iš visų nesėkmių mokyda-
vosi. Lietuvoje pašnekovas sako suti-
kęs labai daug žmonių, kurie, vieną
kartą pabandę, daugiau nebandydavo,
nes buvo išjuokti, iškvailinti. Tuomet
visas pasaulis būna kaltas, kad nepa-
sisekė. Ir daugiau į verslą net nežiūri
– geriau vairuoja taksi arba bando per
pažįstamus ar gimines gauti valdišką
darbą ar pabėgti į užsienį ir ten pasi-
slėpti bei išsaugoti savo garbę. Lietu-
voje verslininkui, jeigu nepasisekė,
yra didžiausia negarbė, o Amerikoje
klaidą padarę iš jos mokosi ir vėl
bando! Krinta į akis ir prekių Lietu-
voje bei Amerikoje kainų skirtumas:
,,Išskyrus maistą – beveik viskas Lie-
tuvoje brangiau, o prekių kokybė
prastesnė. Bet kai pasižiūri, kiek val-
džia iš kiekvieno daikto išspaudžia pi-
nigų, tuomet pasidaro aišku, kodėl
viskas taip brangu.” Kęstutis mano,
kad Azijos partneriai labai tankiai pa-
sinaudoja mūsų šalimi kaip atsikra-
tymo nekokybiškomis prekėmis
punk tu. Jis sako galintis duoti daug
pavyzdžių, bet įsitikinęs, kad Lietu-
vos gyventojai apie tai galėtų papasa-
koti daug daugiau.

,,Vėl surasti savo ‘Dvasią’”

,,Amerika ir Lietuva turi vėl su-
rasti savo ‘Dvasią’ –  juk ne viskas pa-
saulyje sukasi dėl pinigų ir žaislų, rei-
kia dirbti dėl Tėvynės, nesvarbu, ar
tai Amerika, ar Lietuva. Mūsų šalies
geografinė padėtis, kuri per amžius
buvo jos nelaimė, šiandien gali būti
didžiausias strateginis privalumas.
Man nesuprantama, kaip mes, lietu-
viai, to nematome. Tikiu, kad kaimy-
nai tai mato. Išvalius korupciją, pa-
keitus mokesčių sistemą ir sumaži-
nus valstybines išlaidas, Lietuva gali
tapti Rusijos Hong Kongu – bet jinai
turi būti nepriklausoma. Deja, niekas
Lietuvoje tuo tikslu nedirba”, – gal-
voja Kęstutis. 

Pasak Eidukonio, Lietuvos prob-
lema – užsilikęs „sovietinis” mentali-
tetas, kurį reikia būtinai naikinti. Lie-
tuvos didžiausia dilema yra valdžios
reikalavimas daugiau ir daugiau pi-
nigų, bet tie pinigai turi iš kieno nors
kišenės ateiti.  ,,Žmonės nesuvokia,
kad bendrovės mokesčių nemoka – jos
tik surenka juos dėl valdžios. Daug
Lietuvoje ‘šešėlinės’ ekonomikos. Ki-
taip ekonominė krizė Lietuvoje būtų
dar didesnė, o valdžia vis žiūri, kaip
paskutinį centą išlupti iš piliečio. Tuo
tarpu seimūnai ir kiti valdininkai vie-
šai švaistosi valdiškais pinigais. Žiū-
rėkite – turguose įvesti kasos apara-
tai, nori apmokestinti butus, automo-
bilius. Jau egzistuoja 21 proc. PVM,
uždarbio mokestis, pelno mokestis,
įmokos ‘Sodrai’ ir t. t. Dauguma žmo-
nių šitą sistemą apsuka ir todėl pas -
kui nedrįsta skųstis dėl valdžioje
esančių vagių, nes valdžia gali jėgą
nukreipti prieš skundiką. O juk vi-
siems žinoma, kad valdžios dėmesys –
ar tu laimėsi, ar ne, vis vien žmogui
daug kainuos. Už tai Lietuva turi tą
sistemą, kokią ji turi. Nepakeitus val-

A † A
IRENA KUDIRKIENĖ

1929.06.21–2013.03.13

Trečiadienį, kovo 13 d. iš ryto netikė-
tai mirė Irena Giedrytė-Kudirkienė, su-
laukusi 85 metų.

Gimė 1927 m. birželio 21 d. Kybar-
tuose, Lietuvoje, Andriaus ir Bertos Gied-
rių duktė. Tėveliai ir vyresnis brolis Eu-
genijus, kartu su Irena persikėlė į Kauną,
kur lankė pradžios mokyklas ir praleido
jaunystę.

Karo metu tėvelis buvo suimtas ir už-
darytas Kauno Devinto forto kalėjime.
Tėvelis išsilaisvino ir šeima pasitraukė į
Augs burgą, Vokietiją ir gyveno pabėgėlių lageryje. „Haunstet-
ten”. Irena ten baigė Šv. Teresės katalikų mergaičių gimnaziją.

Į Ameriką imigravo 1949 m. Apsigyveno Brooklyn, New York
su tėveliais. 1951 m. ištekėjo už medicinos daktaro a. a. Algirdo
Kudirkos ir kartu išvažiavo į Illinois, kur vyras stažavosi. Po to gy-
veno įvairiose JAV valstijose, kol vyras atitarnavo Amerikos ka-
riuomenėje.

1955 m. nusikraustė į Mason City, Illinois, kur išaugino šeimą,
vaikus Audrių, Tomą, Antaną, Joną ir Dainą. Išgyveno Mason
City per 50 metų, kur kartu su a. a. vyru išleido visus vaikus į
aukštus mokslus: trys medicinos daktarai, vienas su dviem ma -
gistrais iš politinių studijų ir tarptautinės buhalterijos, o duktė
gailestingoji sesuo.

Velionė paskutinius penkerius metus gyveno Sierra Madre,
Kali fornijoje. Vyras, daktaras a. a. Algirdas Kudirka, mirė 2011 m.
spalio 14 d. ir palaidotas Mason City, Illinois. Atšventė 60 metų ve-
dybų sukaktį.

Paliko penkis vaikus ir vienuolika anūkų.
Velionės laidotuvės įvyks Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje

ketvirtadienį, kovo 21 d. 11 val. ryto.
A. a. Irena bus palaidota Mason City, Illinois, antradienį, kovo

26 d.

Liūdinti Kudirkų šeima

Dėl ilgamečio Lietuvos krepšinio mylėtojo, žaidė-
jo ir trenerio

A † A
VYTAUTO GRYBAUSKO

mirties, nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuo-
sius.

Lietuvos krepšinio federacija

džios išlaidų ir mokesčių sistemos,
Lietuva skurs toliau ir, ko gero, dėl pi-
nigų pasiprašys iš dėdės Putin lei-
dimo sugrįžti į Rusijos ekonominę
sferą”, – dėsto Kęstutis savo mintis,
kurios susikaupė ilgiau pagyvenus

Lietuvoje. Kaip bebūtų, tikėkimės,
kad gyvenimo Lietuvoje nuosėdos ne-
sutrukdys šilto ir šalto gyvenime ma-
čiusiam ,,pasaulio lietuviui” ir toliau
tęsti gražius darbus, susijusius su lie-
tuvybe.

Brangiai bičiulei, kilniai asmenybei

A † A
dr. JANINAI JAKŠEVIČIENEI

užbaigus pasirinktą gerų darbų žemės kelią, giliai
užjau čiame dukras JŪRATĘ su šeima ir DALIĄ, sese -
rį MARIJĄ MARKULIENĘ su šeima ir artimuosius
bei maldoje dalijamės jų skausmu.

Birutė ir Juozas Briedžiai
Marija Remienė
Stasė Semėnienė
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�  A. a. Vytautas Grybauskas, ilgametis
,,Draugo” bendradarbis, sportininkas,
spor to veikėjas, žurnalistas mirė š. m. ko   -
vo 17 d. Florida, sulaukęs 90-rių me tų.
Apie laiduotuves kol kas nepra neša ma.

� Skaitytojams pranešame, kad kitą sa -
vaitę išeis  tik 2 ,,Draugo” numeriai. Di-
dįjį penktadienį redakcija nedirbs. Vely-
kinių pa maldų tvarkaraštį rasite šios die-
nos numerio 5 puslapyje. 

� LTSC taryba ir valdyba kviečia jus į
Lituanistikos tyrimo ir studijų centro 30
metų sukakties pa ro dą-minėjimą, įvyk -
sian tį kovo 24 d., sek madienį, 12:30
val. p. p. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre (5620 S. Claremont Ave., Chi ca -
go, IL). Dr. Rober tas Vitas, LTSC tarybos
pirmininkas, skai tys paskaitą „LTSC tris -
dešimtmetis ir mokslo svarba išeivijos
lie tuvių gyvenime”. Po to – parodos ati -
da rymas, vaišės. 

� Naujas vaikų priežiūros centras ,,In -
ternational Day Care” (4780 Karns Ave.
Lisle, IL 60532) kovo 30 d. 12 val. p.
p. kviečia į Kaspino kirpimo iškilmes. Dau -
 giau informacijos galima gauti tel. 630-
479-7287 (Jolita Morkūnienė) arba el.
paštu internationaldaycenter@gmail. com

� Balandžio 5 d., penktadienį, Lietuvių
dailės muziejuje, Pasau lio lietuvių cen tre,
Lemont, IL, vyks Vilijos Kerelytės rečitalis
,,Atnešk man dainą”. Pradžia – 7 val. v. 

� Ateitininkų šalpos fondo (AŠF) su va -
žiavi mas vyks Ateitininkų namuose
(1380 Cas  tlewood Dr., Lemont, IL
60439) ba landžio 6 d. 6 val. v. – tradi-
cinė AŠF va karienė. Apie da lyvavimą
vakarienėje pra  šoma pra neš ti tel. 708-
712-7112 (Pra nutė Domanskienė).

� Pasaulio lietuvių centro Moterų ren -
ginių komitetas tradicines Atvelykio vai šes
ruošia sekmadienį, balandžio 7 d., 12:30
val. p. p. PLC didžiojoje salėje.  Kvie  čia -
me visus kartu su mumis  sma giai pra-
leisti popietę. Vietas užsisakyti galite tel.
630-257-8787.  

� Kviečiame į Pasaulio lietuvių centro
metinį-ataskaitinį susirinkimą, kuris
vyks balandžio 14 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. PLC didžiojoje salėje. Regis tra -
ci ja prasidės 11 val. r.

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

IŠ ARTI IR TOLI...

� Lietuviško kino ir teatro režisierius Rai -
mundas Banionis  balandžio 7 d. po lietu-
viškų šv. Mišių kviečia visus į Šv. Kazimiero
parapijos salę (3855 Evans St., Los Ange -
les, CA 90027) kartu pasižiūrėti legendinį
filmą ,,Vaikai iš ‘Amerikos’ vieš bučio”. Po
filmo – diskusija. Pradžia – 12:30 val. p. p.
Bilietus užsisakyti ir daugiau informacijos
gauti galite tel. 323-360-7786.

� Balandžio 14 d. 2 val. p. p. kviečia me
į Vytauto V. Landsbergio ir Ievos Nar   ku -
tės koncertą, skirtą Neringos sto vyklai
pa remti. Koncertas vyks Font bo n ne Aca -
demy (930 Brook Rd., Milton, MA
02186). No rinčius paremti  stovyklą,
auką prašoma siųsti adre su: Neringa,
600 Liberty Hwy, Putnam, CT 06260
(čekį rašyti Neringa, Inc. vardu).

ČIKaGOJe 
IR

aPYLINKĖSe

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

SKELBIMAI

JAV LB Kultūros taryba, filatelistų draugija ,,Lietuva” ir Čiurlionio ga lerija Čikagoje
kviečia 6–18 metų JAV lietuvius moksleivius tapti pašto ženklo ir voko autoriumi ir skel-
bia pašto ženklo ir voko kūrimo konkursą, skirtą Dariaus ir Girėno legendinio skry-
džio 80-mečiui paminėti. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti premijomis, o pirmos
vietos laimėtojų kurtus darbus bus galima pamatyti išleistame pašto ženkle ir voke. 

Vertinimo komisiją sudarys Lietuvių Fondo, JAV LB Kultūros tarybos, filatelistų
draugijos ,,Lietuva” bei Čiurlionio galerijos at stovai. Apie konkursą skelbiama lietuviško-
se žiniasklaidos priemonėse, taip pat JAV LB KV bei JAV LB Kultūros tarybos tinklalapiuo -
se.

Piešinius – pašto ženklo ir voko projektus – komisijai reikia pateikti iki š. m. ba -
landžio 1 d.  Darbus siųsti adresu: Pašto ženklo konkursas, Lith. Art Gallery Ciurlionis,
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636

Daugiau informacijos gausite el. paštu: LB.kultura@gmail.com arba laimaa@hot-
mail.com

Kovo 17 d Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija surengė ,,Sriubos pietus”.  Ren gi nio
me tu surinktos lėšos bus panaudotos Lietuvoje ,,Caritas “ įsteigtoms nemo ka moms
valgykloms. ,,Sriubos pietuose” Lemont plušėjo didelis būrys jaunųjų  talkininkų.

Dainos Čyvienės nuotr.

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

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

Balandžio 12 d. 7 val. v. – Taize (maldos, giesmės, meditacija) ir Agape Pal. Jurgio
Ma tu laičio mi sijoje (14911 W. 127th St., Le mont, IL). 

Balandžio 13 d. Ateitininkų na muose (1380 Cas t lewood Dr., Le mont,  IL) nuo 9 val.
r. iki 4:30 val. p. p. – konferencija (paskaitos, pranešimai, diskusijos, pasidalinimas patir-
timi) .

5 val. p. p. – šv. Mišios Palaimintojo Jurgio Ma tulaičio misijoje. 
Prašoma užsiregist ruo ti iki ba lan džio 1 d. Pal. Jurgio Ma  tulaičio m i sijos raštinėje

tel. 630-257-5613 arba el. paštu: matulaitis mi ssion@ sbcglobal.net. Registracijos mo kes-
tis – 25 dol.

,,Draugo” knygynėlyje (4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629) galite įsigyti
velykinių atvirukų. Kaina – 1 dol. Tel. pasiteirauti: 773-585-9500. 

Dėmesio JAV gyvenantiems  menininkams!

Visi lietuviai menininkai, gyvenantys JAV, yra kviečiami pateikti paraišką dalyvauti
Philadelphia Museum of Art Craft Show 2013.  2013 m. lapkričio 7–10 dienomis vyk-
siančioje parodoje dalyvaus 24 menininkai iš Lietuvos. Dalyvauti kviečiami ir JAV gyve-
nantys menininkai.  Norintys dalyvauti paraiškas iki š. m. balandžio 1 d. privalo pateikti
adresu: http: //pmacraftshow. org/application/

Philadelphia Museum of Art Craft Show sulaukia per 1,000 paraiškų, tačiau į paro-
dą priima tik 200 menininkų iš JAV. Lietuvių menininkų darbai yra aukštos kokybės, tad
tikime, jog jų darbai bus atrinkti į parodą. 

Darbai, ku rių Philadelphia Museum of Art Craft Show laukia: pinti krep še liai, kera-
mika, tekstilė (audiniai, veltiniai), baldai, stiklo, odos, me die nos ir metalo gaminiai, juve-
lyrika, mišri technika, rankų darbo popierius ir rūbai.  

Daugiau informacijos rasite: http://pmacraftshow.org/application/ arba rašy -
kite LR garbės konsulei Philadelphia Krista Bard: kbard@kristabard.com

konsulinių paslaugų misija Denver, CO 

Š. m. balandžio 25–28 dienomis Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čika-
goje rengia konsulinių pareigūnų išvykstamąją misiją į Colorado valstijos Denver mies-
tą teikti konsulinių paslaugų Lietuvos piliečiams ir lie tuvių kilmės asmenims.

Konsulinės misijos metu bus priimami piliečių prašymai dėl pasų keitimo/išdavi-
mo, užsienyje registruotų civilinės būklės aktų (gimimo, santuokos, ištuokos) įtraukimo
į apskaitą Lietuvoje, gyvenamosios vietos dekla ra vimo, taip pat prašymai dėl Lietuvos
Respublikos pilietybės.

Piliečių aptarnavimas vyks Colorado Latvių kultūros centre (10705 W. Virgi nia Ave.,
Lakewood, CO 80226).

Dėl konsulinių paslaugų kviečiame iš anksto registruotis LR generaliniame konsu-
late Čikagoje el.paštu: kons.cikaga@urm.lt arba tel. 312-397-0382 (trumpasi 201 arba
203).

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

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

Remkime Draugo fondą

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

www.draugofondas.org

Dail. V. Švabienės margučiai

SkELBIMŲ SkYRIAUS 
TEL. 773-585-9500


