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Amerikos lietuvių tautinės
sąjungos suvažiavimas – 4 psl.

Tautinis atgimimas, 
krikščio nybė ir lietuviai 

protestantai – 9 psl.

Prisimintas Kauno garbės pilietis V. Landsbergis-Žemkalnis

Lietuvoje viešėjo Estijos prezidentas
Vilnius (ELTA) – Prezidentės Dalios Grybauskai-

tės kvietimu Lietuvoje gegužės 27–29 d. apsilankęs Es-
tijos prezidentas Toomas Hendrik Ilves teigė, jog kartu
su juo atvažiavo didžiausia iš visų ankstesnių jo vizitų
verslininkų delegacija. Prezidento teigimu, tai rodo
Estijos verslininkų susidomėjimą Lietuvos rinka. 

T. H. Ilves nuomone, ekonominis bendradarbiavi-
mas tarp regiono valstybių yra gyvybiškai svarbus no-
rint išlaikyti tiek politinį, tiek ekonomikos stabilumą. 

,,Kai mes įveikėme ekonominę krizę ir gana sėk-
mingai kylame aukštyn, vienas iš svarbiausių būdų
užtikrinti ekonomikos augimą yra tarpusavio inves-
ticijos. Kaip partnerės NATO ir Europos Sąjungoje
(ES) mes laikomės taisyklių. O kai laikomės taisyklių,
nepakliūname į tokias bėdas, į kurias pakliuvo kitos
šalys”, – pabrėžė Estijos prezidentas. – 2 psl.

Užupiečiai džiaugsmingai sutiko Lietuvos ir Estijos prezidentus. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vytautas Landsbergis-Žemkalnis Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio steigiamojo suva-
žiavimo metu 1988 metais.                                        Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Kaunas (ELTA) – Gegužės 28 d.
Kaune surengtas Nepriklausomy-
bės kovų savanorio, Kauno miesto
garbės piliečio, inžinieriaus bei ar-
chitekto Vytauto Landsbergio-Žem-
kalnio gimimo 120-ųjų ir mirties 20-
ųjų metinių minėjimas. 

V. Landsbergis-Žemkalnis – iš-
kili asmenybė, jo nuopelnai Lietu-
vai ir Kaunui be galo dideli. Jis – sa-
vanoris kovų už laisvę dalyvis, in-
žinierius, architektas. Patys gra-
žiausi pastatai Kaune tarpukariu
suprojektuoti būtent V. Landsber-
gio-Žemkalnio.

Prieš minėjimą Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į Dangų (Vytauto
Didžiojo) bažnyčioje, buvo aukoja-
mos Šv. Mišios. Po jų kardinolo Vin-
cento Sladkevičiaus muziejuje vyko
minėjimas, kur nuskambėjo archi-
tektės Jolitos Kančienės parengtas
išsamus pranešimas apie V. Lands-
bergį-Žemkalnį. – 3 psl.

Dalia Grybauskaitė ir Toomas Hendrik Ilves. 
Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.
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T. H. Ilves sakė, jog Lietuva yra
viena iš pavyzdžių, kaip reikia kovoti
su ekonomine krize ir toliau skatinti
ūkio augimą. ,,Lietuva ekonominės
krizės metu pademonstravo pavyzdinį
elgesį bei požiūrį. Lietuvos pavyzdžiu
turėtų sekti kitos šalys”, – kalbėjo sve-
čias.

Estijos vadovas taip pat teigė, jog
Lietuva ir Estija kaip regioninės par-
tnerės turi ieškoti kuo įvairesnių ben-
dradarbiavimo formų ir galimybių,
kad visiškai integruotųsi į Europą. 

,,Šiaurės Baltijos sąjunga yra XXI
a. projektas. Šiuo metu taip pat dir-
bame ties ,,Rail Baltica” projektu, ku-
ris dar labiau pagerintų susisiekimą.
Vis dar yra tam tikrų aspektų, kurie
skiria mus nuo Europos. Transporto
ir energetikos jungtys yra vieni iš jų,
todėl mes turime dirbti kartu, kad
juos panaikintume”, – sakė T. H. Il-
ves.

D. Grybauskaitė ir T. H. Ilves da-
lyvavo Lietuvos ir Estijos verslo fo-
rume, kuriame buvo pristatyta ,,GoS-
wift” sienos kirtimo sistema. Prezi-
dentai pasirašė simbolinį susitarimą
dėl naujos sienos kirtimo sistemos. 

Sistemą pristatęs Estijos preky-
bos ir pramonės rūmų vadovas Too-
mas Luman teigė, jog tai vienas iš
svarbiausių pastarojo laiko projektų
ir yra puikus Estijos ir Lietuvos ben-
dradarbiavimo įrodymas.

Sistema leidžia išvengti didelių
transporto eilių pasienyje, kadangi
vairuotojai ar įmonės gali bet kuriuo
metu užsiregistruoti sistemoje ir pa-
sirinkti laiką bei vietą, kur planuoja
kirsti sieną. Taip yra sutaupomas tiek
kelionės laikas, tiek degalų sąnaudos
bei išvengiama ilgų eilių pasienio pos-
tuose.

Estija šiuo metu šią sistemą nau-
doja pasienio su Rusija postuose. Nuo
birželio Lietuva ,,GoSwift” sistemą
pradės naudoti sienos su Baltarusija
ir Kaliningrado sritimi punktuose. 

Ministras pirmininkas Algirdas
Butkevičius, susitikęs su valstybiniu
vizitu viešinčiu Estijos prezidentu T.
H. Ilves, pareiškė, kad su regioniniais
partneriais sprendimą dėl Visagino
atominės elektrinės statybų (AE) ti-
kisi rasti iki liepos 1 d.

,,Šis klausimas itin svarbus na-
cionaliniu lygmeniu. Atominė ener-
getika galėtų būti mūsų šalies ener-
getinės nepriklausomybės dalis, ta-
čiau Visagino AE projektas gali būti
vystomas tik su tam tikromis sąlygo-
mis. Kviečiame regioninius partne-
rius susipažinti su mokslininkų at-
liktomis analizėmis ir darbo grupės
išvadomis. Tikimės, kad iki liepos 1 d.
kartu su regioniniais partneriais ra-
sime bendrą kryptį”, – sakė vyriau-
sybės vadovas.

Prezidento T. H. Ilveso teigimu,
Estija neatmeta galimybės prisijungti

prie projekto, jei jis būtų ekonomiškai
patrauklus. 

Kalbėdamas apie Lietuvos ir Es-
tijos santykius, A. Butkevičius pasi-
džiaugė sparčiai augančiu dvišaliu
ekonominiu bendradarbiavimu.

,,Estija vertinama kaip svarbi
mūsų prekybos, eksporto ir importo
partnerė. Praėjusiais metais mūsų ša-
lių prekybos apyvarta padidėjo 30
proc., palyginti su 2011-aisiais, ir
siekė 8,84 mlrd. litų. Estija užima sep-
tintą vietą Lietuvoje pagal investici-
jas. Siekdami dar labiau sustiprinti
mūsų ryšius turėtume bendradar-
biauti mokslo, inovacijų, intelektinės
nuosavybės ir teisių į jas apsaugos
srityse, todėl kviečiame Estijos moks-
lininkus ir verslininkus pasinaudoti
mūsų mokslo ir verslo slėniais”, – kal-
bėjo A. Butkevičius.

Premjeras taip pat informavo Es-
tijos prezidentą apie suskystintųjų
gamtinių dujų terminalo statybų eigą
bei elektros jungtis su Lenkija ir Šve-
dija, aptarė Oro policijos misiją. 

Estijos vadovas lankėsi ir Seime,
kur susitiko su Seimo pirmininku
Vydu Gedvilu ir pasakė kalbą iš
Seimo plenarinių posėdžių tribūnos. 

Estijos prezidento teigimu, jo ša-
lis pritaria Lietuvos iškeltiems pir-
mininkavimo Europos Sąjungos Ta-
rybai tikslams, tarp kurių – skaitme-
ninė darbotvarkė, vieninga rinka,
Rytų kaimynystė ir t. t.

Kalbėdamas Seimo posėdyje Es-
tijos vadovas pažymėjo, kad mūsų už-
duotis XXI amžiuje regėti save daug
didesnius negu buvome XX amžiuje. 

,,Turime pagrįstai kalbėti apie
Baltijos ir Šiaurės šalių regioną, apie
vidinę Europos Sąjungos jūrą – Balti-
jos jūrą, kuri yra mūsų Mare Nost-

Lietuvoje viešėjo Estijos prezidentas
Atkelta iš 1 psl.

rum. Didelį mūsų regioną lydės
sėkmė tik tada, kai visos valstybės
pripažins tas pačias vertybes, turės
bendrą tikėjimą laisve ir liberalia de-
mokratija”, – sakė svečias.

Jeigu sugebėsime tinkamai pasi-
naudoti Baltijos ir Šiaurės šalių mat-
mens galimybėmis, T. H. Ilves tei-
gimu, pamatysime, kad Europoje at-
siras regionas nuo Lenkijos pietų iki
Švedijos ir Suomijos šiaurės, ,,ku-
riame gerai veiks ūkis, gerai gyvens
žmonės, kurį pagrįstai bus galima api-
būdinti žodžiais – atviras, besivystan-

tis, sėkmingas, įtakingas, skaidrus,
inovatyvus, palaikantis pilietinę ben-
druomenę ir saugus.”

Vilniuje lankantis Estijos prezi-
dentui, Užupyje buvo atidengta Už-
upio konstitucijos lenta estų kalba.
Jos tekste įamžintos šiandienos pa-
sauliui itin aktualios vertybės. 

18-osios Užupio Respublikos
Konstitucijos lentos atidengime da-
lyvavo Lietuvos prezidentė D. Gry-
bauskaitė, Estijos prezidentas T. H. Il-
ves, kiti svečiai. 

Užupio konstitucijoje tarp 41
postulato, be kita ko, skelbiama, kad
žmogus turi teisę klysti, mylėti, mirti
(nors tai nėra jo pareiga), taip pat
žmogus turi teisę būti nežymus ir ne-
žinomas, būti laimingas ir nelaimin-
gas, mylėti ir globoti katę, rūpintis
šunimi. Be to, žmogus gali būti lais-
vas ir atsako už savo laisvę, žmogus
neturi teisės padaryti kitą kaltą, taip
pat žmogus turi teisę neturėti jokių
teisių. ,,Nenugalėk. Nesigink. Nepa-
siduok” – taip baigiamas Konstituci-
jos tekstas. 

Ant Paupio gatvės, vadinamos
Užupio Konstitucijos prospektu, sie-
nos per 12 metų yra pakabinta 17
Konstitucijos lentų lietuvių, anglų,
prancūzų, rusų, lenkų, jidiš, tibetie-
čių, gruzinų ir kitomis kalbomis bei
tarmėmis. Paskutinį kartą gegužės
17 d. buvo pakabinta Konstitucija ai-
rių kalba, šitaip pažymint Airijos pir-
mininkavimą Europos Sąjungos Ta-
rybai, kuris tęsis iki birželio 30 d. ir
bus perduotas Lietuvai. 

Trijų dienų vizitą Lietuvoje Es-
tijos vadovas užbaigė apsilankyda-
mas Klaipėdoje. 

Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas (k.) ir Estijos prezidentas Toomas Hendrik Ilves Sei -
mo rūmuose.                                                                        Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Prezidentės Dalios Grybauskaitės (k.) kvietimu su valstybiniu vizitu Lietuvoje vieši Es -
tijos prezidentas Toomas Hendrik Ilves. Estijos vadovą vizito Lietuvoje metu lydi pir-
moji ponia Evelin Ilves.                                                         Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.



Kad klaidingus sprendimus daryti ir vė-
liau nepasiteisinusius lūkes čius ir viltis
turėti gali jauni nepa tyrę jaunuoliai, aš

patyriau iš savo pa ties gyvenimo. Tai neturėtų
nieko stebinti. Bet kai jau subrendę žmo nės, tė-
vai ir net didieji veikėjai, mąs ty tojai ir politikai
kartais neįstengia teisingai nuspėti savo įsiti-
kinimų pa sekmių, tuomet galima stebėtis, nors
ir nuolaidžiai suprantant, jog „errare humanum
est”. Bet apie tai vėliau.

Grįšiu į savo ankstyvą paauglys tę. Kai 1938 m.
kovo mėnesį Lenkijos vy riausybė pateikė Lietuvai
ultimatu mą užmegzti nuo 1920 metų nu trūkusius
diplomatinius santykius, mums, gimnazistams, at-
rodė, kad to ultimatumo priėmimas reiškė ne ką
kitą, kaip gėdingą Lietuvos istorinės sos tinės Vil-
niaus atsisakymą. Vyres nieji iš mūsų degė noru
ginklu pasiprie šinti lenkų užmačioms.

Po metų, 1939-ųjų kovą Hitler pa reikalavo iš Lie-
tuvos grąžinti vo kie čiams jų „vokiškąją” Klaipėdą.
Buvo me jau metais vyresni, labiau subrendę ir tu-
rėjome sutikti su faktu, kad prieš galingąją Vokie-
tiją bet koks pasipriešinimas būtų beprasmis. Jei
Hitler negalėjo sulaikyti nei Anglija, nei Prancūzija,
ką galėjo padaryti Lietuva?

Tuo pačiu metu rugsėjo mėnesį Vokietija už-
puolė Lenkiją. Nesnaudė nei sovietai, po kelių sa-
vaičių užpuo lė lenkus iš Rytų. Užėmę Vilnių, jie
spalio mėnesį pasiūlė jį atiduoti Lie tuvai. Prieš pra-
sidedant karui, buvo pasirašytas Ribbentrop-Molo-
tov paktas, pagal kurį sovietai mums „miela -
širdingai” atidavė Vilnių su gerokai apkarpyta Vil-
niaus krašto teritorija – daug mažesne negu buvo
Rusijos ir Lietuvos sutarta 1920 metais.

Mes, jaunimas, labai džiaugėmės  sugrįžusiu
Vilniumi, nors ne bu vome linkę sovietams už tai dė-
koti, žinodami, kad į Lietuvą bus įvesti Raudo no sios
armijos daliniai, tariamai „ap saugoti” Lietuvos ne-
priklausomybę. Lietuvoje tuo kritišku metu viena
po kitos keitėsi vy riausybės – pradedant kun. Vlado
Mi ro no, gen. Jono Čer niaus ir baigiant Antano Mer-
kio.

Mano tėvai, kurie Rusijoje buvo pergyvenę ten
vykusią žiaurią re vo liuciją, kaip ir dauguma vy-
resnių žmo nių, liūdnai, bet pranašingai sakydavo:
„Vilnius mūsų, bet Lietuva – rusų”. 1939-ieji metai
artėjo prie pabaigos, ir mes pajutome, kad karo neiš -

vengsime, ir kad Lietuvos vyriausybės paskelbtas
neutralumas jos gali neišgelbėti. Pradėjome su-
prasti, kad karo eigoje gali tekti iškentėti bent lai-
kiną okupaciją. Prisimenu, kad mano kartos jauni-
mas buvo labiau linkęs sutikti su laikina rusų oku-
pacija, o ne Vokietijos. Kodėl?

Mes galvojome, kad iš tuomet pergalingai atro-
dančios Vokietijos bus sunkiau išsivaduoti, tuo
tarpu kai sovietai mums atrodė, kaip milžinas ant
molinių kojų, neįstengęs įveikti net jiems ryžtingai
pasipriešinusių suomių. Mums atrodė, kad esame
už rusus „gudresni”, ir jų okupacijoje gyvenant
mums bus geriau negu „po vokiečiu”. Net ir tie, ku-
rie po Pirmojo pasaulinio karo buvo Rusijoje išgy-
venę su revoliucija atė ju sius žiaurumus, vylėsi, kad
praėjus 20 metų  po revoliucijos, rusai jau bus pasi-
keitę.

Kodėl aš visa tai prisiminiau? Lietu voje ir Vo-
kietijoje (!) šiemet buvo su rengti keli renginiai pri-
simenant di džiojo Mažosios Lietuvos veikėjo, filo-
sofo, rašytojo ir pedagogo dr. Viliaus Storostos-Vy-
dūno 145-ąsias gimimo ir 60-ąsias jo mirties metines
(1868–1953). Vienas iš tų ren ginių, „Vydūnas ir vo-
kiečių kultūra”, buvo surengtas Vydūno draugijos ir
kelio se balandžio mėnesio „Draugo” šeštadieninio
priedo atkarpose pla čiai ir įdomiai Vydūno draugi-
jos garbės pirmi ninko Vacio Bagdonavi čiaus apra-
šytas („Vydūnas ir jo veikla vokie čių–lietuvių san-
tykių kontekste”, balandžio 6, 13, 20).

Nors V. Bagdonavičius teisingai rašo, jog pa-
skutinius septynerius savo ilgo gyvenimo metus Vy-
dūnas praleido Detmold/Lippe, balandžio 23 d.
„Drauge” Pranas Jurkus patikslina, kad Vydūnas,
1945 metais ištrū kęs iš sovietų replių, pirmiausiai
atsirado Luebeck, kur jis buvo apgy vendintas lie-
tuvių stovykloje, ir ten aukštesniųjų klasių gimna-
zijos moki nių skautų globojamas. Sveikatai pasi-
taisius, 1946 m. jis buvo perkeltas į Detmold.

„Drauge” pasirodę straipsniai tapo man
geru akstinu dar kartą pa imti į rankas Vydūno
kapitalinį vei kalą „Siebent Hundert Jahre
deutsch-litauischer Beziehungen”, kurio antrą -
ją laidą 1982 m. išleido Čikagos akademikai
skautai. Toje stambioje, beveik 500 puslapių kny-
goje Vydūnas vokiečių tautą skaitytojui neprie -
kaiš tingai pristato kaip vertą pagarbos (to na-
ciams neužteko, ir jie Vydūną už tai net buvo

įkalinę).
Šią knygą Vydūnas rašė artėjant 700 metų su-

kakčiai nuo Vokiečių or dino įsiveržimo į baltų že-
mes. Sukak tį buvo numatyta rengti Tilžėje 1930 me-
tais. Ieškodamas istorinių kroni kų ir kitokių doku-
mentų, Vydūnas nesulaukė jokios pagarbos nei iš
valstybinių vokiškų įstaigų, nei iš bibliotekų. Į talką
jam atėjo tik buvęs jo mokinys iš Tilžės gimnazijos,
bū simasis garsus vokiečių kalbininkas dr. Viktor
Falkenhahn (1903–1987).

Ypatingą mano dėmesį knygoje atkreipė tai, kad
prieš Pirmąjį pasau linį karą, kai lietuvių tautai ne-
simatė jokios realios galimybės sukurti savo tau-
tinę valstybę, Vydūnas, panašiai kaip ir mes, tik
apie 30 metų vėliau, irgi nagrinėjo, kur, prasidėjus
karui, lietuvių tauta nukentėtų mažiau – „po rusu”
ar „po vokiečiu”? Vydūnas tuomet priėjo išvados,
kad Vokietija, kariškai pranašesnė, karą laimės, ir
kad būdama kultūringesnė ir huma niškesnė negu
Rusija, lietuviams, ieškantiems bent šiokio tokio
valstybingumo laipsnio, bus priimtinesnė.

Vokietijai pralaimėjus karą ir Lietuvai paskel-
bus nepriklausomybę, daug kas pasikeitė, nes pa-
aiškėjo dar prieš karą kaizerio vyriausybės puose-
lėti imperialistiniai tikslai. Vy dūnas Vokietijos jau
nebevadino žmo niškumą garbinančia valstybe.
Lietu vai atsiėmus Klaipėdos kraštą, o ypač Hitler
užgrobus valdžią Vokietijoje, visiems tapo aišku,
kad Lietuvai su tuometine Vokietija nebūtų buvę pa-
keliui.

Jei mes klydome 1939 m. mąstydami apie ga-
limą laikiną Lietuvos oku paciją, galvodami, jog Ru-
sija bus mums mažiau nuostolinga, klydo ir didysis
mąstytojas Vydūnas, duoda mas pirmenybę kaize-
rinei Vokie tijai. Mūsų klaidą sekė 50 metų tru kusi
Lietuvos okupacija. Trumpa laikė Vy dūno klaida
buvo jo paties suprasta jau nuo 1919-ųjų.

Klydome mes, jaunieji, 
klydo ir vyresnieji
ALEKSAS VITKUS
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LIETUVIO KONCERTAS NACIONALINĖJE MENO GALERIJOJE 

Apie savo tėvą papasakojo politikas Vytautas Landsbergis, pabrėžęs tėvo
charakterio bruožus, meilę Tėvynei, atliktus darbus ir įtaką vaikams. Seimo na-
rys Arimantas Dumčius pažymėjo, kad V. Landsbergio-Žemkalnio darbai pui-
kuojasi ne vien Lietuvoje, bet ir Indijoje, Vokietijoje, Australijoje. 

„Vytautas Landsbergis-Žemkalnis yra nepaprastai šviesi, Lietuvai nusi-
pelniusi asmenybė. Puikaus išsilavinimo, studijavęs užsienyje, baigęs archi-
tektūros mokslus Lietuvos universitete, šis laisvę ir savo Tėvynę mylintis žmo-
gus tapo savanoriu, dirbo ministerijose, mokslo įstaigose. Tai – talentingas ar-
chitektas, suprojektavęs daugybę nuostabių pastatų. V. Landsbergio-Žemkalnio
išmintis, patarimai kaip oras buvo reikalingi tada, kai Lietuva budo iš sąstin-
gio”, – sakė Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas ir Vytautui Landsbergiui
įteikė suvenyrą – Laisvės varpą.

Minėjime skambėjo Kauno styginių kvarteto atliekami klasikų kūriniai.
Aktorius Petras Venslovas skaitė V. Landsbergio-Žemkalnio laiškus, rašytus vai-
kams. Kaunėnų bendruomenės centro atstovai skaitė Bernardo Brazdžionio bei
savo kūrybos eiles. Po minėjimo jo dalyviai aplankė V. Landsbergio-Žemkalnio
kapą Petrašiūnų kapinėse, padėjo gėlių ir uždegė žvakes. 

Gegužės 26 d. Nacionalinėje meno
galerijoje, Washington, DC įvyko pia-
nisto Gabrieliaus Aleknos koncertas.
Koncerto metu G. Alekna atliko gar-
sios Lietuvos ir Lenkijos muzikų di-
nastijos – lietuvių kompozitoriaus ir
pianisto Vytauto Bacevičiaus ir jo se-
sers, lenkų kompozitorės ir smuiki-

ninkės Grażynos Bacewicz kūrinius.
Tarptautinio L. van Beethoven

pianistų konkurso Vienoje (2005) lau-
reatas Gabrielius Alekna – pirmasis iš
lietuvių, į garsiąją Juilliard mokyklą
New York priimtas skiriant visą sti-
pendiją. 2006 m. jis tapo pirmuoju lie-
tuviu, kuriam suteiktas šios mokyklos

muzikos menų daktaro
laipsnis. G. Alekna yra
keturiolikos konkursų
laureatas: paminėtini lai-
mėjimai Hilton Head
(JAV), Maria Canals (Is-
panija), M. K. Čiurlionio
tarptautiniuose konkur-
suose. Austrijoje pianis-
tas yra skambinęs su Vie-
nos radijo simfoniniu,
Baltarusijoje – su šios ša-
lies Valstybiniu simfoni-
niu, o JAV – su Juilliard
bei New Amsterdam (abu
New York) simfoniniais
orkestrais.

G. Alekna yra XX
a.  lietuvių kompozito-
riaus ir pianisto V. Bace-
vičiaus muzikos žinovas.
Jo muzikos menų dak-
taro disertacija apie V.
Bacevičiaus nespausdin-
tus kūrinius fortepijonui
buvo apdovanota Richard
F. French laimėjimu,
kaip geriausia New York
Juilliard mokyklos metų
disertacija. Ši disertacija
2006 m. pasirodė kartu su

Prisimintas Kauno garbės pilietis 
V. Landsbergis-Žemkalnis

G. Aleknos parengtu anksčiau ne-
spausdintų V. Bacevičiaus kūrinių
fortepijonui dvitomiu, išleistu Lietu-
vos muzikos informacijos ir leidybos
centro.

2012 m. G. Alekna kartu su žy-
miais pasaulio klasikinės muzikos at-
likėjais ir prodiuseriais įrašė V. Bace-
vičiaus kūrinius „Žodžiai”. Kompak-
tinė plokštelė su šiais kūriniais buvo
išleista Didžiosios Britanijos leidybos
bendrovės „Toccata Classics” ir plati-

nama tarptautinėje rinkoje.
Gabrieliaus Aleknos koncertas

Nacionalinėje meno galerijoje Was-
hington – Europos Sąjungos kultūros
mėnesio JAV programos dalis.

Š. m. lapkričio 20 d. Gabrielius
Alekna surengs koncertą garsiojoje
Carnegie Hall koncertų salėje New
York.

LR ambasados Washington informacija 

Gabrielius Alekna.

Atkelta iš 1 psl.
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VACLOVAS MAŽEIKA

Suvažiavimas vyko 2013 m. ge gu -
žės 18–19 dienomis Čikagoje. Pir -
moji suvažiavimo diena buvo

skirta Sąjungos narių posėdžiams, ku-
rie pra sidėjo 1 val. p. p. „Hilton Oak
Lawn” viešbutyje. Suvažiavimą ati-
darė Či ka gos skyriaus pirm. Irena
Dirdie nė, pakviesdama sugiedoti tau-
tos him ną. Jūratė Variakojienė pa-
kvietė pagerb ti mirusius narius šiais
žodžiais: „Per 63 metus tautinės min -
ties idealistai kūrė, statė veiklai gai -
res, aukojo savo laiką, jėgas, idėjas,
kad išlaikytų bei ugdytų lietuvišką
dvasią ir tautinės kultūros vertybes,
visomis išgalėmis rėmė tautos kovą
už nepriklausomos valstybės atstaty -
mą. Atlikę tautinę pareigą ir palikę
didelį įnašą Sąjungos veikloje, jie iš -
keliavo į Amžinybę. Prisiminkime ir
pagerbkime juos savo atsistojimu ir
minutės tyla.”

Sąjungos pirmininkas Petras Bu -
chas, pasveikinęs susirinkusius Są -
jun gos narius, pakvietė posėdžiui pir -
mi nin kauti vicepirm. Joną Varia kojį.
J. Variakojis, prieš pradėdamas po -
sėdžio programą, pareiškė, kad su va -
žia vimas turėtų pagerbti Vaclovą Ma-
žeiką, buvusį Tautinės sąjungos,
Korp! Neo-Lithuania vyr. valdybos ir
„Vil ties” draugijos pirmininką bei
nuolatinį šių organizacijų valdybų
narį, suteikiant jam Sąjungos garbės
nario vardą. Suvažiavimo nariai aud -
ringais plojimais pritarė šiam pasi-
ūlymui. V. Mažeika padėkojo už jam
suteiktą garbę ir pareiškė, kad Sąjun-
gos pirmininkas P. Buchas, jau 16 me -
tų pirmininkaujantis Sąjungai, yra
paaukojęs nepaprastai daug darbo va-
landų, jėgų, būdamas ne tik Tauti nės
Sąjungos, bet ir Tau tinių namų bei
Tautinio kultūros fondo valdybose ir
pasiūlė jam taip pat suteikti Sąjungos
garbės nario vardą. Suvažiavimas
audringais plojimais pritarė šiam pa-
siūlymui. To kiu būdu abu  – Vaclovas
Mažeika ir Petras Buchas – tapo Tau-
tinės sąjungos garbės nariais.

Boston skyriaus pirmininkė Bi -
ru tė Banaitienė kartu su Romu Veitu
papasakojo apie Boston skyriaus
veiklą. Skyriuje dar yra būrys narių,
bet į susirinkimus ateina vos keli. Jie
ruošia subatvakarius, knygų prista -
tymus, paskaitas. Buvo paminėti:
Giedrės Kumpikaitės filmo „Wings to
Re member” rodymas, dailininkės Ge-
mos Phillips meno darbų paroda ir kt.
Taip pat  prisideda prie kitų organi-
zacijų renginių. R. Veitas pasa kojo,
kad pardavę Tautinius namus ir gavę
nemažai pinigų, paskyrė stipen dijas
studentams, studijuojantiems jūri nin -
kystę.

Čikagos skyriaus pirmininkė I.
Dirdienė pranešė apie šio skyriaus
veiklą. Čikagos skyrius laikomas pa-
grindiniu, nes čia įsikūrusi ir vi sos
Sąjungos valdyba. Skyrius ruošdavo
Kūčias, vasaros metu suorganizuo-
davo piknikus, kurie buvo gana popu-
liarūs, talkindavo Sąjungos val dybai
ruošiant Kovo 11-osios minėji mus bei
literatūrinių konkursų apdo -
vanojimus. Pastaruoju metu rengi nių
su ma žėjo, nes sumažėjus dalyvių skai -
čiui ir pakilus kainoms, renginiai pa -
sidarė nuostolingi. Skyriaus valdyba,

reikalui esant, talkininkauja kitoms
organizacijoms.

Los Angeles skyriaus pranešimo
nebuvo, nes skyriaus pirm. Jonas Ta-
landis negalėjo atvykti.

Sąjungos pirm. P. Buchas padarė
išsamų pranešimą apie šios Sąjungos
veiklą. 2010 m. kovo 21 d. buvo su -
ruošta grožinės literatūros kon kurso
šventė, tuo pačiu buvo pa minėtas Lie -
tuvos nepriklausomybės atkūrimo
dvidešimtmetis, „Dirvos” laikraščio
95-metis ir Tautinės sąjungos 60 metų
sukaktis. Po šios šventės įvyko tary-
bos posėdis, kuriame buvo aptarta Są-
jungos veikla ir ateitis. Vi cepirm. Eu-
genijui Bartkui mirus ir ižd. Oska rui
Kremeriui susirgus, val dyboje buvo
likę tik trys nariai. Val dyba buvo pa-
pildyta pakviečiant Vac lovą Mažeiką
(vicepirmininkas) ir Jūratę Variako-
jienę (iždininkė). Daug rū pesčių su-
kėlė knygos „Tautinės min ties keliu”
leidimas. Knygą pra dėjo ra šyti Mečys
Treinys. Jam mirus tartasi su Jonu
Jasaičiu ir galutinai sutarta su Vy-
tautu Radžiumi. Taip pat rūpėjo kny-
gos „Lietuvos diploma tijos istorija”
antro tomo leidimas, ku rią rašė Vy-
tautas Žalys. Pagaliau antras tomas
buvo išleistas 2012 m. Su Vytautu Ža-
liu atsiskaityta, jam pažadėta suma
sumokėta. Likę pinigai paskutiniame
fondo tarybos po sėdyje išskirstyti ir
tuo pačiu Tau tinis kultūros fondas
2011 m. balan džio 6 d. nustojo veikęs.

Boston atstovas R. Veitas iš kėlė
klausimus apie pirmojo Lietu vos pre-
zidento Antano Smetonos palaikų per-
kėlimą į Lietuvą. Jis siūlė suvažia -
vimo vardu nusiųsti laišką Lietuvos
prezidentei, prašant prezidentūros
pritarimo ir sąlygų sudarymo palai -
kų perkėlimui. Algirdas Ma tulionis
paaiškino, kad pagal JAV įstatymus,
jeigu likę giminės neduoda sutikimo,
tai nėra jokios kalbos apie palaikų
perkėlimą. Paskutinis likęs gyvas gi-
minaitis yra prezidento Smetonos
anūkas Vytautas Smetona, su kuriuo
pirmiausia ir reikia  kalbėtis, o gavus
jo sutikimą, galima būtų ir preziden-
tei laišką pasiųsti.

Kalbant apie Tautinės są jun gos
tolimesnę ateitį P. Buchas pareiškė,
kad jis ir visa valdyba su šiuo su va -
žiavimu savo kadenciją užbaigia. Jis

Amerikos lietuvių tautinės sąjungos suvažiavimas 

ALTS valdyba ir svečiai. Iš k.: Jonas Variakojis, Irena Dirdienė, Petras Buchas, Danguolė Bartkuvienė, Algirdas Matulionis, Birutė Ba -
naitienė, Romas Veitas, Vaclovas Mažeika ir Jūratė Variakojienė.

toliau nesutinka būti pirmininku ir
siūlė Sąjungos valdybą perkelti į Bos -
ton, o B. Banaitienę rinkti Sąjungos
pirmininke. B. Banaitie nė griežtai
atsis akė būti renkama. Buvo siūlomas
R. Veitas, kuris irgi nesutiko bū ti ren-
kamas. V. Mažeika aiškino, kad Są-
junga yra gyva, trys skyriai veikia ir
yra reika linga Sąjungos valdyba, rei-
kalingas naujas Sąjungos pirmi nin -
kas. Buvo siūlomi ir kiti kandidatai,
bet nė vie nas suvažiavime dalyvau-
jančių nesutiko būti renkamas. Tokiu
būdu šis klausimas buvo paliktas at-
viras.

Popietinis posėdis buvo skirtas
„Vilties” draugijai, kuri leidžia tau -
tinės minties laikraštį „Dirva”. „Vil -
ties” draugijos pirmininkas Algirdas
Matulionis pranešė, kad atsiliepimai
apie laikraštį yra geri, santykiai su
redaktoriumi Vytautu Radžiumi – ko-

rektiški. Gaila, kad redaktorius Vy-
tautas Radžius dėl sveikatos ne galėjo
suvažiavime dalyvauti. Prenu me ra -
torių skaičius nuolat mažėja, nes nau-
jai atvykę lietuviai nėra linkę laik-
raštį prenumeruoti. Laikraščio leidi-
mas yra nuostolingas, pašto išlai dos
kaskart auga, tenka remtis tik prenu-
meratorių aukomis, atsitiktiniais pa-
likimais ir atskirų asmenų stambes-
nėmis aukomis. „Vilties” drau  gijos
valdybą sudaro: A. Matu lionis, Rūta
Sakienė, dr. Stepas Matas ir Antanas
Minkūnas.

Antra suvažiavimo diena sekma-
dienis, gegužės 19 d., buvo skirta Tau -
tinės Sąjungos išleistos knygos „Tau -
tinės minties keliu” pristatymui, ku-
ris vyko Čiurlio nio galerijoje, Jau -
nimo centre.

Meninę programą atliko lietuvių liaudies muzikos ansamblis „Gabija”. Iš k.: Min daugas,
Algirdas, Genutė ir Lukas Razumai.                                       Jūratės Variakojienės nuotr.

Nukelta į 15 psl.
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JAV Lietuvių Bendruomenės
Mar  quette Park apylinkės valdyba
sek madienį, gegužės 19 d.,  sukvietė
lie tuvius į metinį suvažiavimą. Jis vy -
 ko  Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa-
rapijos salėje. Atvykę dalyviai rado
pa trauk liai paruoštą vaišių stalą – jų
laukė su muš tinukai, saldžios bande-
lės, lietuviškas sūris ir gėrimai.

Nepaisant to, kad tą pačią popie tę
Čikagoje vyko daugiau renginių –
ALT sąjungos knygos pristatymas,
„Dainavos” koncertas, Vyčių su si -
 rinkimas, o dar malonus pavasarinis
oras traukė į gamtą, – susirinko nema -
žai žmonių.

JAV Lietuvių Bendruomenės
Mar  quette Park apylinkė – dar nau ja.
Ji suburia Čikagos piet va karių bei ar-
timųjų priemiesčių lietuvius.

Suvažiavimą atidarė apylinkės
pirmininkė Aušrelė Sakalaitė. Savo
veiklos pranešime pirmininkė kal -
bėjo, kad pereitą rudenį dalyvavo JAV
LB Tarybos metiniame suva žia vime
Atlanta mieste. Tuomet ji pri statė apy-
linkės veiklą ir pakvietė kitas LB apy-
linkes aplankyti Švč. Mergelės Ma -
rijos Gimimo parapiją ir pasigrožėti
ypatinga, nuostabiai gražia parapijos
bažnyčia. Malonu, kad   pir mininkė
skleidžia gerą žodį – ne tik apie mūsų

veiklą, bet ir apie tai, kas mes esame,
kas mums svarbu.

Valdybos nariams pristačius pro-
tokolą ir veiklos bei finansinius pra -
ne šimus, aptarėme rūpimus klausi -
mus. O rūpi ALVUD’o (didžiulis dau-
giabutis namas arti parapijos) pasta-
tas ir jo likimas.  Žmonės pasi gen da
„Seklyčios”  –  svarstėme, ar būtų ga -
 li ma, kad ten veiktų bent valgykla?
Kal bėta ir apie radijo valandėlę – ko -
kios būtų galimybės ją atnaujinti?
Tiesioginių atsaky mų, žinoma, nebu -
vo, bet apylinkės pirmininkė paža dėjo
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Cook apygardos iždininkė pristatė informaciją lietuvių kalba

Stanley Balzekas, Jr., Cook apygardos iždininkė Maria Pappas,
Pat Michalski ir LR gen. konsulas Čikagoje Marijus Gudynas.

Ritos Janz nuotr.

KARILĖ VAITKUTĖ

Gegužės 23 d. Cook apygardos
iž dininkės Maria Pappas įs -
taigoje vyko informacinių lei-

dinių lietuvių kalba pristatymas vi-
suomenei. Daly vavo iždi ninkė Ma-
ria Pappas, Lietu vos Respublikos ge-
neralinis konsulas Čikagoje  Mari-
jus Gudynas, Balzeko lietuvių kultū-
ros muziejaus prezidentas Stan ley
Balzekas, Amerikos Lietuvių Ta -
rybos pirmininkas Saulius Kuprys,
kiti lietuviškos visuomenės atstovai. 

Renginio metu buvo pristatyti
keturi informaciniai lankstinukai
lietuvių kalba: Naujo būsto savinin -
ko vadovas, Kuko apygardos (Cook
Coun ty) gyventojai, Nuosavybės mo-
kesčio mokėjimo vadovas, Skaitykite
sa vo sąskaitą, Sužinokite, kur panau -
dojami jūsų sumokėti mokesčiai ir Pi-
nigų taupymas jums. Prie lankstinu -
kų vertimo į lietuvių kalbą projekto
prisi dėjo Aušra Ąžuolaitytė, Vytenis
Kir velai tis, Andrius Remeikis, Karo -
lina Rau ličkytė-Stiglich  ir Agnė Ra -
no  nytė. 

Cook apygardos iždininkė sten-
giasi, kad informacija būtų prieina -
ma visiems Cook apygardos gyven-
tojams. Keletas informacinių lanks -
ti   nu kų šiuo metu yra išversta į 22
kal  bas: albanų, arabų, asirų, bulga -
rų, ki nų, kroatų, čekų, vokiečių,
grai kų, ita lų, japonų, korėjiečių, len -
kų, lietuvių, rumunų, rusų, serbų,
slovakų, ispa nų, tailandiečių, ukrai-
niečių ir urdu. Šiomis kalbomis kal-
bantieji gy vena Cook apskrityje. No-
rintieji gau ti informacinius leidinu-
kus lietuvių kal ba turėtų kreiptis į
iždininkės įstaigą. Jos internetinės
svetainės ad resas:

www.cookcountytreasurer.com.

Informacinių leidinukų lietuvių kalba pristatymas Cook apygardos iždo valdytojos įstaigoje.
LR gen. konsulato Čikagoje nuotraukos

Aušrelė Sakalaitė.

Lankstinukai lietuvių kalba.

Įspūdžiai iš JAV LB Marquette Park
apylinkės suvažiavimo

pasidomėti šiais klausimais. 
Remiantis suvažiavime per skai -

tytu protokolu,  pereitais metais taip
pat buvo iškelti klausimai dėl „Sek ly -
čios” ir radijo valandėlės. Jie vis dar
rūpi, bet vis dar neišspręsti. Gal apy-
linkė per maža viena šiuos klau simus
išspręsti? Gal reikia pasitarti su kito-
mis organizacijomis, ar suburti komi-
tetą tuos klausimus ištirti? 

Iškilo klausimas ir dėl apylinkės
veiklos, ko  norėtų jos nariai – galbūt
kokių kultūrinių renginių, paskaitų,

iškylų.  Buvo pasiūlyta veikla, dabar
laukiama atsiliepimų.

Iškeltas klausimas ir apie apy lin -
kės narių skaičių. Pirmininkė primi -
nė, kad kiekvienas lietuvis, sulaukęs
18 metų, gali priklausyti Bendruo -
menei. Tik kaip sudominti jaunimą?

Žmonėms reikia sueiti ir pasitarti
rūpimais klausimais, reikia susibur ti.
Bekalbant gimsta dau giau su ma ny -
mų, o pasitarus, kartais ir su ran da mi
atsakymai į rūpimus klau si mus.          

Gegužės 18 d. LR  prezidentė Dalia Grybauskaitė apsilankė Kristijono Donelaičio
mokykloje Washington, DC. Visų lietuvių vardu JAV LB Krašto valdybos visuome-
ninių reikalų tarybos pirm. Danelė Vidutienė prezidentei  prisiminimui  įteikė JAV
LB išleistą Algio Luko knygą  ,,Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje”.               

Džojos Barysaitės nuotr.
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SKAUTYBĖS KELIAS

Visi jūrų, žemės ir oro skautai kviečiami 
dalyvauti jūrų skautų-budžių buriavimo sueigose

Skautai ir jų tėveliai išmoks tvarkyti ir buriuoti vienstiebį ,,Pearson Com man -
der 26” burlaivį „Baltija”.
Skautai įsigys LSB (Lietuvių skautų brolijos) buriavimo specialybę bei BSA

(Boy Scouts of America) ,,Small Boat Sailing” nuopelnų ženklelį – merit badge.
$75 registracijos mokestis padengia burlaivio naudojimo išlaidas. 
Renkamės Burnham uoste (tarp Soldier Field ir McCormick Place ) 
· šeštadienį, birželio 1,    11–2 val. p. p. (gali tęstis ilgiau)
· sekmadienį, birželio 9, 11–2 val. p. p.  (gali tęstis ilgiau)
· šeštadienį, birželio 15, 11–2 val. p. p. (gali tęstis ilgiau)
· šeštadienį, birželio 22, 11–2 val. p. p.  (gali tęstis ilgiau)
· šeštadienį, birželio 29, 11–2 val. p. p.  (gali tęstis ilgiau)

Registracija: j.b. Vilius Dundzila, 773-593-7500, dundzila@yahoo.com.

SPARNAMS PRISIMINTI
DR. VIKTORAS STANKUS

Gegužės 19 d. Cleveland Lie-
tuvių namų ,,Gintaro” res-
torano patalpose Akademi-

nis skautų sąjūdis visuo me nei pri -
s ta tė dokumentinį filmą ,,Wings To
Remember”. Gausiai susirinkę
žiū  rovai sutiko jį labai teigiamai. 

Filmuotame Čekijos Respubli -
ko  je, Lietuvoje bei JAV,  filme  taip
pat mato me prieškarines Lietuvos
bei so vie tų ir nacių okupacijos lai -
kų archyvines nuotraukas ir vaiz -
di nę me džiagą. Jo režisierė, scena-
rijaus autorė ir pasakotoja (kartu su Dariumi Sužiedėliu) – dr. Giedrė Kum-
pikaitė, o filmo herojus – jos tėvelis Julius Kumpikevičius (Kumpikas). Dr.
Giedrė anksčiau priklausė Korp! Neo-Lithuania, dirbo JAV Lietuvių Ben-
druomenės valdybose, dabar dalyvauja lietuviškoje New York veikloje. 

Julius Kumpikevičius (Kumpikas) būdamas jaunuoliu darbavosi sklan-
dytuvų gamykloje Mažeikiuose, sklandydavo nuo Nidos kopų. Jis dirbo
avia cijos mechaniku  Kauno Aleksoto aerouosto (tuo metu taip vadina -
mu) Lietuvos Aviacijos klube. Paskirtas į LR atstovybę Prahoje dirbti vai-
ruotoju, J. Kumpikevičius nusprendė mokytis  skraidyti lėktuvu. Išlaikęs
lakūno egzaminus, 1934 m. liepos 1 d. J. Kumpikevičius  pasiryžo iš Prahos
per Vokietiją nuskristi į Kauną, taip pagerbti drąsų Dariaus ir Girėno už-
mojį.

Skrydis  vyko su nuotykiais. Dėl  blogų oro sąlygų ir įvairių techninių
nesklandumų priverstas nusileisti Vokietijoje, J. Kumpikevičius turėjo įro-
dyti naciams, kad nesąs šnipas.

Kelionė toliau tęsėsi per Dancigą, Karaliaučių, o artėjant link Kauno
Aleksoto oro uosto, kur jo pasitikti susirinko žmonių minia, beveik  pasikar -
tojo Dariaus ir Girėno tragedija – lėktuvas ore apsivertė, o J. Kumpikevičius
paskutinę minutę vos spėjo jį suvaldyti ir grąžinti į reikiamą padėtį.

Dr. G. Kumpikaitė pasakojo, kad grįžęs į Lietuvą, jos tėvelis Šaulių Są-
jungoje įsteigė aviacijos skyrių. Šiandien Mažeikių oro uostas pavadintas
J. Kumpikevičiaus vardu. 

Nuotraukoje – kadras iš filmo. Drąsus lakūnas Julius Kumpikevičius.

Washington „Rambyno” vietinin kija sukvietė lietuvių bendruomenę į
Kaziuko mugę ir pagerbė sesę Aldoną Bobelytę-Petraitienę, „Min-
daugo ir Pušyno” draugovės draugininkę. Sesė Aldona nuo vaikystės

yra jūrų skautė, o nuo 2010 m. eina drauginin kės pareigas. Sesė Aldona sto-
vyklaudavo Rako stovykloje ir penkmetinė se Jubiliejinėse bei Tautinėse sto-
vyklose. Augdama skautiškoje aplinkoje, ji tapo Gintarė. Vėliau ištekėjo už
skau to vyčio Tolando ir susilaukė keturių vaikų: Renatos (jūrų skau tė), Antano
(oro skautas), Vikto rijos (ūdrytė) ir Jurgio (giliukas). 

Lietuvių skautų sąjungos pir mi ja patvirtino siūlymą suteikti Aldo nai
jūrų paskautininkės laipsnį. Iškilmingą įžodį vedė v.s. Meilė Mic kienė. Pagal
jūrų skaučių tradicijas žalias kaklaraištis buvo įmerktas į kriauklę su Baltijos
jūros vandeniu, tada užrištas ant naujos skautininkės kaklo. Po iškilmių vyko
sveikinimai ir toliau tęsėsi Kaziuko mugė. 

PRIT. SK. GYTIS 
KAVALIAUSKAS

Š. m. balandžio 13 d. naujoje „Bar -
clays Center Arena”, Brooklyn,
NY vyko svarbiausias visos

Ame ri kos jaunimo krepšinio tur ny -
ras – „The Jor dan Brand Classic”. Šia -
me tur ny re dalyvavo geriausi gimna-
zijų krep šininkai iš Amerikos ir Euro -
pos, ku rie žais aukščiausioje univer-
sitetų lygoje. Stebėti jaunuosius talen -
tingus krepšininkus į varžybas atvy -
ko įvai rių NBA, Europos gimnazijų
bei ko mandų žvalgai (scouts). Tarp
žiūrovų – buvęs Lietuvos rinktinės
krep ši ninkas, krepšinio legenda Ar-
tūras Karnišovas. Jis dabar yra „Roc-
kets” Director of  Scouting. Kai žaidė
Euro pos ir Amerikos krepšininkai,
varžybas jis stebėjo atstovaudamas
savo klubui – Houston „Rockets”.

Kiti ypatingi turnyro svečiai bu -
vo iš aukščiausios krepšinio lygos
(NBA): Carmelo Anthony, J. R. Smith,
Amare Stoudamire ir ne Spike Lee.
Bet didžiausia tos dienos žvaigždė bu -
vo dainininkas Drake, kuris po var-
žybų surengė savo pasirodymą.

Kadangi tai buvo Jordan vardo
turnyras, paskutinėse varžybose, ku -
riose grūmėsi geriausi Amerikos
krep šininkai, pasirodė Michael Jor -
dan. Šios varžybos man buvo labai
svar bios, nes vienas iš komandos tre -
nerių, atstovaujantis EAST koman dą,
buvo mano geras draugas Mark Tay-
lor. Jis – St. Benedicts Prep. pa grin -
dinis treneris. Toje mokykloje žai dė

dar vienas gerai NCAA ir Lie tuvos
krepšinio pasaulyje pažįstamas žai-
dėjas – Gilvydas Biruta. Jis dabar at-
stovauja University of  Rhode Island.
Prieš keletą metų Gilvydas Biruta, su
savo komandos draugu Aaron Brown,
taip pat dalyvavo „The Jordan Brand
Classic” turnyre.

Kova buvo įtempta. Komandos
žaidė taškas į tašką, bet galų gale lai -
mėjo WEST komanda rezultatu:
102:98.

Po varžybų į sceną pakilo Drake,
jis padėkojo visiems žaidėjams už gau-
siai „Barclays Center” aikštelėje iš-
lietą prakaitą ir už gerai surengtą tur-
nyrą. O tada – smagiai klausėmės jo
naujausių „hitų”.

Po varžybų buvo smagu pasima -
tyti su gerais draugais Artūru Karni -
šovu ir Mark Taylor, aptarti varžybų
akimirkas bei krepšininkų žaidimą.
Man buvo didelė garbė dalyvauti to -
kia me dideliame, nuostabiame rengi -
nyje – ypač kai gali pamatyti NBA
atei ties laiptais kylančius žaidėjus.

Popietė su geriausiais krepšininkais

„Tauro-Neringos” tunto New York prit. sk. Gytis Kavaliauskas (deš.) su Artūru Karnišovu.

Pirmoje eilėje iš k.: skautininkės Daiva Orentienė, Laura Lauciūtė, Janina Čikotienė,
Irena Jankaus kienė, j.ps. Aldona Petraitienė, Meilė Mickienė, Audronė Pakštienė, Aldo -
na Kindurienė, vyr. skautė Joana Buivienė. Antroje eilėje: skautinin kai Audrius Kir ve -
laitis, Tomas Sku čas, Paulius Lukas, Tomas Dundzila, Paulius Mickus. Už jų – draugo vės
na riai.                                                                                                                    Algio Luko nuotr. 

Sesė Aldona tapo jūrų paskautininkė
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,,DRAUGO” LIETUVIUKAI

Redaktorė Laima Apanavičienė • El. paštas: laimaa@hotmail.com

Gegužės 21 d. sukako 450 metų nuo pirmosios
lietuviškos knygos autoriaus, evangelikų liu-
teronų kunigo, giesmių kūrėjo ir vertėjo

Martyno Mažvydo mirties. M. Mažvydo „Katekiz-
mas” – tai pirmasis spausdintas kreipimasis į lietu -
vius gimtąja kalba. Jis mums artimas, nes mūsų
mo kykla yra Ragainės (Neman), kur M. Mažvydas
gyveno 14 metų, rajone. Tą dieną mokyklos biblio-
tekoje su lietuvių kalbos ir etnokultūros mokiniais
šventėme kalbos ir knygos dieną.

Mokyklos kraštotyros muziejui paruošėme ap-

lankalą apie M. Mažvydo gyvenimą, literatūrinę
veiklą, straipsnių ir knygų apie autorių bibliogra-
fiją.

Mokiniai deklamavo eilėraščius apie Lietuvą,
kalbą, knygą, padainavo lietuviškų dainų, žaidė žai-
dimus. Šventėje dalyvavo mokyklos direktorius Ju-
rijus Uzercovas, bibliotekos vedėja Margarita Tamo -
 šaitytė-Rotar, armėnų bendruomenės atstovė Ruza -
na Aleksanian. Apibendrinome fakultatyvo darbą
per šiuos mokslo metus. Mokyklos direktorius pa-
sidžiaugė, kad mokiniai mokosi lietuvių kalbos, lin-

kėjo sėkmės ir siekti gerų rezultatų.
Mokiniai gavo dovanėlių: lietuviškų knygų ir

žurnalų, rašiklių, pieštukų, flomasterių, užrašų
knygelių ir kitų suvenyrų, lietuviškų saldumynų.
Už šias dovanėles dėkojame Mažosios Lietuvos lietu -
vių draugijai Čikagoje, prof. Vytautui Landsbergiui
ir jo patarėjai Daivai Laurėnienei.

Nuotraukose:  Kalbos ir knygos šventės Uljano -
vo vidurinėje mokykloje akimirkos.

Emilijos Algaudės Bukontienės tekstas ir nuotraukos

Nuskambėjo paskutinis šių mokslo metų skambutis Maironio lituanistinėje
mo kykloje, Lemont, IL. Mokykla šiais metais išlydėjo 29 abiturientus, 41 šeštokėlis
atei nančiais mokslo metais pravers aukštesniosios mokyklos duris. 

Paskutinę mokslo metų dieną pa čius mažiausius iš balionų padarytomis figū -
rė lėmis stebino klounas Vytautas Vizgirda. Nepamiršo jis ir mokytojų – juos links -
mi  no dalindamas „obuo liu kus”. Nuotraukose – Maironio lituanis tinės mokyklos
moks lo metų užbaigimo akimirkos. 

Linkime visiems geros, linksmos, įspūdžių pilnos vasaros! Iki pasimatymo ru -
denį.                                                           Maironio lituanistinės m-los administracija

Balandžio pabaigoje Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai sulaukė viešnios iš Lietu -
vos. Beveik mūsų mokinukų bendraamžė Eglė  Česnakavičiūtė, ,,Misija Sibiras 12” dalyvė
mūsų mokiniams vedė dar vieną nuostabią istorijos pamoką. Ji pristatė šį jaunimui gerai ži-
nomą projektą, parodė nuotraukas, bendravo su mokiniais ir mokytojais. Esame dėkingi ger-
biamai Ritonei  Rudaitienei, prisidėjusiai prie šio susitikimo suorganizavimo. Įspūdžiai iš pir -
mų lūpų, asmeninis prisilietimas prie tų vietų, apie kurias skaitėme Rūtos Šepetys knygoje
„Tarp pilkų debesų” ir apie kurias pasakojo pernykštė paroda Balzeko muziejuje, neįkainoja -
mi. Džiaugiamės, kad galėjome susipažinti su tikra Lietuvos patriote, jauna lietuvaite Egle
– pavyzdžiu visiems – mažiems ir dideliems.

Nuotraukoje: Eglė Česnakavičiūtė su Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniais ir mo-
kytojais.                                                                                                       Audronės Sidaugienės nuotr.

Svečiuose – ,,Misija Sibiras’12” dalyvė

Kalbos ir knygos šventė

Baigėsi mokslo metai
Maironio lituanistinėje
mokykloje, Lemont, IL

Klounas Vytautas Vizgirda su jaunai siais maironiečiais.

Sveikiname visus, baigusius JAV lituanistines mokyklas
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Lucas Cranach Vyresnysis „Madona su Kū dikiu po obelimi”. 
Lietuvos dailės muziejaus archyvo nuotr.

Algirdas Motuza – kompozitorius, dai-
nininkas. Jo kūrybinėje krai tė je – ke -
li šimtai kūrinių. Lietuvoje Algirdas

žinomas kaip koncertuojantis dainininkas,
padovanojęs Lie tuvos klausytojams šimtus
koncertų, kas metais paruošdamas vis po
naują programą. Daugiau nei dešimt metų
bendradarbiavo su Lietuvos radijo ir televi-
zijos orkestru. Šiam orkestrui yra parašęs
nemažą pluoštą  muzi kos. Jo sukurtos dai-
nos dažnai skamba daugelyje radijo bei  te-
levizijų stotyse. Gerai žinomos jo dainos
„Palai mink, Dieve, mus”, „Sugrįžau”, „Že -
maitija”, kūriniai, skirti tėvui ir mami. Lie-
tuvos muzikų sąjunga yra išleidusi Algirdo
septynis dainynus. Juose – dainos, romansai
suaugu siems ir vaikams. Ant jo stalo inst-
rumentinės muzikos knyga  „Dešimt minties
akimirkų” – tai gana sudė tingi kūriniai for-
tepijonui. Algirdas yra įrašęs devynias soli-
nes kompaktines plokšteles. Praėjusiais me-
tais kompozitorius kartu su talentinga mu -
zike Loreta Janulevičiūte išleido naują due-
tinės muzikos plokštelę „Aš myliu”. Bai-
giama įrašyti antra šio klausytojų pamėgto
dueto kompaktinė plokštelė „Jei tavęs ne-
būtų”. Algirdas ir Loreta JAV yra surengę
ne vieną koncertą. Jų lyrinės dainos malo-
nino ir džiugino klausytojų šir dis. Rudenį su
nauja programa „Jei Tavęs nebūtų” daini-
ninkai ruošiasi koncertinei kelionei po
Ameriką.  

Algirdas dešimt metų gyvena gražiame
Palos Park. Čia jis įkūrė privačią įrašų stu-
diją,  kurioje sėkmingai dirba. Pagal užsa-
kymus rašo ir orkestruoja dainas bei inst-
rumentinius kūrinius, įrašinėja kompakti-
nes plokšteles. Algirdas sako, kad jam labai
malonu dirbti su profesio nalais, jie visada
ži no, ko nori ir kaip turi skambėti jų kūri-
nys. Jau antri metai Algirdas dirba  muzi kos
mokytoju Maironio lituanistinėje mokyk-
loje, Lemont. Yra šios mokyklos dai nuojan -
čiam jaunimui parašęs soli nių ir chorinių
dai nų. Jo sukurta dai na „Žeme mūsų gim-
toji” skambėjo abiturientų išleistuvių dieną.

„Saulutės” organizuojamame lab da  ros
koncerte, klausytojai be jau ge rai žinomų
dai nų išgirs ir naujų. Jų melodijos vedžios
širdis meilės la bi rintais, primins gražius
Lietuvos vaiz dus. Kaip rašo Algirdas vie-
noje dainoje:

Virš žydinčio šilo,
Į dangų pakilo
Melodija ryto šviesi.
Ji palietė saulę ir saulė sušilo
Jos dieviškame skambesy.    

Loreta Janulevičiūtė Lietuvoje buvo ži-
noma kaip talentinga pedago gė. Ji ilgus me-

tus dirbo Kauno mies to muzikos mokykloje
„Varpelis”, va dovavo jaunesnio amžiaus
berniukų chorui, mokė juos dainavimo, vė-
liau įkūrė privačią estrados studijos „Tu ir
Aš”. Loretai persikėlus į JAV, pedagoginis
darbas nenutrūko, ji oficia liai įregistravo
studiją tuo pačiu „Tu ir Aš” pavadinimu Ili-
nois valstijoje. Dirbant įdėta daug kūrybinio
darbo, daug mokinukų su gilesniu muzikos
supratimu išleista į gyvenimą. Kai ku rie jos
auklėtiniai tęsia muzikų ke lią. Loreta nuo
mažens buvo apsupta muzikos, jos tėvelis
giedojo bažny čiose ir kaip choristas, ir kaip
solistas. Loreta nuo septynerių metukų mo-
kėsi griežti smuiku, vėliau perėjo į diriga-
vimą.

Neramus būdas neleido dirbti vienoje
srityje, ji išbandė save kompozicijoje ir ten
įtvirtino save kaip kūrėja. Parašė daug gra-
žių dainų vaikams ir suaugusiems. Jos su-
kurta ir pačios atliekama „Malda” kiek -
vieną kartą jaudina iki ašarų. Dainą „Jei ta-
vęs nebūtų” įrašė kartu su kom pozitoriumi
A. Motuza, dai ną „Tėvui” paskyrė savo mie-
lam tė veliui Bronislovui Janulevičiui. Lo -
re ta  rašo ne vien dainas, jos ins tru men tinis
kūrinys „Į šviesą” skamba švelniai ir jaudi-
nančiai. Kaip sako muzikos mylėtojas kun.
Jaunius Kel p šas, šis kūrinys turėtų skam-
bėti sutuoktuvių proga. Gražiai išplėtota
tema verčia mąstyti ir žavėtis garsų švel-
numu. Loretos mintyse – daug naujų  projek -
tų. Ji žavisi gyvenimu, kuriame surado save.
Įrašai ir kon cer tai su Algirdu, atskleidė
naują  mu  zikos užuolaidą. Loreta džiaugiasi
kiekvienu įrašytu kūrinėliu kaip sa vo gi-
mimu. Anot kompozitoriaus A. Motuzos, Lo-
reta savo gabumais len kia ne vieną muziką,
ji dainuoja šir dimi, rašo širdimi ir gy vena
muzika. Tokie pagyrimo žo džiai Loretai ne -
pa tinka, ji nori likti kukli, nori gy venti mu -
zi ka.

Loreta su pasidi džiavimu kalba ir apie
savo du sūnus Tomą ir Liną Umbrasus, ku-
rie savo sugebėjimais sparčiai vejasi mamą.
Abu jie sėkmingai vaidina teatro sam būrio
„Žaltvykslė” spektak liuose.

Loretos credo: Gyventi gražioje mei lėje
po laisvu dangum, būti nuo nie ko nepriklau -
soma, profesionaliai kurti muziką iš fantas-
tinių gamtos garsų bei dieviškojo grožio.

Nuotaikingas Algirdo Motuzos ir Lore-
tos Janulevičiūtės labdaros koncertas ,,La-
bas, vasarėle” vyks sek ma die nį, birželio 30
d., 12:30 val. p. p. Pa saulio lietuvių centro di-
džiojoje salėje, Lemont. Visus maloniai kvie -
čia šio koncerto organizatoriai – Lie tu vos
vai kų globos būrelis ,,Sau lutė”.  

,,Saulutės” info

Loreta Janulevičiūtė ir Algirdas Motuza.             

Į Vilnių atkeliavo garsusis
Lucas Cranach paveikslas

Vilniaus paveikslų galerijoje bir želio 4 dieną atida-
roma vieno paveikslo paroda – visuomenei bus prista -
to mas vokiečių dailininko Lucas Cra nach Vyresniojo

(1472–1553) tapybos pažiba „Madona su Kūdikiu po obelimi”
iš Ermitažo muziejaus Sankt Pe terburg rinkinių. „Madona
su Kū di kiu po obelimi” yra vienas vertingiausių Ermitažo
muziejaus Vakarų Europos tapybos rinkinio eksponatų, Re-
nesanso epochos genijaus L. Cra nach Vyresniojo kūrinys, su-
kurtas brandžiuoju dailininko kūrybos lai kotarpiu, patrau-
kiantis dėmesį me  ni ne kokybe, atlikimo meistriškumu, dau-
giaprasme simbolika. Pasak mu ziejininkų, vieno paveikslo
paroda turi didelių privalumų – leidžia žiū rovams ilgėliau
sustoti ir įsigilinti į ge nialų kūrinį, apžvelgti ne tik jo vi-
sumą, bet ir pastebėti smulkias, bet reikšmingas detales.

L. Cranach dailės išmoko iš sa vo tėvo. Iš pradžių jo pa-
vardė skam bėjo kitaip, vėliau dailininkas pasivadino savo
gimtinės Cranach var du. Jau nys tėje Dunojaus slėniu nu -
keliavo į Vie ną, kur praleido pirmuosius XVI a. metus, savo
dailės sti liumi sekda mas Albrecht Durer. Nuo 1505 m. gy veno
Wittenberg, tarnavo karaliui Fryd rychui Išmintingajam,
tapė Sak sonijos didikų portretus, bi čiuliavosi su reformaci-
jos pradi ninku Martin Lu ther, sukūrė daug jo portretų. Nors
Lucas Cranach perėjo į liutero nų tikėjimą, jis ir toliau kūrė
Švč. Mer gelės Marijos ir šventųjų pa veikslus remdamasis
tradicine iko no  g rafija.

Abu L. Cranach sūnūs taip pat ta po dailininkais. L. Cra-
nach Vyres nysis mirė Weimar, sulaukęs 81-erių ir palikęs
daugiau kaip 400 dai lės dar bų. Po tėvo mirties Lucas Cra nach
Jaunesnysis perėmė dirbtuvę ir tęsė tėvo kūrybą.

L. Cranach Vyresniojo darbų tu ri garsūs Europos ir
Amerikos mu zie jai, nemažai darbų saugoma Len ki jos ir Ru-
sijos muziejuose, išlikę dai lininko kūrinių ir kai kuriose Vo-
kietijos, Lenkijos bažnyčiose.

Į Vilnių atvežamas paveikslas iš Valstybinio Ermitažo
muziejaus Sankt Peterburg yra vienas iš gražiausių dai -
lininko vėlyvojo laikotarpio kūri nių. Jame vaizduojama po
obelimi sė  dinti susimąsčiusi rusvaplaukė Švč. Mergelė Ma-
rija, abiem rankom apglėbusi nuogą Kūdikėlį Jėzų, ku ris
stovi ant jos kelių ir žvelgia į žiū rovą, vienoje rankoje laiky-
damas obuo lį, kita tiesdamas duonos kriauk šlę. To lumoje ma-
tyti ant uolos stūksanti pi laitė, dar toliau – vandens tel kinys
ir uolėtos kalvos. Teigiama, kad kurda mas peizažus įkvė-
pimo dai lininkas sėmėsi iš Dunojaus pak rančių kraštovaiz-
džio.

Paveikslas pasižymi meistriška kompozicija, subtilio-
mis spalvomis, kuriančiomis žėrėjimo įspūdį. Kom po zicijos
iškilmingumas, sustip rin tas frontalios Jėzaus kūno padė -
ties, nu teikia rimčiai ir pabrėžia simbo linę paveikslo
prasmę. Jėzus ir Ma rija prieš žiūrovą iškyla kaip nauja sis
Adomas ir naujoji Ieva – per Ievą ir Adomą į pasaulį atėjo
nuo dėmė ir mirtis, o per Mariją ir Jėzų ateina Išganymas ir
amžinasis gyve nimas. Marija sėdi po obelimi, prime nančia
rojaus sodą ir pirmųjų žmonių nuo dėmę.

L. Cranach Vyresniojo pa veikslą „Madona su Kūdikiu po
obelimi” Vilniaus paveikslų galerijoje bus galima pamatyti
iki rugsėjo 8 d.

ELTA

,,Saulutė” kviečia į nuotaikingą labdaros koncertą
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Tautinis 
atgimimas, 
krikščio nybė ir 
lietuviai  
protestantai

DONATAS JANUTA   

Vienas lenkų kunigas 1930 me tais rašė matęs
šį vaizdą: 1923 m. ėjau gatve, kai vysk. Ma-
tulevičius va žiavo į  Aušros Vartus, o paskui

jį bėgo gatvės vaikai, purvus ir akmenis svai dy dami.
Tas lenkiškai vaikų ap rėktas ir pravar džiuo tas vys-
kupas Ma tulevičius – tai šiandien pa lai  min tasis
ar kivyskupas Jurgis Matu laitis.

Krikščionybė yra Europos kultū ros, mokslo,
meno ir demokra tijos pag rindas. Bet šis 1923 metų
Vilniaus gatvės vaizdas  galėtų simbolizuoti ilga -
metį lietuvių tautos ryšį su lenkų atnešta, ir per
amžius nuo jų politi kos siekių neatskiriama len-
kiška krikš čionybe.   

Palaimintasis Arkivyskupas Matulaitis septy-
nerius metus (1918–1925) buvo Vilniaus vyskupu.
Dėl to, kad jis buvo lygus visiems, bažnytiniuose
reikaluose ne vykdė lenkinimo politikos, vyskupas
buvo aršiai puolamas lenkų valdžios ir dvasinin-
kijos.   Lie tuvos krikščionybės kelias, ku riuo šis
lietuvių ūkininko sūnus pasiekė Bažnyčios palai-
minimą, bu vo ilgas, vingiuotas ir sunkus. 

Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo sūnus
Jogaila, 1387 metų va sarį, lydimas lenkų dvasi-
ninkų, ap krikštijo Lietuvą. Bet praėjus 200 me tų po
Jogailos krikšto, 1583 metais jėzuitas Jokūbas La-
vinskas Lietuvos liaudyje krikščionybės pastebėjo
ma žai: Šventadieniais, net per Vely kas, dirbą darbus
ir juokiąsi iš tų, ku rie švenčia, vadindami juos tingi -
niais. Va romi į bažnyčią neina, teisina si neatidėlio-
jamais darbais, o mo komi krikščionybės dalykų,
juokiasi kvatodami.

Per tuos du šimtus metų katalikų Bažnyčia
Lietuvoje nepajėgė įdiegti krikščionybės. Tačiau

tuo pačiu me tu,  įtakingame Lietuvos luome – tarp
didikų, bajorų ir dvasininkijos – len ki nimas spar-
čiai žengė pirmyn.  Bet XVI šimtmetyje atsirado ki -
ta srovė – protestantų reformacija.  

Šiandien, popiežiaus Jono Pau liaus II ekume-
ninėje dvasioje,  galime plačiau pažvelgti į mūsų
bro lių ir se sių protestantų įnašą į lietuvių tautos iš-
silaikymą. Jeigu ne protestantizmas, ypač ne Prū-
sijos protestantai lietuviai, mūsų tauta galbūt būtų
visiškai sulenkėjusi.  XVI a. reformacija ir protes-
tantizmas suvaidino svarbų, gal net  lemtingą  vaid-
menį Lie tuvos tautybės išlaikymui.   

I.  Lenkiška krikščionybė 

Pagal lenkų istoriką Janą Dlu go šą, Jogaila Vil-
niuje vykdė masinį krikš tą, suvaręs žmones į bū-
rius, ir vi siems kiekvieno būrio žmonėms da  v ęs tą
patį krikščionišką vardą – pvz., vie name būryje
visi pakrikštyti Petro vardu, kitame būryje visi
tapo Povi lais, trečiame – gal Jonais ir pan.  Ka dan -
gi į krikštą atvykę lenkų dvasi nin kai lietuvių kal-
bos nemokė jo (isto  rikas Zenonas Ivinskis juos va-
dino „nebyliais apaštalais”), pa moks lus apie naują
tikybą jie turėjo pristatyti  padedant vertėjams.   

Ir pačiam Jogailai teko aiškinti mi niai apie
pasaulio pradžią, Adomą ir Ievą bei kitus krikš-
čionybės pag rin dus. Paskui, Jogailos įsakymu,
šven tovėse buvo užgesinta šventoji ugnis, išverstas
aukuras, o jo vietoje pastatyta Vilniaus katedra, iš-
kirsti šventovių medžiai ir užmušti žmonių garbi -
na mi žalčiai.   

Apkrikštytiems dovanojo vil no nius marški-
nius. Kryžiuočių ordino kronikininkai rašo, kad
lietuviams tie marškiniai buvo svarbesni nei pats

1387 m. Jogaila Lietuvoje įvedė lenkišką krikščionybę. Jogailos sarkofagas ant jo kars-
to Krokuvos katedroje.

krikštas.  Tiesa tai ar ne, bet patį krikštą  tikrai ga -
li ma vadinti tiktai simboliniu – Lietuvos žmonės
kaip buvo, taip ir liko pagonys.   

Žemaičiai per dvidešimt metų garbino ugnį,
ažuolus, liepas, maitino savo žalčius bei kitokiais
būdais bendravo su aplinkine gamta.   Žemai čių
krikštas užsidelsė, nes kilmin gie ji pusbroliai rado
sau svarbesnių rei kalų – Vytautas ir Jogaila dar
kartą stojo kovon vienas prieš kitą dėl Algirdo ir
Kęstučio dinastinių pa veldų. Be to, Vytautas buvo
dar kartą žemaičius atidavęs Kryžiuočių ordi -
nui. Tik po „Žalgirio” pergalės galutinai juos atga-
vęs, 1413 metais Vytau tas galėjo žemaičius krikš-
tyti – pa na šiai kaip jo pusbrolis Jogaila krikš tijo
lie   tuvius, ir su panašiomis pasekmėmis.   

Tarptautinėje plotmėje, nors tik simbolinis, pa-
viršinis, krikštas Lie tu vai buvo  naudingas.  Lietu -
va tapo Popiežiaus ir Europos valdovų pripažinta
krikščioniška teisėta valstybe. Buvo manoma, kad
Lietuvos krikštas sustabdys ir kraštą alinan čius
Kryžiuočių ordino karus, nors tai nepilnai išsipildė
(pvz.,  Žalgirio mūšis).  Bet pačioje valstybėje krikšto
politinės, socialinės ir ekonominės pasekmės buvo
dar didesnės – ir ne visiškai teigiamos.   

Po krikšto reikėjo organizuoti parapijas ir sta-
tyti bažnyčias,  reikėjo pasirūpinti vyskupų ir kitų
dvasinin kų pragyvenimu bei parapijų išlaikymu.
Pašalinant senovės tikėjimą ir įvedant svetimą, Jo-
gailai reikėjo skai  tytis ir su bajorais, patenkinti
juos, kad nesipriešintų.  Dėl to, krikš tijant Lietuvą,
Jogaila padovanojo bajorams ir bažnyčiai dvarus,
kai mus bei ūkius – kartu su jų gyventojais. Valstie-
čiai, anksčiau valdomi tik kunigaikščio, dabar tapo
bajorų ir dvasininkų nuosavybe.  Prie žemės pri-
rištų valstiečių Lietuvoje buvo ir anksčiau, bet bau-

džiavos pamatai bu vo pakloti 1387 me-
tais – su krikš čio nybės įve dimu. 

Per pirmus 200 metų po Jogailos
krikšto bažnyčių įsteigta nedaug
ir  krikščioniška liaudies  sielovada
mažai kas rūpinosi. Mokyklų dvasi -
ninkams paruošti nebuvo, tad di-
džiuma dvasininkų buvo lenkai, ne-
galėję susikalbėti su žmonėmis. Dva -
sinin kais dažnai būdavo skiriami ne
tik jokio mokslo nebaigę, bet net ir ne
kunigai. Pvz., 1570 metais Vilniaus ka -
pituloje iš devynių kanauninkų tik
vienas buvo lietuvis, ir tik vienas – įš -
ventintas kunigu.   

Žemaičių vyskupas Merkelis
Gied raitis (1536–1609) ir kiti pastebėjo,
kad 200 metų po krikšto daug kur
krašte valstiečiai vis tiek neina išpa-
žinties, nemoka poterių, nemoka nė
žegnotis – aukoja Perkūnui, gerbia žal-
čius, garbina ąžuolus kaip šventus ir
daug panašių dyvų daro. T. y., liaudis
tematydama daugumoje tik svetimus
Mozūrijos ir Lenkijos ku nigus, stipriai
skendėjo pagonybėje.

Bažnyčiai esant tokioje skurdžio -
je padė tyje, Lietuvoje pasi rodė pro tes -
tantų  reformacija.   

Bus daugiau

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis 1926 m. galutinai atskyrė Lie tu -
vos katalikų bažnyčią nuo lenkų įtakos.

Frydrichas  Kuršaitis (1806–1884)  – evangelikų liuteronų kuni-
gas, Karaliaučiaus universiteto profesorius, lietuvių kalbos se -
mi naro vedėjas. Redagavo savaitraštį ,,Keleivis iš Kara liaučiaus”
(1849–1880), išleido ,,Lietuvių kalbos žodyną” (1870–1883),
,,Lietuvių kalbos gramatiką” (1876). 



LIETUVA IR PASAULIS

10 2013 GEGUŽėS 30, ANTRADIENIS-KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Byla prieš „Hermitage Capital” vadovą yra politinė

Prisiminti Kinijos katalikai

Italijoje kunigas, raginęs pasipriešinti mafijai,
pripažintas palaimintuoju

ES raginama vykdyti savo įsipareigojimus 

Vilnius (ELTA) – LR Seime, Par -
lamento galerijoje, gegužės 24 d. su-
rengtas Norilsko lagerių sukilimo 60-
ųjų metinių minėjimas ir norilskie-
čių suvažiavimas. Renginyje koncer-
tavo ansamblis „Viltis” (vadovė Gra-
žina Kuodienė). Parlamento galerijoje
eksponuojamos asmeninės norilskie-
čių tremties relikvijos. 1953 m. gegu-
žės-rugpjūčio įvykiai lageriuo se į is-
toriją įėjo Norilsko sukilimo pavadini -
mu. Tai buvo „dvasios suki limas”,
aukščiausias nesmurtinis pasiprie -
šinimas GULAG’o sistemai. Pasirodė,
kad politiniai kaliniai gali susivie-
nyti, neketina būti nuolankūs ir kęsti
pažeminimą. Norilsko sukilimas pra-
sidėjo stichiškai ir ne vienu metu. Su-

kilimo priežastys – ne žmoniškas ypa-
tingojo lagerio režimas, sukėlęs ma-
sinį kalinių pasipiktinimą. Pagrindi-
niai kalinių rei kalavimai buvo ne eko-
nominiai, o politiniai. Buvo reikalau-
jama peržiūrėti politinių kalinių by-
las, panaikinti numerius ant drabu-
žių, nuo barakų langų nuimti grotas,
ne riboti susirašinėjimo su artimai -
siais, uždrausti nežmoniškas bausmes
– ledo karcerius, geležinius pančius
ir pan. Visais reikalavimais buvo sie-
kiama pakeisti ne eko nomiką, o poli-
tiką – nežmonišką SSRS represijų po-
litiką. Politiniai kaliniai reikalavo pa-
keisti veidmai ningą ir žiaurią asme-
nybės ir laisvės slopinimo lagerinę
tvarką. 

Paminėtas Norilsko lagerių sukilimas

Seimas tirs faktinio saugumo vadovo veiklą 

Palermas (ELTA) – Italijai pri-
klausančios Sicilijos sostinėje Pa-
lerme daugiau nei 50,000 žmonių su-
sirinko į kunigo Don Giuseppe Puglisi
beatifikacijos iškilmę. D. Puglisi 1993
m. nužudė mafija. Samdytas žudikas
nušovė kunigą prie bažnyčios. Už jo
nužudymą šeši žmonės sėdi kalėjime
iki gyvos galvos. Beatifikacijos iškil-
mėse  dalyvavo 40 vyskupų, vienas
kar dinolas, kuris atstovavo popiežiui

Pran ciškui, ir Italijos vyriausybės mi-
nistrai. D. Puglisi buvo įšventintas į
kunigus 22 metų amžiaus. Jis dėstė
matematiką ir religiją keliose mokyk -
lose, buvo našlaičių religinės draugi-
jos kapelionas. D. Puglisi dažnai kri-
tikavo smurtą ir ragino tikinčiuosius
pasipriešinti organizuotam nusikals-
tamumui. Jis kalbėjo ir apie politikų
ryšius su mafija, todėl tapo nusikaltė-
lių taikiniu. 

Vilnius (ELTA) – Molekulinės
biologijos mokslinių tyrimų centras
„Thermo Fisher Scientific” didina
bendradarbiavimą su savo partneriu
Vilniaus universitetu ir 2015 m. Sau-
lėtekio slėnyje duris atversian čiame
Jungtiniame gyvybės mokslų centre
plės veiklą. Kompanija numato Lietu-
voje atlikti 50 proc. visų vykdomų gy-
vybės mokslų srities tyrimų.
„Thermo Fisher Scientific” su Vil-
niaus universitetu bendradarbiaus
biofizikos, biochemijos, biologijos ir

genetikos mokslinių tyrimų srityse.
„Thermo Fisher Scientific” metinė
apyvarta siekia 12,5 mlrd. dol., šios
kompanijos tyrimų centras Lietuvoje
prisijungs prie 40-yje šalių veikiančių
jos padalinių, kuriuose dirba daugiau
nei 39,000 darbuotojų. „Thermo Fis-
her Scientific” klientai – farmacijos ir
biotechnologijos įmonės, ligoninių ir
klinikų diagnostikos laboratorijos,
universitetai, mokslo institutai ir
valstybinės agentūros, aplinkos ir
procesų kontrolės institucijos.

Pusę tyrimų „Thermo Fisher Scientific” 
atliks Vilniaus padalinyje

Vilniuje bus atidaromi ,,Europos namai”
Vilnius (ELTA) – Gegužės 30 d.,

penktadienį, Vilniuje atidaromi ,,Eu-
ropos namai".

Iškilmingame jų atidaryme daly-
vaus prezidentė Dalia Grybauskaitė,
Lietuvoje viešėsiantys Europos Parla-
mento pirmininkas Martin Schulz ir
Europos Komisijos pirmininko pava-
duotoja Viviane Reding.

,,Europos namuose" po vienu
stogu įsikūrusi Europos Komisijos at-
stovybė, Europos Parlamento Infor-
macijos biuras ir Europos lyčių lygy-
bės institutas.

Atidarymo ceremonijoje sveiki-
nimo žodžius tars prezidentė D. Gry-
bauskaitė, Europos Parlamento pir-
mininkas M. Schulz ir Europos Komi-
sijos pirmininko pavaduotoja V. Re-
ding.

Renginyje dalyvaus Seimo, vy-
riausybės nariai, valstybės institucijų
vadovai, Europos Parlamento pirmi-
ninkų sueigos atstovai, Lietuvoje rezi-
duojantys ES valstybių narių ir šalių
kandidačių ambasadoriai.

,,Europos namai" kuriasi sostinės
centre, Gedimino pr. 16.

Vilnius (Alfa.lt) – Slapti Vals -
tybės saugumo departamento (VSD)
dokumentai atskleidžia, kas pradėjo
neteisėtą susidorojimą su Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT)
vadovais generolu Vitalijumi Gai-
liumi ir majoru Vytautu Giržadu.
Seimo Nacionalinio saugumo ir gy-
nybos komiteto nariai siūlo atlikti
parlamentinį tyrimą dėl VSD gene -
ralinio direktoriaus pavaduotojo Ro-
mualdo Vaišnoro veiksmų. Apšmeiž-
tas ir iš darbo išmestas V. Giržadas po
metų švenčia pergalę. Skandalingas

tyrimas, kas nutekino informaciją
apie artėjančią banko „Snoras” griūtį,
subliūško, o Generalinė prokuratūra
majorui V. Giržadui panaikino įtari-
mus dėl pikt  naudžiavimo ir doku-
mento klastojimo. Dabar aiškėja, kad
už FNTT vadovų neteisėto atleidimo
slypi vieno VSD vadovų interesai.
Seimo Nacionalinio saugumo ir gy-
nybos komiteto nariai tikina, kad da-
bar atsakomybę turėtų prisiimti su-
klastotą pažymą sukurpęs saugumo
veikėjas.   

Ramala (ELTA) – 80 tarptautinių
paramos agentūrų vienijanti grupė ge-
gužės 25 d. paragino Europos Sąjungą
(ES) laikytis pernai duoto pažado pa-
remti palestiniečių bendruomenes,
kurios gali nukentėti Izraeliui plečiant
naujakurių gyvenvietes okupuotame
Vakarų krante. Tarptautinė plėtros
asociacija (TPA) ataskaitoje teigia, kad
nuo praėjusių metų gegužės, kai ES
užsienio reikalų ministrai sukritikavo
Izraelio gyvenviečių kūrimo politiką
ir paragino Izraelį neberiboti palesti-
niečių kaimų plėtros, buvo imtasi ne-
pakankamai realių veiksmų. Didžio-
sios Britanijos užsienio reikalų mi-
nistras William Hague ir JAV valsty-

bės sekretorius John Kerry praeitą sa-
vaitę lankėsi Vakarų krante ir bandė
atnaujinti Izraelio ir palestiniečių tai-
kos derybas. Politikai teigia, kad ir to-
liau plečiant Izraelio gyvenvietes Va-
karų krante bus neįmanoma rasti dvi-
šalio konflikto sprendimą. Nuo pernai
gegužės Vakarų krante buvo pastatyta
per 600 namų naujakuriams. Be to, Iz-
raelis nugriovė 535 palestiniečiams
priklausiusius namus ir kitus stati-
nius, iš kurių 30 buvo pastatyti ES lė-
šomis. Izraelis nuo pernai gegužės pa-
tvirtino planus 1,967 naujiems na-
mams, t. y. keturiskart daugiau nei
ankstesniais metais. 

Vatikanas (Bernardinai.lt) – Po -
piežius Pranciškus gegužės 24 d. pa-
skyrė maldas vienybei su visais Kini-
jos katalikais, kurie šaukiasi Šešano
Dievo Motinos Marijos pagalbos. „Vie-
nijuosi su jais ir už juos mel džiuosi”,
– pažymėjo Šventasis Tė vas, gegužės
24 d. rytą kreipdamasis per socialinio
tinklo Twitter paskyrą. Jau gegužės
22 d. bendrojoje audiencijoje popie-
žius prašė, kad visa Bažnyčia vieny-
tųsi malda su Kinijos tikinčiaisiais.

Šventasis Tėvas jau kitą dieną po iš-
rinkimo parodė ypatingą dėmesį kar-
dinolui iš Kinijos ir visai Kinijos ti-
kinčiųjų bendruomenei, kurios reli-
ginė laisvė yra nuolatos varžoma tiek
sielovados srityje, tiek palaikant ry-
šius su Romos vyskupu. Daug Kinijos
katalikų, įskaitant kunigus ir vysku-
pus, patiria pastovias represijas, yra
kalinami ir kitokiais būdais atski-
riami nuo tikinčiųjų ir visuomenės. 

Maskva (ELTA) – Interpolas at-
sisakė įtraukti investicijų fondo  „Her-
mitage Capital” vadovą William
Browder į ieškomų asmenų sąrašą,
nes mano, kad Rusijos jam iškelta byla
yra politinė. „Hermitage Capital”
buvo stambiausia investuotoja Rusi-
jos akcijų rinkoje. Investicijų fondui
dirbęs advokatas Sergej Magnitski Ru-
sijoje tyrė 230 milijonų JAV dol. vertės
sukčiavimą mokant mokesčius. 2008
m. jis pats buvo apkaltintas padėjęs
fondui „Hermitage Capital” slėpti mo-
kesčius ir sulaikytas. 2009 m. S. Mag-

nitski nelaisvėje mirė. Po advokato
mirties V. Browder pradėjo korupcijos
ir žmogaus teisių pažeidimų Rusijoje
tyrimą. Interpolo komitetas nuspren -
dė, kad Rusijos byla prieš V. Browder
dėl tariamo mokesčių vengimo yra po-
litinė, ir nesutiko jį įtraukti į ieškomų
asmenų sąrašą. Interpolas ištrynė vi-
sus turėtus duomenis apie V. Brow-
der, nes jei jis būtų įtrauktas į Inter-
polo duomenų bazę, organizacijai pri-
klausančios valstybės privalėtų infor-
muoti Rusiją apie jo buvimo vietą.   

D. G. Puglisi paskelbimo palaimintuoju iškilmės.                                                        ELTA nuotr.
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Ne visi lietuviai, išvykę iš gim-
tosios šalies, pamiršta kelią at-
gal ar neigia savo kilmę. Kai

kurie, net ir nemokėdami mokesčių
ar nekurdami darbo vietų Lietuvoje,
garsina ją pasaulyje, paklausti pabrė-
žia esą lietuviai ir stengiasi būti nau-
dingi savo šaliai pritraukdami inves-
ticijas, dalydamiesi tarptautine patir-
timi bei kitų šalių verslo kultūra su
Lietuvos verslininkais, studentais.

Žymus Italijos architektas Massi -
miliano Fuksas, pagarsėjęs savo pro-
jektais visuose pasaulio žemynuose,
džiaugiasi galimybe apsilankyti Pa-
saulio lietuvių ekonomikos forume
(PLEF), kuris vyks birželio 3 d. Vil-
niuje. „Man didelė garbė dalyvauti
šiame forume ir jaučiu didelį malo-
numą grįžti į tėvų žemę tokia nuosta-
bia proga”, – kalbėjo architektas. Jis
aktyviai domisi vykdomais projektais
Lietuvoje: yra dalyvavęs Gu genheimo
muziejaus projektavimo konkurse,
Vilniaus miestui pa dovanojęs deši-
niosios Neries krantinės, apimančios
Vilniaus kultūros ir sporto rūmų bei
Žalgirio stadiono kompleksus, pro-
jektą. M. Fuksas visada pabrėžia savo
lietuviškas šaknis: „Lituano e basta”,
– mėgsta sakyti jis ir būna labai ne-
patenkintas, jei kas mėgina sutrum-
pinti jo pavardę į „Fuks”.

Į Pasaulio lietuvių ekonomikos fo-
rumą atvykstantys lietuvių kilmės
verslininkai ir ekspertai, paklausti,
kokie yra jų pagrindiniai tikslai, kal-
bėjo apie patirties dalybas, tarptauti-
nių ryšių mezgimą ir užsienio lietu-
vių išeivijos integracijos didinimą.
John Mack, milžiniškos pasaulinės
grupės „CIE Automotive” padalinio
Kinijoje vadovas, buvo dar konkretes-

nis: „Pasinaudodamas savo tarptauti-
niu žinomumu ir pažintimis, norėčiau
į Lietuvą atvesti vieną ar du užsienio
investuotojus. Man to pakaktų.”

Kitas PLEF pranešėjas, Amerikos
lietuvių, Amerikos lenkų, Amerikos
rumunų ir Amerikos turkmėnų verslo
tarybų vadovas Eric Stewart, teigė
matantis Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose didėjantį susidomėjimą verslo
ryšiais su Lietuva. „Tikiuosi, kad
mano dalyvavimas forume leis mūsų
verslo tarybai geriau pažinti ir įver-
tinti Lietuvos galimybes bei pristatyti
jas Amerikos kompanijoms. Tai atei-
tyje leis užmegzti glaudesnius verslo
ryšius”, – svarstė E. Stewart. 

Pabrėžia ryšių ir bendravimo
svarbą

Dauguma atvykstančių forumo
dalyvių pabrėžė, koks šis renginys
svarbus siekiant išlaikyti glaudžius
ryšius tarp užsienio lietuvių ir Lietu-
vos verslininkų. „Dalyvavimas Pa-
saulio lietuvių ekonomikos forume
man yra labai svarbus pirmiausia to-
dėl, kad šis forumas stiprina globalios
lietuvių bendruomenės ryšius, o tai
labai aktualu tokiai mažai tautai, kaip
mūsų”, – sakė Jurga Žilinskienė, vie-
nos stipriausių vertimų kompanijų
Londone „Today Translations”, kuri
dirba su garsiausiais pasaulio prekės
ženklais ir tokiomis asmenybėmis
kaip Jordanijos karalius, įkūrėja.
Daiva Navarrette, Lietuvos garbės
konsulė JAV ir Los Angeles  konsuli-
nio korpuso iždininkė bei vykdomojo
komiteto narė, „Studio Lake Proper-
ties” savininkė, mano, kad forume su-
sirinkę įtakingi verslininkai, politi-
kai bei sprendimų priėmėjai leidžia
daryti įtaką Lietuvos verslo aplinkai.
„Tai puiki galimybė atrasti naujas
prekybos ir investavimo galimybes,
praplėsti tarptautinių pažinčių tink -
lą”, – sakė D. Navarrette. Garsios va -
do vų paieškos, rinkų atrankos ir ko-
mandų motyvavimo įmonės „Alpina
Search” įkūrėja Daiva Naravaitė teigė
tikinti, jog Pasaulio lietuvių ekono-
mikos forume pavyks sukurti stiprų
visuo tinį verslo tinklą: „Čia turėtų
būti dalijamasi įžvalgiomis mintimis,
kaip padidinti vietines ir visuotines
verslo galimybes”.

Kas bendro tarp PLEF ir WEF?

Į Pasaulio lietuvių eko nomikos fo-
rumą (PLEF) Vilniuje atvyksta ir abu,
bene vieninteliai lietuviai, kuriems
yra tekę dalyvauti Pasaulio ekonomi-
kos forume (World Economic Forum –John Mack.                                   

Architektūros žvaigždė Massimiliano Fuksas atvyks į Vilnių

Valiutų santykis (2013 m. gegužės 28 d.)

1 USD (JAV doleris) – 2,67 LT
1 EUR – 3,45 LT
1 AUD (Australijos doleris) – 2,57 LT
1 CAD (Kanados doleris) – 2,59 LT
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 4,04 LT
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,16 LT

Massimiliano Fuksas.

Eric Stewart.

Daiva Naravaitė.
� Netoli Delio esančiame Gur-
gaono verslo mieste gegužės 23 d.
atidaryta Indijos-Baltijos prekybos
rūmų (IBCC) atstovybė. „Tai pir-
moji Lietuvos verslo atstovybė In-
dijoje, tad viliamės, kad jos veikla
jau netrukus duos konkrečių re-
zultatų ir padidins Indijos rinkos
prieinamumą lietuviškiems pro-
duktams”, – atstovybės atidaryme
teigė Lietuvos ambasadorius Indi-
joje Laimonas Talat-Kelpša. IBCC
direktorius Gediminas Citukas pa-
teikė pirmuosius atstovybės veik-
los projektus, tarp jų ir lietuviško
šokolado pristatymą Indijos did-
menininkams gegužės 18–21 d.
Pietų Indijos mieste Čenajuje vy-
kusioje tarptautinėje kulinarijos
mugėje. Rūmai įkurti 2009 m. sie-
kiant padėti lietuvių ir indų versli-
ninkams megzti da lykinius ryšius.
Kartu su Lietuvos ambasada Delyje
IBCC surengė 4 Lietuvos versli-
ninkų misijas In dijoje. Gruodį
IBCC su bendrove „India Buying
Consultants” pasirašė sutartį dėl
atstovybės Indijoje įsteigimo. Pa-
gal šį susitarimą bendrovė tapo
rūmų atstovu Indijoje. 

* * *

� LR Seimas premjero Algirdo
Butkevičiaus teigimu, Lietuvoje
trūkstant kai kurių sričių specia-
listų ketinama supaprastinti imig-
rantų įdarbinimo tvarką. Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijai
pavesta paruošti kai kuriuos įsta-
tymų projektus arba Vyriausybės
nutarimus, kad šita įdarbinimo
procedūra būtų supaprastinta.
Anot premjero, užsieniečių įdarbi-
nimo tvarkos supaprastinimas bū -
tų naudingas ne tik ieškantiems
trūkstamų specialistų, bet siekiant
apmokyti lietuvius, stokojančius
tam tikrų įgūdžių. Užsienio inves-
tuotojai negali rasti Lietuvoje kai
kurių net aukštos kva lifikacijos
specialistų ir tikrai norėtų tam tik-
ram laikotarpiui čia pritraukti už-
sieniečius, kad jie galėtų apmokyti
čia dirbančius darbuotojus. 

WEF) Davose (Šveicarija). Jame dar
nėra lankęsis nė vienas, net ir aukš-
čiausias pareigas užimantis Lietuvos
pareigūnas. Vienas įtakingiausių pa-
saulio verslininkų, geriausiu vadovu
Europoje pripažintas Ilja Laursas Da-
voso konferencijoje pristatė populia-
rėjančių socialinių tinklų bei mobi-
liųjų technologijų kryptis. Į 40-ies įta-
kingiausių su technologijomis susi-
jusių žmonių sąrašą įtrauktas lietu-
vių verslininkas sukūrė nemokamą
mobiliųjų aplikacijų platformą „Get-
Jar”, amerikiečių žurnalo „Times”
įvardytą viena iš dešimties įmonių,
kurių sukurtos technologijos pakeis
pasaulį. Antrasis Pasaulio ekonomi-
kos forume dalyvavęs lietuvis – bu-
vęs Bogotos meras ir kandidatas į Ko-
lumbijos prezidentus Antanas Moc-
kus. Jis dalyvavo diskusijose ekolo-
gijos temomis Pietų Amerikoje. A.

Mockus anksčiau buvo Kolumbijos
Žaliųjų partijos atstovas. Be to, per-
nai Lietuvoje lankėsi José María Fi-
gueres Olsen – pirmasis organizacijos
Pasaulio ekonomikos forumas vyk-
dantysis direktorius. A. Mockus
PLEF išvakarėse susitiks ir vakarie-
niaus su daugkartiniu WEF dalyviu,
vienu garsiausių ir charizmatiškiau-
sių žmonių  pasaulyje – Richard Bran-
son. Susitikime dalyvaus ir daugiau
„Forum One” bei PLEF pranešėjų.

Renginį pristatys organizacija
GLL (,,Global Lithuanian Leaders”)
ir Lie tuvos verslo konfe deracija. Dau-
giau informacijos: www.plef.lt.  

Organizatorių info

Ilja Laursas.

Parengta pagal  internetinę žinias klaidą
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Kai moteris sako, kad ji mėgsta  kepti,
vyrui pasaulis darosi gražesnis ir mieles-
nis. Juk konditerija, kaip ir meilė, reika-
lauja jautrumo ir švelnumo.

„Meilės kaulelis”

Retas vyriškis atsisakytų pyragė lio, Vokietijoje
vadinamo „meilės kau leliu”. Jei vyras nemėgsta
saldė sių, ne bėda – šis pyragėlis gali keistis kaip
chameleonas. Jis gali būti ir desertas, ir užkandis –
nelygu, kokį įdarą parinksi.

Prancūzai šį kepinį pavadino  éclair, kas reiškia
„žaibas”. Plikytų pyragaičių (ekleru), kaip ir dau-
gelio išradingesnių patiekalų, autorystė pri klauso
prancūzams. Eklero auto riu mi laikomas žymus
prancūzų virėjas ir konditeris Marie-Antoine Care -
me (1784–1833), kuris tarnavo daugybei įtakingų
žmonių ir įkūrė kelias kulinarijos mokyklas. Įdomu,
jog M. A. Careme turėjo mokytoją, konditerį Jean
Avice, kuris senosios bulvinės ban delės „pate a
choux” pagrindu sukūrė bandelę choux (prancūziš-
kai – „riešutas”). Recepte bulvių tyrė buvo pakeista
ypatingu būdu plikomais miltais. M. A. Careme išto -
bulino šį plikytos tešlos receptą. Juo naudojamės ir
šiandien.

Tiesa, M. A. Careme kulinarijos istorikai linkę
skirti tik ekleru kūrėjo titulą. Prancūzų choux vadi-
nama tešla buvo sugalvota gerokai seniau – dar 1540
metais. Tešlą sukūrė Cate rina de’Medici virėjas iš
Florencijos Panterelli. Jo garbei plikytą tešlą imta
vadinti pate a Panterelli, vėliau pavadinimas šiek
tiek pasikeitė ir ėmė skambėti kaip pate a Popelin.
Gaminys iš šios tešlos buvo neįprastas paplotėlis –
jis turėjo moters krū tų formą. Tad į plikytinių au-
torystę taiko ir italai. Negana to, tarpusavyje nesu-
taria florentiečiai ir neopo lie čiai.

Plikytinių įvairovė

Kaip minėjome, plikytas py ra gėlis gali būti di-
delis arba mažiu kas, saldus arba pikantiškas, tik
ska nus arba ir labai puošnus.

Štai eklerai yra pailgos formos, o iš tokios pačios
tešlos kepami jų „bro liukai” profitroliai yra ma-
žesni ir ap valūs. Jų pavadinimas buvo verčiamas
kaip „nedidelis piniginis atlygis”. Chantilly – py-
ragėliai su plaktos grietinėlės įdaru, gausiai
apibars tyti cukraus pudra. O jei vienas rie šu to for-
mos pyragėlis uždengia kitą ir jie yra aplieti rausvu
glajumi, turi me Pomme d’Amour – „meilės obuo lį”.
Truputėlį pakeitę receptą ir puo šybą išradingi pran-
cūzų konditeriai vaišina pyragaičiu su visiškai prie -
šingu pavadinimu La Religiuse („vie nuolė”). 

Jubiliejams ir vestuvėms anks čiau ir Lietuvoje
kepdavo plikytus pyragėlius – Gulbė. Jų skaičius
simbolizuodavo nugyventus metus. Tam atskirai
kepdavo „kaklus”, o iš pailgos formos ekleru for-
muodavo sparnus ir uodegą.

Anot prancūzų, toks desertas gali kirsti kaip
Amūro strėlė, dar kartą patvirtindamas nepanei-
giamą tiesą, jog meilė į vyro širdį eina per skran dį.
Tiesa, prancūzų pavadinimo éclair („žaibas”) kilmė
nėra tokia romantiška: tiesiog cukraus glajus ant
pyra gėlio blizgėjo kaip žaibo blyksnis. Šie pyragėliai
net vokiečius įkvėpė ro mantiškai kūrybai – jie ėmė
eklerus vadinti pačiais neįprasčiausiais vardais: jau
minėtų „meilės kauleliu”, „kavos rašteliu”, „kiškio
pėda”.

Tik mes, lietuviai, pasirodėme be vaizduotės,
kaip gaminu, taip vadinu. Lietuvoje eklerai vadi-
nami tiesiog pli ky tiniais, t. y. gaminamais iš pli -
kytos tešlos.

Išvirkime tešlą

Plikyta tešla taip vadinama to dėl, kad gami-
nama karštuoju būdu – užplikant miltus. Plikytos
teš los ga miniai yra tuščiaviduriai, todėl dažniau-
siai jie pripildomi įdaro. Įdarų plikytiniams gali
būti pačių įvairiau sių: saldžių, mėsos, žuvies, sūrio.

Pli kytinius galima įdaryti ir salotomis. Plikytiniai
su mėsos įdaru tinka prie sriubų, įdaryti salotomis
valgomi kaip užkandis. Plikytiniai su saldžiu kremu
– puikūs burnoje tirpstantys pyragaičiai. Iš pirmo
žvilgsnio atrodo, kad plikytą tešlą pagaminti labai
paprasta. Tačiau nebandę nesužino site.

Užvirinkite puode vandenį ir ištirpinkite
sviestą, suberkite druską ir cukrų. Nuolat maišy-
dami ir nenu keldami nuo ugnies įmaišykite persi-
jotus miltus. Maišydami kaitinkite, kol tešla pasi-
darys gelsva ir atšoks nuo puodo kraštų. Puodą nu-
kelkite nuo ugnies ir atvėsinkite iki 140 F laipsnių.
Masę sukite ir po vieną muš kite kiaušinius. Jais
reguliuojamas tešlos tirštumas. Jei tešla bus per
tiršta, plikytiniai mažai išsipūs, o jei per skysta – su-
kris. Paruošta tešla tu ri būti grietinės tirštumo.
Skardą patepkite riebalais arba išklokite ke pimo
popieriumi. Konditeriniu švirkš tu ant skardos for-
muokite no rimos formos pyragėlius ar lakštus tor-
tui. Tarp pyragėlių palikite 1–2 cm tarpus, kad jie
kildami nesusiliestų. Lakštus tortui formuokite iš
centro spirale, tarp tešlos juostelių palikdami 5–10
mm tarpus. Kepkite 400–430 F temperatūroje apie 15
minučių. Vė liau temperatūrą šiek tiek sumažin kite
ir kepkite dar 15–20 minučių. Stambesnius gami-
nius reikia kepti apie 30 minučių. Kepant jokiu
būdu negalima atidarinėti orkaitės durelių, kad pli-
kytiniai nesukristų. Iške pu sius plikytinius galima
pradurti, kad išeitų garai. Atvėsę gaminiai pripil-
domi įdaro.

Tobulinti nepatartina

Tačiau plikytos tešlos gaminimo paprastumas –
apgaulingas. Reikia laikytis daugybės taisyklių.
Pirmiau sia, negalima nepaisyti proporcijų – bet
koks noras „patobulinti” tešlą ga li baigtis nesėkme.
Vienintelis daly kas, kurį galima daryti, tai vandenį
pakeisti pienu ir, pavyzdžiui, vietoj 4 kiaušinių nau-
doti 2 kiaušinius ir 2 baltymus. Jei norite, kad pli-
kytos tešlos kepinys būtų trapus ir kietesnis, tada
pilkite vandenį, o jei norite minkštesnio – ir pieno.
Tešlai tirpinamas sviestas turi tirpti po truputį šy -
lant vandeniui. Viską reikia kruopš čiai maišyti. Ne-
galima palikti puodo ant ugnies be priežiūros – per
aki mirką tešla gali prisvilti. Plikytinių gamyba turi
būti nenutrūkstamas, antraip tešla gali susmeg ti –
juk joje nėra jokių purumą suteikiančių medžiagų.
Kepti reikia, kol tešla dar šilta. Be to, būtina tiks liai
laikytis ke pimo temperatūros ir laiko. Iškepę pyra-
gėliai turi būti sau si, aukso spal vos. Atvėsinti juos
rei kia lėtai, orkai tėje galima palikti apie 1 valandą.
Karšti pyragėliai būna traš kūs, o kai ataušta, šiek
tiek su minkštėja. Dar labiau jie minkštėja pripildyti
įdaro, todėl juos reikia įda ryti likus 2–3 valandoms
iki patie kiant.

Saldūs plikyti pyragėliai su kremu

Reikės: puodelio vandens, 7 šaukš  tų sviesto (laz-
delėje sviesto yra 8 šaukštai), šaukšto cukraus, trupu -
čio druskos,  puodelio miltų, 4 kiau šinių.

Varškės kremui reikės: ¾ puo delio varškės,
puodelio cukraus, puo delio grietinėlės, trupučio va-
nilinio cukraus.

Plikytam grietinėlės kremui reikės:  puode-
lio pieno, puodelio grie tinėlės, 3 trynių, 4 šaukštų cuk-
raus, 2 šaukštų miltų (geriau kukurūzų).

Citrininiam kremui reikės:
1) 2 kiaušinių, ½ puodelio cuk raus, citrinos sul -

čių, šaukšto sviesto.
2) 1,5 puodelio pieno, 2 šaukštų cukraus, 3 kiau-

šinių, šaukšto kuku rūzų ar bulvių krakmolo.
Paruoškite plikytą tešlą, sukrės kite ją į kondi-

terinį maišelį ir ant ke pimo popieriumi išklotos
skardos formuokite norimo dydžio pailgos formos
pyragėlius. Kepkite 425 F temperatūros orkaitėje
apie 15 minučių, kol gražiai išsipūs, tada kaitrą
suma žinkite iki 375 F ir kepkite dar apie 5 minutes,
kol pyragėliai paruduos. Ke pimo metu orkaitės du-
relių neatida rinėkite. Atvėsusius pyragėlius tru pu -
 tį įpjaukite ir įdarykite norimu kremu.

Varškės kremui varškę gerai iš trinkite su cuk-
rumi. Grietinėlę išpla kite, įberkite vanilinio cuk-
raus, su dėkite ištrintą varškę ir dar kartą vis ką ge-
rai išplakite.

Grietinėlės kremui trynius iš plakite su cuk-
rumi. Maišydami po tru putį suberkite miltus. Pieną
ir grie tinėlę supilkite į puodą, užvirinkite. Supil-
kite karštą pieną su grietinėle į kiaušinių masę.
Plakite masę, kol su tirštės. Sudėkite masę į puodą ir
mai šydami kaitinkite ant viryklės, kol už virs. Nu-
kelkite nuo viryklės ir pa likite atvėsti.

Citrininiam kremui dideliame puode užvirin-
kite vandenį. Mažes nia me puode kiaušinius truputį
supla kite su cukrumi, supilkite citrinų sultis ir to-
liau plakite. Puodą su plaktiniu uždėkite ant puodo
su verdančiu vandeniu ir energingai mai šydami
kaitinkite garų vonioje, kol masė ims tirštėti. Tuo-
met puodą su kremu nukelkite nuo ugnies ir sudė -
kite gabaliukais supjaustytą sviestą. Maišykite, kol
sviestas ištirps. Antrai kremo daliai pagaminti ki-
tame puo delyje kaitinkite pieną su cukrumi, kol už-
virs. Tada palikite atvėsti, o tuo metu kitame dube-
nyje išplakite kiau šinius su krakmolu. Kiaušinių ir
krakmolo plakinį maišydami supil kite į atvėsusį
pieną ir cukraus miši nį. Tuomet kaitinkite, kol kre-
mas sutirštės. Gerai sumaišykite abi kre mo dalis ir
palikite visiškai atvėsti.

Įdarytus pyragėlius papuoškite glajumi. Pyra-
gėliams su varškės ar grietinėlės kremu labiau tiks
šokoladinis glajus, o pyragėliams su citrinų kremu
– citrininis. Šokoladiniam gla jui reikės 4 oz pie-
niško ar juodojo šo kolado, ištirpinto su 2 šaukštais
grie tinėlės ir 1 šaukštu sviesto. Citri niniam – išsu-
kite cukraus pudrą ir citrinos sultis, kad išeitų
tiršta masė.

Parengta pagal Rimą Marcin kevičienę

MŪSŲ STALUI

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

Plikytos tešlos kepiniai
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630-941-2609

VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOSChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAIREAL ESTATE

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti ir
perku mišką. Apmokėjimas per ban ką.
Sandorį galima atlikti Lie tuvoje ir JAV. 

Rolandas, tel. +370-616-93194

Apie 11 valandą ryto Arizonos
karštis darosi beprotiškas ir
mes degame noru išsimau-

dyti kanjono dugne tekančioje vė-
sioje upėje. Savo norą išpildėme
greta esančiame Antilopės kanjone.
Nurodyta maudymosi vieta nė iš
to lo nepriminė maudyklos – vieti-
niai indėniukai tiesiog nuo raudonų
uolų su visais drabužiais šokinėjo į
kanjone plytinčio ežero vandenį. Su-
radome kiek geresnį priėjimą prie
vandens ir pirmą kartą per visą ke-
lionę išsimaudėme ne motelio duše,
o atvirame vandens telkinyje. Ma-
lonumas neapsakomas: oras apie
40 laipsnių, vanduo kokių 27 °C. 

Išsimaudę susišlapinome dra-
bužius ir šokome ant moto ciklų –
pagaliau važiuojame į Didįjį kan-
joną. Kelias driekėsi tiesiai per sau-
lės išdegintą bei didžiulėmis raudo-
nos spalvos uolomis nuklotą dy-
kumą. Jei rytą mums atrodė karš -
ta, tai dabar patyrėme, ką iš tikrųjų
turėjo omeny vietiniai baikeriai,
perspėdami mus dėl būsimo karš-
čio ir rekomenduo dami važiuoti
ankstyvais rytais ar vakarais. Karš-
tas vėjas degino kiekvieną atvirą
kūno vietą, įskaitant rankų pirštus.
Aš pabandžiau važiuoti be šalmo,
nes Arizonoje jie neprivalomi, tačiau
pro saulės akinių apačią patenkantis
karštas vėjas degino akis ir teko
šalmą užsidėti vėl. Degalinėse susto-
davome išgerti po litrą šaltų gėrimų
ir pakvėpuoti vėsiu oru – procesas,
labai panašus į pirties procedūrą. 

Pasukus šiaurinės Didžiojo kan-
jono dalies link, dykumas ir raudo-
nas uolas netikėtai pakeitė miškas,
ir kraštovaizdis tapo visai panašus į
Lietuvos. Temperatūra nukrito iki
plius 25 °C ir mus eilinį kartą nuste-
bino staigus klimato pokytis: jautė-
mės lyg iš pragaro staiga sugrįžę
namo. Degalinėje sutikti du bai -
keriai iš Misūrio valstijos, grįžtan-
tys iš Las Vegaso į namų pusę, vėl
mus perspėjo, kad Las Vegase bus
dar karščiau nei buvo Arizonos dy-
kumoje. Vienas skundėsi, kad lau-
kiant prie raudono šviesoforo sig-
nalo Las Vegase, jam nuo karšto as-
falto išsilydė kaubojiškų batų padai.
O mums buvo sunku patikėti – ar
gali būti karščiau už ir taip jau neį-
manomą karštį?

Paskutines 45 mylias Didžiojo
kanjono šiaurinio taško link įvei-
kėme sužvarbę nuo „lietuviško”
miško vėsumos. O tai, ką pamatėme,
privažiavę kelionės tikslą, mus pri-

Bus daugiau

Svajonės link
vienos įkvepiančios kelionės istorija

DARIUS ČIBONIS

11
vertė pamiršti visas ekstremalių
temperatūrų sukeltas negandas – žo-
džiais to neaprašysiu, tikiuosi, Olego
darytos nuotraukos perteiks bent da-
lelę to žavesio, dėl kurio Didysis kan-
jonas pelnytai vadina mas vienu iš
pasaulio stebuklų. 

Žiūrėdamas supranti, kad tūks-
tančius mylių buvo verta įveikti vien
dėl šito vaizdo – suvoki gamtos stichi-
jos galią ir didybę, atrodo, lyg neže-

miškos kilmės menininkas sukūrė
uolų ir tarpeklių šedevrą, kuris savo
dydžiu ir grožiu pranoksta visus žmo-
gaus kada nors sukurtus statinius

Vėjai, lietūs ir nesuskaičiuo-
jama daugybė žemės drebėjimų su-
sivienijo ir 6 milijonus metų formavo
Arizonos žemės paviršių, o sraunioji
Kolorado upė ištisus tūkstantmečius
gilino savo vagą ir suformavo patį gi-
liausią ir didingiausią kanjoną. 

Daugybė amerikiečių turistų il-
sisi ant kanjono kraštų saugiai
įrengtose, nuo skardžio atitvertose
stebėjimo aikštelėse, fotogra fuojasi
ir siurbčioja gaiviuosius gėrimus.
Tačiau netrukus visi jau žiūrėjo ne į
kanjoną, o į tai, kaip trys vaikinukai
lyg bepročiai ropščiasi ant pačių

smailiausių ir labiausiai virš be-
dugnės išsikišusių uolų, prie ku-
rių vietiniai turistai net nepagal-
voja artintis, ir iš laimės spindin-
čiomis akimis fotografuoja vienas
kitą nugalėtojų pozomis. Kaip atro-
dėme, taip ir jautėmės – mo tociklais
atvažiuoti į Didįjį kanjoną kadaise
nedrįsome ir pasva joti, o šiandien
štai gražios svajonės išsipildymo
diena! Norisi dar ne kartą ten grįžti
ir mes jau sumanėme važiuodami at-

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

gal aplankyti pietinę Didžiojo kan-
jono pusę...

Šįryt Wal-Mart prekybos centre
už 20 dolerių (apie 50 Lt) nusipirkome
palapinę ir pripučiamus čiužinius. Ar
gali būti tinkamesnė proga nei šian-
dien praleisti naktį palapinėje, šalia
Didžiojo kanjono? Be to, ten matėme
net keletą kempingų.

Pavažiavę apie 45 mylias nuo Kan-
jono apžiūros taško, įsikūrėme miške
esančiame palapinių miestelyje. Pala-
pinę išpakavome jau tam so  je ir suvo-
kėme, kad ji dvivietė. Olegas turėjo
šiltą miegmai šį, todėl įsikūrė lauke, o
mudu su Sil ve rijum prisipūtėme čiu-
žinius ir ko kią valandėlę pasišne ku -
čiavo me prie laužo. Naktis buvo velniš -
kai šalta, su nostalgija prisiminėme
die  ną mus kankinusį  dykumos  karš -
tį ir mintyse atsiprašinėjome jo už tai,
kad taip smarkiai  tuomet jį keikė-
me.
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SVEIKATA DATOS ir SUKAKT YS

Gegužė  – birželis
Gegužės 27 d.

– 1902 m. gimė Stasys Santvaras –
poetas, publicistas, dramaturgas, lietuviškų
operų libretų autorius, operos solistas (mirė
1991 m.).

– 1923 m. Bavarijoje (Vokietija) gimė
Henry Kissinger – amerikiečių politikas ir
politologas. 1938 m. jo šeima pabėgo nuo
Hitler pradėtų žydų persekiojimų į New York.
1943 m. jis tapo JAV piliečiu. Filosofijos dr.,
dėstė Harvardo un-te. H. Kissinger buvo JAV
valstybės sekretorius 1973–1977 m., o
1969–1975 m. dar užėmė ir prezidento pa-
dėjėjo nacionalinio saugumo klausimais pa-
reigas. Nobelio taikos premija jam buvo su-
teikta 1973 m. kartu su vietnamiečiu Duc
Tho už taikos sutartį, pabaigusią karą Viet-
name.

– 1910 m. mirė Robert Koch – vokiečių
bakteriologas, atradęs tuberkuliozę, cholerą
ir juodligę sukeliančias bakterijas, 1905 m.
Nobelio fiziologijos ir medicinos premijos
laureatas (gimė 1843 m.).

Gegužės 28 d.
– 1877 m. gimė Oskaras Milašius – lie-

tuvių poetas, rašęs prancūziškai. Jis atsto-
vavo Lietuvai Tautų Sąjungoje bei tapo akty -
viausiu lietuvių kultūros propaguotoju Va-
karų Europoje (mirė 1939 m.).

– 1927 m. gimė Dalia Grinkevičiūtė –
Lietuvos gydytoja, rašytoja (mirė 1987 m.).

– 2003 m. mirė Vytautas Balčiūnas –
kunigas, teologijos daktaras, Lietuvos kata-
likų mokslų akademijos (LKMA) narys (gimė
1910 m.).

– 1937 m. mirė Alfred Adler – austrų
gydytojas, psichiatras, individualiosios psi-
chologijos pradininkas, 1902–1911 Z. Froid
bendradarbis. Nuo 1932 m. dirbo JAV, D. Bri-
tanijoje. Padarė didelį poveikį šių laikų as-
menybės teorijai ir psichoterapijai (gimė
1870 m.).

Gegužės 29 d.
– 1943 m. gimė Vitas Luckus – fotog-

rafas (mirė 1987 m.)
– 1953 m. Edmund Hillary su šerpu Ten-

zing Norgay pirmieji užlipo į aukščiausią pa-
saulio viršūnę – Everestą (8 848 m).

Gegužės 30 d.
– 1453 m. – Osmanų imperija užėmė

Konstantinopolį, žlugo Bizantijos imperija.
– 1431 m. mirė Jeanne d’Arc – pran-

cūzų nacionalinė didvyrė, Katalikų bažny-
čios šventoji (gimė 1412 m.). 

– 1933 m. gimė Jonas Juškaitis – poe-
tas, vertėjas. Jo poezijos šaltiniai: nepriklau-
somos Lietuvos ir išeivijos lietuvių kultūra,
sulydyta su pasaulio kultūra, ypač su mo-
derniąja Europos filosofija ir poezija. Tuos
šaltinius į visumą suliejo katalikiškoji J. Juš-
kaičio pasaulėžiūra, jo aiškus patriotinis nu-
sistatymas ir asmeninė patirtis bei ypatin-
gas talentas, jo ištikimybė tėvų žemei ir jos
žmonėms. Eilėraščių rinkiniai:  „Mėlyna ži-

butė apšvietė likimą” (1972), „Pučia vėjas į
širdį” (1990),  „Eglė vasaros naktį” (2003) ir kt.

– 1936 m. gimė Ruta Lee – lietuvių kil-
mės amerikiečių aktorė.

– 1945 m. mirė Pranciškus Karevičius
– profesorius, vyskupas, vienuolis marijonas,
lietuvybės platintojas (gimė 1861 m.).

Gegužės 31 d.
– 1983 m. Santa Monika mirė Jonas

Mulokas – inžinierius architektas. Nuo 1949
m. gyveno JAV. Nuo 1937 m. vertėsi profe-
sine architekto praktika. 1977 m. įsteigė ar-
chitektūros bendrovę „Mulokas ir Mulokas,
architektai”. Sukūrė projektus: Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo bažnyčia (Čikaga), Kris-
taus Atsimainymo bažnyčia (New York), Jau-
nimo centras (Čikaga) ir kt. (Gimė 1907 m. Ju-
siagiryje, Rokiškio r.).

– 1989 m. mirė Jonas Balkūnas – pre-
latas, visuomenės veikėjas (gimė 1902 m.).

Birželio 1 d.
–  Tarptautinė vaikų gynimo diena.
– 1910 m. gimė Vytautas Jurkūnas –

dailininkas grafikas (mirė 1993 m.).

– 1952 m. mirė John Dewey – JAV filo-
sofas, psichologas, edukologas, Columbia
universiteto filosofijos profesorius, vienas
žymiausių pragmatizmo filosofijos atstovų
(gimė 1859 m.).  

Birželio 2 d.
– 1953 m. Londone buvo karūnuota

Elzbieta II.
– 1923 m. gimė Algimantas Petras Gu-

reckas – teisininkas, ekonomistas, JAV lietu-
vių visuomenės veikėjas.

– 1941 m. gimė Algimantas Bublys –
JAV dirbantis architektas.

– 1988 m. mirė Justinas Mikutis – mąs-
tytojas (gimė 1922).

Henry Kissinger.

John Dewey.

Jonas Juškaitis.

Apsilankykite 
„Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

Viduržemio jūros dieta yra
seno viniais Viduržemio jūros
regiono žmo nių valgymo įpro-

čiais paremta dieta. Šio regiono gy-
ventojai jau nuo neatmenamų laikų
pasižymėjo gera sveikata ir ilgaam-
žiškumu, todėl ir bu vo pradėta tyri-
nėti, ką jie valgo ir kaip gyvena. Nu-
statyta, kad šių gy ventojų dietą dau-
giausiai sudaro produktai, gaunami
iš gamtos, t. y.  kiek įmanoma natūra-
lūs. Ši dieta jau buvo siūloma nuo 1960
metų, bet didesnį populiarumą įgijo
nuo 1990 metų. Buvo atlikta daug įvai-
rių tyrimų, įrodant šios dietos priva-
lumus. Tyrimų duomenys buvo iš-
spausdinti „The New England  Jour-
nal of  Medicine”. Tyrime dalyvavo
daugiau kaip 7,000 asmenų, suskirs-
tytų į tris grupes, ir kiekvienai grupei
buvo taikyta skir tinga dieta: vienai
grupei buvo skirta Viduržemio jūros
dieta, praturtinta šalto spaudimo
alyvų aliejumi, kitai  ta pati dieta, pra-
turtinta riešutais, tre čiai – įprastinė
nuriebinta dieta (low – fat diet). Atli-
kus tyrimus rasta:

* Taikant Viduržemio jūros dietą
sumažėjo tikimybė susirgti širdies
kraujagyslių susirgimais.

* Padidinus riešutų kiekį, 46 proc.
sumažėjo tikimybė išsivystyti insul-
tui.

* Padidinus alyvų aliejaus kiekį
maiste, insulto rizika sumažėjo 33
proc.

* Laikantis nuriebintos dietos bu -
vo stebimas cholesterolio kiekio su-
mažėjimas, bet tai nesumažino šir dies

infarktų, insultų bei mirties nuo šir-
dies ir kraujagyslių ligų skaičių. Ty-
rimai truputį nublankino teigi nius,
kad cholesterolis yra pagrindi nė šir-
dies ir kraujagyslių susirgimų prie-
žastis.

Mokslininkai teigia, kad Vidur -
že mio jūros dieta ne tik apsaugo nuo
širdies ir kraujagyslių ligų, bet ir su -
mažina mirtingumą sergant vė ži niais
susirgimais, palengvina depresijos
požymius, o taip pat truputį apsaugo
nuo Alzheimerio ir Parkin sono ligų.

Šios dietos vartotojams pata -
riama:

* Valgyti daug vaisių ir daržovių,
ankštinių augalų, kruopų, neper dirb -
tų grūdų, ryžių, makaronų, žuvies,
riešutų, aromatinių žolelių bei pries -
konių, alyvų aliejaus, saikingai var-
toti raudono vyno.

* Iš daržovių pačios naudingiau-
sios yra pupos bei kiti ankštiniai au-
galai, o taip pat pomidorai, pipirai,
česnakai, svogūnai, baklažanai, cuki -
nijos. Siūloma jas valgyti 2 kartus per
dieną.

* Iš vaisių siūloma valgyti obuo -
lius, kriaušes, įvairias uogas, apelsi-
nus, citrinas. Patariama vaisius val-
gyti 3 kartus per dieną.

* Raudoną mėsą vartoti minima -
liai, ją pakeičiant žuvimi bei paukš-
tiena. Žuvį siūloma valgyti 2–3 kar-
tus per savaitę. 

* Vengti saldumynų, desertą pa -
keičiant vaisiais.

* Sviestą ir margariną siūloma
pakeisti aliejumi. Aliejaus galima su -
vartoti 3–4 valgomus šaukštus per
dieną.

* Riboti druską, patiekalus gar -
dinti prieskoninėmis žolelėmis.

* Laikantis šios dietos vartoti kuo
daugiau šviežio, neperdirbto maisto. 

Viduržemio jūros dieta – tai taip
pat sveikas gyvenimo būdas. Dietos
receptai yra paprasti ir lengvai pa -
ruošiami. Tai nėra labai griežta die ta,
labiau valgymo filosofija. Pata riama
valgyti su šeima ar su draugais, ra-
miai, neskubant, pailsint, jo kiu būdu
neskaitant ir nežiūrint televizijos
laidų. 

Pasirūpinkite savimi ir būkite
sveiki.

Paruošė Ona Radzevičienė
Pagal ,,The Regional News”

en.wikipedia.org
www.mayoclinic.com

Viduržemio jūros dieta
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Su giliausiu liūdesiu ir skausmu, pranešame giminėms, drau-
gams ir pažįstamiems, kad 2013 m. gegužės 27 d., sulaukęs 88
metų, mūsų brangus, mylimas ir niekuomet nepamainomas
Tėtelis, Senelis, Brolis ir Uošvis

A † A
ANTANAS DRUTYS

iškeliavo namo pas Viešpatį.
Gimė Lietuvoje, Dziviliškių kaime, Lazdijų rajone. Gyveno Či -

ka goje, Brighton Park apylinkėje, kurioje išgyveno 44 metus.
Anks čiau daug metų gyveno Anglijoje, Wolverhampton mieste.

A. a. Antanas buvo sūnus a. a. Jono ir a. a. Kotrynos Dručių,
a. a. Onos  Sorakienės brolis ir a. a. Onos Drutienės vyras.

Giliai nuliūdę liko dukterys: Joana Drutytė, Ramutė Wis -
niews ki su vyru Henriku ir Teresė Drutytė-Šoliūnenė su vyru
Linu; anūkai Viktorija Petrusiewicz su vyru Peter, Angelė
Wisniewski su sužadėtiniu Jonathan Williamson, Justinas Wis -
niewski, Marius ir Dainius Šoliūnai.

Lietuvoje liūdi seserys: Julija Samuolienė su šeima, a. a. Onos
Sorakienės šeima, Genė Semėnienė su šeima ir Monika
Liaukevičienė su šeima, daug giminių ir pažįstamų Lietuvoje ir
Amerikoje bei kituose kraštuose.

A. a. Antanas buvo tvirtas Dzūkijos sūnus. Gilus tikėjimas ir
didelė meilė šeimai vedė jį per visą jo gyvenimą. Velionis ilgus
me tus priklausė Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijai Čikagoje, kurioje 31 metus buvo lektorius/kantorius, o
anks čiau giedojo parapijos chore su šeima. Buvo Anglijos lietu-
vių klu bo bei Dzūkų draugijos narys, kurioje ėjo Renginių vado-
vo pareigas.

A. a. Antanas bus pašarvotas penktadienį, gegužės 31 d. nuo 3
val. p. p. iki 9 val. v. Alliance-Gaidas-Daimid Funeral Home, 4330
South California Avenue, Chicago, IL, 60632.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 1 d., pradedant 9:30 val.
ryto su atlydėjimu iš laidojimo namų į Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus
aukojamos gedulingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus pa -
laidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių, prašome aukoti šv. Mišioms, Lietuvos Našlaičių
Globai (Lithuanian Orphan Care), arba misijonieriaus kunigo
Hermano Šulco „Jaunimo sodybai”.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Giliai liūdintys šeima ir artimieji

Pasaulyje vietų daug keliavau,
Tėviškę pas Tave, Dievuli, radau...

A † A
ELENA PEREVIČIŪTĖ

BRIEDIENĖ

Šeimos meilės apsupta, namuose, mirė 2013 m. gegužės 29 d.,
5 val. ryto.

Gimė 1920 m. rugsėjo 10 d. Debeikiuose, Bebarzdžių kaime,
Utenos apskrityje.

Giliame skausmo liūdesyje liko: duktė Violeta su vyru dr. Vi -
liumi Mikaičiu, dvi anūkės: Tania su vyru Richard Rossi ir Kris -
tina su vyru Joshua Bautista, proanūkė Sofia Elena; brolis Jonas
su žmona Gertrūda, Lietuvoje liūdi mirusio brolio Povilo sūnus
Rimas su šeima, mirusios sesers Bronės trys dukros: Renė, Ro -
mutė (Vokietijoje) ir Nijolė su šeimomis; mirusios sesers Onutės
sūnus dr. Vytautas Tartila su šeima ir jo dukra Nora su šeima,
gyvenanti Elk Grove Village; mirusio brolio Vinco du sūnūs: jos
krikšto sūnus Vilius ir Egidijus su šeimomis.

A. a. Elena bus pašarvota penktadienį, gegužės 31 d. nuo 3 val.
p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti  Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 1 d. iš laidojimo namų
9:30 val. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją,
kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po
Mišių a. a. Elena bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Meilė tau,  visados liks mūsų širdyse.

Violeta, Vilius, Tanytė ir Kristutė

KETURIASDEŠIMTIES METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
PETRAS BALTRAMONAS

Prieš keturiasdešimt metų, Viešpats pasišaukė namo Mūsų mylimą
Tėtį, Uošvį ir Tėvuką.

A. a. Petras mirė 1973 m. gegužės 31 d. ir yra palaidotas Šv.
Kazimiero kapinėse prie a. a. žmonos Marijos.

Šv. Mišios už a. a. Petrą bus atnašaujamos š. m. birželio 2 d. ir birže-
lio 9 d., 9 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL.

Iki šios dienos pasiilgstame ir prisimename Tėvelio šilumą, šypseną
ir jo meilę šeimai.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus kartu su
mumis prisiminti ir pasimelsti už tėvelio sielą.

Nuliūdusi šeima

Knygos pristatymui vadovavo Jū-
ratė Variakojienė, pažymėdama, kad
šioje knygoje aprašoma lietuvių tau-
tinės sąmonės raida, tautinės srovės
susi da rymo pradmenys, tautinių or-
ganizacijų veikla Lietuvoje bei Tauti-
nės Sąjungos veikla čia, Ame rikoje.
Kny gos pristatymą raštu atsiuntė ap-
rašė Lietuvos Tautininkų sąjungos
pirmininkas Gintaras Son gaila, o gra-
žia lietuviška tarsena perskaitė Dalia
Sokienė. G. Songaila teigia: „Ši knyga
tai nėra joks testamentas ar atsisvei-
kinimas. Ji kviečia mus vėl suremti
pečius, kadangi tauta išsivaikščioja
ir nyksta, net ir turėdama savo vals-
tybę. Todėl istorija iš mūsų tebelaukia
pa sišventimo ir ryžtingos veiklos. O
eidami tautinės minties keliu ir kur-
dami geresnę lietuvių tautos ateitį,
mes pratęsime svarbiausius darbus
ir, tikiu, paliksime gerą palikimą at-
eities kartoms, kaip tą padarėtė jūs –
mūsų tėvai ir seneliai. Sulauksime ir
trečiojo šios knygos leidimo. Gal tai
bus bendras Lietuvos ir išeivijos tau-
tininkų leidinys. To ir noriu mums
visiems palinkėti.”

Pristatyme dalyvavo nemažas
žmonių būrys, tarp jų ALT’o pirm.
Saulius Kuprys, Draugo fondo pirm.

Marija Remienė, Lietuvių rašytojų
draugijos pirm. Stasė Peter sonienė,
dailininkė Magdalena Stan kūnienė,
„Dirvos” redaktorius V. Radžius, „Vil -
ties” draugijos pirm.  A. Matulio nis iš
Cleveland, B. Banaitienė ir R. Veitas
iš Boston.

Meninę dalį atliko Razumų šei -
mos lietuvių liaudies mu zikos an -
samblis „Gabija”, vado vau jamas Ge -
nu tės Razumienės. Pro gramoje – liau -
dies dainos, pritariant kanklėmis (Ge-
nutė), skra ba lais (Algir das), birbyne
(Mindaugas) ir skudučiais (Lu kas).
Dainos labai gražiai skambėjo ir su-
teikė klausytojams džiaugsmo bei pa-
sigėrėjimo. Programa labai tiko kny-
gos pristatymui.

P. Buchas tarė padėkos žodį J. Va-
riakojienei už šio knygos pristatymo
vedimą, Gintarui Son gailai už kny-
gos aprašymą, Daliai So kienei už
gražų perskaitymą, „Gabi jos” an-
sambliui už puikią programą, visai
Sąjungos valdybai už darnų bendra-
darbiavimą ir visiems susirin ku -
siems už dalyvavimą. Tai buvo pa-
skutinis P. Bucho kaip Sąjungos pir-
mininko žodis.

Programai pasibaigus, susirin ku -
sieji vaišinosi I. Dirdienės paruošto-
mis vaišė mis.

Amerikos Lietuvių tautinės
sąjungos suvažiavimas 
Atkelta iš 4 psl.

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
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� JAV LB Vidurio Vakarų apygardos
me ti nis suvažiavimas vyks birželio 1
d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre
(14911 127th St., Lemont, IL 60439).
Re gistracija – 10 val. r., pradžia –
10:30 val. r. Smulkesnė informacija tei -
kiama tel. 630-673-3384 arba el. paš -
tu: biru te  kai riene @yahoo.com  

� Brighton Park Švč. Mergelės Mari-
jos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
(2745 W. 44th  St., Chicago, IL),  šį
sekmadienį, birželio 2 d.,  minėsime
Kris taus kūno ir kraujo šventę – De vin -
ti nes. 10 val. r. šv. Mišias atna šaus kun.
Jaunius Kel p šas. 15 minučių prieš šv.
Mišias kal bė sime Švč. Jėzaus Širdies
lita niją. Primename, kad kiek vieną ket -
virta dienį, 8 val. r. šv. Mi šios atnašauja -
mos lietuvių kalba. 

� Sekmadienį, birželio 2 d., 12 val. p.
p. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) Sig-
natarų namų va do vė Meilė Peikš te nienė
papasakos apie Vilniuje esančius Signa -
tarų namus-mu ziejų ir skaitys paskaitą
,,1918 m. va sario 16-sios Ak to publi-
kacija: istorinių žinių šaltinis”. Informa -
cija tel. 773-582-6500. 

�  Čikagos ateitininkų ,,Šeimos šven -
tė” vyks birželio 2 d. Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, IL. 9 val. r. šv. Mišios
Palaimintojo J. Matulaičio misijoje.
10:30 val. r. PLC didžiojoje salėje vyks
iškilmingas po sėdis . Nauji nariai duos
įžo dį, atsisveikin si me su abitu rien tais.
Po šventės – 12 val. p. p. – kvie čiame
visus į  gegužinę Ateitininkų namų so-
delyje (1380 Castlewood Dr. Lemont,
IL). Skanūs pietūs, atgaiva, graži
gamta, muzika, loterija, draugai. 

� Skelbta draugovės ,,Sietuva” sueiga
birželio 8 d. neįvyks. Pranešame, kad

nuo rugsėjo mėnesio keičiasi sueigų
laikas. Jos vyks kiekvieno mėnesio tre -
čią ketvirtadienį 1 val. p. p. PLC po sė -
džių kambaryje. 2013 m. sueigų da tos:
rugsėjo 19 d., spalio 17 d., lap kričio  21
d. ir gruodžio 19 d. (pastaroji sueiga
vyks Ateitininkų namuose). 

� Birželio 9 d. po 11 val. r.  šv. Mišių
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje
12:30 val. p. p.  Pasaulio lietuvių cent -
ro  so delyje JAV LB Lemont apylinkė
ren gia gegužinę. Maloniai  kviečiame!

� Birželio  16 d. 10:30 val. r. JAV LB
Lemont apylinkė maloniai kviečia at -
vykti prie Pasaulio lietuvių centro so de -
lyje, Lemont, esančio paminklo ir kartu
paminėti  Gedulo ir Vilties dieną.

IŠ ARTI IR TOLI...

� Birželio 1–2 dienomis Neringos sto -
vyk loje organizuojama talka. Apie at vy -
kimą pranešti vedėjai Reginai el. paštu:
regina@neringa.org arba tel. 978-582-
5592.

� Birželio 1 d. šeštadienį, 7 val. v. Cle -
 veland, OH, Lietuvių namų resto rane
,,Gintaras” Korp! Giedra vyks Jono Ar -
mo no knygos ,,How / Became A Com -
rade – an American Growing Up In Si -
berian Exile” sutiktuvės. Sutiktuvėse
da lyvaus au torius, galėsite nusipirkti
kny gą. Bus vaišės.

� Birželio 8 d. 4 val. p. p. DeKovend
Park (6631S. University Blvd, Centen-
nial, CO) B aikštelėje kartu švęsime
Tėvo dieną. Žaisime, spor tuo sime,
dalyvau si me įvairiau siuo se kon kur suo -
se. Kviečia me dalyvauti. Dau giau infor -
macijos suteiks Narimantas Gruzdys
el. paštu naras23@comcast. net

ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

Renginiai Rytinėje pakrantėje 

,,Draugo”  tel. 773-585-9500

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

SKELBIMAI

Visus kūrybinės dvasios žmones kviečiame atvykti į rugpjūčio 18–25 die nomis
Neringoje vyksiančią stovyklą  ,,Meno8Dienos”. Daugiau informacijos ir registracijos
anketas rasite Neringos svetainėje: www.neringa.org, o iški lus klausimams, prašome
kreiptis į Danguolę Kuolienę el. paštu: danguole@ kuolas.com arba tel. 781-383-6081.

Nuotraukoje ,,Meno8Dienos” stovyklautojai 2012 m. vasarą. 
www.neringa.org nuotr.

Kubilių ir Daulių šeimos Čikagos apylinkėse žinomos savo lietuviška veikla. Nuo
vyresniųjų neatsilieka ir jaunoji karta. Gintarė Daulytė šiemet su pagyrimu baigė
Maironio lituanistinę mokyklą, Lemont, ir birželio mėnesį išvažiuoja į Lietuvą. Ji pagal
organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą “ programą dirbs su Žemaičių Kalvarijos vaikais, o
birželio 28–30 dienomis dalyvaus Jaunimo dienose, Kaune. Nuotraukoje: Pasveikinti
Gintarę (antra iš kairės) su lituanistinės mokyklos bai gimu atvyko (iš kairės): teta
Ramunė Kubiliūtė, mama Audra Kubiliūtė-Daulienė, sesė Daiva Daulytė, močiutė
Karolina Kubilienė, brolis Aras Daulys, tėtis Vitas Daulys ir močiutė Salomėja Daulienė.                                          

Dainos Čyvienės nuotr.

Dėl paramos gavėjų sąrašo

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė pavedė Užsienio rei kalų
ministerijai parengti ir patvirtinti sąrašą užsienyje esančių lietuvių bendruome-
nių, kitų lietuviškų įstaigų ar organizacijų ir tarptautinių labda ros organizacijų,
kurios gali būti paramos gavėjais pagal Lietuvos Res pub likos labdaros ir paramos
įstatymą.

Prašome užsienyje esančias Lietuvių Bendruomenes, kitas lietuviškas įstaigas
ar organizacijas, pageidaujančias būti įtrauktoms į šį sąrašą, iki 2013 m. rugsėjo 10
d. atsiųsti Užsienio reikalų ministerijai adresu J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vil -
nius, šiuos dokumentus:

1) prašymą įtraukti į sąrašą organizacijų, kurios gali būti paramos gavėjais
pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą,

2) registracijos pažymėjimą su patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą,
3) įstatus (nuostatus) su patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą.
Pastaba. Ateityje šis sąrašas galės būti papildomas.

Telefonas ir elektroninio pašto adresas pasiteirauti 
+370-52592201, lietuviai@urm.lt. 

Stovykla, kurią organizuoja Vokietijos Lietuvių Bendruomenė kartu su
Vasario 16-osios gimnazija vyks š. m. liepos 6–14 dienomis. Ji skiriama 7–12
metų vaikams. Dėl papildomos informacijos galite kreiptis i stovyklos koordi-
natorę Jurgitą Pickel tel.: 0176-475-8756, ,,Skype”: jurgita7992.

� John Malkovich ir Ingeborga Dap -
kūnaitė gegužės 30 – birželio 2 die no -
mis The New York City Center, (131 W.
55th St., New York, NY 0019). Spek -
taklių pradžia: ketvirtadienį, penk ta -
dienį ir šeštadienį – 8 val. v., sek ma -
dienį – 3 val. p. p. Tel. pasiteirauti: 212
-581-1212. Daugiau informacijos –
tin k lalapyje: www.nycity center.org

� JAV LB New York apygardos metinis
suvažiavimas įvyks birželio 1 d., šeš ta -
die nį, 10 val. r. Apreiškimo parapijos
apa tinėje salėje (259 N. 5th St., Broo -
k  lyn, NY 11211).

� Birželio 2 d. 11 val. r. renkamės prie
St. Patriko katedros, 1 val. p. p. – prie
Auš ros Vartų bažnyčios (570 Broome
St., New York, NY 10003) trumpai
mal dai ir pabendravimui. Daugiau in -
formacijos suteiks Rita Stelmokienė

(Gerda999@yahoo.com) ir Mindaugas
Blaudžiūnas (MindaugasB@msn.com).

� Kviečiame į Lietuvos valstybinio jau-
nimo teatro kamerinį spektaklį ,,Jis ir
Ji” pagal J. Biliūno ir J. Janulaitytės -
Bi liūnienės laiškus ir kūrybą. Spek tak -
lis vyks birželio 16 d., sekmadienį, 6
val. v. Estų namuose (4 Cross St. & Ve -
terans Hwy., Jackson, NJ 08527).

� Ketvirtoji Centrinio New Jersey Jo -
ninių šventė vyks birželio 22 d. nuo 5
val. p. p. iki 1 val. r. Estų namuose, (4
Cross St. & Veterans Hwy., Jackson, NJ
08527).

� Liepos 21 d. Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo vienuolijos seserys orga ni zuoja
kasmetinį pikniką seselių sody boje Put -
nam (600 Liberty Hwy., Put nam, CT
06260. Laukiame atvykstant! 


