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Tiesa sensta, bet ji nemiršta. – Šūkis Berlyno rotušėje
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B. Bieliuko vardo stipendijų 
įteikimo šventė – 7 psl. 

Pirmąją Lietuvos poetę
prisimenant – 10 psl. 

Šiauliai (ELTA) – Lietuvos žmo-
nės yra saugūs, tarė Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė, kovo 5 d. lanky-
damasi Zoknių karinių oro pajėgų
aviacijos bazėje, kur šalies vadovei
buvo pristatyta, kaip organizuojama
Lietuvos ir NATO oro erdvės stebė-
jimo bei gynybos sistema.

Prezidentė domėjosi, kaip pa-
starosiomis dienomis vykdoma nuo-
latinė NATO oro policijos misija
Baltijos šalyse ir kokios nacionali-
nės gynybos priemonės taikomos
siekiant užtikrinti Lietuvos oro erd-
vės saugumą. Šalies vadovė susipa-
žino su reagavimo į oro erdvės pa-
žeidimus procedūromis.

,,Lietuvos žmonės yra saugūs.
Mes pasirengę gintis patys ir mus
gina NATO. Esame stipriausiame
gynybiniame aljanse, kuris pagrįs-
tas solidarumo ir tarpusavio pagal-
bos principais. Turime NATO ko-
lektyvinės gynybos garantijas ir
konkrečius gynybinius planus. Vyk-
domos visos priemonės, kad būtų už-
tikrintas Lietuvos saugumas”, –
sakė Prezidentė.

Prezidentė taip pat stebėjo JAV
karinių oro pajėgų, kurias šiuo
metu vykdo NATO oro policijos Bal-
tijos šalyse, vykdomą T-scramble
naikintuvų skrydį.

Prezidentė taip pat pabrėžė,
kad būtina didinti NATO matomu-
mą Baltijos šalyse ir stiprinti jo gy-
nybinius pajėgumus. Pasak šalies
vadovės, tam reikalingos reguliarios
NATO pratybos regione, per kurias
būtų gerinama lietuvių ir sąjungi-
ninkių karių parengtis, stiprinami
jų gebėjimai derinant kovinius

Lietuvos žmonės yra saugūs

J. Kerry ir S. Lavrovas susitiko Paryžiuje

veiksmus ir vykdant bendras karines
operacijas.

Savo ruožtu Pentagono vadovas
Chuck Hagel teigė, kad JAV planuoja iš-
plėsti bendradarbiavimą su Lenkija
ir Baltijos valstybėmis karinėje srity-
je, siekiant parodyti paramą savo są-
jungininkėms po Rusijos intervencijos

Ukrainoje.
,,Šį rytą Gynybos departamentas

aptarė priemones dėl paramos mūsų są-
jungininkėms, įskaitant išplėstas avia-
cijos pratybas Lenkijoje ir didesnį JAV
vaidmenį NATO oro policijos misijoje
Baltijos valstybėse”, – parlamenta-
rams trečiadienį sakė C. Hagel.

JAV valstybės sekretorius John
Kerry ir Rusijos užsienio rei-
kalų ministras Sergejus Lav-

rovas trečiadienį, kovo 5 d. surengė
tiesiogines derybas dėl Ukrainos
Paryžiuje, kur vyksta tarptautinis
susitikimas dėl Libano.

J. Kerry ir S. Lavrovas kalbėjo-
si kartu su Vokietijos ir Prancūzijos
kolegomis prie kavos per pietų per-
trauką Prancūzijos prezidentūroje.
Vakarų diplomatinis šaltinis sakė,
kad susitikimo pagrindinė tema
buvo krizė Ukrainoje.

Rusijos gynybos ministras 
neigia, kad Rusija įvedė 

kariuomenę 

Tuo tarpu Rusijos gynybos mi-
nistras Sergejus Šoigu trečiadienį
Maskvoje pareiškė, kad Kryme da-
rytos nuotraukos, kuriose užfik-
suoti kariuomenės automobiliai su
rusiškais registracijos numeriais
ir vaizdo įrašas, kuriame ginkluotas
vyras tvirtina esąs rusas, yra „pro-
vokacija” ir „nesąmonė”.

D. Grybauskaitė Zoknių karinių oro pajėgų aviacijos bazėje.         R.Dačkaus (ELTA) nuotr.

Į pateiktą klausimą, iš kur vietos
savigynos grupuotėmis Rusijos vadi-
namos pajėgos galėjo gauti automobi-
lių „Lince” ir „Tigr”, kuriuos naudoja
Rusijos kariuomenė, S. Šoigu atsakė:
„Neturiu supratimo!”

Ukrainos žinių tinklalapis UkrSt-

ream.tv antradienį tinkle YouTube pa-
skelbė vaizdo įrašą, kuriame maskuo-
jamąją uniformą vilkintis vyriškis su
šalmu kalba rusiškai: „Mes esame Ru-
sijos piliečiai... Mes vykdome saugumo
operaciją, kad nebūtų teroristų ata kų”.
– 2 psl.

EPA-ELTA nuotr.
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2014 M. RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMAI 
IR RINKIMAI Į EUROPOS PARLAMENTĄ

KVIEČIAME REGISTRUOTIS BALSUOTI RESPUBLIKOS PREZIDENTO 
RINKIMUOSE IR RINKIMUOSE Į EUROPOS PARLAMENTĄ!

Lietuvos Respublikos rinkėjai, gyvenantys užsienio valstybėse ar
rinkimų dienomis jose būsiantys, jau gali registruotis balsavimui
Respublikos Prezidento rinkimuose, vyksiančiuose gegužės 11
dieną, ir rinkimuose į Europos Parlamentą gegužės 25 dieną.

Balsavimą Jungtinėse Amerikos Valstijose 
ir Meksikoje organizuos:

� Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone;

� Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje;

� Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke;

� papildomas balsavimo punktas steigiamas Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte (Ilinojaus valstija).

Visi rinkėjai, norintys balsuoti užsienyje, paštu ar asmeniškai atvykę
į Lietuvos diplomatinę atstovybę, privalo iki balandžio 15 d. re-
gistruotis Vyriausiosios rinkimų komisijos Rinkėjų, balsuojančių už-
sienyje, elektroninėje registracijos sistemoje. Registracijos anketą
pateikti ir daugiau informacijos gauti rinkėjai gali šiuose atstovy-
bių tinklalapiuose:

Lietuvos Respublikos ambasadoje Vašingtone –
http://usa.mfa.lt/rinkimai

Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Čikagoje –
http://chicago.mfa.lt/rinkimai

Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Niujorke –
http://ny.mfa.lt/rinkimai

Įvedę Lietuvos Respublikos asmens tapatybę bei pilietybę pa-
tvirtinančio dokumento duomenis ir prisijungę prie elektroninės
registracijos sistemos, rinkėjai pateikia Rinkėjo registracijos pra-
šymą.

Užpildytas ir patvirtintas prašymas automatiškai atsiras Lietuvos
atstovybės, kurioje rinkėjas ketina balsuoti, sąrašuose. Jei rinkėjas
apsistojęs valstybėje, kurioje nėra Lietuvos atstovybės, registra-
cijos sistemoje reikia įrašyti valstybę, kurioje rinkėjas gyvena ar yra
laikinai, ir sistema automatiškai parinks artimiausią Lietuvos at-
stovybę, kurioje bus galima balsuoti paštu. 

Registracijos prašyme rinkėjas turi pasirinkti, kokiu būdu jis pa-
geidauja balsuoti – paštu arba asmeniškai atvykus į atitinkamą Lie-
tuvos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą nustatytomis
dienomis ir laiku. Balsuosiantiems paštu prašyme nurodytu gy-
venamosios vietos užsienio valstybėje adresu bus išsiųsti rinkimų
biuleteniai.

Išsami informacija apie Lietuvos Respublikos Prezidento rin-
kimus ir rinkimus į Europos Parlamentą yra skelbiama Vy-
riausiosios rinkimų komisijos svetainėje http://www.vrk.lt 

Rusijos prezidentas Vladimiras
Putinas pristatytas 2014-ųjų No-
belio taikos premijai. Tikėtina,

kad konfliktas Ukrainoje taip pat bus
įtrauktas į Nobelio komiteto darbot-
varkę.

Nobelio premijai pristatytas re-
kordinis 278 kandidatų skaičius, tarp
kurių – 47 organizacijos, po komiteto
susitikimo kovo 4 d. teigė Norvegijos
Nobelio instituto direktorius Geir Lun-
destad.

,,Pirmojo komiteto susitikimo
metu siekiama įvertinti pastaruosius
įvykius”, – pažymėjo G. Lundestad.

Popiežius Pranciškus ir buvęs JAV
Nacionalinės saugumo agentūros dar-
buotojas Edward Snowden taip pat
įtraukti į kandidatų sąrašą. Be kita ko,

manoma, kad tarp kandidatų yra pa-
kistanietė paauglė Malala Yousafzai,
kurią talibai pašovė dėl mergaičių tei-
sės į mokslą gynimo, bei keli Rusijos di-
sidentai.

Tikimasi, kad komitetas taip pat
svarstys protestuotojų ir vyriausybių
konfliktus Tailande ir Venesueloje.

Oficiali Nobelio premijos komite-
to informacija apie kandidatus pavie-
šinama tik praėjus 50 metų. Tūkstan-
čiai žmonių visame pasaulyje gali siū-
lyti savo kandidatus bei apie tai viešai
paskelbti.

Antradienį komitetas sutrumpi-
no sąrašą nuo 25 iki 40 kandidatų. Iki
balandžio pabaigos sąraše liks tik dau-
giau nei dešimt kandidatų.

ELTA

V. Putinas pristatytas Nobelio taikos premijai

Norite – tikėkite, norite – ne

Atkelta iš 1 psl.

Tas pats vaizdo įrašas buvo
paskelbtas trečiadienį naujienų
agentūros „Interfax” tinklalapyje.

Rusijoje leidžiamas opozici-
jos žurnalas „The New Times”
antradienį savo tinklalapyje įdė-
jo nuotrauką, kurioje matyti vi-
sureigis „Tigr” su rusiškais re-
gistracijos numeriais; šią nuo-
trauką padarė Ukrainos naujienų
agentūros fotografas.

Kitame rusiškame tinklalapyje,
gazeta.ru, antradienį pateiktas repor-
tažas, kad „Simferopolio prieigose Čis-
tenkoje kaime yra 30 šarvuočių ‘Lin-
ce’”.

Tinkle YouTube yra ir daugiau
vaizdo įrašų, kuriose užfiksuoti Krymo
keliais važiuojantys šarvuočiai su ru-
siškais registracijos numeriais.

Kryme veikia Rusijos specnazas

Kariai, kurie neiššovę nei šūvio
perėmė kontrolę Kryme, tikriausiai
priklauso Rusijos specialiosioms ir
oro desantininkų pajėgoms, sako Lon-
done dirbantys karybos ekspertai.

Karališkojo junginių tarnybų ins-
tituto (RUSI) Rusijos reikalų specia-
listas Igoris Sutiaginas sakė, kad Kry-

me pasklidę kariai, dėvintys uniformas
be atpažinimo ženklų, naudoja įrangą,
būdingą tik Rusijos elitinių specialių-
jų pajėgų (specnazo) divizijoms.

Tie kovotojai yra „žvalgybos gi-
liame priešo užnugaryje ir diversijų
ekspertai”, kuriuos palaiko „bent dvi
jūrų pėstininkų brigados ir Juodosios
ir Baltijos jūros laivynų”, – aiškino I.
Sutiaginas.

Žurnalo „Jane’s Intelligence Re-
view” analitikas Matthew Clements
pritarė nuomonei, kad tame pietiniame
Ukrainos pusiasalyje veikia Rusijos
specialiosios pajėgos.

„Rusijos pajėgos Kryme dėjo pa-
stangas, kad sumažintų tikimybę būti
atpažintoms, – sakė jis. – Tačiau žino-
me, kad į Krymą tikrai pasiųsta spe-
cialiųjų ir oro desanto pajėgų.”

BNS

Susitiko J. Kerry ir S. Lavrovas

EPA-ELTA nuotr.

J. Kerry ir S. Lavrovas kalbėjosi Paryžiuje.



ALGIS VAŠKEVIČIUS

Kovo 1-ąją Kauno įgulos kari-
nin kų ramovėje surengtas dip-
lomato, bu vusio Lietuvos at-

stovo Washingtone bei prie Šventojo
Sosto Stasio Lozoraičio (1924–1994) 90-
ųjų gimimo ir 20-ųjų mirties metinių
minėjimas – kon fe ren cija „Vilties pre-
zidentui Stasiui Lozoraičiui – 90 metų”.

Ramovės viršininkas majoras Do-
natas Mazurkevičius, pradėdamas ren-
ginį sakė, kad tokios svarbios asme-
nybės kaip S. Lozoraitis yra tarsi atspa -
ros taškai, kurie leidžia ge riau suvok-
ti istoriją. Jis priminė, kad 1993 metais
S. Lozoraičiui nepavyko tapti Lietuvos
prezidentu, bet jo va karietišką orien-
taciją vėliau pratęsė prezidentas Valdas
Adamkus.

„S. Lozoraitis buvo diplomatas ir
aristokratas, jungtis su Pirmąja Lie tu-
vos Respublika, kurio šūkis buvo ‘Lais-
vė. Vienybė. Gerovė’. Jo idea lai, siekiai
lieka aktualūs, ir simbo liška, kad mūsų
minėjimo išvakarėse Lietuva tapo kos-
moso valstybe – į kos minę erdvę buvo
paleisti du lietuviški palydovai, ir pir-
mieji jų pa skleis ti žodžiai buvo ‘Lietu -
va myli laisvę’ ”, – sakė ramovės virši -
ninkas.

Pagrindinį pranešimą minėjime
skaitė Lietuvos Atkuriamojo Seimo
pirmininkas profesorius Vytautas
Landsbergis, kuriam teko daug ben-
drauti su šviesios atminties S. Lozo rai-
čiu. V. Landsbergis 2002 metais iš leido
knygą apie S. Lozoraitį „Pusbro lis Mo-
tiejus. Knyga apie Stasį Lozo raitį iš jo
laiškų ir pasisakymų”, kuri šio rengi-
nio metu ir buvo prisiminta.

„Mano šeima su Lozoraičiais ben-
 dravo seniai, yra išlikusių archy vinių
nuotraukų iš mūsų vaikystės dienų.
Nuoširdi mano draugystė su S. Lozo-
raičiu užsimezgė kylant Sąjū džiui, o
kruvinomis 2011 metų sausio dienomis
mes jam buvo suteikę įga liojimus at-
stovauti Lietuvai, jei mūsų jau ne-
bus”, – prisiminė profesorius.

Jis pasakojo, kad nuo 1992 metų pa-
baigos S. Lozoraitis siekė stabdyti Lie-
tuvos slinktį atgal, ne į demokratiją.
Tuomet buvusi kompartija jau tu rėjo
daugumą Seime ir jai trūko tik prezi-
dento posto. Tą S. Lozoraitis matė, bet
gal ne iki galo suprato, su kuo teks su-
sidurti rinkimų metu.

„S. Lozoraičiui buvo duotas labai
trumpas trijų savaičių laikotarpis rin-
kimų kampanijai. To laiko buvo labai
maža kalbėti su žmonėmis, aiš kinti
jiems, pristatant idėjas ne kas ką duos,
už ką mokės ar pakels pensijas, bet ko-
kia turi būti Lietuva, jei mes norime ki-
taip gyventi. Jo klau sytis rinkosi di-

delės auditorijos, ir jei iš pradžių jo rei-
tingas tesiekė 5 procentus, tai per tas
labai trumpas tris savaites išaugo iki
40 proc., nors kita pusė skleidė visokius
nepagrįstus gandus, bandė susitiki-
muose išmušti iš vėžių.

Nuolat bandyta akcentuoti, kad
jis svetimas, iš kažkur atsiradęs,  ponas,
labai gerai gyvenęs, kol mes visi čia
vargome, jis vadintas Lozo riumi, ame-
rikonu, teigta, kad mums čia ne reikia
jokių Frankų Krukų. Iš tikrųjų S. Lo-
zoraitis buvo nepaprastas euro pietis,
kuris nelabai mėgo amerikietiško sti-
liaus, gyvenimo būdo”, – sakė euro-
parlamentaras V. Lands bergis.

Profesorius prisiminė, jog tada
Seime siekta, kad rinkiminė kampa nija
būtų pratęsta bent savaitę, bet to ne-
buvo padaryta, ir tada S. Lozorai tis,
pralaimėjęs rinkimus, nors ir ga vęs net
39 procentus balsų, matyda mas suža-
lotą, žaizdotą, posovietinę Lietuvą
sakė, kad jos kraujas yra užnuodytas,
O ką jis pasakytų šian dien, matydamas
visą tą agitaciją prieš Lietuvos narys-
tę Europos Sąjun go je?”, – klausė pro-
fesorius, turėda mas galvoje referen-
dumą dėl žemės parda vimo užsienie-
čiams ir dėl to ky lan čias aistras.

Baigdamas savo emocingą kalbą, V.
Landsbergis ragino viską prisimin ti,
mokytis iš praeities ir matant ban dy-
mus Lietuvos kryptį keisti iš Vaka rų į
Ry tus, neišduoti S. Lozoraičio atmini-
mo. 

Seimo narys Arimantas Dumčius
taip pat prisiminė S. Lozoraitį, ragino
tęsti Nepriklausomybės idėją ir teigė,
jog tuo metu dar nebuvo pribren dusios
sąlygos jam tapti prezidentu, mūsų
psichologija dar nebuvo pasikeitusi,
dar turėjo praeiti šiek tiek laiko. 

Kauno miesto meras Andrius Kup-
 činskas prisiminė pilnutėlę Kau no
sporto halę 1993 metais, kai vyko vie-
nas pirmųjų susitikimų su S. Lo zorai-
čiu. Meras sakosi tada pajutęs, kad kan-
didatas – visai ne svetimas, o labai sa-
vas žmogus, įkvėpęs tautai viltį ir jo
idėjos paskatinusios būsi mąjį merą
pasirinkti Tėvynės Sąjun gos – Lietuvos
konservatorių gretas.

„Todėl šiandien man labai keista,
kad miesto taryboje priėmus reko men-
 dacinį nutarimą Kauno mokyklose sa-
vaitės pradžioje giedoti Lietu vos him-
ną iš įvairių visuomeninių orga nizaci-
jų kyla tiek daug pasipriešinimo. Esu
įsitikinęs, kad pa trio tinis auklėjimas
yra labai svarbu, tik ne visi tai nori su-
prasti”, – sakė meras.

Lietuvos moterų lygos pirminin kė
profesorė Ona Voverienė, pristatydama
jau minėtą V. Landsbergio kny gą, smul-
kiai analizavo joje pateiktus faktus, ap-
žvelgė knygos struktūrą ir pagrindines
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Pirmąją pavasario dieną –
„Vilties prezidento” Stasio Lozoraičio paminėjimas

„Vilties prezidento” portretas A. Vaškevičiaus nuotraukos

Karininkų ramovės salė buvo sausakimša.

išvadas. Ji prisiminė am basadoriaus
biografiją, jo šeimos istoriją, kalbėjo
apie jo tėvus Vin cen tą ir Stasį Lozoraitį
vyresnįjį. O. Vo verienė paaiškino, kad
knygos pavadinime esantis pusbrolis
Motiejus buvo slapyvardis, kuriuo S.
Lozorai tis pasirašinėjo laiškus V.
Landsber giui  konspiraciniais sume-
timais.

„S. Lozoraitis visada tikėjo Lietu-
 va ir jos šviesia ateitimi. Jį galime lai-
kyti vienu iš Kovo 11-osios autorių, ir
paskutiniai mūsų Vilties prezidento žo-
džiai, kaip paliudijo jo žmona Da niela,
buvę „saugokite Lietuvos sienas”, –
sakė O. Voverienė.

Įdomus ir jaudinantis buvo S. Lo-
 zoraičio giminaitės, su kuria jis kar tu
praleido daug vaikystės  dienų profe-
sorės Dalios Brazauskienės žodis. Ji pa-
sidalijo prisiminimais iš kartu pra-
leistų vasarų Domeikuose, Vilka viškio
rajone, kur gimė S. Lozoraičio motina
Vincenta Matulaitytė-Lozo rai tienė,
skaitė šios rašytus laiškus, kuriuos
profesorė perdavė Lietuvos valstybi-
nam archyvui, prisiminė ir 1992 metų
vasario 15-ąją, kai Kaune susitiko apie

Muzikinės programos akimirka

70 Lozoraičių giminės atstovų ir S.
Lozoraitis pasakė įspū dingą kalbą,
kuri yra cituojama ir V. Landsbergio
knygoje „Pusbrolis Mo tiejus”. 

D. Brazauskienė pasidžiaugė, kad
S. Lozoraičio noras išsaugoti sody bą
Domeikuose pildosi, kad ji yra atsta-
toma sodybą paveldėjusio Jono Matu-
laičio, kad yra išlikusi ir ta liepa, po ku-
ria taip mėgdavo sėdėti Stasys ir jo bro-
lis Kazys, kuriuos visi šeimoje vadino
Bamo ir Pupo.

Apie diplomatus Lozoraičius ren-
 ginyje kalbėjo ir Lozoraičių muzie-
jaus direktorė daktarė Asta Petrai ty tė-
Briedienė. Ji priminė, kad kovo 2-oji
yra Danielos Lozoraitienės (1941–2010)
gimimo diena. Šviesus jos atminimas
pagerbtas tylos minute.

Konferencijos metu pilnutėlė ka ri-
ninkų ramovės didžioji salė galėjo pa-
siklausyti ir muzikinės progra mos,
taip pat Kovo 11-osios akto signa taro Al-
girdo Patacko, Lietuvos edukologijos
universiteto docento aktoriaus Egidi-
jaus Mažinto, atsargos majoro Gedi-
mino Reuto ir kitų pasisakymų.  

Kalba profesorius V. Landsber gis
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RYTYS
Rytỹs – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

IRENA NAKIENĖ-VALYS

Vasario 16-os popietę, nors ir
šėlo žiemiškas oras, į palai-
mintojo Jurgio Matulaičio slau-

gos namus Putname, Connecticute,
rinkosi Rytinės Con n ec  ticuto apylinkės
bendruomenė. Snie gas netrukdė švęs-
ti Lietuvos valstybės atkūrimo dienos,
nes susirin ku siųjų širdyse tautos vie-
nybė niekada neišblėsta ir dega.

Veikiausiai daugelis iš mūsų, lie-
tuvių, pritartų tam, jog didžiau sie ji pa-
triotai gyveno Lietuvos okupacijų bei
spaudos draudimo laikais. Tai laiko-
tarpiai, kai buvo naikinamas tau tišku-
mas, vykdoma rusinimo po litika. Ta-
čiau būtent šių sudėtingų laikotarpių

metu mūsų tautoje pra budo patriotiš-
kumo jausmas. Turbūt ne veltui sako-
ma, jog sunkumai vie nija žmones.
Vien tų, patriotizmu de gančių, žmonių
dėka mes gyvename laisvoje, nepri-
klausomoje Lietuvoje.

Gražią valstybinę šventę vesti teko
man, kaip apylinkės valdybos pir minin-
kei. Sugiedojus JAV ir Lietuvos him nus,
salezietis kun. Izidorius Sadauskas pa-
sakė invokaciją. Vėliau perskaičiau
pra nešimą apie Vasario 16-osios reikš-
mę, o valdybos vicepir minin kė sociali-
niams reika lams, vie nuo lė seselė Mar-
garita Bareikaitė, vi siems per skaitė
Lietuvos prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės, Seimo pirmi ninko pavaduotojos
Irenos Degutie nės, Washingtono am-
basados mini st ro patarėjo Artūro Vaz-
bio ir Lietuvos užsienio reikalų mi-

nistro Lino Lin ke vičiaus sveikinimus.
Apylinkės iždi ninkas Pranas Valys
pri statė JAV LB Krašto valdybos išpla -
tintą kreipimą si-skatininimą lietuvių
bendruo me nėms kreiptis į JAV prezi-
dentą, se natorius bei Kongreso atsto-
vus  dėl rezo liucijos „Vasario 16-osios
dienos įpras minimo JAV”, pripažini-
mo. Su si rinkusieji vienbalsiai balsavo
už tai, kad turime išsiųsti šį kreipimą -
si.  

Programa buvo paįvairinta Pra no
Valio filmais, sukurtais iš apy lin kės
bendruomenės gyvenimo skai drių,
skambant dainuojamos poezijos auto-
riaus ir maestro Vytauto Ker na gio tė-
vynei skirtoms dainoms. Džiu gu buvo
matyti dalyvius niūniuojant ir prita-
riant lietuviškiems patriotiš kiems kū-
riniams, švenčiant savo Tė vynės lais-
vę. Renginio pabaigoje, vai ši nantis su-
neštais skanėstais, su susidomėjimu
žiūrėjome režisieriaus Vytauto V.
Landsbergio naują dokumentinį fil-
mą „Trispalvis”. Pabaigai visi įsiam-
žino nuotraukose, o buvęs ilgametis
valdybos pirmininkas Vy tautas Alks-
ninis, visiems pritariant, sudainavo lie-
tuvių liaudies dainą „Žemėj Lietuvos
ąžuolai žaliuos”.

Po Antrojo pasaulinio karo Lie tu-
 va ėjo ilgu ir vingiuotu išbandymų
keliu. Nepriklausomybę pavyko at kur-
ti. Bet iki tol būta daug įvairių įvy kių
– partizanų kovos, rezistencija, išda-
vystės... Daug žmonių išsaugojo savy-
je laisvės viltį. Nors sovietme čiu Va-
sario 16-osios šventė buvo už drausta, ta-
čiau dalis žmonių ją šventė, nors ir už
šventės minėjimą grėsė persekiojimas,
represijos. Vasario 16-osios Nepri-
klausomybės akto reikš mė yra di-
džiulė. O mūsų patriotizmas yra labai
svarbus. Dėl jo mes turime savo vals-
tybę tokią, kokia ji yra, dėl jo mes kal-
bame gimtąja kalba, puo selėjame savas
tradicijas.

Nepamirškime, kad mes, Lietu-
 vos rinkėjai, gyvenantys užsienyje, tu-
rime atlikti pilietinę pareigą, balsuoti
Lietuvos Respublikos prezidento rin-
kimuose, vyksiančiuose gegu žės 11 d.
bei rinkimuose į Europos Parlamentą
gegužės 25 d.  

Irena Nakienė-Valys – PLB Seimo
narė, XX Tarybos narė ir JAV LB Ryti-
nės Connecticuto apylinkės valdybos
pirmininkė.

RIMA GIRNIUVIENĖ

Vasario 16 d. Bostone šventėme
Lie tuvos valstybės atkūrimo
96-ą sias  bei Lietuvos Nepri-

 klau somybės atkūrimo 24-ąsias meti -
nes.

Šventė prasidėjo iškilmingomis
šv. Mišiomis Bostono lietuvių per ko vą
išlaikytoje ir vienintelėje Bostone iš-
likusioje Šv. Petro lietuvių bažny čio-
je. Giedojo ansamblis „Jaunos šir dys”
ir parapijos choras. Po pie tų šven tė su
vaišėmis tęsėsi Lietuvių piliečių drau-
gijos klubo salėje. Buvo pristatyta prog-
rama „Lietuvos Dai nuojanti revoliucija
liudininkų bos toniečių akimis”. Ją pa-
ruošė dr. Ro mas Buivydas, dr. Tomas
Girnius ir Romas Juozelskis.

Šventę pradėjo Bostono lituanis ti-
nės mokyklos mokiniai, perskaitydami
abiejų Lietuvos Nepriklauso my bių ak-
tus. Meninę programą atli ko Simona
Smirnova-Minns ir jos Berklee muzi-
kos kolegijos draugai.

Minėjimo metu buvo renkamos
aukos JAV Lietuvių Bendruomenės
(LB) Krašto valdybai, JAV LB Bosto no
apylinkei ir Amerikos lietuvių ta rybai
(ALT) lietuvybės ir lietuviškos veiklos
išlaikymui išeivijoje,  taip pat para-
mai Lietuvos reikalams.

Kadangi Lietuvos prezidentė Da lia
Grybauskaitė paragino šiemet Lie-
 tuvos Nepriklausomybę švęsti išra-
dingai, tai Bostono Bendruome nės pir-
mininkė Rima Girniuvienė į Bos tono
bendruomenės „Facebooko” pa skyrą
įdėjo žinutę nepabijoti Bos tone žada-
mos pūgos ir vis tiek at va žiuoti į šven-
tę: „Nepabijojome sovietinių tan kų,
tai negi dabar sniego išsigąsime!” Snie-
gas iki pirmos va lan dos dienos Bosto-
ne buvo nuvalytas nuo kelių ir su-
stumtas į milži niš kas pusnis, ir į Bos-
tono Lietuvos Ne priklausomybės šven-
tę susirinko gana gražus būrys jaunų

ir vyresnių Bostono lietuvių.
Taip pat, sekant Lietuvos prezi-

dentės pasiūlymu švęsti išradingai,
Bostono LB apylinkės pirmininkė mi-
 nėjimo pradžioje pasiūlė lie tu viams ap-
sikabinti ir susipažinti su šalia sėdin-
čiais lietuviais. Tai įnešė į šventę ši-
lumos ir linksmumo, nes, tie są sakant,
lietuviai apsikabina su kitais lietu-
viais ne taip jau dažnai.

Dr. Romo Buivydo ir dr. Tomo Gir-
 niaus prisiminimai iš Lietuvos Dai-
nuojančios revoliucijos laikotarpio
buvo labai įdomūs ir prasmingi. Jie pa-
sakojo, kaip jie tuo metu atvyko į Lie-
tuvą, kokia jiems ji atrodė, ir kaip jie
abu savaip prisidėjo prie nau jo gyve-
nimo kūrimo Nepri klauso mo je Lietu-
voje. 

Po šventės jauna mama sakė: „Aš
sa vo dukrai liepiau išklausyti visą
programą, kuri buvo labai  įdomi ir
pras minga. Manau, reikėtų, kad lie tu-
viškai mokyklai būtų privaloma daly-
vauti Lietuvos Nepriklausomy bės mi-
nėjimuose. Vaikai turi augti žinodami,
kaip buvo iškovota laisvė”.

Viešnia iš Lietuvos dalijosi savo įs -
pūdžiais: „Kaip įdomiai jūs tai darote.
Lietuva kažkaip tų dienų visai nebe-
prisimena savo paminėji muose. O kaip
buvo įdomu klausytis. Tikrai nesiti-
kėjau, kad gali būti taip įdomu – labai
jums ačiū.”

Šventę rengė Amerikos lietuvių ta-
rybos Bostono skyrius, JAV LB Bos tono
apylinkė, Tautinės sąjungos Bostono
skyrius ir Šv. Petro lietuvių parapija.
Ačiū visiems, prisidėju siems prie Lie-
tuvos Nepriklausomy bės šventės Bos-
tone rengimo ir įgy vendinimo ir taip
pat visiems tiems, kurie, nepabijoję
Bos tono sniego, at važiavo į šventę ir at-
sivežė savo vaikus.

Rima Girniuvienė – JAV LB Bos-
tono apylinkės pirmininkė. 

Putnam, CT

Lietuvos Respublikos 96-asis 
gimtadienis paminėtas Putname

Boston, MA

Lietuvos Nepriklausomybės diena Bostone

Palaimintojo Jurgio Matu laičio slaugos namuose susirinkusi Rytinės Connecticuto apy-
linkės bendruomenė patriotiškai paminėjo Lie tuvos Nepriklausomybės dieną. 

Irenos Nakienės-Valys archyvo nuotr.
Meninę programą atliko Simona Smirnova-Minns ir jos Berklee muzi kos kole gijos drau-
gai. Rimos Girniuvienės nuotraukos

Dr. Romas Buivydas ir dr. Tomas Girnius pristatė programą „Lietuvos Dainuojanti revo-
liucija liudininkų bostoniečių akimis”.
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TADAS PETRONIS

Vasario 23 d. Maironio parke, Shrewsbury,
Massachusetts lietuvių bendruomenė
susirinko į Užgavėnių šventę. Dalyviai

atėjo persirengę či go nais, ubagais, raganomis ir
velniais. Daugelis atėjo išsidažę veidus. Šven tės
dalyviai skanavo įvairių rūšių bly nų, žaidė Už-
gavėnių žaidimus bei šoko lietuvių liaudies šo-

kius. Galiau siai visi svečiai stebėjo Kanapinio
bei Lašininio kovą, o degindami Morę šau -
kė: „Žiema, žiema, bėk iš kiemo”, tikėdamiesi
pri šaukti pavasarį, kad jis greičiau ateitų ir su-
šildytų že mę.  Linksmi šventės dalyviai neno-
 rėjo skirstytis, ir, grojant akordeonui, dar visi
lūkuriavo kieme. Tikimės, kad kitais metais
švęs ti Užgavėnių su sirinks dar didesnis ben-
druome nės narių būrys.

Boston, MA

Persirengėliai vijo žiemą iš kiemo

Į Užgavėnių šventę dalyviai atėjo persirengę čigonais, ubagais, raganomis ir velniais.
Rasos Auškalnytės nuotraukos

Susirinkusieji degino Morę ir kvietė kuo greičiau ateiti pavasarį.

Chicago, IL

JAV LB Brighton Parke dar gyvuos

Naujoji JAV LB Brighton Parko valdyba (iš kairės): Birutė Juod valkienė, Sigita Tylienė-Šlutienė, Vy tas Stanevičius, Irena
Noreikienė, Liudas Kužmarskis, Dalia Urbonie nė, Viktoras Kelmelis, Salomėja Dau lienė, kun. Gediminas Keršys. 

Liudo Kužmarskio nuotr.

SALOMĖJA DAULIENĖ

Šaltą vasario 23-ios dienos rytą po lietuviškų 10
val. r. šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėji mo parapijos Mozerio salėje LB

Brigh ton Parko apylinkės nariai rin kosi metiniam
narių susirinkimui.

Pirmiausia buvo renkami LB so lidarumo įna-
šai. Susirinkimą trumpu žodžiu pradėjo valdybos
pirmininkė Salomėja Daulienė ir paprašė  kun. Ge-
dimino Keršio sukalbėti maldą. Su sitelkimo minute
pagerbėme 2013 metais amžinybėn iškeliavusius LB
narius. Susirinkimą vesti pirminin kė pakvietė Vik-
torą Kelmelį, sekretoriauti – Sigitą Tylienę-Šlutienę.

Jūsų skirtomis valdybai aukomis parėmė me
spaudą – „Draugą”, Drau go fon dą, LB leidinius –
JAV Lietuvių Ben druomenės „Naujienas”, „Bri d -
ges”, „Pa saulio lietuvį”, Lituanis ti kos tyrimo ir stu-
dijų centrą, Jaunimo centrą, Čikagos lituanistinę
mokyklą, Lietuvių operą Čikagoje ir Čikagoje besi-
kuriantį kun. Gediminą Keršį .

Finansų ataskaitą pristatė iždi ninkas Liudas
Kužmarskis. Paja mų su 2012 m. likučiu (2,860.90
dol.) turėta 7,263.46 dol., išlaidų 3,915.75 dol. Kont-
rolės komisijos pirmininkas Viktoras Kelmelis pa-

teikė valdybos revizijos aktą patvirtinantį teisingą,
tikslingą finansų tvarkymą, tvarkin gą valdybos sek-
retorės Sigitos Tylie nės-Šlutienės vedamą protokolų
kny gą su pereitų metų įrašytais penkiais posėdžiais.

Rinkimai į valdybą

Šiais metais baigėsi Miglės Taura gytės, Liudo
Kužmarskio, Biru tės Juodvalkienės, Salomėjos Dau-
lie nės, Jūratės Čepaitienės ir Palmyros Gilie nės ka-
dencijos. L. Kužmarskis, Birutė Juodval kienė ir S.
Daulienė sutiko vėl pasilikti valdyboje. Buvo pasiū -
lyti ir pa tvirtinti du kandidatai – Viktoras Kel melis
ir Dalia Urbo nienė.

2014 metų valdybą sudaro šie asmenys: Vytas
Stanevičius, Rober tas Damašauskas, Viktoras Kel-
melis, kun. Gediminas Keršys, Sigita Ty lienė-Šlutie -
nė, S. Daulienė, Irena No reikienė, Birutė Juodval-
kie nė, Liu das Kužmarskis, Dalia Urbonienė.

Kovo 2 d. valdyba susirinko ap tarti Lietuvos
Ne priklausomybės šventės minėjimo klausimais ir
išsirinko naują pir mininką – Viktorą Kelmelį.  Svei-
 kiname jį, linkime jam pritraukti vi są savo kartos
jaunimą Brighton Parke (jų čia yra) ir išvystyti gra-
žią lietuvišką veiklą Brighton Parke.

Vasario 23 d., Beverly Arts centre, vyko renginys „Get
in, Get Art”, kurio metu įvairių etninių grupių meni-
ninkai supažindino su savo kultūra ir tradicijomis.
Balzeko muziejui atstovavo Vaida Lagoneckytė. Ji
mo kė suverti tradicinį lietuvišką šiaudinuką. Šis už-
siėmimas buvo pats populiariausias tarp „Get in, Get
Art” dalyvių. Šiaudinukus vėrė ir vaikai, ir suaugę.

Rita Janz

Lietuvių kultūros pamoka 
amerikiečiams

Vaida Lagoneckytė pasiruošusi pamokai

„Get in, Get Art” dalyviai prie Balzeko muziejaus stalo
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SKAUTYBĖS KELIAS

s.v. Donatas Ramanauskas

Šių metų sausio  31 – vasario 2
die  no mis įvyko tradicinė Žie-
mos iškyla į Rako stovyklą. Išky -

lą organizavo „Lituanicos” tunto, Le-
monto prityrusių skautų „Dariaus ir
Girėno” draugovė. Ją planavo du pri-
tyrę skautai, Zenius Liu binskas ir
Ado mas Kelpša.

Šioje tradicinėje iškyloje daly-
vavo: s.v. Aldis Liubinskas (draugi -
ninkas), s.v. Vytenis Lietuvninkas (in -
struktorius), s.v. Edis Leipus (in -
struktorius), s.v. Donatas Ramanaus-
 kas (instruktorius), s.v. Audrius Alek-
 siūnas (Čikagos „Perkūno” drau govės
atstovas ir instruktorius), s.v. Kazys
Motekaitis (instruktorius), s.v. Linas
Kelečius, s.v. Andrius Stan kus, s.v. Ro-
bertas Vitas, s.v. Algiman tas Vaitkevi-
čius, prit. sk. Zenius Liu binskas, prit.
sk. Lukas Barkauskas, prit. sk. Dona-
tas Bražiulis (Naper ville „Kastyčio”
draugovės), prit. sk. Vincas Hoffman,
prit. sk. Kęstutis Ke le čius, prit. sk.
Adomas Kilikevičius, prit. sk. Mantas
Motekaitis, prit. sk. Antanas Riškus,
prit. sk. Matas Stan kus, prit. sk. kand.
Audrys Kelečius, prit. sk. kand. Lukas
Rasutis, prit. sk. kand. Vytas Stankus
ir prit. sk. kand. Andrius Vitas.

Penktadienis, sausio 31 d.

6 val. v. visi susirinko Pasaulio lie-
tuvių centre, Lemonte. Broliai Al dis,
Andrius, Robertas vežė prityrusius

brolius, broliai skautai vyčiai Algi-
mantas, Audrius, Vytenis, Edis ir Do-
natas savo sunkvežimiais vežė į sto-
vyklą inventorių ir maistą. Iš Cen tro
išvažiavome 7:15 val. v. Pavakarieniau -
ti sustojome Culver’s But ter Burgers
restorane (Michigan City, IN). Pradėjo
snigti. Rako stovyklos vartus pasie kė -
me apie 1 val. nakties.  Sniego buvo la-
bai daug, kai kuriose vietose 2–3 pė dos
(60–90 cm). Esame labai dėkingi, kad
stovyklos apylinkėje gyvena skau tų
draugas, John Furman, kuris su savo
sunkvežimiu atkasė įvažiavi mą į sto-
vyklą. Tačiau daiktus ir mais tą iki
„Li tuanicos” valgyklos teko ga benti
rogutėmis per kelis kartus.  Ypatingai
laimingi buvo tie broliai, kurie atsi-
vežė „snow-shoes”.  Prity ru sių skautų
uždavinys buvo nukasti aikštelę pala-
pinei pastatyti, sniegą su verčiant į di-
deles krūvas. Dalis va dovų įsitaisė
„Lituanicos” virtuvėje.  Broliai vado-
vai Edis, Vytenis ir Do natas miegojo
lauke, brolio Edžio palapinėje, specia-
liai pritaikytoje žiemos stovyklavi-
mui. Temperatūra buvo apie 10˚F.
Maž daug apie  5 val. r. visi sugulė.

Šeštadienis, vasario 2 d.

Kėlėmės 10 val. r.  Prityrę skautai
pusryčiams paruošė „Rakas Mc Muf-
fin” – pusrytinius sumuštinius. Iškepė
net 4 svarus lašinių. Nieko ne liko. Po
pusryčių susitvarkėme, o po to ėjome
prie Lake Eden ežero. Ten, susitarus iš
anksto, susitikome su „Nerijos” tun to

2014 metų Žiemos iškyla į Rako stovyklą
jūrų skautėmis ir jų vado vė mis, Vilija
Kieliene ir Onute Savic kiene. Visi
kartu smagiai leidomės rogutė mis
nuo stataus šlaito.  Kai kas bandė žve-
joti, išgręžę eketę storame lede (deja,
nieko nepagavo). Grįžę atgal į sto-
vyklą, prityrusieji skautai sniego krū-
vose turėjo iškasti  savo uolas. Šie
sniego „nameliai” vadinasi „Quinzee
Huts” (ne „Kwanza Huts”, kaip juos
vadina brolis Aldis!)  Vadovai pradėjo
ruošti kepimui šonkaulius (BBQ
Ribs), kuriuos skaniai valgėme 7 val. v.
Prieš iškeliaudamos nakvynei netoli
Grand Haven, MI, Jūrų skautės atliko
keletą žie mos stovyklavimo uždavi-
nių. Po vakarienės brolis Aldis prane -
šė, kad prasideda naktinė iškyla.  

Skautai pasiskirstė į dvi grupes.
Akys užrištos. Vairuotojai grupes nu-
vežė į nustatytas vietas. Kiekviena
grupė gavo žemėlapį, pažymėtą žvaigž -
de – iškylos baigimo vieta.  Grupės tu-
rėjo žygiuoti iki nustatytos kryžkelės.
Skautai turėjo pažymėti savo buvimo
vietą bei nustatyti ke lią į galutinį
tašką. Grupės nariai turėjo slėptis nuo
pravažiuojančių automobilių, tad teko
nemažai  kartų bėgti nuo kelio  ir slėp-
tis miške, kol mašinos pravažiuodavo.
Antras uždavinys – nepastebėtiems
įvykdyti paskutinę užduotį ir pasiekti
galutinį tikslą, kad „sargyba” nepa-
ste bėtų. Iš viso skiltys sukorė apie tris
kilometrus. Abi skil tys sėkmingai at-
liko žygio užda vi nius. Prityrę skautai
at sirado Rako stovyklos „Kernavės”
ra  jone. Toje vietoje buvo sukrautas
gražus laužas. Prie jo buvo pravestas

prityrusių skautų įžodis. Prityrusio
skauto įžodį davė keturi kandidatai:
Audrys Ke lečius, Lukas Rasutis, Vy-
 tas Stankus ir Andrius Vitas. Buvo la-
bai įspūdinga. Po įžodžio sugiedojome
„Ateina naktis”, o po to nuėjome į „Li-
tua nicos” valgyklą. Pasistiprinę, skau-
tai turėjo pernešti savo pataly nes iš
palapinių į „Quinzee Huts”.  

(Pastaba: norint gauti Žiemos sto-
vyklautojo specialybę reikia ketu rias
naktis (nebūtinai iš eilės) pernak voti
lauke. Temperatūra negali būti dau-
giau nei 32˚F (0˚C).  Keletas prity rusių
skautų šį savaitgalį tai įvykdė.)

Sekmadienis,  vasario 3 d. 

Kėlėmės 8 val. r. Pusryčiai – li ku-
sieji šonkauliai ir kiaušiniai, kito
maisto nebebuvo. Po pusryčių su si-
 tvarkėme  ir visi nusifotografavome
Rako kryžkelėje (kur kelias veda į „Li-
tuanicos” arba „Kernavės” pastovyk-
les). Susėdome į automobilius apie 11
val. r. ir spaudėme atgal link Lemonto,
sustodami Grand Haven, MI, Culver’s
restorane pavalgyti pietus.  Protarpiais
snigo. Vienu me tu nuo brolio Vy tenio
sunkvežimio vė jas nupūtė brezentą  ir
ant US 31 greitkelio iškrito ke li mūsų
daiktai.  Pritvirtinę brezentą, važia-
vome to liau. Grįžome apie  5 val. p. p.

Padėka broliams Aldžiui, Zeniui
ir Adomui (kuris, deja, negalėjo va  -
žiuoti) už iškylos suplanavimą ir va-
dovavimą.  Kaip ir kasmet, visuo met
smagu aplankyti apsnigtą Rako sto-
 vyklavietę.

„Lituanicos” tunto prityrusieji skautai po prityrusių skautų įžodžio. Edžio Leipaus nuotr. 

Lukas Barkauskas, Adomas Kilikevičius ir Vincas Hoffman po įspūdingos dienos Rako sto-
vykloje skaniai valgo šonkaulius.                                                         Vytenio Lietuvninko nuotr. 
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KRISTINA ŪSAITĖ

Vasario 28 dieną, penktadienį, VDU Lietuvių
išeivijos institute Kau ne vyko Broniaus Bie-
liuko vardo sti pendijos įteikimo šventė. Lie-

tuvių Fondo (LF) JAV įsteigtas Broniaus Bie liuko
vardo stipendijų fondas ir VDU Lietuvių išeivijos
institutas nuo 2001 metų skiria stipendijas Vytauto
Didžiojo universiteto studentams. Žymaus lietuvių
išeivijos visuome nės veikėjo B. Bieliuko vardinės
sti pendijos tikslas yra remti gabius, ge rai besimo-
kančius studentus, skatinti aktyviau dalyvauti
mokslinėje ir visuomeninėje veikloje.

Renginyje kalbėjęs VDU Lietuvių išeivijos ins-
tituto vadovas profesorius Egidijus Aleksandravi-
čius pasi džiaugė, kad ši graži tradicija neleidžia už-
miršti iškilios B. Bieliuko asme nybės, kuri visą gy-
venimą sky rė Lietuvos išlaisvinimo darbui, nie kad
neužmiršo esąs lietuvis ir tokiu būdu išlikęs kaip
simbolis ryžtingo žmogaus, nepalaužto nei privers-
tinės emigracijos, nei materialių, nei mo ra linių ne-
gandų. Būtent atrandant tokių iškilių asmenybių
vietą istorijo je, kyla idėjos atlikti tyrimus, nu kreip-
tus ne tik į Lietuvoje gyvenusius, bet ir emigracijoje
veikusius žmo nes, kurie padėjo Lietuvai išsau goti
valstybingumą. 

Stipendininkus sveikino ir jų pa siekimais
džiaugėsi VDU Humanita rinių mokslų fakulteto de-
kanė profesorė Ineta Dabašinskienė. Jos manymu,
Broniaus Bieliuko stipendija pa deda ugdyti pilie-
tiškumą, plėsti kūrybinę veiklą, įgalina skirti di-
desnius laiko ir materialinius išteklius, rei ka lingus
atrasti Lietuvos istorijos simbolius. 

Šventėje apsilankė ir Lietuvių Fondo atstovas
Lietuvoje Leonas Nar butis. Jis teigė, jog neretai di-
džiausi patriotai yra užsienyje gyvenantys lietu-
viai, neužmirštantys savo istori nės ir dvasinės tė-
vynės. Svečias su sirinkusiesiems trumpai pristatė
Fondo veiklą ir padovanojo stipendininkams knygų.
Kartu su diplomu studentai gavo B. Bieliuko biog-
ramą ir VDU Lietuvių išeivijos instituto iš leistų
knygų.

Šiais metais stipendijos buvo įteik tos trims Vy-
tauto Didžiojo univer siteto Humanitarinių mokslų
fa kulteto studentams – Etnologijos programos IV
kurso bakalaurantei Ivo nai Krinickaitei, Lietuvos
istorijos programos I kurso magistrantui Ge dimi-
nui Kasparavičiui ir Literatūros ir spaudos prog-
ramos II kurso magistrantei Rasai Markauskaitei. 

Trumpai apie stipendininkus

Ivona Krinickaitė studijuoja etno logiją ir savo
ateitį ketina sieti su šia mokslo kryptimi, Lietuvos
kultū ra, jos puoselėjimu, saugojimu ir skleidimu.
Pagrindinė jos tyrinėjimų tema – stereotipai. Plė-
todama šią te mą Ivona jau yra atlikusi nedidelį ty-
rimą apie Rusiją gaubiančius ste reotipus, vyrau-
jančius pasaulyje. Lai mėjusi dvišalių mainų kon-
kursą Vytauto Didžiojo universitete baka lau rantė
vieną semestrą studijavo Valstybiniame Sankt Pe-
terburgo universitete, Rusijoje, kur surinko duo-
 menis minėtam tyrimui, apklausda ma į šią institu-
ciją atvažiavusius studentus iš įvairių pasaulio ša-
lių. Pa klausta apie tolimesnius savo planus Ivona
prasitarė, jog planuoja rengti bakalaurinį darbą,
kuriame nagri nės, kokius stereotipus užsienio stu-
dentai atsivežė atvykdami studijuoti į Lietuvą. Be
to, bakalaurantė yra aktyvi visuomenininkė – pri-
klauso VDU folkloro ansambliui „Linago”, kasmet
Strūnaičio kaime, Švenčionių rajone, organizuoja ir
veda Kalėdinį renginį kaimo gyventojams ir sve-
čiams, yra sukūrusi internetinę meno darbų pa-
rodą „Etnomenas”, kuria propaguoja etninę kul-
tūrą ir dvasią, gyvą menininkų darbuose.

Kitas B. Bieliuko vardo stipendi ninkas – Gedi-
minas Kasparavičius stu dijuoja Lietuvos istorijos
progra mos magistrantūroje. Pasak jo, istorija yra
ne tik mokslas apie praeitį, bet ir viena iš pagrin-
dinių vieningos vi suomenės formavimo priemonių.
Tad nūdienos istorikų užduotis – sąžinin gai dirbti
ir formuoti istorinę atmin tį, kuri sukurtų tvirtą
pamatą susi skaldžiusiai visuomenei, skatintų do-
 mėtis ir didžiuotis savo tautos pra ei timi. Gediminas
yra aktyvus VDU Istorikų klubo narys, gebantis

VDU studentams įteiktos B. Bieliuko vardo stipendijos

sėkmingai suderinti tiek visuomeninę, tiek moks-
linę veiklą. Magistrantas bendradarbiauja su Lie-
tuvos Afga nis tano dalyvių asociacija, Kauno įgulos
karininkų ramove, noriai įsitraukia į leidyklos
„Versmė” ekspedicijas po Lietuvą, savo tyrimų re-
zultatais dalinasi tarpuniversitetinėse studentų is-
torikų konferencijose. Jis taip pat bakalaurinio
darbo pagrindu parengė straipsnį apie keleivinę ir
kro vininę laivybą Lietuvoje 1974–1990 m. ir iš-
spausdino jį VDU mokslo žurnale „Laikas ir žodis”.
Šiuo metu studentas drauge su profesoriumi Zig-
mantu Kiaupa ruošia straipsnį apie Kauno laivų re-
monto gamyklą, kurį planuoja paskelbti „Kauno is-
torijos metraštyje”.

Trečioji stipendininkė – Literatū ros ir spaudos
programoje studijuojanti Rasa Markauskaitė domisi
ir ty rinėja Antano Škėmos tekstus: gilinasi į ironi -
ją, intertekstualumą, so cio mo bei visuomeninių ten-
dencijų atspindžius juose. Ji taip pat domisi rezis-
ten cine, sovietine, DP (displaced persons – išvietinti
asmenys) tematika periodikoje, memuaristikoje,
eseis tikoje. Rasa daug rašo į internetinę svetainę
bernardinai.lt, skelbia savo tyrimų rezultatus moks-
linėse konferencijose, susitikimuose su kul tūros ir
meno atstovais, dalyvauja literatūriniuose skaity-
muose, instalia cijose, kūrybiniuose vakaruose. Taip
pat ji daugiau nei penkerius metus dirba nevyriau-
sybinių organizacijų sektoriuje ir taip rūpinasi vi-
suome nės savišvieta, organizuoja susitiki mus su
rezistentais ir tremtiniais, ren gia aplinkosaugos ir
paveldosaugos akcijas, tradicinius amatų mokymus,
stovyklas.

Apie Bronių Bieliuką

Garsus lietuvių išeivijos visuo me ni ninkas, tei-
sininkas Bronius Bie liukas gimė 1908 m. balandžio
26 d. Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Dug nų kaime
ūkininko šeimoje. Bai gęs Marijampolės (Rygiškių
Jono) gimnaziją, Vytauto Didžiojo universitete stu-
dijavo teisę. Studijuodamas ketverius metus dirbo
sekretoriumi pas advokatą Mykolą Sleževičių.

Baigęs universitetą B. Bieliukas vertėsi advo-
kato praktika, iki 1944 m. buvo Žemės banko juris-
konsultu. Jau mokydamasis gimnazijoje aktyviai
įsi jungė į visuomeninį darbą, dalyvavo neforma-
liame varpininkų būrelyje. Universitete aktyviai
dalyvavo studentijos gyvenime, buvo studentų „Var -
po” draugijos ir Lietuvių studentų savišalpos drau-
gijos pirmininku, vė lesniais metais aktyviai daly-
vavo valstiečių liaudininkų veikloje.

Vokiečių okupacijos metais B. Bieliukas daly-
vavo pogrindžio veikloje, buvo išrinktas Lietuvos

Iš k.: profesorius Egidijus Aleksandravičius, stipendininkai – Rasa Markauskaitė, Gediminas Kasparavičius ir Ivona Kri -
nic kaitė bei Lietuvių Fondo atstovas Lietuvoje Leonas Narbutis.                                                     Daivos Dapkutės nuotr.

valstie čių liaudininkų sąjungos (LVLS) ge ne rali-
niu sekretoriumi, rūpinosi po grindinio laikraščio
„Nepriklausoma Lietuva” organizavimu, leidimu
ir pla tinimu. Dalyvavo besikuriančio Vyriausiojo
Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK’o) veikloje,
buvo pirmasis VLIK’o sekretorius. 1944 m. gestapo
bu vo suimtas ir įkalintas. Iš Bayreutho (Vokietija)
kalėjimo išlais vintas amerikiečių kariuomenės
1945 m.

Vokietijoje B. Bieliukas aktyviai dalyvavo
LVLS, VLIK’o veikloje. 1951 m. persikėlęs gyventi
į JAV įsikūrė New Yorke. Gyvendamas JAV tęsė
veiklą VLIK’e, dalyvavo Bendro Ame rikos lietu-
vių šalpos fondo (BALF’o), Lietuvos laisvės komi-
teto, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) veik-
loje. Buvo vienas iš Lietuvių rezisten cinės santar-
vės organizatorių (1950 m.), aktyvus jos veikėjas.

Gyvendamas ir aktyviai dalyvaudamas lietu-
vių išeivijos visuome ni niame, politiniame darbe B.
Bieliu kas nepriėmė JAV pilietybės. Mirė 1992 m.
kovo 10 d. New Yorke.

Bronius Bieliukas visą savo gy venimą paskyrė
Lietuvos išlaisvinimo darbui. Tam jis nepagailėjo
nei jėgų, nei sveikatos, nei savo kuklių santaupų.
Jo sukauptas archyvas perduotas VDU Lietuvių
išeivijos institutui. Savo testamentu visą savo kuk -
lų turtą jis paliko Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nės fondui (dabar Lietu vių Fondas), kuriame buvo
įsteigtas Broniaus Bieliuko vardo stipendijų fon-
das. B. Bieliukas visada tikėjo, kad Lietuva bus
laisva šalis, kurioje turi dirbti išsilavinę žmonės.
B. Bie liu ko vardo fondo lėšos skiriamos Lie tuvoje
besimokančio jaunimo sti pendijoms.  

Bronius Bieliukas
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Roberto Dačkaus nuotr. 

Vilnius (BNS) – Lietuva nu-
sprendė uždrausti atvykti į šalį buvu-
siam Ukrainos prezidentui Viktorui Ja-
nukovyčiui ir dar 17 buvusios Ukrai-
nos valdžios pareigūnų, kurie įtariami
žmogaus teisių pažeidimais, prievartos
ir jėgos prieš taikius protestuotojus pa-

naudojimu.
Užsienio reikalų ministerija pa-

tvirtino, kad Migracijos departamen-
tui antradienį pateikė 18 asmenų są-
rašą,   kuriems  bus taikomos   Lietu-
vos sankcijos – draudimas atvykti į
šalį.

V. Janukovyčiui uždrausta atvykti į Lietuvą

Roma (Vatikano ra-
dijas) – Vatikane buvo pa-
sirašytas Šventojo Sosto ir
Italijos vyriausybės pro-
tokolas, kuriuo susitarta,
kad Šventasis Sostas da-
lyvaus ateinančiais me-
tais Milane vyksiančioje
Visuotinėje parodoje.

Visuotinės parodos rengiamos kas
penkeri metai; jų trukmė šeši mėne-
siai. Jau daugiau kaip pusantro šimto
metų turinčią tradiciją pradėjo Lon-
done 1851 m. surengta pirmoji Visuo-
tinė paroda. 2015 m. nuo gegužės 1-
osios iki spalio 31-osios Milane vyk-
siančios Visuotinės parodo tema: „Mai-

tinti planetą. Energija ir gyvybė”.
Šventojo Sosto paviljonas bus įrengtas
pačiame parodos centre, šalia Italijos,
Prancūzijos ir Ispanijos paviljonų.
Ketvirtadienį Vatikane pasirašant da-
lyvavimo protokolą, pranešta, kad
Šventojo Sosto paviljono tema bus
Evangelijos citata: „Ne vien duona”. 

Šventasis Sostas dalyvaus EXPO parodoje

Washingtonas (BNS) – JAV pre-
zidentas Barack Obama kovo 3 d. per-
spėjo, kad planuoja įvairias ekonomi-
nes ir diplomatines sankcijas, kad
„izoliuotų” Rusiją, jeigu Maskva ne-
nutrauks savo invazijos į Ukrainą.
„Rusija yra klaidingoje istorijos pu-
sėje”, – pareiškė JAV vadovas, saky-
damas, jog beveik visas pasaulis laiko
Maskvos sprendimą pasiųsti karius į
Krymą tarptautinės teisės pažeidimu.

JAV valstybės sekretoriui John
Kerry vykstant į Kijevą, kur jis per-
duos žinią, kad Washingtonas palaiko
Ukrainos teisę pačiai rinktis savo at-
eitį, Jungtinės Valstijos išsamiau pa-
aiškino, kokią „kainą” Rusijai gali
tekti sumokėti už savo veiksmus.

Pažymima, jog staigus rublio kur-
so kritimas yra įrodymas, jog Rusija
jau dabar brangiai moka už įsiveržimą
į Krymą, o B. Obama paprašė Kongre-
so ekonominės pagalbos paketą Uk-

rainai svarstyti skubos tvarka.
B. Obama sakė, kad po pokalbių te-

lefonu su Europos vadovais yra įsiti-
kinęs, jog pasaulis „daugmaž vienin-
gai” laikosi nuomonės, kad Rusija pa-
žeidė Ukrainos teritorinį vientisumą ir
tarptautinę teisę.

Valstybės departamento atstovė
Jennifer Psaki sakė, kad Washingtonas
pasiruošęs imtis veiksmų. Minimos ga-
limybės uždrausti išduoti vizas Rusi-
jos politinio ir finansų elito nariams
arba įšaldyti jų turtą. Taip pat gali būti
imtasi priemonių prieš kai kurias Ru-
sijos finansų institucijas.

B. Obama užsiminė, kad Jungtinės
Valstijos ir jų partneriai gali boikotuoti
Didžiojo aštuoneto (G-8) viršūnių su-
sitikimą, kurį planuota surengti birželį
Rusijos Juodosios jūros kurorte Sočy-
je. Tos šalys jau sustabdė pasiruošimus
susitikimui.

JAV planuoja izoliuoti Rusiją

Briuselis (BNS) – Europos Są-
jungos užsienio reikalų ministrai nu-
sprendė sustabdyti derybas su Rusija
bevizio režimo klausimais, Maskvos
pajėgoms užėmus Krymą. Rusijos ir ES
derybos dėl bevizio režimo vyksta nuo

2007 metų. Rusija siekia, kad jos pilie-
čiai galėtų be vizų lankytis ES šalyse.
Šis klausimas būna keliamas beveik
kiekviename Maskvos ir Briuselio pa-
reigūnų susitikime.

ES sankcijos Rusijai  – sustabdytos 
derybos dėl bevizio režimo

Įšaldyti buvusių Ukrainos vadovų pinigai

Vilnius (Prezidentės spaudos tar-
nyba) – Kovo 4 d. Lietuvos Respublikos
prezidentė Dalia Grybauskaitė su JAV
viceprezidentu Joseph Robinett Bi-
den telefonu aptarė Ukrainoje susi-
klosčiusios situacijos keliamas grės-
mės regiono saugumui, buvo derinama
Lietuvos ir JAV pozicija dėl vieningo
atsako į Ukrainos krizę. 

Lietuvos vadovė su JAV vicepre-
zidentu aptarė ir padėtį prie NATO sie-
nos, kur Rusijos kariuomenė vykdo ka-
rines pratybas. Pasak D. Grybauskai-
tės, šios pratybos yra akylai stebimos.
Prezidentė ir JAV viceprezidentas taip
pat aptarė Lietuvos ir Lenkijos krei-

pimąsi NATO konsultacijoms pagal
Šiaurės Atlanto sutarties 4-ąjį straips-
nį. Esant būtinybei, saugumas NATO
šalyse narėse bus stiprinamas.

Ketvirtadienį Briuselyje susirinkę
28 Europos Sąjungos valstybių ir vy-
riausybių vadovai, tarp jų ir Lietuvos
prezidentė D. Grybauskaitė, aptars si-
tuaciją Ukrainoje ir kalbės apie prie-
mones, skirtas Europos saugumui už-
tikrinti. Taip pat bus kalbama apie ga-
limą ES paramą Ukrainai.

Šiame neeiliniame Europos vado-
vų tarybos posėdyje pakviestas daly-
vauti ir Ukrainos ministras pirmi-
ninkas Arsenijus Jaceniukas.

D. Grybauskaitė kalbėjo su J. Biden

Vilnius (www.genocid.lt) – Lietu-
vos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centras svetainėje kgbveikla.lt
paskelbė naujų dokumentų iš Lietuvos
ypatingojo archyvo. Paskelbti KGB
Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos miestų
bei Kapsuko (dabar – Marijampolės) ir
Telšių rajonų KGB skyrių planai ir
ataskaitos, taip pat KGB kontržvalgy-
bos 2-osios valdybos bei ideologinės
kontržvalgybos 5-ojo skyriaus meti-
niai planai ir ataskaitos. Pateikiami są-
rašai asmenų, kurie KGB buvo stebimi
ar jiems buvo užvestos operatyvinės
bylos. 

Naujai viešinami dokumentai at-
skleidžia KGB vykdytą operatyvinę
veiklą, buvusių politinių kalinių, di-

sidentų, dvasininkų ir tikinčiųjų se-
kimą, antisovietinius veiksmus įvyk-
džiusių asmenų paiešką. Taip pat pa-
rodomas operatyvinių-techninių ir
psichologinių priemonių taikymas
prieš režimui neva nusižengusius as-
menis.

Nemaža dokumentų dalis atsklei-
džia KGB slaptų bendradarbių veiklą
miestuose ir rajonuose. Tai pat pri-
statomi dar neskelbti KGB rajonų,
miestų veiklos planai ir ataskaitos,
kurie atspindi sovietinio saugumo
veiklą pertvarkos ir nepriklausomybės
atgavimo laikotarpiu. Šiuose doku-
mentuose atsispindi KGB veikla prieš
Sąjūdį ir agentūrinis darbas.

Paskelbti dokumentai apie KBG veiklą

Vilnius (BNS) – Seimo Naciona-
linio saugumo ir gynybos komiteto
(NSGK)  pirmininkas Artūras Pau-
lauskas siūlo leisti privatiems asme-
nims, bendrovėms remti Lietuvos ka-
riuomenę finansiškai ar materialinė-
mis vertybėmis.

Jis įregistravo įstatymų pataisų
projektą, kad  „krašto apsaugos siste-
mos institucijos finansuojamos iš vals-

tybės biudžeto ir Lietuvos Respublikos
fizinių ir juridinių asmenų teikiamos
paramos”.

Pasak parlamentaro, taip norima
pagerinti Lietuvos kariuomenės ma-
terialinę padėtį. Jis tuo pačiu siūlo pa-
pildyti ir Labdaros ir paramos įstaty-
mą, kad Lietuvos kariuomenė gali
būti paramos gavėju.

Privatūs asmenys ir bendrovės rems kariuomenę? 

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Bernas (ELTA) – Šveicarija įšaldė
20 Ukrainos piliečių bankų sąskaitas,
tarp jų atstatydinto Ukrainos prezi-
dento Viktoro Janukovyčiaus, buvu-
sio premjero Nikolajaus Azarovo ir bu-
vusio prezidento administracijos va-
dovo Andrejaus Kliujevo.

Be to, Ženevos prokuratūra pra-
dėjo tyrimą prieš V. Janukovyčių ir jo
šeimos narius dėl įtarimų pinigų plo-
vimu. Šveicarijos policija ir prokura-
tūros pareigūnai apieškojo O. Januko-
vyčiaus sūnaus Oleksandro valdomos
kompanijos MAKO patalpas ir konfis-
kavo kai kuriuos dokumentus.

Austrija taip pat pranešė neribo-
tam laikui įšaldžiusi 18 Ukrainos pi-
liečių sąskaitas. Asmenų pavardės ne-
skelbiamos. Ši saugumo priemonė yra
laikina, kol įsigalios atitinkami Euro-
pos sąjungos (ES) sprendimai. ES tre-
čiadienį pranešė įšaldysianti 18 uk-
rainiečių sąskaitas 28 narių Bendri-
joje, kurie yra susiję su smurtu prieš
protestuotojus Ukrainoje praėjusį mė-
nesį. Sankcijos įsigalios, kai 18 as-
menų pavardės bus pažymėtos ketvir-
tadienį išėjusiame oficialiame ES lei-
dinyje.

Rusija paprastina pilietybės įstatymą
Maskva (ELTA) – Rusijos vy-

riausybės teisės aktų leidybos komi-
tetas pritarė pataisoms, kuriomis sie-
kiama supaprastinti pilietybės įgijimo
tvarką rusiškai kalbantiems užsienie-
čiams.

Rusijos pilietybę paprasčiau ga-
lės gauti rusiškai kalbantys užsienio
šalių piliečiai ir asmenys be jokios pi-
lietybės, šia kalba bendraujantys šei-

moje ar viešoje erdvėje, jei jų protė-
viai nuolatos gyveno buvusios Sovietų
Sąjungos ar Rusijos imperijos terito-
rijoje.

Teigiama, kad asmens kalbinius
įgūdžius pokalbio metu vertins spe-
ciali komisija.

Vyriausybės komiteto pataisos
dar turės būti patvirtintos Rusijos Dū-
moje. 

Rusija skleidžia melą apie Lietuvą

Vilnius (ELTA) – Vyriausioji Pre-
zidentės Dalios Grybauskaitės patarė-
ja užsienio klausimais Jovita Neliup-
šienė nenori vertinti Rusijos žiniask-
laidoje pasirodžiusios propagandinės
informacijos apie tai, jog Lietuva spe-
cialiai rengia kovotojus, kurie protes-
tuoja ir priešinasi Ukrainos vidaus
reikalų pajėgoms Kijeve bei kitose ša-
lies vietose.

,,...Manau, kad niekaip kitaip ne-
galėčiau vertinti tokios propagandos ir
melo kaip tik kaip bandymą diskredi-
tuoti Lietuvą ir jos užimamą poziciją
tiek Ukrainos atžvilgiu, tiek apskritai

principingą poziciją dėl teritorinio
vientisumo ir šalies saugumo”, – sakė
J. Neliupšienė.

Skandalingai pagarsėjęs Rusijos
televizijos ,,Pirmasis kanalas” paskel-
bė išsiaiškinęs, kur Lietuvoje buvo
rengiami kovotojai, surengę perversmą
Ukrainoje. Anot jo, smogikai buvo ruo-
šiami Trakuose, vienoje kaimo turizmo
sodyboje.

Valstybės saugumo departamen-
to (VSD) generalinis direktorius Gedi-
minas Grina teigia, kad Rusijos politi-
kai ir žiniasklaida suaktyvėjo infor-
maciniame kare prieš Ukrainą.
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VERSLO NAUJIENOS

Vis dažniau keliaujama po Lietuvą

Parengė Vitalius Zaikauskas 

Gyventojai mano, kad ES lėšos naudojamos skaidriau

Lietuvoje įvyko skepticizmo lūžis – vis daugiau gyventojų junta Europos Są-
jungos (ES) lėšų skyrimo Lietuvai naudą, rodo gyventojų apklausos. Finansų mi-
nis terijos užsakymu atliktų apklausų duomenimis, 42 proc. gyventojų teigia, jog
jiems pakanka informacijos, kad galėtų įvertinti ES lėšų skyrimo skaidrumą, kai
2012 m. kovą taip teigė tik 25 proc. respondentų.

Palyginti su ankstesnės apklausos duomenimis, gyventojų, kuriems infor-
macijos nepakanka, procentas sumažėjo nuo 27 iki 20 proc. Taip pat 15 proc. pa-
didėjo gyventojų, teigiamai vertinančių ES lėšų skyrimo skaidrumą, dalis.

Finansų ministras Rimantas Šadžius atkreipia dėmesį, jog mažėjantis gy-
ventojų kategoriškumas rodo skepticizmo lūžį.

„Lūžiui neabejotinai daugiausiai įtakos turi faktas, jog Lietuva jau kelerius
metus iš eilės yra tarp sėkmingo ES lėšų panaudojimo lyderių. Antra, teisėsaugos
institucijos vis dažniau praneša apie išaiškintus sukčiavimo atvejus ir nustatytus
pažeidimus – gyventojai gali įsitikinti, jog ES lėšomis finansuojami projektai
griež tai kontroliuojami, o kaltininkai – baudžiami. Trečia, gyventojai asmeniškai
jaučia ES lėšomis finansuojamų projektų naudą”, – sako R. Šadžius.

Apklausos duomenimis, 6 iš 10 gyventojų teigė asmeniškai juntantys Lietuvai
skiriamų ES lėšų naudą. Pastebėtina, jog vertinimai tapo nuosaikesni. Atsakymo
variantą ,,nepajutau” rinkosi mažiau respondentų, iš neigiamų atsakymų daugiau
buvo pasirinkusiųjų ,,greičiau nepajutau”.

Paprašyti įvardyti, kokiose srityse gyventojai pajuto ES lėšų skyrimo Lietu-
vai naudą, dažniausiai buvo minimi transportas ir keliai (58 proc.), žemės ūkis ir
kaimo plėtra (37 proc.), švietimas (33 proc.), aplinkosauga (17 proc.), sveikatos prie-
žiūra (15 proc.), kultūros paveldas ir gamtos išsaugojimas (15 proc.), turizmas (12
proc.) ir pan.

Gyventojų 2013 m. gruodžio mėnesį atliko visuomenės nuomonės ir rinkos ty-
rimų bendrovė ,,Spinter tyrimai”, 2012 m. kovo mėnesį – kompanija „Baltijos ty-
rimai”. 

ELTA

Ne tik lietuviai nori aplankyti įvairius pasaulio kraštus, bet ir Lietuvą vis daž-
niau atranda Pietų Europos šalių gyventojai. Pastaraisiais metais vietinis turiz-
mas vis labiau populiarėja. Pasak Turizmo departamento atstovų, pastaraisiais
metais vis labiau auga susidomėjimas vietiniu turizmu, į Lietuvą atvyksta turis-
tai ne tik iš kaimyninių, bet ir Pietų Europos šalių.

Lietuvą dažniausiai lanko rusai, baltarusiai, lenkai, nemažai vokiečių tu-
ristų, taip pat iš Ispanijos, Italijos, Prancūzijos.

Pasak kelionių organizatorių, šiandien jie vis dažniau poilsiautojams gali pa-
siūlyti ne tik savaitgalio ar kelių savaičių keliones Europoje, bet ir kelis mėnesius
trunkančias atostogas, aplankant bene visus pasaulio žemynus.

LRT.lt info 

Rublio nuvertėjimas atsilieps ir Lietuvos verslui 
Rusijos rubliui kovo 3 dieną praradus dešimtadalį vertės, šalies centrinis

bankas skubiai padidino bazines palūkanas šalies finansų sistemos stabilumui už-
tikrinti. Profesorius, ekonomistas Rimantas Rudzkis  Žinių radijo laidoje „Dienos
klausimas” sakė, kad šis procesas Lietuvai labai nepalankus.

,,Dabartinė politinė įtampa Rusijos tik šiek tiek pagreitino įvykius. Mes dabar
kiek daugiau dėmesio skiriame situacijai su rubliu. Aš ne kartą esu sakęs, kad Ru-
sijos rublis tolygiai nuvertėja. Ir tai yra tokia šiuo metu Rusijos inicijuojama po-
litika. Dar iki Krymo įvykių, nuo praėjusių metų kovo Rusijos rublis jau buvo nu-
vertėjęs 17–18 procentų. Šiomis dienomis rublis dar gerokai susilpnėjo. Dabar de-
valvacija siekia 21 procentą”. 

Pasak profesoriaus, šis procesas Lietuvai labai nepalankus. Rusijos eksporto
rinka Lietuvai yra labai svarbi. ,,Praėjusiais metais Rusijos rinkai teko lygiai ket-
virtadalis mūsų paslaugų eksporto. Tai pirmiausia transportas ir turizmas. Taip
pat šiek tiek daugiau, negu ketvirtadalis prekių, jeigu skaičiuosime be naftos
pro duktų. Tai labai didelis pinigų ir prekių srautas”, – teigė R. Rudzkis.

Esant dabartinei padėčiai, Lietuvos eksportuotojų galimybės gerokai susiau -
rėja. Pelningumas mažėja, konkurencingumas krenta.

„Aišku, tai paveiks mūsų eksportą, o per eksportą ir visą mūsų verslą. Tačiau
rublio kurso kritimas laikinas. Rinkoje veikia spekuliantai, kurie pasinaudoja
įvairiais neramumais, politiniais ekscesais. Aš manau, kad bus rastas Ukrainos
krizės politinis sprendimas, ir tas ažiotažas finansų rinkose po truputį nurims” ,
– sakė profesorius R. Rudzkis.

„Žinių radijo” info

Rinkos dalyviams būgštaujant dėl krizės Ukrainoje, kuri gali lemti
naftos tiekimo sumažėjimą, kovo 3 dieną naftos kainos pasiekė šių metų re-
kordą. „Brent” rūšies naftos kainos balandžio sandoriams pakilo 2,77 JAV
dolerio iki 111,84 JAV dolerio už barelį.

WTI kainos balandžio sandoriams augo 1,94 JAV dolerio iki 104,53 JAV
dolerio už barelį.

Ekspertai nerimauja, kad dėl padidėjusios įtampos santykiuose tarp
Rusijos ir Ukrainos, kurios teritorija daugiau nei 70 proc. rusiškų dujų ir
naftos eksportuojamos į Europą, gali sumažėti tiekimas.

BNS

Naftos kainos pasiekė šių 
metų rekordą

Rusijos dujų monopolininkas „Gazprom” 2013 metais gavo 160 mlrd.
JAV dolerių vertės pajamų pagal tarptautinius finansinės apskaitos stan-
dartus. Anot „Gazprom” finansų ir ekonomikos departamento vadovo And-
rejaus Kruglovo, pelnas iki mokesčių, palūkanų ir amortizacijos atskai-
čiavimų (EBITDA) pernai viršijo 58 mlrd. dolerių, o grynasis pelnas siekė
35 mlrd. dolerių.

Užpernai Rusijos dujų monopolininkas susižėrė 38 mlrd. JAV dolerių
vertės grynąjį pelną, pajamoms siekus 150 mlrd. dolerių.

Kontrolinį „Gazprom” akcijų paketą valdo valstybė.
BNS

„Gazprom” pelnas pernai 
siekė 35 mlrd. dolerių

Latvijos žemės ūkio organizacijos kartu su Žemės ūkio ministerija
inicijuoja žemės privatizavimo įstatymo pataisas. Jos numato, kad žemę
Lat vijoje gali įsigyti tik vietiniai žemdirbiai, užsiimantys ūkine veikla. Da-
lis Latvijos Seimo narių tam priešinasi.

Nacionalinio susivienijimo („Viską Latvijai – Tėvynei ir lais vei/
LNNK”) Seimo frakcijos nariai atsisakė svarstyti pataisas ir siūlo pratęsti
žemės nepardavimo moratoriumą.

Pataisų rengėjai tvirtina, kad tai nebeįmanoma, nes jau sykį (2011 m.)
jis buvo pratęstas, ir viso to jokiu būdu nepavyks suderinti su Europos Są-
junga (ES). 

Alkas.lt

Latvijoje prabilta apie žemės 
nepardavimą užsieniečiams

Vienos didžiausių pagal
pardavimus Lietuvos bendro-
vių „Vilniaus prekyba” akci-
ninkas Nerijus Numavičius
pateko į žurnalo „Forbes” pa-
skelbtą turtingiausių pasau-
lio žmonių sąrašą. Jame N.
Numavičiui teko 1565 vieta iš
1645 atrinktų milijardierių.

Tinklalapis eversus.lt
rašo, jog tai yra pirmas kar-
tas, kai į „Forbes” sudarytą
sąrašą pateko ir Baltijos ša-
lių atstovas. Jo turtą, kaip ir
dar 80 milijardierių, žurnalas
įvertino 1 mlrd. JAV dolerių.

„Forbes” atrinktų pasau-
lio milijardierių bendras tur-
tas vertinamas maždaug 6,4
trln. JAV dolerių.

N. Numavičius yra ben-
drovės „Vilniaus prekyba”
pagrindinis akcininkas. Pas -
taroji per kitas bendroves val -
do mažmeninės prekybos ir
vaistinių tinklus Baltijos ša-
lyse, Lenkijoje ir Bulgarijoje.

BNS

Lietuvis tarp turtingiausių
pasaulio žmonių

Valiutų santykis (2014 metų kovo 5 d.)    

1 USD (JAV doleris) – 2,51 LTL 

1 EUR (euras) – 3,45 LTL

1 AUD (Australijos doleris) – 2,25 LTL

1 CAD (Kanados doleris) – 2,26 LTL 

1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų – 4,19LTL 

1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,12 LTL 

Nerijus Numavičius. 
BFL/ Butauto Barausko nuotr.
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Pirmoji Lietuvos poetė – 
aušrininkė Liudvika Malinauskaitė-Šliūpienė

ALINA ŠALAVĖJIENĖ

Pažvelkit broliai į aušros šviesybę
Ir meskit iš širdies piktą tamsybę:
Imkit šviesybę nuo žmonių mūsų,
Kurie meilingai rašo dėl Jūsų.

(Eglė. ,,Broliams lietuviams”)

Jaunutės devyniolikmetės poetės,
pasirinkusios Eglės slapyvardį,
eilėraštis „Broliams lietuviams”

bu vo išspausdintas 1883 m. trečiajame
„Aušros” numeryje. Tuo metu mote-
riai tai buvo ne tik netikėta, modernu,
bet ir be galo drąsu. Ši drąsuolė – tai
Liud vika Malinauskaitė, vėliau pasi-
rašinėjusi dar ir Aglės, Šarkos, Pušės,
Lietuvaitės slapyvardžiais bei kripto-
nimais L. M., L. ir kt.

Šių metų vasario 14 d. (pagal se-
 nąjį kalendorių – vasario 2 d.) sukako
150 metų, kai  gimė ši aušrininkė, pir-
moji lietuvių poetė, prozininkė, lietu-
vių teatro Amerikoje pradininkė, dr.
Jono Šliūpo žmona ir bendradarbė.
Vanda Daugirdaitė-Sruogienė 1985 m.
Čikagoje išleistoje monogra fijoje
„Auš ros gadynės dukra Eg lė” rašė, jog
„Lietuva praeityje turėjo nemažai žy-
mių vyrų ir moterų. Deja, jų daug pa-
mirštama”. Todėl norisi prisiminti
šios energingos visuome ni ninkės, hu-
manistės biografijos detales bei nuo-
pelnus lietuvių tautai.

Prabėgę metai sunaikino daug
Liudvikos Malinauskaitės-Šliūpienės
rašytų laiškų, apie kai kuriuos jos bu-
vusius ar tik menamus kūrinius tyri-
nėtojai spėja iš įvairių ano meto do-
kumentų: kitų žmonių laiškų, ži nu čių
senuosiuose laikraščiuose ar dar
spėtų užrašyti jos amžininkų prisimi-
nimų. Šiaulių universiteto biblioteko -
je esančiame Aušrininko dr. Jono Šliū -
po archyve, kurio įkūrėjai yra Vytau-
tas ir Vanda Šliūpai, gali ma susipa-
žinti su kai kuriais dokumentais, me-
nan čiais šią asmenybę. Įdomi yra iko-
nografinė medžiaga: 1885–1928 m. nuo-
traukose įamžintas L. Malinauskaitės-
Šliūpienės gyvenimas Amerikoje bei
Lietuvoje primena tiek jos buitį, tiek
ją supusius žmo nes (vyrą, vaikus, se-
se ris, brolius, ku nigą V. Dembskį, dr. J.
Basanavičių ir kt.). Džiugu, kad išliko
daugiau kaip šimtmetį skaičiuojan-
čios nuotrau kos. 

Liudos rašytų originalių laiškų
yra vos trejetas: du rašyti 1919 m. duk-
 rai Aldonai, vienas – vyrui Jonui. De -
ja, pastarojo laiško yra tik dalis, kurio -
je nėra nei datos, nei laiško pra džios, o
rašysena gana sunkiai skaito ma. Ir
trys originalūs laiškai, adre suoti Liu-
dai: vyro Jono 1918 (šis rašytas anglų
kalba) bei 1927 m. laiškai ir 1926 m. se-
sers Bronės Bacevičienės atvirlaiškis.
Archyve saugoma originali korespon-
dencija, be abejo, kukli, bet pakanka-
mai informatyvi: laiškuose atsklei-
džiami ne tik jausmai, bet  ir to laik-
me  čio politinio bei visuo meninio gy-
venimo niuansai.

Didžiausią dokumentų dalį apie
aktyviąją aušrininkę sudaro istori kės
Vandos Daugirdaitės-Sruogienės reng-
tõs monografijos „Aušros gady nės
duk ra Eglė” rankraščiai. Tyri nėtojai
gali susipažinti su keliais mo nografi-
jos variantais, jų taisymais, pildymais.

Šiems rankraščiams pri skirtini duk-
terų Aldonos ir Hypatijos prisimini-
mai bei jų laiškai, rašyti V. Daugir-
daitei-Sruogienei tuo metu, kai buvo
ren giama knyga. Knygos autorė su-
rinko iškarpų ir laikraščių kopijų apie
poetę, padarė visą pluoštą jos kūrybos
nuorašų. Vėl galima tik pasidžiaugti,
kad Vytautas Šliūpas, 1987 m. įkūręs
tė vo vardo archyvą, už mezgė ryšius ir
su šios monografijos autore, kuri savo
rankraščius (ir daug vertingų leidi-
nių) padovanojo archyvui.

Įdomi yra L. Malinauskaitės-Šliū-
pienės biografija, liudijanti apie ne-
leng vą, bet turiningą gyvenimą, visuo -
meninę veiklą ir, be abejo, apie labai
tvirtą asmenybę.

Liudvika gimė 1864 m. Ručėnių
dvare, Vaškų valsčiuje, Biržų apskri-
tyje, bajorų Anupro ir Karolinos  Ma -
linauskų šeimoje. Dešimties metų
mer gaitė buvo nuvežta į evangelikų
reformatų mokyklą Biržuose, tačiau
labai greitai mokslus teko nutraukti,
nes sulaukusi vos 33 metų mirė Liudos
mama. Liudvikai – vyriausiajai iš še-
šių vaikų – teko rūpintis se serimis ir
broliais. Dar po ketverių metų (1878
m.) mirė ir tėvas, kuriam buvo 74 me-
tai. Malinauskų našlai čius globojo
kaimynai dvarininkai, kurie nepa-
miršdavo iš to pasipelnyti, todėl vai-
kams buvo nelengva. Nuola tinei jų
priežiūrai buvo pasamdyta lenkė Že-
levskienė, kuri per mokslo metus su
vaikais gyveno Mintaujoje. Sunku pa-
sakyti, kiek Mintaujoje mokėsi vy-
riausioji Liuda: vieni šaltiniai teigia,
jog ji šiek tiek lankė gimnaziją, kiti –
liudija tik apie savarankišką jos mo-

kymąsi. V. Dau girdaitė-Sruogienė
daro prielaidą, jog Mintaujos laiko-
tarpiu būsimoji poetė pramoko vokie-
čių, rusų, lenkų kalbų. Būdama labai
smalsi ir darbšti susipa žino su lietu-
vių poetais, daug dai navo, nes turėjo
gerą balsą. Pradėjusi kurti, pasuko ro-
mantizmo keliu. Be abejo, ją įkvėpė to
meto romantinė literatūra, kylantis
tautinio atgimimo sąjūdis, dalyvavi-
mas slaptame lietuvių moksleivių ra-
telyje Mintaujoje. Šiame mieste 1879
m. Liuda susipažino su Jonu Šliūpu –
irgi dideliu patriotu bei kovotoju už
lietuvybę. Graži jaunatviška drau-
gystė išaugo į meilę. 1880 m. Jonas
Šliūpas išvyko iš Min taujos, tačiau
bendravimas tęsėsi: jaunuoliai rašė
vienas kitam laiškus. O 1884 m. jie jau

Liudvika Malinauskaitė-Šliūpienė Nuotraukos iš dr. Jono Šliūpo archyvo

susižiedavo. Tų pa čių metų pavasarį
abu dar spėjo pa rašyti „Abėcėlą”, ku-
rią 1885 m. Til žėje išleido J. Mikšas.
Deja, dėl žandarų persekiojimų už
„Aušros” leidimą bei kitą tautinę
veiklą J. Šliūpas turėjo bėgti iš Lietu-
vos. Atlaikė jie ir beveik pusantrų
metų trukusį išsi skyrimą, kurio metu
Liuda ne tik tu rėjo laukti, kol iš Ame-
rikos Jonas  atsiųs laivakortę, bet ir at-
laikyti artimųjų ir globėjų priešini-
mąsi santuokai su „litvomanu”. Gal
ir pati ne kartą suabejojo bendra atei-
timi... Tačiau 1885 m. rugsėjo mėnesį
jaunoji bajoraitė, jau žinoma poetė,
žengė pirmuosius žingsnius Amerikos
že mėje. Vykdydami Liudos šeimos va-
 lią, jaunuoliai netrukus susituokė vo-
 kiečių kapucinų bažnyčioje New Yor -
ke. 

Liudvika (nors dažniau vadinama
Egle) 35 metus praleidusi anapus At-
lanto toliau kantriai nešė savo gy ve-
nimo kryželį: maži džiaugsmai pa dė-
davo nugalėti rūpesčius, nepriteklių,
įvairius išbandymus. Ėmėsi siuvėjos
amato, kad galėtų ne tik rūpintis išgy -
venimu, bet ir prisidėti prie J. Šliū po
laikraščių leidybos. Meilė vy rui buvo
stipresnė už jo neišpildytus pažadus.
Viename 1885 m. laiške Jo nas rašė:
„Tu žinai, kad manyje rasi geriausią
draugą ir rūpestingą apie mūsų na-
minį židinėlį taip lygiai, kaip ir apie
tėvynę.” Tačiau namų židiniu labiau
teko rūpintis žmonai. Gyventi buvo
sunku: trūko maisto, aprangos, gimę
vaikai buvo guldomi ne į loveles, o ant
spaustuvės raidžių stalų. Iš New Yorko
teko persikelti į Shenandoah. Nieko
keisto, kai vieną kartą trūko Liudos
kantrybė ir ji pareikala vo vyro įgyti
spe cialybę, tam, kad galėtų išlaikyti
šeimą. Kol Jonas studijavo mediciną
Baltimorėje, ji su vaikais ryžosi kelio-
nei į Lietuvą, tikėdamasi ten atgauti
jai priklausančius šeimos pinigus.
Deja, iš Lietuvos 1891 m. ji grįžo ne tik
be pinigų, bet ir pašli jusia sveikata.
Vargai nesibaigė: Jonas baigė moks-
lus, bet teko mokėti sko  las, o čia dar
rūpesčių padaugėjo, kai Šliūpų na-
muose nusišovė M. J. An driukaitis.
Retoriškai galima klausti, kas teikė
stiprybės šiai moteriai? O gal atsa-
kymą galima perskaityti dukters Hy-
patijos Yčienės žodžiuose: „Nors mo-
tina buvo užimta namų ruo ša, mums,
vaikams, daugiausia dėmesio skyrė.

Paryžiaus Taikos konferencijos dalyviai. Tarp bičiulių – aušrininkas dr. J. Šliūpas (viduryje),
jo žmona Liudvika ir dukra Hypatija 1918 m. Versalyje (Prancūzija)
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Pelenų diena mus 
kviečia atgailai

RENATA ŽIŪKAITĖ

Kovo 5 d. Bažnyčia kvietė visus ti kinčiuosius švęsti Pelenų
dieną, skelbiančią gavėnios pradžią. Šis ilgas 40 dienų lai-
kotarpis yra skirtas mūsų atgailai ir atsivertimui, sugrį-

 žimui pas Kristų. Pasaulio rūpesčiai, nuolatinis skubėjimas už-
pildo mūsų laiką ir čia nebėra vietos Dievui. Pe lenų diena – tai
nauja galimybė, nau ja pradžia sustoti ir pamatyti save Die vo
žvilgsnyje. Kas tu esi, žmogau, Dievo akivaizdoje – tik dulkė ir pe-
lenai, kas yra tavo gyvenimas – tik vėjo dvelktelėjimas, skelbia
psalminin kas. 

Režisierius Paolo Pasolini rašė, kad mirtis puikiai išryškina
svarbiau sius mūsų gyvenimo kadrus. To dėl ir viduramžių žmo-
gus nuolat mąstė apie mirtį, kaip vartus į am žiną gyvenimą. 

Pelenų dieną kunigas pelenais pa žymi mūsų kaktas kryžiaus
ženklu ne tik primindamas mūsų trapumą, bet ir kviesdamas at-
gailai – „Atsi vers kite ir tikėkite Evangelija”, – sa ko kunigas, žy-
mėdamas tikinčiojo kaktą. 

Apie atgailą su ašutine ir pelenais skelbia jau senojo Testa-
mento pranašai. Pelenų ženklas liturgijoje buvo svarbus jau anks-
tyvojoje krikš čionių bažnyčioje. Pelenus berdavo ant nusidėjėlio
galvos kaip išrišimo ir atgailos  simbolį.  Pelenų dieną nu si dėjė-
liai, sunkiai nusikaltę, pradėda vo savo viešą atgailą, pelenus jie
nešiodavo visą dieną kaip nuolankumo ir atgailos ženklą.

Gavėnia kviečia mus įžengti į dy kumą, kur išryškėja patys
svarbiausi mūsų poreikiai. Pirmojo gavėnios sekmadienio Evan-
gelijoje regime Kris tų po 40 dienų pasninko gundo mą šėtono pa-
saulio tuštybe, garbe, turtais ir malonumais. Ir mes kvie čiami
išeiti į savo dykumą per maldą, pasninką ir atsižadėjimą. Čia, dy-
kumoje ateina aiškumas, kad didžiausias mūsų poreikis – yra su-
sitikimas su Gyvuoju Šaltiniu – Kristumi. Tik jis vienas gali pa-
girdyti mūsų vargingas sielas.

Ankstyvojoje krikščionių bažny čio je per gavėnią visa ben-
druomenė meldėsi ir pasninkavo už katekume nus, kurie laukė
krikšto. Gavėnios lai kas jiems buvo taip pat pasiruošimas vėl at-
naujinti savo krikšto pa žadus velyknakčio liturgijos metu. 

Tad ir mus gavėnios laikas kvie čia pamąstyti, ką mums reiš-
kia krikš tas, ką reiškia krikšto pažadai, kuriuos atnaujinsime
Prisikėlimo vigilijoje? 

Per ši laikotarpį Bažnyčia mus kviečia maldai, pasninkui
bei gai lestingumo darbams. Šėtono gundymus galime įveikti tik
pasninku ir malda, skelbia Bažnyčios tėvai. Evan gelijoje Kristus
kviečia įžengti į savo kambarėlį ir melstis Tėvui, esančiam slap-
toje, įeiti į asmeninį ryšį su Die vu. Skirti maldai laiko atitrūkus
nuo savo begalinio skubėjimo maratono. Širdyje, aplipusioje dau-
geliu rūpes čių ir troškimų, nebėra vietos Dievui. O būtent širdis
yra tas kambarėlis, kur galime jį įsileisti ir išgirsti Jo balsą.

Tam, kad apsivalytume nuo be reikalingų pasaulio stabų, at-
skirian čių mus nuo gyvojo Dievo, Bažnyčia mus ragina pasnin-
kui. Tikras pasninkas nėra  tik atsisakymas mėsos penktadie-
niais. Tai daug didesnis kūno apmarinimas, susivaldymas ne tik
maistu, bet pirmiausia žodžiais. Susivaldymas nuo apkalbų, nuo
blo gų žodžių – štai tikrasis mūsų pasnin kas. Šiame informacijos
amžiuje kasdien per mus srūva vaizdų bei garsų srautai, tad ga-
vėnios laikas kviečia atsitraukti nuo šio pasaulio bereikš mės in-
formacijos verpetų ir atverti savo širdį šv. Dvasiai. 

Gavėnia yra atgailos laikas, kai žvelgdami į Kristaus kančią,
matome savo nuodėmės svorį. O nuodėmės gausybę uždengia tik-
tai Meilė, sako apaštalas Paulius. Tad šis laikas skirtas pastebėti
kenčiančius brolius ša lia mūsų ir pagelbėti jiems gailes tin gumo
darbais. Kenčiantieji vargšai atrakins mums dangaus vartus, jie
mus pasitiks amžinybėje. 

Popiežius Pranciškus ragina ne tik duoti vargšams, kas nuo
mūsų atlieka, tačiau pastebėti juose Dievo paveikslą. Kenčiantys
yra Kristaus šauksmas į mūsų sąžines. Vargšai nori išsaugoti
savo žmogišką orumą, nesvarbu į kokio gylio dugną jie būtų pa-
tekę. Viena moteris atidavė bena miui savo šiltą maistą, tačiau šis
vietoj dėkingumo nusiminė, neradęs šakutės. Dažnai duodami,
norime būti aukščiau to žmogaus ir mus piktina jo nedėkingu-
mas. Tačiau varguolis kaip ir mes nori būti orus.

Vienas rabinas mokė savo sūnų nukelti kepurę prieš aklą el-
getą. Gal būt varguolis yra regintis ir sūnus jam turįs parodyti pa-
garbą. 

Evangelijoje Kristus moko: „Ką pa darėte mažiausiajam mano
broliui, man padarėte.”

Dievas dovanoja mums šį gavė nios laiką atsivertimui. Jis
nori do vanoti mums naują širdį ir naują dva sią, priimkime visas
jo mums paruoštas dovanas.

Renata Žiūkaitė – ateitininkė, religijos studijų magistrė, rašo
straipsnius religinėmis ir kultūrinėmis temomis.

Mes labai mylėjome tėvus, nuotaika na-
muose būdavo linksma. Mama vadindavo
tėvą Minkš tainiu, Katučiu, į jį kreipda-
vosi „Kátut.” 

1895 m. visa šeima (tuo metu au go jau
trys vaikai) persikėlė į Scrantoną, kur J.
Šliū pas pa mažu ėmė populiarėti kaip gy-
dytojas. Žinoma, ir toliau jis dalyvavo
spaudoje (daug rašė lietuviškai, vokiškai,
lenkiškai), važinėjo po lietuviškas kolo-
nijas. Belieka tik stebėtis, kaip Liudvika –
žmona, trijų vaikų mama – turėjo jėgų ne
tik skaityti vyro raštus, lavintis, rūpintis
tautiečių švie timu, bet dar ir rašyti
straipsnius, kurti eiles, dalyvauti mitin-
guose (tuo metu tai buvo sensacija!), ku-
riuose viena pirmųjų prabilo apie moterų
teises. O kur dar 1894 m. Šv. Onos drau gi-
jos įkūrimas Čikagoje, 1900 m. pagalba J.
Tamošaus kai tei-Baltrušaitienei-Želvienei
organi zuojant pažangių lietuvaičių drau-
giją Minersville, 1904 m. pradėta kurti Lie-

tuvos dukterų drau gija ir, žinoma, lietu-
viški vakarai su eilėraščiais, dainomis (ji
organizavo ir pati dalyvavo choruose) bei
vai di nimai. V. Daugirdaitė-Sruogienė tei-
 gia, jog „Eglės bandymai dramaturgijos
srityje pasireiškė ne vėliau kaip 1885 m.
vasarą, t. y. anksčiau, negu iki šiol laiko-
mas pačiu pirmuoju dramatiniu veika-
liuku 1889 m. parašytas A. Turskio „Be
su mnenės...”

Labai svarbus buvo ir Liudvikos vi-
suomeninio gyvenimo patyrimas. Jos ge-
bėjimas bendrauti, anglų kalbos žinios la-
bai pagelbėdavo (net ir valdžios atstovų,
kalbančių angliš kai, tuo metu buvo ne-
daug). Tai labai pravertė 1919 m. Paryžiuje
Versalio sutarties darbe: L. Šliūpienės tar-
pi ninkavimas padėjo besikuriančiai Lie-
tuvos kariuomenei įsigyti taip reikalingų
karinių reikmenų.

Amerikos žemėje prabėgo didžioji
šios moters gyvenimo dalis, tačiau visą
laiką ji gyveno viltimi apie grį žimą į gim-
tąjį kraštą, o dukros gerai įsiminė ne
kartą jos tariamus žo džius: „Mums nieko
nereikia – vis vien važiuosim į Lietuvą.”
Visa Šliū pų šeima sekė įvykius Lietuvoje,
o po valstybės atkūrimo dienos (1918 m.
vasario 16 d.) atsirado reali galimybė su-
grįžti į išsvajotą tėvynę. Dr. Aldona Šliū-
paitė (1886–1980) jau 1918 m. čia pradėjo
gydytojos darbą, 1920 m. į Kau ną atvyko fi-
zikos mokslus Wisconsino universitete
baigęs Keistutis Šliūpas (1888–1932) ir įsi-
darbino Užsienio reikalų ministerijoje,
vėliau – prekybos ir pramonės banke, o
nuo 1922 m. dėstė fizikos moks lus Lietu-
vos universitete (pra džioje buvo docentas,
o nuo 1929 m. – ekstraordinarinis profe-
sorius). Liud milai tuo metu daugiau teko

gyventi su dukters Hypatijos (1893–1987)
šei ma, nes vyras dažnai būdavo išvykęs į
ilgas keliones. Hypatija buvo ište kėjusi už
Martyno Yčo (teisininko, politiko, pirmo -
jo nepriklausomos Lietuvos finansų mi-
nistro), dalyva vusio besikuriančios Lie-
tuvos diplomatinėje veikloje. Yčų šeimai
tekdavę daug keliauti ir dažnai juos lydė-
davusi Liudvika. 1920 m., galutinai sugrį-
žusi į Lietuvą, ji apsigyveno Kaune jau-
niausios dukters šeimoje, tik vėliau išsi-
kėlė į savo naujus  na mus Parodos gatvė-
je. 

Gyvendama Lietuvoje, vasarą daug
laiko praleisdavo Palangoje, kur susitik-
davo su vyru Jonu (tuo metu jie jau retai
būdavo drauge), seseri mis Brone ir Adele,
broliu Mykolu, kitais giminaičiais, dr. J.
Basanavi čiumi bei kitais aušrininkais.
Sunku pasakyti, kaip Liudvika jautėsi
Lie tuvoje, kiek ji galėjo pritapti prie naujo
gyvenimo: į grįžusius emigrantus žiūrėta

nelabai draugiškai. V. Daugirdaitė-Sruo-
gienė rašo, jog „val džios pareigūnų ir va-
dovų žmonos kūrė draugijas, rengė arba-
tėles, kor tų lošimo vakarus, balius ir ki-
tokius pasilinksminimus. Niekas neatsi-
mena, kad Eglė būtų tokiame socia li-
 niame gyvenime dalyvavusi. Jos akira-
tyje buvo tik šeimos nariai ir keli arti-
mesni pažįstami. [...] dažniausiai Eglė bū-
davo namuose”. Šie išgyvenimai kenkė
tiek fizinei, tiek dvasinei sveikatai, vėliau
rūpesčių kėlė dar ir džiova sergantis sū-
nus Keistutis. 

Liudvikos gyvenimas nutrūko 1928 m.
balandžio 7 d. Jos noras, ap dainuotas ei-
lėraštyje „Liūdnybė”, išsipildė:

Yra tai laimė už visas didžiausia
Lietuvos laisvę akimis datirti,
O paskui žemėj prigimtoj numirti.

Galbūt neišsipildžiusios gyvenimo sa-
voje žemėje viltys, o gal mo te riš ka nuo-
jauta pakuždėjo ir kitus žo džius, skirtus
vaikams, kurie taip pat buvo pranašiški:
„Jūs visi vyksit į Ameriką!”

Tai mažutė L. Malinauskaitės-Šliū-
pienės gyvenimo dalis, daug fak tų jau nu-
grimzdo užmarštin, kai ku rios jos gyve-
nimo detalės yra tik nuspėjamos, tačiau
teisi yra V. Daugir daitė-Sruogienė teig-
dama, jog „kaip poetės, Eglės vieta lietu-
vių literatūroje yra labai kukli, bet kaip
visuo me nininkė ji turėjo didelių nuo-
pelnų tautai”. 

Alina Šalavėjienė – Šiaulių universite -
to bibliotekos Aušrininko dr. Jono Šliū po
archy vo vyr. biblio te kininkė.
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KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

74

Lietuvių palaikymo aplinkybėse
svar bus buvo ir amerikietiškos
demokratijos procesas: vyko pa-

sirengimas preziden to rinkimams, res-
publikonai uoliau pa laikė Lietuvos
idėją, o demokratas pre ziden tas W. Wil-
son dėl to dar labiau šal dė pripažinimo
aktą. 1920 m. kongrese daugu mą lai-
mėjo respublikonai, o jų atstovas Har-
dingas buvo išrinktas JAV prezidentu
1921 m. Čia pagaliau atėjo laukta va-
landa: 1922 m. liepos 27 d. Amerika pri-
pažino Lietuvą de jure. Tai pakartojo
Didžioji Britanija, Prancūzija, Italija,
Japonija. Di asporos diplomatija
šventė pergalę: 

... Tą pripažinimą mes gavom
kaip tik tuo laiku, kada Lietuvos vi-
suomenė buvo labiausiai nusiminusi.
Neturėjome nei Vilniaus, nei Klaipė-
dos. Alijnatai buvo jau senokai pripa-
žinę Lenkiją, Latviją, Estiją, Čekiją,
tik viena Lietuva dėl įtariamų prie-
žasčių (Uracho!) buvo išskirta ir
spaudžia ma labai smar kiai... Atsi-
menant, kaip mes visi tada buvome su-
sirūpinę, suerzinti, pavargę, nelai-
mingi? Tokiame sunkiame momente
atėjęs iš Amerikos d e j u r e pripažini-
mas buvo tiesiog kaip kokio Dievo pa-
laima...

Amerikos lietuvių istorikas Ka  -
zys Gineitis šią palaimingą akimirką
mato diasporos pilnatvę. Galima teigti,
jog Amerikos lietuviai tuo metu įgavo
pačią didžiausią sąmoningumo, susi-
 tel kimo ir visuomeninio veikimo jė -
gą, o nepri klausomybės judėjimas bu -
vo it pasitikėjimo savo jėgomis ir ly-
gia vertiškumo pa moka.

Žodžiu, Amerikos lietuviai mums
visada gelbėjo. Jie yra nemažai pain te-
ligen tėję, turi turto ir turi gerų pažin-
 čių. Jų politinė akcija yra labai gar-
 binga ir labai mums reikalinga, ypač
turint omeny, kad Jungtinės Valstybės
ateity vaidins dar svarbesnę rolę eko-
 nominėje pasaulio buity ir tarptauti nė -
je politikoje.241

Jei jau lietuviai Vakarų pasaulyje
tiek prisidėjo prie tėvynės gaivinimo
judė jimo, ką bekalbėti apie šimtus
tūkstančių Rytuose, Rusijoje nuo seno
įsikūrusių, arba daugiau ar mažiau sa-
vanoriškai nuo karo fronto pabėgusių
lietuvių. Net jei tautinio atgimimo
vaizduotėje Rusijos gilumoje apsigy-
venę tautiečiai labai sąly giškai buvo
suvokiami kaip išeiviai, tačiau ne sve-
tima buvo ir tokia nuostata, kad Ru-
sija darėsi it sava šalis. Užkariavimo,
priespaudos, tremčių, represijų isto-
rija ne visų atmintyje buvo palikusi
vienodus pėdsakus. Iki 1915 m., kada
baigėsi šim tmetinė rusų viešpatystė,
imperijos viduje ir tolimajame Sibire
gyvenę lietuviai buvo anuometinių są-
lygų verčiami gyventi tam tikroje iden-
tifikacijos sumaištyje. Jie buvo ir sve-
tur, ir namie. Juose derėjo ir išeivio, ir
vietinio – bendrapiliečio – jausmai,
vertę manyti, kad rusų caras yra ir lie-
tuvių valdovas. Istorikai, sakant tiesą,
nėra pakankamai ištyrę ir aprašę išsi-
vadavimo, atsiskyrimo nuo rusų ci vili-
zacinės erdvės. Nėra pakankamai is-
torinės antropo logijos akimis atpa-
žinto tolsmo nuo Rusijos imperijos val-
džiai geistino žmogaus tipo, kurį kai
kas vadina lietuviškai šnekančiais ru-
sais. Omeny tu rima būklė, kai etno-
lingvistinis lie  tu  vy bės pamatas derėjo
(ir dar dabar dera) su mentaliniais
ruso bruožais ir pilietinio lojalumo Ru-
sijai polinkiais.

Tačiau net artimoje Rytų erdvėje I
pasaulinis karas atpustė didžiules per-
mai nas. Kol Lietuva buvo po rusų
padu, kol net jos pavadinimas buvo iš-

vių pasau liui, ilgais emigracijos ir įsi-
 kūrimo sunkumų dešimtmečiais ne-
 viltį skandinusiai alternatyvios tėvy-
nės vaizduotėje. Lietuva kėlėsi tuo
metu, kai Amerikos lietuviai jau buvo
įsigyvenę, prasigyvenę, sustiprinę
savo bendruomeninius saitus, įgiję pa-
siti kė jimo savimi ir savo dviguba ta-
patybe. Gan ilgą laiką diasporos sąly-
gos dikta vo suvokimą, kad tautos išli-
kimui ir jos ateičiai išeivija yra svar-
besnė net už tuos lietuvius, kurie buvo
likę cariz mo prislėgtoje ir vilties ne-
tenkan čioje tė vynėje.

Lietuvos valstybė, nepaisant vi -
sų politinio pajėgumo trikdžių ir
ūkio rai   dos sunkumų, neabejotinai su-
stip rino savo, kaip viso lietuvių pa-
saulio centro, šventos pažadėtosios že-
mės, protėvių tėvynės, atminties lizdo,
amžinų jų namų ir išeities mitų šalies,
reikš mes. Lietuva tapo savo likimo šei-
 mi ninke, o lietuviai nepaprastai am-
bicingai ėmėsi vytis praėjusį laiką,
gretintis prie geresnes augimo sąlygas
turėjusių Europos tautų. Tuo pat metu,
suvereni, atsakinga politinė tauta tu-
rėjo suvokti savo santykio su užsie nyje
gyvenusiais (arba užsienyje naujai, su
visa sava že me atsidūrusiais) svarbą.
Lietuva da bar turėjo pajausti atsako-
mybę už diasporą, taip, kaip diaspora,
bent jau labiausiai organizuota jos da-
lis, jautė kilnią atsakomybę už Lietuvą
kelis dešimtmečius iki Vasario 16-osios
pergalių.

241. Gineitis, Kazys. Amerika ir Aerikos lietuviai, 

psl. 293.

trintas iš administracinio žemėlapio,
buvo skandinamas oficialiame Šiaurės
Va karų kraš to darinyje, lietuvių ribos
jausmas negalėjo būti aiškiai atpažįsta -
mas. Kur yra Lietuva Rytuose? Kas bu -
vo užribis, kas užsienis, o kas pari bys?
Vokiečių pergalės Rytų fronte buvusių
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
žemių okupacija užbai gė šimt metinės
rusų viešpatystės epochą, o Rusijos lie-
tuvius formaliai pavertė užsienio lie-
 tuviais. Tuo pat metu Mažosios Lietu-
vos lietuvininkai Klaipėdos krašte ir
kairiajame Nemuno krante galėjo pa-
sijausti sudėtingoje ir prieštaringoje
tautinėje vienybėje kartu su Didžiosios
Lietuvos lietuviais – dabar jau kaizerio
(bent jau laikinaisiais) pavaldiniais.

Dėl natūraliai net ir nelaisvės są-
lygomis susiklosčiusių aplinkybių Ru-
sijos (su Lietuva) lietuviai suvaidino
lemiamą vaidmenį kuriant tėvynės at-
eitį. Akivaizdu, kad visas tradicinis,
nusistovėjęs Lietuvos istorijos pasako-
jimas grindžiamas karo pabėgėlių ir se-

niau Rusijoje savo veiklą išvysčiusių lie-
tuvių organizacijų veikla. Visi tie šimtai
tūkstančių lietuvių suvokiami tarsi-ne-
išeiviai, vietiniai, tarsi savo na muose
buvę. Yra net tokių lietuvių istorikų,
kurie mano, jog daugumai lietuvių Ru-
sija tada buvo motina tėvynė, o rusai –
savieji, mūsiškiai. Mūsų nuomonė yra
kita. Ji sietina su patriotine Aušros ir
Varpo vaizduote, niekad nepripažinu-
sia Rusijos savais namais, nepasida-
vusia Sankt Peterburge kurto Lietuvos
istorinio naratyvo slėgiui ir apžavams.
Vienas didžiausių Lietuvos istorijoje mig-
ravimo reiškinių buvo lietuvių sugrįži-
mas į tėvynę po 1918 m. vasario 16-osios
ir karo pabaigos. Žinia, lais vos Lietu-
vos viltys ir bolševikų siautėjimas re-
voliucinėje Rusijoje vienu ir tuo pačiu
me tu buvo ir pagunda, ir rykštė. Nega-
li me nuspėti, kokios lietuvių išeivių
jause nos ir koks tėvynės ilgesys būtų
buvęs, jei ne bolševikinis teroras.

Lietuvos nepriklausomybė bu vo
didelis, optimizmą kėlęs iššūkis lietu-

1920 m. spalio 18 d. Amerikos lietuvių atstovai susitiko su JAV prezidentu W. G. Harding ir prašė, kad JAV pripažintų Lietuvos nepri-
klausomybę.
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DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
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

AKiŲ LiGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

ĮVAIRūS

� Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis, reko-
mendacijos, vairuoja.

Tel. 773-449-0929.

� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Didelė darbo
patirtis, minimali anglų kalba, ne-
vairuoja. Gali pakeisti savaitgaliais.
Tel. 773-707-7902.

� Moteris ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo lietuvių ar rusų
šeimose. Geros rekomendacijos. 
Tel. 630-863-1168.

� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo, galimi pakeitimai. 
Tel. 773-615-5235.

� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Turi rekomen-
dacijas ir praktikos. Gali pakeisti nuo
penktadienio 2 val. p. p. iki sekma-

dienio vakaro. Tel. 708-691-2948.

� Vyras, turintis daugiametę slau-
gymo patirtį, ieško darbo su gyve-
nimu. Vairuoja. Tel. 773-691-3796

� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su grįžimu namo. Gali pakeisti
savaitgaliais. Tel. 708-691-6996

� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu NJ valstijoje. Ne-
vairuoja. Tel. 609-641-1797.

� Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis, legalūs
dokumentai, nevairuoja. 
Tel. 630-747-5814.

� Moteris ieško darbo. Siūlyti įvai-
rius variantus. Susikalba angliškai,
vairuoja. Pageidautina vakariniuose
rajonuose.  
Tel. 630-212-9098.

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

Perku arba išsinuomoju žemę vidurio
Lietuvoje, tinkamą ūkinin kau ti. Perku
mišką Lietuvoje. Apmo kėjimas už žemę
arba mišką išankstinis. Sandorį galima
atlikti Lietuvoje ir JAV. 

Tel. +370-616-93194

IEŠKO PIRKTI

Prenumeruokime ir skaitykime 
,,DRAUGĄ”!

,,Draugą” atminkime savo testamente.

Kol esame jauni, pavasariui at-
ė jus, pažvalėjame, širdį pri-
pildo toks pakilimas, kad taip

ir norisi bėgti lau kais su plakatu!
Tiesa sa kant, šitaip būdavo anks-
čiau. Dabar jaunimas nebe toks gu-
vus, daug silpnesnis fiziškai ir psi-
chiškai. Jį taip pat pakamuoja pa-
vasarinės negandos. O jų tikrai ne-
stinga. Per žiemą mūsų kū nas nu-
silpsta: vitaminų ga vome per ma-
žai, mineralų irgi, o saulėtų dienų ir
šviesos stygius visai nustekeno. Na-
tūralu, kad atsiranda ir pavasa ri nių
bėdų. Silpna, kankina nuovargis,
pablogėjo miegas, dieną traukia
pri gulti, akys taip ir klijuojasi. Jėgų
vi sai nėra. O kur dar se zo ni nė dep-
resija! Ir kaipgi ji neatsiras, jeigu
ge rosios saulutės matėme ma žai,
dienos buvo trumpos, apniūkę. Ne-
nuostabu, kad smegenų biochemi-
 niai procesai ėmė darytis vangūs ir
to taip reikalingo serotonino bei
noradrenalino svarbiausias mūsų
orga nas pagamina mažiau. Joks šo-
kola das nebepadeda, nors visada
pagelbėdavo tam serotoninui ras-
tis. Aišku, va sarai atėjus tos bėdos
savaime iš nyks, bet dabar savijauta
sumauta, o gyventi reikia. Va dinasi,
turime pa tys sau padėti.

Kadangi pagalbos priemonės atro -
do banaliai, numojame į jas ran ka. Ir
visai neprotingai elgiamės.

Pradėkime nuo to, jog kasdien su-
 raskime nors 30 min. paprastam pasi-
vaikščiojimui ore. Ne eiti į parduotuvę,
tvarkyti reikalus, o tiesiog pasivaikš-
čioti. Trasą pasirinkime be įkalnių ir
nuokalnių, lygią. Eikime ne lėtu žings-
niu, bet ir nelėkime per greitai. Žings-
niuokime su linijiniu, t. y. tolygiu grei-
čiu.

Antras dalykas – fizinis aktyvu-
mas. Jei kas išgalite, lankykite sporto
klubą bent dukart per savaitę. Jei ne,
tai nors rytinės mankštos neapleis ki-
 te. Ji būtina! Tegu lengva, nors gulo mis,
bet be jos geros savijautos nesulauksite.

Trečia, nepamirškite, jog pagrin-
 dų pagrindas yra miegas. Čia jau kaip
Amen poteriuose. Taigi, jokių „neati-
dėliotinų”, „skubių” darbų va kare, jo-
kio įtempto siužeto knygų skai tymo
prieš miegą (filmų taip pat) ir jokių
kavų, arbatų. Žaliosios irgi. Atėjo 11
val. v., na, vėliausai 11:30 val. v. ir švie-
sa turi būti gesinama. Vis kas, kvit!

Ketvirta: jei kieno oda nėra iš sau-
sėjusi, neblogai prieš miegą savo sielos
buveinę perlieti šiltu (ne karštu!) dušu.
Neišmiegoję 7–8 val. geru, bet prabudi -
mų miegu, gerai nesijau site – neturė-
kite iliuzijų.

O dabar šis tas apie valgius bei gė-
rimus. Daržovės pavasarį jau bū na iš-
dvisusios, nieko ypatingai gero jose
nėra. Joms toli iki rudeninių. Išsky rus
raugintus kopūstus! Atvež tinės irgi
ne kažin kas, nes vežamos ne sunoku-
sios, chemizuotos, kaip, be je, ir dau-
guma vaisių. Na, bet daržo vių vis dėl-
to reikia, tik stenkitės valgyti savo
daržuose išaugintas! Ne todėl, kad gal
mažiau chemizuotos. Bala ži no, kaip
čia yra, bet mūsų organizmui naudin-
giausios savose geografi nėse platu-
mose auginamos daržovės ir vaisiai.
Nieko ypatingai gero nėra tuose egzo-

tuose, išskyrus citrinas. Na, nebent ko-
kių apelsinų ir ananasų kvapas.

Jei jau visai pavargote, išgerkite
stiklinę neskiestų vynuogių sulčių.
Gausite gerą kiekį gliukozės. Kartais
padeda. Bet nepamirškite, jog sultys tu-
kina... Labai patariu nusipirkti gumbą
saliero, nuplovus nulupti, supjaustyti
riekelėmis ir iš abiejų pusių pakepin-
ti aliejuje. Ir skanu, ir pamačlyva.

Yra ir liaudiškų, per šimtmečius
patikrintų vaistų. Nors vaistais jų ir ne-
pavadinsi, nes iš tiesų tai maisto pro-
duktai, tačiau jie atlieka efektin gų
vaistų vaidmenį.

Receptai keli ir visi patikimi

Pirmasis: sutrinkite 0,5 kg grai-
kinių riešutų, išspauskite penkių cit-
rinų sultis ir viską gerai išmai šykite su
300 g medaus. Trys arbatiniai šaukš-
teliai šios tikrai skanios ty rės per die-
ną pakels gyvybinį akty vumą, patik-
rintas reikalas!

Antrasis: sumalkite penkias ge rai
nuplautas, bet nenuluptas citrinas, su-
trinkite penkias skilteles česnako, už-
pilkite du litrus atvėsinto vi rinto van-
dens ir dvi paras palaiky ki te tamsiame
sandariame inde šaldytuve (neturi
gauti nė trupučio švie sos). Nukošę pa-
gal skonį įpilkite skys to medaus. Čes-
nakų kvapo ne liks nei pėdsako, jį bus
sunaikinusios citrinos, o naudingo-
sios medžiagos išliks nepaliestos. Ant-
pilas skanus, bet nepiktnaudžiaukite.
Gerkite per dieną du kartus po 100 g. Po
5–6 dienų savijauta akivaizdžiai page-
rės, bet šį antpilą reikia vartoti ma-
žiausiai dvi savaites.

Trečiasis: jei parsliūkinote vos ko-
jas vilkdami ir jėgų vsai, na, visai
nėra, verta pasitelkti tokią „greitąją pa-
galbą” – užplikykite kokybiškos (ne
maišeliais) juodosios arbatos ir įberkite
bent pusę arbatinio šaukštelio savo
pačių sumaltų juodųjų pipi rų. Maltų
nepirkite, šiam reikalui jie netinka. To-
kia „raketa” kaipmat pastatys ant kojų!
Bet tai galima daryti tik resykiais ir ne-
tvirtinu, jog tai labai skanu. Užtai pa-
deda!

Ketvirtasis: bene populiariausia ir
paprasčiausia priemonė jėgoms at-
gauti (deja, trumpalaikė) yra kojų mir-
kymas šiltoje vonelėje su druska.

Penktasis: kasdien stenkitės su val-
gyti kelis gabalėlius silkės. Ne svar bu
kokios: su padažu, marinuotos ar kep-
tos. Nežinau, ko joje yra, bet nuo neat-
menamų laikų šiauriečiai visą žiemą
ir pavasarį ją valgo ir sa ko, kad tai pa-
deda išgyventi, sulaukti vasaros.

Jeigu kišenė leidžia, pavasarį labai
pravartu nuvažiuoti (nors trum pam) į
pietų kraštus. Jei sakytume tiesą, tai
pavasaris, o ne vasara yra atostogų me-
tas. Labiausiai poilsio mums reikia
kovo, balandžio ir ge gužės mėnesiais.

Taigi, nuo neatmenamų laikų pa-
 vasarinis nuovargis, išsekimas, dep re-
sijos mūsų klimatinės zonos gyvento-
jus lydėjo ir lydės. Nepaguodžiau, ta-
čiau tokia yra tiesa. Gera naujiena
tai, kad turime ir šiokių tokių prie mo-
nių nuo to apsiginti. Nenusimin kite,
vasara vis vien ateis!

„Artuma”, 
2013 m. gegužės mėn.

SVEIKATA

Sveikatos bėdos pavasarį



14 2014 KOVO 6, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

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

MŪSŲ STALUI

Balta kvietinių miltų duona su sveika mityba mažai

ką turi bendra. Užtat yra naudinga pakaita – duone -

lės ir trapučiai, dažnai vadinami sau sučiais, paplo-

tėliais. Tai įvairios duo nos, kukurūzų, ryžių ar įvairūs

grūdiniai sudžiovinti paplotėliai. Tad ir panagrinė-

sime, kuo jie vertingi ir kaip vartojami. 

Kuo naudingi?

Tai produktai iš tiesų naudingi sveikatai. Visų
pirma, jie yra maistinių skaidulų, arba paprasčiau
tariant, ląstelienos, šaltinis. Dėl šių produktų:

• plonajame žarnyne surišamos ir iš organizmo
pašalinamos toksinės medžiagos;

• reguliuojamas cholesterolio kie kis organizme,
o tai svarbu norint išvengti širdies ir kraujagyslių
sistemos ligų;

• stimuliuojamas skrandžio sulčių išsiskyrimas
ir geriau virškinamas maistas, vadinasi, negresia
vidurių užkietėjimas.

Duonelėse ir trapučiuose taip pat gausu vita-
minų ir mikroelementų, kurių dažnai trūksta pasi-
rinkusiems „šiuolaikinį” gyvenimo būdą.

Skonio reikalas

Dažnas gali pamanyti, kad duo ne lės ir trapu-
čiai, sprendžiant iš ilgo jų naudingųjų savybių są-
rašo, pasiro dys neskanūs, kaip beveik visi nau dingi
produktai. Tai netiesa: grū di niai produktai visuo-
met buvo mūsų virtuvės pagrindas, duonelių ir tra-
pučių skonis – įprastas, o naudin gosios ypatybės –
puikus priedas. Tai kuo pasižymi šie produktai?

• Avižinių  duonelių rekomenduojama
valgyti žmonėms, turintiems problemų dėl
odos, dažnai peršąlan tiems ar sergantiems
inkstų ligomis.

• Ryžių trapučiai tinka tiems, ku riuos
vargina avitaminozė, nemiga ar nervų sis-
temos ligos.

• Kvietiniai ir miežiniai trapučiai bei
duonelės naudingi, kai vargina skrandžio ir
žarnyno problemos.

• Grikių trapučiai tiks diabeti kams ir
žmonėms, turintiems antsvorio.

• Įvairių grūdų duonelės ir trapučiai lai-
komi universaliais ir nau dingais visiems.

Ar galima tapti liesesniam?

Deja, duonoje, net labiausiai pa ge rin-
toje, kalorijų mažiau negu duo nelėse ir tra-
pučiuose. Ar tai reiškia, kad pastarieji pro-
duktai pavojingesni jūsų figūrai? Atsakymas
į šį klau si mą – vienareikšmiškas: ne. Duone lė se ir
trapučiuose gausu ląstelienos, trukdančios pasisa-
vinti kalorijas ir pa dedančios lieknėti, o kalorijos iš
duonos pasisavinamos iš esmės visos.

Duonelėse ir trapučiuose esantys B grupės vi-
taminai sustiprina angliavandenių ir riebalų me-
tabolizmą, o taip pat svarbu norint išsaugoti laibą fi-
gūrą. 

Bandantiesiems sulieknėti duo ne lės ir trapu-
čiai naudingi dar ir to dėl, kad jie – vertingų sudėti-
nių ang lia vandenių, dėl kurių pavalgius ilgai neat-
siranda alkio pojūtis, šaltinis.

Dietologai įspėja, kad itin žavėtis duonelėmis ir
trapučiais taip pat nereikėtų. Kaip ir kitų produktų,
jų reikia vartoti saikingai, įvertinus visas savo or-
ganizmo galimybes.

Nerekomenduojama duonelių var toti vaikams
iki trejų metų, nes jų organizmas dar neprisitaikęs
prie tokio maisto.

Duonelės su mozzarella sūriu

Reikės: duonelių, lydyto sūrelio, mozzarellos,
vyšninių pomidorų, bazi likų.

Duoneles aptepkite lydytu sūreliu, ant viršaus
uždėkite mozzarellos ir bazilikos lapelį. Vyšninius

Duona  – visų  svarbiausia

pomidorus apie dešimt minučių apkepkite orkai-
tėje ir uždėkite ant sumuštinių.

Duonelės su avokadais

Reikės: pakelio duonelių, avokado, vyšninių po-
midorų, citrinos sulčių, druskos, maltų juodųjų pi-
pirų.

Gerai sunokusį avokadą sutrin ki te šakute ir pa-
gardinkite druska, pipirais bei citrinos sultimis.
Šią ma sę tepkite ant duonelių, ant viršaus uždėkite
po pomidorų puselę.

Duonelės su saulėgrąžomis ir sezamais

Reikės: pakelio duonelių, lydyto sū relio be
priedų, sezamo ir saulėgrą žų sėklų.

Saulėgrąžas ir sezamus truputį pa kepinkite
sausoje keptuvėje ir pa laukite, kol atvės. Duoneles
aptepkite plonu lydyto sūrelio sluoksniu ir ant vir-
 šaus gausiai užberkite sėklų miši nio.

Duonelės su sūriu ir morkomis

Reikės: pakelio duonelių, pusės puodelio fer-
mentinio sūrio, morkos, virto kiaušinio, trijų skiltelių
česnakų, alyvuogių be kauliukų, majonezo.

Smulkiai sutarkuokite sūrį, kiau šinį ir česna-
kus. Viską sumai šy kite su majonezu.  Gautą masę
tep kite ant duonelių. Vieną kamputį palikite neuž-
teptą – ant jo uždėkite šiek tiek smulkiai tarkuotų
morkų. Sumušti nu kus papuoškite alyvuogių grieži -
nėliais. Galima užberti žalumynų.

Duonelės su krabų lazdelėmis

Reikės: pakelio duonelių, pakelio krabų lazde-
lių, morkos, virto kiauši nio, fermentinio sūrio, pusės
kriaušės, puodelio virtų ryžių, 2 skiltelių česna kų,

majonezo, konservuotų žaliųjų žirnelių ir krapų su-
muštinukams pa puošti.

Kriaušę, morką, krabų lazdeles, kiaušinį ir sūrį
stambiai sutarkuo kite, česnakus – smulkiai. Dube-
nyje viską sumaišykite ir pagardinkite ma jonezu.
Šios masės dėkite ant duo nelių ir papuoškite kra-
pais bei ža liai siais žirneliais.

Duonelės su varške ir lašiša

Reikės: duonelių, sūdytos lašišos, pakelio liesos
varškės, ryšelio krapų, šaukšto grietinės, druskos,

maltų juo dųjų pipirų.
Varškę pasūdykite, pagardinkite pipi-

rais, įdėkite šaukštą grietinės ir smulkintų
krapų. Viską gerai išmai šykite. Varškės
masę storu sluoksniu tepkite ant duonelių,
ant viršaus uždėkite sūdytos lašišos ir pa-
puoš kite krapais.

Duonelės su tunu

Reikės: duonelių, indelio konser vuoto
tuno, indelio varškės užtepėlės, kaparėlių ir
petražolių sumuštinu kams papuošti.

Varškės užtepėlę sumaišykite su tunu
(prieš tai nupilkite aliejų). Masę storu
sluoksniu tepkite ant duonelių. Papuoškite
kaparėliais ir petražolių lapeliais.

Duonelės su silkės užtepėle

Reikės: duonelių, 4 oz nesūrių silkių
file, 8 oz virtų morkų, 2 oz fermentinio sūrio, šlakelio
aliejaus, švie žių petražolių, krapų, druskos, maltų
juodųjų pipirų.

Morkas ir silkę sumalkite (jeigu silkės sūrios, jų
dėkite mažiau). Fer mentinį sūrį sutarkuokite. Viską
su maišykite, pagardinkite susmulkintais krapais
ir petražolėmis, druska ir pipirais bei aliejumi.
Gautą masę tepkite ant duonelių.

Duonelės su vištiena ir žalumynais

Reikės: duonelių, vištos krūtinė lės, fermentinio
sūrio, trijų šaukštų vištienos sultinio, prieskonių,
druskos, majonezo, svogūnų laiškų, krapų.

Vištos krūtinėlę išvirkite pasū dy tame vande-
nyje su prieskoniais ir sumalkite. Smulkiai sutar-
kuokite sū rį ir sumaišykite su malta vištiena. Kad
masė būtų sultingesnė, įpilkite vištienos sultinio. Iš
šios masės suformuokite rutuliukus. Žalumynus su-
pjaustykite ir sutrinkite iki vientisos masės. Tada
įdėkite majonezo ir ge rai išmaišykite. Gautą masę
tepkite ant duonelių, ant viršaus uždėkite sūrio ir
vištienos rutuliukų. 

Pagal 
Rimą Marcinkevičienę
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www.draugofondas.org

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

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

DRAUGAS NEWS
Naujas mėnesinis laikraštis

angliškai skaitantiems

Prenumeruokite sau, savo vaikams, 
draugams, vaikaičiams! 

Vardas, pavardė _______________________________________________

Adresas _____________________________________________________

Miestas, Valstija Zip ____________________________________________________

El. paštas ____________________________________________________________

Čekį rašyti ir siųsti: Draugas News, 4545 W 63 St, Chicago, IL 60629
Arba prenumeruokite tinklalapyje: www.draugasnews.org

TIK

$35
pirmiems
metams

A † A
Dr. EDWARD GEORGE BISKIS
Mirė 2014 m. vasario 24 d. Albuquerque, New˙Mexico, po

trum pos ir sunkios ligos. Anksčiau gyveno Evanston, IL, o išėjęs
į pensiją, Placitas, NM.

Gimė 1935 m. balandžio 2 d. Coaldale, Pennsylvania, a. a.
Alice (Vitkauskaitės) ir a. a. Edward R. Biskių šeimoje.

Baigęs Pennsylvania State universitete chemijos inžinerijos
mokslus jis įsigijo magistro  laipsnį Cornell universitete. Ap -
gynė daktaro laipsnį chemijos inžinerijoje Northwestern uni-
ver sitete. Edward dirbo NASA Triton Missle programoje Co lo -
rado valstijoje ir dirbo įvairiose petrochemijos firmose. 1973 me -
tais, jis įsteigė savo firmą, BTU Contracts, industrinių dujų sri-
ty je, Čikagos apylinkėje.

Edward mėgo keliauti, žvejoti, muziką ir studijuoti istoriją.
Ypač patiko iškylauti gamtoje.

Nuliūdę liko: žmona Jadvyga (Stirbytė-Šliažienė), Placitas,
NM; sūnus Edward J., Greenwood, IN, duktė Patricia Wright su
vy ru Jeffrey, Seattle, WA; duktė Suzanne Brizzolara su vyru
Frank, St. Charles, IL; podukra Lina Šliažaitė su draugu Jim
Miller, San Francisco, CA; anūkai Sarah, Ryan ir Andrew
Biskis, Alexander ir Daniel Wright ir Will Otis Brizzolara.

Edward buvo pašarvotas vasario 27 d. French Funeral
Homes, Rio Rancho, NM (www.frenchfunerals.com/ obituries/
Ed ward-Biskis).

Šv. Mišios už velionio sielą buvo atnašautos Church of  the
Incarnation,  Rio Rancho, NM.  Vėliau a. a. Edward bus palaido-
 tas Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje.

Prašome prisiminti a. a.  Edward savo maldose.
Jo atminimui galima paaukoti šioms organizacijoms: Baltic

Jesuit Advancement Project (www.balticjesuits.org), People Li -
ving Through Cancer (www.pltc.org) ir Lustgarten Founda tion
(www.lustgarten. org).

Nuliūdusi šeima

A † A
JUOZAS VILCHA
(VILČIAUSKAS)

Mirė 2014 m. kovo 3 d., Čikagoje.
Gyveno Oak Lawn, IL.
Gimė 1923 m. kovo 15 d. Joniškyje, Lietuvoje.
Buvo sūnus a. a. Juzefos ir Prano Vilčiauskų.
Inžineriją studijavo Kaune ir Hamburge, Vokietijoje.
Nuliūdę liko: ilgametė gyvenimo draugė Aldona Lapins kie -

nė, jos dukros Saulė ir Asta su šeimomis; giminaitės Danutė
Ja silionienė ir Inga Sutkus su šeimomis, artimi draugai bei
pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje.

Atsisveikinimas su velioniu vyks šeštadienį, kovo 8 d., 10
val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. 11 val. ryto
bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

A. a. Juozas bus palaidotas Joniškio kapinėse, Lietuvoje,
šalia savo tėvų bei brolių.

Vietoj gėlių prašome aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčiai, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti
atsisveikinime.

Nuliūdę artimieji

A † A
Inž.VLADUI SINKUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai RAMIN-
TAI bei kitiems artimiesiems.

Dr. Aldona Naudžiuvienė su dukterimis
Ingrida ir Renata ir jų šeimomis

A † A
Inž. VLADUI SINKUI

mirus, žmonai RAMINTAI ir kitiems giminėms reiš-
 kia me gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Stasys ir Milda Tamulioniai

Angela K. Lawler, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums dėkojame už paramą.

Sofija Jelionienė, gyvenanti Darien, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums dėkingi už paramą.

Irena A. Raulinaitis, gyvenanti Glendale, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdi padėka už pa -
ramą.

Sofija Sendzikas, gyvenanti Ontario, Canada, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai  Jums dėkojame už dosnią paramą.

Josephine Neverauskas, gyvenanti Munster, IN, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdi padėka už
paramą.

Vydūno Jaunimo fondas, Lemont, IL, atsidėkodamas  už jo veiklos
aprašymą „Draugo” laikraš čio puslapiuose, atsiuntė 150 dol.  Nuoširdžiai
dėkojame už dosnią paramą.

Aldona Prapuolenytė, gyvenanti Putnam, CT, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Algis Strimaitis, gyvenantis Chicago, IL, dar metams užsiprenume-
ravo „Draugą”  ir paaukojo 50 dol. Esame Jums labai dėkingi.
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� Kovo 7 d., penktadienį, 7:30 val.
v.  Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636) vyks parodos, skirtos K. Donelai-
čiui, atidarymas.

� Kovo 8 d., šeštadienį, 10 val. r. Čiur-
lionio galerijoje prasidės konferencija ,,Do-
nelaičiui – 300”. Paskaitas skaitys svečiai
iš Vilniaus universiteto: prof. Dainora Po-
ciūtė-Abukevičienė, dėst. Andrius Vaišnys
ir prof. Domas Kaunas.  

� Santaros-Šviesos federacija kovo 8 d.,
3 val. p. p. kviečia į europarlamentaro
prof. Leonido Donskio paskaitą „Šimtme-
čiui prilygstantis dešimtmetis: kas įvyko
Lietuvoje ir ES 2004-2014 metais?” Pas-
kaita vyks PLC, Lemonte, Dailės muziejuje.
Auka 5 dol.

� Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44th St., Chicago, IL), šį sekmadienį, kovo
9 d., 10 val. r., šv. Mišiose švęsime pirmąjį
Gavėnios sekmadienį. Eucharistijos šven-
timą atnašaus kun. Gediminas Keršys.
Sekmadienį, kovo 16 d., po 10 val. r. šv.
Mišių, parapijos salėje paminėsime Lietu-
vos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.
Bus meninė programa ir vaišės. Kviečiame
visus dalyvauti.

� Jaunimo centro metinis narių susirin-
kimas vyks kovo 16 d., sekmadienį, 12
val. p. p. (po 10:30 val. r. šv. Mišių Jėzuitų
koplyčioje). Registracija prasidės 11 val. r.
Centro Čiurlionio galerijoje, 5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago IL. 60636. Maloniai

kviečiame visuomenę susirinkime daly-
vauti.  

� Lietuvos Dukterų draugijos metinis vi-
suotinis narių susirinkimas įvyks kovo 16
d., 12:30 p. p., PLC, Lemonte, didžiosios
salės vakarinėje dalyje. Pirm. Marytės Re-
kašienės pranešimas, darbų apžvalga, val-
dybos narių rinkimai. Visuomenė kvie-
čiama dalyvauti ir tapti organizacijos na-
riais. Valdybos narės pavaišins kavute ir
gardžiais užkandžiais.

� ŠALFASS kalnų slidinėjimo varžybos –
2014 (Jackson Hole, Wyoming) prasideda
jau pirmadienį, kovo 17 d., 10 val. r. Re-
gistracija sekmadienį, kovo 16 d. 4 – 4:30
val. p. p. ,,Mangy Moose” restorane.

� San Diego lietuviai kviečia į šventę, kuri
vyks kovo 22 d. 6 val. v. Balboa Park Hall
of Nations. 2191 Pan American Rd. W,
San Diego, CA 92101. Dainos, šokiai,
žaidimai, gražiausios kaukės konkursas,
blynai ir vynas. Daugiau info: sandiegolie-
tuviai@gmail.com.

� Kovo 23 d., sekmadienį, maloniai kvie-
čiame praleisti popietę Šaulių namuose
(2417 W 43rd, Chicago, IL 60632).
12:30 val. p. p. galėsite pasivaišinti švie-
žiai iškeptu kugeliu. 1:30 val. p. p. bus ro-
domas režisieriaus J. Trukano filmas
„Knygnešys” (2011 m. festivalyje ,,Kino
pavasaris” pelnęs žiūrovų simpatijų prizą).
Visi kviečiami atvykti 2 val. p. p. į  „Nor-
vex” produkcijos pristatymą. Tel. pasitei-
rauti: 773-875-4531 (Rasa).

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

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

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

Kalbame lietuviškai • Priimame kreditines korteles
9 East Irving Park Rd. Roselle, IL 60172
Tel.: (630) 635-2385 www.spokaslaw.com

ThE LAW
OffICE Of
AnDRIUS
SPOKAS

Kviečiame siūlyti kandidatūras 
užsienio lietuvių mokslo premijoms

Švietimo ir mokslo ministerija kviečia užsienio šalių lietuvių bendruomenes bei Lie-
tuvos mokslo ir studijų institucijas iki gegužės 31 d. siūlyti kandidatus mokslo pre-
mijoms užsienyje gyvenantiems lietuvių kilmės mokslininkams. Mokslo premijomis
siekiama paskatinti užsienyje dirbančius lietuvių mokslininkus būti Lietuvos mokslo
ambasadoriais ir su iškiliais lietuvių kilmės mokslininkais supažindinti Lietuvos vi-
suomenę.

Konkurso būdu numatoma skirti tris premijas: už pastarojo dešimtmečio pa-
siekimus, už viso gyvenimo nuopelnus, taip pat už mokslo pasiekimų ir patirties
sklaidą.

Švietimo ir mokslo ministerija iškiliausiems užsienyje gyvenantiems lietu-
viams mokslo premijas skiria kasmet nuo 2007 metų. Iki šiol premijas už tarptauti-
nio lygio mokslo pasiekimus ir bendradarbiavimą su Lietuva yra gavę 28 moksli-
ninkai.

Premijų tikslas – skatinti išeivijos mokslininkus puoselėti lietuvybę ir siekti, kad
jie garsintų Lietuvą, palaikytų glaudžius ryšius su Lietuvos mokslo bendruomene,
aktyviai dalyvautų užsienio lietuvių bendruomenių veikloje. Mokslo premijos dy-
dis – 13 tūkst. litų.

Daugiau informacijos apie konkursą galite rasti:  
http://www.smm.lt/web/lt/konkursai/kiti-konkursai/mokslo-premiju-uz-

sienio-lietuviams-mokslininkamskonkursas   arba el. pašte  info@smm.lt

Švietimo ir mokslo ministerijos Komunikacijos skyrius

Gerbiamieji, ieškau nusipirkti: J. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Var ne lio, P. Kalpoko, K.
Šimonio, P. Puzino, J. Šileikos, A. Galdiko, P.  Domšaičio, K. Jonyno, V. Petravičiaus, V.
Igno, K. Žoromskio, M. Dobužinskio, K. Sklė riaus, V. Kasiulio, A. Žmuidzina vi čiaus, J.
Pautieniaus, P. Kaupo, M. Šileikio, A. Varno, V. Rato, J. Čeponio, L. Tuleikio, J. Švažo, A.
Gustaičio. V. Kisarausko, A. Savicko, A. Marti nai čio, V. Ciplijausko, A. Petrulio, A.
Samuolio, J. Mackevi čiaus, A. Valeš kos, P. Kiaulėno, G. Staniulio, A. Za visaitės, A.
Motiejū no, K.  Zapkaus, R. Jankausko, J. Bag dono, J. Mačiūno ir daugelio kitų lietuvių
dailininkų sukurtų tapybos ir grafikos darbų.

Taip pat ieškau įsigyti skulptūrų: Petro Rimšos, V. Kašubos, K. Jonyno  ir kitų lietu-
vių autorių.

Norėčiau širdingai padėkoti vi siems, kurie atsiliepė į mano prašy mą arba ketina
tai padaryti ateityje.

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

Brangiai pirksiu įvairius gintarinius
papuošalus, gintaro dir bi nius bei atski-
rus gintaro gabalus, pagamintus iki
1990 metų. Tel. 617-4599-952 (USA),
el. p. modeboston@yahoo.com 

Adresas: 
Modestas Rimkus P.O. Box, E34, S.

Boston, MA 02127, USA

„Žaibo” šokėjai (Madison, WI) kar tu su jaunomis „Žaibučio” šokė jomis (Ba-
raboo, WI) vasario 22 d. jau 22-ą kartą dalyvavo Tarptautiniame Madisono fes-
tivalyje. Mūsų programa keičiasi kiekvienais metais – ne tik šokiai, bet ir tema.
Jau kalbėjome apie Lietuvos papročius, meną, kai mus, pasakas... Šiemet mes pa-
pasakojome apie lietuvių imigraciją – pra dedant anks čiausiai atvykusiais imig-
rantais (tarp jų ir ame rikiečiams žinomas Tadas Kosciuš ka). Programą pradėjo-
me „Krikoniš kių kadriliu” ir kiek vie na trumpa istorija įvedė į naują šokį. Pirmo-
sios bangos imigrantės pro anū kė Debbie Kmetz kalbėjo apie savo šeimą
Pennsylvanijoje ir įvedė į „Vestuvių polką”. Litvako proanūkė Kelly Dwyer
Venclovienė kalbėjo apie Lietuvos žydus ir pastebėjo, kad „Žaibučio” šokėjos yra
ir lietuvių, ir litvakų kilmės. Daug jų visai neturi lietuviškų šaknų, bet visos labai
mėgsta šokti  (ir dainuoti) „Virė, virė košę”. Nijolė Semėnaitė Etzwiler papasa-
kojo apie antros bangos imigrantus, savo šeimą ir įvedė į valsą  „Pasėjau line-
lius”, kurį  ji sukūrė pagerbdama savo tėvą. Milda Aksa mitauskienė pristatė tre-
čios bangos imigrantus ir įvedė į „Linksmąją pol ką”. Mažos „Žaibučio” šokėjos
(6–12 m.) kartu su suaugusiais sušoko „Kubilą” ir baigiamąjį „Suk tinį”. Tarptau-
tiniame festivalyje dalyvavo apie 30 kraštų muzikinės gru pės, buvo daug
maisto, meno dirbinių, kuriuos pardavinėjo 35 menininkai. Taip pat festivalyje
buvo galima paragauti įvairiausių patiekalų, susipažinti su  Madison/Vil nius Sis-
ter Cities, Inc. stendu. Visą programą galima matyti „Youtube”, ieškant zaibas
2014; arba; http//www.youtube.com/watch?v=e9apI88Fj

nijolė Etzwiler

Apie imigraciją – šokio kalba


