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Niekas taip negėdina, kaip atlaidus gerumas. – Fr. W. Foerster
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Mūsų sukaktuvininkai – 7 psl.

R. Pavilionis: ,,Reikalingas ryžtingas toliaregis atsakas” Ludo Segers nuotr.

Europos Sąjungos (ES), Rusijos,
JAV ir Ukrainos atstovai kitą
savaitę dalyvaus susitikime,

kuriame bus diskutuojama apie blo-
gėjančią situaciją Ukrainoje. Susiti-
kime dalyvaus ES vyriausioji užsie-
nio reikalų įgaliotinė Catherine Ash-
ton, JAV valstybės sekretorius John
Kerry, Rusijos ir Ukrainos užsienio
reikalų ministrai Sergejus Lavrovas
bei Andrijus Deščycia.

Tikslus kitą savaitę vyksiančio
susitikimo laikas ir vieta nenuro-
dyta, tačiau ES pareigūnas patvir-
tino, kad Bendrijos atstovai lankysis
Europoje.

Tuo tarpu NATO vadovas An-
ders Fogh Rasmussen perspėjo, kad
„jeigu Rusija toliau kištųsi Ukrai-
noje, tai būtų istorinė klaida”. Kalbėdamas Paryžiuje vy-
kusiame seminare jis pareiškė: ,,Tai sukeltų pragaištingų
pasekmių mūsų ryšiams su Rusija ir dar labiau izoliuotų
Rusiją tarptautiniu mastu.”

JAV taip pat pareiškė ,,didelį susirūpinimą” dėl pa-
didėjusios įtampos Rytų Ukrainoje po to, kai prorusiškai
nusiteikę demonstrantai užėmė administracinius pasta-
tus trijuose miestuose.

JAV valstybės sekretorius John Kerry telefonu para-
gino Rusiją ,,viešai paneigti separatistų, diversantų ir
provokatorių veiksmus” Ukrainoje. Jis pažymėjo, kad
įvykiai Rytų Ukrainoje ,,neatrodo spontaniški”.

Britų laikraščio ,,The Guardian” interneto puslapyje

paskelbtame straipsnyje S. Lavrovas paneigė, kad Rusija
destabilizuoja padėtį Ukrainoje ir apkaltino Vakarus „ne-
pagrįstu įtampos kurstymu”. Be kita ko, ministras taip
pat įspėjo valdžią Kijeve dėl bet kokios jėgos panaudo-
jimo prieš prorusiškus demonstrantus.

Užpuolus administracinius pastatus Donecke, Lu-
hanske ir Charkove, Ukraina siunčia saugumo pajėgas į
regioną.

Donecko administracinį pastatą užėmę protestuotojai
balandžio 7 dieną paskelbė ,,liaudies respubliką” ir para-
gino gegužės 11-ąją surengti referendumą dėl atsiskyrimo
nuo Ukrainos.

,,Draugo” info

Ambasadorius kvietė susivienyti 
Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis

balandžio 7 d. Washingtone surengtoje German
Marshall Fund (GMF) diskusijoje aptarė situaciją

ES Rytų kaimynystės regione po Rusijos įvykdytos agre-
sijos Ukrainos atžvilgiu. 

Diskusijoje dalyvavusių diplomatų, ekspertų ir poli-
tikų išvada, Rusija siekia pakeisti galios balansą regione
agresyviomis karinėmis priemonėmis, todėl įvairios tarp-
tautinės institucijos, bei valstybės, atstovaujančios po
antrojo pasaulinio karo sukurtą tvarką privalo susivie-
nyti ir atremti šį Rusijos puolimą. 

Ambasadorius Ž. Pavilionio teigimu, geriausias at-
sakas šioje situacijoje galėtų būti seniai atidėlioti strate-
giniai, ilgalaikiai sprendimai dėl ES ir NATO plėtros,

transatlantinio energetinio saugumo, transatlantinės lais-
vos prekybos sutarties (TTIP), viešosios diplomatijos bei
paramos demokratijai Rusijoje, ryžtingi tolimesni žings-
niai izoliuojant autokratinį ir visas civilizuoto pasaulio
normas pamynusį režimą Rusijoje.

,,Tik ryžtingas toliaregis strateginis atsakas šioje si-
tuacijoje laikinas taktines Putino režimo pergales, ku-
riomis jis bando pridengti blogėjančią ekonominę padėtį,
didėjančias socialines įtampas Rusijoje, gali paversti Piro
pergalėmis”, – teigė ambasadorius.

Ž. Pavilionio nuomone, ES ir NATO šiuo metu privalo
veikti proaktyviai, strategiškai, o ne tik reaguoti į džiung-
lių įstatymus primenančius Putino veiksmus kaimyni-
nėse valstybėse.  

ES, Rusijos, JAV ir Ukrainos atstovai situaciją Ukrainoje bandys pagerinti diplomatinė-
mis priemonėmis. EPA-ELTA nuotr.



ROMUALDAS JAGMINAS

Prieš porą dienų gavome knygą –
„Manėme, kad greit grįšim”. Įva-
di nių straipsnių autorės – Laima

Pet rauskaitė VandeStoep, Dalia Staky -
tė Anysienė, Dalia Cidzikaitė.

Ši knyga grąžino mus į skaudžius
laikus, kai vykstant karui, degant so-
dyboms su skaudančia širdimi reikėjo
atsisveikinti su arti maisiais ir visa
Tė vyne.  Žuvo ne tik kariai, bet ir civi -
liai, senukai, kūdikiai. Net niekuo dėti
arkliai, kurie atvežė į griūvančius
miestus. Žiaurus karas baigėsi, krau-
jas įsigėrė į žemę, žu vusių lavonai už-
kasti, o išlikę gyvi pradėjo rinktis į bū-
relius okupuotoje Vokietijoje, Vakarų
šalininkų zonose.

Juozas Taoras pasakoja apie pa si-
traukimą iš Lietuvos, o karui pasibai-
gus – norą prisijungti prie likimo bro-
lių lietuvių. Sužinojęs, kad Vaka rų
Vokietijoje, Haušteteno mieste kuria-
mas lietuvių lageris – jis nuėjo tenai
prašyti, kad priimtų į lagerį. Man sa -
ko: „Ne, čia nepriimam, mes tveriam la-
gerį inteligentų, o tu buvęs ūkininkas,
tu negali patekti”. Net ir iš tolo su ma-
nim nekalba. Sutinku Va laitį, jis sako,
kad bus posėdis, aš ten bū siu ir Kal-
vaitis ten bus, mes pasitarsime, palauk
čia. Taoras atsisėdo prie  atdaro lango,
kur buvo posėdis, girdėjo kalbant – čia
tveriam inteligentų lagerį, kontingen-
tas duotas ir mes tokių priimti nega-
lime. Kalvaitis ginčijasi, mes turime jį
priimti, nes  jis turi žmoną ir vaiką. Iš-
ėjęs Valaitis ir Kal vaitis sako: „Mes pri-
imame tave.”

Tai būtų neįtikėtina, bet panašus
skaudus nuotykis buvo šio laiško au-
toriui. Sulaukę karo pabaigos ne toli
Kempteno miesto, Bavarijoje, birželio
pradžioje susirinkome penki jauni lie-
tuviai ir žinodami, kad Kemp teno mies-
te yra sukurta lietuvių stovykla, nu-
ėjome ten. Graži gimnazija, įėjome į
vidų, kairėje pusėje matėsi raštinė.
Priėjau prie langelio, pasisveikinęs
sakau – mes atėjome į lagerį, norime
čia apsigyventi.  Stai ga pro duris išėjo
nedidelis žmogus su didele galva ir iš-
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NUOMONės, KOMENTARAi

Dievuli, kodėl?
sipūtusiais rau donais žandais (tai buvo
dr. Kaškelis) ir piktai tarė: „Mes jūsų
nepriimame, gal bu vote vokiečių ka-
riai.” Nespėjus jam grįžti į raštinę, gar-
siai pasakiau, mes neisime iš čia, kol
nerasi mums vie tos, o kareiviai mes ne-
buvome. Tada su sėdom visi ant grindų
prie  langelio ir laukėme, kas bus to-
liau. Už po ros va landų atėjo vyras, ne-
pa sakęs savo pavardės sako mums:
„Eikite su ma nim, nuvesiu jus į lage-
rį. Nuvedė prie Ilerio pusės stovintį mo-
kyklos pastatą, kuris buvo kitame
miesto gale. Ant rame aukšte paro dė
kambarį – ten buvo  20 dviaukščių lo -
vų, stalas ir keletas kėdžių. Vedlys ta -
rė: „Čia jūs gyvensite, po devy nių va-
karo neišeikite iš pastato, o vakarienę
pradeda dalinti šeštą valandą vakaro”.
Nieko daugiau nesakęs išėjo. Buvo
skaudus smūgis. Atėjo sekma dienis,
nuėjome į didelę gražią bažnyčią pa-
simelsti, po pamaldų ėjome į cent rinį

lagerį – gimnaziją pietauti.  Atėjus
prie gimna zijos pamatėm, jog šalia jos
stovintis namas apsuptas Amerikos
karei vių. Ant gatvės stovi du Ame-
 rikos ka riuomenės sunkvežimiai, du
rusų karininkai ir rusas fotografas. Ir
du Amerikos karininkai kažką kalbė-
josi su rusais, visi geroje nuotaikoje,
rūkė amerikietiškas cigaretes. Pas -
tate girdisi žmonių klyksmas, ameri-
kiečių keiksmažodžiai, du aukšti ame-
rikie čių kareiviai tempia už barzdos
seną su džiūvusį ukrainiečių kunigą.
Jis verkia, atrodo, kad kalba poterius,
du amerikiečių kareiviai įmeta jį į
sunk vežimį. To pastato kieme girdė josi
keletas šūvių, bet kas ten atsitiko – ne-
žinome. Tas baisus vaizdas mus sukrė -
tė ir praradome pasitikėjimą ameri-
kiečiais ir jų demokratija. Ma tėsi, kad
jie yra Stalino įtakoje. Mes  nuėjo me
val gyti, bet  ape titas  buvo  dingęs...

Dar noriu paminėti apie baisiai
skaudų lietuvių elgesį su lietuviais. Su-
ėmus generolą Kazimierą Skučą, visa
jo giminė buvo baisiai sukrėsta, nes
visi tikėjo, kad jis garbingas žmogus,
niekuo nenusipelnęs suėmimo. Jo se-
suo Kristina, sužinojus apie tai,  kartu
su vyru ir dviem mažais vai kais per
Kybartus pasitraukė į Vo kietiją, kita se-
suo Magdelena su vy ru, dviem paaug-
lėm dukrom – taip pat į Vo kietiją. Vo-
kiečiai juos apgy vendino ir įdarbino.
1943 metais Kris tinos vyrą vokiečiai pa-
ėmė į kariuo menę apka sų kasti. Už po-
ros mėnesių jis žuvo, karui pasibaigus
našlė Kristina su vaikais nuėjo į lie-
tuvių kuriamą sto vyklą. Ją apklausė
lietuvis stovyklos direktorius, bet išgir -
dęs, kad jos vyras žuvo kare, bet ne kaip
ka rys, o kaip apkasų darbi nin kas,  di-
rek torius įvardijo jį kaip prisidėjusį
prie ka ro, ir našlės Kristinos su vaikais
nepriėmė. Kristina apsigyveno tarp
vo kiečių, augino vaikus ir vėliau atvy -
ko į Ame riką, bet ir čia lietuviai jai ne-
ištiesė rankos. Ji gyveno ir dirbo tarp
svetimtaučių, jos dukros ir sūnūs sukū -
rė šeimas su svetimtaučiais, o ji su
skaudančia šir dimi leidžia liūdnas die-
nas prieglaudoje. Kitos sesers Magde-
lenos šeima taip pat nebuvo priimta į
lietuvišką stovyklą, nusi vylę gyveno
netoli stovyklos, o ryšiams su lietuviais
nu trūkus, jų dukros sukūrė šeimas su
svetimtaučiais.

1948 m. vasarą Vokietijoje įvedus

Susidomėjimas knygos pristatymu buvo didelis. Leidinio bendraautorės D. Stakytė-Anysienė ir L. Petrauskaitė-VanderStoep – pir-
moje eilėje 4-ta ir 5-ta iš kairės. Jono Kuprio nuotraukos

pinigų reformą ūkininkai turgaus die-
nomis atveždavo daržovių ir vai sių
pardavimui. Vieną dieną turguje vaikš-
čiodamas nugirdau vyriškį, kal bantį su
daržovių pardavėja. Jo tar mė buvo lie-
tuviška, nors kalbėjo vokiškai. Timp-
telėjau jį už rankovės,  ir  paklausiau
vo kiškai, ar esi lietuvis. Jis lietu viškai
atsakė, kad yra lietuvis. Tada paklau-
siau, ką jis daro ir kur gyvena. Jis pa-
sakė savo pa vardę ir kad yra iš Kauno,
buvo re patriantas, nes bijojo rusų, su
žmona ir septyniais vaikais, gyveno
Kemp ten miesto pakrašty. Keletą kar-
tų atėjęs į lagerį prašėsi, kad priimtų,
bet antrą kartą atėjus Kaškelis jį iš-
plūdo ir pagrasino, jei dar kartą ateis
tai pa šauks amerikiečių karo policiją.
Pa būgau lietuvių lagerio, gyvenu tarp
vokie čių, vaikai eina į vokiečių mo kyk-
las, – sakė jis. Aš jį nuraminau ir pa-
 kvie čiau ateiti į lagerį antradienį, 10 va-
 landą, o aš jau būsiu kalbėjęs su lage-
rio vadovybe, o kai ateis, abu du nuei-
sime tenai pasikalbėti. Jis atėjo sutar-
tu laiku, nuėjom pas lagerio vyriausią -
jį, tai buvo ne Kaškelis, o kitas lietuvis,
kurio pavardės ne beatmenu. Lagerio
vadovas šiltai mus priėmė ir, trumpai
pasikalbėjus, pakvietė tą lietuvį su
šei ma į lagerį. Už keletą dienų jo šeima
jau buvo lagery ir vaikai pradėjo lan-
kyti lietuvišką mokyklą.

Skaudu, labai skaudu, kad val-
 džioje iškilę žmonės pasidarė įvairių
okupantų klap čiu kai, bet ne savo žmo-
 nių, savo tautiečių globėjai. Die vuli, ko-
dėl taip?

P. S. Knygą „Manėme, kad greit grį-
šim” labai rekomenduoju įsigyti kiek-
vie nam DP, jo šeimai ir kiek vie nam ge-
 ros valios lietuviui. Knyga primena
apie DP skaudų gyveni mą.

Vytautas Černius – 
vienas iš knygos herojų.

Dalia Cidzikaitė pasakojo apie knygos
kelią PLC susirinkusiems lietuviams. 



KĄ SLEPIA DINGĘS LĖKTUVAS?

Kas liečia Malaysia 370 dingusį lėktuvą: jis ga-
lėjo susprogti ore, keisti kryptį kiek nori, išjungti
transponderį ir kitus aparatus, leistis pamažu ar
staigiai kristi – radaras viską mato. Buvau radaro
specialistas Amerikos karo laivyne – lėktuvnešyje
USS Independence (1960–63). Mūsų galingi oro ra-
darai sekdavo kiekvieną kontaktą:  karinius ir civi-
linius lėktuvus, tyrimų balionus, paleistas raketas,
uraganus ir net paukščių pulkus.

Kubos vandenyse ir kitur mačiau, kaip šviesos
taškelis staigiai dingdavo nuo mano radaro ekrano.
Tai reiškia, kad lėktuvas arba ore susprogo, arba nu-
kritęs į jūrą nuskendo. Jei nebūtų nuskendęs, tai pa-
viršiaus radarai būtų jį pagavę. Kitų atvejų negalėjo
būti ir nebuvo. Todėl neįtikėtina, kad Malaysia 370
lėktuvas dar skrido kokias 5–7 valandas ir kažkieno
radaras kažkur nebūtų ko nors matęs.

Amerikos karo laivai tuose vandenyse visą
laika kursuoja. Jų oro radarai siekia šimtus mylių
(kiek mylių – paslaptis, ,,Top Secret”). Jei jie būtų ką
matę, mes jau apie tai būtumėm žinoję. Bet kiti, at-
rodo, kažką slepia. Kodėl?

Tarp kitko, buvau Malaysia sostinėje Kuala
Lumpur ir kitur 1988 metais. Visur nepaprasta
švara, bet nepasakyčiau, kad tai pavyzdingiausiai
tvarkoma valstybė.   Tačiau man patiko oro uoste
visur iškabinti plakatai – juoda kaukuolė geltonam
fone su parašu: ,,Drug trafficking means death”.

Mirtis narkotikų pirkliams. Tas pats sentimentas
buvo paskelbtas – anglų, malajų ir japonų kalbomis
– visiems keleiviams, dar lėktuvui besileidžiant.

R. John Rapšys
Chicago, IL 

ANTRAS LAZDOS GALAS

Nenurimstant ginčams dėl lenkiškų pavardžių
rašymo, gal pravartu prisiminti ir antrąjį lazdos
galą? Pasirodo, ir mus mušdavo, ir mes netylėda-
vom.

Lietuvos aidas, Nr. 428, 1937 rugsėjo 21, p. 2, in-
formavo, kad Vilniaus krašte lenkai šešis lietuvius
kunigus patraukė į teismą, nes šie metrikose lietu-
viškas pavardes rašė lietuviškai, būtent ne  „Pawks -
zta” o „Paukštė” ir panašiai. Keturi išteisinti, vienas
nubaustas dviem savaitėm kalėjimo lygtinai, o šeš-
tasis – gavo visą mėnesį.

Būta bėdų ir Klaipėdos krašte. Vokietininkai
įrodinėdami krašto vokietiškumą už pavardžių kei-
timą pakėlė mokesčius, pasidarė sunkiau regist-
ruotis ne kaip „Karalus”, o kaip „Karalius”. Tai pri-
si  mena Antanas Salys,  „Pavardžių  įstatymo be-
laukiant”, Lietuvos aidas, Nr. 512, 1937 lapkričio 10,
p. 6.

Kęstutis Skrupskelis
Wagener, SC

met. Šis klau simas privalo rūpėti visiems, įs kaitant
ir R. Karbauskį, ir A. Kubi lių. Iš įdomiai BNS kon-
ferencijų salėje kalbėjusio R. Karbauskio kaip rin-
kėjas ir žurnalistas laukiu ne „lietuviš ko teisminio
proceso”. Jau vien dėl to, kad lietuviškoji Temidė įsi-
gudrino bent kiek aštriau rašančius bausti net ne už
tai, ką jie konkrečiai para šė, o už tai, ką galėjo pa-
manyti statistinis skaitytojas ir rinkėjas. Vaizdžiai
tariant, kai kurie mūsų teisėjai neleidžia net versijų
iškelti, jei nėra Ru sijos slaptųjų tarnybų vadovybės
raš tiškų patikinimų, kad tas ar kitas as muo yra už-
verbuotas ar infiltruotas įtakos agentas.

Bet, vadovaujantis sveiku protu ir gyvenimiška
logika, to kių  Krem liaus kontroliuojamos FSB pati-
kinimų niekad nebuvo ir nebus. Kas bent kiek ati-
džiau domėjosi žvalgybų istorija, puikiai žino, jog
raštiški pa sižadėjimai bendradarbiauti su prie šiš-
kos valstybės slaptosiomis tarnybomis – labai retas
atvejis. Rimti įta kos agentai nepasirašo jokių pasi-
ža dė jimų. Niekad niekada. O ir jų honorarų srautus
aptikti keblu. Rusijos slaptosios tarnybos būtų kvai-
los, jei pinigus siųstų į asmenines sąskaitas ir dar
nurodytų – „už ardomąją veiklą Lietuvoje”.

Žodžiu, jei R. Karbauskis jaučia si esąs netei-
singai apkaltintas, pirmiau  siai laukiu jo partijos
parengtos naujausios ir išsamiausios „Rusijos su-
laikymo strategijos”, kurią galėčiau palyginti su pa-
skutiniuoju konservatorių variantu.  

Deja, Lietuvos valstiečių ir žalių jų sąjungos va-
dovas pasirinko būtent diskusijas teismo salėje. Ir
tuo pačiu, man regis, kuria dar vieną Lietuvai ne-
 naudingą, o gal net pavojingą, pre ce dentą – nedrįs-
kite ieškoti prorusiš kumų, nes atsidursite teisia-
mųjų suole. 

Lietuvai verkiant reikia profesio nalių ir konk-
rečių diskusijų apie Ru sijos ardomąją veiklą. Tokių
diskusijų mūsų šalyje beveik nėra. Štai bu vęs Seimo
Nacionalinio saugumo ir gy nybos komiteto pirmi-
ninkas parlamentaras Arvydas Anušauskas kepa
vie ną po kitos knygas apie žvalgybas. Tačiau jo do-
mėjimosi laikotarpiai – dau giausiai iš praeities.
Arba 1918 – 1940-ieji, arba 1945 – 1953-ieji, arba 1988
– 1991-ieji metai. O mane domin tų būtent šių dienų
žvalgybinės intrigos. Kas ir kaip dėjosi 1940-aisiais
ar 1991-aisiais, – žinome. Tu mums geriau papasa-
kok, kaip Rusija siautėjo Lie tuvoje 2013-aisiais, kaip

siautėja šiais, 2014-aisiais, metais.
Bet apie 2013–2014-uosius vargu ar pa-

pasakos. Nepapasakos dar ir dėl baimės
atsidurti teisiamųjų suole. To kia baimė –
pagrįsta. Kas tik šiandien netingi mojuoti
Baudžiamuoju kodeksu, leidžiančiu byli-
nėtis dėl šmeižto ir įžeidimo „privataus
kaltini mo tvarka”? Įspūdis toks, jog Lie tu-
voje – nė vieno Kremliui prijau čiančio ar
Kremliaus agresiją specia liai teisinančio
žmogaus.

Tad pono R. Karbauskio spaudos konferencija
(nepaisant net aplinkybės, jog kritikuotas liūdnai
pagarsė jęs verslininkas Vilius Kaikaris, nu ro dinė-
jęs Lietuvos politikams nepa ste bėti Kremliaus ag-
resijos ekonominės logikos sumetimais), – slogi kon-
ferencija. Juolab kad akis bado politiko ir versli-
ninko R. Karbauskio vi sažinystė. Tenka tik stebėtis
R. Kar bauskio išprusimu. Viską jis išmano: ir ato-
mi nės energetikos reikalus, ir ska lūninių dujų išga -
vimo būdus, ir biokuro pranašumus, ir žemės ūkio
subtilybes, net kultūros dirvonus jis purena kaip
su akėčiomis.

Minėtoje konferencijoje paaiškė jo, jog jis iš-
mano dar ir teisę, nes tvir tino neabejojąs savo per-
gale bylinėjantis su konservatorių vadovu.

Beje, R. Karbauskis dar ir gynybos reikalų ži-
novas. Atsiverskite tink lalapyje alkas.lt paskelbtą jo
straips nį „Nykstame ir išsižudome be karo”, ir pa-
matysite, kad šis politikas visą laik abejojo, ar verta
skirti daug lėšų karinėms reikmėms. Nemanau, jog
šiame straipsnyje visur šaunama pro šalį. Taip, Lie-
tuvai reikia remti kul tū rą, taip, privalu susirūpinti
de mog rafine duobe, mažinti emigruojan čiųjų srau-
tus. Bet kam karinius rei kalus priešpastatyti bū-
tent kultū riniams poreikiams ar mažam gims ta mu-
mui būtent šiandien, kai Krem lius tik rai, o ne teo-
riškai žvangina gink lais, okupuoja nepriklausomų
valstybių teritorijas? Man regis, vi sais šiais daly-
kais Lietuvai būtina rū pintis vienodai rimtai.

Ypač stebina R. Karbauskio tei ginys: „... taip
tiesmukai gretinti Kry mo situaciją su Lietuva, ku-
rią gina Šiaurės Atlanto sutarties organizacija
(NATO), manyčiau, nederėtų. Lie tuvos užpuolimas
savo pasekmėmis prilygtų Vokietijos, Švedijos ar
bet ku rios kitos NATO šalies užpuoli mui. Rusijos
valdžia puikiai supranta, jog trečiojo  pasaulinio
karo ir vi siškos Rusijos izoliacijos grėsmė reikš tų
pačios Rusijos valdžios žlu gimą”.

Iš kur valstiečių ir žaliųjų va do vas žino, ką „Ru-
sijos valdžia puikiai su pranta”? Amerikos ir NATO
slaptosios tarnybos skundžiasi negalinčios atspėti,
numatyti Rusi jos valdžios veiks mų, o štai mūsų po-
 litikui ir vers lininkui R. Karbauskiui – viskas aišku.

Jei jau šis politkos ir verslo gi gan tas tokio pla-
taus akiračio, teks pa si saugoti ne tik A. Kubiliui.

Dalyvavau politiko, verslininko, Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
vadovo Ramūno Karbauskio spau-

 dos konferencijoje. Iš pirmųjų lū  pų knie-
tėjo išgirsti, kuo R.   Kar baus kį supykdė
konservatoriai, ypač konservatorių vado-
vas Andrius Ku bi lius.

Nesigailiu dalyvavęs minėtoje spaudos
konferencijoje. Dėkoju tink la lapiui alkas.lt,
spaudos konferencijos išvakarėse paskel-
busiam sensacin gą pranešimą, girdi, „R. Karbaus-
 kis pra deda teisminį procesą prieš A. Kubilių”.

Dabar susidariau išsamią nuo monę, kodėl R.
Karbauskis įsižeidė. Ogi rengdami „Minkštąją Ru-
sijos su laikymo strategiją” konservatoriai jį pri-
skyrė Kremliaus sąjungininkams. Politiko ir vers-
lininko R. Karbauskio įsitikinimu, konservatoriai
meluoja, jo pavardę įtraukę į Kremliui palan kių
jėgų sąrašą. BNS konferencijų sa lėje ponas R. Kar-
bauskis maždaug pus valandį aiškino, kodėl tokie
konservatorių vertinimai – šmeižikiški.

„Sveikai logikai prieštarauja ir opo zicijoje
esančių konservatorių re torika, kuria siekiama su-
kurti vi daus priešą. Tėvynės Sąjungos-Lie tuvos
krikščionių demokratų lyderis Andrius Kubilius
tarp tariamų pro ru siškų politikų įvardijo ir mane.
Absurdiškesnių argumentų nesu gir dėjęs, nes vie-
nas iš pagrindinių man skiriamų kaltinimų yra tai,
jog esu kultūros mecenatas, tai darau prašomas ir,
kaip teigiama, dar blogiau – neprašomas. A. Kubi-
liaus laukia teismi nis procesas, kuriame, nepatei-
kus įrodymų dėl mano tariamo proru siš kumo, opo-
zicijos lyderis turės sumo kėti didelę kompensaciją,
kurią ir neprašomas paaukosiu kultūros rė mimui.
Tai bus pirmoji man žinoma byla, kurioje šmeižtą
paskleidęs politikas negalės išvengti atsakomybės
paprastu melagingos informacijos paneigimu, o tu-
rės finansiškai atsa kyti už melagingų žinių sklei-
dimą”, – maždaug tokius žodžius BNS spaudos kon-
ferencijų salėje pasakė R. Kar baus kis.

Kad įsižeidęs R. Karbauskis lin kęs ginčytis su
išties kai kada primity vokai patriotizmą suvokian-
čiais kon servatoriais  – džiugu. Konser va to riai per
dažnai ieško, ką derėtų už drausti, nubausti bei pa-
smerkti, ir re tokai svarsto, ką originalaus ir veiks-
 mingo derėtų sukurti, kad rusiškos propagandos
būtų kuo mažiau Lie tuvoje, o Rusijos agentams –
kuo sun kiau šeimininkauti mūsų žemėje. Ti kiu ir
tuo, kad konservatorių strategijose, įskaitant ir
minkštuosius su lai kymo variantus, gali būti ne-
tiks lu mų, klaidų, abejotinos vertės faktų. Beje, kaip
ir bet kurioje kairiųjų, libe raliųjų ar centristinių
jėgų parengtoje studijoje. Nuo klaidų niekas ne ap-
 saugotas.

Bet nepajėgiu suvokti, kodėl kilo mintis ginčy-
tis būtent mūsų teismuo se, kuriais dauguma Lietu-
vos gy ventojų nepasitiki? Norima savo oponentą
įbauginti, pažeminti, finansiškai su žlugdyti? 300
tūkst. litų, kurių sieks iš A. Kubiliaus išpešti įsi-
žeidęs R. Karbauskis, vis tik didelė suma net ir opo-
 zicinės partijos vadovui. Man regis, pirmiausiai
teisybės de rė tų ieškoti viešojoje erdvėje, spau džiant
oponentą ne grasinimais „paduoti į teismą ir prisi-
teisti solidžią pi ni gų sumą”, o svariais kontrargu-
mentais.

Diskutuokime taip, kaip pridera diskutuoti,
ginčytis, bartis demokratinės valstybės piliečiams
– laikraščiuo se, internetiniuose tinklalapiuo se, te  -
levizijose. Juolab kad R. Kar baus  kiui patekti į po-
puliarias televizijų laidas ar laikraščius nėra labai
sun ku. Jei konservatorių „minkštojoje galioje” iš-
ties apstu tiek daug grubių klaidų, kaip teigta kovo
31-ąją BNS kon ferencijų salėje, R. Karbaus kis tu ri
puikią progą surengti galingą in formacinę ataką,
kurios metu konservatorių populiarumą įmanoma
su ma žinti tiek, kad ši jėga iš „parlamen  tinės parti-
jos” taptų „neparlamentine partija”.

Būtent šitaip besielgiančiam R. Karbauskiui
paspausčiau dešinę. Dis  kusija „kas yra kas Lietu-
voje” – vie na iš svarbiausių. Vargu ar kas nors puls
neigti, jog Lietuva yra im perinių ambicijų pritvin-
kusio Krem liaus dėmesio centre. O tai leidžia įtar -
ti, jog Lietuvoje turėtų dirbti ir Ru sijos įtakos
agentų, šnipų, intrigan tų. Tikriausiai niekas ne-
puls gin čy ti ir versijos, kad Rusijos agentų mūsų že-
mėje kur kas daugiau, nei ban do viešai apibrėžti Ge-
dimino Gri nos vadovaujamas Valstybės saugumo
departamentas (VSD). Tikriau siai neatsiras ir tvir-
tinančių, jog Ru sijos agentus, ypač įtakos agentus,
lengva demaskuoti.

Tad klausimo, kas mūsuose tik ap simeta Lie-
tuvos interesų gynėjais, neturime pamiršti niekuo-
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RY T Ys
Rytỹs – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

LORETA STEFFENS

Tarptautinę teatro dieną, kovo 27-ąją,
už 2013 m. Lietuvos teatrų sce nose
nuveiktus darbus premijomis ir atmi-
nimo ženklais, Auksiniais sce nos kry-
žiais, apdovanoti geriausi Lie tuvos te-
atro menininkai. Vienoje iš septynioli-
kos nominacijų – Lietuvių autoriaus
pastatymo – geriausia pripažinta šiuo-
laikinė opera „Geros dienos!” (prodiu-
seris „Operomanija” dramaturgė Vaiva
Grainytė, kom po zi torė Lina Lapelytė, re-
žisierė Rugilė Barzdžiukaitė).

Metų pradžioje, sausio 15–19 d.,
New Yorko tarpdisciplininia-
me meno centre „Here” New

Yorko lietuviai bei visi šiuolaikinio
meno gerbėjai tu rėjo galimybę išvysti
šią operą. „Geros dienos!” dalyvavo
New Yorko šiuolaikinės operos teatro
festivalyje „Prototype”. Tai vienas gar-
 siausių operos festivalių JAV, kurio
metu pristatomi naujausi ir novato-
riškiau si klasikinės ir postklasikinės
operos spektakliai. Šios operos daly-
vavimą festivalyje rėmė Lietuvos Res-
publi kos kultūros ministerija.

Opera „Geros dienos!” į New Yor-
 ką buvo pakviesta laimėjus tarptau tinį
konkursą Švedijoje vykusiame festi-
valyje „Music Theatre Now”. Kar tu su
16 kitų muzikos teatro projektų, at-
rinktų iš daugiau nei 400 dalyvių iš 35
pasaulio šalių, opera „Geros dienos!”
pateko į finalą ir su laukė nepaprasto
susidomėjimo iš įvai rių pasaulio fes-
tivalių prodiuserių. Šio festivalio ver-
tinimo komisijoje buvo ir viena iš fes-
tivalio „Proto type” vykdančiųjų di-
rektorių, kuri nutarė įtraukti „Geros
dienos!” ir į New Yorke vykstantį fes-
tivalį. Penkis vakarus New Yorko žiū-
rovai galėjo pamatyti tarptautinį pri-
pažinimą spė jusią pelnyti kompozito-
rės Linos Lapelytės bei libretistės Vai-
vos Grai nytės operą „Geros dienos!”,
kurią re žisavo Rugilė Barzdžiukaitė.

Geros
dienos!

Sausio mėnesį šiuolaikinio meno gerbėjai turėjo galimybę išvysti operą „Geros dienos!” New Yorko festivalyje „Prototype”. 
Noah Stern Weber nuotr.

New Yorko tarpdisciplininiame meno centre „Here” žiūrovus tikrino „supermarketo” ap-
sauginiai darbuotojai.                                                                             Rugilės Barzdžiukaitės nuotr.

Operos siužetas –
kasdieninės situacijos

Operos siužetas yra ypatingas ir
kartu mums visiems labai gerai pa-
žįstamas. Siužeto pa grin das – pre kybos
centro kasininkių mintys, zu jančios jų
galvose skenuojant begales brūkšninių
kodų, dedant prekes į ce lo faninius
maišelius, „mu šant” če kius ir manda-
gūs mechaniški atsakymai: „Laba die-
na”, „Ačiū”, „Geros die nos!” Šios,
mūsų niekados nepa stebimos parda-
vėjos, operoje tam pa ryškiais perso-
nažais, o jų slaptos mintys atskleidžia
individualią dra mą. Pardavėjų vidi-
niai monologai atspindi ne tik kiek-
vienos kasininkės asmenybę bei kalbos
manierą, bet ir parodo socialinę padė-
tį dabar ti nėje Lietuvoje. Žiūrovui pa-

teikia mos pardavėjų gyvenimo apra-
šymo išklotinės suteikia galimybę pa-
žvelg ti į šias „beveides” moteris kitu
kam pu, padeda įsigilinti į jų asme ni nę
dramą.

Opera yra sukurta 10-iai balsų,
elektroniniams instrumentams ir pia-
ninui. Operos kū rėjos atsisako klasi-
kinio dainavimo: kasininkių arijos ne-
retai skamba kaip pasikartojančios
banalios melo dijos, primenančios mo-
notonišką, ne sibaigiantį prekių kelia-
vimą konvejeriu. Mini malistinė operos
muzika sukurta derinant kasdieninės
aplin kos ir prekybos centrų akustinę
gar sų įvairovę. Pagrindinis operos
gar sas – tai nuolatinis pypsėjimas, ku-
ris mums visiems iki skausmo pažįs-
tamas. Jis tai prityla, tai garsėja, tačiau
niekada nesiliauja skambėjęs. Kasi-
 nin kių atliekamos dainos yra nuolat
akompanuojamos šio nesiliaujančio
garso. Operos kūrėjos išreiškia kri-
tišką požiūrį į kapitalizmą per hu mo-
 rą, poeziją ir ironiją.

Scenos apipavidalinimas yra taip
pat labai minimalus – įvairių prekių
gausa operoje yra tik jaučiama per
mu zikinę ir žodinę išraišką.

Kritikai negaili komplimentų

Festivalio „Prototype” meno di-
 rek torė Kristin Marting taip atsiliepė
apie šią operą: „Mums patiko ne tik neį-
prasta muzika, tačiau ir kūrinio te ma
– žmonės, patekę į tą užburtą ka pitaliz-
mo ratą, kai visa tai, ką už dirbi, išlei-
di tame pačiame prekybos centre, ir ga-
limybių ištrūkti, reali zuo ti savo idėjas
nebelieka. Nors JAV yra ekonomiškai
labiau išsivysčiusi nei daugelis kitų pa-
saulio šalių, ta čiau Lietuvos preky-
bos centrų parda vėjų kasdienybė yra
artima ir ne mažai daliai amerikiečių,

dirbančių ilgas darbo valandas, už ku-
rias men kai mokama bei gyvenančių
nuo ‘algos iki algos’.”

Operą New Yorke stebėjo ir kom-
pozitorius, oratorijos apie Jurgį Ma čiū-
ną autorius bei New Yorke leidžia mo
šiuolaikinės muzikos žurnalo „New
Music Box” vienas iš redakto rių Frank
J. Oteri. Kompozitoriui ši opera paliko
nepaprastą įspūdį. Anot kompozito-
riaus, „operos kūrėjos su ge bėjo nauju
būdu panaudoti paprastus ritmus, o
kiekviena kasininkės istorija jaudi-
no, tačiau neskambėjo sentimenta-
liai”. Taip pat kompozitorius pabrėžė,
kad labai norėtų pama tyti ir daugiau
atvežamų šiuolaikinės lietuvių muzi-
kos kūrinių.

Susidomėjimo opera sulaukė ir iš
„New York Times” laikraščio. Laik raš-
 tis išsamiai aprašė šią operą ir apibū-
dino kaip „poleminę ir ypač nau joviš-
ką”, taip pat kaip „nepaprastai pro-
tingą, žavią ir tyliai provokuojančią”.

Opera „Geros dienos!” sulaukia
kvietimų gastroliuoti ne tik JAV, bet ir
visoje Europoje bei Kinijoje. Mums
pavyko susisiekti su operos kūrėjo-
 mis: libreto autore Vaiva Grainyte, re-
 žisiere bei scenografe Rugile Barz-
 džiukaite ir kompozitore Lina La pe lyte
ir pasikabėti apie operą bei gastroles
New Yorke. Šios nepaprastai už siėmu-
sios operos kūrėjos ką tik grįžo iš gast-
rolių Maskvoje, ir, pakeliui į Teatro die-
nos minėjimą Panevė žyje, sutiko atsa-
kyti į ,,Draugo” klau simus. Kompozitorę
Liną Lapelytę „pagavome” jau Londo-
ne. 

Teko skaityti, kad tema operai gimė la-
bai spontaniškai. Būtų įdo mu sužinoti – kada
pirmą kartą pradėjo kirbėti mintis apie šios
operos tematiką ir ar ilgai jinai bu vo bran-
dinama?

Opera su parduotuvės šurmuliu  ir 
žiūrovus tikrinančiais apsaugi niais
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Vaiva: Pati tema – amžinas varto-
jimo ratas, kuriame mes visi iki vie no
sukamės. Savo istorijas pasakojančios
(dainuojančios) kasininkės buvo ne
išmąstyta, ne išdiskutuota ar nemigos
naktyse „išvartyta”, o sugauta, pa-
čiupta idėja. Ją pasiūlė mano geras
draugas Gražvydas. Pamenu, ilgai kal-
bėjomės telefonu, skundžiausia, jog
su Lina nesugalvojame, apie ką galėtų
būti toji mūsų opera (Lina suko ratus
aplink Jurgio Ma čiūno ir „Fluxus”
temą, tačiau man tokia idėja neatrodė
priimtina – jau čiau jos „slidumą”).
Gražvydas ėmė pa sakoti, kaip lanky-
damasis prekybos cen tre matė jauną
merginą – parda vėją, prie kurios šono
buvo prijungta žarnelė, kuria tekėjo
geltonas skystis. Pokalbis pakrypo so-
cialinių temų link, ėmėme pusiau ma-
ka briš kai ir natūralistiškai juokauti
apie kasinin kių darbo užkulisius, o
smegenys sa vaime blykstelėjo pirmą-
sias libreto eilutes: ‘Barkodai’, kasos
klavišai, ak cijos, šlapimo pūslė yra
mano gi mi nė”. Toliau ši jautri, vib-
ruojanti ir aktuali tema vystėsi ilgai,
daug kal bant, stebint aplinką, analizuo -
jant – jau trise, kartu su Ru gile. Temos,
ge ros idėjos turėjimas tėra pirmasis at-
spirties laiptelis – toliau prasideda il-
gas, kamuojantis, tačiau labai įdomus
procesas: KAIP tą temą pateikti, kokią
formą jai surasti, KAIP perduoti.

Ar ilgas buvo kelias nuo pačios pirmos
minties sukurti operą iki galutinio rezulta-
to?

Lina: Dirbti su balsu ir eksperi-
mentuoti, išmėginti operos žanrą, buvo
sena užgaida. Su Vaiva dar nuo pa-
auglystės kartu užsiiminėdavome kū-
rybine veikla. Spontaniškai, bet tuo pa-
čiu ir labai natūraliai sujun gė me savo
jėgas mums abiems naujo žanro iš-
bandymui. Vėliau, prisijungus Rugilei,
įgavome dar didesnį pa greitį – mūsų
trijų panašus požiūris į scenos meną
inspiravo glaudų bendra darbiavimą.

Nuo pirmųjų „Geros dienos!” es-
kizų iki dabartinės jos versijos praėjo
treji metai. Pirmą kartą darbą viešai
pristatėme NOA festivalyje, vykusiame
2011 m. Šiuolaikinio me no centre
(ŠMC) Vilniuje, kuriam in tensyviai
ruošėmės apie 9 mėnesius. Mudvi su
Rugile rinkome daininin kes, tuo tarpu
Vaiva, gyvendama Pe ki ne, rašė tekstus,
aš kūriau muziką, ieškojome formos.
Finansinių sąlygų neturėjimą daini-
ninkėms kompensuodavome meile ir
gera repeticijų atmosfera (repetuoda-
vome ir darydavome perklausas namų
sąlygomis, su arbata, kartais aplink sta-
lą, kartais ant minkštų sofų).

Po pirmojo pristatymo kūrinys
bu vo plečiamas ir tobulinamas. 2013 m.
rudenį prailginta ir papildyta „Ge ros
dienos!” versija  pristatyta Tarp tauti-
niame teatro festivalyje „Sire nos” – šią
datą ir laikome tikrąja kū rinio prem-
jera.

Parduotuvės mums visiems siejasi su
begaliniu šurmu liu, ilgomis eilėmis ir nesi-
baigian čiu skenuojamų prekių pypsėjimu.
Kaip gimė muzika ir žodžiai iš viso šio gar-
sų ir pojūčių mišinio?

Vaiva: Teksto atsiradimą lėmė sau
užduotas klausimas, mįslė: kas yra tie
beveidžiai, mechaniškai dir ban tys ro-
botai, visos mums „Geros dienos!” lin-
kinčios kasininkės, ku rioms leidžiama
tik šypsotis ir kauk šėti kasos aparato
klavišais. Žinoma, jos yra žmonės – su
savo istorijomis, vargais, likimais,
biografija, pomėgiais, charakteriu. No-
rėjosi suteikti balsą nematomam kas-
dienybės herojui. „Įsikvėpdavau” akies
krašteliu ste bėdama pardavėjas, slan-
kiodama prekybos centruose, ben-
draudama su draugės mama – „pre-

kybcentrio” dar buotoja, arba, kai gy-
venau Pekine ir neturėjau galimybės
susidurti su lietuviška „faktūra”, nar-
šiau internete, skaičiau įvairius
straipsnius, žiūrėjau socialinių ak-
tualijų laidas. Visgi gryna dokumen-
tika nebuvo mano žanras. Mūsų visų
pagrindinis tikslas ir domėjimosi ob-
jektas – no rėjosi ją įvilkti į poeziją, pa-
sižiūrėti ironiškai, įnešti šiokio tokio
siurrealumo. Rūpėjo išlaikyti pu-
siausvyrą tarp fantazijos ir realybės,
buities. Tad tarp labai „žemiškų” ka-
sininkių personažų, leidžiančių atpa-
žinti universalius tipažus (emigranto
motina, dar bo nerandanti menotyri-
ninkė, vie niša mama, netašyta „fyfa”),
vei kia ir poetinės pardavėjų figūros: ka-
 sininkė, apdainuojanti produktų mie-
 gą, pasakojanti, kas vyksta naktimis
daržovių ir pieno skyriuose.

Lina: Jau pats pirmas operos eski-
zas skambėjo kartu ir labai minimaliai,
ir tuo pačiu didingai. Nors tai tebuvo
vienas motyvas, jį atliko darnus, iš dau-
giau nei aštuonių daini nin kių suda-
rytas choras, apimantis gana platų
diapazoną. Tai tarsi davė impulsą bū-
simos operos turiniui: kiekviena par-
davėja – tai individua lus personažas su
savo asmenine istorija, tačiau pri-
klauso tam pačiam perku-parduodu
ratui.

Individualios kasininkių melodijos
buvo kuriamos atsižvelgiant tiek į Vai-
vos parašytus personažus, tiek ir į pa-
čias dainininkes, jų balso tembrus,

charakterius. Minimalumas šios ope-
 ros muzikoje nėra savitikslis – jis pul-
suoja kasininkių darbo monotonija ir
mechaniškumu.

Tiek muzika, tiek tekstas, tiek sce-
 nografija bei režisūra sudaro dar nų
vienetą, yra persipynę, kuria vientisą
paveikslą, kuris atspindi bendrą mūsų
trijų viziją. Operoje skambantys par-
duotuvių šurmulio įrašai kuria garsi-
nę aplinką, o skenavimo aparatų sklei-
džiamas garsas tampa operos leitmo-
tyvu, kuris vei kia ne tik idėjiškai, bet
ir atlieka la bai konkretų vaidmenį – pa-
laiko kū rinio tonaciją.

Rugilė: Galėčiau dar papildyti, kaip
gimė scenovaizdis. Norėjome, kad žiū-
rovai jaustųsi patekę į didelę parduo-
tuvę, todėl jų bilietus tikrina „super-
marketo” apsauginiai darbuotojai, o
įeinant į salę kartais supypsi signali-
zacijos vartai. Iš visų pusių žiū rovus
supa baltos sienos (lyg tai būtų „su-
permarketas” be lentynų) ir erdvinis
parduotuvės šurmulys, virš galvų spen-
gia dienos šviesos lempos. Pati scena –
tai dešimt pakylų, ant kurių sėdi de-
šimt kasininkių, skenuo jančių „bar-

kodų” lapus. Tikrų pre kių scenoje nėra
– jų gausa atakuoja klausytojus akus-
tiniu pavidalu.

Kaip Jūs visos susipažinote ir kokie ke-
liai Jus visas atvedė prie šios operos kūri-
mo?

Vaiva: Visos esame iš Kauno, vien-
 metės, pažįstamos nuo mokyklos laikų,
mėgstančios ir vertinančios vie na ki-
tos kūrybą.

Lina: Svarbu paminėti, jog su šiuo
žanru, opera, visos dirbame pir mą
kartą. Kiekvienos iš mūsų asme ninės
veiklos yra gan skirtingos. Ru gilė pas -
taruoju metu dirba su kino dokumen-
tika, Vaiva yra rašytoja, best selerio
„Pekino dienoraščiai” autorė, aš pati la-
viruoju tarp garso ir vizualaus meno
scenų, neseniai pa baigiau skulptūros
studijas Karališ kame menų universi-
tete (RCA) Lon done.

Kaip buvo atrasti aktoriai, operos so-
listai šiam kūriniui?

Lina: Nei aktorių, nei operos so listų
operoje neturime (tiesa, viena iš dai-
nininkių yra operos solistė, dainuoja
koloratyviniu sopranu). Šiame kūri-
nyje stengėmės išvengti operai būdin-
gų klišių, siekėme natūralumo.

Rugilė: Siekėme sukurti įspūdį,
kad scenoje matomos tikros kasinin-
 kės, kurios nieko nevaidina, tiesiog dai-
nuodamos pasakoja savo istorijas na tū-
raliais balsais. Dėl šios priežas ties ne-
ieškojome nei žinomų aktorių, nei ope-

ros solisčių – jų žinomumas ar perne-
lyg „išdresiruoti” balsai būtų tik pa-
kenkę. „Šukavome” visus Vil niaus
chorus, socialinius tinklus, mu zikos ir
teatro akademijos koridorius, klausi-
nėjome pažįstamų ir t. t. Ko manda – la-
bai dinamiška: nuo džiazo dainininkių,
chorvedžių, iki mo kytojų. Anksty-
viausiame operos sudėtyje buvo net tik-
ra pardavėja.

Dabar, kai praėjo jau šiek tiek laiko, no-
rėčiau paklausti, kokie yra Jūsų įspūdžiai po
„Prototype” festivalio New Yorke?

Vaiva: Patys puikiausi! Nuosta bus
festivalis, sklandus techninis pa siruo-
šimas, nepaprastai rūpestingi ir jaut-
rūs organizatoriai, įdomios pa žin tys,
pasauliu pulsuojantis miestas.

Rugilė: Pavyzdžiui, išskirtinį or-
ga  nizatorių dėmesingumą puikiai pa-
rodo faktas, kad tai vienintelis festi-
valis, kuris vien mūsų operos ro dy-
mams sutiko perdažyti visas tra dicinės
teatro salės („juodos dėžės”) sienas
baltai! 

Lina: Taip pat sulaukėme labai tei-
giamų atsiliepimų iš New Yorko spau-

dos. Recenzijos puikavosi „New York
Times”, „Wall Street Journal” bei
„New Yorker”.

Džiaugiamės, kad darbą pamatė ir
Jonas Mekas, vėliau apžvelgęs kū rinį
savo dienoraštyje – tai buvo vie nos iš
puikiausių operos „Geros die nos!”
gastrolių.

Neseniai lankėtės Šanchajuje šiuolai-
kinio teatro festivalyje, o taip pat Maskvo-
je. Kokius įspū džius paliko šios dvi kelionės?
Gir dėjau, kad Maskvoje suorganizavote ir sa-
votišką protesto akciją, negalėdamos išlik-
ti abejingos Uk rainos politinei situacijai?

Lina: Šanchajuje lankėmės lapkri-
čio mėnesį, tai buvo pirmosios mū sų
gastrolės. Nebuvo labai lengva ir dėl
kultūrinių skirtumų, ir galbūt – dėl ne-
patyrimo. Praleidusios dvi paras teat-
re šiaip ne taip susidorojome su tech-
niniais iššūkiais. Ir, nors teko pačiai
tapti garso inžiniere, pa sirodymai pa-
vyko. Žiūrovų reakcijos buvo santūrios,
bet iš po spektaklio vykusios klausimų
ir atsakymų sesijos, supratome, kad pa-
likome gerą įspūdį net ir tokiems, kul-
tūriškai gan tolimiems, žiūrovams.

Vaiva: O kovo pradžioje pasiro dė me
Maskvoje, Tarptautiniame tea tro fes-
tivalyje „Auksinė kaukė”. Dėl įtemptos
situacijos Ukrainoje galvojome apie
spektaklio atšaukimą. Vis gi mūsų ko-
mandą sudaro 16 žmonių, turinčių
skirtingas nuomones šiuo klau simu.
Nutarėmė, jog festivalio boi kotavimas
nebūtų efektyvus, ra cio nalus ar ma-

nifestuojantis – nesa me žymi teatro tru-
pė. Norėjome elg tis subtiliai, negriau-
ti paties spektaklio, nepulti giedoti
himnų ar plaikstyti vėliavų. Viena iš
mūsų daininin kių, atliekanti kasinin-
kės Kitatautės partiją, dainavo savo žo-
džius įprastai, tačiau titruose ėjo kitas
„vertimas”: aliuzija į medijų nepati-
kimumą, propagandą (tai ypač aktua-
lu Rusijos klausimu, kur informacija
spaudoje prasilenkia su realybe). Tit-
ruose slin ko tekstas apie tai, jog kasi-
ninkė šian dien turi dirbti, „mušti”
pupų ko dus, kai tuo tarpu jos šalyje
vyksta karas, pykšti šaunamieji gink-
lai. Pa sirinkome Ezopo kalbą. Ypatin-
gų rea kcijų ar šurmulio nesukėlėme
(tiesa, salę paliko dvi žiūrovės). Mums
pa tiems   buvo  svarbu  perduoti  soli-
darumą, simboliškai „uždegti žvaku-
 tę”.

„Draugo” ir visų lietuvių išei vių vardu,
dėkojame Jums už po kalbį ir linkime kuo di-
desnės kū rybinės sėkmės, o taip pat ir to-
liau garsinti Lietuvą savo talentingais dar-
bais.

Operos kūrėjos (iš kairės) Vaiva Grainytė, Rugilė Barzdžiukaitė ir Lina Lapelytė pirmosiose operos gastrolėse Šanchajuje. 
Manto Petraičio nuotr.



Kovo 22 dieną Pasaulio lietuvių
centre Lemonte įvyko Jauni-
mo va ka ras. Jau trečią sykį Či-

kagos apylin kės skautų/čių tuntai su-
ruošė mu zi kinį vakarą, kuriame gau-
tos lė šos padės padengti įvairių skau-
tiškų ke lionų išlaidas – „Paslap čių ieš-
konę” Washington, DC, „Bike Ra kas”
ke lionę dviračiais į Rako sto vyklą,
„Sail Rakas” kelionę burlaiviu nuo Či-
ka gos ligi Ludington, MI, per Lake
Mi chigan ir kt.

Šių metų vakaras savo forma tu
skyrėsi nuo pirmų dviejų vakarų, vy-
kusių 2012–2013 metais. Šįmet buvo
paruoštos dvi sa lės: didžioji Fondo
salė buvo skirta jaunimui – ten muzi-
ką grojo trys se sės skautės „DJ’s”, o
mažoji salė, pa vadinta  „VIP Room”,
buvo skirta roko muzikos orkestrams.
Taigi, tie, kas apsilankė vakare, galėjo
pasirinkti savo mėgiamą muzikinį sti-
lių.

1 val. p. p. prit.  ir jūrų skautai/ės
rinkosi Fondo salėje, o į mažą ją salę at-
vyko akademikai. Jie sustatė stalus ir
kėdes, paruošė plakatus bei kitus pa-
gra žinimus. Greg’s Fender Ben ders, or-

kestro muzikantai suvežė visą garsi ni-
mo bei apšvietimo aparatūrą, o brolis
Andrius Utz, buvęs „Lituanicos” tun-
 to skautas, atvažiavo iš tolimo To ron-
 to viską sureguliuoti. Paruošus sales
vakarui visi ėjome į jaunimo šv. Mišias,
kurios vyko Palaimintojo J. Matu laičio
misijoje 4:30 val. p. p. 

6 val. v. Fondo salę užpildė muzikos
garsa. Sesės Goda Orentaitė ir Meda
Mikalauskaitė kartu parinko dainas ir
gražiai ap švies toje salėje  jas  leido per
savo programuotus kompiuterius. Jos
naudojo sesės Re ginos Ramanauskai-
tės garsinimo aparatūrą (P.A. system)
ir Ginto Buinevi čiaus apšvietimą.Va-
karo metu skambėjo: Audien, Dyro,
Project 46, Avicin, Cath Cash, Adam
Rickfors, Benny Benassi ir kt. dainos.

Nors iš pradžių buvo nedaug atvy -
kusiųjų, bet po kiek laiko su sirinko gra-
žus būrys, kuris smagiai klausėsi dai-
nų ir smagiai šoko.

Fondo salėje talkininkavo prit. ir
jūrų skautai/ės – jie pardavinėjo gė ri-
mus, užkandžius ir marškinėlius. Juos
globojo brolis Linas Kelečius ir sesės
Nyka Aukštuolytė su Julyte Andriu-
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sKAUT YBės KELiAs

Vasaros stovykla Rake 2014
Tuoj prasidės šios vasaros stovyklos registracija. Pasižymėkite savo
kalendoriuose –  Čikagos lietuvių skautų tuntų registracija vyks
nuo liepos 19 iki rugpjūčio 2 dienos. Visi susimokėję Lietuvių skautų
sąjungos nario mokestį ir ne jausnesni nei 8 metų, kviečiami kartu
stovyklauti. Taip pat vyks ir Jaunų šeimų pastovyklė.

Mylimiems broliams 
a.a. Vitui ir a.a. Algimantui Kokliams 

mirus, giliai užjaučiame mūsų brangią sesę Dalę Lukienę 
bei visus artimuosius šioje skaudžioje 

netekties valandoje.

Washingtono židinio sesės

2014 PAsLAPčių iEŠKONė 

WA s h i N g T O N ,  D C

Kada:  2014 m. birželio 14–15 d.

Kur: Washington, DC vidurmiestyje

Kas dalyvaus:

Prityrę skautai,-ės,  Jūrų skautai,-ės

Informacija: www.skautai.net

„Fender Benders”: Zigis Mikužis, Robertas Jokubauskas, Edis Saulis ir Greg Bocerelli. 
Brolio Edžio Leipaus nuotr.

„Dead Freddie and Friends”: Regina Ramanauskaitė, Donatas Ramanauskas, Leonas Put-
rius ir Julius Lietuvninkas.                                                                 Brolio Kazio Motekaičio nuotr.

Daumantė ir Austėja Kaveckai tės  

šiene. Bilietus pardavinėjo sesė Loreta
Jučienė su pagalbinin kėmis.

Nuo 8 val. v. muziką Fondo salėje
perėmė tvarkyti ir ją grojo sesė aka de-
mikė Diana Ramanauskaitė. Tarp jos
muzikinių  pasirinkimų – The Bloo   dy
Beetroots, Deorro, Oliver, Ri hanna ir kt.

Mažojoje salėje pirmoji muzikinė
grupė pradėjo groti  6:45 val. v. Tai bu -
vo sesutės Austėja ir Daumantė Ka vec-
kaitės, kurios 2012 m. ir 2013 m. irgi pa-
sirodė Jaunimo vakaruose. Savo gra-
 žiais balsais bei gitara ir ukulėle jos at-
liko: I’m Yoursby, Stabborn Love ir ki-
tas žinomas dai nas.

Po trumpos pertraukos scenoje
pasirodė Dead Freddie orkestras, kurį
sudaro: Regina Ramanauskaitė – gita-
ra, dainininkė; Leonas Putrius – gita-
ra, Julius Lietuvninkas – bosinė gita-
ra, Gintas Buinevičius – būgnai, gita-
ra, dainininkas ir Donatas Ra manaus-
kas – dainininkas. Kaip ir Austėja ir
Daumantė, Dead Freddie jau trečią
sykį pasirodė Jaunimo vakare.  Dead
Freddie grojo daugiausia savo paties
sukurtas dainas.

Jo dainos yra roko ir punk-roko sti-
liaus, pilnos energijos ir muzikantai
jas labai energingai atliko. Valan dos
programa tapo akimirka.

Po Dead Freddie grojo „Greg’s
Fender Benders”. Grupei priklauso:
Greg Bocerelli – gitara, dainininkas;
Robertas Jokubauskas – bosinė gita ra,
dainininkas; Edis Saulis – gitara, dai-
nininkas ir Zigmas Mikužis – būgnai,
dainininkas. Šis orkestras taip pat gro-
jo 2013 m. Jaunimo vakare.  Orkestras

dažnai atlieka 7-to ir 8-to de šimtmečių
roko ir roko stiliaus dai nas Čikagos
apylinkėse. „Greg’s Fen der Benders”
gro jo The Beatles, Beach Boys, Elvis
Presley ir kt. dai nas.

Orkestrui pasisekė išjudinti da ly-
 vius, daugelis smagiai šoko ir kartu
dainavo. Apie 10 val. v. „Fender Ben-
 ders” baigė savo programą. Brolis Ri-
čardas Chia petta, vakaro pra nešėjas,
padėkojo visiems pasirodžiu siems, o
taip pat visiems savanoriams ir auko-
tojams, kurie ruošė ir parėmė šių metų
Jaunimo vakarą.

Ačiū broliui Arui Galinaičiui už
akademikų paramą ir pagalbą organi-
zuojant talką mažojoje salėje įrengti
„VIP Room” bei  sesei Audrei Kapa čins-
kaitei – vyriausiai „gėrimų pala pinės”
vedėjai.

Ačiū sesei Vilijai Jozaitytei, kuri
Jaunimo vakarui gavo didelę auką iš
„Lagunitas Brewery” (Akademikai
pardavinėjo  jų alų „VIP Room”). Ačiū
broliui Juozui Kapačinskui už maisto
ir gėrimų parūpinimą. Ačiū broliui
Leonui Putriui ir Elytei Rek laitytei už
organizacinį darbą.

Ačiū sesei Aušrai Petry už Jau ni-
mo vakaro kasos tvarkymą (jau trečius
metus apsiėmusiai šių pa reigų).

Ypatingas ačiū „Aušros Vartų-Ker-
navės”, „Lituanicos” ir „Nerijos” tun-
tininkams (Nidai Petronienei, Aud-
riui Viktorai, Taiydai Chiapetta) už jų
paramą ir Jaunimo vakaro apsaugą,
prižiūrint, kad viskas smagiai ir sau-
giai praeitų. 

Jaunimo vakaras 2014
DONATAS RAMANAUSKAS
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Rockfordo muziejus pagerbė Oną Keraminienę

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Kovo 27 d. mūsų drūtas milžinas
žemaitis ir ištikimas buvusios
Šv. Antano parapijos (Detroit,

MI) para pi jie tis Petras Pagojus atšven -
tė sa vo gar bingą 104-ąjį gimtadienį. 

Gimtadienio proga jį aplankė ir pa-
sveikino mūsų gerbiamas ir mylimas
klebonas kun. Gintaras Antanas Joni-
kas bei parapijos sekretorė ir bu halterė
Patricia Kaunelis. Tai gerbiamam Pet-
rui Pagojui buvo tikra staigmena! Jam
buvo įteiktas gimtadienio tortas, šam-
panas ir puokštė gė lių. O sekmadienį,
kovo 30 d. per „Lie tuviškų melodijų” ra-
dijo programą buvusios Šv. Antano
parapijos parapijiečiai: Patricia ir Al-
gis Kaune liai, Laura Alkevičius, Zita ir
Juozas Malikauskai, Violeta ir Jurgis
Bal čiū nai, Audronė ir Jim Hoeschele,
Juo zas Jakunskas, Ona Šadeikienė su
sūnumis Stasiu ir Rimu, Vida Kin čie-
nė, Vacys Slušnys, Aldona Nema nienė,
Vytautas Nemanis, Kęstutis, Algis,
Cynthia, Monika, Monika,  Audrius ir
Stasė Nemaniai, Fabijo nas ir Regina
Nemaniai, Alfonsas Rimba, Regina
Juš kaitė-Švobienė kar tu su klebonu
kun. Gintaru An tanu Joniku garbingą
gimtadienio sukaktį švenčiančiam Pet-
rui Pagojui pasiuntė muzikinį sveiki-
nimą. Buvu sį Detroito Lietuvių orga-
nizacijos centro (DLOC) finansų sek-
retorių, žurnalistą ir įvairių lietuviš-
kų organizacijų  dosnų rėmėjų Petrą
Pagojų sveikino ir buvęs DLOC pir-
mininkas advokatas Kęstutis Miškinis.

Eina metai – tvirtėkit su jais!
Eina metai – jaunėkit su jais!

EDVARDAS ŠULAITIS

Onai Keraminienei Vasario 16-oji yra ne tik
Lietuvos nepriklausomybės šventė. Tą dieną
ji švenčia ir savo gimtadienį. O šiemet jis
buvo neei li nis – jau 85-asis.

Kadangi Onos vyras Jonas mirė prieš 13 metų
ir jo palaikai ilsisi jo gimtinėje Lietuvoje, o
vienturtis sū nus gyvena Niles miestelyje (IL),

sukaktuvininkė neturėjo daug svečių, kurie kartu
galėjo at švęsti šią neeilinę sukaktį. Tačiau būrys
draugų bei pažįstamų atėjo į jos namus ir pakėlė
taurę, už neei linį gimtadienį bei kartu prisiminė ir
Lietuvos nepriklausomybės šventę.

Kalbant apie pačią sukaktuvi ninkę, reikia pa-
sakyti, kad ji gimė 1929 m. vasario 16 d. Gintališ-
kėje, Platelių valsčiuje, Kretingos apskrityje. Karo
metais, būdama jauna mergina, ji dvejus metus buvo
kalinta Dachau koncentracijos stovykloje Vokieti-
jo je. Po to Ona dirbo gailestin gąja seserimi Raudo-
najame Kryžiuje.

Vokietijoje sukūrusi šeimą su Jonu Keraminu,
1948 m. atvyko į JAV. Hamtingtone (NY) Ona baigė
medicinos seserų mokyklą ir dirbo senų žmonių glo-
bos namuose tame pačiame mieste, kur tarp kitų as-
menų slaugė Lietuvos Nepriklausomybės Akto sig-
natarą Steponą Kairį.

Dar jaunystėje ši moteris domė josi tautodaile,
darė kalėdinius pa puošimus – šiaudinukus, skulp-
tūrė les, figūrines kompozicijas iš vaško ir pan.
Rinko gintarą – pati nuvažiuodavo į Lietuvą ar gau-
davo iš tautiečių.

Ona rengdavo savo darbų parodas. Kai jos vy
ro darbovietę iš New Yorke apylinkių perkėlė į Rock-
fordą, IL, ji buvo dažna viešnia Čikagoje. O. Kera-
minienė dalyvavo ir visuomeni nėje bei labdaringoje
veikloje – šelpė daugelį organizacijų ar lietuviškų
įstaigų. Už nuopelnus Lietuvai ir Šaulių sąjungai
buvo apdovanota Šaulių žvaigždės ordinu. Taip pat
ji buvo aktyvi Amerikos revoliucijos dukterų orga-
nizacijos narė ir pirmoji iš ne Amerikoje gimusių
moterų gavo šios organizacijos medalį. Yra skai čiusi
nemažai paskaitų apie Lietuvą amerikiečiams.

Bet didžiausias jos darbas – Etni nio muziejaus
įsteigimas ir jo lietuviško skyriaus įrengimas, kam
ji paskyrė daugybę valandų ir ekspo natų.

Apie Oną ir jos sodybą plačiai rašė amerikiečių
spauda, rodė televizija. Jos a. a. vyro Jono sukurtas
koplytstulpis atkreipė praeivių ir kitų rockfordie-
čių dėmesį.

Pažymėdamas O. Keraminienės nuopelnus kovo
27 d. Rockfordo etninis muziejus surengė jai pager-
bimą. Moteris abejojo, ar dėl silpnos svei katos galės
jame dalyvauti, tačiau jos sūnus Vidutis ją nuvežė į
muziejų. Apie šį renginį parašė vietinis ame rikiečių
laikraštis, o televizija parodė mūsų tautietės dar-
bus.

Iš pačios O. Keraminienės gauto laiško sužino-

Petras Pagojus Kun. Gintaro Joniko nuotr.

Lietuviškas kampelis Rockforde – Onos Keraminienės ilgų darbo valandų vaisius.            Asmeninio archyvo nuotraukos

jome, kad jos pagerbi mas buvo tikrai gražus ir pras -
mingas. Renginį vedančioji mergina pa pasakojo apie
pačią sukaktuvininkę, lietuvius ir Lietuvą. Gimta-
dienio proga jai buvo sugiedota atitinkama daina.
„Aš net apsiverkiau, taip vis kas gražiai buvo atlikta,
ko aš tikrai nelaukiau, – rašė sukaktuvininkė – „Aš
esu labai laiminga, kad mano ilgų metų darbus rock-
fordiečiai įvertino. Gaila, kad lietuviai apie tai mažai
žino.”

Linkime šiai darbščiai moteriai dar daug sveikų
ir laimingų metų.

Ona Keraminienė

Petras Pagojus atšventė 104-ąjį gimtadienį

Ko reikia žmogui, kad jis apsidžiaugtų?
Reikia labai nedaug.
Reikia saulės šviesos, kai lyja,
Reikia lietaus, kai būna kaitra,
Reikia vienatvės, kai triukšmas aplinkui,
Reikia žmonių, kai vienatvė slegia pečius.
Reikia labai nedaug....

Antanas Drilingas
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Vilnius (ELTA) – Vyriausioji rin-
kimų komisija (VRK) balandžio 7 d.
neįregistravo iniciatyvinės grupės dėl
lito išsaugojimo ir euro įvedimo ir
neišdavė jai parašų rinkimo lapų.

VRK išvadoje pasisakė, kad siū-
lymas neatitinka Konstitucijos ir Lie-
tuvos stojimo į Europos Sąjungą su-
tarties. Šis VRK sprendimas dar galės
būti apskundžiamas teismui, ką ini-
ciatoriai, greičiausiai, ir darys.

Referendumo dėl lito iniciatyvinė
grupė į VRK buvo pristačiusi galutinį

sprendimo tekstą, kuris turėjo būti
teikiamas privalomajam referendu-
mui. Kovo 24-ąją referendumo inicia-
tyvinė grupė pateikė VRK prašymą įre-
gistruoti iniciatyvą, kad prieš numa-
tomą euro įvedimą būtų surengtas re-
ferendumas ir galutinis sprendimas dėl
šio tautai ir valstybei svarbaus klau-
simo būtų priimtas piliečių referen-
dume, kaip tai numato Konstitucija.

Lietuva eurą planuoja įsivesti nuo
2015 m. sausio.

„Ne” referendumui dėl lito išsaugojimo 
Madridas (ELTA) – Ispanijos par-

lamentas balsavo už tai, kad būtų at-
mestas Katalonijos prašymas lapkričio
9-ąją surengti referendumą dėl nepri-
klausomybės.

Po septynias valandas trukusių de-
batų 299 parlamentarai balsavo prieš
iniciatyvą, 47 buvo už, vienas susilai-
kė. Peticijai nepritarė visos didžio-
sios Ispanijos partijos, taip pat prem-
jero Mariano Rajoy konservatorių Po-
puliarioji partija ir opozicinė socialistų
partija.

M. Rajoy įspėjo, kad referendumas
būtų ,,ekonominė katastrofa” ir Ispa-
nijai, ir Katalonijai, ir pabrėžė, kad re-
ferendumas pagal šalies konstituciją
bus laikomas neteisėtu, nes referen-
dumą dėl suvereniteto gali paskirti tik
centrinė vyriausybė.

Kalbėdamas po balsavimo rezul-
tatų paskelbimo Katalonijos regiono

vadovas Artur Mas pareiškė, kad jo vy-
riausybė ir toliau laikysis savo plano
lapkritį surengti referendumą.

Katalonijos regionui jau yra su-
teikta didelė autonomija, tačiau nese-
niai Ispanijoje kilusi ekonominė krizė
pakurstė katalonų nacionalizmą.

Katalonijoje gyvena 7,5 mln. iš 46
mln. visos Ispanijos gyventojų. Regio-
ne sukuriama daugiau kaip penkta-
dalis Ispanijos ekonomikos produkci-
jos ir ketvirtadalis šalies eksporto.

Ispanijos parlamentas neleis rengti referendumo

Londonas (ELTA) – Tuo atveju,
jeigu Škotija pasiskelbtų nepriklau-
soma, Jungtinei Karalystei liktų 143
mlrd. svarų jos skolos, rašo ,,The Ti-
mes”. Apie tai pareiškė britų Nacio-
nalinis socialinių ir ekonominių tyri-
mų institutas (NIESR).

Ekspertų vertinimu, Edinburgui
pritrūks lėšų padengti savo turimą
Didžiosios Britanijos valstybės sko-
los dalį, bendra Didžiosios Britanijos

valstybės skola siekia 1,7 trln. svarų.
Tuomet Jungtinei Karalystei iškiltų
pavojus, kad jos skolinimosi reitingas
bus dar kartą sumažintas, teigia spe-
cialistai.

NIESR apskaičiavimais, Škotijos
skolos dalis bendrame Britanijos sko-
los kontekste 2015–2016 metais gali su-
daryti 86 proc. šalies bendrojo vidaus
produkto.

Škotijai paskelbus nepriklausomybę, 
D. Britanijai liktų jos skola

Vilnius (BNS) – Per Prezidentės
Dalios Grybauskaitės vizitą Stokholme
bus pasirašyta Lietuvos ir Švedijos
jūrų sienos sutartis.

„Švedija taps tikra nauja Lietuvos
kaimyne. Mes turėsime suvokti, kad ji
tikrai ranka pasiekiama. Sutartimi
nu statoma išskirtinė ekonominė zona
ir kontinentinis šelfas Baltijos jūroje”,
– sakė Prezidentės vyriausiasis pata-
rėjas Nerijus Udrėnas.

Jo teigimu, šios sutarties pasira-
šymas – labai svarbus geopolitiškai.

Anot patarėjo, ši valstybės siena ne-
mažiau svarbi negu sausumos siena.

„Nors ta siena tesieks apie 15 km,
ji užtikrins labai svarbą rolę, per šią
vietą eis NordBalt kabelis”, – tvirtino
N. Udrėnas.

Jis sakė, kad sutarties pasirašy-
mas sudarys sąlygas ištyrinėti šelfe
galbūt esančius gamtos išteklius, iš-
kasenas.

Jūrų sienos sutartį pasirašys už-
sienio reikalų ministrai.

Vilnius (BNS) – Rusijos teisėsau-
ga paleido Maskvoje sulaikytą di-
džiausią bankrutavusio Ūkio banko ak-
cininką Vladimirą Romanovą, kurio
Lietuva ieško dėl įtarimų didelės ver-
tės turto pasisavinimu ir iššvaisty-
mu.

V. Romanovo advokatas Adomas
Liutvinskas teigė nežinantis sulaiky-
mo ir paleidimo aplinkybių ir arti-
miausiu metu ketinantis pasikalbėti su
savo ginamuoju. 

Lietuvos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė sako, kad jei pasitvirtintų in-
formacija apie pirmadienį sulaikyto di-
džiausio bankrutavusio Ūkio banko ak-
cininko Vladimiro Romanovo palei-
dimą, tai dar kartą įrodys, kad Rusijai
neegzistuoja tarptautiniai įsipareigo-
jimai ir tarptautinė teisė.

V. Romanovo tarptautinę paiešką
Lietuvos prokurorai paskelbė 2013
metų rugpjūtį – po to, kai pernai ge-
gužės pradžioje jis dingo iš Lietuvos,

Prokurorai nori apklausti bankininką
byloje dėl Ūkio banko žlugimo ir dėl ga-
limo 50 mln. litų turto iššvaistymo. V.
Romanovas valdė 65 proc. Ūkio banko
akcijų.

Lietuva ir Švedija pasirašys jūrų sienos sutartį 

Rusijos pareigūnai paleido V. Romanovą

Roma (Vatikano radijas) – Popie-
žius Pranciškus parėmė Vatikano ban-
ką, paneigdamas gandus apie galimą
skandalų lydimos institucijos, einan-
čios didesnio skaidrumo ir reformų ke-
liu, likvidavimą.

„Šventasis Tėvas pritarė pasiūly-
mui dėl Religinių reikalų instituto
(IOR), dar kartą patvirtindamas IOR
misijos svarbą”, – sakoma Vatikano pa-
reiškime.

„IOR ir toliau apdairiai teiks spe-
cializuotas finansines paslaugas Ka-
talikų Bažnyčiai visame pasaulyje”, –
priduriama jame.

Banko atstovas Max Hohenberg
sakė, kad šis pranešimas „yra galingas
mūsų pačios misijos ir sunkaus darbo,
nuveikto per paskutinius 12 mėnesių,

patvirtinimas”.
M. Hohenbergas taip pat nurodė,

kad bankas užbaigs savo klientų pa-
tikrinimą iki šių metų vasaros, page-
rins savo integraciją su kitomis Vati-
kano valstybinėmis struktūromis ir
pristatys kitus „operacinius pageri-
nimus”.

Tarp Vatikano banko klientų yra
religinių ordinų, Vatikano biurų, am-
basadų ir darbuotojų, pavienių kardi-
nolų, vyskupų, kunigų ir užsienio am-
basadų prie Šventojo Sosto 2012 metais
bankas tvarkė 6,3 mlrd. eurų klientų
lėšų ir turėjo 18 900 klientų.

IOR nurodė per 2012 metus uždir-
bęs 86,6 mln. eurų (299 mln. litų) – per
keturis kartus daugiau negu 2011-ai-
sais.

Popiežius pritarė Vatikano banko reformai

Maskva (ELTA) – Rusijos prezi-
dentas Vladimiras Putinas informavo,
kad šalies saugumo struktūros 2013
metais  išaiškino 46 užsienio pareigū-
nus ir 258 agentus, kurie šnipinėjo ša-
lyje.

Prezidentas taip pat paragino su-
griežtinti Rusijos nacionalinių infor-
macijos, duomenų bazių ir telekomu-
nikacijų saugumą, nes pernai šalyje
įvykdyta daugiau kaip 9 mln. kiberne -
tinių puolimų prieš vyriausybės in-
ternetines svetaines.

Kovo viduryje nemažai koordi-
nuo tų programišių atakų sutrikdė Ru-
sijos prezidento kanceliarijos, Centri-
nio banko, Užsienio reikalų ministe-
rijos ir kitų įstaigų  svetainių veiklą.

Manoma, kad padažnėjusias kiberne-
tines atakas lėmė Rusijos užsienio po-
litika Krymo pusiasalyje. 

V. Putinas taip pat pareikalavo, kad
artimiausiu metu šalyje būtų žymiai
pagerintas verslo klimatas. Pasak jo,
tai būtina daryti pagreitintais tem-
pais. Apie tai jis kalbėjo Strateginių ini-
ciatyvų agentūros posėdyje. Rusijos va-
dovas sakė tikįs, kad Krymas pri-
trauks sąžiningus verslininkus.  Tuo
tarpu Gazeta.ru praneša, kad iš Krymo
traukiasi visi stambūs bankai ir lieka
tik regioninės reikšmės bankeliai. Ba-
landžio 8 d. Rusijos bankas pranešė,
kad rublio kursas vėl nukrito euro at-
žvilgiu 24 kapeikomis.

Pernai Rusijoje išaiškinti 258 šnipai

Vilnius (ELTA) – Balandžio 7 d.
Europos Parlamento Ekonomikos ir pi-
nigų politikos komitetas pritarė tam,
kad Lietuvoje 2015 m. sausio 1 d. būtų
įvestas euras. Europarlamentarai ap-
gailestauja,  kad  daugiau   nei  pusė ap-
k  laustų lietuvių abejoja dėl euro įve-
dimo, ir kviečia vykdyti visuomenės
informavimo kampaniją dėl šios va-
liutos privalumų.

Kad įsivestų eurą, ES valstybė
turi atitikti tam tikrus ekonominius
kriterijus: biudžeto deficitas turi ne-
viršyti 3 proc. šalies BVP (prognozuo-
jama, kad 2013 m. Lietuvos biudžeto de-
ficitas buvo 2,7 proc. BVP), valstybės
skola neturi būti didesnė kaip 60 proc.

BVP (Lietuvos rodiklis – 39,5 proc.), o
vidutinė metinė infliacija negali dau-
giau kaip 1,5 proc. punkto viršyti trijų
ES valstybių, kuriose kainos yra sta-
biliausios, infliacijos vidurkio (2014 m.
vasario mėn. ES kriterijus buvo 1,54
proc., o atitinkamas Lietuvos rodiklis
– 0,93 proc.).

EP nariai taip pat atkreipia dėmesį
į didelę Lietuvos energetinę priklau-
somybę nuo Rusijos ir nemažą ener-
getikos išlaidų dalį šalies vartojimo
prekių krepšelyje. Europarlamenta-
rai pripažįsta, kad Lietuvos vyriausy-
bė mėgina taisyti padėtį vykdydama
ambicingą energetinės nepriklauso-
mybės strategiją.

Pirmasis europarlamentarų žingsnis į 
euro įsivedimą 

Parengė Vitalius Zaikauskas

LiETUVA iR PAsAULis

Roberto Dačkaus (Fotodiena) nuotr.



9DRAUGAS 2014 BALANDŽIO 10, KETVIRTADIENIS

VERsLO N AUJiENOs

Rusija neįsileidžia lietuviškos 
ir lenkiškos kiaulienos

Balandžio 7 d. įsigaliojus Rusijos veterinarinės priežiūros tarnybos spren-
dimui lietuviškai ir lenkiškai kiaulienai bei jos gaminiams užsidaro šios
šalies rinka. Skaičiuojama, kad dėl šio sprendimo Lietuvos įmonės per

mėnesį praras apie 14 mln. litų.
Rusijos tarnybos teigimu, termiškai apdorojant mėsą ne visada efektyviai

gali būti sunaikinamas afrikinio kiaulių maro virusas, todėl kyla grėsmė, kad
ligos užkratas gali patekti į Rusijos teritoriją. 

Praėjusią savaitę nepavykus dvišalėms deryboms, Europos Komisija priė-
mė politinį sprendimą kreiptis į Pasaulio prekybos organizaciją dėl Rusijos em-
bargo mėsos iš Europos Sąjungos produktams. 

Rusija yra skelbusi, kad draudimas galios tol, kol nebus atliktas Lietuvos
bei Lenkijos įmonių regioninis patikrinimas. Priimdama tokį sprendimą tar-
nyba nurodo atkreipusi dėmesį į Lenkijos ir Lietuvos poziciją kovo pabaigoje
įvykusiose derybose, kurių metu aptartos mėsos produkcijos saugumo proble-
mos.

Nuo sausio 30 d. Rusija taikė kiaulienos importo iš visų ES šalių draudimą
dėl afrikinio kiaulių maro protrūkio šios teritorijoje. Afrikinio kiaulių maro už-
kratas pietų Lietuvoje buvo aptiktas sausio 24 d., Lenkijoje – vasario 13 d. 

ELTA

Pavasarį pagausėjo 
nekilnojamojo turto sandorių

Negalutiniais duomeni-
mis, kovą visoje Lietu-
voje pirkimo sandoriais

įsigyta per 10 tūkst. nekilnoja-
mojo turto objektų – ketvirtada-
liu daugiau nei vasarį, 17,5 proc.
daugiau nei tuo pačiu metu per-
nai. Palyginimui, pernai kovą
buvo įsigyta 8,712 nekilnojamų-
jų daiktų, 2012 m. kovą – 8,336,
2011 m. kovą – 7,261, o 2010 m.
kovą – 6,281 pastatas, patalpa ir
žemės sklypas kartu sudėjus.
Palyginti su vasariu, kovą par-
duotų butų daugiabučiuose na-
muose skaičius išaugo 13,6 proc.,
perleistų individualių gyvena-
mųjų namų – 24,9 proc., sodo namelių – 45,8 proc. Parduotų negyvenamųjų pa-
talpų skaičius praėjusį mėnesį, palyginti su vasariu, išaugo 19,7 proc., negyve-
namųjų ir mišrių pastatų – 22,1 proc. Iš žiemos sąstingio pabūdo ir prekyba žeme:
kovą parduotų visų paskirčių žemės sklypų suma buvo 34,5 proc. didesnė nei va-
sario mėnesį.

Prekybos nekilnojamuoju turtu pagyvėjimas kovą fiksuotas beveik visoje
šalyje. Naujų butų pardavimai Vilniuje išaugo daugiau nei dvigubai. 

Pirmąjį šių metų ketvirtį Vilniuje parduotas rekordinis skaičius nuo 2008
metų naujų butų. Per pirmus tris šių metų mėnesius nekilnojamojo turto plė-
totojai pardavė beveik 1,050 naujos statybos butų, t.y. net 107 proc. daugiau nei
per tą patį laikotarpį 2013 metais. Lyginant su paskutiniu praėjusių metų ket-
virčiu naujų butų pardavimai išaugo 58 proc. 

Rekordinį būsto sandorių skaičių fiksuoja ir Registrų centras. Per pirmą-
jį šių metų ketvirtį Vilniuje sudaryta 2,360 būsto pardavimo sandorių, t. y. 47 proc.
daugiau nei pernai tuo pačiu metu ir 8 proc. daugiau nei paskutinį 2013 metų
ketvirtį. 

„Pirmąjį šių metų ketvirtį naujų butų pardavimai Vilniuje augo sparčiau
nei senos statybos butų. Net ir optimistiškiausios šių metų pradžios pardavimų
prognozės buvo viršytos. (...) Atsigaunanti ekonomika, žemos palūkanų normos
ir lūkesčiai dėl euro įvedimo yra pagrindiniai veiksniai, kurie šiuo metu ska-
tina butų paklausos augimą”, – teigia „Eika” plėtros projektų vadovas Tomas
Žiaugra.

Kaip ir 2013 metais, pirkėjų apsisprendimui projekto baigtumas nedarė di-
delės įtakos. 47 proc. butų buvo parduoti baigtuose, 36 proc. statomuose ir 17 proc.
baigiamuose statyti daugiabučiuose. 

Augantys pardavimai paveikė ir parduodamų butų kainas. Per metus vi-
dutinė ekonominės klasės butų kaina išaugo 5,3 proc. ir šiuo metu siekia 4,334
litus už kvadratinį metrą. Vidutinėje klasėje butų kaina per metus išaugo net
6,2 proc. ir siekia 5,611 litų už kvadratinį metrą. Prestižinėje klasėje butų kai-
nos per metus paaugo 0,8 proc., iki 8,250 litų už kvadratinį metrą. Vidutinė par-
duodamų naujos statybos butų kaina Vilniuje per metus išaugo 5,9 proc., per ket-
virtį – 2,5 proc., ir šiuo metu siekia 5,081 litą už kvadratinį metrą.

Naujų butų pasiūla turėtų sparčiai didėti 2015 metais, kai geri šių metų re-
zultatai paskatins vystytojus didinti statybų apimtis.                                            ELTA

Pradedamas tiesti elektros 
jungties į Švediją kabelis 

Balandžio viduryje Klaipėdoje laukiama specialaus laivo, kuris pradės ties-
ti elektros jungties tarp Lietuvos ir Švedijos „NordBalt” kabelį po Baltijos
jūra. „Laukiame balandžio viduryje atplaukiant laivo su kabeliu. Kabe-

lis bus pradėtas tiesti nuo Lietuvos pusės”, – pranešė elektros perdavimo ben-
drovės „Litgrid” generalinis direktorius Daivis Virbickas. Jo teigimu, kabelis
bus pradėtas tiesti ties Alksnynės kontrolės postu Neringoje.

Anot D. Virbicko, darbai bus pradėti iškart laivui atplaukus, nes jo kaštai
yra dideli.

„Litgrid” vasario pabaigoje pranešė, jog baigti parengiamieji darbai – atlikus
horizontaliojo gręžimo darbus po Kuršių mariomis ir Baltijos jūros pakrante,
įtaisyti du vamzdžiai, per kuriuos bus traukiami kabeliai.

Kabelį už 932 mln. litų (270 mln. eurų) pagamino ir sumontuos švedų įmo-
nė ABB.

1,9 mlrd. litų vertės 700 MW (megavatų) galios „NordBalt” jungtis iki 2015
m. gruodžio tiesiama per Baltijos jūrą. Bendras kabelio ilgis po vandeniu sieks
apie 400 kilometrų.   BNS

JAV bankai jau atsigavo, Europos – dar ne

Europos bankai vis dar atsilieka nuo JAV bankininkystės sektoriaus, ku-
ris jau visiškai atsigavo po pasaulinės finansų krizės. Tokią nuomonę tre-
čiadienį laikraščiui ,,Le Figaro” išsakė banko ,,JPMorgan Chase” gene-

ralinis direktorius Jamie Dimon. 
,,Pelnas gali svyruoti dėl daugelio priežasčių. Tačiau stebint paprastąsias

akcijas ir įsiskolinimus, matome, kad Jungtinių Valstijų bankų sistema tvari,
– kalbėjo stambiausio pagal turimus aktyvus JAV banko vadovas. – Dabar ga-
lime toliau (...) augti finansiškai ir kurti darbo vietas. Deja, Europa tokios lais-
vės dar neįgijo”.

Praėjus pusšeštų metų po ,,Lehman Brothers” bankroto, šių metų kovo pa-
baigoje JAV federalinis atsargų bankas pranešė, kad didieji JAV bankai jau turi
pakankamai kapitalo, kad atlaikytų galimą naują ekonomikos nuosmukį – 29
iš 30-ties pagrindinių regiono bankų įvykdė minimalius centrinės finansų ins-
titucijos reikalavimus.                                                                                               ELTA

Lietuvoje maisto produktai 
pigesni nei Estijoje ir Latvijoje 

Lietuvoje maisto produktai pigesni nei Estijoje ir Latvijoje, teigia tyrimą
atlikęs bankas „Swedbank”. Vasario mėnesį Baltijos šalių prekybos
centruose surinktais duomenimis, vidutinis maisto produktų krepšelis

keturių asmenų
šeimai per mėnesį
Lietuvoje kainuo-
ja 996 litus, Estijo-
je – 1097 litus, Lat-
vijoje – 1145 litus.

Per metus
mais to krepšelis
Lietuvoje pabran-
go 3,2 proc., Latvi-
joje – 4,1 proc., Es-
tijoje – 4,3 procen-
to.

„Kainos ūgte-
lėjo, tačiau poky-
čiai nėra ženklūs.
O tik metų pra-
džioje eurą įsive-
dusios Latvijos pa-
vyzdys rodo, kad
nuogąs tavimai dėl
drastiško maisto produktų pabrangimo neturi rimto pagrindo – kainų skirtu-
mas neišskiria šios šalies iš kaimynių”, − banko pranešime komentavo Asme-
ninių finansų instituto vadovė Lietuvoje Odeta Bložienė.

Anot banko, didžiausią pajamų dalį maistui skiria latviai – šalyje dviem su-
augusiems žmonėms, gaunantiems vidutinį atlyginimą, optimaliam keturių as-
menų šeimos maisto produktų krepšeliui reikia 27 proc. pajamų. Lietuvoje šis
rodiklis siekia 24 proc., Estijoje – 18 proc. pajamų.

„Tai, kad namų ūkių išlaidų dalis maistui ir nealkoholiniams gėrimams po
truputį mažėja, yra teigiama tendencija, kuri liudija apie gyventojų gyvenimo
kokybės gerėjimą. Kita vertus, šios išlaidos vis dar sudaro liūto dalį namų ūkių
biudžetuose, tad maistas išlieka ta išlaidų eilute, kuri turi daugiausiai poten-
cialo mažėti”, − sakė O. Bložienė.

BNS

Valiutų santykis (2014 metų balandžio 9 d.) 

1 USD (JAV doleris)– 2,51 LTL 

1 EUR (euras) – 3,45 LTL

1 AUD (Australijos doleris) – 2,34 LTL

1 CAD (Kanados doleris) – 2,30 LTL 

1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų – 4,18 LTL 

1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,15 LTL

Parengė Vitalius Zaikauskas 

www.avitera.lt nuotr.

Odeta Bložienė K. Čachovskio (Delfi) nuotr. 
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AUGUSTINAS IDZELIS

1944 metų gegužės 29 dieną, Kra kių baž-
nyčioje įvyko Jadvygos Rin dze vičiūtės ir
Petro Kliorio vestuvės. Jadvyga ir Petras su-
sitiko per Augus tino Idzelio krikštynas 1942
metų gruo džio mėnesį Telšiuose. Abu buvo
Augustino krikšto tėvai. Petras 1927 metais
baigė Aušros berniukų gimna ziją ir studi-
javo ekonomikos mokslus Lietuvos univer-
sitete. Jis buvo ateiti ninkas ir Vytauto klubo
narys. Būda mas studentas, susidraugavo
su Hen riku Idzeliu. Petro sesuo Antanina
bu  vo ištekėjusi už istoriko Simo Su žiedėlio
ir užaugino penkis sūnus: Vytautą, Antaną,
Eligijų, Remigijų ir Saulių.

Vestuvinės vaišės vyko po atviru dangumi Re-
galių ūkyje. Buvo šilta pa vasario diena. So-
dybos kieme buvo pastatyti stalai. Didelis

būrys gimi nių, draugų ir vytautininkų daly-
vavo pokylyje. Tarp vyrų vyko karštos dis ku-
sijos apie karo eigą. Petro Kliorio nuo-
mone – vokiečiai sulaikys Raudo nąją
armiją. Henriko Idzelio po zicija
buvo kitokia – jis buvo įsitiki-
 nęs, kad Lietuva vėl bus oku-
puota ir reikės greitai ap-
leisti Lietuvą.

Birželio mėnesį
Raudonoji armija pra-
dėjo puolimą Baltarusijoje.
Vilnius buvo okupuotas lie-
pos 13 dieną, o Kau nas – rugp-
jūčio 1 dieną. Po Kauno okupaci-
jos frontas stabili zavosi iki spalio
pradžios, linija ėjo ties Mažei kiais-
Kuršėnais-Rasei niais-Ky bar tais.

Telšiai

Henrikas Idzelis dirbo Telšių  apskrities Fi-
nansų kasos vedėju. Jis pradėjo ruoštis pasitrauki-
mui iš Lietuvos. Rugpjūčio 14 d. jis at va žiavo į
Gargždus ir gavo dokumentą iš valsčiaus savival-
dybės, nurodantį, kad jo gyvenamoji vieta yra
Gargždai. Mat miestelis buvo netoli magistrali nės
Klaipėdos-Tilsit (Sovetsk) – Koe nigsberg (Kalining-
radas) geležinkelio li nijos. Į Telšius pradėjo važiuoti
Hen riko draugai iš Suvalkijos ir Kauno. Tarp jų
buvo Antanas Repšys su šei ma bei Petras ir Jadvyga
Klioriai.

Rugsėjo pabaigoje vokiečiai pra dė jo skelbti, kad
Kretingoje buvo formuojamas ešelonas transpor-
tuoti lie tuvius su šeimomis darbams į Vieną, Aus t-
riją. Henrikas uždarė Finansų ka są, išmokėjo iš
anksto tarnautojams algas, o spalio 2 dieną kartu su
Klio riais sėdo į laukiantį traukinį Kretin goje.

Pilnas lietuvių traukinys nevažia vo į Tilsit, bet
pasuko į rytus. Pra va žiavo pro Telšius ir sustojo
Tryš kiuo se. Čia pasirodė SS. Jie įsakė visiems ke-
leiviams išlipti iš traukino. Visi vy rai ir moterys be
vaikų turėjo eiti kas  ti apkasus. Jadvyga, ką tik ište -
kėjusi, neturėjo vaiko. Šalia stovėjo viena mo teris
su 2 vaikais. Henrikas paėmė iš jos vieną vaiką ir
davė Jad vygai lai kyti. Jadvyga bei Salomėja  su Au-
gusti nu galėjo grįžti į stovintį traukinį. Traukinys
grįžo į Kretingą. Čia sulipo nauja grupė žmonių,
tarp jų Antanas ir Elena Rapšiai, sūnus Rimantas ir
Elenos sesuo.

Henrikas ir Petras kasė apkasus iki spalio 5
dienos. Tą dieną Rau do noji armija pradėjo puolimą
Žemai tijoje ir prasiveržė pro vokiečių ap saugos li-
niją. Karo suirutėje susidarė pro ga pabėgti. Spalio
6-osios naktį abu pėsčiomis atėjo į Telšius. Spalio 7
die ną Sedos miestelyje, maždaug 22 kilometrus į
šiaurės vakarus nuo Telšių, įvyko mūšis tarp Tė-
vynės Apsaugos rinktinės ir besiveržiančios Raudo -
no sios armijos.

Vyrų tikslas bu -
vo surasti žmo nas. Jie

atvyko į Kretingą. Dabar
čia pirkti traukinio  bilietus

nebuvo taip lengva. Rusai bom-
bardavo Kretingą ir geležinkelio sto -

tį. Abu nutarė vykti toliau į Tilsit. Bet
čia tiltas per Ne muną jau buvo subombar-

duotas. Rau  donosios armijos raiteliai-žvalgai
matėsi prie Nemuno upės. Spalio 10 dieną Tau-

ragė buvo užimta. Hen rikui ir Petrui pasisekė per-
sikelti per Nemuną netoli Rusnės. Artimiausia ge-
ležinkelio stotis Rytų Prūsijoje bu vo Brittanein (da-
bar Ščeglovka). Čia spalio 10 dieną jie nusipirko
trauki nio bilietus į Vieną per Konigsbergą.

Kretingos ešelonas, kuris išvyko spalio 2 dieną
su Salomėja, Jadvyga ir kitais „darbininkais”, ne-
važiavo į Vie ną. Dvi savaites traukinys klai džiojo po
Lenkiją, Slovakiją, Vengriją ir Austriją, kol pagaliau
atvažiavo į Sterntal lagerį Jugoslavijoje. Lageris
buvo apie 20 kilometrų į pietus nuo Marburg (dabar
Maribor, Slovėnija). Lageryje buvo maždaug 8,000
kalinių – daugiausia jugoslavai. Netoli lagerio jie
statė vieną iš didžiausių Rei cho aliu minio gamyklų.
Lietuviams nerei kėjo dirbti – jie buvo „internuo ti”.

Triberg im Schwarzwald

Lageryje lietuviai turėjo teisę su sirašinėti. Elena
Repšienė pasinaudojo proga ir parašė laišką vienai
savo draugei, kuri buvo Lietuvos vokietė, ištekėjusi
už matematiko Aleksandro Zujaus. 1941 metais Zujų
šeima repatrijavo į Vokietiją ir gyveno Schwarz-
 walde, Triberg miestelyje, Baden-Wurttemberg.
Elena gavo atsakymą ir pakvietimą atvažiuoti į Tri-
bergą su šeima ir draugėmis. Tuo metu Sa lo mėja ir
Jadvyga pagal turimas ži nias manė, kad jų vyrai
žuvo Kre tingoje per rusų bombardavimą.

Henrikas Idzelis ir Petras Klio rys buvo gyvi ir
ieškojo žmonų. Lapkričio pradžioje (Vienoje, Aust-
rija) per Lie tuvių są jun gos skyrių (Wein I-Tegetto-
hoff str. 7) jie gavo žinią, kad ešelo nas su žmonomis
ir Repšiais nuvažiavo į Sterntal lagerį. Tuomet jie
nuvyko ten. Lietuviai nebuvo laikomi griežto re-
žimo sąlygomis. Sargai buvo pa pirk ti už pinigus ir
paltį žemaitiškų lašinių, kuriuos Petras Kliorys
buvo atsivežęs iš Lietuvos, ir susitikimas įvyko.

Lapkričio 7 dieną Marburge Hen rikas Idzelis
nupirko traukinio bilietus į Tribergą. Kelionė buvo
„nuotaikinga” – visur vyko bombardavimai. Lapk-
ričio 11 dieną visi atvyko į Tribergą. Čia reikėjo re-

Reguliai:
pasitraukimas iš Lietuvos ir karo pabaiga: 1944–1946

Prie traukinio iš Tribergo į Mannheimą 1945 m. rugpjūčio  mėn. Vaikai priekyje (iš k.)
– Algirdas Leonas, Augustinas Idzelis, Rimantas Repšys. Ant vagono laiptelių – Salo-
mėja Idzelienė.  Asmeninio archyvo nuotraukos 

Mannheimas 1945 m. rugpjūčio mėn. 
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gistruotis Tri bergo savivaldybėje ir policijoje. Visi
gavo maisto korteles ir vietą gyventi. Vyrai buvo
paskirti į darbo vietas.

Idzelių šeima gavo kambarį pas frau Bob (Ger-
wigstr. 16/B). Ji buvo našlė – jos vyras žuvo rytų
fronte. Pro kambario langą matėsi status šlaitas,
kur buvo įrengta slėptuvė nuo bombardavimo. Vyrai
gavo darbus Anton Trankle fabrike, kuris tada ga-
mino rutulinius guolius karinei pramonei. Gamykla
buvo didžiausia įmonė Tri berge (ji dar ir šiandiena
sėkmingai veikia).

Tuo metu Triberge nebuvo aišku, kaip baigsis
karas. Maždaug 60 kilometrų į vakarus nuo Tri-
bergo vyko kovos tarp prancūzų Pirmosios
armijos ir vokiečių. Gruodžio mėnesio pra-
 džioje vokiečių kariuomenė buvo su va-
ryta į 100 kilometrų žiedą aplink Col-
mar miestą. Colmar žiedas vakari-
nėje Reino upės pusėje buvo vie-
nintelė Prancūzijos dalis, dar
kontroliuojama vokiečių.
Vokiečių kariuomenė
čia priešinosi  ypatin-
gai atkakliai.

1944 metų gruodžio 15
dieną pra sidėjo Pirmosios ar-
mijos puolimas. Armijai vado-
vavo generolas Jean Lattre de Tas-
signy. Armijos su dėtyje buvo trys ame-
rikiečių divizijos ir septynios prancūzų.
Trys prancūzų divizijos buvo iš Šiaurės Af-
rikos. Ketvirta, Moroko divizija, buvo kalnų di-
vizija. Ji turėjo vieną eskadroną, kurį sudarė Ber-
ber genties raiteliai iš Atlaso kalnynų. Afrikiečiai,
kovų Ita lijoje veteranai, buvo patyrę kariai. Kitos
prancūzų divizijos buvo sudarytos daugiausia iš bu-
vusių partizanų (maquis), kurie neturėjo pa našaus
ko vinio patyrimo. Pirmosios  armijos puolimas
truko iki gruodžio 22 dienos ir buvo vokiečių su-
stabdytas.

Mano pirmi vaikiški atsiminimai prasideda
Triberge. Gruodžio 25 die ną frau Bob mus pakvietė
į savo butą švęsti Kalėdų. Kambaryje buvo eglutė su
žvakėmis. Valgėme. Aš kramčiau juo dos duonos
plutą, nes man augo dantis. Prasidėjo bombardavi-
mas. Mes visi bėgome į slėptuvę kitoje gatvės pusėje.
Čia išbuvome visą naktį. Motina garsiai kalbėjo ro-
žinį. Rytą grįžom atgal į butą. Atsimenu, kad gatvė
nuo su daužytų langų buvo pilna stiklų.

1945 metų sausio 20 dieną prasi dėjo antras iš
Colmar žiedo puolimas. Mūšis baigėsi vasario 9
dieną. Vaka rinis Reino upės krantas buvo išvalytas
nuo vokiečių. Aukos buvo didelės – 13,000 prancūzų
ir afrikiečių, 8,000 ameri kiečių. Vokiečiai neteko
22,000 karių.

Balandžio 4 dieną prancūzų Pir moji armija per-
sikėlė Reino upe prie Karlsrule ir pradėjo puolimą
į pietus, į Šveicarijos pusę. Balandžio 12 dieną pran-
cūzai užėmė Baden Baden. Vo kie  čių kariuomenės
vienetai traukė si pro Tribergą. Atsimenu, kaip
vieną dieną, balandį, tėvas stovėjo kitoje Ger wig
gatvės pusėje, laukdamas, kada pravažiuos ilga vo-
kie čių kariuo me nės motorizuota kolona. Balan džio
22 die ną Tribergas buvo užimtas Ketv ir tos Maroko
divizijos vienetų. Mieste lis prisipildė turbanuotų
rai telių ant žirgų. Tas vaizdas padarė man neuž-
 mirštamą įspūdį. Gegužės 9 dieną ka ras Europoje
baigėsi.

Karo pabaigoje Triberge gyveno keletas lie-
tuvių šeimų. Tarp jų buvo Idzeliai, Klioriai,

Leonai, Repšiai ir Zu jai. Ryšius su pran-
cūzų karine va dovybe Triberge palaikė

Galina Leo nie nė (1909–2010). Ji buvo
žinoma pia nistė ir muzikos peda-

gogė, kuri prieš karą studijavo
Londone ir Pran cū zijoje. Ji

sklandžiai kalbėjo prancū -
ziškai ir vokiškai, todėl

ir tapo vertėja. Jos
vyras, advokatas
Algirdas Leonas

(1904–1983), buvo
Pet ro Leono (1864–

1938), žymaus tautinio at-
gimimo vei kėjo ir pirmo

Lietuvos teisingumo mi nistro,
sūnus.

Lietuviai Triberge gyveno iki
rug pjūčio mėnesio. Pagal naujus nu ro-

 dymus iš Paryžiaus visi pabėgėliai pran-
cūzų zonoje turėjo sugrįžti atgal į savo kraš-

tus. Buvo pavojus, kad lie tuviai Triberge bus ati-
duoti sovie tams. Anot Vinco Bartusevičiaus, „ame -
rikiečiai ir britai nusprendė ne pripažinti Pabaltijo
kraštų įjungimo į Sovietų Sąjungą ir tuo pačiu nelai -
ky ti jų sovietų piliečiais. Todėl apie pa baltiečių prie-
vartinį repatriavimą  nebuvo nė kalbos. Tik pran-
cūzai įsa kė šiuos grąžinti, kaip kad buvo numatyta
sovietų ir prancūzų 1945 m. birželio 27 d. sutartimi.”
(Vincas Bar tu se vičius, „Lietuviai tremtiniai Vo kie-
ti joje 1944–1950”, Lietuvių kultū ros institutas, Lam-
bertheim, „Suva žia vi mo darbai”, 1992 m., p. 79).

Lietuviai Triberge nebuvo grą žin ti sovietams.
Dėka Galinos Leonie nės pastangų prancūzų karinė
val džia Triberge ne tik leido lietuviams vykti į ame-
rikiečių zoną, bet ir pa rūpino prekinį traukinio va-
goną. Rug pjūčio mėnesio pradžioje Triber go lietu-
viai traukiniu atvažiavo į Mannheimą.

Mannheime Idzeliai ir Klioriai gyveno iki 1946
metų pradžios. Hen ri kas Idzelis gavo darbą North

Baden Military Government, UNRRA Team 23, kaip
pabėgėlių registratorius. Gy venimo sąlygos Mann-
heime buvo prastos. Miestas visas buvo subombar-
 duotas. Po keturių mėnesių Idze liai ir Klioriai per-
sikėlė į geresnes tremtinių patalpas Bad Mergen t-
heim. Čia gimė Teresė Idzelytė-Ber žinskienė ir Kęs-
tutis Kliorys. Jie čia gyveno tol, kol 1947 m. UNRRA
atidarė Schwabish-Gmunde DP sto vyklą.

Post Scriptum

Prancūzų okupacinės zonos karinis vadovas
buvo generolas Lattre de Tassigny. Jo dešine ranka
tapo generolas Raymond Schmittlein (1904–1974). Jo
karjera yra marga ir glau džiai surišta su Lietuva.
Dirbdamas prancūzų žvalgyboje, Schmittlein se kė
Sovietų Sąjungos agentus. 1934–1938 metais jis gy-
veno Kaune ir išo riš kai propagavo kultūrinius ir
švietimo ryšius tarp Prancūzijos ir Lie tuvos. Kaune
jis užmezgė artimus ry šius su dailininku Vytautu
Jonynu.

Nors tarp Paryžiaus ir Maskvos buvo pasira-
šyta sutartis apie pabėgė lių grąžinimą, prancūzų
karinė admi nistracija Baden-Wurttemberge, ge ne-
 rolo Schmittlein dėka, buvo labai palanki lietu-
viams. Prelatas J. B. Kon čius, Balfo pirmininkas
(1944–1964), taip apibūdina generolą: „Pa lankiausiai
lietuvių atžvilgiu elgtasi prancūzų okupacinėje zo-
noje. Pran cūzai greitai susiorientavo, nes čia jų ka-
rišką valdžią puikiai informavo ge nerolas Raymond
Schmittleinas, ku ris prieš karą buvo profesoriumi
Lie tuvoje ir Latvijoje, o vėliau – diplomatinėje tar-
nyboje Libane ir Mask vo je. Jis daug padėjo lietu-
viams susiorganizuoti švietimo, politinėje ir labda-
ros srityje. Todėl prancūzų zonoje įsikūrė Lietuvos
Raudonasis Kryžius ir veikė Vlikas. (J. Končius,
„Atsimi ni mai iš Balfo veiklos”, 1944–1964, Chicago,
1966, p. 115).

Po karo generolas Schmittlein su sitiko ir at-
naujino draugystę su dai lininku Jonynu. Prancūzų
generolo dė ka Freiburge buvo įkurtas Tai ko mo sios
dailės institutas, kuriame su sibūrė pabaltiečiai me-
nininkai – dės tytojai ir studentai. Vytautas Jo nynas
tapo instituto direktoriumi ir dėstytoju. 1947–1948
metais Jonynas sukūrė 34 pašto ženklų seriją, kuri
bu vo vartojama prancūzų zonoje. Pašto ženk lai tarp
kolekcininkų da bar turi di delę vertę.

Generolas Lattre de Tassigny ta po Čiurlionio
ansamblio globėjas. Jis parūpino kolektyvui pui-
kias patalpas Dettingen miestelyje ir sudarė sąlygas
ansambliui koncertuoti. „Per 5 metus buvo duoti
297   pasaulinės ir  122  religinės  muzikos   koncer-
tai, ku rių vien svetimšalių klausėsi apie 119,000
klausytojų (tarp jų 30,000 prancūzų.” LE, IV, p. 200–
201).

Į NBA talentų stovyklą keliaus trys lietuviai
RYTIS SABAS

LKF ryšių su visuomene atstovas

NBA į Lietuvos krepšinio federaciją atsiuntė
kvietimą dalyvauti tradicinėje jaunųjų ta-
lentų stovykloje ,,Krepšinis be sie nų” (,,Bas-

ketball Without Borders” – BWB). Jame – trijų lie-
tuvių pavardės.

Į birželio 2–5 dienomis Romoje vyksiančią BWB
Europos regiono stovyklą kviečiamas Vilniuje šiuo
metu rungtyniaujantis šiaulietis Laurynas Birutis
ir du kauniečiai – Martynas Echodas bei Martynas
Varnas.

,,Šie kandidatai buvo pasirinkti atsižvelgiant į
jų puikius krepšinio įgūdžius ir vadovo savybes”, –
sakoma NBA tarptautinių krepšinio operacijų va-
dovo Chriso Clunie laiške.

16 metų 214 cm ūgio L. Birutis rungtyniauja
Lietuvos moksleivių krepšinio lygoje (MKL) ir ,,Sos-
tinės” krepšinio lygoje. Daugelis specialistų buvusio
žinomo Šiaulių krepšininko Sigito Biručio sūnų ly-
gina su Jonu Valančiūnu.

Atletiškas 16-metis 203 cm ūgio puolėjas M.
Echodas ir 17-metis 197 cm ūgio universlaus krep-
šininkas M. Varnas šį sezoną žaidė Nacionalinėje
krepšinio lygoje, ,,Žalgiris-2” komandoje. Abu šie
krepšininkai netrukus žais Eurolygos jaunimo fi-
nale Milane už ,,Žalgirio” jaunimo komandą.

Visi į BWB stovyklą pakviesti krepšininkai per-
nai atstovavo Lietuvos krepšinio U-16 rinktinei. 

Trijų Lietuvos krepšinio atstovų NBA stovyk-
loje Romoje laukia spaudos konferencija, kiekvienai

pozicijai pritaikytos treniruotės, rungtynės, semi-
narai gyvenimo įgūdžių ir lyderystės temomis. Tre-
niruotes ves ir rungtynėms vadovaus žinomi NBA
krepšininkai ir treneriai. 

Gedimino Savickio nuotr.

NBA klubo ,,Toronto Raptors” vidurio puolėjas Jonas
Valančiūnas Kanadoje vairavo neblaivus. Lietuvos
krepšininkas policijos pareigūnų buvo sulaikytas pir-
madienio naktį, apie 2 val. 30 min. vietos laiku. J.
Valančiūno byla teisme turėtų būti nagrinėjama
balandžio 22 d. ELTA info

Krepšininkas J. Valančiūnas 
sulaikytas neblaivus prie vairo

Martynas Echodas



 tuvių aido Brazilijoje patvarumą, Lie-
tuvos konsulatas leido sau tokias ko-
vos priemones, kaip slaptus skundus
Brazilijos saugumo tarnyboms. Štai
konsulo Povilo Gaučio rašto Lietuvos
užsienio reikalų ministerijai fragmen-
tas:

Atvykęs iš Argentinos į Sao Paulo,
radau čia jau einantį laikraštį „Lietu-
vių Aidą Brazilijoj”, kurio leidėju yra
Konstantas Uckus, o redaktoriumi An-
tanas Dutkus. Kadangi laikraštis buvo
grynai komunistinės tendencijos, puolė
Lietuvos konsula tą, šmeižė konsulą,
komunistiniais žodžiais atakavo Lie-
tuvos tautinę vyriausybę ir Jo Eksce-
lenciją Respublikos Prezidentą, tai ne-
galėdamas pakęsti šio laikraščio ata -
kos ir patriotinių jausmų vedinas,
įskundžiau Politinei Sao Paulo Polici-
jai Ananą Dutkų, Kostantą Uckų ir jo
laikraštį...282

Politinė kova, kurioje ryškėjo de-
 monstratyvūs Sovietų Sąjungos
veiks mai, vertė lietuvių kairiuosius ci-
niškų manipuliacijų įrankiu, o nuo-
širdus atstovavi mas kairiosioms idė-
joms buvo apsunkintas. Šis fragmentas
atspindi lemtingas organizuoto Brazi-
lijos lietuvių gyvenimo sąlygas. Nors
katalikiš kosios organi zacijos nebuvo
itin kliudančios tautininkų linijai, ta-
čiau ir čia buvo matyti Lie tuvos val-
džios pastangos kontroliuoti ir valdyti
šioje užsienio šalyje veikiančias vi-
suomenines pajėgas. Brazilijos lietu-
vių atmintyje iki dabar yra daug įta-
rumo. Ne tik komunistai, bet ir kuni-
gai, kurie nepakluso Kauno nurody-
mams, buvo skundžiami, pjudomi ir
išstumiami iš San Paulo lietuviškosios
bendruomenės.

Vienas dalykas čia yra lengvai su-
prantamas. Lietuvos valdžiai pasiry-
 žus mo kesčių mokėtojų lėšomis remti
mokyklų statybą (greitu laiku buvo pa-
statytos net trys slidžios mokyklos lie-
tuviams šviesti), siųsti mokytojus ir
remti kultū rinę veiklą neabejotinai bu -
vo baimintasi tiek galimų aferų, nesą-
 žiningo pinigų panaudojimo ir net A.
Smetonos režimui priešiškų jėgų stip-
 rėjimo už tos pačios valdžios lėšas. Bu -
vo daugiau nei vienas tokio elgesio mo-
tyvas. Lietuvos iždas ne buvo menkas.
Vien San Paule buvo pastatytos trys
mokyk los, paskirti mokytojai, moka-
 mos algos išeivių bendruomenės kape-
lionams, etc. 

281. Michelsonas, Stasius. Lietuvių išeivija Ameri-
koje, p. 440.

282. Michelsonas, Stasius. Lietuvių išeivija Ameri-
koje, p. 444.
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KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

89

Istorikai liudija, kad Brazilijoje pir-
masis lietuvių susivienijimo mintį
viešai iškėlė Kostas Norkus, išsi-

laipinęs naujoje tėvynėje 1927 metais.
Nedaug žinoma, tačiau tikėtina, kad
sekmadieniais Luz Parke susirinkdavę
pasižmonėti lietuviai greitai pasidavė
jo agitacijai. Daugelis suprato organi-
zacijos ir lietuviško laikraš čio būti-
nybę. K. Norkaus autorystei priklauso
pavadinimai: Susivienijimas lie tuvių
Brazilijoje ir laikraštis Brazilijos lie-
tuvis. Tačiau, kai 1927 m. gegužės 15 d.
įvyko steigiamasi Susivienijimo susi-
rinkimas, pats iniciatorius jau ieškojo
laimės kažkur tarp Montevidėjo ir
Buenos Airių, kur dar kelis dešimtme-
čius leido Ar gentinos lietuvių balsą.

Susivienijimui lietuvių Brazili-
joje nebuvo lengva. K. Norkaus vie-
ton stojo Vincas Zakarauskas, paren-
gęs organizacijos įstatus. Aktyviai reiš-
kėsi Jonas Stankaitis, iki 1926 m. Lie-
tuvos valstybinio perversmo dirbęs Fi-
nansų ministerijoje. Politinių motyvų
vedinų emigrantų iš Lietuvos buvo ne-
maža. Buvo ir aferistų, kurie talkino
bendrovėms, panašioms į Alfą. Jie
buvo išsilavinę, jie siekė lyderys tės, ir
labai dažnai asmeninės naudos. Bet
dauguma iš tų 200 pirmųjų susivieni-
jimo narių buvo dori naujosios dias-
poros visuomeniniai veikėjai, kurie iš-
rinko Joną Stankaitį pirmininku, Bro-
nių Smalinską sekretoriumi, Kostas
Uckus tapo iždininku, J. Zigmantas –
valdybos nariu. Kartais trukdė asme-
ninės ambicijos: 

V. Zakarauskas nebuvo patenkin-
tas, kad ne jį išsirinko pirmininku. To
užteko, kad užsitęstų konfliktas valdy-
boje ir kad organizacija pakriktų.

1927 m. užsimezgė ir kita draugija,
pasivadinusi Aušra. Jos vedlys Juozas
Ruš kys, apsukrus biznierius, kuris at-
vyko Brazilijon palikdamas Lietuvoje
neišspręs tų bylų, surištų su Lietuvos
ūkininkų sąjunga, pagarsėjusia „laši-
nių skutimu”.281 Nepaisant visokių ap-
kalbų, naujos draugijos veiksmai buvo
sėkmingi, Dainos ir meno skyrius iš
karto pasiekė populiarumo išeivių
tarpe viršūnę, statė scenos veikalus ir
rengė koncertus. 1928 m. susikūrė
Vairo draugija sostinėje Rio de Ža-
neire, kur taip pat spietėsi nemažas lie-
tuvių būrys.

Aušros valdyba ėmėsi rūpintis ir
kitais lietuvių reikalais. Tūkstančiams
lietu vių lipant iš laivų Santoso uoste
reikėjo jau ne tik organizuotos visuo-
meninės tal kos, bet ir Lietuvos konsu-
lato piliečių interesams atstovauti.
Aušriečiai buvo tie, kurių dėka Kaunas
buvo spaudžiamas kuo greičiau steigti
naują atstovybę. Šia kryptimi ėmė
veikti ir naujai susikūrusi Lietuvių
saviglobos sąjunga. Tačiau galima ma-
tyti, kad visas Brazilijos lietuvių drau-
gijų tinklas labai smarkiai priklausė
nuo sąmoningų Lietuvos Vyriausybės
pastangų. Pavyzdžiui, aktyvios konsu-
lato akcijos dėka atsirado Lietuvių są-
junga Brazilijoje (LSB), kurios nariais
tapo diplo matinio korpuso žmonos,
konsulas neretai turėjo kone veto teisę.

1928 m. liepos 2 d. lietuvių skaity-
tojai gavo ilgai svajotą dovaną – laik-
raštį Brazilijos lietuvis. Jis tapo imig-
rantų komunikacijos proveržiu, nau-
jienų iš Lietu vos ir iš Brazilijos lietu-
vių gyvenimo šaltiniu. Laikraščio lei-
dėju tapo sėkmingos batų dirbtuvės sa-
vininkas Kostas Uckus, atidaręs spaus-
tuvę Birutė. Laikraščio redagavimo
ėmėsi Jonas Stanaitis, kurio dėka lei-
dinys suko į kairę, suteikdamas pre-
tekstą konkurentams ir slaptai brazilų
policijai apšaukti jį komunistiniu. Net
leidėjas buvo kuriam laikui areštuo-
tas, nors teisinė atsakomybė už skel-
biamą turinį priklausė redaktoriui.

Savininkui ir leidėjui sėdint už grotų,
redaktorius J. Stankaitis užvaldė turtą.
Tada jis buvo pasodintas į kalėjimą, o
išleistas su de portacijos bilietu ran-
koje. Taip laikraštis užgeso, o po metų
dingo ir Aušra.

1928 m. imtas leisti Pietų Ameri-
kos lietuvis, kuris palaikė ne visai vie-
šus ryšius su Alfos bendrove, rekla-
mavo jos afera virtusią kolonizacijos
idėją, pa dėjo pri traukti tūkstančių lie-
tuvių pinigus. Iš kitos pusės, redakcija,
vadovaujama Juozo Ruškio, kone me-
tus ko ke tavo su Lietuvos valdžia ir
siekė  atstovauti jos intere sams. Ne-
pai sant to, viskas baigėsi bankrotu.
Tada kairieji pasijuto neturį laikraš-
čio. Pradėjo leisti prokomunistinį

Garsą, ėjusį 1928–1930 m., prie kurio
vairo pa eiliui stojo kairiųjų judėjimo
aktyvistai A.Zauka, A. Marma, J. Mar-
cinkevičius.

Iki 1930 m. nusistovėjo leidybos
kryptis. Tais metais trumpam gimė
Jaunųjų žiedas, humoristinė Širšė. Pa-
sirodė Lietuvių aidas Brazilijoje, kuris
buvo kairio sios pakraipos, bet iki pat
1941-ųjų gebėjo derintis prie cenzūros
reikalavimų ir išsilaikyti santūriose
socialistinėse pozicijose. Tai atspindėjo
didesnės dalies lie tuvių dar bininkijos
ir smulkiųjų verslininkų interesus.

S. Michelsonas pateikė vieną
skandalingą faktą, kuris atspindėjo
išeivijos visuomeninės veiklos sąlygas.
Matydamas kairiųjų susitelkimą ir Lie-
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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

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

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

Prenumeruokime ir skaitykime 
,,DRAUGĄ”!

,,Draugą” atminkime savo testamente.

Su Palmių sekmadieniu priartėjame prie Didžiosios savaitės ir prie pa-
čių svarbiausių mūsų išganymo istorijos įvykių. Jėzus įžengia į Jeru-
zalę jodamas ant asiliuko. Taip išsipildo pranašo Zacharijo žodžiai: „Štai

atkeliauja Tavo karalius. Jis romus, jis joja ant asilės, lydimas asilaičio, dar-
binio gyvulio jauniklio”. Koks keistas Karalius, į šventąjį miestą įjodamas ant
tokio paprasto, darbinio gyvulio. Minia šaukia jam „Osana”, „garbė tam, ku-
ris ateina Viešpaties vardu” ir kloja ant kelio palmių bei alyvų šakeles.

Šis džiaugsmingas Kristaus įžengimas į šventąjį miestą nėra jo triumfo
akimirka. Vienas iš sinoptinių evangelijų autorių rašo, kad „osana” Jėzui šau-
kė vaikai, mažutėliai ir asiliukas nedera prie karališkų fanfarų ir maršų. Bū-
tent asilo – paprasto, nuolankaus gyvulio misija yra atnešti ant savo nugaros
Mesiją, kurio garbė bus apreikšta ant kryžiaus medžio. 

Džiaugsminga Palmių sekmadienio nata greitai perauga į Kristaus kan-
čios akordus. Todėl krikščioniškoje ikonografijoje kankiniai yra vaizduojami
su palmių šakomis rankose. Krikščionio triumfas yra ne pasaulio garbė, ta-
čiau Dievo garbė, kurios neįmanoma pasiekti aplenkus kančios slėpinį. Kan-
čia yra didžiulis slėpinys ir Kristus panoro taip stipriai susitapatinti su žmo-
gumi, kad „apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą”, jis panoro išger-
ti baisiausių žmonijos kentėjimų taurę. Todėl kai matome pasaulyje blogį, ka-
rus, neteisybes, Dievas nelieka pasyviu stebėtoju. Atsakymą randame Jėzuje
Kristuje, kuris kartu su žmogumi neša jo kryžių. 

Kančios istorijoje vyksta didžiulė žmonijos išganymo drama. Kristus va-
karienbutyje valgo su mokiniais Paschos Avinėlį. Čia jis palieka pačią didžiausią
dovaną krikščionims – patį save duonos ir vyno pavidaluose. Jis pats yra tas
Velykų Avinėlis, kuris netrukus bus prikaltas prie kryžiaus.

Kančios akivaizdoje Kristus lieka visai vienas, Judas jį išduoda už 30 si-
dabrinių, Petras jo tris kartus išsigina, o jį šlovinusi minia reikalauja Išga-
nytojui kryžiaus mirties. Šių veikėjų situacija atspindi mūsų kiekvieno rea-
lybę. Mes net nepastebime kiek kartų esame išdavę Jėzų kaip Judas, mūsų visų
rankos yra suteptos nuodėme, todėl mes kiekvienas buvome toje minioje ir rei-
kalavome vietoj Jėzaus paleisti maištininką Barabą. Jėzus pažįsta net slap-
čiausias mūsų tamsiąsias sielos kerteles, jis sumokėjo už mus Dievo teisingumui
neapsakomą kainą, sumokėjo kraujo prakaitu Getsemanėje, spjūviais, karei-
vių patyčiomis, botago kirčiais, erškėčių spyglių dūriais, nesuvokiamais dva-
siniais kentėjimais, ir prakeiktojo agonija ant kryžiaus. Juk Šventas Raštas
sako: „Prakeiktas kiekvienas, kuris kabo ant medžio”. Mūsų Viešpats pasirinko
pa čią negarbingiausią mirtį, kad perkeistų mūsų subjaurotą sielą į Dievo šven-
tovę. Koks didelis džiaugsmas turi apimti kiekvieną krikščionį, už kurį Kris-
tus sumokėjo tokią didžiulę skolą ir atvėrė Dangaus vartus. 

Šiandien kiekvieną mūsų Kristaus kryžius kviečia atsivertimui, kad sto-
vėdami didžiausios kančios akivaizdoje, neliktume abejingi mirštančiam Tei-
siajam. Ir kiekvieno iš mūsų nešamas gyvenimo kryžius Kristuje įgauna nau-
ją prasmę. Per mūsų kentėjimus Dievas įžengia į mūsų širdis. 

Palmių sekmadienis ragina kiekvieną krikščionį nebijoti aukos dėl Kris-
taus, būti paniekintu dėl savo tikėjimo. Vargingas asiliukas – štai tikroji krikš-
čionio laikysena – būti nuolankiu Kristaus nešėju. Ne savo garbės ieškoti, ta-
čiau paprastai ir nuolankiai nešti Kristų ten, kur dar viešpatauja tamsybės ir
šaltis, kur nėra vilties, kur nėra meilės. 

z z z

Jėzuitų dvasinėse pratybose „Eik į savo kambarėlį” yra pasakojimas apie
šventąjį Vincentą Paulietį, kuris kreipiasi į jauniausią Meilės seserų kong-
regacijos naujokę: 

„Gatvė bus ilga ir nelabai meili, laiptai statūs, o vargšai dažnai nedėkin-
gi. Greitai suprasi, kad meilė yra sunki našta, sunkesnė už sriubos puodą ir
už šią pilną pintinę. Dalyti sriubą ir duoną – dar ne viskas. Ir turtingieji gali
tai daryti. Tačiau tu esi nuolanki vargšų tarnaitė ir meilės dukra, visada be-
sišypsanti ir visada gerai nusiteikusi. Jie yra Tavo šeimininkai ir pamatysi,
kad labai reiklūs. Kuo labiau atstumiantys, kuo nešvaresni, kuo grubesni ir
neteisingesni jie bus, tuo jautresnė turi būti tavo meilė jiems. Tik tada, kai varg-
šai pamatys, kad juos myli, tau atleis už jiems duodamą duonos išmaldą”.

Kryžiaus kelias vingiuoja pro miestus, kaimus, ligonines, našlaičių namus,
benamių prieglaudas, kovos laukus ir visur ten žvelgia  į mus klausiančios ken-
čiančio Kristaus akys. Jos klausia, ar mes dalinsimės jų skausmo duona, ar
tiesiog abejingai praeisime pro šalį. 

Vokiečių dailininkas Matthias Grünewald nutapė „Kristaus nukryžiavi-
mo” sceną, kuri nepaprastai sukrečia. Tokia yra didžioji Meilė, kuri taip daž-
nai pasaulyje jaučiasi vieniša ir nepriimta. 

Šv. Pranciškus Ksaveras taip meldėsi: „Mano Dieve, myliu Tave. Ne dėl Dan-
gaus myliu ir ne todėl, kad bijau pragaro. Ant kryžiaus, Jėzau, Tu mane glau-
dei prie savo širdies. Tu kentėjai kalamas vinimis, perduriamas ietimi, paty-
rei didžiausią gėdą, išgyvenai mirtį.  Ir visa tai dėl manęs, už mano nuodėmes.
Tai kaipgi, be galo mylintis Jėzau, galėčiau nemylėti tavęs nesavanaudiškai,
negalvodamas apie dangų ir pragarą, ne dėl atlyginimo, bet paprasčiausiai my-
lėti. Myliu Tave vien todėl, kad esi mano Karalius, kad esi mano Dievas.”

Gavėnios meditacijos
Nebijoti meilės aukos

RENATA ŽIŪKAITĖ

ĮVAIRūS

� Moteris, turinti medicininį išsilavi-
ni mą, pasišventusi ligonių ir senų žmo-
nių priežiūrai, patyrusi, sąžininga ir at-
jaučianti, ieško darbo. Vairuoja, turi
automobilį, JAV pilietė. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 773-330-0092.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Legalūs
dokumentai, rekomendacijos. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 773-709-5990.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo, galimi pakeitimai. 

Tel. 773-615-5235.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Turi rekomendacijas
ir praktikos. Gali pakeisti nuo penkta-
dienio 2 val. p. p. iki sekmadienio vaka -
ro. Tel. 708-691-2948.

� Moteris ieško senelių priežiūros dar-
bo su gyvenimu lietuvių ar rusų šei-

mose. Gali dirbti ir kitoje valstijoje.
Ne  vairuoja. Tel. 773-366-1448.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo savaitgaliais arba rytais valymo dar-
bo. Vairuoja, skaniai gamina valgyti, turi
dokumentus. Tel. 708-860-4643.

� Vyresnio amžiaus moteris ieško
žmonių priežiūros darbo. Legalūs do-
kumentai, vairuoja mašiną. Didelė dar-
bo patirtis. 630-903-4065

� Moteris, turinti patirtį, ieško  žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu.  

Tel. 872-214-9356.

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Turi
do kumentus, vairuoja, didelė darbo
patirtis, geros rekomendacijos. 

Tel. 262-305-8533.
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Ruošia Nijolė Nausėdienė • El. paštas: nausediene@hotmail.com

MŪsų sTALUi

Velykų rytą margučiai ritas…
„BERŽO” ŠAKA

Reikės: 4 kiaušinių, 1 puoduko miltų, 2/3 puo-
duko cukraus, 3 šaukš tų šilto vandens, 1/2 šaukštelio
kepimo miltelių, 1 šaukštelio tarkuotos citrinos žievės,
1 šaukšto citrinos sulčių, trupučio druskos.

Kiaušinių trynius ir du šaukštus gana šilto
vandens elektriniu maišytuvu, po truputį pilant
cukrų, gerai iš sukti. Supil-
ti citrinos sultis ir tar kuotą
citrinos žievelę. Miltus su
kepimo milteliais persijoti
ir po truputį įmaišyti į kiau-
šinių masę. Mediniu šaukš-
tu išmaišyti. Kiaušinių bal-
tymus išplakti ir palengva
įmaišyti į tešlą. 15x10 colių
skardą iškloti vaš kiniu po-
pieriumi ir ištepti sviestu.
Supilti paruoštą tešlą, išly-
ginti ir kepti įkaitintoje or-
kaitėje 350˚F apie 25 minu-
tes. Iškepus išversti ant cuk-
rumi pabarstytos servetėlės. Vaš kinį popierių nuimti
ir kepinį su ser vetėle suvynioti į volelį. Padėti ant vie-
linio tinklelio ir atvėsinti. Atvė sus išvynioti ir ištepti
džiovintų sly vų įdaru. Suvynioti atgal į volelį. Treč-
 dalį atpjauti ir perpjauti įstrižai per pusę. Šias dalis
pridėti prie pag rindinės dalies taip, kad vaizduotų
beržo šaką. Paviršių padengti balta glazūra ir plonais
tirpinto šokolado brūkšneliais pavaizduoti beržo
tošį.

Pertepimas
Reikės: 1/2 svaro džiovintų sly vų, 1/8 lazdelės

sviesto, 1/3 puoduko cukraus, 1 šaukšto kakavos mil-
telių, 1 šaukštelio vanilės ekstrakto.

Slyvas išvirti, nukošti ir sutrinti. Sviestą išsukti
su cukrumi ir sumai šyti su slyvomis. Sudėti kakavą,
va nilės ekstraktą ir gerai išsukti.

Balta glazūra
Reikės: 1 puoduko miltinio cuk raus, 1 kiaušinio

baltymo, 1/8 šaukštelio vynuogių rūgšties miltelių
(cream of  tartar).

Kiaušinio baltymus išplakti su vy nuogių rūgš-
timi. Plakant berti po truputį persijotą miltinį cuk-
rų. Su bėrus plakti apie keturias minutes.

VARŠKĖS KIAUŠINIAI

Reikės: 2 svarų varškės, 2 kiauši nių trynių, pu-
sės puodelio cukraus, 1 puodelio razinų, 1 puodelio rie-
šutų, lazdelės sviesto, šaukšto kmynų, inde lio grietinės,
cukruje virtų džiovintų obuolių, apelsinų žievelių, tru-
pu čio slyvų uogienės.

Mėsmale sumalti varškę, sudėti kiaušinių try-
nius, išsuktus su cukrumi, minkštą sviestą, nu-
plautas ir nusausintas razinas, smulkiai suka potus
riešutus, kmynus, obuolių ga baliukus, grietinę. Vis-
ką gerai išsukti, suformuoti „kiaušinius”. Sudėti į
lėkštę, užpilti slyvų ar kitokia uogie ne, pabarstyti
apelsinų žievelėmis.

VELYKŲ „EŽIUKAS”

Reikės: 4 kiaušinių, 3 šaukštų šilto vandens, ¾
puodelio cukraus, ¾ puodelio aguonų, 2/3 puodelio
džiūvė sėlių, 1/3 puodelio miltų, 1 šaukšto iš tirpinto
sviesto, vieno šaukštelio kepimo miltelių, 1/2 citrinos,
1 šaukšto tar kuotos citrinos žievelės, 1/2 puodelio mig-
dolų, 2 gvazdikėlių, 4 džiovintų slyvų.

Aguonas užpilti karštu vandeniu ir palaikyti de-
šimt minučių. Nukošti, paskleisti ant servetėlės,
kad nudžiū tų. Miltus sumaišyti su kepimo milteliais
ir persijoti. Pyrago džiūvėsius sumirkyti su ištirpintu
sviestu. 16X 10 colių dydžio skardą ištepti rie ba lais
ir pabarstyti miltais. Į dubenį su dėti kiaušinių try-
nius, supilti tris šaukštus šilto vandens ir, kiek pa-
 sukus maišytuvu, po truputį berti cukrų. Išsukti iki
vientisos masės. Supilti citrinos sultis ir tarkuotą žie-
v elę. Atsargiai išmaišyti mediniu šaukštu. Suberti

miltus, aguonas ir džiūvėsėlius. Palengva išmaišyti.
Ga liausiai į paruoštą masę įmaišyti išplaktus bal-
tymus.

Tešlą supilti į kepimo skardą, išlyginti ir kepti
350˚F temperatūros orkaitėje 30–35 minutes. Iškepus
atvė sinti. Iš kepinio išpjauti tris ovalus mažėjančia
tvarka (kad sudėjus vieną ant kito pasidarytų ežio for-
ma). Ova lus pertepti vaniliniu kremu. Iš likusio ke-
pinio išpjauti nedidelį skritu liuką ir mediniu paga-

liuku prismeigti galvos vie-
toje.

„Ežio” viršų aptepti šo-
kolado užpilu. Migdolus pa-
kaitinti vandenyje, kad nu-
siluptų žievelės. Supjaus-
 tyti išilgai plonais ruože-
liais ir susmaigstyti kaip
ežio spyglius. Akių vie toje
įsmeigti gvazdikėlius, o iš
perpjautų slyvų padaryti
kojeles.

Vanilinis kremas
Reikės: 1 1/2 oz vanili-

nio pudingo be cukraus, 2 puodelių pieno, 1 šaukšto
cukraus, 4 oz sviesto.

Į kaistuvėlį supilti vieną puodelį pieno ir cukrų.
Pakaitinti. Į kitą kais tuvėlį supilti antrą puodelį pie-
no ir pudingą. Gerai išmaišyti ir kaitinti, kol su-
tirštės. Nukelti nuo ugnies ir vėsinant vis pamaišy-
ti. Sviestą gerai išsukti maišytuvu. Besukant dėti po
šaukštelį drungno pudingo (atvėsinti, nes kitaip
ne susidarys vientisa masės). Preš vartojimą trumpai
palai kyti šaldytuve.

Šokolado užpilas
Reikės: 3 oz nesaldaus šokolado, 2 oz sviesto, 1 ¼

puodelio miltinio cuk raus, 2 šaukštų pieno, trupučio
vani linio ekstrakto.

Kaistuvėlyje palengva kaitinti šokoladą ir svies-
tą. Maišyti, kol iš tirps. Supilti pieną ir persijotą mil-
ti nį cukrų. Maišant kaitinti penkias minutes. Nukelti
nuo ugnies, įmaišy ti vanilės ekstrakto ir atvėsinti.

LENGVAS SPALVINGAS TORTAS 

San Francisco St. Francis viešbu čio šefas Paul
Debes, sužavėtas vaivo rykštės spalvų, panoro šias
spalvas perkelti į stalą ir pagamino spalvingą tortą.
Pasiūlyčiau jį šventiniam Velykų stalui.

Reikės: 1 pakelio apelsinų skonio želė, 1 pakelio
vyšnių skonio želė, 1 pakelio žalios (lime) spalvos želė,
3 puodelių karšto vandens, 1 1/2 puodu ko šalto van-
dens, 1 puoduko ananasų sulčių, ¼ puoduko cukraus,
1 pakelio citrinos skonio želė, 1/2 puoduko šal to van-
dens, 1 puoduko sutrintų sausai nių, ¼ puoduko tir-
pinto sviesto, 2 1/2 puoduko tirštos saldžios grietinė-
 lės.

Pirmuosius tris želė pakelius supilti į atskirus
dubenėlius. Į kiek vieną dubenėlį įpilti po vieną
puo du ką karšto vandens. Kai želė ištirps, įpilti po
pusę puoduko šalto vandens. Išmaišyti. Paimti tris
8x8x2 colių dydžio formas. Lengvai patepti aliejumi
ir supilti paruoštą želė. Atšaldyti. Tuo tarpu anana-
so sultis sumaišyti su cukrumi ir kaitinti, kol cuk-
rus ištirps. Nukelti nuo ugnies ir tame skiedinyje iš-
tirpinti citrinos skonio želė. Įpilti pusę puoduko šal-
to vandens, išmaišyti, tik atvėsinti, iki su sidarys si-
rupo tirštumo. Džiūvėsius sumaišyti su tirpintu
sviestu ir jais pabarstyti aliejumi pateptą apvalios for-
mos dugną ir šonus (naudoti atidaromą formą). Du
puodukus grietinėlės išplakti ir įmaišyti į atvėsusią
ananaso želė. Palengva išmaišyti. Kie tai sustingusias
geltoną, raudoną ir žalią želė supjaustyti kubeliais.
Visus kubelius sudėti padrikai į ana naso mišinį ir
šaukštu atsargiai iš sklaidyti. Supilti į paruoštą for-
mą ir laikyti šaldytuve.

Tiekiant į stalą išimti iš formos. Viršų padeng-
ti likusia pasaldinta, išplakta grietinėle ir pabarstyti
susmulkintais pistacijos riešutais.

Parengta pagal Stefanijos Stasienės receptus

Su nekantrumu laukiame didžiausios pava-
sario šventės. Bundančios gam tos spalvos
įkvepia kūrybai ma žus ir didelius, todėl šva-

riname ir puo šiame savo namus. Namuose į va zeles
merkiame „kačiukus”, laukia me išsprogstant žalių
beržų lapų, sėjame Velykų žolytę, ruošiame da žus
margučiams.

Papročiai, susiję su Velykų šven te, teikia daug
dvasinio džiaugsmo, vilties bei  krikščioniškosios
meilės.

Pagrindinė ir gražiausia gamtos puošmena –
gėlės. Kas gi mieliau ir skaisčiau gali nusišypsoti, jei
ne pa va sario saulės miške pasėtos žibutės ar iš snie-
go kylantys varpeliai. Taigi gėlės – ryškiausi Vely-
kų simboliai. Antai, lelija, kurios baltumas ir gro žis
kilęs iš žemės, puošia ir Kristaus prisikėlimo šven-
tę.

Kitas klasikinis Velykų simbolis – kiškutis. Ve-
lykos paprastai švenčiamos pirmą sekmadienį po
pavasari nio mėnulio pilnaties. Su mėnulio fa-
 zėmis kiškutis siejamas todėl, kad gimsta atvirom
akim, tuo tarpu kiti gy vūnai – akli. Kiškutis, kaip Ve-
lykų simbolis, Vakarų Europoje aptinkamas tik
nuo XVII a. 

Dar vienas ryškus Velykų simbolis – kiaušinis,
kuris jau prieš krikš čionybę buvo laikomas vaisin-
gumo ir naujos gyvybės simboliu. Krikščio ny bės lai-
kais kiaušinio simbolika įgavo prisikėlimo naujam
gyvenimui prasmę. Kada tiksliai kiaušinius pra dėjo
marginti, niekas nežino. Tik aiš ku, kad taip buvo da-
roma jau prieš Kristaus gimimą. Manoma, kad tas
paprotys atėjęs iš Afrikos. Europoje pirmieji kiau-
šinius dažyti pradėjo Makedonijos krikščionys.
Vėliau šį pa protį perėmė anglai, vokiečiai ir kitos
tautos. Labai ištobulintas, su preciziška ornamen-
tika, kiaušinių marginimas buvo būdingas slavų tau-
toms.

Mes taip pat turime seną ir labai savitą kiau-
šinių marginimo tradiciją. Pirmą kartą margučius
lietuvių literatūroje pamini M. Mažvydas  1549 m.
Dažus naudodavo natūralius, ornamentuodavo vaš-
ku arba skutinėdavo peiliuku. Raštai originalūs, daž-
niausiai geometriniai, sudaryti iš lankstelių ir taš-
kų. Vėliau atsirado gyvuliniai raštai ir net peizažai.

Labai populiarus simbolis yra ir Velykų avinė-
lis, kuris statomas vely kinio stalo centre. Avinėlis
sim boli zuoja patį Kristų. Ši simbolika kilusi iš žydų,
kur avinėlis reiškė gyvą auką Dievui. Krikščionybė
jį perėmė kaip Kristaus pasiaukojimo ir mirties už
žmonių nuodėmes simbolį.

Kitas būdingas mūsų tautai ve lykinis simbo-
lis – verba, kurioje atsi spindi gyvybė ir prisikėlimas. 

Nors vėjai dar siaučia už langų, tegul jūsų na-
muose vyraus jauki aplinka, tegul gardžiausi aro-
matingi kvapai pripildo jūsų namus, kuriuose rink-
sis visa šeima, apsilankys draugai ir artimieji. Kuo
juos pradžiuginti? Tai kiekvienos šeimininkės di-
džiausias rūpestis. Gal ką naujo ras šeimininkė pa-
siūlytuose receptuose, o kai kurie tik atgaivins se-
nus ir jau žinomus. Siūlau pasiskaityti ir atsirinkti. 
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naują knygą apie 
JAV lietuvius 

galite nusipirkti ,,Drauge”
Vilniaus tarptautinėje knygų mugėje pristatytą šiais
metais leidyklos „Aukso žuvys” išleistą knygą ,,Ma-
nėm, kad greit grįšim” (sud. Dalia Cidzikaitė, Laima
Petrauskaitė VanderStoep ir Dalia Stakytė Anysienė)
galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 25 dol. (Il-
linois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.). Teiraukitės tel.: 773-
585-9500. 

Knygoje – aštuoniolika pokalbių su JAV lietu-
viais, kurie Antrojo pasaulinio karo metais nuo artėjančio sovietų fronto ir tremties grės-
mės buvo priversti palikti Lietuvą ir trauktis į Vakarus. Knygos sudarytojų paš nekovai at-
virai pasakoja apie bėgimo iš Lietuvos aplinkybes, gyvenimą DP stovyklose Vokietijoje,
apsisprendimą emigruoti ir įsikūrimą Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Knyga ,,Manėm, kad greit grįšim” yra didesnio projekto – Sakytinės istorijos projektas
– dalis, kurį 1995 m. sumanė JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros taryba. Projekto
metu į magnetofono juostas įrašyti 65 pokalbiai. 30 pokalbių įrašyti Čikagos apylinkėse,
35 – kitur. Šiandien bent pusė kalbintų asmenų jau yra mirę.

Mirus aktyviai valdybos narei

A † A
SONATAI LAZAUSKIENEI

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, bet norime
pasidalinti Jūsų skausmu...

Liūdesio valandą užjaučiame LAZAUSKŲ šeimą
bei artimuosius.

Rytinės CT apylinkės bendruomenė

Savo ištikimos gyvenimo draugės, žmonos MARGOT,
mielos mamos ir močiutės netekus, mylimam dėdei
ANTA NUI, dukterims BIRUTEI ir MONIKAI bei jų
šeimoms, reiškiame širdingą užuojautą.

Galina Morkūnienė su šeima iš Toronto,
Gediminas Vaitkus su šeima iš Albuquerque, NM,

Algirdas  Vaitkus su šeima iš Mission Viejo, CA

A † A
ANNE HELEN

WENGELEWSKI
(CIUZINAS)

Mirė 2014 m. balandžio 5 d.
savo namuose, Aurora, IL, su lau-
 kusi 94 metų.

Gimė 1919 m. rugsėjo 11 d. Chi-
cago, IL, imigrantų iš Lietuvos Jo-
seph ir Sophie Ciuzinas (Urbalis)
šeimoje.

Nuliūdę liko: duktė Kathleen
Sophie Wengel-Disler, vyras Edward Disler, gyvenantys Chicago;
duktė A. Mclnerney ir vyras Thomas W. Mclnerney, gyvenantys
Aurora, IL; anūkai Carl Peter Loos, Abigail Jade Thornton
Mclnerney, daug sūnėnų, dukterė čių ir pusbrolių bei draugų.

A. a. Anne buvo žmona a. a. Edward A.
Wengelewski.

Velionė bus laidojama šeštadienį, ba-
landžio 12 d. 10 val. r. Šv. Kazimiero ka-

pinėse, 4401 W. 111th St., Chicago, IL
60655.

Nuoširdžiai kviečiame
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Kiaušinių lukštai: 
patarimai, kur juos panaudoti

Šv. Velykos ne už kalnų, tad iš par-
duotuvių šluote šluojami kiau ši-
 niai – juk šventinis stalas neįsivaiz-

duo jamas be margučių! Verdame, kepa-
me, ruošiame, tačiau, kad ir kaip būtų, ir
prieš, ir po švenčių lieka gau sybė kiauši-
nių lukštų, kurie dažniausiai nukeliauja tie-
siai į šiukšliadė žę... O juk nuo seniausių lai-
kų mūsų senolės rasdavo kur juos pa-
naudoti. Pabandykime ir mes!

Patręškime augalus

Sutrinkite kiaušinių lukštus, už pil-
kite juos vandeniu ir palikite pastovė-
ti parą. Viskas! Kitą dieną jau galite lie-
ti savo mėgstamus augalė lius namuo-
se ar sode, darže. Kiau šinių lukštai –
natūrali trąša, nes juo se gausu tokių
naudingų medžiagų, kaip kalcis, mag-
nis ir pan. Beje, au galams laistyti kuo
puikiausiai tinka ir vanduo, kuriame
kiaušiniai virė.  

Iššveiskime namus!

Ką daryti? Tiesiog susmulkin ki te
kiaušinio lukštus iki miltelių ir su-
drėkinkite juos lašeliu vandens. Ko  šele
kuo puikiausiai pašalinsite neš varu-
mus nuo dujinės viryklės, šaldytuvo,
mikrobangų krosnelės. Galite paban-
dyti iššveisti ir virtuvės plautuvę.

Išplaukime vazas

Vėlgi sutraiškykite ar sutrinkite
kiaušinių lukštus iki miltelių ir su ber-
kite į vazas. Įpilkite vandens. Ge rai su-
purtykite vazą ir palikite pasto vėti. Ne-
švarumai kaipmat turėtų iš nykti! Be to,
tai patogus būdas valyti vazas, nes
kartais rankomis sunku pasiekti toli-
miausius jų kampelius.

Išbalinkime skalbinius

Kiaušinio lukštus sutrinkite, su pil-
kite į medžiaginį maišelį ir už merkite
su baltais skalbiniais. Taip pat tinka
įdėti maišelį su lukštais į skal byklę.
Teigiama, kad tokiu atveju ir skalbiniai
bus baltesni, ir mažiau prireiks skal-
biamųjų priemonių.

Sustiprinkime plaukus

Kiaušinio lukštus susmulkinkite
iki miltelių, agurką nulupkite ir su trin-
kite į košelę. Sumaišykite šiuos du
ingredientus. Į gautą masę įmuš kite
kiaušinį ir įpilkite 2 valg. š. aly vuogių
aliejaus, vėl pamaišykite. Kau kę tep ki-
te ant plaukų ir gerai įtrinkite. Palai-
kykite apie 20 minu čių. Išplaukite gal-
vą šampūnu.

Nušveiskime kūną

40 g maltų kiaušinių lukštų su-
 maišykite su dviem tryniais, 20 g nerie -
bios grietinės, keliais lašeliais mėgs ta-
mo eterinio aliejaus, 2 valg. š. šaltalan-
kių aliejaus. Gauta mase švelniais ma-

sažuojamais judesiais pa denkite kūną
ir įtrinkite. Nuplau kite šiltu vandeniu.
Geriausia naudo ti kartą per savaitę.

Kaip išvirti kiaušinius, 
kad lukštas liktų sveikas?

Kiaušiniai – tikrai vertingas pro-
duktas, turintis beveik visų būtiniau-
sių maisto medžiagų. Ką dar rei kėtų
apie juos žinoti?

�Kuo naudingi

Kiaušiniuose yra baltymų (su vi so-
mis būtinomis aminorūgštimis), rie-
balų, angliavandenių, mineralinių me-
džiagų (magnio, kalcio geležies, fos foro,
daug jodo), vitaminų E, B1, B2, B6 ir
ypač daug A, D ir B12. Visai nėra vita-
mino C.

Didžiausias kiaušinių minusas – di-
delis cholesterolio kiekis trynyje. Vie-
name kiaušinyje yra beveik vi e na cho-
lesterolio dienos norma. Ta čiau kiau-
šinio baltyme esanti ami no rūgštis lizi-
nas mažina jo koncentra ciją kraujyje.

Šio produkto nereikėtų daug val-
gyti vyresnio amžiaus, su ateroskle-
 roze kovojantiems žmonėms, bet jie –
tinkamas produktas vaikams. Vienas di-
delis vištos kiaušinis turi apie 120 kcal.

Putpelių, ančių ar stručių?

Kur kas mažiau cholesterolio yra
putpelių kiaušiniuose. Jais mitybos
specialistai vis labiau ragina keisti
vištų kiaušinius. Žmonės, turintys ne-
 labai jautrų skrandį, putpelių kiau ši-
nius drąsiai gali valgyti su lukštais, nes
juose itin daug lengvai pasisavinamo
kalcio.

Visų paukščių kiaušinių cheminė
sudėtis yra panaši. Manoma, kad ančių
ir žąsų kiaušiniai ne tokie ska nūs kaip
vištų, todėl juos esą geriau ne virti, o
kepti su įvairiais prie dais. Daugelis mė-
gėjų teigia, kad skonio savybėmis šie
kiaušiniai beveik nie kuo nesiskiria
nuo vištų.

Ir pas mus jau galima įsigyti stru-
čių kiaušinių. Jie sveria 1,3–2,3 kg, o jų
dydis yra apie 21 x 15 centimetrų. Vie-
nas stručio kiaušinis ats toja 24–30 viš-
tų kiaušinių. Jo užtektų pamaitinti
dešimt žmonių. Stručio kiaušinį reikia
virti 45–60 min., o kiau šinienė iš jo ke-
pama apie pusvalandį.

Šviežias ar ne?

Kiaušinio šviežumui nustatyti yra
senas patikrintas būdas. Tereikia įmes-
ti jį į indą su vandeniu. Šviežias kiau-
šinis greitai nugrimzta į dugną, vidu-
tinio šviežumo būna pusiau paniręs, o
senas plūduriuoja paviršiuje. Tad  pa-
starojo geriau nevalgyti. Kad kiauši-
niai kuo ilgiau negestų, ne reikia jų
plauti ir laikyti šaldytuve popierinėje
dėžutėje.

Parengta pagal internetinę 
žiniasklaidą
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Pasižymėkite savo kalendoriuose
2014 m. spalio 10–12 dienomis Či kagoje, Jaunimo centre, vyks trylikta sis
lietuvių teatro festivalis. Tris die nas bus rodomi įvairūs spektakliai, aktoriai tu-
rės galimybę draugiš kai pabendrauti. 

Vasario mėnesio pabaigoje buvo iš siųstos registracijos anketos, jų lauk sime
iki balandžio pabaigos. La bai norime priimti visus, bet jei bus daugiau norin-
čių, nei turime vietų, da rysime atranką pagal spektaklių žanrų ir dalyvių geog-
rafinių duome nų įvairumą. Ypatingai raginame da lyvauti trupes iš mažesnių
apylinkių, taip pat norime parodyti vieną lietuvių kilmės aktorių spektaklį
anglų kal ba. Šeštadienio ryto programa bus skirta jauniesiems žiūrovams.

Aktoriai patys bus atsakingi už savo kelionės išlaidas. Daugiau informaci-
jos pateiksime registracijos an ketose.

Kviečiame aktorius iš JAV, Ka nados ir toliau, norinčius dalyvauti fes-
 tivalyje su teatro pastatymais ar monospektakliais, savo kontaktinę in-
formaciją siųsti elektroniniu paštu JAV LB Kultūros tarybai:  lb.kultu -
ra@gmail.com.

Klaipėdos universitete – Vasaros mokykla

Š. m. liepos 17 d. – rugpjūčio 14 d. Klaipėdos universitete veiks
Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros mokykla kitakalbiams/

Lithuanian Language and Culture Summer School.

Vasaros mokykla  – tai intensyvus lietuvių kalbos mokymas kiekvieną
darbo dieną (20 darbo dienų, iš viso 90 akademinių valandų darbo klasėje) +
kultūrinė ir pramoginė veikla, vykdoma popamokiniu metu ir savaitgaliais.

Visuomet būna kelios skirtingos grupės pagal mokymo lygį, – pradedan-
čiųjų, tęsiančiųjų, pažengusiųjų, net ir laisvai kalbančiųjų. Vasaros mokykla
vyksta 4 savaites, – visuomet pradedant nuo paskutiniosios liepos mėnesio
savaitės, nes būtent tuo metu vyksta didžiausias Klaipėdos renginys – Jūros
šventė.

Detalesnę informaciją rasite adresu: 
http://www.ku.lt/hmf/naujienos/lietuviu-kalbos-ir-kulturos-vasaros-

mokyklalithuanian-language-and-culture-summer-school/

� Gegužės 3 d., šeštadienį, Pasaulio lie-
tuvių centre, 14911 127 St., Lemont, IL
60439 įvyks 51-asis metinis Lietuvių
Fondo narių suvažiavimas. Registracija
8:30 – 10 val. r., pradžia 9:30 val. r. Dau-
giau info: www.LietuviuFondas.org arba
admin@lithfund.org, o taip pat tel.630-
257-1616.  

� Gegužės 10 d., šeštadienį, Downers
Grove North gimnazijos teatre (4436 Main

Street, Downers Grove, IL) 4 val. p. p.
vyks ,,Grandies” tautinių šokių ansamblio
jubiliejinis koncertas ,,Atverkim šokių krai-
čio skrynę”.

� Dėmesio Sietuvos draugovės na-
rėms: kita draugoves sueiga įvyks gegužės
15 d., ketvirtadienį, 1 val. p. p. naujoje vie-
toje – pas Ireną Kirkuvienę, 5 Bennington
Ct. Lemont, IL.  

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

Apsilankykite
,,Draugo”
tinklalapyje

www.draugas.org

Brighton Parko 

Švč. Mergelės Marijos nekalto Prasidėjimo bažnyčios 

(2745 W. 44th St., Chicago, IL)

ŠVEnTInIS TVARKARAŠTIS 

Penktadienį, balandžio 11 d., 3 val. p. p. – Kryžiaus kelio stočių ėjimui  su
apmąstymais vadovaus kun. Gediminas Keršys.

Verbų (Palmių) sekmadienį, balandžio 13 d., 10 val. r. – šv. Mišias lietu-
viškai atnašaus kun. Gediminas Keršys.

Ketvirtadienį, balandžio 17 d., 6:30 val. v. – Paskutinės vakarienės šv.
Mišios bus laikomos trim kalbomis (angliškai, lietuviškai ir ispaniškai).  Šv.
Mišias atnašaus klebonas kun. Robertas  Coleman, kun. Gediminas Keršys ir
kun. Armando Ramirez-Ruiz.

Didįjį penktadienį, balandžio 18 d., 12 val. p. p. – Kristaus Kančios
pamaldas lietuviškai atnašaus kun. Gediminas Keršys.

Šventąjį šeštadienį, balandžio 19 d., 8 val. v. –  Velyknakčio šv. Mišios
bus  atnašaujamos trim kalbomis (angliškai, lietuviškai ir ispaniškai).  Šv.
Mišias atnašaus klebonas kun. Robertas Coleman, kun. Gediminas Keršys ir
kun. Armando Ramirez-Ruiz.

Velykį sekmadienį, balandžio 20 d., 10 val. r. –  Kristaus Prisikėlimo šv.
Mišias lietuviškai atnašaus kun. Gediminas Keršys.

Gegužės 2–3 d., penktadienį–šeštadienį, rengiama penktoji JAV lietuvių katali-
kų sielovados konferencija. Ji vyks Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje PLC
Lemonte ir Ateitininkų namuose, 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL. Penktadienį
nuo 4 val. p. p. iki 10 val. v., šeštadienį nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p. Daugiau informa-
cijos suteiks Daina Čyvienė: dainacyvas@gmail.com, 630-257-5613. 


