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Įkvėpti meilę – tai nenumaldomas moters troškimas – L. Boerne
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Ar sensacijos gali 
pasikartoti? – 10 psl.

Pasinaudokime gydytojo
chiroprakto pagalba – 11 psl.

Ketvirtis amžiaus – be Berlyno sienos

Vokietijos užsienio reikalų ministras F. W. Steinmeier ir JAV valstybės sekretorius J.
Kerry prie  Berlyno sienos fragmento.    EPA-ELTA nuotr.

Lietuvos vadovė prie laivo maketo Petro Maluko nuotr.

Spalio 27 d., pirmadienį Lietu-
vos Respublikos prezidentė
Dalia Grybauskaitė Klaipė-

doje dalyvaus Suskystintųjų gam-
tinių dujų (SGD) terminalo laivo
„Independence” sutiktuvių iškil-
mėse. SGD terminalas užtikrins
Lietuvos energetinį savarankišku-
mą ir konkurencingas dujų kainas
žmonėms.

Pasak Prezidentės, Lietuva įro-
dė, kad yra pajėgi priimti strategi-
nius sprendimus ir įgyvendinti vi-
sam regionui reikšmingus energe-
tinius projektus. SGD terminalas
yra svarbus ne tik Lietuvos, bet ir
viso Baltijos regiono energetiniam
saugumui. Šio terminalo pajėgu-
mų užteks visoms Baltijos šalims.
Esant būtinybei, Klaipėdos SGD ga-
lėtų patenkinti iki 90 proc. Lietuvos,
Latvijos ir Estijos dujų poreikio.

Europos Komisijos dujų atspa-
rumo ataskaitoje konstatuojama,
kad Klaipėdos SGD terminalas ap-
saugotų Lietuvos, Latvijos ir Estijos
vartotojus, jeigu įvyktų dujų tieki-
mo sutrikimai.

Šio terminalo svarba vertinama
visos Europos Sąjungos lygiu. Šių
metų gegužės mėnesį Europos Ko-
misijos pristatytoje Europos ener-
getinio saugumo strategijoje Klai-
pėdos SGD terminalas yra įtrauktas
pirmuoju numeriu pagrindinių Eu-
ropos Sąjungos tiekimo saugumą už-

SGD terminalas – Lietuvos energetinio saugumo garantas

tikrinančių infrastruktūros projektų
sąraše.

Iki šiol Lietuva dujas pirko iš vie-
nintelio dujų tiekėjo – rusų monopoli-
ninkės „Gazprom”. Turint šį terminalą
sudaromos sąlygos dujas pirkti iš skir-
tingų tiekėjų. Dujų pirkimo sutartis jau
sudaryta su norvegų įmone „Statoil”,
taip pat, esant poreikiui Lietuva turi
galimybę pirkti dujas iš kitų tiekėjų pa-
saulinėje rinkoje.

Terminalą sudaro trys pagrindi-
nės dalys: plaukiojantis laivas-talpyk-
la su dujinimo įrenginiu, speciali kran-
tinė, reikalinga laivo švartavimuisi, ir

aukšto slėgio dujų vamzdynas, su-
jungtas su magistraliniu dujotiekiu.

Prezidentė šių metų vasarį Pietų
Korėjoje dalyvavo laivo inauguracijo-
je. Laivą - SGD saugyklą Lietuvai Pie-
tų Korėjoje pastatė norvegų įmonė
„Hoegh LNG”, bendradarbiaudama
su Pietų Korėjos įmone „Hyundai Hea-
vy Industries”. Lietuva SGD termina-
lą „Independence” nuomojasi iš Nor-
vegijos įmonės „Hoegh LNG”.

Prezidentė nuosekliai skatino ir
palaikė SGD projekto įgyvendinimą

Prezidentės spaudos tarnyba

Vokietijos užsienio reikalų
ministras Frank-Walter
Steinmeier ir JAV valstybės

sekretorius John Kerry trečiadienį,
spalio 22 d., paminėjo 25-ąsias Ber-
lyno sienos griuvimo metines.

Apsiniaukusią ir lietingą dieną
kartu su Vokietijos kolega apsilan-
kęs prie išlikusio sienos fragmento
Berlyne, J. Kerry pabrėžė, kad ,,nei
vienas iš mūsų nenori, jog kita kar-
ta augtų Šaltojo karo sąlygomis”. Jis
prisiminė savo glaudžius asmeni-
nius ryšius su Vokietijos sostine, ku-
rioje jis kelerius metus gyveno, kai
dar buvo vaikas. Pasak jo, siena pri-
mena kovą už laisvę, ,,kuriai per-
nelyg daugelyje pasaulio dalių vis
dar iškilusi grėsmė”.

Vokietijos ministras F. W. Stein-
meier įspėjo, kad Ukrainos konflik-
tas kelia grėsmę taikai Europoje.
,,Mūsų uždavinys yra neleisti, kad
Europa kada nors vėl būtų suskal-
dyta, – kalbėjo jis. – Mes turime iš-
naudoti savo galimybes, kad Ukrai-
nos vienybė būtų garantuota”. 

J. Kerry pareikalavo nutraukti
,,Rusijos agresiją” Ukrainoje. Jis
pabrėžė, kad JAV neieško konflikto
su Rusija. Priešingai, Maskvos esą
reikia, kad būtų galima kartu spręs-
ti krizes pasaulyje. Visos pusės dabar
privalo siekti, kad būtų visiškai įgy-
vendintas Minsko susitarimas. J.

Kerry pareiškė viltį, kad Ukraina vie-
ną dieną taps ,,tiltu” tarp Vakarų ir Ru-
sijos.

Berlyno siena (Berliner Mauer)
buvo pastatyta 1961 m. rugpjūčio 13 d.
Ji atskyrė tris sąjungininkų kariuo-
menių kontroliuojamus Berlyno sek-

torius nuo Rytų Vokietijos ir tapo Šal-
tojo karo simboliu. Berlynas tapo pa-
dalintu į Vakarų Berlyną ir Rytų Ber-
lyną. Siena buvo atidaryta 1989 m.
lapkričio 9 d., o nugriauta 1990 metais.
Vokietija vėl susijungė 1990 m. spalio
3 d.                                                        ELTA



Lietuvos Respublikos prezidentė
Dalia Grybauskaitė dalyvauja
spalio 23–24 dienomis Briusely-

je vykstančiame Europos Vadovų Ta-
rybos (EVT) susitikime. Jame šalių va-
dovai aptaria ES energetinio saugumo
stiprinimo priemones bei ES klimato
ir energetikos politiką. EVT taip pat
kalbama apie Europos Sąjungos eko-
nominę būklę bei užsienio politikos
klausimus.

Pasak Prezi-
dentės, didelė Eu-
ropos šalių pri-
klausomybė nuo
vieno išorės ener-
getikos tiekėjo stab-
do ES ekonomikos
augimą ir kelia
grėsmę jos energe-
tiniam saugumui.
Dėl to energetinio
savarankiškumo
stiprinimas, vidaus
rinkos sukūrimas
bei energetinės inf-
rastruktūros vys-
tymas tarp ES vals-
tybių yra svarbus
ne tik Lietuvai, bet ir visoms Europos
šalims.

ES vadovai taip pat kalbasi apie
energijos naudojimo efektyvumą, at-
sinaujinančių energijos šaltinių var-
tojimo skatinimą ir aptars priemo-
nes, skirtas šiltnamio efektą suke-
liančių išmetamųjų dujų kiekiui su-
mažinti.

Susitikime aptariama padėtis Uk-

rainoje ir trišalės Europos Komisijos,
Ukrainos ir Rusijos derybos dėl dujų
tiekimo Ukrainai atnaujinimo. Vals-
tybių vadovai diskutuoja ir apie ben-
dras ES šalių priemones kovai su Ebo-
los virusu bei tarptautines pastangas
sustabdyti teroristinę „Islamo valsty-
bės” grupuotę.

Spalio 24 d., penktadienį, šalies va-
dovė dalyvaus euro zonos vadovų su-

sitikime. Tai – pirmas kartas, kai į euro
zonos šalių susitikimą įtraukiama ir
Lietuva. Pasak Prezidentės, Lietuvos
įsiliejimas į euro zoną yra ryžtingų
mūsų šalies sprendimų įvertinimas.
Įsivedusi eurą, Lietuva taps lygiaver-
te bendros euro zonos šalių finansų po-
litikos formuotoja.

Prezidentės spaudos tarnyba

Norint suprasti dabartinės vy-
 riau  sybės veiklą, reikia pa-
žvelgti į jai vadovaujančios

socdemų partijos istoriją. Vadovaujant
A. Brazauskui išsirutuliojusi iš kompartijos į LDDP,
vėliau, norėdama prisitaikyti prie be sikeičiančių są-
lygų, nepakeisdama savo sudėties ir veiklos, partija
pri siėmė vakarietišką socialdemokratų vardą. Griež-
tesnieji socialistai tokie, kaip  Bronius Genzelis, kar-
tas nuo karto pri mena jai jos hipokritišką vardo pa-
 keitimą nevykdant socialistų pa grin dinės linijos.
Savo sudėtyje so cial demokratų partijos pagrindą su-
 da ro buvę nomenklatūrininkai ir nau jai iškilę oli-
garchai. Nieko stebė tino, kad taip susikūrusi parti-
ja ma žai dėmesio kreipia į krašto žmonių socialinę
padėtį ir jų atskirtį. Prieš porą metų buvo žymiai pa-
keltos aukš  tų valdininkų algos, tuo tarpu minimalus
darbininkų atlyginimas padidintas vos 1–2 proc.

Lietuvai įstojus į NATO,  valdžioje esantys soc-
demai netrukus pa reiškė, kad dabar įstojus į NATO,
Lie tuva tapo saugi ir pradėjo drastiškai mažinti biu-
džetines lėšas skiriamas kariuomenės išlaikymui. Pa-
gal soc demus, Lietuvos saugumu dabar turi rūpin-
tis NATO ir Amerika. Vie toje reikalaujamų 2 proc.
skiriamų nuo  bendro vidaus produkto, socdemai pra-
dėjo skirti mažiau nei pusę, kai tuo tarpu kaimyni-
nės valstybės Len kija ir Estija savo kariuomenių iš-

 lai kymui skiria reikalaujamus 2 proc. Kartu su su-
mažintomis kariuomenės išlaikymo išlaidomis buvo
atsisakyta ir šaukiamos kariuome nės, taip su maži-
nant esamą karių skaičių. Įvy kiai Gruzijoje socde-
mų nuomonės apie krašto gynybą nepa keitė. Net
buvo sumažinta parama Šau lių sąjungos organiza-
cijai, kai tuo tarpu min. Sergejus Šoigu, paskirtas Ru-
 sijos kariuomenės vadu, pertvarkė visą rusų ka-
riuomenę ir ją labai sustiprino.

Mažindama išlaidas krašto gynybai ir Šaulių są-
jungos rėmimui, so cialdemokratų partija elgiasi
kaip asmuo, kuris, norėdamas sutaupyti pi nigų,
neįsigyja sveikatos draudimo apsisaugoti sunkesnių
ligų atveju. Tai yra elgesys asmenų, kurie  norėda-
 mi sutaupyti lėšas mažuose daly kuose, rizikuoja savo
gyvybe. Tokių žmonių elgesį  anglai apibūdina senu
posakiu: „Penny wise and pound foolish” (gudrus ma-
žuose dalykuose, bet kvailas svarbiuose).

Kad NATO ir amerikiečiai ateitų į pagalbą už-
pultai Lietuvai reikia, kad Lietuvos kariuomenė su-
gebėtų atlaikyti priešo puolimus bent sa vai tę ar il-
giau, nes greitai atvykę į pagalbą porą batalionų, kad
ir su Kalaš nikovo šautuvais, nesulaikys besiver-

 žiančių tankų kolonų. Reikiamo kie kio
sun kių ginklų pristatymas užim tų sa-
vai tę ar ilgiau. O kur NATO tuos ginklus
ir karius siųstų, jei Lietuva, puolama iš

rytų ir vakarų (per Ryt prūsius), jau būtų okupuota?
V. Puti nas, be šū vio užėmęs Krymą, laikinai su-
stabdytas Ukrainoje, bet savo misijos atsta tyti Rusijos
įtaką Sovietų Sąjungos te ritorijoje jis nėra atsisa kęs.
Turė damas dar keletą metų pre zidento valdžios, jis
tik laukia kitos progos savo planui įvykdyti – t. y. grą-
žinti Pabaltijį į Rusijos globą.

Geriausia pamoka ateičiai yra praeities patyri-
mai, ypač žinomų ka ro vadų ir politikų. Gen. D. Ei-
senho we r, buvęs Aljanso jungtinės kariuo me nės va-
das, Antrojo pasaulinio ka ro metu yra pasakęs, kad
kareivio kup rinė yra lengvesnė negu belaisvio gran-
dinė. Socdemų vadovai ir jų koa licijos partneriai tu-
rėtų prisimin ti ir apsvarstyti visiems laikams ga lio-
jantį Napoleono posakį: „Kas neno ri iš lai kyti savo ka-
riuomenės, turės išlai kyti okupantų kariuomenę”.

J. Tamkutonis
Chicago, IL
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Jean-Claude Juncker, naujosios Europos komisijos vadas

Prezidentė su EVT Pirmininku Herman Van Rompuy ir Europos
Komisijos vadovu Jose Manuel Barroso

NuomoNės, komeNtarai

Laiškų ir nuomonių kalbos
stiliaus redakcija netaiso

Socialdemokratai ir krašto gynyba

Trečiadienį, spalio 22 d. Europos Parlamentas patvirtino naujos
sudėties Europos Komisiją. Jai vadovaus liuksemburgietis
Jean-Claude Juncker, o kiekviena ES šalis joje turės po savo de-

leguotą atstovą, dirbsiantį bendros Europos gerovės labui. Lietuvos de-
leguotas Vytenis Andriukaitis tapo sveikatos ir maisto saugos komi-
saru.

Naujos sudėties Europos Komisijai pritarė 423 EP nariai, nepritarė
209, o 67 susilaikė. Prieš šį balsavimą kiekvienas pasiūlytas komisaras
turėjo sudalyvauti klausymuose atitinkamuose Europos Parlamento
komitetuose ir gauti jų įvertinimą. Kad naujoji Komisija galėtų pra-
dėti savo penkerių metų kadenciją lapkričio 1 d., jai dar turi formaliai
pritarti Europos Vadovų Taryba (ES valstybių ir vyriausybių vadovai). 

Palyginimui: 2004 m. už pirmąją Jose Manuel Barroso vadovaujamą
Europos Komisiją balsavo 449 EP nariai, prieš 149, o susilaikė 82. Už
antrąją Ž. M. Barozo komisiją 2010 m. vasario mėn. balsavo 488 EP na-
riai, 137 buvo prieš, o 72 susilaikė.

ELTA

Europarlamentarai patvirtino
naują Europos Komisiją

Prezidentė dalyvauja Europos 
Vadovų Tarybos susitikime
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Lietuva vis uoliau įsijungia į in for-
macijos karą. Reaguodama į
Mask vos dezinformaciją ir agre-

siją Ukrainoje, Lietuva pradėjo ener-
gingą kontrpuolimą. Pirmuoju smuiku
grie žia prezidentė Dalia Grybauskai tė,
kuri įsijautė į informacijos karo šauk lio
vaidmenį. Lietuvos žinia sklaida entu-
ziastingai seka prezidentės pavyzdžiu,
dažnėja raginimai draus ti Rusijos tele-
vizijos kanalų retransliavimą. Aiškių pergalių kol kas
nepasiekta, bet akivaizdžiai nu kentėjo Lietuvos ži-
niasklaidos kokybė, taip patvirtinant seną teiginį,
kad tiesa yra pirmoji karo auka.

Savo metiniame pranešime D. Gry bauskaitė
„asmeniškai” kreipėsi į žurnalistus ir apžvalginin-
kus, ra gin dama padėti žmonėms atskirti melą nuo tie-
sos, informuoti apie kėslus prieš Lietuvą ir tapti at-
svara dezinformacijai ir propagandai. Jos pa čios
veiksmai svyravo nuo nekaltų nusišnekėjimų iki ne-
rimą keliančio polinkio sekti Kremliaus propagan-
dininkų pavyzdžiu. Paskutinio Vi suo tinės lietuvių
enciklopedijos tomo išleidimo proga prezidentė pa-
reiškė, kad „tai – epochos darbas… Koky biš ka ir
kruopščiai parengta informacija apie Lietuvą yra
svarbus ginklas informaciniame kare, todėl svarbu,
kad enciklopedija būtų pasiekiama ne tik Lietuvai,
bet ir pasauliui”. Pa gal šią logiką ir archeologai bei
etno logai yra informacijos karo šaukti niai. Bet ne
visi Prezidentės veiksmai verčia šypsotis. Neseniai
prezidentūra paskelbė pranešimą, kuriame Gry-
bauskaitė pareiškė užuojautą dėl visų per konfliktą
žuvusių Ukrainos žmonių, tarp jų ir dėl
tų, kurie žuvo, kai jų konvojų „Grad” ra-
ketomis ap šaudė „Rusijos remiami te-
roristai”. Bėda tai, kad pranešimo metu
dar nebuvo nustatyta, kas atsakingas už
antpuolį.

Kai Prezidentė veda, kiti seka. Na-
 cionalinis transliuotojas, kuris turėtų
būti objektyvių žinių etalonas, Rusijos
remiamus separatistus vadino smogikais. Neginčy-
tina, kad sun ku rasti tinkamiausius žodžius kont-
roversiškiems ir sudėtingiems reiš kiniams apibū-
dinti, ir kad neutralių terminų vartojimas gali ne ma-
žiau klaidinti negu švaistymasis žeminančiais epi-
tetais. Akivaizdu, kad Krymo okupacija nėra „Uk-
rainos krizė”. Bet „separatistai” yra tinkamas ter-
minas, kurį vartoja daugelis Vakarų žiniasklaidos or-
ganų, ypač kol Rusijos karių dalyvavimas nebuvo
toks akivaizdus. Vienas mano pa žįstamas nurodė, kad
gal geriausia bū tų juos vadinti maištininkais – šis žo-
dis ne toks garbingas kaip suki lė liai ir ne toks ten-
dencingas kaip te ro ristai ar smogikai. Netikslu juos
vadinti teroristais, kaip tai daro prezidentūra ir už-
sienio reikalų ministras, nors jie ir numušė keleivinį
lėktuvą. Pagal tą pačią logiką JAV rei kėtų laikyti te-
roristine valstybe, nes ji 1998 m. numušė Irano ke-
leivinį lėktuvą su 290 keleivių (JAV vėliau Ira nui su-
mokėjo per 130 milijonų do le rių kompensacijos).

Kai kuriais atvejais Lietuvos ži niasklaida mėg-
džioja Maskvos propagandininkus, kurie vadina
Donecko apšaudymą genocidu, Ukrainos val džią  
fašistais ir banderininkais. Skai  tant Lietuvos ir
Rusijos žinia sklaidą, gali susidaryti vaizdas, kad te-
roristai ir smogikai kovoja su naciais ir antisemitais.
Paprastai pasikliaujama užgauliais ir žeminančiais
ter minais, kai stengiamasi priešą dergti, kurstyti
priešiškumą, o ne informuoti. Verta prisiminti, kad
so vietai nuosekliai vadino Lietuvos partizanus ban-
ditais.

Esama ir nerimą keliančių reiš kinių. Interneto
tinklalapis delfi.lt išspausdino Ukrainos naujienų
agentūros UNIAN straipsnį, teigiantį, kad lėktuvo
avarija, per kurią 2010 m. žuvo į Katynę skridęs Len-
kijos prezidentas Łech Kaczyński, buvo ne nelai min-
gas atsitikimas, o suplanuotas teroristinis išpuolis.
Lėktuvas esą sėkmingai nusileido, bet tada buvo su-
sprogdintas, o mėgėjų filmas rodė, kaip trys vyrai
vaikštinėjo po nuolaužas pistoletais pribaigdami su-
žeistuosius. Straipsnis buvo paskelbtas be pastabų ar
išlygų, tarsi tai būtų eilinė naujiena. Šiuo atžvilgiu
straipsnis niekuo nesiskiria nuo Rusijos žiniask-
laidos teigimo, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos
viešai prikalė trejų metų berniuką prie lentos bu vu-
sioje sukilėlių tvirtovėje. Straips nis apie Kaczyński
yra itin grubus de zinformacijos pavyzdys, bet ne vie-
nintelis. Lietuvos žiniasklaida skelbia daug abejo-
tinos, nepagrįstos ir nepatvirtintos informacijos, pa-
sikliaudama ukrainietiškais šaltiniais, dažnai
UNIAN. Pasak vieno neįvar dytu šaltiniu grindžiamo
pranešimo, kurį išspausdino 15min.lt, rusų pa galbos
vilkstinė vežė paslėptas „Grad” raketas, o pasak kito,

jie gabeno radijo švyturėlius salvinės „Grad” ugniai
koreguoti. Esą buvo ketinama apšaudyti vilkstinę ir
primesti atsakomybę Ukrainos ginkluotosioms pa-
jėgoms.

Rusijos valdžia ir žiniasklaidos priemonės są-
moningai meluoja, bet ir Ukrainos valdžios prane-
šimų ne galima priimti už tikrą pinigą. Rug sėjo pra-
džioje Ukrainos gynybos mi nistras Valerijus Hele-
tejus savo paskyroje Facebook teigė, kad Rusija jau
ne kartą yra pareiškusi,  jog „tolesnio pasipriešini-
mo atveju jie yra pasiruo šę prieš mus panaudoti tak-
tinį branduolinį ginklą”. Tokie pasisakymai kenkia
Ukrainos valdžios patikimumui – kodėl Rusija gra-
sintų branduoliniais ginklais, kai jos ginkluotosios
pajėgos pranašesnės už Ukrainos visais aspektais. 

Kai sunku gauti tikslios informacijos apie grei-
tai ir dažnai kintančią padėtį, žiniasklaida gali skir-
ti pirme nybę patikimumui, labai atsargiai tikrinti
žinias, neskelbti žinių, kurių nepatvirtina du ne-
priklausomi šaltiniai. Galima ir skelbti viską, ką gau-
 ni, ir leisti vartotojams nuspręsti, kas patikima, kas
ne. Kai dirbau Laisvosios Europos radijui, dviejų pa-

tikimų šaltinių taisyklė buvo ne pažeidžiama norma,
ir nebuvo leidžiama pasikliauti tokiomis dažnai
klaidingą informaciją skelbiančio mis agentūromis
kaip UNIAN. Tuo pačiu principu į nenaudotinų šal-
ti nių sąrašą patektų kone visos da bar tinės Rusijos
žiniasklaidos organizacijos. Tai gal senoviškas prin-
cipas, bet manau, kad jis vertesnis negu skubus ir ne-
atsakingas nepatikrintos informacijos išmetimas į
viešąją erdvę, neprisiimant atsakomybės už tai, ką
skelbi. Be to, kai pats skleidi klaidingas žinias,  nes
tingi, nenori ar negebi jų patikrinti, arba žinia tokia
sensacinga, kad gaila jos atsisakyti,   tai tiesiog ne-
padoru piktintis kitų dezinformacija, nes iš esmės
dirbi pagal tuos pačius principus. Šie ma no prie-
kaištai nėra taikomi nei visai Lietuvos žiniasklaidai,
nei visiems žurnalistams.

Lietuvoje kartais užmirštama, kad objektyvumas
reikalauja skelbti tik patikimas, maksimaliai pa-
tikrintas žinias. Ko neįmanoma patikrinti, reikia ne-
skelbti. Objektyvumas ne reikalauja skirti tiek pat
vietos abie jų kovojančių pusių pranešimams, trak-
tuoti juos kaip lygiaverčius, melą pristatyti kaip kitą
nuomonę. Ne reikia spausdinti nei Maskvos pra ne-
šimo apie Donecke vykdomą genocidą arba nukry-
žiuotą berniuką, nei UNIAN straipsnio apie Kac-
zyński lėktuvą ar vilkstinėje paslėptus radijo švy-
turėlius. Jų vieta yra šiukšlių dėžėje, nors apžval-
giniame straipsnyje galima juos paminėti kaip gru-
bios propagandos pavyzdžius. Tinkama me kontekste
reikia pranešti ir ką sako Putinas, nors jis sako ir ne-
tiesą, nes priešingu atveju nebus pateikiama padė-
čiai suprasti būtina informacija. Putino melai nėra
pristatomi kaip kita nuomonė ar kaip tikrovę at-
spindintys teiginiai, bet kaip informacija apie tai, ką
sako ir galvoja žmogus, kurio sprendimai turi le-
miamą vaid menį konflikte. Nereikia kreipti dėmesio
į eilinių propagandininkų, tokių kaip Žironovskis,
iš mislus, nors daugelis redaktorių skelbs jo sensa-
cingas skaitytojų dė mesį pagaunančias pastabas.

Šališkų bei nepatikrintų praneši mų skelbimas,
užgaulių terminų vartojimas yra tik vienas infor-
macijos karų aspektas. Nemažiau svarbia informa-
cijos karo puse laikoma kova su Rusijos dezinfor-
macija, iškreiptomis žiniomis, Ukrainos niekinimu
ir taip toliau. Tariama, kad ši dezinformacija yra
gana veiksminga, tad skatinama jai aktyviai prie-
šintis, tarp kitko ir draudžiant Rusijos ka nalų re -
transliavimą Lietuvoje. Ma nau, kad prielaida apie Ru-
sijos propagandos veiksmingumą yra laužta iš pirš-
to. Pagrindinė Rusijos propagandos paskirtis – įti-
kinti Rusijos gyventojus, kad Putino veiksmai yra tei-
singi, kad jis gina Rusijos gyventojų bei rusų Uk-

rainoje interesus.
Šioje srityje Kremliaus laimėjimai

yra įspūdingi. Putino populiarumas yra
smarkiai šoktelėjęs, jo agre syvi politika
sulaukia plataus pa laikymo. Antrasis
propagandos kampanijos taikinys – Uk-
rainos rusa kalbiai ir rusai. Čia negalima
di džiuotis reikšmingomis pergalėmis.
Maskva vylėsi, kad didelė Rytų Uk rainos
gyventojų dalis išeis į gatves, Donecke su-

kurs kont ra-Maidaną, palaikys separatistus. Bet lū-
kesčiai nepasiteisino, o visos apklausos nuo sekliai
rodo, kad dauguma Rytų Uk rainos gyventojų yra nu-
sistatę prieš prisijungimą prie Rusijos, gal net trys
ketvirtadaliai nepritaria perėji mui prie Maskvos val-
dymo. Jų sie kis  – labiau decentralizuota ir ru-
 sakalbių teises (privilegijas) ginanti valstybė. Tiesa,
jie kreivai vertina Kijevą ir dabartinę Ukrainos
valdžią, kuri nuvertė jų palaikomą ir demo kratiškai
išrinktą prezidentą. Paga liau Maskva siekia įtikin-
ti pasaulio viešąją nuomonę, kad jos veiksmai ne-
prieštarauja tarptautinei teisei ir eilinei dorovei. Čia
Maskva patyrė fiasko. Rusijos populiarumas pa-
sau lyje yra smarkiai smukęs, vis daugiau žmonių
mano, kad ji kelia pavojų taikai ir pažeidinėja pa-
grindines tarptautinės teisės normas.

Galima tik spėlioti apie Rusijos propagandos po-
veikį Lietuvos gyventojams, nes kol kas nėra jokių
nuo seklių sociologinių tyrimų. Informa cijos karai
nurodo, kad penktadalis Lietuvos gyventojų žiūri Ru-
sijos televizijos laidas, ir aiškina, kad propaganda ne-
išvengiamai paveikia rusa kalbius ir tuos, kurie il-

gesingai vertina sovietmetį, kad kai ku-
rie Lietuvos gyventojai dalyvauja al-
ternatyvioje informacijos erdvėje, kad
lašas po lašo ir akmenį pratašo. Ne-
abejoju, kad Maskvos peršama infor-
macija iš dalies paveikia jos vartotojus,
bet reikia klausti, koks konkretus tas
poveikis, ar šios laidos formuoja pa-
stovius Lietuvai pavojų keliančius įsi-

tikinimus. Žmogus, kuris žiūri Ru sijos žinių laidas,
veikiausiai skeptiškiau vertins Ukrainos vyriausy-
bės veiksmus negu LRT žiūrovas, bet neigiamas po-
žiūris į Ukrainos vyriau sybę, kaip ir į ES ar JAV, nėra
nu sikaltimas. Rusijos televizijos sir ga liai gal la-
biau linkę bambėti prieš Lietuvos valdžią, bet ir šiuo
atveju reikia klausti, ar šios nuostatos yra šių laidų
pasek mė, ar jas sukėlė kiti veiksniai. Gal žiūrimos
Rusijos televizijos laidos, nes jos patvirtina nuosta-
tas, kurias formavo nedarbas, užgautos ambicijos, gy-
venimo nesėkmės, susikaupęs pyktis.

Abejoju, ar Rusijos propaganda gali būti įtaigi
nerusams. Goebbelsas buvo laikomas propagandos
genijumi, bet jo propaganda veikė tik vokiečius, ku-
riems aiškino, kad jie priklauso iškiliausiai tautai,
pašauktai valdyti pasaulį. Išskyrus antikomunisti-
nę ir antisemitinę agitaciją, naciai Lietuvoje ir dau-
gelyje Europos šalių neužsiėmė propaganda. Jie
negalėjo aiškinti, tarkime, lietuviams, kad jie pri-
klauso žemesnei rasei ir menkavertei tautai, kurios
didžiąją dalį ketina ilgainiui ištremti į rytus. Patik-
lūs žmonės gal pritars Maskvos propagandininkų tei-
giniams, kad Va karai yra supuvę, ištvirkę, pasidavę
materializmui. Gal jis su pasitenkinimu klausysis
pranešimų apie homo seksualų ir kitų „iškrypėlių”
diskri minavimą Rusijoje. Kalbos apie Ru sijos didy-
bės atkūrimą, išskirtinį jos vaidmenį pasaulyje gali
maloniai kutenti rusų savimeilę, bet tokie pasako-
jimai nepaveiks kitų tautų, neskatins jų narių aukotis
Kremliaus ambicijų įgyvendinimui.

Informacijos karų šaukliai grie biasi įvairiausių
argumentų. Jie pripažįsta, kad daugiausia žiūrimos
pra moginės laidos, bet šios laidos neapsieinančios be
propagandos elementų, kurie esą nelieka be atgarsio.
Bet žmonės nėra tokie patiklūs. Jei koks nors popu-
liarus muzikos atlikėjas teigiamai atsiliepia apie gė-
jus, vargu ar klausytojai dėl to keis savo nuo statas.
Tad kodėl manyti, kad teigiama užuomina apie Pu-
tiną paveiks žiūrovo mąstyseną. Neturint konkre čių
duomenų, tenkinamasi pasakojimais apie prastuo-
menės, vadinamųjų „runkelių”, tamsumą ir pagie-
žą Lie tuvos valstybei, atseit, jų pasisakymai šiurpi-
na. Dažnai kartojama, kad jei viskas tvarkoje dabar,
tai ateityje gali būti blogiau. Saulius Spurga tei gia,
kad „šiuo metu, kai padėtis Lie tuvoje stabili, faktas,
kad dalis pilie čių įvykius vertina savaip, neturi di-
desnės reikšmės. Tačiau kilus kri zei, kuri, jei ji kada
nors kils, greičiausiai bus lydima nepaprastai ak-
tyvaus informacinio karo veiksmų, vienybės stygius
gali suvaidinti lemiamą vaidmenį”. Ir jis keistai aiš-

Informacijos karai ir 
galvojimas savaip

KĘSTUTIS GIRNIUS 

Nukelta  7 psl.

Kai pats skleidi klaidingas žinias,  nes tingi, nenori ar negebi
jų patikrinti, arba žinia tokia sensacinga, kad gaila jos at-
sisakyti,   tai tiesiog nepadoru piktintis kitų dezinformacija,
nes iš esmės dirbi pagal tuos pačius principus.



4 2014 SPALIO 23,  KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

rY t Ys
Rytỹs – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Tęsinys. Pradžia spalio 16 d. laidoje

DALIA SHILAS

X Muzikos ir kultūros galia sujungia 
skirtingų žemynų ir tautybių žmones

Teri ir Herb nematė sekmadienio šventės daly-
vių eitynių į Vingio par ką ir baigiamojo koncerto ten.
„Mes dvi valandas važiavome į 20-ojo amžiaus pra-
džios dvarą, – pasakoja Teri,  kur vyko nuostabus
mūsų draugės Jūratės Švedaitės koncertas.”

„Baisogala, – pasakoja Herb, – tai mažas mies-
telis, dvi valandos kelio į šiaurę nuo Vilniaus. Jame
yra 1905 m. pastatytas Baisogalos dvaras, ku riame
nuo Sovietų laikų įsikūręs Gyvulininkystės insti-
tutas. Didingas pagrindinis pastatas turi koncertų
salę su skliautinėmis lubomis, joje ir koncertavo
mūsų draugė Jūratė kar tu su baritonu ir puikia
akompanuotoja. Jie pasirinko kūrinius iš operos ir
muzikinio teatro repertuaro. Ne paprasta!”

Štai kaip Jūratė prisimena tą liepos savaitę:
„Mano dviejų mėnesių tarptautinio koncertinio
turo Izraelis – Italija – Lietuva metu, buvau pa kviesta
dalyvauti gimtinėje rengiamuo se Tytuvėnų ir Pa-
žaislio tarptau ti niuose muzikos festivaliuose. Pažais -
lio koncertas vyko Kauno Naciona linėje Filharmo-
nijoje, o Tytuvėnų – Baisogaloje. 

Didžiausia staigmena, malonumas ir garbė šią
vasarą buvo Teri ir Herb Motley atvykimas į Lietuvą,
o ypač – į koncertą atokioje Baisogalo je. „Žvaigždės”
taip lėmė, kad mano amerikiečiai draugai galėjo at-
vykti ir išgirsti mane. 

Jie ne šiaip draugai, tai „Monad nock” choro na-
riai, kurie praėjusią žiemą, Jūsų pačios, Dalia, žo-
džiais ta riant, ‘padovanojo mums mūsų pali ki mą’ –
lietuviškos muzikos kalėdinį koncertą, kuriame
nuskambėjo ir Kristinos Vasiliauskaitės „Magnifi -
cat”, ir keletas „Lietuvos” ansamblio meno vadovo,
kompozitoriaus Gied riaus Svilainio kūrinių. 

Tai iš tiesų nuostabi istorija apie meno, muzi-
kos ir kultūros galią, kuri sujungia skirtingų žemynų
ir tautybių žmones. Buvau ne tik nustebusi, bet ir
nepaprastai susižavėjusi jų noru dar artimiau su-
sipažinti su lie tuvių kultūra. Jie buvo taip sužavė-
ti ir tikrai galiu sakyti, pakerėti, Lie tuvos kultūros,
kad nusprendė pasi semti daugiau tos patirties…

Jiems viešint Lietuvoje teko drau ge nueiti į Dai-
nų šven tės kanklių koncertą Šv. Jonų bažny čioje. Ma-

nau, kad koncertas jiems paliko didelį įspūdį, ne tik
ypatingo muzikos ir instrumentų unikaliu gro žiu, at-
likėjų profesionalumu,  bet ir dėl publikos susido-
mėjimo ir dėmesio. 700 vietų salėje nebuvo net lais-
v os vietos stovėti. O po koncerto jiems teko susipa-
žinti ir su kompozitoriumi Giedriumi Svilainiu”, –
pasakoja Jūratė.

Apgailestauju, kad tarp ilgų šo kių repeticijų, ne-
bespėjau patekti į sausakimšą bažnyčios salę, kur taip
pat buvau pakviesta kartu su garbingais svečiais pa-
siklausyti Kristinos naujojo kūrinio. Dėl dalyvių ei-
tynių į Vingio parką negalėjau vykti ir į Jūratės kon-
certą Baisogaloje. 

Vietiniams lietuviams senas Bai sogalos dvaras
yra gerai žinomas. Didelė salė su balkonu – nuosta-
bi vie ta kameriniams koncertams. Tą lie pos 6-ąją, pir-
mojo suvienytosios Lie tuvos valstybės valdovo, ku-
nigaikš čio Mindaugo vainikavimo karaliumi šven-

tę – Valstybės dieną, Jūratė Šve daitė koncertavo su
savo kolegomis, Lietuvos Muzikos ir teatro akade-
mijos docentais, baritonu Dainiumi Pui šiu ir pianiste
Audrone Kisieliūte.

„Mūsų programa buvo gan mišri, – tęsia Jūratė,
– bet bandėme jos neap sunkinti ir išlaikyti vasariš-
ką nuotaiką, dainavome operines arijas ir duetus, lie-
tuvių ir amerikiečių kompozitorių kūrinius, dainas
ir due tus iš miuziklų. Po savaitės tokį patį koncertą
surengėme ir Pažaislio festivalyje, Kauno Naciona-
linėje Filharmonijoje.

Galiu drąsiai pasakyti, kad my liu mūsų lietu-
višką žiūrovą, kuris visada labai šiltai priima. Ir taip
pat pasidžiaugti, kad Audronė Kisieliūtė buvo pa-
kviesta kartu su manim koncertuoti Connecticuto ko-
legijoje ir Floridos valstijoje kitų metų kovą. Taigi,
turėsime dar vieną nuostabią progą pabendradar-
biauti ateinantį pavasarį”, – džiaugiasi Jūratė.

Apsilankė Šaltojo karo muziejuje

„Ar žinote, kad vienas iš Šiaurės vakarų Lietu-
vos parkų slėpė požemi nę raketų bazę? – tęsia ke-
lionės įspū džius Herb. – Ji buvo surasta 1991 m., iš-
ėjus sovietams! Be abejo, vietiniai žemdirbiai žino-
jo, kad kažkokia dide lė paslaptis ten slypi, bet dau-
guma Lietuvos žmonių, aišku, nieko nenumanė.
Taigi, toje bazėje buvo įkurtas ir atidarytas ‘Šaltojo
karo muziejus’.”

Šiek tiek padiskutavę, visgi nusprendėme išsi-
nuomoti automobilį 3 valandų kelionei ir aplanky-
ti muzie jų. Važiuoti nebuvo sunku, keliai at rodė daug
geresni nei „trečiojo pa sau lio New Hamshire”. 

Automobilis pasitaikė gan neblogas, tik buvo
sunkumų jį mums pastatyti mieste, ir dar daugiau
kilo keb lumų, kai turėjome grąžinti jį oro uoste, prieš
išskrisdami iš Lietuvos. Padarėme klaidą, sumokė-
dami debi to kortele, kuri kitaip nei kreditinė, netu-
rėjo draudimo.

„Šaltojo karo muziejus” buvo įrengtas buvusio-
sios raketų bazės po žeminiuose bunkeriuose. Pačią
bazę 1968 m. paslapčia pastatė atvežti dar bininkai.
Joje buvo keturios 25 met rus vertikaliai į žemę su-
leistos ra ketų šachtos, iš viršaus uždengtos nesu-
sprogdinama cemento danga. Gy nybos pasaulyje vis-
kas greitai keičiasi, todėl jau 1978 m. šie įrengimai
buvo pripažinta pasenusiais ir  Sovietų tiesiog palikti,

Prisimenant vasarą – 2
Lietuviškos liepos prisiminimai lietuvių ir Lietuvos svečių akimis

Iš kairės: Kristina Vasiliauskaitė, Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Dalia Shilas kartu su sūnumi.
Dalios Shilas asmeninio albumo nuotr.

„Sambūrio” šokėją, Bostono lituanistinės mokyklos buvusį mokinį ir mokytoją Aric LeBlanc (paskutinėje eilėje ketvir-
tas iš kairės) kelionė į šokių šventę maloniai pribloškė.
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Teri Motley kartu su gidu Šaltojo karo muziejuje. Herb Motley nuotr.

– aišku, išve žus pačias raketas. Tokias dideles ra-
ketas mes daug metų matydavome per Gegužės 1-
osios paradų translia cijas iš Raudonosios aikštės
Mask voje. 

Vertingesni daiktai daugybę metų buvo vagia-
mi, kol, Europos Sąjungai skyrus paramą, buvo įkur-
tas muziejus.

Lankytojai muziejuje gali pama tyti tos bazės
įrenginio likučius ir su sipažinti su abiejų pusių Šal-
tojo karo perdėtos retorikos istorija. Geriau siai tai
atspindi rodomas filmas apie Kubos raketų krizę.
Matydamas bun kerio gylį, gali pajusti, kokia įtam-
pa tvyrojo tarp abiejų supervalstybių tuo Šaltojo
karo laikotarpiu, kai ne daug trūko, kad prasidėtų
tikras ka ras – šaudymas ir bombų sprogdinimas.

Turėjome labai gerą gidą, muzi kos studentą, ku-
ris gerai išmanė politiką. Taip pat pasinaudojome
ausi nėmis, per kurias galėjome klausytis pasako-
jimo anglų kalba.”

„Lietuva yra graži, sudėtinga, įdomi šalis,
apdovanojanti pasiry žusį ją pamatyti,

keliautoją” 

Grįždami iš muziejaus į Vilnių, pakeliui ap-
lankėme Kauną, antrąjį šalies miestą. Tai dar vie-
nas žavingas senamiestis prie upės. Jo centrinėje gat-
vėje automobiliais važiuoti drau džia ma, ir ji buvo
tiesiog užpildyta il gas vasaros dienas švenčiančių
links muolių.

Pasenusios roko muzikos garsai aidėjo aplinkui
dar vienoje, pilnoje jau nų žmonių, baroko aikštėje.
Kau nas tik trumpą laiką buvo šalies sos tinė, etni-
niu požiūriu šis miestas, pa lyginus su kosmopoli-
tiniu Vilniumi, yra lietuviškesnis. Vaikai, augdami
sovietiniame Vilniuje išmoko rusų kalbos iš kitų vai-
kų, kurių tėvai buvo atvežti ten gyventi. Kaune vai-
kai tokios galimybės neturėjo.

Lietuva vis dar gyvena sovietų oku pacijos še-
šėlyje. Dabar, po daugiau nei 20-ties metų, po 1991-
ųjų išsivadavimo ir nepriklausomybės atkūrimo,
daug pastatų, kurie sovietų lai kais buvo panaudo-
ti kitiems tiks lams, yra restauruoti ir vėl pradėti
naudoti pagal paskirtį.

Mūsų dviejų kelionių automobiliu metu matė-
me atvirus dirbamus laukus. Labai lengva įsivaiz-
duoti, kaip kadaise savo amžiui būdingu greičiu ly-
gumomis praūžė Napoleo no, nacių ar Rusijos ka-
riuomenės.

XVII amžiaus Lietuva pati buvo stipri valstybė,
kartu su Švedija ir Lenkija valdanti pietus iki pat
Kry mo. „Valdovų rūmai” Vilniuje šalia Katedros –
nuostabus Lietuvos istorijos muziejus. Jis prasideda
archeo logine ekspozicija rūsiuose, kur parodyti
skirtingų amžių pastatų pama tai. Kylant aukštyn –
puiki pažintis su ilga, sena istorija ir eksponatais
bei meno darbais iš kiekvieno periodo.

Prieš keletą metų pradėtas ir pa garsėjęs kaip ne-
vykęs projektas, mu ziejus mus sužavėjo gražiu ir iš-
maniu istorijos pristatymu. Deja, mes pasilikome
per mažai laiko deramai apžiūrėti ekspoziciją.

Vilniaus universitetas, įkurtas 1579 m., tuo pa-
čiu politinės stiprybės ir gerovės laikotarpiu kaip
ir didelės bažnyčios bei civiliniai pastatai. Kai Lie-

tuvos šlovė praėjo, Vil nius tapo tarsi užkampiu, nu-
tolusiu 100 mylių nuo jūros ir praradusiu savo
svarbą, taigi ne itin patrauklus grobis. Šiandien mes
galime grožėtis senamiesčio architektūros turtin-
gumu su nepasikeitusiu gatvių planu ir pastatais.

Lietuviai yra labai religingi. Ta ry biniais laikais
dauguma bažnyčių buvo „pasiskolintos” ir naudo-
jamos ne pagal paskirtį, bet tikintieji nebuvo per-
daug persekiojami. Sekmadienį matėme, kaip Kate -
drą keletą kartų užpildo į pamaldas atėję žmonės.
Trys statulos, sovietų kažkada nuimtos, vėl stovi virš
grai kiško portiko.

Kitas niūrus „blogio imperijos” paminklas yra
„Genocido aukų” muziejus. Šiandien kiekviename
išo ri nės sienos luite yra išgraviruoti Sovietų reži-
mo aukų vardai. Ironiš ka, kad muziejus yra šalia
Muzikos akademijos, kur mes susitikome su Jūra-
te papietauti”, – pasakoja Herb.

Per dvejas išvykas iš Vilniaus, – prideda Teri, –
pamatėme nemažai ir užmiesčio, tai gražūs, lygūs
laukai perskirti miško plotais.

Miestai pilni gražių bažnyčių, kurias po 46-erių
sovietinių metų iš niekinimo reikėjo restauruoti. Lie-
 tuva siaubingai nukentėjo nuo rusų ir vokiečių oku-
pacijų, bandančių su naikinti jos kultūrinę tapaty-
bę.

Ir nors šimtai tūkstančių žmonių buvo oku-
pantų nužudyti, nors yra muziejai bei paminklai au-
koms ir re zistencijos kovotojams pagerbti, daugu-
ma lietuvių žiūri su viltimi į ateitį, o ne gręžiojasi
atgal. Šiuo atžvilgiu mes ne šiaip grožimės tautiniais
kostiumais ir muzika, o veikiau žavimės jais, kaip
drąsiu Lietuvos iš skirtinumo patvirtinimu. 

Dar vienas ypatingas Lietuvos nacionalinės
šventės bruožas – ‘žvaigž  džių’ nebuvimas. Neskai-
tant kelių modernių atlikėjų pirmąjį va karą, visi kiti
buvo grupiniai pasiro dymai be didelių garsenybių,
ir visi sin chro niškai koncertavo.     

Jeigu būtume turėję daugiau lai ko, būtume dau-
giau pamatę ir patyrę. Lietuva yra graži, sudėtinga,
įdomi šalis, apdovanojanti pasiryžusį ją pamatyti ke-
liautoją”, –- apbendrina įspūdžius Teri.

„Važiuokite! Jūs būsite pra tur tin ti ir nuste-
binti”, – baigia savo kelionės pasakojimą Herb.

Mūsų kelionę Lietuvoje tęsiau mokindama
sūnų lietuvių kalbos, ro dydama naujas istorines vie-
tas, tradicijas, maistą ir žmones – nuo žemdir bio iki
prezidento. Kai mes su Kris tina Vasiliauskaite ėjo-
me iš naujai perrinktos Prezidentės Dalios Gry baus-
kaitės inauguracinio koncerto, mano sūnus sušuko
angliškai: „Labas, Prezidente. Aš – iš Bostono”. Jai
pasisukus link mūsų, minia džiaugsmingai prasi-
skleidė, ir kažkas tą ypatingą akimirką įamžino fo-
tografijoje. Grįžus, mano sūnus šiuo prisiminimu pa-
sidalino ir Bostono lituanistinėje mokykloje, kurioje
jau antrus metus aš mokytojauju.

Bastilijos dienos iškilmės Pran cūzijos amba-
sadorės residentūroje Vilniuje subūrė mano žur-
nalistikos laikų kolegas ir padovanojo dar daugiau
malonių prisiminimų.

Buvo nuostabi lietuviška liepa.

Dalia Shilas – Bostono lituanis tinės mokyklos
mokytoja, žurnalistė, fotografė, „Sambūrio” šokėja.

Rytų pakrantė: 
Kas? Kur? Kada?
CT – Mirusiųjų paminėjimas 

Sekmadienį, lapkričio 2 d., 10 val. r., Marijos Nekalto-
jo Prasidėjimo seserys kviečia atvykti į seselių sody-
bą Putname, ir skiriant laiko maldai, paminėti Vėlines.
Dienotvarkėje: kon  fe rencija – Popiežiaus Pranciš-
 kaus mokymo poveikis, šv. Mišios – už mūsų šeimų ir
vienuolijos rėmėjų mirusiuosius, pietūs, kapų lanky-
mas, žvakučių uždegimas, šiais me tais palaidotų as-
menų kapų bei naujų antkapių šventinimas. Išsau-
gokime ir minėkime šią katalikams ir lie tu viams bran-
gią Vėlinių tradiciją. Apie savo dalyvavimą iki spalio
29 d. pra šome pranešti: telefonu: 860-928-7955 arba
el. paštu: sesigne@gmail.com. Ren ginio vieta: Putnamo
seselių so dyba, 500 Liberty Highway, Putnam, CT.

nJ – Liaudies teatras vaikams

Sekmadienį, spalio 26 d. 1:30 val. p. p., Elizabeth, NJ
parapijos salėje svečiuosis K. Glinskio teatro grupė iš
Jurbarko su B. Pukelevičiūtės spektakliu vaikams „Ri-
mas pas Kęstutį”. Prieš spektaklį galėsite pasivaišinti
karštais pietumis, kava ir saldumynais. Renginį orga-
nizuoja Elizabeth Lietuvių Bendruomenė su JAV Lie-
tu vių Bendruomenės pagalba. Visas pel nas bus ski-
riamas parapijos baž nyčios išlaikymui. Daugiau in-
formacijos tel. 908-918-0441. Bilietai tiek su augusiems,
tiek vaikams – 10 dol., vaikams iki 2 metų – nemoka-
mai. Renginio vieta: Šv. Petro ir Povilo baž nyčios pa-
rapijos salė, 211 Ripley Pl., Elizabeth, NJ.

nY – Kvartetas „Rasa Rasa” 

Penktadienį, spalio 24 d., 9 val. v., „Nublu” klube gros
kvartetas „Rasa Rasa”: Liudas Mockūnas – saksofo nas,
Jonaton Haffner – gitara, Aaron Keane – kontrabosas,
Dalius Naujo – mušamieji. Renginio vieta: „Nublu” klu-
bas (62 Avenue C, tarp 4/5 Street, East Village, NYC,
NY).

nY – Mados dizaino paroda

Šeštadienį, lapkričio 1 d., 6 val. p. p. New Yorko
menų centre „The Foundry for Art Design + Culture”
įvyks rūbų dizainerės Vilmos Mares mados dizaino ins-
taliacijos pristatymas – „Eglė žalčių karalienė” pasa-
 kos motyvais. Parodoje bus galima pa matyti senovės
baltų rūbų interpre taciją, o taip pat penkis Vilmos Ma-
res rankomis sukurtus didžiulius siūtinius gobelenus
pasakos motyvais bei devynias originalias rituali nes
vėliavas. Parodą aplankyti bus galima savaitgaliais nuo
1 iki 4 val. p. p. iki lapkričio 23 d. Renginio vieta: „The
Foundry for Art Design + Cul ture”, 119 Remsen St., Co-
hoes, NY.

PA – Lietuviška mugė

Lapkričio 1–2 d. vyks Philadel phi  jos Lietuvių namų me-
tinė, jau 38-toji mugė. Ši mugė yra skirta suburti lie-
tuvius iš artimų ir tolimų rytinio pakraščio kampų, pa-
sidžiaugti ir gė rėtis lietuvių kultūra ir bendruo me ne
bei rinkti lėšas Lietuvių namų iš lai kymui. Daugiau in-
formacijos: http://lithuanianmha.org/clubs-and-ac-
tivities/muge-lithuanian-fair/. Sa va noriai, galintys
pagelbėti organizaciniuose reikaluose kviečiami  re-
 gi struotis info@lithuanianmha.org. 

PA – Išsaugokime lietuvišką parapiją

Kiekvieną spalio sekmadienį vi sose Philadelphijos pa-
rapijose yra skaičiuojami šv. Mišių dalyviai ir jų skai-
čius pranešamas arkivyskupijai. Pagal dalyvių skaičių
bus sprendžiama parapijų ateitis – kurios bus už da-
romos ar sujungiamos. Jeigu jums svarbu turėti savo
lietuvišką parapiją, kviečiame visus su šeimomis at vykti
kiekvieną spalio sekmadienį į lietuvišką Šv. Andriejaus
parapiją ir dalyvauti 10:30 val. r. lietuviškose šv. Mišiose,
o po jų, parapijos salėje pa bendrauti su senais ir nau-
jais draugais. Bažnyčios adresas: 19 ir Wallace St., Phi-
ladelphia, PA 19130.
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skaut YBės keLias

FIL. RITA LIKANDERYTĖ-RAŠYMIENĖ

A.a. skautas vytis v. sl. Paulius
Tomas Alekna gimė 1962 m.
rugpjūčio 21 d., Čikagoje.

Augo lietuvių veikėjų, skautininkės
Vandos ir aktoriaus a. a. Arnoldo Alek-
nų šeimoje kartu su vyresne sesute
Audra. Ma no pirmas susitikimas su
Pauliiumi buvo Kernavės tunto sto-
vyklose, kur jis lakstė su kitais mažais
berniu kais, nes jų mamos buvo skau-
tų va dovės, virtuvės šeimininkės ar
sto vyklos viršininkės. Jis buvo vienas
„kernavyčių”.  (Kernavės tunto sesės
– kernavietės, – o Kernavės tunto bū-
simieji skautai vyčiai „kernavyčiai”).
Jau ir tomis dienomis jis mėgo su vi-
somis sesėmis pakalbėti, pajuo kauti, ir
už kasyčių patempti. Paulius lankė
Donelaičio lituanistinę mokyklą, buvo
vadovas ir laužvedys skautų stovyk-
lose, žaidė krepšinį su „Litua nicos” ko-
manda, grojo gitara „Lieps nos” or-
kestre, studijavo chemijos mokslus
„Rutuliuke”  (University of  Illinois –
„Circle”), dirbo įvairiose įstaigose,
sukūrė šeimą ir persikėlė gyventi į Cal-
gary. Šių metų liepos 20 dieną Dievulis
per anksti pašaukė brolį Paulių į savo
amžinus namus. Paulius tą dieną darė
paskutinį ge rąjį darbelį, padėdamas vy-
resnio am žiaus kaimynui tvarkyti sto-
gą. Tavo gyvenimas pradingo kaip pa-
vasario žiedai po audros. Tavo šypsena,
meilė ir išmintis bus vaisinga daugy-
bę metų. Tavo linksma, skaidri siela gy-
 vens Kristuje amžinai.

Kas iš tikrųjų buvo tas Paulius
Alekna? Pirmiausia jis buvo sūnus,
brolis, anūkas, pusbrolis, krikšto sū-
 nus, vilkiukas, skautas, toliau jaunasis,
tėvas, dėdė, žentas, švogeris, spor tinin-

kas, studentas, skautas vy-
tis, vadovas, muzikantas,
dainininkas, laužavedys,
šposininkas, šokėjas, spin-
 dulietis, išdykėlis, plepu-
tis, bet svarbiausia – jis
buvo visų draugas. Jis vi-
siems turėjo ir laiko, ir
noro,  ir šypseną. Jis vi-
suomet buvo gerai nusitei-
kęs, linksmas, mėgstantis
kal bėti ir pokštauti. Jis ga-
lėjo kalbėti su visais apie
viską. Aš paprašiau keletą
Pauliaus artimesnių drau-
gų pasakyti kuo jis buvo
ypatingas ir visų atsaky-
mai buvo tie patys – jis
buvo nepaprastai geros šir-
dies žmogus. Jis labai mėg-
davo išdykauti, bet dažnai
pa dėdavo kitiems, net jeigu
jam pačiam tuo laiku buvo
labai sunku. Jis mokėjo
kalbėti, bet tuo pačiu mo-
kėjo klausytis. Jam rūpėjo,
kad draugams būtų gerai ir
jis pirmiau apie juos pa-
galvojo negu apie save. Jis
buvo charizmatinė asme-
nybė, kuri mokėjo prie savęs pritraukti
žmones. Jis tu rėjo gerą humoro gyslelę
ir tas atsi spindėjo jo  akyse. Taip, jis
buvo šel mis, išdykėlis, ir mielai visus
kibino ir erzino, bet tai buvo jo malo-
nybės, ypatybės. Jis mokėjo kitus pra-
juokinti ir darydavo viską, kad draugai
nu sišypsotų, net jeigu reikėjo eiti į lau-
ką per lietų ir šokinėti per balas, arba
kalbėtis per visą vakarą apie viską ir
apie nieką, arba groti gitara su savo
muzikantais draugais iki paryčių ma-
mos garaže... 

A†A s.v.vsl. Paulių Alekną prisimenant

Paulius su savo šeima ir motina Nuotraukos iš šeimos archyvo

Paulius įstojo į „Spindulio” tauti-
nių šokių grupę maždaug 1979 me tais
ir nuo to laiko mano ir mūsų visų gy-
venimas pasikeitė. Mūsų gyvenimas
pasidarė linksmesnis ir šviesesnis,
nes jame atsirado Paulius. Jį vi sur ly-
dėjo šypsena, dainos ir juokai. Jis nuo
pat pirmų dienų krėtė ten šposus.  At-
ėjęs šokti, vadovei Rasai jis prisistatė
kaip Jonas. Rasa visą laiką jam saky-
davo – Jonai, tu stok čia. Paulius ne-
juda. Rasa vėl jam sako – Jonai, ateik
čia. Mes visi sprogda vome juokais.
Pagaliau po kiek laiko, Paulius Rasai
pasakė – aš ne Jonas, mano vardas Pau-
lius. Po šokių repe ticijos dažnai va-
žiuodavome kur nors pavalgyti. Kar-
tais į „Denny’s” resto raną, kur jis labai
mėgdavo paerzinti visus šokėjus –
arba kad lėtai valgo, ar per greitai val-
go, ar keistai juokiasi. Kartais va-
žiuodavome į „Taco Bell”. Čia Paulius
mums duodavo įšūkį paragauti, kartais
net išgerti jų taco sauce. Tais laikais tas
taco sauce buvo keturkampiuose iš-
metamuose pakeliuose, ne taip kaip da-
bar. Rei kėjo tik dangtelį nuiimti, ir vis-
kas. Paulius mums parodė, kaip reikia
centus išvalyti. Prašydavo kuo nešva-
riausių centukų ir juos įmerkdavo į tą
padažą. Centukai išeidavo švarūs, gra-
žūs, beveik naujutėliai. Ir Paulius šyp-
sosi, sakydamas – įsivaizduokite, ką tas
padažas daro jūsų skrandžiui – pats pil-
damas tą padažą ant savo maisto.

Per šokių repeticijas ruošdavo-
 mės vakarėliams, pokyliams. Kur ki tur
mes galėtumėme taip gerai pasi rodyti,
jeigu ne savo tėvams.  Paulius čia šok-
davo ir solo – ar skarelę užsirišęs ant
galvos kaip jauna mergelė per šokį
„Dar ne tavo valioj”, ar pirš lys per „Do-
vanų šokį” ir „Zanavykų aplinkinį”
(Pauliaus pramintu  „ba ra vykų išro-
viku”). Šis šokis jam la bai patiko, nes
jis buvo vienas piršlys taip 8 gražių lie-
tuvaičių. Kadangi „Spindulys” pradė-
jo savo veiklą Jau nimo centre, tai pir-
mieji pokyliai irgi Jaunimo centre.
Reikėdavo paruošti scenos grindis,

kad jos nebūtų sli džios. Paulius sakė,
kad reikia grin dis išplauti su Coca Cola
– mes taip ir darėme. Grindys tikrai ne-
buvo sli džios, bet limpančios. Vos ga-
lėjome kojas pakelti. Ačiū Pauliau, už
tą „deimantinį” pasiūlymą!

Tais laikais vadovė Rasa gyveno
mažame butelyje virš tėvų krautuvės
Lemonte. Į šį butą buvo labai lengva įsi-
laužti. Paulius ir keli kiti spindu liečiai
su sviestiniu peiliu įsilauždavo į Rasos
butą ir  perstatydavo visus jos baldus.
Ant sienos keturios di de lės raidės
buvo sudėtos žodį R-A-S-A. Paulius
sukeisdavo tas raides, tai ARAS, tai į
SARA. Išėję iš buto laukdavo, kol Rasa
sugrįš namo. Ir kiek čia būdavo juokų! 

Su šokių grupe būdavo daug gast-
rolių – kai kur reikėjo pernakvoti, ki-
tur išvažiuodavome tik vienai die nai.
Su Pauliumi keliavo ne tik jo gitara, bet
ir jo mylimas TAB gėrimas. Jis niekur
nekeliavo be šių dvejų dalykų. Mums
atrodė, kad tos TAB skardinės buvo be-
dugnės, nes rankoje jis visą laiką turėjo
pilną skardinę. Tik jokiu būdu nega-
lėjome su TAB išplauti Jaunimo cent-
ro scenos grindų – čia tai, pagal jį,  būtų
didelė nuodėmė. Paulius mokėjo visus
prajuokinti su savo dainomis ir išsi-
reiškimais, ypač kai keliavome. Štai
pora jo išmintingiausių išsireiš kimų –
ir aš juos turiu pasakyti angliškai,
nes jie tikrai nesiverčia į lietuvių kal-
bą – The Tidy Bowl man; the flying spin-
doolies; iškaba mašinų taisymo garaže
kurioj raidės tuoj buvo pakeistos į – yes
tim we have underwear coating; if  you
don’t speak Lithuanian, learn…Mes
visi branginame savo mėgstamiausius
Pauliaus juo kus ir išdaigas. Ir tais
prisiminimais nuolat gyvensime.

Be šokių, „Spindulys” turėjo ir
teatro būrelį. Vaidinome mokyklos
vakarėliuose trumpus vaidinimėlius,
parašytus jau į amžinybę iškeliavu sių
Agnės, Rasos ir Arvydo. Dabar Paulius,
su šiais gerais bičiuliais, galės jau
danguje toliau kurti, vaidinti, šokti ir
dainuoti. Teatro būrelis Pau liui buvo



7DRAUGAS 2014 SPALIO 23,  KETVIRTADIENIS

kina, kad Sąjūdžio patirtis primena,
jog kritiniais momentais galima su-
laukti labai nemalonių staigmenų.
Gal Są jūdžio laikais buvo nemalo-
nių staigmenų (daug jų neprisimenu),
bet bu vo pasiekta iki tol neregėta ir po
to nebeatkurta vienybė. Spurgai tos
vienybės negana. Jo nepasitenkini-
mas, jog „da lis pilie čių įvykius ver-
tina savaip”, sietina su totalistinio so-
lidarumo ilgesiu ir nepakantumu bet
kokiems nukrypimams nuo vienos
tiesos. 

Jei Rusijos propagandos įtaka
yra pervertinama, tai Lietuvos vals-
tybės ir žiniasklaidos gebėjimas for-
muoti savo piliečių nuostatas yra ra-
dikaliai nuvertinamas. Rusijos pro-
pagandai priskiriamos beveik misti-
 nės galios, o Lietuvos poveikio prie-
 monės laikomos impotencijos įkūni-
jimu. Taip tikrai nėra. Nors lig šiol ne-
skirta pakankamai dėmesio pilieti-
niam ir patriotiniam auklėjimui, vis
dėlto mokykla, Bažnyčia, valstybė, pa-
triotinė retorika, istorijos va do vėliai,
televizija ir radijas, iškil min gos šven-
tės ir renginiai bei dau gelis kitų
priemonių skiepija pagarbą valstybei
ir tautai. Nors žinia sklaida vis dau-
giau dėmesio skiria stiliui, seksui ir
sportui, yra ir rim tesnių patriotiz mą
skatinančių laidų. Be to, tikrų ar
menamų krizių atvejais susitelkiama
ir veikiama vienin gai, – mano nuo-
 mo ne, perdėm vienin gai, nes atsisa-
 koma reikiamo kritiškumo, pasi-
duodama bandos mentalitetui. Tur-
būt yra nemažai žmo nių, kuriems
nepriimtina, kad kiti galvoja savaip.
Jų nuomone, privalu galvoti vienaip,
taip, kaip jie galvoja, kaip galvoja visi
„dori” ar „patriotiškai”, ar „valsty-
biškai” nusiteikę žmonės. Galvoji-
 mas savaip yra lyg iššūkis, rizikinga
laikysena, kuri gali sukelti nema-
 lonių pasekmių bei rodo supratimo ir
solidarumo stoką. Ne neigiu, kad ga-
 lėtų būti itin išskirti nės aplinkybės
(nors man sunku jas įsivaizduoti), ku-
riomis reikia ypatingo susitelkimo,
gal net geležinės vienybės, sie kiant iš-
vengti gresian čios nacionalinės ka-
tastrofos. Bet mes negyvena me to-
kiais laikais, ir net Sąjūdžio me tais,
kai buvo kovojama už laisvę, ne mažai
žmonių, ypač Maskvai ištikimi par-
tiečiai, galvojo savaip, bet Lietuva ne-
žlugo. Nenoriu romantizuoti galvoji-
mo savaip, nes sa vaip galvojantys,
kaip ir kiti mirtingieji, gali klysti, jų
mintis gali sukelti neapykanta, iš-
 kreip tas pasau lėvaizdis, nežinojimas,
nesusipratimas, išdavystė. Minties
vienybė tu rėtų kelti susirūpinimą,
nes visuo menėje vieningas padėties
supratimas neatsiras spontaniškai, be
sistemingo gyventojų įtaigojimo.

(...) Kyla ir Rusijos laidų retran -
sliavimo draudimo klausimas. Nors
didėja spaudimas imtis griežtesnių
prie  monių, kol kas laikomasi gana
santūriai. Balandžio pradžioje teis -
mas trims mėnesiams apribojo ka-
nalo „RTR Planeta” laidų transliaci-
jas, o kiek anksčiau  ir rusiško kana-
lo „NTV Mir Lithuania” retranslia-
cijas. Tada buvo ir siūlymų sudaryti
tarp žinybinę darbo grupę, kuri tar-
tųsi su teisėsauga dėl rusiškų kana-
lų kelia mų informacijos saugumo
problemų. Ne tik teisėsaugos organai
bet ir Lie tuvos radijo ir televizijos ko-
misija rūpinasi informacijos erdve.
Kultū ros ministras Šarūnas Birutis
rugpjūtį pasakė, kad jo ministerija

kuria darbo grupę, kuri „nustatys
valstybės audiovizualinės politikos
kryptis ir peržiūrės teisinę bazę tam,
kad užtik rintume piliečių teisę į ob-
jektyvią informaciją ir visoms am-
žiaus grupėms saugų, žalos neda-
rantį turinį”.

Siekiantys nutraukti ar apriboti
laidų retransliavimą aiškina, kad jos
kursto karą ir neapykantą. Ukrai-
noje Rusijos laidos gal turi tokį po-
veikį, bet raginama šias laidas draus-
ti Lietuvoje. Ar čia jos kursto karą ir
neapykantą? Kas turėtų kariauti su
kuo? Ar Lietuvos rusai skatinami
pul ti Lietuvos ukrainiečius, gal ir
lietuvius, ar atvirkščiai? Panašūs
klausimai savaime kyla dėl galimo ne-
apykantos kurstymo. Žodžio laisvę ga-
lima riboti, kai yra tiesiogiai skati-
namas smurtas ar kai yra reali gali-
mybė, kad kraštutinės nuomonės
reiškimas sukels smurtą. Kad ir ko-
kios būtų atgrasios Rusijos laidos, jos
tokio pavojaus Lietuvoje nekelia. Nor-

maliomis aplinkybėmis (ir Lietu voje
jos normalios) kiekvienas žmogus
turi spręsti, ką jis žiūri, mato, galvo-
ja. Valstybė neturi užduoties apsau-
goti jį nuo propagandos, kaip ir nuo
pornografijos. Naivu manyti, kad
Lietuvos valdžia arba bet kuri valdžia
gebėtų nepriekaištingai nu tarti, ku-
ris įvykių vaizdavimas yra tiksliau-
sias. Kam bus suteikiama Bi ručio
minima teisė nustatyti, kokia infor-
macija yra objektyvi, koks tu rinys yra
saugus ir nedaro žalos? Koktu net pa-
galvoti. Jokia paslaptis, kad norma-
liai draudžiama tai, kas draudėjui ne-
patinka, o leidžiama reikšti mintis,
kurios jam artimos, o ne objekty-
viausios. Neseniai nuodugni JAV
Aukščiausiojo teismo nutar čių ana-
lizė parodė, kad konservatyviai nu-
siteikę teisėjai labiau gina savo nuo-
statas išreiškiančias mintis, o libe-
ralesnieji teisėjai uoliau palaiko libe -
ralias mintis.

Yra ir pragmatinių priežasčių,
dėl kurių neturėtume skubėti draus-
ti Rusijos laidų retransliavimo. Pir-
ma, draudimas nebūtų itin veiks-
mingas, nes tie, kuriems tos progra-
mos rūpi, vis tiek jas gautų per paly-
dovus ar internetą, ir, ko gero, rastų
priėjimą prie radikalesnių ir net la-
biau iš kreiptų informacijos šaltinių.
Vaka ruose gyvenantys musulmonai
be jokių sunkumų randa ir prisijun-
gia prie džihadistų portalų, kur mo-
koma gaminti bombas ir skatinama
žudyti priešus. Putino gerbėjai nėra
mažiau išradingi. Antra, retranslia-
vimo nu traukimas sukeltų įspūdį,
kad val džia esą draudžia Rusijos lai-
das, nes ji stengiasi nuslėpti, kas iš tie-
sų vyksta Ukrainoje, nenori, kad gy-
ventojai žinotų tiesą apie konfliktą
Ukrainoje. Trečia, aš nemanau, kad
prastuo menė ir rusų kilmės Lietuvos
gyventojai negebės atsispirti Maskvos
propagandai. Tai įžeidžianti nuosta-
ta, kuri kaip tik gali skatinti priešiš-

 kumą Lietuvai bei įsitikinimą, jog jie
nėra traktuojami kaip ištikimi ir vi-
saverčiai piliečiai. Gal ir klystu dėl
liaudies gebėjimo atsispirti Mask-
vos propagandai. Bet vienas dalykas
yra pradėti žvelgti į pasaulį per Mask-
vos prizmę, ir kitas   nusigręžti nuo sa-
vos valstybės arba užsiiminėti prieš -
valstybiniais veiksmais. Pirmasis re-
tai priveda prie antrojo.

Kartais nurodoma, kad Maskva
veikianti keliais frontais ir įvairio mis
priemonėmis. Nesitenkinama gru-
bia propaganda, atvirų Putino ir Ru-
sijos veiksmų teisinimu, bet veikiama
subtiliau, prisidengiant patriotizmu,
ekolo gi niais sumetimais, siekiant į
norimą pusę nukreipti diskusijas in-
terneto portaluose. Neabejoju, kad tai
vyksta, ir kad dar stengiamasi pa-
pirkti ir užverbuoti kai kuriuos as-
menis, teikti finansinę paramą gru-
pėms, gal ir nesąmoningai palaikan-
čias pozicijas, kurios Maskvai nau-
dingos. Šiais at vejais reikia įtaria-

muosius traukti baudžiamojon atsa-
komybėn, jei jie pažeidinėja įstaty-
mus. Vyksta ir ki bernetiniai išpuo-
liai, bet netikslu juos laikyti infor-
macijos karo dalimi. Kiekvienu atveju
yra realus pavojus matyti Maskvos
ranką ten, kur jos nėra arba perver-
tinti jos įtaką. Ma nau, kad Rusija
patenkinta, jog JAV energetikos ben-
drovė „Chevron” bu vo priversta pa-
sitraukti iš Lietuvos. Nutarimą itin
sveikino Seimo narys Algirdas Sysas,
bet ar norime sakyti, kad jo nutarimą
sąmoningai ar nesąmoningai paveikė
Maskvos propaganda? Ilgus metus
Lietuvos kariuomenė nesulaukė tin-
kamo finansavimo, nes Seimas vie-
ningai ignoravo jos poreikius. Ant
rankos pirštų galima suskaičiuoti
žurnalistus, kurie nuosek liai ragi-
no didinti gynybos išlaidas. Ar ir čia
reikia įžiūrėti pa slėptą Mask vos ran-
ką, priskirti nuo pelnus tam, kas va-
dinama Maskvos informacine agre-
sija? Pradėjus eiti šiuo keliu, nežinia,
kur baigsis kelio nė, bet ji baigsis blo-
gai.

Neturiu jokių iliuzijų dėl Rusijos
ir manau, kad reikia reaguoti į Krem-
 liaus propagandą. Bet „informacijos
karas”, kurį veda prezidentė ir žinia -
sklaida, yra nesusipratimas. Pasi-
 kliaujama „drausk ir bausk” psicho-
logija, pažeidinėjami objektyvios žur-
nalistikos principai, su Putinu kovo-
jama jo paties metodais, taip ir pri-
pažįstant, kad tokios priemonės yra
priimtinos. Sveikintina, kad Lie tuvos
elitas šiuo klausimu yra gana vie-
ningas, bet nuogąstauju, kad vie nybę
lydi įtarumas ir apgulties mentalite-
to įsitvirtinimas bei baimė ir nepa-
sitenkinimas, kad dalis piliečių įvy-
kius vertina savaip. Bolševikinio bud-
rumo tikrai nereikia šaliai, dar te-
besivaduojančiai iš sovietinės pra ei-
ties.

„Naujasis Židinys-Aidai”, nr. 6.

proga tikrai žibėti.  Vie name vaidinime,
„Zenobijos fobija”, aš buvau karalienė,
o Paulius – ka ra lius. Jis nutarė, kad
mes abu turėtumėme savo vaidmenis
vaidinti at siklaupę ant kelių, bet nie-
kam apie tai nesakyti. Taip ir padarė-
me. Rasa  ir kiti nežinojo, ką toliau da-
ryti, o mes sau vaidinome lyg taip bū-
tume visi repetavę. Pauliui taip pat pa-
tiko versti dainas. Jis buvo dainų ka-
ralius ir labai mėgo dainuoti – ne tik
stovyklose prie laužo, kur jis buvo įta-
kingas laužvedys, bet ir per šokius, po-
kyliuose. Kai tik išgirsdavome jo pir-
mos tonus – OOOOOO, tuoj subėgda-
vome iš visų kampų ir dainuodavome
mūsų himnu tapusiu „O Spinduly”.  Ki-
tos  Pauliaus mėgiamos dainos buvo
„Pil ki keleliai dulka”, „Žalios pievos”,
„Stovi malūnas prie kelio”, „Rid-dig-
dai, rid-dig-do”, jo pati mėgstamiausia
– „Ėjau per gatvę labai plačią”.  Jų buvo
dar daugiau, bet šios man labiausiai
įstrigo.

Ačiū, Pauliau, kad palietei mūsų
gyvenimus, kad mus pralinksminai ir
prajuokinai, kad dainavai ir šokai kar-
tu. Ačiū, kad buvai. Pasiilgsime tavo
dainų, tavo šposų, tavo šypsenos ir
draugystės šilumos. Mes džiaugiamės,
kad leidai mums būti dalimi savo gy-
venimo. Gaila, kad reikėjo užaugti ir su-
bręsti, kad ilgos mylios mus atitolino.
Mes tave visuomet pri siminsime tokį –
besijuokiantį, besi šypsantį, vaikščio-
jantį su vyčių laz da, dainuojantį dainas

prie laužo, da rantį gerus darbelius.
Girdžiu minty se dabar šiuos žodžius,
lyg Paulius mums sakytų: „Kai aš tu-
rėsiu trum pam Jus palikti, prašau ne-
liūdėti ir neverkti, nesineškite skaus-
mą per ištisus metus. Pradėkite drąsiai
su plačia šypsena. Man ir mano vardu,
gyvenkite ir darykite taip kaip darėte
anksčiau. Negyvenkite vienatvėje ir
tuštumoje, tačiau pripildykite kiek-
 vie ną valandą prasmingais veiksmais.
Ištieskite paguodos ir džiaugs mo ran-
ką ir aš Jus raminsiu ir laikysiu arti,
nes aš Jūsų laukiu danguje.”

Viskas praeina, nebesugrįžta. Lie-
ka tik muzika –  ji amžina. Tu, kaip ir
tos tavo mylimos dainos ir muzika,  lik-
si mūsų mintyse amžinai. Ilsėkis, mie-
las broli, mūsų drauge Pauliau, skau-
tiškoje ramybėje šioje svetingoje že-
melėje. Anksčiau ar vėliau mes vėl
susitiksime ir tęsime savo dainas, šo-
kius ir juokus.

Nuoširdžiausia mano ir mano šei-
mos užuojauta Pauliaus sūnums Arui
ir Audriui, jo mamai sesei Van dai, jo se-
seriai sesei Audrai, jos vyrui broliui
Arui bei jų dukrai sesei Ri mai, ir ki-
tiems giminėms, artimiems ir drau-
gams.

Informacijos karai ir galvojimas savaip 
Atkelta iš 3 psl.

Paulius Alekna

Jei Rusijos propagandos įtaka yra pervertinama, tai Lie-
tuvos valstybės ir žiniasklaidos gebėjimas formuoti savo
piliečių nuostatas yra radikaliai nuvertinamas. Rusijos pro-
pagandai priskiriamos beveik misti nės galios, o Lietuvos
poveikio prie monės laikomos impotencijos įkūnijimu. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LietuVa ir PasauLis

Vilnius (ELTA) – Viešųjų paslau-
gų perkėlimas į elektroninę erdvę,
elektroninis laisvos valstybinės že-
mės fondo žemėlapis, leidimų ir licen-
cijų skaičiaus mažinimas, visuome-
nės antikorupcinio sąmoningumo di-
dėjimas – tokios priemonės aptartos
Teisingumo ministerijoje vykusiame
Tarpžinybinės komisijos kovai su ko-
rupcija koordinuoti posėdyje.

Posėdyje, kuriame dalyvavo mi-
nisterijų, Specialiųjų tyrimų tarny-
bos, Vyriausybės kanceliarijos, Poli-
cijos departamento, nevyriausybinių
organizacijų atstovai, aptartas Nacio-
nalinės kovos su korupcija 2011–2014
metų programos įgyvendinimas ir re-

zultatai.
Posėdyje taip pat iš esmės pritar-

ta Nacionalinės kovos su korupcija
2015–2025 metų programos projektui,
kurį rudens sesijoje turėtų svarstyti
Seimas.

Šiame projekte siūloma įteisinti
galimybę asmenims balsuoti rinki-
muose elektroniniu būdu, viešinti in-
formaciją apie valstybės ir savivaldy-
bių įstaigų pajamas ir išlaidas elekt-
roninėje erdvėje per tam sukurtą in-
formacinę sistemą, deklaruoti ir vie-
šinti politikų, valstybės tarnautojų ir
jiems prilygintų asmenų turtą, paja-
mas ir interesus, stiprinti viešųjų pir-
kimų priežiūrą.

Kovai su korupcija - nauji darbai ir iššūkiai

Teismas leido suimti Neringą Venckienę

Oficialiuose renginiuose skambės 
Europos Sąjungos himnas

Vilnius (ELTA) – Nuo šiol visuo-
se oficialiuose Vilniaus miesto rengi-
niuose, tarp jų ir mokyklose vykstan-
čiose šventėse, su Lietuvos himnu
skambės ir Europos Sąjungos (ES)
himnas. Tai numatyta įsigaliojusiame
Savivaldybės administracijos direk-
toriaus įsakyme. 

Vilnius bus pirmasis miestas ES,

kurio renginiuose bei šventėse skam-
bės abu himnai.

Europos Taryba Ludwig van Be-
ethoven ,,Odę džiaugsmui” pasirinko
savo himnu 1972 m. 1985-aisiais šį him-
ną oficialiuoju bendrijos himnu pa-
tvirtino ir Europos Sąjungos valstybių
ir vyriausybių vadovai. 

Nukabintos dvikalbės gatvių lentelės Vilniaus rajone 

Vilnius („Draugo” info) – Vilniaus apygardos administracinis teismas
(VAAT) nutraukė administracinę bylą dėl dvikalbių lentelių Vilniaus rajono gy-
venvietėse, nes jų nebeliko.

Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje Vilniaus apygardos administra-
cinio teismo prašė įpareigoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos di-
rektorę pakeisti Valstybinės kalbos įstatymo neatitinkančias gatvių pavadinimų
lenteles ant pastatų sienų Vilniaus rajono gyvenvietėse. 

Spalio pradžioje Druskininkuose vykusiame teismo posėdyje paaiškėjo, kad
dvikalbių lentelių nebeliko ir Šalčininkų rajone.

Vilnius (Lrytas.lt) – Jau daugiau
nei metus besislapstančios Neringos
Venckienės paieškoje – naujas žingsnis.
Kauno apylinkės teismas spalio 22 d.
patenkino Kauno apylinkės prokura-
tūros pateiktą prašymą skirti įvairio-
mis nusikalstamomis veikomis įta-
riamai N. Venckienės kardomąją prie-
monę – suėmimą.

Kaip rašoma Generalinės proku-
ratūros pranešime, pagrindiniai įta-
rimai N.Venckienei šioje byloje yra sie-
jami su neteisėtu informacijos apie pri-
vatų asmenų gyvenimą rinkimu, jos
viešinimu bei kitomis nusikalstamo-
mis veikomis, kurios, kaip įtariama
šiuo metu, galėjo būti įvykdytos 2010
metais, kartu su kitu asmeniu subu-
riant organizuotą grupę.

Nesant galimybės įteikti praneši-
mo apie įtarimą, N. Venckienė pripa-
žinta įtariamąja prokuroro nutarimu.
Kitu prokuroro nutarimu yra pa-
skelbta šios įtariamosios paieška.

Šią teismo nutartį per dvidešimt
dienų suimtoji N. Venckienė ar jos
gynėjas gali apskųsti Kauno apygardos
teismui.

Artimiausiu metu bus priimtas
sprendimas dėl papildomų tarptauti-
nių teisinių procedūrų, kurios leistų
šią įtariamąją perduoti Lietuvai.

N. Venckienė Lietuvoje negyve-
na jau daugiau nei metus, paskelbta jos
paieška. Manoma, kad pastaruosius
metus N. Venckienė praleido Jungti-
nėse Valstijose, Čikagoje.

Švedija turi peržiūrėti savo gynybą 

Stokholmas (BNS) – Švedija turi
peržiūrėti savo gynybos pajėgumus, at-
sižvelgdama į didėjančią Rusijos ka-
rinę galią ir pastaruosius įvykius Bal-
tijos jūros regione, Vilniuje teigė nau-
jasis premjeras Stefan Loefven.

Pasak jo, nors Švedija Rusijos ka-
rinės galios didėjimo nelaiko tiesiogi-
ne grėsme, tačiau turi apsvarstyti,
kaip keisti savo karinius pajėgumus.

„Mes matome, kad Rusijos karinė
galia auga – mes to nelaikome tiesio-

gine grėsme Švedijai, tačiau stebime,
kas vyksta regione – didesnį aktyvumą
Baltijos jūroje. Tad, žinoma, mums
reikia peržiūrėti, kokių pajėgumų
mums reikia”, – sakė S. Loefven.

Jis tikino, kad kol kas nėra nau-
jienų dėl galimo Rusijos povandeninio
laivo netoli Stokholmo.

Švedijos kariuomenė nuo penkta-
dienį vykdo žvalgybinę operaciją, ku-
ria siekiama nustatyti galimo užsienio
povandeninio laivo buvimo vietą.

Kinijoje įvykdyta 2,4 tūkst. egzekucijų

Pekinas (1 psl.lt) – Pasaulyje pagal
įvykdomų mirties bausmių skaičių
pirmaujanti Kinija praeitais metais
įvykdė 2,4 tūkst. egzekucijų, pranešė
viena Jungtinėse Valstijose įsikūrusi
žmogaus teisių organizacija, nušvies-
dama retai pasirodančią statistiką, nes
Pekinas šiuos duomenis laiko valstybės
paslaptimi.

Šis skaičius 20 proc. mažesnis ly-
ginant su padėtimi 2012 metais, nurodė
fondas „Dui Hua’ ir pridūrė, jog jis ge-
rokai mažesnis negu 2002 metais, kai

buvo įvykdyta apie 12 tūkst. egzekuci-
jų.

Kinija oficialiai niekaip neko-
mentuoja, tačiau per metus įvykdo
daugiau egzekucijų negu visos kitos ša-
lys kartu sudėjus, sako žmogaus teisių
organizacijos.

2013 metais visose kitose šalyse
mirties bausmė buvo įvykdytą 778 žmo-
nėms, sakoma  organizacijos „Amnes-
ty International” paskelbtoje kasmeti-
nėje ataskaitoje. 

Kijevas (BNS) – Vienas Ukrainos
parlamento rinkimų kandidatas, prem-
jero sąjungininkas, liko gyvas per su-
rengtą pasikėsinimą, per kurį buvo
šaudoma ir susprogdinta granata – po-
litiką išgelbėjo neperšaunama liemenė,
pranešė jo partija.

Volodymyras Borysenka, priklau-
santis premjero Arsenijaus Jaceniuko
partijai „Liaudies frontas”, dabar gy-
domas ligoninėje dėl patirto šoko, su-
kelto pirmojo tokio išpuolio per kam-
paniją prieš spalio 26 dieną vyksiančius
rinkimus, pridūrė pareigūnai.

V. Borysenka buvo užpultas, kai iš-
ėjo iš savo namų Boryspilyje – miega-
majame sostinės priemiestyje, nurodė

partija.
„Pirmiausiai į jį šovė, o tuomet jam

po kojų sviedė savadarbę bombą”, – pri-
dūrė „Liaudies frontas”. Milicija nu-
rodė, kad tas sprogmuo buvo granata,
tačiau neatskleidė, kiek buvo užpuoli-
kų.

„Neperšaunama liemenė išgelbėjo
Volodymyro gyvybę. Jis ją dėvėjo, nes
buvo sulaukęs grasinimų telefonu”, –
rašė partija.

V. Borysenka siekia būti išrinktas
į 450 vietų Aukščiausiąją Radą per pir-
muosius parlamento rinkimus Ukrai-
noje po to, kai vasarį per protestus
buvo nuverstas Maskvos palaikomas
prezidentas Vladimiras Janukovyčius.

Pasikėsinta į Ukrainos parlamento rinkimų kandidatą

Maskva („Draugo” info) – Rusijos
pareigūnai patvirtino, kad sniego va-
lymo mašinos, kuri susidūrė su priva-
čiu Prancūzijos naftos milžinės „Total”
vadovo lėktuvu Maskvos oro uoste,
vairuotojas buvo girtas. Per šią nelai-
mę žuvo „Total” generalinis direktorius
Christophe de Margerie ir trys lėktuvo
įgulos nariai.

Orlaivis „Falcon-50” spalio 21 d.
vėlų vakarą Maskvos Vnukovo oro
uoste susidūrė su sniego valymo ma-
šina. Lėktuvas iš Maskvos turėjo skris-
ti į Paryžių. Visi trys įgulos nariai
buvo prancūzai.

Rusijos prezidentas Vladimiras
Putinas taip pat pareiškė užuojautą.

Beje, magnatas visada labai katego-
riškai pasisakinėjo prieš ES taikomas
sankcijas dėl įvykių Ukrainoje.

„Tai buvo ne siaubinga virtinė
tragiškų aplinkybių, ...o nusikalsta-
mas aplaidumas” pareigūnų, kurie ne-
užtikrino oro uosto darbuotojų pareigų
koordinavimo, sakoma Federalinio ty-
rimų komiteto pareiškime.

63-ejų C. de Margerie trečios pagal
dydį naftos kompanijos Europoje ge-
neralinio direktoriaus pareigas ėjo
nuo 2007 metų. „Total” generalinis di-
rektorius buvo labai gerbiamas naftos
pramonėje. Kompanijoje, kurioje C. de
Margerie dirbo visą savo gyvenimą, jis
buvo vadinamas „Didžiausiais ūsais”. 

Lėktuvo avariją sukėlė girtas vairuotojas 

Rusijoje per lėktuvo katastrofą žuvo Prancūzijos naftos milžinės „Total” vadovas.
AFP nuotr.

Lrytas. M. Kulbio nuotr. 
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VersLo N auJieNos

Siekiama sumažinti verslo nuostolius

Spalio 18 dieną Vilniuje prasidėjo metinis ekonomikos srityje dirbančių Lie-
tuvos diplomatų, komercijos atašė bei viešosios įstaigos „Versli Lietuva”
atstovų susitikimas, į kurį atvyko 57 ekonomikos atstovai, dirbantys 37

šalyse. Pirmoji renginio diena buvo skirta susipažinti su Lietuvos tekstilės ir
aprangos sektoriumi. Diplomatai lankėsi 23-ioje tarptautinėje tekstilės, aprangos
ir ekologiškų inovacijų parodoje „Baltijos mada ir tekstilė 2014”, diskutavo apie
sektoriaus eksporto plėtros galimybes, prioritetines rinkas. Antroje dienos pu-
sėje vyko verslo ryšių mugė, kurioje dalyvavo įvairių pramonės sektorių įmo-
nių atstovai.

Spalio 20 d. ekonomikos atstovus užsienyje priėmė ministras pirmininkas
Algirdas Butkevičius bei ūkio, susisiekimo ir energetikos ministrai. Renginio
dalyviams pristatytos šalies makroekonominio vystymosi tendencijos, dalyviai
diskutavo eksporto plėtros, investicijų pritraukimo ir turizmo srautų didinimo
klausimais, aptarė Ekonominės diplomatijos tarybos veiklą bei koordinuotą Lie-
tuvos institucijų veiklą padedant šalies verslui žengti į naujas, alternatyvias rin-
kas. Surengtos apskritojo stalo diskusijos su 5 universitetų bei atviros prieigos
centrų vadovais.

Ūkio ministras Evaldas Gustas pasidžiaugė augančia Lietuvos ekonomika,
pristatė susitikimo dalyviams dėl Rusijos sankcijų šalies ekonomikai kylančius
iššūkius ir galimybes, pabrėžė ekonomikos diplomatų ir Ekonominės diplomatijos
tarybos reikšmę šalies verslui ir konkurencingumui.

Pasak ūkio ministro, mažoms ekonomikoms, tarp kurių yra ir Lietuvos eko-
nomika, veikimas tik vietinėse rinkose negali garantuoti plėtros ir konkuren-
cingumo augimo, todėl anksčiau ar vėliau joms tenka ieškoti investicijų gamybai
modernizuoti ir inovacijoms diegti, naujoms verslo galimybėms vystyti, ga-
minamai produkcijai ir paslaugoms eksportuoti už savo šalies ribų. Susiduriant
su sudėtingais globalios konkurencijos iššūkiais, ekonominė diplomatija vai-
dina itin svarbų vaidmenį siekiant šalies ekonominės gerovės.

Renginio dalyvių darbotvarkėje didelis dėmesys buvo skiriamas regionams.
Spalio 21–22 d. ekonomikos srityje dirbantys diplomatai, komercijos atašė bei
„Versli Lietuva” atstovai lankėsi Marijampolėje ir Šiauliuose, kur dalyvavo su-
sitikimuose su vietos savivaldos ir verslo atstovais, lankėsi įmonėse.

Šie susitikimai yra rengiami nuo 2000 metų. 
„Draugo” info

Valiutų santykis (2014 metų spalio 22 d.)
1 USD (JAV doleris) – 2,69 LTL 
1 EUR (euras) – 3,45 LTL
1 AUD (Australijos doleris) – 2,37 LTL
1 CAD (Kanados doleris) – 2,39 LTL 
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų – 4,35 LTL 
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,14 LTL

Vyriausybės pasitarime pristatyta Ūkio ministerijos parengta ataskaita,
kurioje apibendrinti rugsėjo mėnesį institucijų nuveikti darbai pagal Vy-
riausybės rekomendacijas, kaip įvairinti Lietuvos eksportą ir mažinti

verslo nuostolius, patiriamus dėl Rusijos paskelbtų sankcijų. Dalis rekomen-
duojamų priemonių jau yra įvykdyta, dalis jų dar bus vykdoma.

Siekdama skatinti naujų verslo rinkų ir verslo partnerių paiešką, Ūkio mi-
nisterija 12,27 mln. Lt padidino finansavimą priemonei „Naujos galimybės”, pa-
gal kurią skatinamas įmonių dalyvavimas parodose, verslo misijose ir kituo-
se eksporto plėtros renginiuose. Įmonės, pasinaudojusios parama, planuoja su-
dalyvauti daugiau nei 1 200 parodų įvairiose šalyse.

Ūkio ministro įsakymu buvo patvirtinta lengvatinė paskolų, paskolų ga-
rantijų ir palūkanų kompensavimo verslui, nukentėjusiam nuo Rusijos sank-
cijų, tvarka. Šioms įmonėms bus kompensuojama 95 proc. metinių palūkanų,
nepriklausomai nuo to, ar jos veikia regionuose.

Švelninant Rusijos embargo pasekmes Lietuvos žemės ūkio produkcijos ga-
mintojams, pradėtas taikyti sviesto, lieso pieno miltelių ir sūrių privatus sau-
gojimas ir pratęstas sviesto ir lieso pieno miltelių intervencijos laikotarpis iki
š. m. gruodžio 31 d.

Rugsėjo mėnesį Seimas pritarė gyvūnų gerovės įstatymo pakeitimui – ri-
tualinis skerdimas bus įteisintas nuo 2015 metų.VšĮ „Versli Lietuva” pradėjo
teikti specialias konsultacijų ir rinkos tyrimų paslaugas. Dėl nemokamos vers-
lo partnerių paieškos paslaugos teikimo paruošė naujas sutarčių ir anketų-pa-
raiškų formas ir išsiuntė jas pageidavimą pareiškusioms įmonėms.

Siekdama išnaudoti diplomatines priemones, Užsienio reikalų ministeri-
ja per Lietuvos Respublikos ambasadas aktyviai dirba su valstybių institucijomis
(potencialiomis eksporto partnerėmis) žemės ūkio ir maisto produktų eksporto
klausimais, taip pat dėl atitinkamų sertifikatų ir importo leidimų išdavimo.

Kad padidėtų ekonominis atstovavimas užsienyje, Vyriausybė išplėtė Lie-
tuvos komercijos atašė Kinijos Liaudies Respublikoje veiklos teritoriją į Korėją,
Mongoliją ir Vietnamą ir Lietuvos komercijos atašė Jungtinėje Karalystėje veik-
los teritoriją – į Omano Sultonatą.                                                     Vyriausybės info

Aptartas ekonominės diplomatijos vaidmuo „Lonely Planet” 2015 m. siūlo aplankyti Lietuvą

Apie keliones ra-
šantis tinklapis
lonelyplanet.com

į 2015 metais vertų aplan-
kyti šalių dešimtuką
įtraukė ir Lietuvą. Tink-
lapio autoriai pažymi, kad
jau nuo sausio 1 d. mūsų
šalyje bus įvestas euras,
kas suteiks dar daugiau
patrauklumo keliauti į
Lietuvą.

Iš lankytinų objektų
paminima Kuršių Neri-
ja, Vilniaus barokinis se-
namiestis, Grūto parkas
bei Kryžių kalnas. 

Straipsnyje taip pat
užsimenama ir apie lietu-
vių domėjimąsi krepšiniu. 

Į dešimtuką taip pat pateko Singapūras, Namibija, Nikaragva, Airija, Kon-
go Respublika, Serbija, Filipinai, Saint Lucia (sala Mažuosiuose Antiluose) ir
Marokas.                                                                                                                    1 psl.lt 

Vidutinis paskaičiuotas mėnesio darbo užmokestis Lietuvoje per metus
padidėjo kukliausiai ir tebėra mažiausias Baltijos valstybėse, rodo Lat-
vijos centrinės statistikos valdybos paskelbti duomenys. Sparčiausiai at-

lyginimai per metus augo Latvijoje, o geriausiai darbo jėga vertinama Estijo-
je.

Skaičiuojant eurais, Lietuvoje vidutinis mėnesio darbo atlygis, neatskaičius
mokesčių, antrąjį šių metų ketvirtį buvo 682 eurai, Latvijoje – 762 eurai, Esti-
joje – 1023 eurai.

Palyginti su tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu, vidutinė paskaičiuota
mėnesio alga Lietuvoje augo 4,6 proc., Latvijoje – 6,4 proc., Estijoje – 4,8 procento.

Per metų ketvirtį (antrąjį šių metų, palyginti su pirmuoju) vidutinis pa-
skaičiuotas mėnesio atlyginimas Lietuvoje padidėjo 1,7 proc., Latvijoje – 2,9 proc.,
Estijoje – 5,8 procento.                                                                                                 BNS

Atlyginimai Lietuvoje auga kukliausiai 

Premjeras A. Butkevičius dalyvavo susitikime su ekonomikos srityje dirbančiais
Lietuvos diplomatais.  Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Spalio 20–21 dienomis ūkio viceministrė Rasa Noreikienė Tiranoje
(Albanija) dalyvavo Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos ir
Albanijos urbanistinės plėtros ir turizmo ministerijos organizuotoje

konferencijoje „Turizmo sezoniškumo valdymas”. Ūkio viceministrė, daly-
vaudama apskritojo stalo diskusijoje, apžvelgė sezoniškumo įtaką turizmo
sektoriui, pristatė įvairių šalių atstovams turizmo sektoriaus Lietuvoje gali-
mybes ir iššūkius.

„Sezoniškumas – daugeliui šalių aktuali turizmo sektoriaus problema,
todėl turime ieškoti bendrų sprendimų. Dėl sezoniškumo turistų srautai
pasiskirsto netolygiai, o tai neigiamai veikia darbo vietų kūrimą ir pajamas
iš turizmo. Lietuvai ypač aktualus sezoniškumo klausimas, nes aktyvusis
turistinis sezonas šalyje trunka vos keturis mėnesius. Sausio–kovo mėnesiais
viešbučių užimtumas siekia vos 34–37 procentus, o liepą–rugpjūtį jis bene
dvigubai didesnis – 64 procentai”, – teigė ūkio viceministrė R. Noreikienė.

Pasak R. Noreikienės, turizmo paslaugų sezoniškumo mažinimas – vie-
nas iš svarbiausių 2014–2020 m. Lietuvos turizmo plėtros programos tikslų.
Siekiant sumažinti sezoniškumo neigiamus padarinius, būtina plėtoti viešą-
ją turizmo infrastruktūrą, aktyviai remti sveikatos (medicinos), kaimo, kul-
tūrinio, verslo turizmo projektus, daugiau dėmesio skirti šiuolaikinėms
turizmo rinkodaros priemonėms.

Albanijos sostinėje Tiranoje surengtoje konferencijoje „Turizmo sezo-
niškumo valdymas” dalyvavo 42 Europos valstybių atstovai.                                                                                                                                        

Vyriausybės info

Kaip spręsti turizmo sezoniškumo problemas

Vilnius balticblues.com nuotr. 
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

1925 m. pirmąsyk kino ekrane sužibėjo
„Ben Hur”. Šis filmas dėl specialiųjų efektų
tapo tikra visų laikų sensacija. Ir praėjus dau-
geliui dešimtmečių po premjeros, Hollywoo-
de dirbantys režisieriai „nerimsta” – tą dra-
matiškumą vėl ir vėl bando perteikti žiūrovui.
Žinoma, šių dienų techninės galimybės ne-
palyginamai didesnės, bet net ir dabar mažai
kam pavyksta sukurti ekrane tokią stulbi-
nančią, kvapą gniaužančią dramą kaip tame
1925 m. nebyliajame filme. 

Šis MGM studijos šedevras yra įtrauktas
į Amerikos kinematografijos aukso fondą. Jį
sukūrė kino režisierius Fred Niblo pagal ra-
šytojo Lew Wallace 1880 m. romaną Ben Hur.
Tai pasakojimas apie turtingą ir kilmingą žydą
Judah Ben-Hur (akt. Ramon Novarro) kurį iš-
duoda jo draugas romėnas – Messala (akt.
Francis X. Bushman). Iki Vėjo nublokštų (Gone
with the Wind) pasirodymo ši knyga buvo lai-
koma įtakingiausiu krikščionišku romanu
JAV. Patyręs daugybę išbandymų ir dykumoje
susitikęs su Kristumi, Ben Hur tampa tikru
krikščioniu. 

Pirmoji Wallace romano ekranizacija pa-
sirodė dar 1907 metais. Penkiolikos minučių
trukmės filmą sukūrė Sidney Olcott ir Frank
Oakes. Antroji versija – Fred Niblo filmas – die-
nos šviesą išvydo 1925-aisiais (1931 m. buvo pri-
jungtas kompozitorių William Axt ir David
Mendoza muzikinis takas).1959 m. romano ek-
ranizacijos ėmėsi William Wyler (čia pagrindinį
Judah – Ben Hur vaidmenį atliko legendinis ak-
torius Charlton Heston).

Keturi milijonai – atsižvelgiant į infliaciją
ir šios dienos pinigų vertę tai būtų net 200 mi-
lijonų dolerių! Būtent tiek kainavo ,,Ben Hur.
A Tale of  the Christ” – brangiausias kada
nors rodytas nebylusis filmas. Statistikos mė-
gėjams gal bus įdomu sužinoti kai kuriuos ku-
riozinius faktus apie šio legendinio filmo kū-
rimą. Štai jūrų mūšio scenai filmuoti buvo nau-
dojamos net 48 kameros. Filmavimo metu su-
vartota 2 730 litrų ,,Max Factor” kūno grimo.
,,Ben Hur” įtrauktas į Gineso rekordų registrą
už didžiausią vienos scenos montažą. Mon-
tuodamas įžymiąją kovos vežimų lenktynių sce-
ną nufilmuotus 60 960 metrų kino juostos Lloyd
Nosler kompaktiškai „suspaudė” į vos 228 met-
rus. O kovos vežimų lenktynių sceną filmavo net
62 darbuotojai. Tvirtinama, kad aktorių ir sta-
tistų skaičius filmui galėjo siekti 125 000. Ne-
paisant to, kad filmas buvo plačiai reklamuo-
jamas ir į jį visame pasaulyje plaukdavo minių
minios, jis buvo nuostolingas. Bet tuo pačiu su-
teikė MGM pirmaujančios kino studijos vardą.
1981 m. viename Čekijos kino archyve buvo at-
rasti dingusiais laikyti nuspalvinti šio filmo
fragmentai (kai kurie epizodai 1925 metais
buvo spalvinami rankiniu būdu) ir tokiu būdu
„Ben Hur” pavyko atstatyti taip, kaip jis buvo
rodomas prieš beveik devynis dešimtmečius.

Spalio 14 d., antradienį, Symphony Center
patalpose Čikagoje ir vėl sužibėjo ekrane šis
1925 m. kinematografinis perliukas. ,,Pastip-
rintas” gyva muzika – vaizdui ,,akomponavo”
Čikagos simfoninis orkestras (CSO) – anot va-
karo dirigento Richard Kaufman, „patys ge-
riausi pasaulyje muzikantai”. CSO „šeimos
nariai” grojo meistriškai, atsiliepdami į ma-
žiausias dirigento batuto nuorodas. O vakaro
didysis svečias (jei, žinoma, neskaityti paties fil-
mo) buvo legendinis Stewart Copeland. Dau-
guma jį prisimena kaip būgnininką iš septin-
tojo dešimtmečio roko grupės „The Police”. Ta-
čiau Copeland taipogi – ir gabus kompozitorius.
Jis ne tik sukūrė įspūdingą šiuolaikinę muzi-
ką šiam režisieriaus Fred Niblo šedevrui, bet
ir trejus metus trukusiame restauravimo pro-
cese kruopščiausiai tikrino kiekvieną kadrą,
kad mes, tos peržiūros dalyviai, didinguose Fil-
harmonijos patalpose galėtume pamatyti lygiai
tą patį, ką ekrane stebėjo kino žiūrovas prieš 90
metų. Jo paties tą vakarą mūšami bugnai be pa-
liovos ugningai skambėjo ir prasisverbė į kiek-
vieną šių didingų rūmų užkaborį. Stebuklinga
Stewart Copeland savo muzika lydėjo kiekvie-
ną šio 143 minučių trukmės filmo kadrą.

Pagarba Čikagos simfoniniam orkestrui, at-
radusiam tokį talentą kaip Copeland. Vakaras
pritraukė daug naujų, neinančių į tradicinius
CSO koncertus, lankytojų. Sprendžiant iš aud-
ringų plojimų, „Vėjų miesto” gyventojams se-
niai reikėjo tokio reginio! Bilieto kaina pilnai
pasiteisino. Mes, neišgydomi „kinomanai”,
nekantriai lauksime daugiau tokių sensacijų
Symphony Center patalpose! Beje, pasižymėkite
iš anksto kitas „CSO at the Movies” serijos da-
tas: „Pixar in Concert” – lapkričio 28 d., ,,2001
A Space Odyssey” – kovo 13 d.,  ,,Metropolis”  –
kovo 29 d. Platesnę informaciją apie CSO kon-
certus rasite interneto svetainėje www.cso.org.

O pabaigoje atsakant į savo paties klausi-
mą apie sensacijas, ar jos gali pasikartoti – ne,
negali, bet gali būti sukurtos iš naujo.

Jaunieji pianistai praturtėjo nauju Nijolės
Bogutaitės-Dėdinienės rinkiniu

Lietuvių DAinoS fortepijonui
Nesudėtingas pedagoginis repertuaras

PROF. RAMUNĖ KRYŽAUSKIENĖ

Antrojo pasaulinio
karo į užjūrį nu-
blokštų lietuvių

godos išsiliejo dai nuoja-
mąja tautosaka ir origi-
nalia poetine kūryba. Se-
nąsias liaudies dai nas
emigrantai atsivežė iš
skirtin gų Lietuvos kam-
pelių, kitas patys no riai
kūrė ir susibūrę į bendri-
jas dai navo. Taip dalis
autorinių kūrinių ilgai-
niui tapo liaudies daino-
mis. 

Nijolė Bogutaitė-Dė-
dinienė, kaip ir daugelis
pokario emigrantų, 1950
m. su tėvais atvyko į JAV. Ji mokėsi Baltimorės konservatorijo-
je, prof. M. Münzo fortepijono klasėje. 1958 m. baigusi studijas,
pianistė gavo forte pijono mokytojos diplomą. Veržlus mu zikės
charakteris, noras tobulėti skatino studijuoti toliau: 1960 m. Pitts-
burghe, Duquesne University, ji gavo muzikos bakalauro diplomą,
o 1989 m. Westchester University įgijo muzikos magistro laips-
nį. Pianistė rengė rečitalius, dalyvavo mišriose programose, ta-
čiau tikrąjį savo pa šau kimą atrado muzikos pedagogikoje.

Per ilgus kitoje kultūrinėje terpėje pragyventus metus N. Bo-
gutaitė–Dėdinienė brandintą pedagoginę pa tirtį išsaugojo ir per-
teikė savo kūryboje bei metodiniuose leidiniuose.

Lietuvoje išleisti jau aštuoni N. Bogutaitės-Dėdinienės pje-
sių rinkiniai: „Šaltinėlis: 95 etiudai fortepijonui lietuviškų dainų
motyvais” (1993), „10 kanonų fortepijonui lietuvių liaudies dai-
nų temomis” (1997), „Keturių lietuvių liaudies dainų va riacijos
fortepijonui” (1998), „12 liau dies dainų fortepijonui” (1998), „Pia -
ni no pamokos” (2000) ir „Lietuvių dai nos, giesmės ir šokiai for-
tepijonui” (trys sąsiuviniai, 2002). Visi jie gerai įvertinti tiek jau-
nųjų pianistų, tiek jų mokytojų.

Naujai išleistas N. Bogutaitės-Dė dinienės rinkinys „Lietuvių
dainos fortepijonui” – dar vienas pavyzdys ir paskatinimas ieš-
koti kūrybingų dar bo formų. Fortepijonui pritaikytos dai nos įdo-
mios ir reikšmingos ne tik kaip instrumentiniai kūrinėliai, nau-
 ją pažintinę ir emocinę vertę jie įgyja ne vien dėl melodinės įvai-
rovės. Per prasti tikrąją fortepijoninių kūrinė lių prigimtį ir atverti
naujas interpre tacijos erdves padeda dainų poeti niai tekstai. Dau-
guma pjesių sukurtos pagal lietuvių liaudies dainų me lodijas. Ki-
tas pjeses inspiravo populiarios lietuviškos dainos (jų autoriai nu-
rodyti turinyje).

Rinkinyje kompozicijos išdėstytos pagal sudėtingumą,
pradedant nuo lengviausių. Matyti, jog autorei rūpi ne tiek for-
tepijono dėstymo me todikos naujovės, kiek nuoseklus jau nojo
pianisto ugdymas, jo muzikinio skonio ir estetinių nuostatų for-
mavimas. Naujos pjesės – tai ir konkrečios atlikimo užduotys, tiek
pedagogą, tiek ir jo auklėtinį nukreipiančios lo giškai organizuotų
studijų linkme. Jose subtiliai derinamos dermės ir polifonija – tai
skatina jaunuosius pia nistus siekti emocinės įtaigos, spalvų įvai-
rovės. 

Kūrybiškai plėtodama žymios lie tuvių etnomuzikologės ir
lietuvių fortepijono pedagogikos metodinin kės prof. Jadvygos
Čiurlionytės nuo statas, N. Bogutaitė-Dėdinienė taip pat iškėlė
tikslą ugdyti jaunuosius pia nistus tautinės muzikos dvasia. Ji pa-
brėžė: „Skambindami lietuvių liau dies melodijas, moksleiviai įsi-
klau so į dainų melodingumą, jas pamilsta, įgauna tautinės sa-
vimonės. Be to, tai muzika, išlaikiusi ilgų metų atrankos egzaminą.
Liaudies dainose atsiskleidžia tautos charakterio bruo žai, jos ap-
dainuoja žmogaus būtį.”

Lietuvoje nekantriai laukiama kiekvienos naujos pažinties
su N. Bogutaitės-Dėdinienės kūryba forte pi jonui ir jos peda-
goginio darbo principais. Žavi autorės entuziazmas, no ras ir to-
liau turtinti lietuvių pianis ti nę literatūrą naujais darbais. Jau nie-
 siems pianistams skirtuose rin ki niuose perteiktos idėjos, savitos
liau diškos temos, originalios šių temų ir motyvų plėtotės, har-
moninis apipavidalinimas, iš kiekvienos frazės sklindanti lietu-
viškumo aura – tai itin bran gintini bruožai, suteikiantys jauna-
jai kartai nepakartojamą muzi kavimo džiaugsmą.

Profesorė Ramunė Kryžauskienė – Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos  Pedagogikos katedros vedėja

teatrų ir koNcertų saLėse

Ar sensacijos gali pasikartoti?

Kompozitorius ir muzikantas Stewart Copeland
CSO nuotr.

Kadras iš 1925 m. filmo. Aktoriai Ramon Navarro – Judah Ben Hur ir Francis X. Bushman – Messala N. Bogutaitė-Dėdinienė
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sVeikata

Chiropraktika – tai gydymo bū das,
didžiausią dėmesį skiriantis ju da-
mojo aparato ir nervų sistemos gy-

 dymui bei bendram organizmo stip rini-
mui. Chiropraktikos seanso me tu daž-
niausiai atliekama stuburo bei kitų kūno
dalių korekcija. Korekcijos metu atsta-
toma stuburo slankstelių padėtis, at-
laisvinami užspausti tarpslanksteliniai
nervai, pagerinamas sąnarių judrumas,
sumažinamas skaus mas, atpalaiduojami
įtempti raumenys. Viena iš chairopraktiko
veiklos sričių yra masažas, kuris at lieka-
mas rankomis ir skiriasi nuo įprastinio
masažo, atliekamo masa žis čių. Gydyto-
jas chiropraktikas pri valo žinoti žmo-
gaus anatomiją, suvokti pagrindinius
biomechanikos principus, žinoti, kaip
veikti, kada veikti, kad padėtum, bet
nepakenktum. Gydytojo chiropraktiko
masa žas yra vienas seniausių ir saugiau -
sių gydymo bei profilaktikos metodų. Su-
pažindinti su šiuo gydymo būdu pa-
 prašėme dr. Jelenos Po tekhin.

– Gydytoja, papasakokite apie save,
kokią mokyklą baigėte, kur įsigijote chi-
ropraktės specialybę?

– Aš esu daktarė Jelena Pote khin.
Baigusi vidurinę mokyklą, ke tve rius
metus mokiausi The Univer sity of
Wisconsin Milwaukee, po to dar ket-
verius metus mokslus tęsiau The Pal-
mer College of  Chiropractic  Da ven-
 port, Iowa.

– Kas Jus paskatino tapti chiroprakte?
– Tai likimas. Aš buvau „sopho-

more” (antrakursė) universitete, kai
patekau į avariją, kurios metu mano
automobilis buvo visiškai sudaužy-
tas ir nebepataisomas. Aš likau gyva,
bet su dideliais nugaros skausmais, ku-
rių nenumalšindavo net stiprūs nu-
 skausminantys vaistai. Aš, devy niolik-
metė, negalėjau panešti savo kuprinės,
sunku buvo sėdėti klasėje. Kadangi au-
gau Minske, Baltarusijoje ir anglų
kalba man buvo antroji, aš negalėjau
praleisti pamokų, tad, ne paisant nu-
garos skausmų, lan kiau paskaitas.
Bet skausmai nesilio vė, aš pradėjau
ieškoti pagalbos. Li kimas man lėmė su-
sipažinti su chiropraktika. Aš suti-
kau nuostabų gydytoją, ku ris ilgai ir
atkakliai masažavo nuga ros minkš-
tuosius audinius, kol paga liau mano
skausmas suma žėjo. Aš su pratau, koks
yra vertingas ir naudingas chiro -
 prakto darbas, jo su gebėjimas padėti
žmogui išsiva duoti nuo skausmo, o
taip pat pagerinti jo savijautą bei nuo-
taiką. Tai ir nulėmė, kad aš tapau chi-
roprakte.

– Papasakokite, koks chiroprakto dar-
bas, ką jis daro?

– Savo darbe aš atlieku raumenų
ir minkštųjų audinių masažą. Masa-
 žuoju rankomis, pirštais, o taip pat
naudoju specialius karštus akmenis.
Masažo nauda yra neįtikėtinai dide lė:
gerinti limfinės sistemos darbą, ma-
žinti cukraus kiekį (sergantiems dia-
betu), o taip pat šalinti iš organizmo
toksinus. Masažo tikslai yra įvai rūs:
relaksacija, kraujotakos gerinimas,
raumenų – raiščių sustiprinimas. Re-
laksacijos metu raminama nervų sis-
tema, asmuo atsipalaiduoja ir pasi-
junta daug geriau. Masažas yra gera

priemonė sumažinti gyvenimo įtampą.
Atliekant taškinį masažą vei kiama or-
ganizmo cheminė sudėtis, ko pasekoje
sumažėja įtampos hormo nų ir tuo pa-
čiu kraujuje sumažėja cuk raus kiekis
(streso hormonai didina kraujyje cuk-
raus kiekį). Masažo metu pagerėja
kraujo ir limfos apytaka, pagerėja au-
dinių aprūpinimas de guonimi ir mais-
to medžiagomis, kas užtikrina ląstelių
atsinaujinimą. Rau  menų-raiščių ma-
sažas padeda esant raumenų sustingi-
mui, sausgyslių, raiščių sustandėji-
mui bei esant ribotiems sąnarių jude-
siams.

– Kokiems žmonėms yra naudingas
Jūsų masažas?

– Kiekvienam žmogui yra nau-
 din gas minkštųjų audinių masažas,
kurį aš naudoju savo darbe. Žmo nėms,
turintiems tam tikrus negalavimus, aš
parenku individualų gydymo planą ir
naudoju kitokią techniką nei tiems
žmonėms, kurie ateina no rėdami ge-
riau jaustis bei užkirsti ke lią sutriki-
mų ir negalavimų atsira dimui ateity-
je.

– Kokią naudą žmonės gauna chirop-
raktinių masažų metu?

� Masažo metu sumažėja nugaros
skausmai, palengvėja judesiai.

� Sumažėja priklausomybė nuo

nuskausminančių vaistų vartojimo.

� Pagerėjus limfinės sistemos
apykaitai,  sustiprėja imuninė siste ma.

� Mankštinami ir tempiami nu  -
sil  pę, įtempti bei atrofuoti raumenys.

� Pagerėja didžiausio organo –
odos būklė.

� Pagerėja sąnarių judrumas.

� Sumažėja depresija ir nerimas.

� Pagerėja audinių regeneracija
(atsinaujinimas), sumažėja randai bei
strijų žymės (stretch marks).

� Pagerėjus kraujo apytakai or-
ganizmo audiniai ir organai geriau ap-
rūpinami deguonimi bei maistingo-
mis medžiagomis.

� Sumažėja pooperacinės sąaugos
ir patinimai.

� Sumažėja spazmai.

� Atlaisvinami, suminkštinami
trau muoti, pervargę raumenys. 

� Masažo poveikyje išsiskiria en-
dorfinai, kurie veikia nuskausminan-
čiai.

� Sumažėja migreniniai skaus-
mai.

– Kaip dažnai siūlote daryti masažą? 
– Kaip jau minėjau, masažo nau da

yra gana didelė. Kuo dažniau bus  at-

liekamas masažas, tuo nauda bus di-
desnė. Reguliariai praeinant masa žo
kursus sustiprinama sveikata, pa geri-
nama savijauta bei gyvenimo ko kybė.
Tai yra didelis indėlis į ateities svei-
katą. Ir nors skai toma, kad ma sažas
yra tarsi pasi lepinimo priemo nė, tai
nereiškia, kad jis turi mažiau gydo-
mosios ga lios. Kuo anksčiau pra deda-
ma rūpintis sveikata, tuo ilgiau galima
išlikti sveikiems ir jauniems.

– Gydytoja, ar draudimo kompanijos pa-
dengia Jūsų teikiamas paslaugas?

– Atsakyti į tai nėra lengva. Ma no
teikiamas paslaugas iš dalies gali pa-
dengti komercinės PPO draudimo kom-
panijos, kaip Blue Cross/Blue Shield,
Aetna, Cigna, United Health Care bei
Humana. Tačiau norint gau ti draudi-
mo kompanijų  apmokėjimą, reikia
joms įrodyti, kad šis gydymo būdas yra
mediciniškai reikalingas (,,medically
necessary”). Tai reiškia, kad esant pa-
stoviam skausmui yra ri bota kasdie-
ninė veikla, be to, skausmo stiprumas
turi atitikti tam tikrus reikalavimus.
Draudimo kompanijos nepadengia pre-
vencinių, t. y. siekian čių užkirsti kelią
ligoms paslaugų.

– Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi dr. Ona Radzevičienė

Pasinaudokime gydytojo chiroprakto pagalba
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Jauno lietuvio odisėja iš Vo kie tijos į Ameriką – 6

Spaudai parengė Rimas Černius

Birželio mėn. – Pas mus kas šeštadienis vis keliama panika dėl pi nigų re-
formos. Kadangi ir aš dar tu riu kiek pinigų, tai žiūriu ir kai ko ap sipirkti, bet
žmonės jau nebenori nieko beparduoti.  Kainos kyla, arba visai nėra.

Šiek tiek apsitvarkiau, ir dabar važiuoju į Tubingeną – prancūzų zo ną. Pa-
sitaiko labai gražus oras. Ke lionė – vienas malonumas tais greitaisiais „D” trau-
kiniais. Tik lekia, tik lekia, todėl ir nenuobodu. Vaizdai keičiasi. Juo tuoliau,
tuo gražiau: tarp sodų ir kalvų paskendę gražūs miestukai su gražiomis, sa-
votiškomis bažnyčiomis, dangus mėlynas, aplink žalia, ir margi namukai. Vi-
sai kaip ant atviručių.

Pagaliau Tubingenas. Tiesa, kiek gražiau įsivaizdavau. Nedidelis miestu-
kas. Menkas judėjimas. Nėra čia tų liuksusinių mašinų. Aptriušę pran cūzų ka-
reivėliai. Įsitaisau sau pas Jo ną. Apžiūrime miestą. Užlipame ant pilies kalno.
Apžiūrim universiteto naujus rūmus. Keista, bet čia viešpa tauja studentų tar-
pe tik vien mokslo dvasia. Visi tik sėdi ir mokinasi.  Nie kas nesuka galvos nei
politika, nei pre kybomis... Aplankau pažįstamus. Vieną vakarą išgeriama pas
Joną prancūziško konjako bonka. Nuei na me vakarais į kinus savotiškų pran-
 cūziškų filmų pažiūrėti. Taip prabėga ir kelios dienos. Turim vėl grįžti namo,
nes tuoj tėvo varduvės.  

Birželio 13 d. – Šv. Antanas. Iškepėm gerą pyragą. Išviriau geros pupelių
kavos. Gero vyno bonka. Atėjo dėdė Rufinas su Vanda. Be to, buvo atvažiavęs
ir p. Sondeckis. Na tai jaukiai jau ir praleidome laiką be didelio triukšmo ir
išlaidų.  

Šioji savaitė jau visiškai pinigų reformos ženkle. Žmonės skuba atlikti vi-
sus reikalus. Krautuvėse tiesiog minios. Viskas perkama nežiūrint reikalingumo.
Doleris – iki 700 RM. Nors reikia vis tik pripažinti, kad markė vis tik laikosi,
ir kainos į tūkstančius nešoka.  

Birželio 18 d. – Pagaliau paskelbiamas karinės valdžios pinigų reformos
įstatymas. Mums kažkodėl atrodo, kad vis tiek nieko jie tuo dar ne sutvarkys.
Iš tuščio į tuščią nepripilsi. Galbūt tik pirmieji mėnesiai bus sunkūs...

Prie išdavimo įstaigų baisiausios eilės. Gauname pagaliau ir mes po 400
M. Štai ir vėl pradėk! Vaizdas liūdnas. Krautuvėse staiga vėl beveik visko yra.
Juodoji prekyba bando lai kytis bent tuo, kad dar pigiau besiūlo. Teatrai tuš-
ti, ir vienas po kito užsidaro. Turguje – vaisiai, daržovės. Krautuvėse vokiški
rūkalai laisvai, dviratis – 80–100 RM, laikrodžiai – 90, radijas – 200–300. Tai-
gi, juodosios pre kybos apimtis žymiai susiaurėjo.  

Birželio 25 d. – (JAV prezidentas Harry S. Truman pasirašė „Displa ced Per-
sons Act” – įstatymą, kuris įga lino vizų išdavimą 200 000 Europos žmonių, iš-
vietintų iš savo gimtųjų kraštų Antro Pasaulinio Karo metu. – red. past.)  Pa-
galiau!!  Deja, tas viskas kažkaip taip jau įgriso laukti, kad ne besuteikia jokio
didesnio džiaugsmo.  

Berlyne vėl labai paaštrėjo padė tis. Rusai sustabdė bet kokį susi siekimą
su vakarais, net maisto produktų. Net nutraukė elektros srovės tiekimą.  

Liepos 15 d. – Važinėju šen ten dėl tarnybos, bet nieko negirdėti, nes trūks-
ta pažįstamų, kurie galėtų tik rai parekomenduoti.  

Dėl emigracijos į U.S.A. vis kažko smulkiau nieko negirdėti.  Matomai ty-
čia vilkinama, kadangi išėjo žy dams nepalankus „bill’ius”. Atrodo, be rugsė-
jo mėnesio nieko konkretesnio nebus...

Rugpjūčio mėn. – Vėl bandau su tarnybomis. Vis taip atrodo, kad pa vyks
gal gauti, bet iš tikrųjų nieko neišeina. Staiga pakvietė į „Funk Caserne” – į emig-
racijos centrą. Ten ir po ilgų kalbų šen ir ten nuveda ma ne pagaliau pas Ka-
nados konsulą Mr. Evan. Tas mane ir pasilaiko. Taip ir pradedu darbą.  

Praeina pirmoji savaitė. Gerai, kad darbas įvairus ir kad nereikia tiek daug
dirbti. Kanadiečiai at va žiuo ja tik apie 10 val. ir išvyksta 5 val. Kartais
darbas nutraukiamas dėl pa sitarimų. Blogiausia tik su lenkų kal ba.
Tik vis nežinia kiek algos gausiu. Pradžioje kalbėta apie 220, paskui
180. Šiaip kam ką padėti nieko ne gali ma, nes perdaug čia kompli-
kuotas da lykas, einąs per eilę komisijų.  

Maskvoje vyksta derybos. Įsitem pus labai padėčiai dėl Berlyno,
vaka riečiai siunčia savo įgaliotinius į Kremlių. Jie durneliai vis mano,
kad tai tokie nesusipratimai kalti. O Sta linas juokiasi ir vis išreiškia
savo „op timistišką” nuotaiką.  

Staiga mane nei iš šio, nei iš to perkelia iš garbingos vietos – nuo
Ka nados konsulo į bjaurų informacijos skyrių... Pakeitimas įvyko ne
dėl ma no kaltės, bet pagal vidaus intrigas. Per daug nenusimenu, nes
galėjo visai atleisti...

Kadaise taip, taip norėjau iš va žiuoti į Kanadą. Dabar gi turėčiau
ga limybę ir nevažiuočiau. Taip mai nosi laikai. Na, lauksime Amerikos,
gal taip į Čikagą. Gerai dar, kad tėvas šiokią tokią algą gauna, reikia
sakyti net gerą – 200 Dm. Tai jau šiais lai kais didelis dalykas. Aš ma-
nau gausiu kokius 170, o pragyvenimui išeina apie 150–170 abiem. Tai-
gi dar atlieka.  

Pagaliau visai nusmukau – paso dino į tokią būdą: „Information”.
Bjau rus kioskas, kur pardavinėjama paprastai limonadas ir laikraščiai.
Tai čia sėdžiu aš – Kanados konsulo vertėjas. Rytais jau nemalonu, arba
lietingomis dienomis – drėgna, ir vė jas pučia pro priekyje atidarytą lan-
 gą. Ką padarysi. Visko prisieina pergyventi.

Rugsėjo mėn. –  Pagaliau atvyksta Ugo Carusi, komisaras DP „bill’iaus” vyk-
dymui, į Vokietiją. Jo užda vinys – pradėti vykdyti DP atranką į Ameriką.  

Ketvirtadienį vyksta konferencija su konsulais ir pagelbinių organizaci-
jų atstovais. Po to prasidėsiąs vyk  dy-
mas. Pirmieji DP pasieksią Ameriką
dar spalio mėn.  

Gauname iš Lilian „job oppor-
tunity” Amerikoje – man kaip mecha -
niką „Auto Sales & Repair Shop”.
BALFas domisi ir manimi prie savo
naujai atidaromos įstaigos dėl emig-
racijos. Gal net gaučiau II klasės sta-
tusą, bet tai būtų per daug gerai, kad
tai įvyktų.  

Šiaip Maskvoje jau antras mėnuo
vyksta slapti keturių didžiųjų pasita -
rimai. Norima sureguliuoti kilusius
neaiškumus ir nesantaiką su rusais
dėl Vokietijos, dėl Berlyno. Berlyne gi
siunta komunistų siundomos mi-
nios, siekiamos pagriebti sau ma-
gistratą.  

Skambina man Miss Rovaitė.
No rinti su manim pasimatyti. Nueinu
– tvarkoj. Siūlo, jei noriu, pereiti pas
ją dirbti. Sąlygų dar nenusako. Pasita -
riu su tėvu.  Bloga, kad toli važinėti – vieną valandą ten ir atgal. Taigi bus dvi
valandos. Bet svarbu, kad Ame rika. Taigi sutinku. Turiu net rytoj pradėti dar-
bą. Grįžtu po piet į „Funk Casernę” ir jiems visiems nustebusiems pranešu, kad
išeinu iš jų „gar bingos” vietos. Visi nustebę... kaipgi šiais laikais iš tarnybos?
Taip ir pasibaigia „Funk-Caserne”...

Taigi Alė Rovaitė nuveža mus į Pasing-ą – į IRO Headquarters. (Pa sing –
Miuncheno rajonas, red. past.). Ten mus pristato dirbti laikinai pas „National
Catholic Welfare Confe rence” įstaigą (Valstybinė katalikų labdaros konferen-
cija – red. past.) emigracijos reikalams. Graži, švari įstaiga. Visi tarnautojai II
klasės, uniformuoti. Pradedam ir mes viltis gauti II klasę. Taip pradėjome dirb-
ti. Darbo begalės, nes formalumų labai daug ir visokių formų ir blankų pildymas,
kartotekos. Isteriška direktorė Miss Ryan. Tik diena labai prailgsta. Tas nuo-
bodus, gan įtemptas darbas. Taip ir atsėdėti tas 9 valandas. Bet pradedame ap-
siprasti. Susiran da me sau lengvesnių darbų.  

Šiaip viskas be galo brangsta. Tai ir alga labai reliatyviai ima mažėti.  Kar-
tais dėl to ir ūpas menkas. Bet tikiesi – emigracija.  

Spalio mėn. – Taip sulaukiame ir spalio mėnesio. Transportai į U.S.A. eina
juokingai. Per visą mė ne sį tesugebama išvežti porą tūkstan čių jau visus for-
malumus atli kusių žmonių. Ką bekalbėti apie 10 000, ar net 16 000!! Taigi žmo-
nės pasidaro vėl skeptiški. Ypač kai išgirsti, kad se kan tieji transportai būsią vėl
tik sausio mėnesį. O čia dar nauja Kon greso sesija, galinti dar įnešti pa kei timų.
Taigi dalykas neaiškus, bet mu du su tėvu tikimės, kad vis kaip nors. Žinoma,
jei nebus karo...

Prie darbo biure visai įpratome. Maloniai nustebome, kai mes mėnesio gale
ir gavome po maisto priedą – pieno, mėsos, miltų, kiek cukraus ir vaisių kon-
servų. Dar gausime iš BALFo ir šį tą. Pagaliau algas irgi su kombinavo neblo-
gas: aš net Gruppe V – 300 DM bruto.  

Įdaviau mūsų buto ir darbo ga rantijas persiuntimui per Washing toną.  

Ugo Carusi  – U.S. Commissioner of Im-
migration and Naturalization,  

1945–1947.

BALFo atstovė Alė Rovaitė praneša apie emigraciją. 
Miunchenas,1948 m. ruduo

Tęsinys. Pradžia spalio 11 d. laidoje
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti
,,Draugą” internete be jokio

papildomo mokesčio. 
Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

ĮVAIRūS

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChirUrGAi 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

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

� Sąžininga moteris ieško žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Gali pri-
žiūrėti 2 žmones, skaniai gamina valgy-
ti, gali išleisti atostogų, turi dokumen-
tus, geros rekomendacijos. 
Tel. 708-691-6542.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su grįžimu namo. Gali pakeisti savait -
galiais. Kartu gali dirbti ir vyras.
Tel. 708-691-6996  

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo lietuvių ar rusų šei-
 mose. Geros rekomendacijos. 
Tel. 630-863-1168. 

� 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. Didelė darbo patirtis,
minimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais. 
Tel. 773-940-5264.  

Po DieVo sParNu

Rožinio malda vidiniam išgijimui
RENATA ŽIŪKAITĖ

,,Draugo” redakcijoje galima įsigyti
Charleston  (South Carolina) vys-
kupijos brolio Dwight Longenec-
ker knygą Rožinio malda vidi-
niam išgijimui. Vilnius:Katalikų
pasaulio leidiniai, 2012.

Buvęs anglikonų kunigas D. Lon-
genecker parašė daug knygų
katalikų apologetikos ir bene-

diktinų dvasingumo temomis. Ši kny-
ga yra kaip nuostabus vadovas rožinio
maldai medituojant Jėzaus gyvenimo
įvykius.

Mūsų žmogiška prigimtis yra su-
gadinta nuodėmės užkrato ir vienin-
telis Jėzus mums gali duoti vaistą
nuo šį žmoniją naikinančio viruso.
Per rožinį panyrame į meditaciją, kuri
skiriasi nuo meditacijų Rytų religijo-
se. Rytuose reikia ištuštinti
savo protą. Krikščioniškoje
meditacijoje užuot ištuštinę
savo mintis, pripildome jas
Kristaus gyvenimo. Medituo-
jame melsdamiesi, o geriau-
sias būdas tai daryti – kalbėti
Rožinį. Rožinis yra papras-
čiausias būdas pasinerti į
Kristaus gyvenimą su švč.
Mergele Marija, kuri palydi
savo sergančius vaikus į ligo-
ninę, kur jų laukia Jėzus. Ma-
rijos malda yra motinos mal-
da už mirštantį vaiką. 

Autorius teigia, kad roži-
nis ne tik įtraukia į kiekvieną
Jėzaus gyvenimo epizodą, bet
kartu į mūsų gyvenimo įvy-
kius nuo mūsų prasidėjimo
motinos įsčiose. Su Jėzaus gy-
venimo įvykiais lygiagrečiai
medituojame savo gyvenimą,
tikėdami, kad visa, kas yra su-
draskyta, sugadinta, sužalota
gali būti išgydyta. Tokiu būdu
kalbėdami rožinį galime pa-
mažu praverti savo tamsiuo-
sius baimių ir nuodėmių sužeistos at-
minties užkaborius. Kai gyvenimo
žaizdos, nuodėmės ar skausmingi at-
siminimai bus suvokti, Kristus gali
pradėti gydyti. 

Brolis D. Longenecker dalinasi
savo asmenine patirtimi kaip jis pajuto
gydančią rožinio galią, kai dar buvo
protestantų kunigas. Jis turėjo dvasi-
nių problemų, jo gyvenimą temdė nuo-
dėmė. Tuomet jo dvasios vadovas pa-
tarė kalbėti rožinį. Kai jis meditavo
Džiaugsmo slėpinius, staiga patyrė,
kad jo paties ankstyvieji gyvenimo
įvykiai yra paliečiami Dievo meilės,
gydomos gilios žaizdos, kurias jis pa-
tyrė savo gyvenimo pradžioje. Jėzus at-
liko dvasinę operaciją ir jis buvo in-

tensyviai slaugomas. Jis aiškiai paju-
to Dievo Motinos artumą, kuri slaugė
jį su didele meile ir rūpesčiu. Nuo to
momento Marija atėjo į kunigo gyve-
nimą, kas buvo viena iš priežasčių vė-
liau pasirinkti katalikybę. 

Mergelė Marija yra mūsų mama.
Dėl beribės meilės savo vaikams ji
pajėgi melsti būtent to, ko mums rei-
kia. Motinos meilė savo vaikams yra
paprasta, didelė ir besąlygiška. Ji myli
savo vaikus tik todėl, kad jie yra jos
vaikai. 

Daug popiežių, daugybė krikščio-
nių liudija gydomąją rožinio galią. Ši
knyga taip pat padės mums kalbėti ro-
žinį, kad pasveiktume iš savo depre-
sijų, negalių, ydų. Taip pat rožinis
yra raktas į mūsų šeimos narių išgy-
dymą. Ši knyga yra praktinis vadovas,
ji skirta paliesti Jėzaus apsiausto ap-

vadą, ir Jis tikrai atsigręš, palies mūsų
gyvenimą, atleis nuodėmes ir gydys.
Gydymas gali būti skausmingas, bet
neišsigąskime, Mergelė Marija visada
bus šalia. Išmintingas draugas būtų
puiki atrama šioje dvasinėje kelionė-
je. 

Knygoje pateikti ir praktiniai pa-
tarimai kaip kalbėti rožinį. Kiekvieno
slėpinio antraštė sutampa su vienu
mūsų gyvenimo epizodu. Kiekvienas
slėpinys pradedamas Šventojo Rašto iš-
trauka, kuri primins mums tą epizodą.
Toliau trumpa mūsų gyvenimo epizo-
do meditacija. Vėliau seka konkretūs
gyvenimiški dvasinio išgijimo pavyz-
džiai ir apmąstymas, kaip visa tai pa-
naudoti savo gyvenime. 

Aldona Brizgys, gyvenanti Lemont, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už suteiktą paramą.

Virgus L. Volertas, gyvenantis Narberth, PA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame Jums, kad mus skai-
tote ir remiate.

Danutė Moors, gyvenanti Glendale, CA, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Vladas Plečkaitis, gyvenantis Richmond Heights, OH, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už suteiktą
paramą.

Jonas ir Daina Juozevičiai, gyvenantys Madison, WI, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 55 dol. Nuoširdus
ačiū, kad remiate lietuvišką  spausdintą žodį.

Česlovas Žilionis, gyvenantis Palos Heights, IL, pratęsė  metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

Birutė P. Jakštienė, gyvenanti Yorkville, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad
remiate lietuvišką spausdintą žodį.
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Ruošia Nijolė Nausėdienė • El. paštas: nausediene@hotmail.com

mŪsų staLui

mėgaukitės naujais bei gardžiais patiekalais!

Švieži, traškūs kopūstai, kurių da bar pilnos par-
duotuvės, – puiki darž ovė, tinkanti ne tik sa-
 lotoms ruošti ar pieniškai sriubai vai kams virti. Iš
keptų ar troškintų kopūstų su bulvėmis, mėsa ar
deš relėmis galima pasigaminti sočius pietus, o įvai-
 rūs  švie žių kopūstų apkepai gali būti  ne tik prie-
das prie mėsos, bet ir atskiras patie kalas. 

Pyragas su kopūstais

Tešlai reikės:½ sv riebios varš kės, 3 puodelių mil-
tų, lazdelės sviesto, 2  kiaušinių, šaukštelio kepimo mil-
te lių, žiupsnelio druskos, juodųjų ir bal tųjų sezamo
sėklų, kiaušinio plakinio (pyrago paviršiui). 

Įdarui: apie 2 sv kopūstų, 3 svo gū nų, puodelio
grietinėlės, šaukšto sviesto, pagal skonį druskos, švie-
žiai maltų juodųjų pipirų.

Pirmiausia paruoškite įdarą. Svo gūnus nulup-
kite ir sukapokite, nu plautą kopūstą supjaustykite
šiau deliais. Keptuvėje svieste pakepin ki te svogūnus.
Kai jie suminkštės, su dėkite kopūstus ir kiek pake-
pinkite. Supilkite grietinėlę, uždenkite keptuvę ir
troškinkite ant mažos ugnies apie 15 minučių. Pa-
sūdykite, pagar dinkite maltais juodaisiais pipirais.
Įdarą atvėsinkite.

Gaminkite tešlą. Kambario temperatūros kiau-
šinius, sviestą ir varš kę su druska ir kepimo milte-
liais iš trinkite iki vientisumo. Suberkite per sietelį
persijotus miltus (kartu su kepimo milteliais) ir už-
minkykite tešlą. Ją pa dalykite į dvi dalis. 

Dalį tešlos paskirstykite rie ba lais išteptoje karš-
čiui atsparioje kepimo formoje, sukrėskite kopūstų
įda rą, paskirstykite likusią tešlos dalį. Viršų aptep-
kite kiaušinio plakiniu ir negailėdami apibarstyki-
te sezamų sėklomis. Pašaukite į 350˚F tempera tūros
orkaitę ir kepkite apie 35 minutes. 

Kopūstų apkepas su feta

Jums reikės: po 1 svarą šviežių bulvių ir balta-
gūžių kopūstų, 1 puodelio fetos, puodelio grietinėlės,
pagal skonį druskos, šviežiai maltų juodųjų  pipirų,
lazdelės sviesto, 1/2 puodelio maltų džiūvėsėlių, 2 skil-
telių česnako, 2 šaukštų aliejaus.

Kruopščiai nuplautas neskustas bulves sudėki-
te į puodą su šaltu vandeniu ir virkite, kol su-
minkštės, bet neištiš. Viršutinius kopūstų lapus nu-
 lupkite, galvą supjaustykite juostelė mis. Česnaką nu-
lupkite, sukapokite ir pakepinkite aliejuje. Kai dai-
liai pa gels, sudėkite smulkintus kopūstus ir penkias
minutes pakepinkite, kad ap skrustų.

Pravėsusias bulves nulupkite, su grūskite, pagal
skonį pasūdykite, pa gardinkite pipirais. Pamažu
vis pa mai šant supilkite užvirintą grietinėlę. 

Į bulvių tyrę sukrėskite troškintus kopūstus, su-
berkite smulkintą fetą, gerai išmaišykite ir krėski-
te į riebalais išteptą kepimo skardą. Ant viršaus už-
berkite džiūvėsėlių, apdė kite sviesto drožlėmis.

Patiekalą kepkite 350˚ F tempera tūros orkaitė-
je apie 25 minutes. 

Kitoks kopūstų apkepas

Jums reikės: didesnio baltagū žio kopūsto, cit-
rinos, 5 kiaušinių, puodelio grietinėlės, šaukšto kmy-
nų, 4 šaukš tų sviesto, 1 sv konservuotų mor kų, drus-
kos, saujelės tarkuoto parme zano sūrio.

Kelis kopūsto lapus nulupkite ir panašiai kaip
ruošiate balandėliams, pakaitinkite ant garų, kad su-
minkš tė tų. Tada įtieskite juos į riebalais pa teptą,
karščiui atsparią kepimo for mą. Ant kopūstų lapų su-
berkite gerai nuvarvintas morkas.

Likusį kopūstą stambiai supjaus tykite ir pake-
pinkite karštame svieste. Pagal skonį apšlakstykite
citrinos sultimis, pasūdykite, pagardin ki te šviežiai
maltais juodaisiais pipirais ir išmaišykite. Sudėki-
te ant mor kų. Kmynus sutrinkite grūstuvėje ir ber-

kite ant kopūstų. Kiaušinius gerai išplakite su grie-
tinėle ir druska. Užpilkite ant kopūstų ir morkų.

Pašaukite į 400 ˚F temperatūros or kaitę ir kep-
kite 20–30 min. Prieš baigiant kepti suberkite sūrį.

Aštrus troškinys su dešrelėmis

Jums reikės: 2 mažų arba 1 didesnio kopūsto, 1
sv mėgstamų deš relių, puodelio meksikietiškų raudo -
nų jų pupelių, puodelio konservuotų  pomidorų be ode-
lių, 2 svogūnų, 4 skiltelių česnako, saliero gumbo, 4
šaukš tų sviesto, ait rio sios paprikos ankšties, druskos,
mal tų juodųjų pipirų, mai rūno, po saujelę džiūvėsė-
lių ir riešutų.

Pupeles gerai nuvarvinkite. Svo gūnus ir salie-
ro gumbą nulupkite. Svo gūnus smulkiai sukapoki-
te, salie rus sutarkuokite. Aitriąją papriką perpjau-
kite per pusę, išva-
lykite ir su kapoki-
te. Taip pat suka-
pokite nuluptas čes-
nako skilteles. Ma-
žesnius ko pūstus
supjaustykite ket-
virčiais, di desnį –
dar smulkiau.

Keptuvėje įkai-
tintame svieste pa-
kepinkite svogū-
nus, česnakus ir ait-
riąją papriką, su-
berkite tarkuotus
salierus ir kaitin-
kite, kol jie su-
 minkš tės. Pasūdykite, pagardinkite maltais juodai-
siais pipirais, sudėkite konservuotus luptus pomi-
dorus, pu peles ir dar kelias minutes patroš kinkite.

Šį padažą sukrėskite į karščiui atsparų indą, iš-
dėliokite kopūstus ir dešreles, užberkite mairūno ir
su džiū vėsėliais sumaišytų riešutų. Kep kite 350˚F
įkaitintoje orkaitėje apie 25 minutes  (kopūstai turi
likti kietoki).

Kvapnus kopūstų apkepas 
su kedrų riešutais

Jums reikės: 1 kopūsto (apie 2 sv), 4 puodelių mė-
sos sultinio, 1 česna ko skiltelės, 2 vidutinio dydžio svo-
gū nų, 2 gvazdikėlių, 1 lauro lapo, laz delės sviesto, 3
šaukštų miltų, puodelio grietinėlės, kario (curry)
miltukų,  sū dytų kedro riešutų, šaukšto maltų džiū-
vėsėlių, druskos, pipirų.

� Dideliame puode užvirinkite sultinį. Nuar-
dykite kopūstą, išpjau ki te storesnes lapgysles, su-
pjausty kite lapus plonais strypeliais ir su berkite į sul-
tinį drauge su nulupta česnako skiltele, lauro lapu ir
2  svo gūnais (į kiekvieną įsmeikite po gvazdikėlį).

� Sultinį vėl užvirinkite ir 10 mi nučių pavirin-
kite. Tirščius nukoški te, išimkite svogūnus, česna-
ką su trin kite, įmeskite atgal ir sumaišy kite su ko-
pūstlapiais, pridėkite  druskos ir pipirų.

� Kopūstlapius sudėkite į sviestu išteptą troš-
kintuvą. Iš likusio sviesto, miltų bei pieno paruoškite
rudąjį padažą (roux), pagardinkite jį druska ir pi-
pirais.

� Į vos parudusius miltus vis pamaišant įpilki-
te grietinėlės ir šiek tiek kopūstų nuoviro. Gerai iš-
maišy kite ir dar kek pakaitinkite, kol taps tąsus.

� Suberkite kupiną šaukštą kario miltelių, gerai
išmaišykite ir užplkite ant kopūstų. Apiberkite ked-
rų riešutais ir pašaukite orkaitėn kepti 425 ˚F karš-
tyje, kol gražiai parus.

Bulvių šustinis tarp kopūstlapių

Jums reikės: 1 sv bulvių, 2 puo delių pieno,
sviesto, muškato riešuto, 1 nedidelio kopūsto, 2 mažų
svogūnėlių, puodelio pievagrybių ar kitokių gry bų,
aliejaus, 2 kiaušinių, 1 ryšelio dar žinių bui lių (cher-

vil), 2 griežinių pa rūkyto ir apvirinto kumpio, sutar-
kuoto Gruye re ar kitokio fermentinio sū rio, puodelio
grietinėlės, 1 ryšelio česnak laiš kių, druskos, pipirų.

� Bulves nulupkite, išvirkite, sugrūskite, įpilkite
pašildyto pieno, tru putį sviesto, druskos, pipirų, mal-
to muškato.

� Kopūstui nuskabinkite išori nius lapus, liku-
sius taip pat nuskin kite ir verdančiame pasūdytame
vandenyje kiek apvirinkite. Išgriebkite, nuvarvinkite,
išlyginkite ir suguldy kite ant švaraus rankšluosčio.

� Svogūnėlius nulupkite, smulkiai sukapokite.
Nuvalykite, nuplauki te, nusausinkite ir smulkiai su-
kapo ki te grybus. Viską pakepinkite keptuvėje su tru-
pučiu sviesto bei aliejaus.

� Dubenyje suplakite kiaušinius, įberkite drus-

kos, pipirų, maltų muš ka tų, susmulkintų builių la-
pelių, smul kiai supjaustyto kumpio ir du trečdalius
sutarkuoto sūrio. Supil kite į pakepintus grybus,
gerai išmai šykite ir supilkite į bulvių košę.

� Darsyk gerai viską išmaišykite ištepkite
sviestu indą apkepams, išklokite jį keliais kopūst-
lapių sluoksniais (dugną ir šonus) – taip, kad ko pūst-
lapių kraštai styrotų aukštai virš indo, sukrėskite bul-
vių košę su prie dais ir užlankstykite išsikišusius ko-
pūstlapius. Apiberkite likusiu tar kuotu sūriu ir už-
dėkite likusio svies to gabalėlių.

� Į plačią kepimo skardą įpilkite vandens, įsta-
tykite indą su ruošiniu, pašaukite orkaitėn ir 25 mi-
nutes kepkite 400˚F karštyje. Patiekite dar karš  tą, api-
bertą druska, pipirais, smulkiai sukapotais čes-
naklaiškiais, su indeliu grietinės šalia.  (Labai ska-
 nus ir greitas patiekalas. Jis paruo šiamas per 20 mi-
nučių).

Savojos kopūstų dešras

Jums reikės: 1 Savojos kopūsto, 1/2 sv parūky-
tų sluoksniuotų kiau lie nos lašinukų  (šoninės), 3 čes-
na ko skiltelių, malto muškato, maltų gvazdi kė ių,
druskos, pipirų, gerai iš plautų kiau lienos žarnų.

Kopūstams nuskabykite lapus, sumeskite į ver-
dantį vandenį, vėl už virinkite ir pavirkite 10 min. Iš-
grieb kite, nuvarvinkite, gerai nusausinki te tarp
dviejų rankšluosčių ir smulkiai sukapokite. 

Kiaulieną smulkiai supjaustyki te – kaip spir-
gučiams. Sumaišykite su kopūstais, pagardinkite
smul kiai supjaustytais česnakais, mal tu muš katu,
gvazdikėliais, druska, pipirais. Viską gerai išmaišy -
kite ir sukimš kite į kiaulienos žarnas. Labai stang-
riai neprikiškite – kad nesuplyštų verdamos. Per-
smaukite dešras norimais tarpais, užriškite.

Prieš pat verdant, subadykite ša kute, sumeski-
te į verdantį pasū dytą vandenį ir 1–2 minutes pa-
virkite ant smarkios ugnies, pusvalandį virkite ant
visai mažos. 

Patiekite karštas su virtomis bulvėmis. Galima
valgyti ir šaltas, su švie žių daržovių salotomis. 

Pagal „Rinktiniai valgiai iš viso pasaulio”
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Gyvoji pamoka minint rudeninę tremtį
ZIGMAS TAMAKAUSKAS

Minint 1951 metų spalio mėnesio Lie-
tuvos žmonių tremtį, pavadintą „Ru-
duo” (Osen) su didele Kauno Stasio Lo-
zoraičio jaunesniųjų klasių mokinių
grupe pabuvojome Vilniuje, kur apsi-
lankėme Genocido aukų muziejuje ir
LR Seime. Vykome kartu su mokyklos
klasių vadovėmis – iškiliomis moky-
tojomis – Jūrate Valatavičiene, Alma
Murzine ir Violeta Mickevičiene, sten-
giančiomis nuo jaunumės pradinukų
širdelėse sėti  Tėvynės meilės  sėklą, ža-
dinti jose savo krašto istorijos geres-
nio pažinimo norą.

Pokario metais daugiausiai žmo-
nių iš Lietuvos ištremta 1948 m.
gegužės, 1949 m. kovo  mėn. ir

1951 metų rudenį. Kiek plačiau žvilg-
terėkime į mūsų minimos ekskursijos
temą – 1951 metų tremtį. 1951 metų
rugsėjo mėnesio 5 d. Maskva priėmė
nutarimą: „Iškeldinti iš Lietuvos SSR
ribų visiems laikams į Krasnojarsko
kraštą ir Tomsko sritį apie 4000 prie-
šiškai veikiančių prieš kolūkius buo-
žių su šeimomis”. Rugsėjo mėn. 29 d.,
jau prasidėjus trėmimui, tokį pat nu-
tarimą skubiai pasirašė Kazys Preik-
šas – M. Gedvilo pavaduotojas. Atvy-
kėlis LSSR saugumo ministras gene-
rolas P. Kapralovas nurodė išaiškintus
Lietuvoje „buožių” ūkius, kuriuose gy-
veno 14 950 žmonių. Pirmasis 1951
metų trėmimas vyko rugsėjo 20–21 die-
nomis. Antrasis, jau pagrindinis ve-
žimas vyko spalio 2–3 dienomis. Jis
prasidėjo ne kaip įprasta savaitga-
liais, o antradienio ankstų rytą. Tre-
čiasis tų metų trėmimas vyko lapkri-
čio 30 dieną. 1951 metais per tris kar-
tus iš Lietuvos kaimo išvežtos 5 139 šei-
mos – 20 357 žmonės (Lietuvos gyven-
tojų trėmimai 1940-1941,1944-1953 me-
tais sovietinės okupacinės valdžios do-
kumentuose. Lietuvos istorijos insti-
tutas, 1995). Iš jų – trėmimo siaubą pa-
tyrė daugiau kaip 5 tūkstančiai vaikų.
Per 1951 metų  trėmimo operaciją da-
lyvavo daugiau kaip 15 tūkstančių
MGB darbuotojų, karininkų, kareivių,
milicininkų stribų, apie 8 tūkstan-
čius sovietinių aktyvistų.

Vadinamų  „buožių” ir „nacio-
nalistų” šeimų tremtis vyko kiek ma-
žesniu mastu  ir 1952 bei 1953 metais. 

Iš viso 1941 ir 1945–52 metais iš
Lietuvos ištremta 132 tūkstančiai žmo-
nių. Antros sovietinės okupacijos
metu buvo tremiami vien lietuviai
arba su jais susiję asmenys. Iš jų – 70
procentų buvo moterų ir vaikų. 1941–
1958 m. tremties vietose apie 28 tūks-
tančiai tremtinių mirė nuo nepake-
liamo darbo, blogo maisto, blogų gy-
venimo sąlygų. Dalis tremtinių su-
fabrikavus kaltinimus, buvo nuteisti
ir kalinami (VLE, XIII t., 2008).  Pri-
simintinas  1918 metų Vasario 16-
osios Akto signatarų  likimas: Kazi-
mieras Bizauskas, naiviai tikėjęs per
paskutinį posėdį, įvykusį Preziden-
tūroje, sovietinio humaniškumo ga-
limybe, buvo vienas iš pirmųjų su-
šaudytas. Sušaudytas ir Ateitininkų
vyriausiasis vadas, krikščionis de-
mokratas, žymus filosofijos daktaras
Pranas Dovydaitis, badu nukankintas
kalėjime kunigas Vladas Mironas.
Jiems visiems trims įrengtas simbo-
linis antkapinis paminklas Vilniaus
Rasų kapinėse. Tremtyje mirė buvęs
knygnešys bei diplomatas Donatas

Malinauskas. Tremties dalią patyrė ir
diplomatas Petras Klimas, ilgai kalin-
tas Steigiamojo Seimo pirmininkas
bei pirmasis konstitucinis Lietuvos
prezidentas Aleksandras Stulginskis.

Tokių minčių vedini tylos minute
pagerbėme nukentėjusius bei žuvu-
sius nuo okupantų rankos prie iš-
puošto gėlėmis paminklo okupacijos
aukoms atminti. Prie jų pridėjome ir
savo širdies dalelę. Peržvelgę buvusio
sovietinio saugumo rūmų pamatuose
iškaltas šiame pastate nukankintų
savo Tėvynei laisvės troškusių žmonių
pavardes, praėję pro simbolines su-
traukytas nelaisvės grandines, pri-
menančias ir Kauno Vytauto Didžiojo
karo muziejaus sodelio Laisvės pa-
minklo skulptoriaus Juozo Zikaro su-
kurtą angelo figūrą, kurioje jis vieno-
je rankoje laiko sutraukytus nelaisvės
pančius, o kitoje – iškėlęs laisvosios
Lietuvos vėliavą,  pravėrėme Genoci-
do aukų muziejaus duris. Gražiai mus
sutiko muziejaus vyriausiasis specia-
listas – ekskursijų vadovas Ričardas
Padvaiskas. 

Šių rūmų rūsiuose sovietiniais
metais man taip pat teko „svečiuotis”
gyvenant universiteto bendrabutyje
po padarytos 1957 metų Vasario 16-
osios išvakarėse naktinės kratos. At-
sidūrėme vienoje kameroje  su daili-
ninkų Tarabildų atžala Arūnu, gaivi-
nusiu Lietuvos vietovių heraldiką. Su
juo kartu dalyvavome 1956 m. Vėlinių
garsiajame jaunimo susibūrime Rasų
kapinėse prie laisvos Lietuvos simbo-
lio – dr. J. Basanavičiaus kapo. Ant jo
buvo dedamos gėlės, uždegta daugybė
žvakučių, aidėjo laisvės Lietuvai šū-
kiai, sklido lietuviškos patriotinės dai-
nos, aidėjo Lietuvos himnas, sveikin-
ta Vengrijoje vykusi antisovietinė re-
voliucija. Neišsigąsta net atvykusios
kariuomenės ir milicininkų būrių.
Tąsyk partokratų buvau apšauktas
kontrrevoliucionieriumi:  kai kas pa-
skundė, kad ant J. Basanavičiaus kapo
iš akmenėlių sudėjau Gedimino stul-
pus ir  agitavau studentišką jaunimą
ateiti Visų Šventųjų dienos vakarą į
Rasų kapines. Dėkoju  jau Amžinybėn
išėjusiems tuometiniam universiteto
rektoriui Juozui Bulavui ir ypač pro-
rektoriui Eugenijui Meškauskui, pa-
rodžiusiems didelę drąsą ginant nuo so-
vietinių saugumiečių ir jų partokra-
tinių tarnų karjeristų – Imrės Zakso,
Jono Bielinio, Vytauto Kuzminskio ir
kitų kaltinamus vadinamame Vėlinių
susibūrime aktyviai dalyvavusius stu-
dentus. Tąsyk patriotiškai nusiteiku-
sios universiteto vadovybės dėka pa-
vyko apsiginti nuo jau ištiestų saugu-
miečių nagų. Apsiribota tik griežtu pa-

peikimu ir stipendijos atėmimu. Ta-
čiau čekistiniams partokratams pa-
vyko atsigriebti  1957 metų vasario mė-
nesį: prasidėjo kratos, suėmimai, at-
sivėrė saugumo rūsių kameros, prasi-
dėjo brutalūs tardymai, mėtymai iš
aukštųjų mokyklų, rekrūtai... 

Įsikūrusiame 1992 metais Genoci-
do aukų muziejuje  daug kartų teko lan-
kytis, buvo proga gerai susipažinti su
parengta ekspozicija. Todėl ir šį kartą
ekskursiją pravedėme patys. Pradėjo-
me ją buvusiame KGB vidaus kalėjimo
pirmoje kameroje žvelgdami į parti-
zaninio karo vadų Jono Žemaičio – Vy-
tauto ir Adolfo Ramanausko – Vanago
portretus. Mokiniai atidžiai išklausė
partizaninės kovos istorijos žiupsnelį
ir mano pateiktą magnetofono juosto-
je įrašytą  poeto bei kompozitoriaus
Antano Paulavičiaus eilėraštį, skirtą A.
Ramanausko – Vanago dukrai Auksei.
Stabtelėjome prie kameros, kurioje
kalėjo neseniai miręs ir jau lyg legen-
da tapęs bebaimis  kovotojas už Baž-
nyčios ir Lietuvos laisvę – monsinjoras
Alfonsas Svarinskas. Prisiminėme čia
kalėjusius ir  mūsų tautos dvasios va-
dus – arkivyskupą  Teofilių Matulionį,
slapta įšventinusį į vyskupus kunigą
Vincentą Sladkevičių, vėliau tapusį
antruoju Lietuvos kardinolu, prisimi-
nėme arkivyskupą  Mečislovą Reinį –
buvusį diplomatą, Lietuvos užsienio
reikalų ministrą, taip pat – vyskupą
Pranciškų Ramanauską, lageryje slap-
ta  įšventinusį į kunigus jau mūsų mi-
nėtą Alfonsą Svarinską. Lankydami
mirties nuosprendžių vykdymo patal-
pą susikaupę pagerbėme čia nužudytus
Lietuvos laisvės kovotojus, herojišką
kankinį vyskupą Vincentą Borisevičių.
Įdėmiai apžiūrėjome pirmo ir antro
aukšto ekspoziciją. Prieš akis pra-
slinko Lietuvos partizaninio karo vaiz-
dai, trėmimai, kalėjimai ir lageriai, vy-
kęs pilietinis pasipriešinimas. Moki-
niams stengėmės išryškinti ne tik so-
vietinės valdžios represijas, bet ir žmo-
nių kilnų pasiaukojimą, savo namų,
savo šeimos židinio saugojimą, meilę
savo Tėvynei, atkaklią tautos kovą dėl
nepriklausomybės atgavimo.

Iš Genocido aukų muziejaus pa-
sukome į Lukiškių aikštę prie atmi-
nimo lentos, skirtos prisiminti 1863
metų sukilimą. Tai bene vienintelis pa-
minklas Vilniuje, žymintis šį įvykį. Ši
granitinė lenta su iškalta sukilimo
data iki 1952 metų buvo aikštės centre.
Pastačius Leninui paminklą, lenta per-
kelta į aikštės pakraštį. Pridėta dar len-
telė su užrašu: „Čia buvo nužudyti
1863 m. sukilimo vadai revoliuciniai de-
mokratai Z. Sierakauskas (1827-
1863.VI.19) ir K. Kalinauskas (1838–

1864.III.10)”. Lietuvos atgimimui brėkš-
tant prie paminklinės lentos buvo pa-
statytas  kryžius 1941 metų birželio su-
kilėliams atminti. Abiejų metų suki-
lėliai kovojo prieš tą patį priešą, norė-
jusį  iš mūsų širdies ištrinti Lietuvos
vardą. Šį Kryžių likusios sovietinės  pa-
tamsių jėgos ne kartą kėsinosi sunai-
kinti, bet to padaryti neįstengė – jis
buvo atnaujintas, simbolizuojantis ne
tik mūsų tautos kančią, bet ir prisikė-
limą.

Savo ekskursiją baigėme Seime,
kur mus maloniai sutiko LR Seimo na-
rio Ryto Kupčinsko pavestas jo šaunus
padėjėjas Andrius Bastys. Buvome pa-
dalinti į dvi grupes. Vieną  grupę po
Seimo „labirintus” vedė Justė Radze-
vičiūtė-Laugalienė, o kitą – Rimas Ru-
daitis. Jie abu yra  Seimo visuomenės
informavimo ir žiniasklaidos poskyrio
vyresnieji specialistai.  Kiek patyrėme
– ir puikūs Seimo gidai. Mokiniai
buvo supažindinti su Lietuvos Seimo
istorija, Seimo paskirtimi, čia vyks-
tančiais darbais. Visiems didelį įspū-
dį padarė Kovo 11-osios salė. Visų dė-
mesį patraukė jau gal daug kartų ma-
tytas per televiziją, o dabar jau toks be-
tarpiškas, artimas dailininko Kęstučio
Balčikonio gobelenas, kuriame spin-
duliuojančio kryžiaus fone švyti mūsų
valstybės istorinis ženklas – nenuga-
lima Vytis. Ši  švytinti Vytis su  mūsų
tautos nepalaužtu tikėjimu, pasišven-
timu ir auka  pralaužė visas sovietinės
okupacijos užtvaras.      

Baigiantis ekskursijai Andrius
Bastys mokiniams padarė malonų ne-
tikėtumą: jis atnešė negalėjusio at-
vykti į šį susitikimą Seimo nario Ryto
Kupčinsko dovaną – didžiulį krepšį
„seiminių”  saldainių. 

Grįžtant į autobusą dar stabtelė-
jome prie Atminties memorialo, pasi-
kalbėjome apie tas dienas, kada  mūsų
tauta savo vienybės dvasia ir susitel-
kimu apgynė Kovo 11-osios idėją, pri-
siminėme ir žuvusius Laisvės gynėjus,
ir poeto Justino Marcinkevičiaus žo-
džius: Amžinam gyvenimui ant Lie-
tuvos patekėjo jos laisvės gynėjų šir-
dys. Nemirtingumą ir šlovę Jiems su-
teikia Tėvynė.

Važiuojant į namus, autobuse su-
rengėme gautų žinių pakartojimo ir
įtvirtinimo viktoriną. Mokinių akty-
vumas reiškė mūsų ekskursijos  – gy-
vosios pažintinės pamokos sėkmę.

Zigmas Tamakauskas –  Lie tu vos
Sąjūdžio Kauno skyriaus Švietimo ko-
miteto pirmininkas, Lietuvos laisvės
kovos sąjūdžio štabo narys.

Mokiniai su savo mokytojais prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms atminti
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phoenix, Arizonos valstijoje, 
bus teikiamos konsulinės paslaugos
Lapkričio 15–16 dienomis Lietu vos Respublikos generalinis konsu latas Či-
kagoje rengia konsulinių pa reigūnų išvykstamąją misiją į Arizo nos vals-
tiją, Phoenix miestą. Konsu linės paslaugos bus teikiamos lapkri čio 15 d.,
šeštadienį, nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p. ir lapkričio 16 d., sekmadie nį, nuo 9
val. r. iki 2 val. p. p. vieš bučio ,,Radisson Hotel Phoenix Air port” patalpo-
se, esančiose adresu 427 north 44th Street, Phoenix, AZ 85008.  

Konsulinės misijos metu bus priimami prašymai dėl pasų keitimo ir išda-
vimo, asmens grįžimo pažymė ji mų, užsienyje registruotų civilinės būklės aktų
(vaikų gimimo, santuo kos, ištuokos) įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, gyvenamosios
vietos dek la ravimo, Lietuvos Respublikos pilietybės, konsulinės registracijos.
Taip pat Lietuvos Respublikos piliečiams bus atliekami notariniai veiksmai, įskai-
tant ir notarinių liudijimų, kad asmuo yra gyvas ir gyvena JAV, tvirtinimą, rei-
kalingų pateikti kompeten tingoms Lietuvos institucijoms dėl senatvės pensi-
jos ir kitų socialinių išmokų mokėjimo pratęsimo 2015 metais.

Užsiregistruoti konsulinių pa slaugų gavimui ir dėl išsamesnės in formacijos
prašome skambinti į Lie tuvos generalinį konsulatą Čikagoje tel. (312) 397 0382
arba rašyti el. paštu kons.cikaga@urm.lt. Išankstinė regi stracija būtina.

Konsulinė misija į Phoenix, Ari zonos valstiją, organizuojama pirmą kartą.

Filmas apie Lietuvos partizanus 
bus rodomas Čikagoje

,,Nematomą frontą”, filmą apie Lietuvos partizanų kovas, netrukus bus ga-
lima pamatyti Čikagoje, ,,Music Box” kino teatre (3733 N. Southport, www.mu-
sicboxtheatre.com). Čia anglišku pavadinimu  ,,The Invisible Front” filmas bus
rodomas penktadienį, lapkričio 14 d. ir šeštadienį, lapkričio 15 d. 7:30 val. va-
kare.    

Filmo premjera įvyko šiais metais.  Režisieriai – Jonas Ohman ir Vincas Sruo-
ginis.  Tai 76 min. trukmės dokumentinis filmas. Jame – pasikalbėjimais su as-
menimis, gerai žinančiais partizanines kovas, bet taip archyvinė, dar mažai pa-
žįstama medžiaga. Filmas remiasi Juozo Lukšos prisiminimų knyga ,,Partizanai”. 

,,Nematomas frontas” taip pat bus rodomas New Yorko ir Los Angeles mies-
tuose.  New Yorke jis bus rodomas lapkričio 7 d. ,,Cinema Village East” kino te-
atre, 181-189 2nd Ave., New York, NY (tel. 212-529-6799, tinklalapio adresas:
www.villageeastcinema.com).  

Los Angeles filmą bus galima pamatyti lapkričio 21 d. ,,Laemmie Music Hall
3”, 9036 Wilshire Blvd., Beverly Hills, CA (tel. 310-478-3836, tinklalapio adresas:
www.laemmie.com/theaters/4). 

,,Draugo” info

Advokatas
VYTENIS LIETuVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo” )

Tel. 773-284-0100

Pas mus 
IR

aPLiNk mus
� Čiurlionio galerijoje šį penktadienį, spa-
lio 24 d., turėjęs vykti Vidmanto Vaitkevi-
čiaus parodos atidarymas  nukeliamas vė-
liasniam laikui. Datą pranešime vėliau. 

� Naujus gražius rūbus Čikagos lietuvių
moterų klubo pokylyje demonstruos Al-
dona Vaitienė. Pokylis vyks lapkričio 9 d.
nuo 1 val. p. p. Palos Country Club,

13100 Southwest Highway, Orland Park,
IL. Vietas užsisakykite tel. 708-788-
2781.

� Lapkričio 23 d. po šv. Mišių Jėzuitų
koplyčioje Jaunimo centro moterų klubas
kviečia visus į kavinę mielinių blynų pus-
ryčiams. Prisidėkime prie lietuviškos sale-
lės gyvavimo.

Jūsų laukia
,,Draugo” 
pietūs
Iškilmingi ,,Draugo” pietūs ir
grupės ,,Elle G” koncertas vyks
spalio 26 d., sekmadienį, Wil-
lowbrook Ballroom. Renginio pra-
džia – 12 val., pietūs – 1 val. p. p. Bi-
lieto kaina – 65 dol. Pokylio metu
neprenumeruojantys ,,Draugo” tu-
rės galimybę užpildyti korteles ir 2
mėnesius gauti laikraštį susipaži-
nimui nemokamai. Dalyvaukite
mūsų šventėje! Skambinkite darbo
valandomis administracijos tel.
773-585-9500.

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Šiomis dienomis nesirenkite juodai. Tinka ir rožinė spalva. Taip tik su-
teiktumėte daug džiaugsmo šviesaus atminimo dizaineriui Oscar de la Ren-
ta.

,,Moterys mano, kad juoda yra gražiausia spalva, bet rožinė gražina kur
kas labiau, suteikia spindesio bei šilumos”, – tvirtino dizaineris, mėgęs ir mo-
kėjęs spalvomis naudotis taip, kad įtikdavo didžiausiai juodos mėgėjai.

Dominikoje gimęs kūrėjas mokėjo suderinti du svarbius dalykus – klasiką
ir šiuolaikiškumą. Oscar de la Renta gebėjo aprengti moterį taip, kad ji visuomet
atrodytų lyg nulipusi nuo podiumo, bet tuo pačiu neatrodytų perdėm išsi-
puošusi. Tad jį mėgo tiek griežto protokolo turinčios laikytis damos, tiek klu-
buose šėlstančios auksinio jaunimo atstovės.

Oscar de la Renta buvo 29-as turtingiausių Lotynų Amerikos žmonių są-
raše. Tačiau ant lėkštutės nieko padėto negavo. Bet turėjo talentą ir jį netru-
kus pastebėjo Cristobal Balenciaga, pasiūlęs pameistrio poziciją savo mados
namuose.

Paskui sekė ,,Lanvin”, ,,Elizabeth Arden” ir ,,Christian Dior” mados na-
mai, kol 1965 metais pagaliau išdrįso savo vardu pristatyti kolekciją.

Pamažu gimė visa imperija – Oscar de la Renta vardas puošė ne tik rūbus,
bet ir kvepalų, batų, rankinių, akinių, kailinių, juvelyrinių dirbinių, moteriško
apatinio trikotažo, interjero detalių kolekcijas.

Turtingas, įtakingas, talentingas... O savo gimtojoje Dominikoje vadovavo
vietiniam vaikų dienos centrui ir mokyklai.                                             Lrytas.lt

Jei gedite Oscar de la Renta – 
nesirenkite juodai  


