
venančio Jono Vaičiūno iniciaty-
vą kasmet švęsti ,,Pasaulinę ce-
pelinų dieną”. Šiais, antraisiais
naujos tradicijos metais, šią ini-
ciatyvą pasigavo ne tik JAV, bet ir
Europos šalyse, net tolimojoje
Australijoje gyvenantys tautie-
čiai. Pastarieji net sukūrė plaka-
tą-žemėlapį. 

Kaip tautiečiams sekėsi triūs-
ti virtuvėje, kokie jų darbo rezul-
tatai, galite pamatyti (ir, žinoma,
pasidalinti savais) J. Vaičiūno
specialiai ta proga sukurtame
viešame ,,Facebook” puslapyje
(nereikia būti prisiregistravus):
https://www.facebook.com/pa-
ges/World-Zep-Day-Pasaulio-Ce-
pelinu-Diena-Super-Bowl-Sun-
day/121239844720324?ref=br_tf.

,Pasauliolietuvis.lt” pastebi,
kad ,,išskirtinėmis progomis, kada lietuviški produktai
patenka į šmaikštaus ir įgudusio virtuvės meistro rankas,
jie sužiba trimis lietuviui gražiausiomis spalvomis.” Be
to, šis kulinarinis kūrinys jau turi savo himną! 

,,Bet cepelinai man vis tiek labai skanu,
ir nesvarbu, kad aš nuo jų šiek tiek tunku.
Bet cepelinai man vis tiek labai skanu,
užtenka nuodytis tiktai sveiku maistu.”

,,Jie – ne lietuviai. Jie – naujokai. Jie – neišvaiz-
dūs. Jie čia, su mumis, visur ir, matyt, ilgam.

Juos žino Italijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje, Vo-
kietijoje, Austrijoje, Vengrijoje, Turkijoje, Švedijoje, Nor-
vegijoje, Gudijoje. Istorikai vis dar svarsto, ar jie imigravo
į lietuvių žemes nuo germanų pusės per žemaičius, ar įsi-
terpė į mūsų lietuvišką kultūrą per litvakus”, rašo sve-
tainė ,,Pasaulio lietuvis.lt.”, pristatydama Detroite gy-

Lietuvius vienija ir jie
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– 1815 m. vasario 3 d. Šveicarijoje įkuriamas pirmasis pasaulyje komercinis sūrio fabrikas – 

Pageltusios nuotraukos
istorija – 4 psl.

Mons. A. Svarinsko 90-osioms
gimimo metinėms – 8 psl. 

Praėjusį savaitgalį Colorado vals-
tijoje, tarptautiniame Brecken-
ridge sniego skulptūrų festiva-

lyje grupė kauniečių pelnė pagrindinį
apdovanojimą – aukso medalį. 

Nugalėtojais tapo ne kartą pana-
šiuose renginiuose užsienyje dalyvavę
skulptoriai Kęstutis Lanauskas, Min-
daugas Jurėnas, Artūras Burneika
bei architektas Tomas Petreikis. Skelb-
damas tokią gerą žinią interneto tink-
lalapyje „Pilotas.lt”, žinomas skulp-
torius ir publicistas Audrys Karalius
priminė, kad kauniečiai tokį patį žie-
mišką pasaulio skulptorių turnyrą
yra laimėję ir prieš penketą metų.

Šį kartą festivalyje dalyvavusios
komandos skulptūroms kurti gavo
po 20 tonų sveriantį sniego bloką.
Vien tik rankine įranga iš tokio luito
per keletą parų reikėjo sukurti įspū-
dingą kūrinį. Lietuvių menininkų
kompozicija iš sniego „Amžinos kai-
tos vėjas”, anot kūrėjų, savyje „su-
talpino” debesis, lietų, jūras, vande-
nyną, ledynus ir sniegą. Visa tai, kas
yra vanduo, kuriame, beje, atsirado
gyvybė. Nors kartais ją ir tekdavo sau-
goti nuo šios stichijos, kaip byloja No-
jaus arkos istorija. 

,,Kur plukdys mūsų arką, gyvybę,
žmoniją amžinos kaitos vėjas? Kokie

toliai ir horizontai, krantai ir iššūkiai
dar laukia mūsų ateityje?”, – taip per
filosofinius svarstymus savąją kon-
cepciją atskleidė patys autoriai, glo-
baliai pažvelgę į Breckenridge festi-
valio dalyviams tekusias užduotis. 

Prieš penketą metų kauniečiams
JAV pavyko nugalėti kolegas, sukūrus
skulptūrą „Gyvenimas yra kova”. O
2011- aisiais ta pati kūrėjų iš Kauno
grupė laimėjo aukso medalį Japoni-
joje, Saporo sniego festivalyje. Prizi-
nių vietų kauniečiai skulptoriai šia-
me festivalyje yra laimėję ir ankstes-
niais metais. 

ELTA info

auksinis festivalio apdovanojimas

Autoriai prie savo auksu įvertintos sniego kompozicijos. Iš k.: Kęstutis Lanauskas, Artūras Burneika  Mindaugas Jurėnas ir Tomas
Petreikis Pilotas.lt nuotr.



Tiesiog stebėtis reikia, kaip keičia-
si Lietuvos visuomenė, ir tai vyks-
ta karo Ukrainoje fone. Formuo-

jasi ne tik Ukrainos tauta, bręsta ir lie-
tuvių tauta, manau, ir daugelis Europos
tautų. Kaip V. Landsbergis išsireiškė,
„atanka katukai” (jie gimsta akli) visame
pasaulyje. Iki šiol nuolatinį Lietuvos ir
kitų Baltijos valstybių kalbėjimą apie Ru-
sijos neprognozuojamumą ir pavojingą
kaimynystę šalia šio milžino Europa ir pasaulis nu-
leisdavo juokais arba iš viso apsimesdavo negirdintis.
Išsivadavusiųjų tautų kalbėjimas pagaliau buvo iš-
girstas įsitikinus, kad Putino Rusija pasitikėti ne-
galima. 

Bet grįžkime į Lietuvą, kur praėjusią savaitę
karštoji žinia buvo Vygaudo Ušacko krepšinis su Ru-
sijos prezidento administracijos vadovu Sergejumi
Ivanovu kitą dieną po separatistų ir Rusijos ka-
riuomenės kruvinos atakos „Grad” ir „Uragan” ra-
ketomis prieš Ukrainos uostą Mariupolį. Apklausose
net 68 nuoš. lietuvių sakė, kad Europos ambasado-
riaus Rusijoje V. Ušacko poelgis buvo netinkamas,
įžeidžiantis per išpuolį žuvusias aukas ir padaręs
gėdą visiems lietuviams. Paprastai į tokias situaci-
jas prieš Rusiją anksčiau reaguodavo tik dešinieji –
konservatorių-krikščionių demokratų-tautininkų
balsuotojai ir jų būdavo kur kas mažiau negu pusė.
O dešiniųjų balsuotojų nėra toks didelis procentas.
Vadinasi, šį flangą papildė ir kitų įsitikinimų žmo-
nės – gal dalis liberalų ar net socialdemokratų. O di-
džiausia dalis tikriausiai – buvusių abejingųjų, ku-
rie nepolitikuoja, gal net ir į rinkimus neina, bet ag-
resijos akivaizdoje prabudo – subrendo kaip visuo-
menės nariai. Jaunas politologas D. Jastramskis šio-
mis dienomis rašė, kad, jo nuomone, kiti Seimo rin-
kimai gali būti palankūs socialdemokratams, esą po-
litinės svarstyklės šį kartą gali nebesvyruoti, nes eko-
nomika vystosi tolygiai ir sparčiausiai Europoje, gy-
venimas šviesėja, todėl socialdemokratai gali būti iš-
rinkti ir kitą kadenciją. Bet jaunasis politikos eks-
pertas nepastebėjo, kad Lietuvos visuomenė Uk-
rainos karo akivaizdoje sparčiai konservatyvėja, o
kadangi kol kas nesimato ženklų, kad Putino Rusi-
ja keistų savo politiką Ukrainoje, antiputiniškų
nuotaikų visuomenėje gali tik daugėti. O tai nepa-
lanku kairiesiems ir palanku dešiniesiems.

Taigi tarp naujai bręstančios visuomenės nuo-
taikų girnų papuolė ir Vygaudas Ušackas, puikiai
Amerikos visuomenei pažįstama asmenybė – buvęs
Lietuvos ambasadorius JAV, D. Britanijoje, Europos
Sąjungos ambasadorius Afganistane. Diplomatinę
karjerą pradėjęs Lietuvoje buvo pastebėtas ir Eu-
ropoje, kur tęsia diplomatinį darbą toliau. Kas at-
sitiko, kodėl, kaip sakoma, žmogus paslydo ant ba-
nano žievės? Beveik lygioje vietoje. Situacija buvo to-
kia: diplomatas buvo pasižadėjęs Kremliaus admi-
nistracijos vadovui Sergejui Ivanovui dalyvauti
Maskvos universiteto jubiliejiniuose renginiuose ir
kartu su Rusijos politikais žaisti vienoje komando-
je prieš studentus. Žmogiškai diplomatiška situacija,
bet taip atsitiko, kad ta iš anksto numatyta žaidimo
diena pasitaikė būtent tada, kai išvakarėse buvo su-
bombarduotas Ukrainos uostas Mariupolis ir žuvo
30 civilių žmonių bei sužeista dar per 100. Žurnalistų
klausinėjami kiti diplomatai ir politikai bando am-
basadorių teisinti – diplomatija reikalinga ir karo
metu, bet paprasti žmonės ir politologai laiko tai di-
džiule klaida ir sako, kad jam nereikėjo ateiti į tas
varžybas, tegu ir nereiškiant pasipiktinimo notos.
Politologas R. Valatka netgi lygina situaciją su Sau-
sio 13-ąja Lietuvoje. Jis sako: ar buvo įmanoma, kad
tuomet, 1991 m., kai Rusijos tankai traiškė lietuvius
prie Televizijos bokšto, Europos ambasadorius būtų
medžiojęs su dar sovietų Rusijos, arba SSRS, admi-

nistracijos vadovu? Taigi tiesos tame yra.
Kad į krepšinio aikštelę su Rusijos prezidento

administracijos vadovu Sergejumi Ivanovu išbėgęs
Europos Sąjungos ambasadorius Vygaudas Ušackas
suklydo, mano ir užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius, kairiųjų atstovas.

Pats Europos Sąjungos ambasadorius V. Ušac-
kas apie savo krepšinį paskelbė „Facebook”, esą, kad
visuomenė apie tai nesužinotų iš žurnalistų, o iš jo
paties lūpų. Jis esą norėjo būti sąžiningas ir atviras,
be to, manė, kad tokia diplomatija ir esanti pavei-
kiausia – pertraukų tarp žaidimo metu jis galėjo pa-
sakyti tai, ką reikėjo. Didelei daliai visuomenės taip
neatrodo. Politikos apžvalgininkas Alvydas Meda-
linskas, sako, kad V. Ušackas susitapatino su Rusi-
jos politika. Ir tai įvyksta ne pirmą kartą. Neseniai
jis, Europos atstovas, Lietuvos žiniasklaidoje turė-
jo teisintis dėl savo pareiškimo, kad sankcijas Rusijai
reikia švelninti, nors po kelių dienų Europos vir-
šūnėse imta kalbėti apie sankcijų griežtinimą. Į po-
kalbį įsiterpęs radijo klausytojas pridėjo, kad tai reiš-
kia, jog V. Ušackas jau nebeatspindi netgi Europos
pozicijos. Minėtame interviu V. Ušackas barė Lie-
tuvos žiniasklaidą, kad ji yra vienpusiška, nes pa-
laiko tik Ukrainą. O kaltės esą abiejose pusėse. Įterp-
čiau ir savo trigrašį: Ukrainos kariuomenė neper-
žengė savo valstybės sienų, Rusijos kariuomenė per-
žengė Ukrainos sienas. Ambasadorius, advokatau-
damas Rusijai, akivaizdžiai nori palengvinti savo pa-
dėtį Rusijoje – jis komunikabilus žmogus, lengvai
bendrauja, matyt, jam nesinori gadinti draugiškų
santykių su Rusijos pareigūnais. Bet čia reikėtų pri-
tarti diplomatijos taisyklių žinovams, kad todėl
diplomatai ir yra taip dažnai keičiami, kad nesusi-
tapatintų su tos šalies, kurioje dirba, politika. 

Lietuvoje politika besidomintys prisimena, kai
jis buvo Lietuvos užsienio reikalų ministras, atsto-
vavęs dešiniajai Vyriausybei, ir buvo Prezidentės at-
statydintas, kaip visiems atrodė, dėl kažkokių
smulkmenų – nes Prezidentę pokalbyje su JAV dip-
lomatais neva pavadino „mama” ar „motina” (su-
prask – tautos mama). Būk Prezidentė dėl to įsižei-
dė. Galimas dalykas, kad reikalai buvo reikšmin-

gesni, tuo labiau, kad dabartinis amba-
sadoriaus poelgis rodo, kad klaidas jis
gali daryti.

O profesionalas jis tikrai yra solidus
ir aktyvus bei gerbtinas kaip žmogus.
Lietuvoje jis yra atkūręs savo senelio dva-
rą, kuriame rengia įvairias programas
jaunimui, su sūnumi Raimundu 2007
m. dalyvavo „Misija-Sibiras” ekspedici-
joje, lankė ir tvarkė ten mirusių tautie-

čių kapus Krasnojarsko krašte, apsilankė ir Rešio-
tų lageryje, kuris dar tebeveikia kaip kalėjimas. Ten
kalėjo jo senelis ūkininkas Adomas Ušackas (vien
per pirmąjį vežimą ten buvo įkalinta apie 3 tūkst. lie-
tuvių). Grįžęs iš ekspedicijos plačiai reklamavo su-
sitikimus su vietiniais sibiriečiais ir ten dar likusiais
gyventi lietuviais ne tik Lietuvoje, bet ir Anglijoje,
kur tuomet atstovavo Lietuvai. Revučij gyvenvietėje
išlikęs namas, kur gyveno jo senelis po kalėjimo, ir
kamera kalėjime, kur jis kalėjo. Senelį kaip politinį
kalinį išvežė į septintą Rešotų lagerį, močiutę su vai-
kais – ambasadoriaus tėvu ir jo seserimi – į Altajaus
kraštą. Adomo Ušacko prisiminimai yra spausdinti
Danutės Šilinienės knygoje „Testamentas ukmer-
giškiams”, kurioje jis prisiminė: „Iš tūkstančio gal ir
išlikome koks šimtas… Kiekvieną rytą tekdavo po
12–15 vyrų užkasti. Mirusiuosius išrengdavo nuogai,
pakinkydavo karves į vežimą, sukraudavo kaip mal-
kas vieną ant kito. Ir jokio ženklo, kad tu buvai žmo-
gus, gimei, augai Lietuvoje, medelį, alyvą, obelaitę ka-
dais sodinai… Tuos, kurie negalėdavo atsikelti nuo
išsekimo, lagerio viršininkas griuvinėjančius su-
statydavo į eilę ir tracht, tracht į kaktas. O tada su ne-
slepiamo pykčio paniekinimu iškošdavo: „Zaberite,
sobaki” (rus. „Surinkite, šunys”).

Taigi V. Ušackas turi pagrindo jaustis rusiško-
jo imperializmo, kurį tęsia dabartinis Rusijos caras
Vladimiras Putinas, auka ir labiau užjausti tą im-
perializmą tesiančio Putino aukas Ukrainoje. O jis
su šia politika susitapatina ir tam imperializmui tam
tikra prasme advokatauja. 

Šiuo metu prognozuojama, kad V. Ušackas kon-
servatorių, kurių partijos narys yra, gali būti ke-
liamas kandidatu būsimuosiuose Prezidento rin-
kimuose, kurie vyks po ketverių metų. Jeigu tikrai
būtų taip, tai šis įvykis V. Ušackui kaip tik ir gali pa-
kenkti – jautriausi Ukrainos tragedijos vertintojai
yra būtent šios partijos žmonės bei jų rėmėjai. Net
ir per ketverius metus panašūs skauduliai vargu ar
užsimirš. Jeigu ambasadorius kartos panašias klai-
das, ir kandidatu į prezidentus gali netapti. Viskas
priklausys nuo paties politiko, kaip jis pasimokys iš
savo klaidų.
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tuoktinių yra svar besni nei santykiai su
vaikais, mar čiomis, uošviais, draugais ir
visais kitais. Tokia buvo pensininkų iš-
vada.  Maža nauda vaikams, jeigu tėvų
santykiai yra pašliję. 

Daug pašnekovų teigė, kad ište kama
ar apsivedama ne tik su kitu asmeniu, bet
su visa jos/jo šeima. Su  nauja šeima
svarbu palaikyti civilizuotus santykius.
Kartais tai gali reikšti kompromisą, su-

silaikymą nuo teisybės sakymo. Svarbu ieškoti ben-
dros kalbos, rodyti pagarbą ir rasti bendrus intere-
sus.

Negrimskite į skolas. Pensinin kai primygtinai
pataria gyventi savo pajamų ,,kieme”. Jie siūlo
vengti sko lų, ypač su kreditinėmis kortelėmis per-
kant prabangius, nelabai reikalingus daiktus.

Norint palaikyti kibirkš tį, siūloma daugiau dė-
mesio skirti ma žiems dalykams. Knygos autorius dr.
Pille mer teigia, kad vedybos susi deda iš tūkstančių
tarpusavio mikro-ryšių, kuriuos reikia puoselėti. Ne-
 bijokite sakyti  vienas kitam komplimentų, nuste-
binkite vienas kitą ko kiu nors poelgiu ar dovanėle.
Dau ge lis atsako vų prisipažino, kad jie per mažai sa-
kydavo kitam komplimentų. Taip pat apgailestavo,
kad mažai jų susilau kė patys. 

Džiaukitės intymumu! Daug pen sininkų sakosi be-
sidžiaugiantys in ty mumu. Autorius cituoja vieną vy-
riš kį: „Mūsų amžiuje intymumas nėra dauginimo-
si reikalas, bet smagus laisvalaikio užsiėmimas”.

Pagarba vienas kitam! Svarbu kreipti dėmesį į tai,
kaip kas yra pa sakoma, išklausyti, ką tavasis/ta voji
turi pasakyti. Teigiama, kad ilgai ve dę turi sukau-
pę labai daug skau dulių kito atžvilgiu. Labai lengva
tuo piktnaudžiauti, kitą įskaudinti už gaunant žodžiu.
Pagarba vienas kitam yra geriausi vaistai nuo tokios
pagundos.

Paskutinį žodį suteiktume L. A. Sene kai: „Jei
nori būti mylimas – mylėk!”

Meilė kaip rožė. Ji graži, tačiau ba-
 dosi. O skirtumas tas, kad meilė
ga li žydėti amžinai, o rožė – ne.

Kve piančios rožės, brangus šokoladas, pu-
tojantis šampanas – tai Valentino dienos
simboliai. Meilės kupinos die nos linkiu vi-
siems skaitytojams!

Dr. Karl Pillemer, Cornell universite-
to profesorius, išsamiai apklausi nėjo dau-
giau nei 700 pensininkų  po rų per 65 metų
amžiaus. Vidutinis šių porų vedybų amžius
– 43-eji metai. Ilgiausiai – 76 metus – vedę buvo 101
metų moteris ir 98 metų vyras. Šioje apklausoje buvo
ilgai vedusių, vedu sių ir išsiskyrusių bei tos pačios
ly ties porų. 

Savo sutelktą medžiagą prof. Pille mer paskelbė
knygoje „30 Les sons for Loving: Advice From the Wi-
sest Americans on Love, Relation ships and Marria-
ge” („30 meilės pa mokų: išmintingiausių amerikie-
 čių patarimai apie meilę, santykius ir vedybas”). Kny-
gos autoriui 60 metų, prieš 36 metus vedė merginą iš
savo gimnazijos. 

Kokie gi tų pensininkų patarimai? Klausykitės
savo širdies balso pasirinkdami gyvenimo drau-
gę/ą. Visi pabrėžė sunkiai apibrėžiamos są vokos –
meilės – svarbą. Jeigu įsi mylėjimo jausmo nėra, ne-
siveskite, – sakė jis. Per daug  žmonių išteka ar ap-
 siveda nebūdami įsimylėjimo eks tazėje arba jaus-
dami, kad vedybos yra blogas žingsnis. Visi taip pat
pa brėžė, kad svarbu jausti, jog vedybos yra geras
žingsnis. Jei tokio jausmo nėra, bet norima apsivesti,
nes „tam pribrendo laikas”, lieka didelė gali mybė,
kad „iš tų šiaudų nebus grū dų”.

Atsiklauskite savo proto! Nie kas tikrai nežino, ar
vedybų partne rė/ne ris yra tinkamas pasirinkimas,
tačiau teisingesnis sprendimas bus, jei atsiklausite
savo proto. Pvz., ar su tuoktinis yra finansiškai at-
sakingas, ar bus geras tėvas ar gera motina...  Svar-
bu atkreipti dėmesį į tokius da lykus kaip ištikimy-
bė, dorumas, rū pes tingumas ir humoras. Taip, hu-
mo ras.

Iešokite panašumų vertybėse! Dažnai yra sakoma,
kad priešingybės traukia, bet apklaustųjų manymu,
tai – mitas. Maži skirtumai – nieko tokio, bet pa-
grindinis patarimas yra susituokti su asmeniu, tu-
rinčiu tokias pat vertybes kaip ir jūs. Čia galima pa-
 mi nėti religiją, pinigus, vaikų augini mą, laisvalai-
kio užsiėmimus,  amato ar profesijos svarbą. Maži
skirtumai nėra reikšmingi, tačiau požiū ris į šias ver-
tybes skiriasi labai, ilgų vedybų galimybė smarkiai
sumažėja. 

Kalbėkitės, kalbėkitės, kalbė ki  tės ir klausykitės! Su-
gebėjimas kalbė tis ir išsikalbėti yra labai svarbi sa-
vybė, tiesiog dorybė. Mažai kalbantis asmuo su
stipriu charakteriu gali bū ti labai patrauklus, bet daž-
nai nėra geriausias gyvenimo partneris. Pen sininkai
siūlo tokį egzaminėlį – ar ga lite pietaudami restorane
dvi valandas įdomiai kalbėtis? Jei negalite, reiktų
daugiau pastangų ir progų  šiam įgūdžiui lavinti.

Atsargiai aptariant jautrias te mas! Jeigu norite
gero susikalbėjimo/bendravimo, labai svarbu tam pa-
 rinkti tinkamą laiką. Jei pokalbis „springsta”, tą
temą atidėkite kitam kar tui. Prof. Pillemer stebisi  at -
 ra  dimu, kad  ginčai tarp vedusiųjų gali būti aštres-
ni tada, kada vienas ar abu yra išalkę. Neaišku, ar
tai susiję su cukraus kiekiu kraujyje, ar raminančiu
maisto poveikiu, tačiau aišku, kad maistas gali tu-
rėti įtakos pasi kalbėjimo kokybei. Viena pora ginčui
įsiliepsnojant puola į virtuvę: žmona vyrui pagamina
sumuštinį, o vyras jai išverda arbatos puodelį. 

Santykiai – pirmoje vietoje! San tykiai tarp su-
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Meilė kaip rožė
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Apie azartą, tradicijas ir nesėkmę pūgos fone
RAMUNĖ LAPAS

Šiemet sakiau sau – nevirsiu aš tų cepelinų, gaila lai-
ko. Bet azartas yra galingas dalykas – artėjant „Pa-
saulinei cepelinų dienai” (arba „Super Bowl Sunday”
– nelygu, kaip kas į tai žiūri), vis dažniau pagalvoda-
vau – o gal… O gal?

Šaldytuve kaip tyčia yra puikios varškės ir kitam
patiekalui skirto peletrūno. Kodėl nepaban-
džius šįkart pagaminti cepeli-

nų su varške? (Greičiausiai, aš tam
nesąmoningai ruošiausi, tik neno-
rėjau prisipažinti iki paskutinės
minutės). O čia dar pasižiūrėjau
šefo Rick Bayless laidą, kurioje jau-
nas meksikiečių virėjas skiria pusę
dienos tam, kad pagamintų tradici-
nį mole. Jis gali nusipirkti padažo
parduotuvėje, bet ne – gamina jį
pats, ilgai, su meile, iš 20 ingridien-
tų, nes jam svarbu tradicija. Juk jei-
gu niekas negamins – tai ilgainiui
niekas nebemokės, tradicija mirs.

Pagalvoju apie savo šeimą – ji nedidelė, ir aš dar
nesu pirma eilėje į Amžinybę, bet už manęs jau sto-
vi žymiai daugiau žmonių nei priekyje. Ateis diena,
kai jaunieji šeimos nariai atsigręž į mane: o kaip iš-
virti cepelinus? Ką aš tada jiems pasakysiu, jei pati
nebūsiu bandžiusi bent keletą kartų? Šeštadienį už-
stačiau virti bulves (mat prisiminiau, kad geriau jas
virti iš vakaro) – ir tada jau žinojau, kad pasidaviau.
Tik nežinau, kas  čia  suvaidino   svaresnį  vaidme-
nį – ,,Cepelinų dienos” azartas ar pagarba tradici-
joms... 

Taigi, kaip ir pernai, skambinu tetai, kuri pa-
veldėjo mūsų giminės kulinarinį geną – nurodymų,
tik šįkart cepelinams su varškės įdaru.

Ji primena, kad cepelinų išeina maždaug tiek,

kiek yra vidutinio dydžio bulvių. Virtos bulvės turi
sudaryti ketvirtadalį žalių: tarkim, 8 žalios + 2 virtos
= 10 cepelinų. 

Į varškės įdarą pataria nedėti kiaušinio – nebent
trynį, kuris suteiks įdarui gražesnę spalvą. Varškė ne-
turi būti skysta, į ją reikia įberti druskos ir žiupsnelį
cukraus (!), įdėti kapoto peletrūno (arba mairūno). Ga-
lima ir spirgučių, tik nuo raumens, kad būtų sausi ir
traškūs. 

Sekmadienį atsibundame sniego karalystėje.
Tiesa, karalystė tik jeigu kojos nereikia kelti iš
namų. Deja, reikia. Grįžtu pavakare, užstrigusi snie-
ge mažiausiai tris kartus. Laimė, kad žmonės aplin-
kui tokie paslaugūs – ir atkas, ir pastums, ir pajuo-
kaus. Dar romantiškiau, galvoju – gaminti cepelinus
per tokią pūgą – visai kaip Lietuvoj. Kimbu į darbą,
užtikrinta geru būsimu rezultatu – mano varškė kve-
pia nuostabiai. Paskutinę akimirką apsisprendžiu pri-
dėti ir spirgučių – itališka panchetta tam puikiai tin-
ka.

Sutarkuoju bulves, lengvai nusunkiu ir palieku
nusistovėti krakmolui. Sugrūdu virtas bulves (gali-
ma jas sumalti), sumaišau su tarkiu, pasūdau, įmai-
šau krakmolo. Vandens neišpilu – formuojant cepe-

linus juose teks vilgyti delnus. Imu bulvių masę, tru-
putį suploju ją, uždedu įdaro ir bandau formuoti ce-
pelinus – kažkodėl norėsi daryti juos apvalius. Tech-
niškai negalėčiau vadinti jų cepelinais  – ne ta forma!
– greičiau „didžkukuliais”. Čia turbūt vėl kalta pa-
sąmonė – kaip ten bebūtų, europietiškas futbolas man
artimesnis ir suprantamesnis. O kaip gi kitaip – prie-
šingu atveju nesitraukčiau nuo televizoriaus, o ne sto-
vėčiau prie plytos! Puode jau verda vanduo. Šiek tiek

jį pasūdau ir atsargiai vieną po kito įlei-
džiu savo „kamuoliukus”. Prisimenu –
juos reikia pamaišyti, kad nepriliptų
prie dugno. Ugnį sumažinti, kad virtų
lengvai, bet ne šokinėtų. Virti neuž-
dengus. Iš sviesto ir grietinės pagami-
nu padažą ir patikrinu, kaip laikosi
mano gražuoliukai. O Dieve – supran-
tu, kad patyriau visišką fiasco. Visi
mano cepelinai iširo.

Iškart suvokiu klaidą – tešla per
minkšta, reikėjo labiau nusunkti, bet
dabar jau nieko nebepakeisi... Tenka
graibyti iš puodo skeveldras to, kas tu-

rėjo būti nuostabiais cepelinais. Savo nesėkmėj soli-
darizuojuosi su Seattle ,,Seahawks”, taip apmau-
džiai, paskutinę akimirką atidavusiais pergalę New
England ,,Patriots”. Nors, tiesą sakant, mano ap-
maudas gimė ir užgeso tarp keturių sienų,  ,,Sea-
hawks” nesėkmę išgyveno tūks tančiai komandos
gerbėjų. O kur dar dėl siautusios pūgos atšaukti  ,,Su-
per Bowl” vakarėliai su gausybe taip ir nesuvalgytų
vištos sparnelių? Pagaliau kiek tautiečių dėl oro są-
lygų nepasiekė ,,Kunigaikščių” ir taip pat liko be ce-
pelinų? Kai apie visa tai pagalvoji, virtuvėje patirtas
fiasco neatrodo toks jau ir reikšmingas.

Ar bandysiu dar kartą? Sako, trečias kartas ne-
meluoja...
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visi išvažiuotų iš namų, kadangi rytą
išveš. Šeima pasitraukė į Panemunę,
o 4 val. prasidėjo karas. Liepos 31 d. šei-
ma peržengė Lietuvos – Vokietijos sie-
ną Kybartuose. Kadangi dienos metu
vyko bombardavimai, keliauti teko
naktimis,  dažniausiai traukiniais. Po
kelių savaičių pasiekė Breslau (da-
bartinis Vroclavo m. Lenkijoje). Iki
karo pabaigos tai buvo nuostabiai gra-
žus miestas. Toliau teko keliauti iki
Drezdeno. Kadangi mieste nebuvo jo-
kios karo pramonės, visi manė, kad čia
nebus bombarduojama. Čia tėvai, bro-
lis Raimundas ir Sigutė pradėjo dirb-
ti fabrike, padedant įstaigai, besirū-
pinančiai karo pabėgėliais. Tėvas ir
brolis Raimundas dirbo po 8 val. Sigutė
kitame skyriuje – po 12 val. Nuo namų
iki fabriko kelionė truko 1,5 val. ir tiek
pat atgal. Vasario 13 d. vakare 22:30
prasidėjo baisus bombardavimas. Pir-
mas dvi valandas bombardavo anglai,
naktį dvi valandas rusai, dienos metu
dvi valandas amerikiečių oro pajė-
gos. Pirmiausia bombos krito į gele-
žinkelio stotį. Stotyje buvo tiek žmo-
nių, kad nebuvo galima net pajudėti.
Stotyje Sigutei teko būti su žmogumi,
kuris pabėgo iš vokiečių kariuomenės.
Pasigirdus lėktuvų gausmui, nutarta
trauktis iš Drezdeno, perbėgus tuščią
aikštę, bėgo kuo toliau. Pirmos bombos
krito į stotį, kiek matėsi – niekas ne-
išbėgo. Sigutė norėjo stoti po patilte,
bet tas žmogus neleido, paguldė prie
mūrinės sienos, o viršuje geležinkelio
bėgiai.

Teko dvi valandas gulėti. Bom-
bos krito „kaip žirniai iš maišo”. Degė

ZIGFRIDAS JANKAUSKAS 

Kiek prisiminimų sukelia nuotrauko-
se užfiksuoti artimieji, draugai, ke-
lionių įspūdžiai, gimtosios vietos...

Vartau fotoalbumus, kuriuos dar
vaikystėje įvardinau kaip „ma-
mytės” ir „tėvelio”. Dar 1965

m., būdamas 16 metų, pasisodinau tė-
velius ir jiems aiškinant aprašiau vi-
sas nuotraukas. Praėjo pusė amžiaus,
Anapilin iškeliavo tėveliai, liko prisi-
minimai. Vėl vartau albumus, žvilgs-
nis sustojo ties nuotrauka, pažymėta
numeriu 390, o sąsiuvinyje užrašyta
„Kaunas, Vilijampolė, Panerių g. 69,
šeimininkai Grigaliūnai”. Prisime-
nu, kaip a. a. Mamytė Veronika La-
packaitė- Jankauskienė pasakojo, kad
Kauno inteligentija kvietė iš buvusio
lenkų okupuoto krašto Birutės ben-
drabučio mokinius į Kauną atostogų
laikotarpiui. Mamytė pasakojo, kad ją
maloniai priėmė šeimininkas – Lie-
tuvos karininkas, jo žmona – mokyto-
ja, augino dukrą Sigutę, sūnų Rai-
mundą. Esant svečiams ir ją kviesda-
vo prie stalo, o ji drovėjosi, nes augu-
si kaime (Švenčionių raj.) nežinojo,
kaip elgtis su stalo įrankiais, valgant
įvairius patiekalus...

Tad kilo mintis surasti tuos ge-
ruosius žmones, padėkoti jiems už
svetingumą, geraširdiškumą. Jau ži-
nojau, kad Lietuvos nacionalinis mu-
ziejus, kartu su Lietuvos kariuomenės
karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir
nacistinio genocido, artimųjų sąjunga
leidžia seriją „Lietuvos kariuomenės
karininkai. 1918–1953”. Ir štai ant
mano stalo devyni tomai šio puikaus
leidinio. Vartau III tomą ir 214 psl. pa-
matęs nuotrauką suprantu, kad mano
ieškomas karininkas – tai majoras Ig-
nas Grigaliūnas. Toliau įvykiai klos-
tėsi žaibiškai. Susisiekiau su leidinio
vienu iš iniciatorių Vytautu Zabielsku,
sužinojau Raimundo Grigaliūno tele-
fono numerį. Deja, nežinojau, kad 2000
m. jis mirė. 2014 m. kovo 8 d. nuvyks-
tu į Kauną. Mano dideliam džiaugsmui
Panerių g. 69 niekas nepasikeitė: ir gat-
vės pavadinimas tas pats, ir namo nu-
meris 69. Deja, namo gyventojai pa-
pasakoti nieko nesugebėjo. Vėl kalbi-

Pageltusios nuotraukos istorija

nu Vytautą Zabielską, Vilių Kava-
liauską, deja, kitų duomenų nėra. Ir
prisimenu, kad Čikagoje gyvena Karo -
lis Avižienis, su kuriuo maloniai ben-
draujame jam lankantis Lietuvoje.
Kovo 26 d. skambinu ir, pasirodo, jis pa-
žįsta Sigutę Grigaliūnaitę-Žemaitis.
Pažada surasti telefoną. Labai opera-
tyviai, tą patį vakarą sulaukiu gerb.
Karolio skambučio ir gaunu Sigutės te-
lefono numerį.

Kitą dieną, 2014 m. kovo 27 d.,
jaudindamasis surenku numerį ir jau
išgirstu energingą Sigutės balsą. Pri-
sistatau, kad esu sūnus Veronikos La-
packaitės, kuri 1940 m. vasarą svečia-
vosi jų namuose Vilijampolėje, kad
po daugelio metų noriu padėkoti už pa-
rodytą svetingumą. Dar kitą dieną sė -
du rašyti laišką, siunčiu nuotraukas.
Užsimezga graži draugystė. Sigutė ap-
rašė šeimos istoriją, kurią norėčiau pa-
teikti maloniam skaitytojui. Šeimos is-

torija yra jaudi-
nanti, daugeliui
primenanti tą su-
dėtingą situaciją,
kai reikėjo trauk-
tis iš Lietuvos, pa-
likt gimtus namus,
gimines, draugus.

Gimusi Fre-
doje, augo Vili-
jampolėje nuo 1932
m. (tėvai statė na -
mą Panerių g. 69).
Atėjus vokiečiams
šis rajonas buvo
paverstas žy dų ge -
tu, tad namą teko
parduoti ir toliau gyveno Žaliakalny-
je. 1941 m. tėvas majoras Ignas Griga-
liūnas buvo paleistas iš kariuomenės.
Žmogus, padėdavęs pjauti malkas, va-
lyti kiemą, iš esmės alkoholikas, o
tuo metu „didelis žmogus” įspėjo, kad

Numeris 390 iš mamytės albumo. Stasė Ja-
siukevičiūtė-Grigaliūnienė, jos sesuo Bro-
nė Jasukevičiūtė-Jameikienė, operos solistė
Vaičkienė, mjr. Ignas Grigaliūnas, kaimynė
Rimkevičienė, Sigutė Grigaliūnaitė su Vaič-
kienės lape.

Nuotrauka, pagal kurią atpažinau ieškomą karininką Grigaliūną. Mjr. Ignas Grigaliūnas,
Sigutė, Raimundas ir Stasė Jasukevičiūtė-Grigaliūnienė.

Pirmieji žingsniai svečioje šalyje. Kanada,
1949 metai. Sigutė Grigaliūnaitė.

Švenčionių ,,Ryto” choras. Pirmoje eilėje antra iš kairės Veroni-
ka Lapackaitė.

Sigutė ir Juozas Žemaičiai, dukra Daiva ir sūnus Gintaras. Sigutės prierašas: ,,Kai buvo-
me sveiki, jauni ir gyvi”.
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Kas ketvirtį leidžiamas gyvenimo stiliaus ir verslo žurnalas Northwest
Quarterly paskutiniame numeryje paminėjo tris Rockfordo (IL) mu-
ziejus, kurie puoselėja įvairių tautų kultūrą (Karla Nagy str. Holiday

happenings share cultural customs): ,,Tinker Swiss Cottage”, „The Erlander
Home” (švedų) bei „Ethnic Heritage Museum”. Pastarajame muziejuje pri-
statomas lietuvių, italų, afro-amerikiečių, airių, lenkų bei ispanų kultūri-
nis paveldas. „Ethnic Heritage Museum” įrengtas ir prižiūrimas išskirtinai
savanorių, kuriems rūpi jų tautų menas ir kultūra.

Muziejaus lietuviškoje galerijoje prieš Kalėdas galima buvo pasigrožėti
šiaudinukais papuošta eglute, liaudies muzikos instrumentais, tautiniais dra-
bužiais, rankomis austo mis įvairių regionų prijuostėmis. Tačiau ypatingą
dėmesį kaustė „Pra kartėlė”, kurios 16 figūrėlių sukurtos iš bičių vaško. „Pra-
kar tėlės” autorė – Rockforde gyvenanti tautodailininkė Ona Keraminienė
(Ann Keraminas). Šioje šventinėje ekspozicijoje lietuviškoje galerijoje taip
pat buvo išstatyti gintaro pa puo šalai. Draugo info

Ona Keraminienė iškėlė lietuvišką trispalvę prie „Ethnic Heritage Museum”

Lietuvės kūrinys atkreipė žurnalo dėmesį

Vaškinė „Prakartėlė”

namai, šaligatviai, gatvės,
vanduo. Aplink liepsnos,
juk bombos fosforinės. Po
patilte, kur Sigutė norėjo
pasislėpti, sustojo sunkve-
žimis su kariškiais, visi
buvo oro bangos sudras-
kyti. Dievas saugojo Sigu-
tę. Vėliau, dirbant Kana-
doje, vienas bendradarbis
kanadietis, karo metais
tarnavęs aviacijoje anglų
kariuomenėje, tvirtino,
kad geležinkelio stoties ra-
jone ne vieno gyvo neliko.
Jis ir metė bombas į gele-
žinkelio stotį. Drezdeno
tragedija aprašyta David
Irving „The destruction of
Dresden” (1965, New York).
Miestas degė 7 dienas ir 8
naktis. Britų 773-ų lėktuvų
armada numetė 650 000
bombų, o amerikiečių da-
lyvavo 311 lėktuvų (kiek
numesta bombų nepatei-
kiama), apie rusų dalyvavimą nutyli-
ma. Jeigu Hirosimoje žuvo 71 379 gy-
ventojai, Tokijo 83 793, tai Drezdene 135
000 gyventojų. Degantį miestą buvo ga-
lima matyti už 200 mylių.

1948 m. Sigutė pirmoji atvyko į Ka-
nadą. Buvo vežamos jaunos, netekė-
jusios merginos namų ruošos dar-
bams, vyrai – miškus kirsti, geležinke -
lių statybai, pas ūkininkus. Teko dirb-
ti tarnaite po 12 val. per dieną. 1949 m.
atvažiavo Juozas Žemaitis. 1949 m.
rugsėjo 17 d. jie sukūrė šeimą. Sigutei
pavyko įsidarbinti siuvykloje, Juozui
– pas ūkininką. Po metų į Ameriką at-
vyko tėvai. Tėvas dirbo Kenosha Wise
automobilių gamykloje, išdirbo 19
metų, sunkiai sirgo ir 1968 m. mirė, su-
laukęs 68 metų amžiaus. Artimųjų
pervežtas į Čikagą, palaidotas lietuvių
šv. Kazimiero kapinėse. Šalia atgulė
mama Stasė Jasiukevičiūtė-Grigaliū-
nienė (mirė 1996 m.), brolis Raimundas
(2006 m.), jo sūnus Raimundas, Rai-
mundo žmona Loreta, vyras Juozas Že-
maitis (2004 m.), dukra Daiva (1998
m.), mamos sesuo Bronė Jasiukevi-
čiūtė-Jameikienė, dr. Ona Vaškevi-
čiūtė. 

Be galo skaudu, kad taip greitai šį
mielą pasaulį paliko patys artimiausi
žmonės. Tokia sudėtinga Sigutės gy-
venimo istorija.

Mano mama, Veronika Lapackai-
tė gimė 1922 m. Naujasodžio kaime
Švenčionių valsčiuje. Šeimoje augo
keturios seserys ir trys broliai. Brolis
Vaclovas baigė siuvimo mokslą Vil-
niuje lenkų okupacijos laikais, dirbo
siuvimo dirbtuvėje Didžiojoje gatvėje.
Brolis pakvietė į Vilnių ir sesutę Ve-
roniką, leido mokytis į amatų mokyk-
lą (buvusią Bernardinų sode). Kunigo
K. Čibiro dėka gavo vietą gyventi „Bi-
rutės” bendrabutyje. Kaip mamytė
rašė „Praeities prisiminimuose”, „pir-
mą atostogų vasarą patekau į Kauną,
Vilijampolę, Panerių g. 69 Grigaliūnų
šeimą, šeimininkas buvo majoras, o
žmona mokytoja, turėjo du vaikus:
dukrytę Sigutę ir sūnų Raimundą,
buvo šeimininkės motina. Mūsų ben-
drabučio mokinius ėmė atostogoms
žmonės, tad man teko Kaunas. Šeimi-
ninkė buvo labai gera, visad valgiau su
šeimininkais, o jei svečiai būdavo ir
kartu sodino prie stalo. Aš labai var-
žiausi aukšto rango kariškių, norėjau

Šv. Kazimiero kapinės Čikagoje. Grigaliūnų šeimos kapavietė. 

Mėžionėlių kapinės Švenčionėliuose. Tėvelių kapavietė.

valgyt virtuvėje, bet neleido. Baigian-
tis atostogoms, prieš išvažiuojant nu-
pirko suknelę ir batukus. Kokia buvau
laiminga. Padėjau darže dirbti, indus
suplauti. Labai gaila buvo išvažiuoti”.
Baigusi mokslus 1942 m., jau vokiečių
okupacijos laikais, gavo darbą Švenčio -
nyse. 1946 m. ištekėjo už Balio Jan-
kausko, gyveno Daubariškės kaime,
dirbo klubo vedėja, rengdavo spek-
taklius, organizuodavo tautinius šo-
kius, už ką buvo gąsdinama stribų, kad
bus išvežta į Sibirą. 1956 m. šeima
persikėlė gyventi į Švenčionėlius, kur
tėvelis sudegintos karo metais sodybos
vietoje pastatė mūsų namą, mamytė
pradėjo dirbti Švenčionėlių mokyklo-
je-internate, kur dirbo iki pensijos.

1947 m. gimė sūnus Raimundas
(tai Sigutės broliuko prisiminimui),
1949 m. šių eilučių autorius.

Tėvelis mirė 1975 m., palaidotas
Švenčionėliuose, Mėžionėlių kapinėse.
Mamytė, išgyvenusi 85 metus Anapilin

iškeliavo 2007 m. kovo 14 d. taip ir ne-
susitikusi su Sigute. Palaidota taip
pat Švenčionėliuose, išgyvenusi lenkų,
sovietų, vokiečių ir vėl sovietų oku-
pacijas.

Teko skaityti Algimanto Gurecko
straipsnį „Atgauta sostinė” (Draugas,
2014 m. spalio 28 d.), kur puikiai apra-
šyti to meto įvykiai, susiję su mūsų
krašto istorija.

Tai kartai teko baisūs išgyveni-
mai, tad šiandien džiaugiamės atgau-
ta laisve, branginkim ją.

Tokie dviejų lietuvaičių likimai
neatsiejami nuo sudėtingos mūsų Lie-
tuvos istorijos. Gailiuosi, kad būdamas
labai užimtas, nesuradau Grigaliūnų
šeimos anksčiau, kai gyva dar buvo
mama. Dėkoju Sigutei už gražų ben-
dravimą, puikius laiškus, gausų foto ar-
chyvą, dokumentus, kurie buvo persi-
ųsti man. Linkiu geros sveikatos, geros
kloties.

Veronika Lapackaitė-Jankauskienė. 2006 metai, Vil-
nius.
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Vilniuje sukauptas unikalus žydų archyvas

B. Brazdžionio premijos
įteikimo iškilmės

Per Holokaustą išblaškytas Vilniuje su-
kauptas unikalus žydų archyvas po
kelerių metų atgims virtualioje biblio-
tekoje.

Lietuvos centrinis valstybės ar-
chyvas šį mėnesį pradėjo kon-
servuoti tarpukariu Vilniuje

veikusio žydų mokslo instituto YIVO
sukauptus dokumentus, kad jie galėtų
būti skaitmenizuoti ir patalpinti ku-
riamoje duomenų bazėje apie žydų
gyvenimą Rytų Europoje iki Holo-
kausto.

Darbai vykdomi įgyvendinant
bendrą projektą su dabar New Yorke
veikiančiu YIVO institutu ir Lietuvos
nacionaline Martyno Mažvydo bib-
lioteka, kurie į virtualią biblioteką taip
pat perkels savo turimus dokumentus.

Per septynerius metus abipus At-
lanto ketinama suskaitmeninti 10
tūkst. retų ir unikalių leidinių, apie 1,5
mln. įvairių dokumentų, kurie susiję
su Rytų Europoje gyvenusių žydų vi-
suomene, mokslu, religija, švietimu,
kultūra, menu.

„Pagrindinė mintis yra sujungti
tai, kas yra New Yorke ir Lietuvoje, su-
kuriant skaitmeninę duomenų bazę.
Pas mus yra 44 metrai lentynų YIVO
dokumentų. Tai bus didžiausia skait-
meninė kolekcija jidiš studijoms Rytų
Europoje”, – interviu BNS sakė Lie-
tuvos vyriausiasis archyvaras Ramo-
jus Kraujelis.

„Šis projektas parodo valstybės rū-
pestį savo paveldu, kuris neturi apsi-
riboti vien lietuvybe. Vilnius vadintas
Šiaurės Jeruzale, jis buvo įvairių kul-
tūrų centras. Tai liudija daugiakultū-
riškumą ir pakantumą. Mes galime
prisidėti prie bendros regiono istorijos,
tai yra mažas Lietuvos indėlis į isto-
rinio teisingumo atstatymą”, – sakė jis.

Anot R. Kraujelio, virtualioje bib-
liotekoje internete dokumentų aprašai
turėtų būti pateikti anglų ir lietuvių
kalbomis.

Pirmieji žydai Vilniuje įsikūrė
dar XVI amžiuje, vėliau miestas tapo
garsiu žydų dvasiniu ir kultūros cent-
ru, vadinamu Lietuvos Jeruzale. Prieš
Antrąjį pasaulinį karą žydai sudarė
apie trečdalį Vilniaus gyventojų.

Vilniuje nuo 1925-ųjų iki Antrojo
pasaulinio karo metais veikęs YIVO
institutas tyrė žydų gyvenimą visoje
Rytų Europoje, nuo Vokietijos iki Ru-

sijos, nuo Baltijos šalių iki Balkanų.
Jis kaupė žydų liaudies folklorą, me-
muarus, knygas ir publikacijas, žydų
bendruomenės dokumentus, leido žo-
dynus, brošiūras ir monografijas. Dau-
guma dokumentų, kurių dalis siekia
XVII amžių, parašyti jidiš ir hebrajų
kalbomis.

1941 metais Vilnių okupavę ir ins-
titutą sunaikinę naciai dalį archyve su-
kauptų knygų išvežė į Frankfurtą.
1946 metais Jungtinių Valstijų ka-
riuomenė aptiko šią medžiagą ir per-
kėlė į New Yorką, kur tuo metu jau vei-
kė YIVO institutas.

Lietuvoje po karo žydų geto griu-
vėsiuose likusią archyvo dalį sunai-
kinti stengėsi sovietai, vykdydami
Stalino kampaniją prieš žydus. Uni-
kalius dokumentus išgelbėjo lietuvis
bibliotekininkas Antanas Ulpis, pa-
slėpęs ją Vilniaus Šv. Jurgio bažny-
čioje. Knygos ir dokumentai dienos
šviesą vėl išvydo Lietuvai atgaunant
nepriklausomybę.

Tarp kitų dokumentų, archyve
buvo tvarkomas garsaus jidiš drama-
turgo Jokūbo Gordino pjesės „Mirele
Efros” nuorašas jidiš kalba lotyniškai

Šventomis Mi-
šiomis, ku-
rias Kauno

arkikatedroje bazi-
likoje aukojo prof.
dr. prelatas Vytau-
tas Steponas Vai-
čiūnas, vasario 2 d.,
pirmadienį, prasi-
dėjo Kauno miesto
garbės piliečio, poe-
to Bernardo Braz-
džionio gimimo 108-
ųjų metinių minėji-
mas. 

Vėliau šalia
katedros esančioje
Kauno rotušėje

rašmenimis, cari-
nės Rusijos teatro
maždaug prieš 100
metų siųstas cen-
zoriui į Sankt Pe-
terburgą. Nuora-
šas turi raudoną
YIVO teatro mu-
ziejaus spaudą, ta-
čiau kas ir kada jį
perdavė muziejui,
kol kas neaišku.

„Tai gerai ži-
noma pjesė, kuri
buvo statoma įvai-
riuose teatruose
per tarpukarį daug
kartų. Pjesės nuo-
rašą cenzūrai siun-
tė ją norėjęs staty-
ti Rusijos imperi-
jos teatras”, – BNS
paaiškino doku-
mentus tvarkanti
Vilniaus universi-
teto lektorė, istori-
kė Lara Lemper-
tienė.

Pasitaiko at-
vejų, kai to paties
dokumento atski-

ros dalys yra Vilniuje ir New Yorke.
„Praeito amžiaus trečiajame ir

ketvirtajame dešimtmetyje visa me-
džiaga Vilniuje buvo kartu. Pirmiau-
sia juos perskyrė naciai, o vėliau so-
vietai”, – telefonu iš New Yorko BNS
sakė instituto vykdantysis direkto-
rius Jonathan Brent.

„Padedant Lietuvos vyriausybei ir
institucijoms šiuos dokumentus su-
jungsime skaitmeninėje erdvėje. Pirmą
kartą tyrinėtojai galės suprasti visumą
tos patirties, kuri čia buvo”, – teigė jis.

Skaitmenizavimo projekto vertė
sieks apie 5 mln. eurų, finansavimą
New Yorke veikiantis institutas rinks
iš privačių ir vyriausybinių lėšų, prie
projekto taip pat prisideda Lietuvos
institucijos.

Karo metu naciai ir lietuviai ko-
laborantai išžudė per 90 proc. iš dau-
giau kaip 200 tūkst. Lietuvoje gyvenu-
sių žydų. Šiandien Lietuvoje gyvena
apie 3 tūkst. žydų.

„Dabartinis projektas padės at-
skleisti tiek Lietuvai, tiek pasauliui
turtingą ir unikalų jidiš kalbos, kul-
tūros, literatūros, netgi žydų tradicinės
virtuvės paveldą ir padarys jį priei-
namą ateities kartoms”, – BNS sakė
Lietuvos žydų bendruomenės pirmi-
ninkė Faina Kukliansky.

BNS

poetui Algimantui Mikutai miesto
meras Andrius Kupčinskas įteikė B.
Brazdžionio literatūros premiją.

Ši premija A. Mikutai paskirta
praėjusiais metais Kauno miesto ta-
rybos sprendimu, kuris priimtas pagal
rekomendaciją specialios komisijos,
nutarusios, kad B. Brazdžionio lite-
ratūros premijos skyrimo nuostatus la-
biausiai atitinka poeto A. Mikutos ei-
lėraščių knyga ,,Keltininkas”. Vertin-
tojų nuomone, toje knygoje ryški kla-
sikinių, universalių vertybių temų
plėtotė, pateiktas originalus požiūris
į lietuvybės išsaugojimą.

B. Brazdžionio literatūros premi-
ja (10 tūkst. Lt dydžio) įsteigta 2011 me-
tais. Poetas A. Mikuta yra ketvirtasis
šios premijos laureatas. Iki jo premi-
jomis apdovanoti poetai Aldona Ru-
seckaitė, Petras Palilionis ir Vladas
Braziūnas.

Poeto B. Brazdžionio 108-ojo gim-
tadienio proga jo atminimas pirma-
dienį buvo pagerbtas ir Petrašiūnų ka-
pinėse – ant poeto kapo gėlių ir už-
degtos žvakutės.                     ELTA info

YIYO griuvėsiai po karo Vilniuje           Nuotr. iš R. M. Lapo archyvo

Algimantas Mikuta Tomo Raginos nuotr.
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LIETUVA IR PASAULIS

Palankumas eurui auga

Lietuvą aplenkė 163 pasaulio šalis

Bevaisės Ukrainos derybos su Rusija baigėsi 
Minskas („Draugo” info) – Mins-

ke sausio 31 d. vykusios derybos, ku-
riose Ukrainos vyriausybė tikėjosi su-
sitarti dėl paliaubų su prorusiškais se-
paratistais, baigėsi nepasiekus jokio
susitarimo.

Buvęs Ukrainos prezidentas Leo-
nidas Kučma sakė, kad derybos buvo
sužlugdytos, kai į jas neatvyko aukš-
čiausieji separatistų vadovai, o jų de-
rybininkai atsisakė tartis dėl plano, nu-
matančio nedelsiamą paliaubų pa-
skelbimą.

L. Kučma kaltino sukilėlių atsto-
vus kėlus ultimatumus, bet daugiau de-
talių nepateikė. Tačiau vėliau papa-
sakojo, jog separatistai reikalavo, kad
Ukrainos prezidentas skubiai išleistų
įsakymą dėl vienpusio ukrainiečių
kovotojų ugnies nutraukimo, kitu at-

veju bus pradėtas itin plataus masto
puolimas per visą fronto liniją. 

Separatistų paskelbtos „Donecko
liaudies respublikos” derybininkas D.
Pušilinas kaltino Kijevą ir sakė, kad
pasirašys susitarimą tik tuomet, jeigu
vyriausybės pajėgos vienpusiškai su-
dės ginklus.

Tikėtasi, kad derybos Baltarusijos
sostinėje padės sustabdyti įnirtingus
susirėmimus Ukrainos rytuose tarp
vyriausybės pajėgų ir prorusiškų se-
paratistų, pastarosiomis dienomis nu-
sinešusius daug žmonių gyvybių.

Rusijos prezidentas Vladimiras
Putinas, Prancūzijos prezidentas Fran-
cois Hollande ir Vokietijos kanclerė
Angela Merkel per konferencinį po-
kalbį telefonu ragino konflikto šalis su-
sitarti dėl paliaubų per taikos derybas.

Nuolaidų Graikijai nebus
Atėnai (ELTA) – Vokietijos kanc-

lerė Angela Merkel pareiškė, kad Grai-
kijos skola nebus nurašyta, kadangi
bankai ir privatūs kreditoriai jau anks-
čiau pritaikė didelių nuolaidų. Kanc-
lerė dar tikisi, kad Graikija liks euro
zonoje. Rinkimus laimėjusi Graikijos
kairiųjų partija „Syriza” pažadėjo,
kad pusė Graikijos skolos bus nura-
šyta.

Finansų ministras Yanis Varou-
fakis atsisakė bendradarbiauti su Eu-
ropos Komisija, Europos centriniu

banku ir Tarptautiniu valiutos fondu
ir derėtis dėl kitų skolos grąžinimų są-
lygų. A. Merkel pakomentavo: „priva-
tūs kreditoriai, bankai jau ir taip nu-
braukė milijardus nuo Graikijos sko-
los”. 

Graikijos skola – 315 milijardai
eurų, tai sudaro 175 procentus BVP. Vo-
kietijos finansų ministras įspėjo Grai-
kiją dėl derybų: „Su mumis dėl skolos
nurašymo nepasiginčysite, o ir šanta-
žuoti mus sunku”.

Piktinasi Rusijos elgesiu

Ispanai nepritaria taupymo programoms

Madridas („Draugo” info) – Ma-
žiausiai 100 tūkst. žmonių sausio 31 die-
ną išėjo į Madrido gatves pademonst-
ruoti paramos taupymui nepritarian-
čiai Ispanijos partijai „Podemos”. Grai-
kijos „Syriza” kitas partijas
įveikė pažadėjusi nutrauk-
ti taupymo priemones, o
„Podemos” viliasi pakarto-
ti jos sėkmę per Ispanijos vi-
suotinius rinkimus lapkri-
čio mėnesį.

Partija „Podemos” Is-
panijoje buvo įsteigta vos
prieš metus ir tapo popu-
liari dėl savo pažadų kovoti
su „tradicinių politikos va-
dovų kasta”. 

„Podemos” taip pat reikalauja,
kad būtų nacionalizuotos privačios li-
goninės, būtų sugrąžinta valstybinė
sveikatos sistema ir ženkliai padidin-
tas minimalus darbo užmokestis.

Londonas (BNS) – Londonas iš-
kvietė Rusijos ambasadorių, reika-
laudamas pasiaiškinti, kodėl du ilgojo
nuotolio bombonešiai Tu-95 sausio 29
d. praskrido virš Lamanšo sąsiaurio,
priversdami Didžiąją Britaniją pakel-
ti į orą savo naikintuvus ir pakeisti ci-
vilių lainerių skrydžių maršrutus.

Vyriausybėje sakoma, kad tas įvy-
kis, per kurį buvo pakelti britų nai-
kintuvai „Typhoon”, laikomas „reikš-
mingu eskalavimu ir žymi pokytį stra-
tegijoje”, nes anksčiau Rusijos lėktuvai
praskrisdavo tik netoli atokių Brita-
nijos regionų – dažniausiai šalia Ško-
tijos krantų.

„Tai labai pavojinga. Civilinių or-
laivių, skridusių į Jungtinę Karalystę,
maršrutai turėjo būti pakeisti, – išsa-
kyta Rusijos ambasadoriui. – Rusai
skrido išjungę signalų atsakiklius, to-
dėl juos buvo galima stebėti tik kariniu
radaru. Jie dar niekada neskrido taip
toli į pietus.”

Pernai NATO šalys daugiau negu

100 kartų siuntė savo naikintuvus per-
imti praskrendančių Rusijos lėktuvų,
o tokių įvykių buvo maždaug triskart
daugiau negu 2013 metais. Šis eskala-
vimas atspindi padidėjusią įtampą
tarp Vakarų šalių ir Maskvos dėl kri-
zės Ukrainoje.

Užsienio reikalų sekretorius Phi-
lip Hammond dar anksčiau susirūpino
dėl Rusijos karinių orlaivių vykdomo
„nepaprastai agresyvaus” Britanijos
oro erdvės „zondavimo”, padažnėjus to-
kių incidentų prie Škotijos krantų.

Britanijos vyriausybė paprastai
nesureikšmina tokių skrydžių, laiky-
dama juos simboliniu žvanginimu
ginklais, kuriuo stiprėjanti Rusija nori
priminti pasauliui tebesanti pasaulinė
galybė.

Tačiau Rusijos bombonešių pasi-
rodymas virš Lamanšo sąsiaurio, kurį
kerta daug civilinės aviacijos marš-
rutų, sukėlė susirūpinimą dėl poten-
cialios susidūrimo grėsmės.

Vilnius (ELTA) – Beveik du treč-
daliai lietuvių mano, kad naujoji va-
liuta mūsų šaliai naudinga, aštuoni iš
dešimties gyventojų teigia, jog euro įve-
dimas Lietuvoje įvyko sklandžiai.

Kad bendra Europos Sąjungos va-
liuta Lietuvai atneša naudą sausį buvo
įsitikinę 60 proc. apklaustųjų, 79 proc.
sakė, kad euras naudingas visai Ben-
drijai. Į klausimą, kokias pasekmes –
teigiamas ar neigiamas – turės euro
įvedimas. Palyginti su atsakymais į tą
patį klausimą ankstesnėje, 2014 m.
rugsėjį atliktoje, apklausoje naujieji re-
zultatai rodo, kad Lietuvos gyventojai
dabar eurą vertina palankiau: beveik
du trečdaliai apklaustųjų mano, kad
pasekmės Lietuvai bus teigiamos (63

proc.), o 54 proc. mano, kad euro įve-
dimas turės teigiamų pasekmių jiems
asmeniškai – šie skaičiai padidėjo ati-
tinkamai 19 ir 17 proc. punktų.

Pirmąją savaitę keisdami gry-
nuosius litus į eurus arba išsiimdami
grynuosius bankuose, sunkumų turė-
jo 5 proc. apklaustųjų. Iš tų, kurie pa-
tyrė sunkumų, 34 proc. teko ilgiau nei
paprastai laukti eilėse prie kasų, o 23
proc. teko ilgiau laukti prie banko-
matų. Tačiau paklausti apie kainų nu-
rodymą dviem valiutomis, 77 proc.  ap-
klaustųjų sakė, kad kainos buvo nu-
rodomos abiem valiutomis arba daž-
niausiai abiem valiutomis. Tik 15 proc.
respondentų sakė, kad kainos buvo
nurodomos neteisingai. 

Vilnius (BNS) – Lietuva pagal
ekonominės laisvės indeksą 2014 me-
tais pakilo 6 pozicijomis ir tarp 178 pa-
saulio valstybių užima 15 vietą.

Naujausiame JAV ekonominių ty-
rimų organizacijos „Heritage Foun-

dation” paskelbtame ekonominės lais-
vės indekse Lietuvos ekonominė lais-
vė įvertinta 74,7 punkto – 1,7 punkto
daugiau nei pernai. Lietuva, kaip ir
anksčiau, priskiriama 6-35 vietą už-
imančių „beveik laisvų” šalių grupei.

Kas geriausiai atstovauja gyventojams?

Vilnius (BNS) – Lietuvos gyven-
tojai mano, kad geriausiai jų intere-
sams atstovauja Prezidentė ir prem-
jeras, rodo naujausia apklausa.

22,2 proc. apklaustųjų sausį teigė,
kad geriausiai jų interesams atsto-
vauja D. Grybauskaitė, o  A. Butkevi-
čių, kaip geriausiai atstovaujantį jų in-
teresams, nurodė 11,7 proc. apklaus-
tųjų. Trečioje vietoje – Rolandas Pa-
ksas, partijos „Tvarka ir teisingumas”
vadovas. 

Toliau rikiuojasi nepartinis, kan-
didatas į Vilniaus merus Naglis Pu-
teikis (2,7 proc.), Darbo partijos įkū-
rėjas europarlamentaras Viktoras Us-
paskichas (2,5 proc.) – visi jie prieš mė-
nesį nepateko į pirmąjį aštuonetuką.
Seimo pirmininkės Loretos Grauži-
nienės populiarumas nukrito – už ją

pasisakė 2,3 proc. apklaustųjų.
Valdančiosios Lietuvos socialde-

mokratų partija (LSDP) bei partija
„Tvarka ir teisingumas” gautų dau-
giausia rinkėjų balsų, jei rinkimai
vyktų kitą sekmadienį. Tačiau per
pusmetį jų rėmėjų gretos gerokai su-
mažėjo. Į aukštesnę vietą  pakilo opo-
zicinis Liberalų sąjūdis ir Darbo par-
tija.

Vidaus ir užsienio reikalų mi-
nistrai Saulius Skvernelis ir Linas
Linkevičius toliau yra geriausiai ver-
tinami tarp ministerijų vadovų – jie da-
lijasi ketvirtą–penktą vietas palan-
kiausiai vertinamų šalies visuome-
nės veikėjai.

Apklausa atlikta sausio 16–23 die-
nomis.

Kaunas (katalikai.lt)
– Kauno Kristaus Prisikė-
limo bažnyčiai suteiktas
bazilikos statusas – prane-
šė Kauno arkivyskupas Si-
gitas Tamkevičius. Tai ant-
roji bazilika Kaune.  

Bazilikos titulas ski-
riamas tik ypatingos reikš-
mės šventovėms. Dauguma
pasaulyje esančių bazilikų
yra „mažosios”, „didžiųjų
bazilikų” yra tik keturios –
visos jos Romoje.

Lietuvoje iki šiol buvo
6 bazilikos: Kauno Šv. ap-
aštalų Petro ir Pauliaus ar-
kikatedra bazilika (bazili-
kos titulas suteiktas 1921
m.), Šiluvos Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo bazili-
ka (1974 m.), Vilniaus Šv.
vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo ar-
kikatedra bazilika (1985 m.), Žemaičių
Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Ap-
silankymo bazilika (1988 m.), Mari-
jampolės Šv. arkangelo Mykolo bazili-

ka (1992 m.) ir Krekenavos Švč. M. Ma-
rijos Ėmimo į dangų bazilika (2009 m.).

Visos jos drauge su Kauno Kris-
taus Prisikėlimo bažnyčia yra Šv. Jono
Pauliaus II piligrimų kelio šventovės.

Prisikėlimo bažnyčia paskelbta bazilika Protestai Madride Reuters/Scanpix nuotr. 

Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika Alfa.lt nuot.
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Minint a. a. mons. prelato 
Alfonso Svarinsko 90-ąsias gimimo metines.

Atimk iš tautos sąžinę, ir ji parsiduos.
Atimk iš tautos protą, ir ji vergaus

Mons. Alfonsas Svarinskas

PROF. ONA VOVERIENĖ

Gražiai Lietuvoje – Vilniuje, Kaune, Mari-
jampolėje, Šiauliuose, o dabar ir Lietuvos Res-
publikos Seime buvo paminėtos šviesaus

atminimo kunigo mons. prelato Alfonso Svarinsko,
Lietuvių Tautos ir Bažnyčios Riterio, ginkluoto pa-
sipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui da-
lyvio, kovotojo prieš okupanto prievarta lietuvių tau-
tai brukamą socialinės inžinerijos projektą – paversti
lietuvių tautą homo sovieticus minia, parsiduodan-
čia ir vergaujančia, tikinčiųjų ir piliečių teisių gy-
nėjo, kovotojo prieš moralinį reliatyvizmą ir ho-
moterorizmą – žydrąjį marą Lietuvoje, jau atgavus
nepriklausomybę, kunigo-legendos 90-osios gimimo
metinės.

Apie mons. Alfonsą Svarinską parašyta kelios
dešimtys straipsnių, tarp jų ir mano daugiau negu
20, atskleidžiama jo viso gyvenimo kova, tapusi jo pa-
šaukimu; keletas išsamesnių studijų istorikų ir
kraštotyrininkų monografijose, jo paties straips-
niuose, pasakojama sukurtuose dokumentiniuose
kino filmuose. Dabar pasirodė ir paties šviesaus at-
minimo Alfonso Svarinsko knyga „Nepataisomasis.
Monsinjoro Alfonso Svarinsko atsiminimai. 1-ji da-
lis” (Užrašė prof. Donatas Stakišaitis. – V., 2014. – 296
p.). Tik iš jos detaliau ir sužinojome apie mons. Al-
fonso Svarinsko dalyvavimą ginkluotoje Lietuvos
partizanų kovoje prieš okupantų NKVD kariuome-
nę ir stribus, apie jo būrio draugus ir jų likimus, ir
tai, kad nepaisant jo ir kitokio pobūdžio kovos prieš
okupacinį režimą, šis jo gyvenimo periodas, kai buvo
balansuojama kaip ant peilio ašmenų tarp gyvybės
ir mirties, išliko jo gyvenime, kaip pačios svar-
biausios jo gyvenimo dienos – žvaigždžių valandos,
įprasminusios visą jo gyvenimą ir nubrėžusios to-
lesnio jo gyvenimo gaires ir tikslus. Tai patvirtino
ir jo paskutiniai gyvenimo metai: jo įkurtas At-
minties-ramybės parkas prie Mūšios, žuvusiems jo
kovos draugams, Didžiosios Kovos apygardos par-
tizanams, Atminimo slėnis su paminklais žuvu-
siems Kavarsko partizanams ir jų vadams; Kryžiai
pastatyti jo lėšomis įvairiose Lietuvos vietose žu-
vusiems partizanams, jo paskutiniojo Lietuvos par-
tizanų kapeliono pareigos ir jo paskutinė valia – gul-
ti Amžinajam poilsiui šalia kovos draugų Ukmergės
Dukstynos kapinaitėse.

Alfonsas Svarinskas gimė 1925 m. sausio 21 die-
ną Ukmergės apskrityje Vidiškių parapijoje, Pa-
mernackų kaime. Vaikystė jo prabėgo Kadrėnų kai-
me. 1932 metais jis pradėjo lankyti Vidiškių pradi-
nę mokyklą, ją baigęs mokėsi nuo 1937 metų Uk-
mergės mokykloje, po metų Deltuvos mokykloje, vė-
liau Ukmergės Antano Smetonos (iki 1941 metų) gim-
nazijoje. 1942 metais įstojo į mokytojų seminariją. Su-
pratęs, kad ne mokytojo veikloje jo pašaukimas – 1942
metų rugpjūčio mėnesį įstojo į Kauno kunigų se-
minariją. Tuo metu čia dėstė Lietuvoje plačiai žinomi
kunigai  prof. Pranciškus Petraitis, seminarijos
rektorius, prof. Stasys Gruodis, SJ., prof. Juozas Gri-
gaitis, MIC, prof. Stasys Yla, pirmosios antikomu-
nistinės knygos „Komunizmas Lietuvoje” (K., 1937)
autorius.

„Šie garbingi mokytojai ir tėvai mums davė ne
tik mokslo ir profesinių žinių, bet ir išmokė mylėti
Dievą ir artimą, kovoti su blogiu ne tik savo širdy-
je, bet ir visoje Lietuvoje Dievą ir Tėvynę išmokė my-
lėti labiau už jaunystę ir gyvybę. Supratome, kad po-
litika yra iššūkis įgyvendinant Dekalogo artimo mei-
lės įsakymą. Tai suprato ir mūsų seminarijos va-
dovai” – savo knygoje „Nepataisomasis” (Monsinjoro
Alfon so Svarinsko atsiminimai) (V., 2014. – P. 52), –
rašė monsinjoras. – „Esu dėkingas Jums, kad iš-
mokėte mane eiti tiesiu keliu ir nedaryti kompro-
misų”.

Dauguma seminaristų buvo kaimo vaikai, kur
tuo metu, dar buvo gyvi prisiminimai apie Lietuvos
okupaciją 1940 m. birželio 15 dieną, dar kraujavo žaiz-

dos dėl NKVD nužudytų Lietuvos tauriausių ir
šviesiausių Lietuvos inteligentų ir kunigų, trau-
kiantis rusų kariuomenei iš Lietuvos, ir ištremtų į
Sibirą mokytojų, giminaičių, klasės draugų; for-
mavosi pasipriešinimas rudajam okupantui, suvo-
kus, kad jis Lietuvai atnešė ant savo gražiai nušveistų
šautuvų ne laisvę, o tokią pat vergiją, kaip ir rau-
donasis okupantas. Seminaristai, grįžus rusų fron-
tui ir NKVD į Lietuvą 1944 metais, taip pat pamatė,
kaip žvėriškai elgiasi užkariautojai su Lietuvos
žmonėmis ir kaip Lietuvos kaimuose plėtėsi mūsų
taikių žmonelių pasipriešinimas okupantui ir jo vyk-
domam terorui, visoje Lietuvoje formavosi gink-
luotas partizaninis judėjimas.

Seminaristai  neliko šiam iššūkiui abejingi, da-
lis jų tapo aktyviais partizaninio judėjimo pagalbi-
ninkais. Klierikai Jonas Čeponis,  Jonas Vareikis, Jo-
nas Poviliūnas, Jonas Zubrus,Alfonsas Svarinskas
iš pradžių kurdavo, spausdindavo ir platindavo in-
formacinius lapelius, apie okupantų
vykdomą terorą Lietuvoje, vėliau tapo
savo kraštuose susiformavusių parti-
zanų būrių ryšininkais, aktyviais pa-
galbininkais, rengiant ir platinant la-
pelius prieš okupantus, parūpindavo
partizanams ginklų, šovinių, medika-
mentų, popieriaus, įvairių dokumentų
blankų ir t. t. Alfonsas Svarinskas tapo
savo krašto Didžiosios kovos apygardos,
(vadas Jonas Misiūnas-Žaliasis Vel-
nias) partizanų Penktojo bataliono ry-
šininku. Tam batalionui tada vadovavo
Bronius Jakubonis-Stiklius iš Taujė-
nų valsčiaus Skabeikių kaimo. Stik-
lius buvo narsus vyras, doras ir tvar-
kingas, tapo savo būrio partizanams
įkvepiančiu ir sektinu pavyzdžiu. Kai
vieno mūšio metu  enkavedistai jam su-
žeidė koją  jis stebuklu išlikęs gyvas, su-
gebėjo pasislėpti. Bet  vaikščioti jau ne-
begalėjo. Tuo įsitikinęs ir nenorėdamas
būti kam nors našta, jis įkalbėjo ūki-
ninką, pas kurį slėpėsi, iškviesti enka-
vedistus ir kai šie atskubėjo 1949 m. spa-
lio 10 d., įvyko mūšis, jis nušovė  enkavedistų būrio
vadą NKVD leitenantą ir pats nusišovė.

Deja, kaip dažnai atsitinka Lietuvoje, ir tarp klie-
rikų atsirado išdavikas Kazys Kundrotas (MGB sla-
pyvardis „Saulėtekis”), kuris suimtas ir tardomas iš-
davė savo draugus. Vengdamas suėmimo Alfonsas
Svarinskas paliko seminariją ir pasitraukė į Stik-
liaus vadovaujamą partizanų būrį. Tapo partizanu
„Laisvūnu”, gerai perprato partizanų gyvenimo
bunkeriuose pavojus, kasdien ir kasnakt balansuo-
jant ant gyvybės ir mirties ribos. Tą jam savo as-
meniniu pavyzdžiu teko patirti. O NKVD tuo metu
seminarijoje areštavo 20 klierikų. 1946 m. gegužės mė-
nesį NKVD pradėjo aktyviai ieškoti ir Alfonso Sva-
rinsko. Jis ne visą laiką būdavo partizanų bunkeryje.
Su įvairiomis užduotimis atvažiuodavo ir į Kauną,
apsistodavo pas  Maironio seserį Marcelę Mačiuly-
tę. Ji visad mielai jį priimdavo, pavalgydindavo. Leis-
davo pernakvoti, kartais net kelias dienas pabūti, kol

įvykdys užduotį. Gruodžio mėnesį jam atvykus į Kau-
ną naujos užduoties vykdymui (pasiimti žadėtų šo-
vinių), jį įskundė, atrodęs tikru lietuviu batsiuvys
Petras Medišauskas, tapęs KGB  provokacijos daly-
viu-agentu „Vyšniakovu”. Alfonsas Svarinskas buvo
suimtas 1946 metų gruodžio 31 dieną. Atvesdintas į
Kauno KGB būstinę, kur jį tardė ir kankino tardy-
tojai A. G. Gurio, vyr. ltn Masloboev ir Meijer. Jį tar-
dė ir  KGB majoras Danielius Todesas, kurio Alfon-
sas Svarinskas ypatingai bijojo dėl to lapino gud-
rumo, jo veidmainiavimo ir melavimo. Teko mons.
A. Svarinskui patirti ir tuometinio KGB viceministro
papulkininkio Leonardo Martavičiaus kumštį. Jį
monsinjoras savo knygoje aprašo taip: „Labai žiau-
rus. Visada buvo civiliškai apsirengęs. Kartą, kai
mane nuvedė tardyti, jis atėjo ir liepė tardytojui at-
raitoti jam rankoves. Po to kumščiais pradėjo muš-
ti per galvą, akis, veidą. Laimei spėjau jį rankomis
prisidengti. Būtų akis atmušęs. Vis tiek apsipyliau

krauju. Stengiausi priartėti kruvinas prie sėdinčių
tardytojų, kad kraujas ant jų lašėtų, ir taip išveng-
ti mušimo. Bet tie, atstatydami kojas, atstumdavo,
kad arčiau neprieičiau” (Mons. A. Svarinskas. Ten
pat, p. 91).

1947 metų kovo 12 d. Alfonsą Svarinską teisė,
kaip ir visus Lietuvos pratizanus, karinis tribuno-
las: pirmininkas justicijos majoras Grišin, vyr. ltn.
Kotlerov ir eilinis Glukovcov, dalyvaujant vertėjui
Leskauskui. Nuteisė pagal Sovietų sąjungos Bau-
džiamojo kodekso 58-1 ir 58–11 straipsnius – 10 metų
pataisos darbų ir 5 metams tremties be teisių – už 3
fiktyvių pasų padirbimą, antitarybinių lapelių ga-
minimą ir platinimą ir siekį įsigyti radijo aparatą,
šovinių ir brezento ir juos perduoti Šarūno būrio par-
tizanams (jų monsinjoras net nepažinojo).

Buvo išvežtas ir kalėjo GULAGo lageriuose – In-
toje, Abezėje. Su juo kalėjo kunigai: Jonas Žvinys,
Liudas Puzonas, Kazimieras Pivoriūnas, Kazimieras

Žvaigždėtosios valandos  kovoje prieš 
okupantą ir tautos dvasios pavergimą

Du garsūs ir žinomi mūsų tautos disidentai, turėję didelės įtakos Lie -
tuvos išsilaisvinimui – prelatas Alfonsas Svarinskas ir vienuolė sesuo
Ni jolė Sadūnaitė.                                        ,,Draugo” archyvo nuotraukos 

Parodą pristatė LR Seimo narys Rytis Kupčinskas, meninę programą atliko folkloro ansamblis ,,Kupolė”. 
Martyno Ambrazo nuotr.
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Vasiliauskas, Stanislovas Pupelaikis,
Kazimieras Vaičionis, Pranas Račiū-
nas, Algirdas Kavaliauskas, kun. prel.
Povilas Pulokas, vyskupas Pranciš-
kus Ramanauskas (jis ir įšventino Al-
fonsą Svarinską į kunigus 1954 metų
spalio 3 dieną), gydytojas Vladas Šim-
kūnas, Lietuvos paskutinės vyriau-
sybės narys Vladas Nasevičius, Lie-
tuvos kariuomenės generolas Jonas
Juodišius (mirė 1950 m. gruodžio 18 d.
Abezėje. Jo atminimui monsinjoras.
pastatė kryžių Mūšios Didžiosios Ko-
vos apygardos partizanų – Ramybės
parke), mokslininkas filosofas prof.
Levas Karsavinas, Lietuvos kariuo-
menės leitenantas, Žaliojo Velnio apy-
gardos partizanas Stasys Gudaitis ir
kiti.

Lageriuose mons. Alfonsui Sva-
rinskui teko dirbti įvairiausius darbus.
Vėliau, kaip mokantis lotynų kalbą, jis
buvo paskirtas felčeriu. Visur ir visa-
da stengėsi padėti labiausiai kenčian-
tiems kaliniams. Ne tik lietuviams.

1955 metų vasarą kun. Alfonsas
Svarinskas iš lagerio buvo paleistas.
Prasidėjo jo tremties be teisių laikas.
Apsigyveno Intoje, Tauro apygardos
partizano Jono Matukevičiaus pasi-
statytame namelyje. Šventas Mišias
laikydavo  Lietuvos Laisvės Armijos
partizano Leono Vilučio pasistaty-
dinto namo dideliame kambaryje, į
kurį klausyti Mišių susirinkdavo In-
toje gyvenantys lietuviai tremtiniai, ir
politiniai kaliniai be teisių.

Į Lietuvą mons. Alfonsas Sva-
rinskas grįžo 1956 metų kovo 29 dieną.
Lietuvoje prasidėjo naujas jo kovos eta-
pas prieš okupacinį režimą, kuris vė-
liau tęsėsi visą jo gyvenimą.

Kunigo Alfonso Svarinsko kova
prieš okupacinio režimo projektą
sukurti Lietuvoje naują žmogų –
homo sovieticus

Pirmoji kunigo Alfonso Svarins-
ko darbo vieta, grįžus iš kalėji-
mo, buvo Kulautuva. Jį pakvie-

tė čia kunigauti kunigas Gustavas
Gudanavičius. Kun. Alfonsas Sva-
rinskas, čia jau  įsikūręs, zakristijonu
į Kulautuvos bažnytėlę pakvietė bu-
vusį savo kovos bendražygį seminari-
joje Petrą Našlėną, turėjusį gražų bal-
są ir didelį norą tapti kunigu. (Į kuni-
gus Petras Našlėnas buvo įšventinta-
sį 1961 metais).

Kun. Alfonsas Svarinskas, kaimo
vaikas, tėvų išmokytas visų ūkio dar-
bų, nuo pat pirmųjų dienų ėmėsi tvar-
kyti Kulautuvos bažnyčią ir jos aplin-
ką. Lageryje įgijęs ne tik felčerio, bet
ir elektriko specialybę, sutvarkė Baž-
nyčios apšvietimą ir su kulautuviškiu
Vytautu Kaunecku virš Bažnyčios
durų pritvirtino kryžių su Nukry-
žiuotoju. Supratęs, kad  būtina kurti
gyvąją Bažnyčią, aplankė visus para-
pijiečius ir jų padedamas gražiai su-
tvarkė Bažnyčios aplinką. Į tvarkymo
darbus kvietė parapijiečius atsivesti ir
savo vaikus, pratinti juos prie darbo.
Po dienai numatytų padaryti darbų,
visi talkininkai – ir kunigai, ir zak-
ristijonas, ir  parapijiečiai – susėsda-
vo ant pievelės pasikalbėti, padainuo-
davo gražių lietuviškų dainų. Į talkas
Bažnyčios gražinimui kaskart atei-
davo vis daugiau žmonių, Bažnytėlė
pilnėjo. Kunigas su tėvais susitardavo,
kad leistų savo vaikus-moksleivius
patarnauti Šv. Mišiose. Su vaikais
gražiai sutardavo, netgi futbolą pa-
spardydavo. Greitai visi Kulautuvos
vaikai pažinojo savo kunigėlį, su juo
sveikindavosi susitikę. O jis juos aki-
no gerai mokytis, kad taptų tikrais lie-
tuviais. Laikui bėgant kunigas inici-
javo sekmadienines šv. Mišias pamal-

das moksleiviams 11 val. r.
Kulautuvos sanatorijos vyr. gy-

dytojai Rūtai Čaikauskaitei-Dama-
rackienei, aršiai komunistei ir karje-
ristei, užkliuvo, kad miestelio žmonės
pradėjo lankyti Bažnyčią. Pasipylė
jos pagiežingi skundai Religijos rei-
kalų įgaliotiniui su prašymais, kuo
greičiau uždaryti Kulautuvos Bažny-
čią.

Jai pritarė ir Kulautuvos Vykdo-
mojo komiteto pirmininkas, iš Gruzi-
jos atsibastęs komunistas Gangavše-
vas, nuolat skundęs kunigą KGB.

1956 metais, prasidėjus Vengrijos
sukilimui ir  sovietų kariuomenei jį
žiauriai numalšinus tankais ir kartu-
vėmis, Kulautuvos kunigai organiza-
vo procesiją Vengrijos sukilimui pa-
remti, už žuvusiuosius Vengrijos lais-
vės gynėjus buvo aukojamos šventos
Mišios Kulautuvos bažnyčioje. Ku-
lautuvos mokyklos mokytoja Stasė
Jasiūnaitė, rašytoja, lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja, lankiusi bažny-
čią ir nešiojusi kryželį ant kaklo, buvo
M. Gedvilo tuometinio Švietimo mi-
nistro, atleista iš darbo, be teisės įsi-
darbinti mokykloje, o kunigas A. Sva-
rinskas pradėtas aktyviai kagėbistų ir
jų talkininkų sekti. 1957 m. guodžio 27-
ąją, antrąją Šv. Kalėdų dieną, jo na-
muose atlikta krata ir iš namuose bu-
vusių knygų kelios knygos konfis-
kuotos. Supratęs, kad Kulautuvoje lik-
ti jam pavojinga, vyskupo Pranciš-
kaus Ramanausko patartas, A. Sva-
rinskas persikėlė kunigauti į Betyga-
lą.

Ir ten pradėjo kurti gyvąją Baž-
nyčią. Ją gausiai lankė moksleiviai.
Kolūkio pirmininko dvi dukterys, gra-
žiai pasipuošusios, visuomet eidavo ša-
lia Kryžiaus bažnytinėse procesijose,
o Kryžių nešdavo irgi Betygalos mo-
kyklos moksleivis. Per Šv. Velykas
Betygalos bažnyčia buvo pilna žmonių,
procesijoje dalyvavo daug mokslei-
vių. Visos mergaitės buvo papuoštos
gražiais baltais rūbeliais (pasiūtais iš
marlės – kitokių nebuvo), keli moks-
leiviai atėjo su pionierių kaklairaiš-
čiais. Pasigirdo šnabždesiai, kad reikia
juos nusirišti, bet kunigas Alfonsas
Svarinskas patarė nesikišti: tegul da-
lyvauja bažnyčioje, kaip atėję. O moks-
leivių sekmadieniais ateidavo daug;
kartą kunigas suskaičiavo – 130. Visi
jie sutikę gatvėje kunigą A. Svarinską
su juo sveikindavosi, o jis su jais visada
draugiškai pasikalbėdavo.

Antrąją Velykų dieną kunigą A.
Svarinską KGB suėmė. 1958 m. balan-
džio 12 dieną buvęs jo kankintojas, sa-
distas Leonardas Martavičius, dabar
jau tapęs KGB pulkininku, pasirašė
įsakymą suimti Betygalos kunigą Al-
fonsą Svarinską „dėl jo nusikalsta-
mos antitarybinės veiklos, turint pa-
kankamai duomenų, kad Svarinskas
savo namuose saugojo antitarybinę
nacionalistinio turinio literatūrą, pra-
vedinėjo antitarybinę agitaciją” (Mons.
A. Svarinskas. Ten pat, p.193)

Šį kartą jį tardė KGB vyr. ltn. V. Li-
niauskas. Iš tėvų namų Kadrėnuose
saugumiečiai paėmė 13 knygų, tarp jų
ir A. Šapokos „Lietuvos istoriją”, iš-
leistą  1936 metais. 1958 m. liepos 7 d.
įvyko Aukščiausiojo Teismo baudžia-
mųjų bylų teisminė kolegija, kuriai
pirmininkavo Genrikas Zimanas, ir už
tas 13 knygų, kurios tapo pagrindiniais
įkalčiais, ir pagal įgąsdintų Bažny-
čios šnipų paliudijimus, kunigą A.
Svarinską vėl nuteisė šešeriems me-
tams pataisos darbų kalėjime. Nu-
teistą išvežė į griežtojo režimo Mor-
dovijos lagerį, kuriame tuo metu ka-
lėjo kelios dešimtys Lietuvos ir Uk-
rainos kunigų, tarp jų kanauninkas
Petras Rauda, kun. Stanislovas Kiškis,

kun. Antanas Bunka, kun. Algirdas
Mocius, kun. Aleksandras Markaitis-
Markevičius, kun. Pranciškus Ado-
maitis, MIC,  kun. Pranas Račiūnas,
MIC, kun. Jonas Balčiūnas; pasaulie-
čiai Lietuvos patriotai Balys Gajaus-
kas, Liudvikas Simutis, Algirdas End-
riukaitis, Petras Plumpa ir kiti.

Iš Mordovijos kalėjimo kunigą Al-
fonsą Svarinską paleido 1964 metų ba-
landžio 9 d.

Tikinčiųjų ir pilietinių teisių gynėjas

Neseniai pasirodžiusiame G. Ma-
žeikio straipsnyje rašoma, kad žmonės
patekę „į Gulago nužmoginimo ratus
dėl ilgalaikio bado, šalčio, nemigos,
nuolatinių mušimų, teroro ir alinančio
vergiško darbo” tapo... „baikščiomis,
paklusniomis ir amoraliomis būtybė-
mis, pasirengusiomis už galimybę iš-
likti išsižadėti bet ko, išduoti ar par-
duoti artimą, prisipažinti bet kuo ar pa-
daryti bet ką...

Gulagą savyje nešiojantis žmogus
mielai priima Leviatano (biblijinės

niekšybės gyvatės) propagandą, ir, net
jei badauja, net jei jį niekina ir engia,
net, jei nuolatos tyčiojasi iš jo orumo,
jis sveikina savivaliaujančio valdžios
aparato atstovus, kaip Dievo valdžios
vietininkus ir pripažįsta jų teisę jį
mindyti, tikėdamasis, kad ir mindo-
mas, kada nors taps mindytoju” (G. Ma-
žeikis. Gulagas mumyse: šunžmogių
ugdymas ir priežiūra // Delfi.lt.  –
2015, saus. 23) Tokios kokybės žmogaus
– homo sovieticus – okupantas ir siekė.
Lietuvoje nemažai ir pasiekė.

Geriausias Gulago sistemos per-
galės Lietuvoje įrodymas – rinkimų į
Seimą rezultatai. Niekam ne paslaptis,
kad  Gulago pergalės vainike, kai rin-
kimuose balsuojama ir nuolat į Seimą
išrenkami Gulago sistemos valdytojai
ir kriminaliniai veikėjai, ir jie mus
valdo,  yra ir daugelio buvusių politinių
kalinių ir tremtinių bei jų atžalų balsų.

Mons. Alfonsas Svarinskas išliko
savimi, „nepataisomu”, ištikimu jo
mokytojų įskiepytiems idealams ir
savo įsitikinimams. Gulago sistemos
kalėjimai jį tik sustiprino. Kaip viena
iš kalnų anglies rūšių, šlifuojama ir
brūžinama, tampa kiečiausiu dei-
mantu, taip ir mons. A. Svarinskas, grį-
žęs iš kalėjimų, tapo legendiniu kovo-
toju prieš okupacinį režimą, jau įsiti-
kinęs, kad blogio ideologiją gali įveik-
ti tik gėrio ideologija. 1964–1971 metais
jis kunigavo Miroslave, 1971–1976 me-
tais Igliaukos parapijoje, 1976–1983
metais Viduklėje. Visur, kur tik jis
ku nigavo, jo įtakojama šviesėjo aplin-
ka, nes jis nebijojo skelbti tiesos žodžio.
Nuo 1972 metų, kai buvo pradėta leis-
ti „Lietuvių katalikų bažnyčios kro-
nika”, drąsiai įsijungė į jos leidybos

procesą – rašė straipsnius, ją platino.
1978 metais kartu su kitais įkūrė

Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų ko-
mitetą. Komiteto nariai ir jis pats pa-
rašė šimtus pareiškimų Sovietų są-
jungos ir Komunistų partijos vado-
vams dėl bažnyčios,  tikinčiųjų ir pi-
liečių teisių pažeidinėjimų Lietuvoje.
Juos lydėdavo tūkstančiai Lietuvos
žmonių parašų. Ir jeigu Lietuvoje dar
ne visos bažnyčios buvo paverstos grū-
dų ir trąšų sandėliais, tai tame didelis
Tikinčiųjų komiteto indėlis, jo efek-
tyvios kovos prieš komunistų ideolo-
giją, okupacinį režimą ir ateizmą in-
dėlis. 1983 metais Alfonsas Svarinskas
vėl buvo suimtas. 1988 metais tarpi-
ninkaujant Amerikos Prezidentui Ro-
naldui Reiganui jis buvo iš kalėjimo iš-
tremtas į Vokietiją be teisės grįžti į Lie-
tuvą. Ten gyvendamas aplankė lietuvių
bendruomenes Vokietijoje ir JAV; ap-
lankė Prezidentą Ronald Reigan ir
jam nuoširdžiai padėkojo už išvadavi-
mą iš kalėjimo, išreiškęs viltį, kad
Lietuva anksčiau, ar vėliau taps vėl ne-
priklausoma. Lietuvai atgavus nepri-

klausomybę, grįžo į Lietuvą. 1990–1992
metais buvo kardinolo Vincento Slad-
kevičiaus kancleris; 1991–1992 metais
– Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos
(Atkuriamojo Seimo) narys, 1991–1995
metais – Lietuvos kariuomenės kape-
lionas, dimisijos pulkininkas. Nuo
2000-jų metų Ukmergės Šv. Apaštalų
Petro ir Povilo parapijos rezidentas,
Lietuvos partizanų vyr. kapelionas.
Apdovanotas Lietuvos Partizanų Pir-
mojo laipsnio žvaigžde ir Vyčio Kry-
žiaus 3 laipsnio ordinu.

Iki pat gyvenimo pabaigos mons.
prelatas Alfonsas Svarinskas išliko
nenuilstančiu kovotoju už lietuvių
tautos dvasios vadavimą iš pavergto
proto vergijos.

Mirė mons. prelatas Alfonsas Sva-
rinskas 2014 metų liepos 17 dieną. Pa-
laidotas Dukstynos kapinaitėse šalia
savo bendražygių, žuvusių pokario ko-
vose prieš okupantą.

Šviesuolis išeina. O jo šviesa pa-
silieka. Ji skrodžia tamsą. Ir ją sklai-
do, skaidrindama ir žmonių protus. Ir
ne tik tų, kurie asmeniškai pažinojo
Monsinjorą, bet ir tų, kurie su jo veik-
la ir jo gyvenimo žygdarbiu susipaži-
no spaudoje, skaitė jo knygą, girdėjo
apie jį iš savo draugų ir pažįstamų. Ku-
nigo monsinjoro Alfonso Svarinsko, ta-
pusio Tautos legenda, gyvenimo ir jo
kovos prieš pavergėjus pavyzdys,  vi-
sais laikais įtakojo doriausių lietu-
vių, dabar jau ir jaunųjų kartų, mintis
ir širdis, sustiprin damas juos gyveni-
mo kelyje, paguosdamas sunkioje ko-
voje prieš blogį, ir įkvėpdamas tęsti jo
gyvenimo žygdarbį.  Geresnio pamink -
lo didvyriams nebus/kaip vykdymas jų
idealo.

Iš kairės: kunigas Alfonsas Svarinskas, JAV Lietuvių Bendruomenės Vakarų apygardos
pirmininkė Angelė Nelsienė, JAV prezidentas Ronald Reigan, 1989. 
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Lietuviškas midus užkariauja Amerikos rinką
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Nedideliame, vos 700 gyventojų turinčiame
Stakliškių miestelyje tarp Birštono ir Trakų
veikianti vienintelė Baltijos šalyse midaus

gamykla „Lietuviškas midus” vis drąsiau žengia į
Jungtinių Amerikos Valstijų rinką. 2012 metais
bendrovė sėkmingai sudalyvavo parodoje Čikagoje,
kur turėjo savo stendą, ir jos išskirtinė produkcija
– midus, jo balzamas ir nektaras jau penkeri metai
plečia savo pardavimus Amerikoje. 

Jau dešimtmetį bendrovei vadovaujantis di-
rektorius Egidijus Valiukevičius neabejoja, kad
produkcijos pardavimai Amerikoje dar išaugs, kai
artimiausiu metu per pasaulyje žinomą televizijos
kanalą „Travel Channel” bus parodytas filmas apie
šią unikalią gamyklą ir lietuvišką midų. Filmavimo
grupė Stakliškėse lankėsi prieš kelis mėnesius,
kurdama laidų ciklą apie įvairių Europos šalių tau-
tinio paveldo produktus. 

„Lietuviško midaus” gaminamas 75 laipsnių
stiprumo midaus balzamas „Žalgiris” turi tautinio
paveldo statusą, kaip ir 50 laipsnių gerai Lietuvoje
bei užsienyje žinomas midaus nektaras „Suktinis”,
taip pat ir midus „Stakliškės”, kurį 2013 metais Eu-
ropos Taryba įtraukė į geografinių nuorodų registrą.
Tai reiškia, kad toks midus gali būti gaminamas vie-
nintelėje vietoje pasaulyje – Stakliškėse. 2008 metais
Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija
WIPO suteikė savo apdovanojimą „Lietuviškam
midui” kaip geriausiai naudojančiai pramoninę nuo-
savybę organizacijai.

Midus yra laikomas seniausiu alkoholiniu gė-
rimu pasaulyje ir dažnai vadinamas šiaurės Euro-
pos vynu, gaminamu iš medaus ir vandens. Midus
žmonijai buvo žinomas anksčiau negu vynas ar alus.
Persijoje ir Indijoje midus buvo gaminamas prieš
8000 metų, senovės Kinijoje ir Irane midaus gėrimai
pradėti gaminti 7000–5400 m. prieš Kristų. Žinių apie
midų galima rasti šumerų, hetitų rankraščiuose,
ankstyvųjų midaus gamybos pėdsakų rasta Ame-
rikoje, Skandinavijoje, Britų salose. Indijos švent-
raštyje Rigvedoje yra užfiksuotas seniausias midaus
aprašymas. 

Midumi gardžiavosi daug įvairių tautų, nors di-
džioji dalis įsivaizdavo, kad midus yra tik jų nacio-
nalinis gėrimas. Šis gėrimas buvo taip paplitęs
įvairiose tautose, kad jį galima drąsiai vadinti pa-
sauliniu gėrimu. Midus tuo pat metu buvo šventas
ir kasdienis gėrimas, jį vartojo karaliai ir valstiečiai.
Midus buvo vartojamas ne tik gėrimui, bet ir reli-
ginėms apeigoms, vaistams, buvo manoma, kad
midus padeda bendrauti su dievais. 

Istorikai teigia, kad pirmieji istoriniai midaus
vartojimo Baltijos šalyse paminėjimai randami
graikų geografo, istoriko ir filosofo Strabono veikale
„Geografija” (64–24 m. pr. Kr.), kur jis aprašo gentis
prie Baltijos jūros ir mini, kad jie „turėdami medaus
ir grūdų gamina iš jų tam tikrą gėrimą”. 

Išsamių žinių apie midaus vartojimą suteikia
valdovų pilių apskaitos knygos. Pavyzdžiui, 1429 me-
tais Lucko pilyje, dabartinės Ukrainos teritorijoje
vykusiame suvažiavime Lietuvos didysis kuni-
gaikštis Vytautas nurodė kasdien patiekti svečiams
po 700 statinių midaus ir kitų gėrimų.  Žygimanto

Augusto dvare Vilniuje kas
savaitę būdavo išgeriama
po 30 statinių alaus ir po 30
statinių midaus,  Zigmanto
ir Vladislovo Vazų dvare
midus taip pat buvo varto-
jamas dažnai. Savo midaus
virėją turėjo žymioji Lie-
tuvos didikų giminė  Rad-
vilos. 

XVIII–XIX amžių san-
dūra laikoma midaus var-
tojimo pabaiga. Krizė ištiko
ir bitininkystę. Atskirais
atvejais midaus dar buvo
pasigaminama, tačiau jo
šlovės epocha jau baigėsi.
Midus tapo savotiška le-
genda, kurią atgaivinti
buvo vėl pabandyta XX am-
žiuje. Lietuvoje tai padarė
Aleksandras Sinkevičius – pramoninės lietuviško mi-
daus gamybos technologijos kūrėjas, nuo 1964 iki pat
savo mirties 1989-aisiais vadovavęs Stakliškių mi-
daus gamyklai.

Sibiro tremtį iškentėjęs A. Sinkevičius viename
interviu pasakojo, kaip kilo lietuviško midaus su-
kūrimo idėja:  „Gal tolimoje Vorkutoje, kur kiekvieną
dieną, valandą nenustojo galvojęs apie savo gimtinę,
brolius ir seseris, Trakų, Aukštadvario apylinkes...
O gal vėliau, kai grįžo į namus ir vėl kibo į darbą
alaus gamykloje. Bet kuriuo atveju senovės lietuvių
gėrimas ir išlikę apie jį pasakojimai nepaliko ra-
mybėje. Norėjosi atkurti jo receptą, kurio pagrindu
senovėje midus buvo gaminamas iš laukinių bičių
medaus ir įvairių žolelių. Norėjosi sukurti natūra-
lų, nespirituotą gėrimą, kuriuo galima būtų pavai-
šinti svečią, pažymėti šventės dieną, pagaminti
tokį, kokio niekur kitur, išskyrus Lietuvoje, ne-
gausi”.   

Ieškant vietos Lietuvoje, kur midus būtų gami-
namas, pasirinkta nedidelė alaus „Gintaras” Stak-
liškėse. Čia pirmoji lietuviško midaus partija, 800 lit-
rų midaus „Dainava”, buvo išvirta 1959 m. rugsėjį,
o 1961 metais   buvo numatyta pagaminti 30,000 lit-
rų midaus.

A. Sinkevičius sukūrė ne tik pramoninę midaus
gamybos technologiją, bet ir žinomų gėrimų recep-
tūras. Greitai rinkoje pasirodė midus „Dainava”,
„Vilnius”, „Bočių”, „Gintaras”, „Stakliškės”, „Prie-
nų šilai”, midaus trauktinės „Šventinė”, „Suktinis”.
Midaus kūrėjas siekė savo gaminius užpatentuoti,
ir jam net pavyko sovietmečiu, 1972 metais gauti mi-
daus gamybos patentą, išduotą Jungtinės Karalys-
tės, Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos kara-
lienės Elžbietos II vardu, kuris galiojo šešiolika metų
ir reiškė, kad be Stakliškių gamyklos „Lietuviškas
midus” leidimo niekas negalėjo naudotis minėtu iš-

radimu. Tiems laikams tai buvo tiesiog negirdėtas
dalykas, o šio patento kopiją dabar galima pamaty-
ti gamyklos muziejuje.

Leidimą pardavinėti lietuvišką midų užsienyje
tuometė sovietų valdžią išdavė gamyklai 1985 metais.
A. Sinkevičiaus sukurti midaus gėrimai susilaukė
didelio pripažinimo tuometinėje Lietuvoje ir Sovietų
Sąjungoje, buvo eksponuojami tarptautinėse paro-
dose Lenkijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Skandinavi-
jos šalyse, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, taip
pat Kanadoje, kur lietuviškas midus buvo pristaty-
tas parodoje Montrealyje.

Pabrėžtina ir tai, kad A. Sinkevičius visas mi-
daus rūšis ir jo pagrindu pagamintus produktus pa-
vadino lietuvių tautos kultūrą reprezentuojančiais
vardais, o tai suvaidino nemenką vaidmenį išlaikant
ir pristatant lietuvių tautinę kultūrą ir savimonę. 

Turtingą ir įdomią įmonės istoriją galima su-
žinoti edukacinių programų metu, kurios rengiamos
nuo 2011 metų. Kiekvienas norintis dabar gali ap-
lankyti gamyklą, susipažinti su jos istorija, pamatyti
patį gamybos procesą bei paragauti lietuviško mi-
daus ir jo gėrimų. Visiškai neseniai, praėjusių metų
pabaigoje restauratoriai baigė rekonstruoti ga-
myklos teritorijoje buvusią senovinę grūdų džio-
vyklą, kurioje kuriamas ir lankytojus jau vasario pa-
baigoje pakvies naujas modernus gamyklos istori-
jos muziejus. Darbai kainavo apie 170 tūkstančių do-
lerių, nemažai lėšų skyrė įmonės savininkai – Lie-
tuvos kooperatyvų sąjunga.

Dabar per metus „Lietuviškas midus” pagami-
na beveik 100,000  litrų midaus ir midaus gėrimų.
Bendrovėje darbuojasi 65 žmonės, beveik visi jie – vie-
tos gyventojai, tik administracijos darbuotojai va-
žinėja iš Vilniaus. Gamyklos direktorius sako, kad
per metus čia sunaudojama apie 100 tonų medaus, į
kai kuriuos gėrimus dedama ir po 12, ir po 14 įvai-

„Lietuviško midaus” gaminiai gerai žinomi Lietuvoje ir užsienyje. A. Vaškevičiaus nuotraukos

Gamyklos direktorius E. Valiukevičius neabejoja, kad mi-
daus pardavimai Amerikoje augs.
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Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo’’ laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins
„Draugo’’ laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

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

vidaus liGos 

akiŲ liGos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

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

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

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

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

rių žolelių bei uogų. 
„Svarbiausia midaus gamyboje

yra išlaikyti nustatytas receptūras ir
gamybos proceso eigą: vandens, me-
daus bei įvairių prieskoninių žolelių ir
vaistažolių mišinys kaitinamas, po to
midaus misa ramiai fermentuojasi
milžiniškose talpose, po to laukia jos
filtracija ir brandinimas. Už šio atro-
do paprasto proceso slypi daugybė
technologinių detalių ir smulkmenų,
kurių nė vienos nevalia pažeisti. 

Midaus nektarai, tai yra stiprieji
midaus gėrimai gaminami
midų stiprinant etilo alko-
holiu, pagardinant įvairių
žolelių antpilais, vaisių bei
uogų sultimis. O midaus bal-
zamas „Žalgiris” – tai vie-
nintelis midaus distiliatas.
Jau subrandintas midus dis-
tiliuojamas net keletą kartų,
kol ir pasiekiama tokia
„aukštuma” – 75 laipsniai
stiprumo. Labai svarbu ir
tai, kad gamybai naudoja-
mos tik natūralios medžia-
gos – jokių dažiklių, saldik-
lių ar emulsijų, visi gėri-
mai brandinami tik natūra-
liai, tai ilgokai užtrunka,
dėl to ir šių gėrimų kaina ne-
maža, prilygsta geram vis-
kiui”, – sakė direktorius.

Į Jungtines Amerikos
Valstijas midų, kaip ir lie-
tuvišką alų ar kitus pro-
duktus importuoja Califor-
nijos valstijoje, Van Nuys
mieste įsikūrusi kompanija
„B and I Overseas Trading
Inc.”, šių gėrimų, direkto-
riaus žiniomis, galima nu-
sipirkti Texas valstijoje, taip

pat Čikagoje – jais iš viso prekiaujama
maždaug šimte parduotuvių. 

Patys populiariausi, kaip ir Lie-
tuvoje bei kitose šalyse yra stiprieji
„Žalgiris” ir „Suktinis”. Beje, pastarąjį
lauktuvių į Ameriką dažniausiai per-
ka lietuviai, o amerikiečiai, atvykę į
Lietuvą kaip nacionalinį gėrimą par-
sivežti namo taip pat renkasi „Sukti-
nį”. Tokiu būdu garsinama ir Lietuva,
ir jos midus, ir nedidelis Stakliškių
miestelis, jau beveik šešis dešimtme-
čius gaminantis lietuvišką midų.

Buvusi grūdų džiovykla virsta moderniu muziejumi.

Gamybai naudojamos ir įvairios žolelės.

A † A
ELEGIJUS KAMINSKAS

Mirė 2015 m. sausio 30 d., sulaukęs 90 metų. 
Gimė 1924 m. liepos 13 d. Lietuvoje, Karužų kaime, Rudaminos

parapijoje. 
Karo metais sužeistas, pasitraukė į Vokietiją, kur lankė Pabaltijo

universitetą Pineberge. Atvykęs į JAV gyveno Gage Parke, paskui
Orland Parke. Daugelį metų dirbo inžinieriumi, rėmė lietuvišką
veiklą, mėgo žaisti šachmatais. 

Giliame liūdesyje liko: žmona Aldona, dukros Rasa su Bob ir
Andrėja, anūkės Lina ir Daiva, sesutė Onutė Marcinkevičienė bei
daugelis kitų artimųjų ir giminių Lietuvoje, žmonos sesuo Rasa
ir Jonas Vazbiai su šeima, žmonos brolio našlė Vida Šilienė bei jos
sūnūs Algis ir Darius su šeimomis.

A†a Elegijus bus pašarvotas trečiadienį, vasario 4 d.  nuo 9 val.
r. iki 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kur 10 val.
ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių, a.a. Elegijus bus pa-
laidotas Šv. Kazimiero kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Vaiko vartai į mokslą” arba Pal.
Jurgio Matulaičio misijai. 

Maloniai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse ir prisiminti velionį savo maldose. 

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
RITA M. TURNER

Mirė 2015 m. sausio 30 d.
Gyveno Riverside, IL.
Nuliūdę liko: duktė Karina ir vyras Robertas Končius,

anūkai Andrius ir Matas; sūnėnai Rob ir Ray Kuzelis, duk-
terėčia Rita Coa tes.

A. a. Rita dirbo kalbotyros mokytoja Morton East High
School, Cicero, IL.

Velionė buvo žmona a. a. Algio, sesuo a. a. Irenos (Vidmanto)
Kuzelis.

A. a. Rita pašarvota antradienį, vasario 3 d. nuo 2 val. p. p. iki
8 val. v. ir trečiadienį, vasario 4 d. nuo 9 val. r. iki 9:45 val. r.
Ivins/Moravecek laidojimo namuose, 80 E. Burlington St. River -
side, IL. 

Iš laidojimo namų 9:45 val. r. velionė bus atlydėta į St. Mary
bažnyčią, kurioje 10 val. r.  bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.
Po Mišių a. a. Rita bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima 

Laidot. direkt. Ivins/Moravecek FH, 
tel. 708-447-2261 arba www.moravecek.com

Jolanta A. Peckus, gyvenanti Northfield, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Padėka už išsaugotą lietu-
viškojo žodžio skambėjimą.

Birutė Peleckienė, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės „Drau -
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne vienerių
metų paramą.

Vytautas Pakalnis, gyvenantis Solomons, MD, suprasdamas ne -
lengvą „Draugo” finansinę padėtį, laikraščio išlaidoms sumažinti paauko-
jo 250 dol. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią paramą.
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Šv. Mišios už palaimintąją Mariją Kaupaitę

Vasario 7 d., šeštadienį, 9:30 val. ryto Seselių kazimieriečių vie-
nuolyno koplyčioje (2601 W. Marquette Rd. Chicago, IL) bus at-
našaujamos šv. Mišios  ir meldžiamasi už tai, kad palaimintoji Ma-
rija Kaupaitė būtų paskelbta šventąja. Šv. Mišias atnašaus kun. Jo-
seph Broudou.

Po šv. Mišių bus vaišės. Visi kviečiami.  
Daugiau informacijos tel. 773-776- 1324.

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th  St., Chi-
cago, IL) Brighton Parke vasario 8 d., penk-
tąjį eilinį metų sekmadienį, 10 val. r. šv. Mi-
šias atnašaus kun. Jaunius Kelpšas. Po pa-
maldų parapijos salėje įvyks JAV Lietuvių
Bendruomenės Brighton Parko apylinkės na-
rių metinis susirinkimas. Visi kviečiami daly-
vauti.

� Vasario 14 d., šeštadienį, 6 val. v. Ma-
žosios Lietuvos fondas ir draugija kviečia į tra-
dicinį Užgavėnių ,,Šiupinį” Balzeko lietuvių
kultūros muziejaus ,,Gintaro” salėje. Dainuos
Nida Grigalavičiūtė, šokiams gros Algimanto
Barniškio orkestras. Vietas užsisakykite iš
anksto skambindami Ramūnui Buntinui tel.
630-969-1316. 

� Ateitininkų namų valdyba kartu su Filis-
terių Skautų sąjungos Čikagos skyriumi va-
sario 21 d., šeštadienį, kviečia visus atvykti
į Ateitininkų namus Gavėnios rekolekcijoms.

Susikaupimą praves br. Lukas Laniauskas.
Tema: ,,Mūsų pašvęstasis gyvenimas”. Pra-
džia – 9 val. ryto. Pokalbiai, pietūs, bus klau-
soma išpažinčių.  Susikaupimas baigsis šv.
Mišiomis 4 val. p. p. Būtina iš anksto užsi-
registruoti pas Vidą Maleiškienę  tel. 630-
257-8087 arba el. paštu vidajonas@sbcglo-
bal.net. Vietų skaičius ribotas. 

� Dėl nepalankių oro sąlygų buvo atšauktas
vasario 1 d. Pasaulio lietuvių centre (Lemont,
IL) turėjęs įvykti metinis org. ,,Vaiko vartai į
mokslą” metinis pranešimas. Tikimasi ne-
trukus pranešti kitą datą, tačiau organizuoja
apie savo veiklą rėmėjams praneša ne vien
metinių susirinkimų metu, bet taip pat ir per
straipsnius, tinklalapį www.childgate.org ir
,,Facebook” puslapį – http://tinyurl.com
/ocje5ek. . informacija: vvm@childgate.org.
Nuo 2014 m. gruodžio mėn. organizacijos
tinklalapyje galime aukoti internetiniu būdu,
per PayPal.

Ateitininkų Šalpos Fondo taryba ir valdyba
Gediminas Damašius, Vytenis Damušis, 

Laima Garbonkienė, Antanas Gilvydis, 
Palmira Janušonienė, Petras Kisielius, 

Vidas Neverauskas, Dainė Quinn, 
Ramunė  Račkauskienė, Audrius Rušėnas

Švenčiantį 100 metų jubiliejų.
Branginame Jūsų Prasmingą 
paramą ir pavyzdį remiant 

Ateitininkų ir katalikų veiklą.

VALIO !

Nuoširdžiai 
sveikiname 

DR. PETRĄ
IRONĮ

JOKUBKĄ
vasario 4 d.

Vaikų vasaros stovyklos Lietuvoje
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) pateikė infor-

maciją apie vaikų vasaros stovyklas Lietuvoje 2015 metais.
ŠMM kompensuoja 50  proc.  poilsio kainos užsienio lietuvių vaikams,

gyvenantiems ne Lietuvoje.

Šiais klausimais galima kreiptis elektroniniu paštu:
elvyra.buziene@smm.lt

Galite pasirinkti iš vienuolikos  stovyklų, įsikūrusių Kauno, Ukmer gės,
Švenčionių, Lazdijų, Panvėžio, Klaipėdos ir kituose Lietuvos rajonuo se, nuo-
stabiuose gamtos kampeliuose, kurių programoje – nuo sportinių žaidimų,
ekskursijų iki kultūrinių, kūrybinių programą. Vidutinė pamainos kaina (su
nuolaida) – apie 80 eurų.

ŠMM info 

Kviečiame dalyvauti Lietuvos
nepriklausomybės
šventėje 
Čikagos Navy Pier
LR generalinis konsulatas Čikagoje, ben-
dradarbiaudamas su Čikagos laisvalaikio
ir pramogų centru Navy Pier, kvie čia lie-
tuvius ir visus Amerikos gyventojus bendrai švęsti Lietuvos ne priklausomy-
bės atkūrimo 25-metį renginyje „Celebrate Lithuanian Indepen dence”.
Šventė vyks kovo 8 d., sekma dienį, nuo 12 val. p. p. iki 3 val. p. p. Navy
Pier centro „Crystal Gardens” salėje. Jos metu numatomi meno kolekty-
vų pasirodymai, bus su darytos sąlygos verslininkų, menininkų bei organi-
zacijų atstovų dalyvavimui.

Norinčius pristatyti savo kūrinius, veiklą ar pardavinėti lietuvišką pro-
dukciją renginio metu, o taip pat norinčius tapti šventės rėmėjais ar
kitaip prie jos prisidėti maloniai prašome apie tai pranešti generalinio
konsulato darbuotojai Agnei Vertelkaitei el. paštu agne.vertelkaite@
urm.lt arba tel. 312-397-0382, tr. nr. 204.

LR gen. konsulato Čikagoje info

KELIONĖ Į ALGIRDO LANDSBERGIO KELIONĘ
Nauja knyga apie rašytoją Algirdą Landsbergį

Ją galite nusipirkti ,,Drauge” 

Algirdas Landsbergis (1924–
2004) – žymus išeivijos ra-
šytojas, dramaturgas, lite-
ratūros kritikas, humanitari-
nių mokslų profesorius, ro-
mano ,,Kelionė” ir dramos
,,Penki stulpai turgaus aikš-
tėje” autorius.  

Šiais metais leidykla ,,Nau-
jasis lankas” Kaune išleido
knygą apie Algirdą Lands-
bergį – ,,Archyvai – Kelionė
į Algirdo Landsbergio kelio-
nę”.   Knygos autorė – Vir-
ginija Babonaitė-Paplaus-
kienė.  Knygą galite įsigyti
,,Draugo” knygynėlyje. Kai-
na – 20 dol. (Illinois vals-
tijos pridėtinės vertės mo-
kestis – 9.25 proc., per -
siun   timas paštu – 5 dol.)
Teiraukitės tel.  773-585-9500.  

Knyga apžvelgia Algirdo Landsbergio gyvenimą Lietuvoje, Vokietijoje ir Ame-
rikoje ir jo plačiašakį literatūrinį ir dramaturginį palikimą.  Knyga gausiai iliust-
ruota nuotraukomis, laiškų, rankraščių tekstais, Landsbergio dramų pa-
statymų vaizdais.  Daug medžiagos paimta iš Maironio lietuvių literatūros
muziejuje saugomo Algirdo Landsbergio archyvinio rinkinio. 

Knyga skiriama Algirdo Landsbergio ir jo žmonos atminimui.  2014 metais
sukanka 90 metų nuo Algirdo Landsbergio gimimo ir 60 metų nuo jo romano
,,Kelionė” išleidimo.   Literatūros mylėtojams puiki proga prisiminti svarbų
lietuvių išeivijos rašytoją.  


