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Pratybų laiko-
tarpį Balti-
jos šaly se

baigusios Jungti-
nių Amerikos Vals-
tijų rotuojamų pa-
jėgų pamainos ka-
riai su savo karine
technika kovo 22–24
dienomis važiavo
per Lietuvą, grįž-
dami į savo nuola-
tinę dislokacijos
vietą Vokietijoje,
Vilseck mieste Ba-
 varijoje. Visas tris Lietuvoje die nas jie bendravo su Lie-
tuvos miestų ir miestelių žmonėmis, pristatė savo tech-
niką ir ginkluotę.

Nuo pat pasienio su Latvija Sa ločių miestelio iki Ma-
rijampolės, iš kur jie pasuko link Lenkijos, ame rikiečių
ir kartu su jais buvusius Lie tuvos karius pasitiko dau-
gybė įvairiausio amžiaus žmonių. Susitikimuo se visi tu-
rėjo puikią galimybę iš ar čiau apžiūrėti pėstininkų ko-

vos mašinas STRYKER, šarvuotuosius visur ei gius
HMMWV, remonto ir evakuacijos sunkvežimius SISU,
kitą ginkluo tę. Ne vienas pasinaudojo proga ran kose pa-
laikyti sunkiuosius kulkosvaidžius „Browning M2HB”, gra-
nat svaidžius MK 19 ir GMG, automatinius ginklus G-36 ir
M4, buvo parodyti ir lengvieji bei vidutiniai kulkosvaidžiai
FN MAG, M240L, M249, pistoletai „Glock-17”. 
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New Yorke rinkosi lietuviai
profesionalai – 4 psl.

,,Kino pavasaryje” – filmas apie
A. Mockų – 10 psl.

Dar nė vienas žmogus, nurydamas piktus žodžius, nepakenkė savo skrandžiui. – Winston Churchill 
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Lietuva užsitikrino Naujosios Zelandijos ir Australijos paramą 
LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius (antras iš d.) susitikime su Naujosios Zelandijos diplomatijos vadovu  Murray McCully
(antras iš k.). URM nuotr.

Lietuviai noriai bendravo su amerikiečių kareiviais, o šie atsakė tuo pačiu. A. Vaškevičiaus nuotr.

Lietuviai dėkojo JAV 
kariškiams už 
saugumo jausmą

Besibaigiant oficialiam vizitui Australijoje, Lietuvos
užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sakė,
kad integracijoje į Ekonominio bendradarbiavimo

ir plėtros organizaciją (EBPO) Lietuvą palaikys ir Aust-
ralija, ir Naujoji Zelandija. 

„Žadam šiemet pradėti stojimo procesą, kuris yra su-
dėtingas ir gali užtrukti 2–3 metus”, – teigė L. Linkevičius.
Jis tikino, kad šios šalys yra atsargios, priimant naujus
narius į EBPO, tad jų parama Lietuvai yra labai svarbi.

Sprendimas dėl derybų su Lietuva pradžios turėtų būti
priimtas birželį, įvertinus šalies Narystės veiksmų plano

įgyvendinimą. Lietuva narystės siekia nuo 2002 metų.
Lietuvos užsienio reikalų ministras L. Linkevičius

kovo 25 dieną Kanberoje susitikęs su Australijos parla-
mento pirmininke Bronwyn Kathleen Bishop taip pat ap-
tarė dvišalius politinius ir ekonominius santykius, tarp-
parlamentinio bendradarbiavimo galimybes. Ministras pa-
sidžiaugė, kad prasideda derybos dėl Lietuvos dalyvavi-
mo Australijos darbo atostogų programoje. „Tai dar labiau
sustiprintų dvišalius santykius ir žmonių tarpusavio ry-
šius, skatintų studentų mainus”, – pabrėžė L. Linkevičius.

–  15 psl.



Beprasmiška spėlioti, ar per pa-
staruosius 25-erius metus buvo
bent menkutė atkarpėlė, kada Ru-

sija mums tikrai nekėlė pavojaus. Tokio -
mis viltimis gyventi vargu ar galė jo me
net tuomet, kai griūnant Sovietų Sąjun-
gai mus palaikė Borisas Jelci nas. 

Lipdamas ant tanko Maskvos centre
ar pasirašydamas sovietinę kariauną
neš dintis iš Lietuvos įparei gojančius do-
kumentus B. Jelcinas grei čiausiai nebu -
vo nuoširdus. Taip elgtis jį vertė aplinkybės, o ne vi-
diniai įsitikinimai. Jei nenorėjo prarasti valdžios, pri-
valėjo remti politinius pokyčius Rusijoje. O palai-
kydamas demokratinius pasikeitimus negalėjo ne-
palaikyti Baltijos valstybių spren di mo kuo skubiau
nešdintis iš Blogio imperijos. Štai ir visa paslaptis.

Tiek daug sykių apgauta, išduota, parduota ir
okupuota Lietuva privalo būti įtari, atidi, nepatikli.
Bū tent dėl šios priežasties nei rimtai, nei ironiškai
nederėtų kamantinėti politikų, ar jie, įvardindami
Krem liaus keliamus pavojus, remiasi pa tikima in-
formacija. Rusijos keliamus pavojus primenanti in-
formacija – patikima. Rusija negali nekelti pavojaus.
Teisybę sako tie, kuriems Rusija kelia pavojų. Rusi-
jos agresyvumo nematantys – blefuoja. Todėl liauki -
mės smulkmeniškai skaičiavę – šį mė nesį pavojus
menkesnis, kitą pusmetį – jau didesnis, šiandien
mums šauktiniai reikalingi, po metų – galbūt ne-
reikalingi... 

Ir nustokime tikėti šaukiančiais, esą Vakarų ryž-
tas apginkluoti Uk rainą įžiebs dar baisesnį karą. Mat
milžinišką karinį konfliktą išprovokuoti gali ir
sprendimas Ukrainai netiekti rimtų kovinių ginklų.
Dar nežinia, koks pavojus – realesnis.

Žodžiu, nelaimė – čia pat. Ji – nuolat šalia mūsų.
Ir visai nesvarbu, kaip ji bus pavadinta – taifūnu ar

že mės drebėjimu. 
Mus ištikti galinčios bėdos prie žastys – stabilios

daugiau nei du šimtus metų. Jas neseniai vokiečių
laik raščiui „Der Spiegel” įvardino Igoris Strelkovas,
tas pats, kuris kartu su reguliariomis Rusijos ka-
riuomenės pajėgomis ir banditų gaujomis puolė
Uk rainą. Liūdnai pagarsėjęs I. Strel kovas pareiškė
svajojantis apie Ru siją bent jau 1939-ųjų metų sienų
ri bose. Bet geriau, žinoma, būtų turėti Rusiją 1940-
ųjų ribose... 

Tokių igorių strelkovų Rusijoje – labai daug. Aki-
vaizdi dauguma. Ši dau guma kantriai laukia mūsų
vidi nių klaidų, laukia mums nepalankiai susiklos-
čiusių tarptautinių aplinkybių. 

Buvęs Rusijos prezidento Vladi miro Putino pa-
tarėjas ekonominiams reikalams Andrejus Illario-
novas savo bloge „Echo Moskvy” svarstė, kodėl bu -
vo sukurtas dokumentinis filmas, kuriame Krem-
liaus diktatorius atvirai prisipažįsta prieš metus įsa-
kęs okupuoti Krymo pusiasalį. Doku men tinį filmą,
pasakojantį, koks mil žiniškas asmeninis V. Putino in-
dėlis ruošiant Krymo okupaciją, parodė televizijos
kanalas Rossija – 1. 

V. Putino atvirumas – neatsitiktinis. Jei Sovie-
tų Sąjungos vadovai savo agresyvumą dangstė „in-
ternacionaline pareiga” ar „išvaduojamuo”, tai V. Pu-

tinas leidžia sau atvirai šantažuoti Va-
karus. Jis pačiu įžū liausiu būdu de-
monstruoja, jog „Ru si ja turi ypatingų
interesų kaimyninėse šalyse” ir tie in-
teresai bus įgyvendinami į pagalbą pa-
sitelkiant net „branduolinio ginklo ar-
senalus”.

Štai kodėl į Lietuvos Seimą dau-
giau neturėtume rinkti parlamentarų,
kurie balsavimo metu dėl atnaujina-
mos šauktinių institucijos sakė „ne”

arba „susilaikė”. Štai kodėl patraukliai atrodo jau-
nasis Gabrie lius Landsbergis, tvirtinantis, jog Lie-
tuva karybos srityje privalo imti pavyzdį iš Izraelio,
kur ginklą valdyti mokančiais kariais tampa visi be
išimties. 

Tiesa, tai dar nereiškia, kad ta pęs TS – LKD par-
tijos vadovu jis elgsis būtent taip, kaip kalba. Kaip
ir visos kitos politinės partijos, taip ir konservato-
riai – krikščionys demo kra  tai turi nuodėmių. Ir vis
dėlto G. Lands bergio susižavėjimas Izraeliu – svei kin-
tinas. Teikia vilčių, jog ši kryptis nebus vienadienė,
atsitiktinė ar pa viršutiniška. 

O kaip derėtų pasielgti su tais, kurie Lietuvoje
rengia NATO kone veikiančius mitingus ir keikia
Ame riką? – nežinau. Viena vertus, tokių įžūlių iš-
puolių dovanoti negalima. Tačiau teisus ir buvęs il-
gametis Vals tybės saugumo departamento (VSD) va-
dovas Mečys Laurinkus, iškėlęs abejonių, ar proru-
siškų aktyvistų namuose atliktų kratų metu suras-
ti įkalčiai leis iškelti rimtas baudžiamąsias bylas. Ru-
sijos finansines gijas aptikti – ne taip paprasta. Bet
aptikti tokias gijas – svarbiausia.

Įsiminė ir buvusio VSD vadovo pastaba, jog su-
sidaro įspūdis, jog Krem liaus agresyvią retoriką nau-
dojantys lietuviai tarsi patys prašo, kad Lietuvos tei-
sėsauga juos suimtų.

2 2015 KOVO 26, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday and Saturday 
except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by

the Lithu anian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 

Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

Postmaster: Send address changes to 

Draugas – 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5532

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00

Pirma klase: kasdien – $340.00 • visos savaitės $240.00
Kanadoje (USD): – metams $390.00 • 1/2 metû $210.00 • 3 mėn.$110.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis oro paštu – metams $615.00 • 1/2 metų $315.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TiK ŠeŠTAdienio LAidA
JAV – metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Kanadoje (USD) – metams $150.00 •1/2 metų $120.00 • 3 mėn.$75.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis: oro paštu – metams $220.00 •1/2 metų $120.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. 
,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
Redakcija dirba kasdien, nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė –
Renata Šerelytė

rainbow.vilnius@gmail.com

Redakcija už skelbimų turinį ir kalbą neatsako. Skel-
bimų kainos atsiunčiamos gavus prašymą, ką nors
skelbti. Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugoja. Siunčiant pra-
šome pasilikti kopiją.

Administracijos el. paštas:
skelbimai@draugas.org

administracija@draugas.org

LAIŠKAI, nuomonės, KomentArAI

Aptikti finansines
Rusijos gijas – svarbiausia
GINTARAS VISOCKAS

Skaitykite ,,Draugą” greičiau! www.draugas.org

GERBIAMIEJI,

2014 metų gruodžio mėnesio
„Drauge” tilpo dvi keistos antraštės:
„A. Sabonis – Lietuvos sinonimas”
(12/20, psl. 1) ir „Lietuvos simbolis A.
Sabonis  atšventė 50-metį” (12/27, psl.
8). Sinonimas? Lietuvos simbolis? Ne-
jaugi? Dabartinės lietuvių kalbos žo-
dynas šiuos du žodžius aiškina taip: Si-
nonimas – „tokios pat ar artimos reikš-
mės žodis, pvz., arklys ir žirgas, zuikis
ir kiškis”. Simbolis – „daiktinis ar su-
tartinis ženklas, reiškiantis ar prime-
nantis kurią nors sąvoką: Balandis –
taikos s[inonimas]” Abu šie žodžiai
Sa boniui netinka. Atrodo, kad jie yra
šio iškilaus lietuvių krep šininko ypa-
tingų pasiekimų įkaitintos lakios lie-
tuviškos vaizduotės pa darinys. Gau-
 siais šio sportininko lai mėjimais nei
Lietuva, nei pasaulis nie kada neabe jojo
ir tuo  mes turime tik didžiuotis. Tačiau
viskas turi sai ką, kurio, šiuo atveju,
vertinant Sa bonio nepaneigiamus nuo-
pelnus, bu vo nesilaikyta. Netinka jam
ir pavadinimas „Lietu vos legenda”
(12/20, psl. 1), kurios reikšmę tas pats
žodynas aiškina taip: „liaudies pada-

vimas apie kurį nors istorinį asmenį ar
įvy kį”. Buvo laikai, kai tapti „legenda”
reikėjo šimtmečių, o dabar užtenka ir
dvide šimtmečio. Būkime kantresni ir
ne pa sendinkime per anksti mūsų iš ki-
 lių asmenybių, kurios yra tarp mūsų ir
apibūdinkime jas teisingai.

Nuoširdžiai,
Vytautas Matulionis

Cleveland Heights, OH

KAS ČIA DAROSI SU 
,,DRAUGO” PRISTATYMU?

10:15 šį rytą paštininkas į pašto dė-
žutę pristatė vakar dienos ,,Draugą”.
Turėjau net patikrinti kalendoriuje
ar teisingos datos. Taip, vakar dienos
laida šiandien, pačiu laiku prie kavos
puoduko. Didelė padėka ne tik ,,Drau-
gui”, bet ir JAV pašto tarnybai. Ne-
mažesnė padėka internetiniam ,,Drau-
gui”, kuris dažniausiai yra prieinamas
jau iš vakaro. Ten randamos naujienos
irgi labai šviežios. Geriau ir būti ne-
gali!

Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, MI

Laiškų ir nuomonių kalbos  stiliaus redakcija netaiso

LAIŠKAI Tiriamos lėktuvo katastrofos versijos

Bus tiriamos visos lėktuvo A320
katastrofos versijos, bet teroro ak-

tas nėra pagrindinė. Tai kovo 25 d., tre-
čiadienį, interviu radijo stočiai RTL
pareiškė Prancūzijos vidaus reikalų
ministras Bernard Cazeneuve.

Vokietijos pigių skrydžių ben-
drovės ,,Germanwings”, kuri yra kom-
panijos ,,Lufthansa” antrinė įmonė,
lėktuvas, skridęs iš Barselonos į Diu-
seldorfą, sudužo antradienį Prancū-
zijos pietryčiuose. Katastrofa įvyko
Aukštutinio Provanso Alpių departa-
mente, prie Digne-les-Bains mieste-
lio. ,,Germanwings” duomenimis, ry-
šys su orlaiviu nutrūko 10 valandą 53
minutės vietos laiku, kai lėktuvas
buvo maždaug 1,8 tūkstančio metrų
aukštyje.

Iš viso lėktuve buvo 150 žmonių –
144 keleiviai ir 6 įgulos nariai. Žuvo 72

vokiečiai, 35 ispanai, Britanijos vy-
riausybė patvirtino trijų britų žūtį.
Taip pat pranešama apie du žuvusius
amerikiečius, po du argentiniečius,
australus, japonus, iraniečius, mek-
sikiečius, vieną belgą, daną, izraelie-
tį, turką ir marokietį.

Tarp 150 žmonių, žuvusių per Vo-
kietijos oro bendrovės lėktuvo ka-
tastrofą Prancūzijos Alpėse, buvo dvi
operos žvaigždės. 54-erių bosinis ba-
ritonas Olegas Brijakas ir 33-ejų kont-
raltas Maria Radner skrido į savo na-
mus Diuseldorfe po pasirodymo Ri-
chard Wagner operoje ,,Siegfried” Bar-
selonos operos namuose ,,Liceu”. Pora
keliavo su savo kūdikiu – vienu iš
dviejų, žuvusių per aviakatastrofą.
Lėktuve taip pat buvo 16 Vakarų Vo-
kietijos miestelio Halterno gimnazijos
mokinių ir 2 mokytojos.               ELTA

Nelaimės vieta EPA-ELTA nuotr.
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„Rengdami ir
kviesdami į tokius su-
sitikimus žmones su
mūsų ir sąjungininkų
kariais mes norime ne tik parodyti,
kad esame šalia, bet ir suteikiame
jiems galimybę pamatyti ir susipažinti
su sąjungininkų ir mūsų kariais, pa-
bendrauti, apžiūrėti karinę techniką
ir ginkluotę”, – sakė Lietuvos kariuo-
menės Sausumos pa jė gų vadas gen.
mjr. Almantas Leika.

Toks JAV karių judėjimas sausu-
 mos keliais į savo nuolatinę dislo kaci-
jos vietą – tai tuo pačiu ir JAV karių
pratybų dalis, jomis sąjungi nin kų ka-
riai demonstruoja savo ge bėjimus
greitai ir toli persidislokuoti
sausumos keliais. Kita vertus,
tai bu vo išties puiki viešųjų ry-
šių akcija – kariškiai pamatė,
kaip jais domisi Lietuvos žmo-
nės, galėjo savo pavyz džiu pa-
pasakoti, kodėl pasirinko ka-
 riškio profesiją, o mūsų jauni-
mui, drąsiai kalbinusiam ame-
rikiečius, tai buvo puiki gali-
mybė pagalvoti apie savo pasi-
rinkimą ir ruoštis tėvynės gy-
nimui. 

Kelionės per Lietuvą pa-
baigoje Marijampolėje kelios
dešimtys JAV kariškių susilau-
kė ne mažesnio susi domėjimo
kaip ir kituose šalies miestuose.
Jie čia galėjo pasijusti tikro mis žvaigž-
dėmis – daugelis norėjo su jais nusi-
fotografuoti, pasikalbėti ar bent pa-
liesti, o šarvuočių viduje įsitaisiu-
sios merginos net drįsdavo paklausti,
ar jie turi drauges bei žmonas.  Visų
pokalbių metu nuo svečių veidų ne-
dingo šypsena, jie patys daug fo togra-
favo žmones mobiliaisiais telefonais.  

„Jūsų žmonės nuostabūs. Jauni-
 mas puikiai kalba angliškai, ben-
drauti stengėsi ir vyresni žmonės, su-
 laukėme labai daug padėkų už pa-
 ramą Lietuvai. Esate NATO aljanso
nariai, tad jūsų saugumas yra ir mūsų
saugumas. Išsivežame pačius geriau-
sius įspūdžius, tik oras pas jus vė so-
kas”, – kalbėjo iš pačių įvairiausių

Amerikos valstijų kilę vaikinai. 
Tarpusavyje šiltai bendravo ir

amerikiečiai kariai bei Marijam po lė-
je dislokuoto Didžiojo kunigaikščio
Vytenio bendrosios paramos batalio no
kariai, ir karo policijos atstovai.  Po
dviejų valandų sugaudė motorai ir
kolona pasuko link Lenkijos sienos. Iš
oro juos lydėjo trys sraigtasparniai UH
– 60 „Black Hawk” ir CH-47 „Chi nook”.

Į  Vokietiją grįžtančius ir rotaciją
Lietuvoje baigusius JAV 2-ojo kavale-
rijos pulko 3-ojo eskadrono Žaibo kuo-

pos karius pakeitė maždaug pusantro
šimto JAV Sausumos pajėgų 3-osios
pėstininkų divizijos 1-osios brigados
kovinės grupės 2-ojo batalio no karių,
kurie neseniai atvyko į Lie tuvą ir jau
pradėjo treniruotis su Lie tuvos ka-
riais.

Kovo viduryje į Lietuvą iš Lat vi jos
pirmą kartą buvo atgabenta pirmoji
dalis sunkiosios Jungtinių Vals tijų
karių technikos, kuri bus naudojama
bendroms pratyboms su Lietu vos ka-
riais. Amerikiečiai atsigabeno apie 20
transporto priemonių, tarp jų ir pen-
kis kovos tankus „M1A2 Ab rams”. Jie
bus dislokuojami Ruklos poligone. Lie-
tuva amerikiečiams su teikia visą logis -
tinę pagalbą. 

Lietuviai 
dėkojo 

JAV kariškiams
už saugumo jausmą

„Ši ginkluotės siunta turi ‘pade -
monstruoti’ Prezidentui (Vladi mi rui)
Putinui ir Rusijai ryžtą, kad mes ga li-
 me kolektyviai susivienyti”, – Rygoje
iškraunant amerikiečių šar vuotą tech-
niką naujienų agentūrai AFP sakė
JAV generolas majoras John R. O’Con-
nor, kuris prižiūrėjo tos technikos at-
gabenimą į Rygos uostą.

Pasak J. R. O’Connor, ši ginkluo tė
Baltijos šalyse liks „kiek reikės, kad at-
grasytų Rusijos agresiją”. Ame  rikie-
čiai Baltijos šalyse ir Len kijoje dėl
Rusijos agresijos prieš Uk rainą ro-
tuojami nuo praėjusių metų balan-
džio, jų pamainos Baltijos šaly se trun-
ka po tris mėnesius. Tad mažiausiai
tiek laiko čia bus ir tan kai „Abrams”.
Jau balandį amerikie čiai su jais pra-
dės intensyvių pratybų ciklą.

„Į pratybas Lietuvoje siųsdama
sunkiąją ginkluotę, JAV demonstruo-
ja tvirtus įsipareigojimus prisidėti
prie Lietuvos ir Baltijos šalių saugumo
užtikrinimo. Ši technika Lietuvos ka-
riams suteiks galimybę mokytis, tre-
niruotis ir būti pasirengus veikti iš-
vien su įvairių tipų sąjungininkų vie-

netais: nuo pėstininkų iki tankų”, – tei-
gė Krašto apsaugos ministerija.

Tankas „M1 Abrams” yra pagrin-
dinis JAV kovos tankas. „Abrams”
(kaip, beje, ir Lietuvoje jau buvusi
pės tininkų kovos mašina „Bradley”)
buvo bandomas ir tobulinamas rea lio-
 se kovose. Iš viso JAV turi apie 9 tūks-
tančius įvairių modifikacijų tan kų
„Abrams”. Jie gaminami nuo 1979 m.
ir JAV armijoje pakeitė kovos tan kus
M60. Ši kovos mašina, pavadinta JAV
generolo, 1968–1972 m. kariavusio Viet-
name, Creightono Abramso garbei.
Šiandien šiais tankais naudojasi JAV,
Australijos, Egipto, Irako, Kuveito ir
Saudo Arabijos kariškiai.

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

EGLĖ REDIKAITĖ

JAV Lietuvių Bendruomenės (LB)
New Yorko apygarda kovo 10 die-
ną surengė antrąjį New Yorko

lie tuvių profesionalų susitikimą. Susi -
tikimas įvyko architektūros ir dizai no
bendrovės „Design Republic”, ku rios
viena iš partnerių yra lietuvė Inga Kru-
lienė, patalpose.

Susitikimo metu dalyviai kartu su
ekonofizikos ekspertu profesoriumi
Vygintu Gončiu diskutavo tema „Bal-
tijos valstybių ekonominė raida pa-
tvirtina euro naudą”. Profesorius V.
Gontis yra Vilniaus universiteto Teo-
rinės fizikos ir astronomijos instituto
vyriausiasis mokslų darbuotojas ir
Lietuvos mokslo draugijos pir mi nin-
kas. Šiuo metu jis stažuojasi Bos tono
universitete, Polimerų studijų centre.

„Visiems mums yra labai svarbu
suprasti, kaip turėtume vertinti Lie tu-
vos ekonominę raidą ir kaip turėtume
prognozuoti jos 10 metų perspekty-
vas. Nuo to gali priklausyti ne tik
mūsų asmeninis pasirinkimas, bet ir
bendri veiksmai, siekiant mūsų tautos
ir valstybės gerovės”, – sakė ekonofi-
zikos ekspertas.

Prof. V. Gontis susirinkusiems
New Yorko lietuvių profesionalams
pristatė pranešimą apie Lietuvos rai-
dą 1995–2013 metų laikotarpiu Euro pos
ir kitų pasaulio valstybių kontekste.
Daugiau informacijos apie ekonofizi-
kos nagrinėjamus klausi mus galite
rasti profesoriaus asme ni niame tink-
laraštyje http://gontis.eu/.

Renginyje dalyvavo tokie garbin-
gi svečiai kaip Kazickų šeimos fondo
prezidentė, žurnalistė Jūratė Kazic kas
bei vienas iš dokumentinio filmo „Ne-
matomas frontas” kūrėjų Vincas Sruo-
ginis.

Sveikindamas svečius JAV LB
New Yorko apygardos pirmininkas
Algirdas Grybas apžvelgė praeito su-
sitikimo rezultatus bei pabrėžė to kių

New Yorke vėl rinkosi lietuviai profesionalai

Renginyje dalyvavo garbingi svečiai. Iš kairės: filmo „Nematomas frontas” režisierius Vincas Sruoginis ir Kazickų šeimos fondo prezi-
dentė Jūratė Kazickas. Eglės Redikaitės nuotraukosArchitektūros ir dizaino bendrovės „Design

Republic”, kurios patalpose ir vyko susiti-
kimas, partnerė Inga Krulienė diskutuoja su
tarptautinės advokatų kontoros „White &
Case LLP” partneriu Mariumi Griškoniu.

Susitikimo metu dalyviai kartu su ekonofizikos ekspertu profesoriumi Vygintu Gončiu diskutavo tema „Baltijos valstybių ekonominė
raida patvirtina euro naudą”.

susitikimų svarbą New Yorko lietuvių bendruomenei.
„Džiaugia mės, kad vos per kelis mėnesius su lau kėme dė-
mesio iš tokių garbių sve čių kaip buvusios JAV ambasa-
dorės Lietuvoje Anne Derse, Kazickų šei mos fondo prezi-
dentės Jūratės Ka zickas, „Yahoo! Studios” naujienų de par-
tamento direktoriaus Tony Ma čiulis, New Yorko miesto
mero pa dė jėjo Stefan Grybauskas ir kitų”, – sakė A. Gry-
bas. Džiugia vakaro naujiena tapo Algirdo Grybo prane-
šimas apie „Global Lithuanian Leaders” bei New Yorko lie-
tuvių profesionalų pla nuojamą bendrą renginį, vyksian-

tį šių metų balandžio 21 dieną.
New Yorko lietuvių profesionalų susitikimai – tai nau-

ja JAV LB New Yorko apygardos vykdoma iniciatyva. Šio
projekto tikslas – sukurti erdvę New Yorko lietuviams ieš-
kant pažinčių profesinėse srityse, dalyvau ti kokybiškose
teminėse diskusijose, dalintis profesine patirtimi vie-
niems su kitais ir su Lietuva. Visa informacija apie toli-
mesnius susitikimus bus skelbiama New Yorko apygardos
internetinėje svetainėje www.nylithuanian.org bei „Lin-
ke dIn” grupėje adresu http://nylp.nylithuanian.org.

Kovo 27–28 dienomis Lietuvos Respublikos genera-
linis konsulatas New Yorke rengia konsulinių pareigūnų
išvykstamąją misiją į Floridos valstiją, Palm Beach
miestą.

Palm Beach aptarnavimas vyks penk-
tadienį ir šeštadienį, nuo 10 val. r. iki 5
val. p. p. Konsulinės paslaugos bus tei-
kiamos Lietuvos garbės konsulato patal-
pose, esančiose adresu 44 Cocoanut
Row, T10, Palm Beach, FL 33480.

Konsulinės misijos metu bus priimami
Lietuvos piliečių prašymai dėl pasų keitimo ir
išdavimo, asmens grįžimo pažymėjimų, užsienyje
registruotų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskai-
tą Lietuvoje, gyvenamosios vietos deklaravimo, konsulinės
registracijos. Taip pat bus atliekami notariniai veiksmai ir pri-
imami prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės.

Konsulinės misijos metu bus galima gauti liudijimus, pa-
tvirtinančius asmens gyvumą. Pensijas iš Lietuvos gaunantys

asmenys minėtus liudijimus turi pateikti Sodrai
kiekvienų metų gale.

Užsiregistruoti konsulinių paslaugų
gavimui ir dėl išsamesnės informacijos
prašome skambinti į Lietuvos generalinį
konsulatą New Yorke tel. 1 212 354 7840
arba rašyti el. paštu konsuline.misija.ny
@urm.lt.

JAV Floridos valstijoje gyvena daug lie-
tuvių, todėl konsulinių paslaugų teikimas ten yra

labai aktualus. Pastaraisiais metais konsulinės mi-
sijos į Floridą vykdomos du kartus per metus.

LR gen. konsulato 
New Yorke info

Konsulinė misija Palm Beach mieste Floridoje
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Kur LietuvišKAi švęsti
šv. veLyKų MišiAs rytų pAKrANtėje?

PennsyLVAniA 

Šv. Andriejaus ir Šv. Kazimiero parapijos
Šv. Andriejaus bažnyčia: 1913 Wallace St., Philadelphia, Pennsylvania
Šv. Kazimiero bažnyčia: 324 Wharton St., Philadelphia, Pennsylvania 

Verbų sekmadienį, kovo 29 d., šv. Mišios bus atnašaujamos 10:30 val. r. Šv. And-
riejaus bažnyčioje.

didįjį ketvirtadienį, balandžio 2 d., šv. Mišios bus atnašaujamos 7 val. v. Šv.
Kazimiero bažnyčioje.

didįjį penktadienį, balandžio 3 d.,  šv. Mišios bus atnašaujamos 7 val. v. Šv. And-
riejaus bažnyčioje.

didįjį šeštadienį, balandžio 4 d., šv. Mišios ir kitos velykinės apeigos vyks 8 val.
v. Šv. Kazimiero bažnyčioje.

Velykų sekmadienį, balandžio 5 d., Prisikėlimo šv. Mišių nebus. Velykų šv. Mi-
šios bus atnašaujamos lietuviškai 10:30 val. r., o  12:15 val. p. p. – angliškai Šv.
Andriejaus bažnyčioje.

new yoRK

Apreiškimo parapija
Šv. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčia: 259 N 5th St., Brooklyn, New York (kam-
pas tarp Metropolitan Ave. ir Havemeyer St., prie ,,L” ir ,,G” traukinių Lorimer St.
ir Metropolitan Ave. metro stoties).

Verbų sekmadienį, kovo 29 d., šv. Mišios bus atnašaujamos 10 val. r. Po šv. Mi-
šių parapijos salėje veiks kavinė ir vyks kiaušinių marginimo pamokos.

didįjį ketvirtadienį, balandžio 2d., šv. Mišios bus aukojamos 7 val. v. Pirmą kar-
tą, po daugelio metų Paskutinės Vakarienės šv. Mišios bus laikomos lietuvių kal-
ba. 

Velykų sekmadienį, balandžio 5 d., 7 val. r. New Yorko Apreiškimo parapija
maloniai kviečia Jus atvykti su savo šeima, artimaisiais bei visais draugais į Ve-
lykines Prisikėlimo šv. Mišias. Po šv. Mišių, parapija maloniai kviečia visus užsukti
tradicinių velykinių pusryčių parapijos salėje. Čia galėsite pasidalinti velykiniais
sveikinimais, sumušti margučius, užkąsti ir pasidžiaugti Šv. Velykomis lietuviš-
koje aplinkoje.

MAssAchUseTTs

Bostono Šv. Petro parapija
Šv. Petro bažnyčia: 75 Flaherty Way, South Boston, Massachusetts

Verbų sekmadienį, kovo 29 d., šv. Mišios – 10 val. r. 

didįjį ketvirtadienį, balandžio 2 d., Eucharistijos įsteigimo šv. Mišios – 7 val.
v. 

didįjį penktadienį, balandžio 3 d., Kryžiaus keliai  – 3 val. p. p. (vienoje iš South
Boston bažnyčių – tikslią vietą parapija paskelbs vėliau).

Šventojo Kryžiaus pagerbimo pamaldos – 7 val. v. Šv. Petro bažnyčioje.

didįjį šeštadienį, balandžio 4 d., šv. Prisikėlimo Vigilijos pamaldos angliškai
– 7 val. v.

Velykų sekmadienį, balandžio 5 d., Kristaus prisikėlimo apeigos ir pamaldos
bus švenčiamos lietuviškai 10 val. r. Po Mišių – kuklios vaišės. Visi kviečiami da-
lyvauti.

„Draugo” info

„Lūžis prie Baltijos” subūrė
Connecticuto lietuvius

ONA AMBRAZAITIENĖ

Stiprūs išliksime tol, kol būsime
vieningi. Šis sakinys nuskambė-
jo Lie tuvos prezidentės Dalios

Grybaus kaitės kalboje, pasakytoje pa-
saulio lie tuviams Kovo 11-osios proga.
Lie tuvoje vyko labai daug gražių ren-
 ginių, pažyminčių valstybės 25-erių
metų laisvės kelią. Jau užaugo nauja
karta, bet ji dar turi progų pasiklau syti,

ką kalba Nepriklausomybės akto pa-
skelbimo liudininkai. Svarbu apie tai
kalbėti, nes yra nemažai jaunimo, ku-
ris domisi politika, įsitrau kia į įvairias
organizacijas, savo darbštumu, gabu-
mais garsina Lietuvą ir nėra abejingi
tam, kas vyksta šalia. Kuo daugiau bus
surinkta liudijimų ir filmuotos me-
džiagos iš to meto, tuo mažiau bus iš-
kraipyta istorija.

Vieną filmo „Lūžis prie Baltijos”
dalį, minėdami Kovo 11-ąją, pa žiūrėjo-
me ir mes, JAV Lietuvių Ben druome-
nės Hartfordo, CT, apylinkės lietuviai.
Filmą sukūrė Gražina Ručytė-Lands-
bergienė kartu su reži siere Agne Mar-
cinkevičiūte. Buvo panaudota daug
Lietuvos naciona linio radijo ir televi-
zijos bei asme ninių archy vų medžia-
gos. Filmo III dalis „Balti jos keliu į Ne-

priklau somybę” apima 1988–1990 metų
laikotarpį. Žiūrėdami šį filmą, iš nau-
jo pergyvenome tas dienas. Tas laikas
– tai tautos drąsos ir apsisprendimo lai-
kas. Reikėjo parodyti, kad tauta turi
aiškų tikslą, yra vieninga ir stipri
jėga. Tuo metu galėjai didžiuotis, kad
esi lietuvis, nes tautos laisvės kelio pra-
džia buvo labai garbinga. Visų akyse
švietė ti kė jimas ir viltis. Tik ėjimas tuo
keliu buvo nelengvas. Buvo pradėta
nuo Molotovo-Ribben tropo pakto pa-
smer kimo ir deklaracijos, kad Baltijos
ša lys buvo okupuotos. Imta ieškoti ke-
 lių, kaip susi vie nyti su pasaulio lietu-
vių bendruo menėmis, gauti paramą
Vakaruose ir pagaliau susikalbėti su
kitomis politinėmis jėgomis savame
krašte, ieškant bendrų tikslų. Nepa-
 prastai jaudinantys kadrai iš „Balti jos
kelio”. Kokios vieningos tuo metu buvo
sesės prie Baltijos jūros! 

Filme matome susibūrusias žmo-
 nių minias, matome ir sovietų  armijos
sujudimą, Michailo Gorbačiovo ap si-
lankymą Lietuvoje. Jis negali savo
akimis patikėti, kad „vienkie mių” Lie-
tuva jau ne jo valioje. Pa galiau džiaugs-
mingos akimirkos, kai paskelbiamas
Nepriklausomybės ak tas, kuriuo di-
džiuojamės ir šiandien. Valstybė gavo
laisvę numatyti kelią, kuriuo turi eiti
iškėlusi sau tikslus.

Apie Lietuvos šiandieną rašytojas
ir signataras, stovėjęs prie Sąjū džio iš-
takų, Kazys Saja yra pasakęs: „Nerasite
valstybės, kuri neturėtų problemų.
Kol žmogus netobulas, neįmanoma ir
tobula valdžia. Nepaisant blogybių,
jeigu reikėtų, lietuviai ga lėtų būti vie-
ningi. Esame panašūs į suspaustą garą.
Jį suspaudus, gali sprogti bet koks
imperijos katilas, o kai išeiname į lais-
vę, tampame tik migla virš pievos. Jei
vėl kas nors suspaustų, sprogtume iš
naujo.”

Mūsų bendruomenės nariai plojo
ir po to diskutavo prie kavos puodelio
apie vie nybę ir dabartį, dėkojo Dianai
Nor kienei pristačiusiai filmą ir Liudui
Masteikai už jo parodymą.

Trijų dalių dokumentinis filmas „Lūžis prie Baltijos” apima istorinį laikotarpį nuo Lietu-
vos Są jūdžio susikūrimo 1988 m. iki „Bal tijos kelio”.  

Veronika Švabienė, gyvenanti Lemont, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Esame dėkingi už para-
mą.

Julia Janonis, gyvenanti Chipley, FL, pratęsė metinę „Drau go” pre-
numeratą ir paaukojo 60 dol. Ačiū, kad skaitote, ačiū, kad finansiškai
remiate mūsų laikraštį.

Vita Neverauskas, gyvenanti Sterling Heights, MI, kartu su me ti-
nės „Draugo” prenumeratos mo kesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėko-
jame už suteiktą finansinę paramą.

Stasė Bacevičienė, gyvenanti Orland Park, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu  atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne viene-
rių metų paramą.
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sKAut YBės KeLIAs

FIL. RITA RAŠYMIENĖ

Naujosios Čikagos Filisterių skautų sąjungos (F.S.S.)
valdybos pirmoji sueiga vyko š. m. vasario 8 d., sek-
madienį, Ateitininkų namuose, Lemonte. Sueigoje da-
lyvavo prelegentas dr. Jonas Prunskis ir daug F.S.S.
narių, kurie norėjo išgirsti jo kalbą. Kadangi buvo
švenčiama Vasario 16-oji, sueiga pradėta iškilmingai
– vėliavų įnešimu ir himnų giedojimu. Vėliavas įne-
šė fil. Linas Liubinskas, Aleksytė Stalionytė, Taiyda
Chiapetta, Julytė Ozers, Jonas Variakojis, jaun., ir Vi-
lius Dundzila, o himnus giedojo visi kartu grojant mu-
zikui Algimantui Barniškiui. Maldą sukalbėjo fil.
kun. Antanas Gražulis, SJ, kuris prašė Dievulio pasi-
melsti už skautus, amžinybėn iškeliavusius ir orga-
nizacijai vadovaujančius. Tada tylos minute buvo pa-
gerbti visi mirusieji F.S.S. nariai. Jonas Variakojis per-
skaitė 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės pa-
skelbimo aktą. 

Sueigoje dalyvavo ir buvo naujai perrinktas
Akademinio  skautų sąjūdžio  (A.S.S.) pirmi-
ninkas fil. Ričardas Chiapetta. Jo pavaduoto-

ju vėl išrinktas fil. Jonas Variakojis. Brolis Ričardas
pasveikinio visus susirinkusius, džiaugėsi filisterių
veikla ir prižadėjo kuo aktyviau prie jos prisidėti.

Sesė Svajonė Kerelytė pristatė prelegentą dr.
Joną Prunskį. Jis mums gerai pažįstamas, daug nu-
sipelnęs lietuvis. Dr. Prunskis yra gydytojas, anes-
teziologas, skausmo gydymo specialistas. Baigė me-
dicinos studijas Rush Medical College of  Chicago,
rezidentūrą atliko  University of  Chicago. Verčiasi
privačia praktika (Illinois Pain Institute). Savo sri-
tyje yra sulaukęs daug pagyrimų, net septynis kar-
tus laimėjęs „Castle Connolly Top Pain Doctor
Award”. Yra garbės konsulas Aspen, CO, Lietuvos
Respublikos Seimo ir PLB komisijos pirmininkas,
neseniai Lietuvos prezidentė D. Grybauskaitė jį
apdovanojo ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Riterio
kryžiumi. Jis nuo mažens yra jūrų skautas. 

Dr. Prunskis padėkojo valdybai už kvietimą da-
lyvauti ir tuo pačiu „United Airlines” bendrovei, kad
lėktuvas tą rytą nevėlavo ir jį pristatė laiku (jis tą
rytą dar buvo Aspene). Pirmiausiai pranešėjas pa-
pasakojo apie konsulinę veiklą ir kaip pats tapo gar-
bės konsulu – Lietuvos ambasadorius JAV Žygi-
mantas Pavilionis pakvietė jį tapti Lietuvos garbės
konsulu Aspene, Colorado valstijoje. Kadangi J.
Prunskis turi namą Aspene, yra gerai žinomas
savo srityje, o Colorado valstijoje tuo metu nebuvo
Lietuvos garbės konsulo, jis buvo puikus kandida-
tas į šią vietą. Turėjo pereiti JAV Secret Service ir
Valstybės departamento bei Lietuvos užsienio rei-
kalų ministerijos tyrimus/apklausas. Matyt, atitiko
visus reikalavimus, nes prieš dvejus metus jis tapo
naujuoju Lietuvos garbės konsulu Aspene, Colora-
do. Kalbėtojas pabrėžė, kad garbės konsulo veikla la-
bai skiriasi nuo Lietuvos  generalinio  konsulo
veik los. Pavyzdžiui, garbės konsulas negali išduoti
pasų ar rūpintis pilietybės reikalu. Jo užduotis – gar-
sinti Lietuvos vardą tarp amerikiečių. Jis gali patarti
tokiais klausimais kaip turizmas, verslas ir moks-
las Lietuvoje (ką įdomaus galima pamatyti Lietuvoje,
ar apsimoka Lietuvoje pradėti verslą, kokie Lietu-
vos universitetų reikalavimai ir pan.). Labai dažnai
tenka paaiškinti amerikiečiams, kas ta Lietuva ir
kur ji yra. 

Dr. Prunskis pasakojo apie savo pokalbį su bu-
vusiu New Yorko meru Michael Bloomberg, kuria-
me buvo aptarta galimybė atidaryti „Bloomberg Bu-
siness” centrą Lietuvoje.

Dr. Prunskis pasigyrė, kad Lietuvos trispalvė Co-
lorado valstijoje plevėsuoja aukščiausiai, nes Aspen
miestas, kur yra Lietuvos garbės konsulatas, yra
aukščiausia vieta virš jūros lygio.

Toliau  garbės konsulas kalbėjo apie LR Seimo
ir PLB komisiją, veikiančią prie Lietuvos Seimo. Jis
yra vienas iš trijų JAV LB išrinktų komisijos narių

Čikagos filisterių sueiga

ir taip pat šios komisijos pirmininkas, dirbantis ant-
rą kadenciją. Komisiją sudaro 20 žmonių – 10 Seimo
narių, išrinktų nuo frakcijų, ir 10 žmonių, atsto-
vaujančių lietuviams visame pasaulyje. Komisija ren-
kasi kas šešis mėnesius Lietuvoje ir aptaria įvairius
Lietuvos ir lietuvius pasaulyje liečiančius reikalus.
Komisija kviečia specialistus, išklauso pranešimus
ir rašo rezoliucijas. Vienas iš šios komisijos keb-
liausių klausimų yra dviguba pilietybė. Komisija dir-
ba jau beveik 25 metus, nuo pat nepriklausomybės
atstatymo laikų. Yra siūlymų pakeis ti jos statusą, to-
dėl ateitis dar nežinoma.

Dr. Prunskio nuomone, Lietuvos diplomatai ge-
riau išaiškina, kas vyksta Ukrainoje, negu patys Uk-
rainos diplomatai. Prez. B. Obama nenori siųsti ka-
rių į Ukrainą, nes galvoja, kad tai apsunkins reika-
lus. Dr. Prunskis turėjo įdomų pokalbį su vienu JAV
senatoriumi, kuris prašė nenurodyti jo pavardės. Ka-
dangi laukdami miesto centre vyksiančios progra-
mos pradžios turėjo laiko, galėjo apie daug ką pasi-
kalbėti. Pirmiausia dr. Prunskis prašė, kad Ameri-
ka siųstų pagalbą Ukrainai. Senatorius apie tai net
šnekėti nenorėjo, tačiau senatorius prisiminė gali-
mybę, kad Amerika tankus ir karo mašinas galėtų
palikti Lie tu voje, kai jie trauksis iš Afganistano per
Klaipėdą. J. Prunskiui ši mintis labai patiko, ir jis gal-
vojo, kaip tai įvykdyti. Per savo ir kitų draugų pa-
žintis jis pagaliau priėjo prie trijų nacionalinio
saugumo patarėjų, kurie jam pasakė, kad niekas apie
tai net nebuvo pagalvojęs. Šio senatoriaus pasiūly-
mu ir garbės konsulo ryžtingumo dėka dabar yra
spren džiama, kad Amerikos tankai ir karinės ma-
šinos liktų Lietuvoje, Latvi joje, Estijoje ir Lenkijo-
je, kai Ameri ka trauksis iš Afganistano.

Kokia yra šių dienų Lietuva? Dr. Prunskio nuo-
mone, šiomis dienomis yra daug lengviau Lietuvo-
je pradėti verslą negu Kanadoje. Nors yra ir nema-

žai sunkumų, bet verslas ir pramonė labai noriai ku-
riasi Lietuvoje. Čia yra labai daug gimnazijas ir aukš-
tąsias mokyklas baigusio jaunimo, kuris kalba ang-
liškai, bet atlyginimai yra maži (lyginant su kitomis
šalimis). Tai gerai verslininkams, bet nelabai gerai
Lietuvai. Euro įvedimas Lietuvoje labai skatina čia
investuoti, nes rodo, kad šalis yra stabili. Valstybė
padidino savo įnašą į krašto apsaugą. Prasidėjus Ru-
sijos agresijai Ukrainoje, krašto apsaugos reikalai
ėmė rūpėti visiems lietuviams, ne taip, kaip buvo
anksčiau. Prezidentė D. Grybauskaitė labai stipriai
pasisako prieš Rusijos prezidentą V. Putiną, už ką lie-
tuviai ją gerbia, bet tai nepatinka Putinui. Lietuva
sulaukia grasinimų iš Rusijos, ypač negatyvūs yra
rusų pasisakymai spaudoje. Rusai visai kitaip žiū-
ri į situaciją Ukrainoje negu lietuviai. 80  proc. rusų
pritaria Putino veiksmams Ukrainoje, jie galvoja, kad
JAV bei NATO grasina Rusijai. 

Taip baigė savo kalbą dr. Jonas Prunskis. Pir-
mininkė dr. Vilija Kerelytė dėkodama prelegentui
įteikė jam jubiliejinį A.S.S. ženkliuką. Toliau fil. Aly-
tė Stalionytė perskaitė eilėraštį „Graži tu, mano bran-
gi tėvyne”. Algimantas Barniškis kartu su sese Vi-
lija padainavo keletą dainų. Pabaigai visi kartu
dainavome „Žemėj Lietuvos”. Niekas ilgai nesi-
skirstė, šnekučiavosi ir vaišinosi puikiomis vaišėmis.

Dabartinę filisterių valdybą sudaro pirmininkė
Vilija Kerelytė, iždininkas Leopoldas von Braun, ren-
ginių vadovė Jūratė Variako jienė, sekretorė Birutė
Vilutienė, korespondentė Aušra Jasaitytė-Petry, rek-
lama ir plakatais rūpinasi Julytė Ozers, o socialinę
žiniasklaidą koordinuoti ir glaudžiau palaikyti ryšį
su lietuviškai nebešnekančia visuomene įpareigota
Aleksytė Stalionytė. Džiugu matyti, kad šioje val-
dyboje yra įvairaus amžiaus narių ir daug galimy-
bių nariams pranešti apie veiklą. 

Lauksime pranešimų apie kitą renginį.

F.S.S. Čikagos skyriaus Vasario 16 d. minėjime Nepriklausomybės aktą skaito fil. Jonas Variakojis, jaun. Iš k.  filisteriai:
Taiyda Chiapetta, Jonas Variakojis, Svajonė Kerelytė ir kun. Vilius Dundzila.                    Jūratės Variakojienės nuotraukos

F.S.S. Čikagos skyriaus valdyba. Iš k. filisteriai: Leopoldas von Braun, Aušra Jasaitytė-Petry, Birutė Vilutienė, pirm. dr.
Vi lija Kerelytė, Julytė Ozers, Aleksytė Stalionytė ir Jūratė Variakojienė.
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DOMAS KAUNAS 

Antrąją ir trečiąją žinyno dalį
laikyčiau pirmosios tęsiniu
arba net papildymu. Jų ir ben-

dra apimtis ne daug viršija pirmosios
apimtį (p. 297–618). Antrąją dalį suda-
ro gyvenviečių enciklopedinis žody-
nas. Jis pradeda mas glaustu įvadu, ku-
riame supažindinama su Mažosios
Lietuvos et ni nia me regione funkcio-
navusios vokiškojo pavyzdžio admi-
nistracinės teri torinės organizacijos
struktūra ir jos istorine kaita, vieto-
vardžių kaip etninės kultūros raiška
ir jos išlie ka mąja verte, vietovardžių
geneze, ku rioje skaudžiausių padari-
nių tu rėjo Trečiojo Reicho režimo
įvykdytas lietuviškųjų vietovardžių
germanizavimas (1938) ir pokariniais
metais sovietinės okupacinės admi-
nistra cijos etapais (1947–1950) įvyk-
dytas vietovių pervadinimas rusiš-
kais vardais. Istorinis oikonimikos
paveldas, daugiausia lietuviškas, šiek
tiek germaniškas ir kuršininkiškas, iš-
 sau gotas 1919 m. Versalio taikos su tar-
timi Lietuvos Respublikai tekusioje
šiauriau Nemuno esančioje lietuviš-
kiausioje Mažosios Lietuvos dalyje –
Klaipėdos krašte.

Gyvenviečių dalyje – 165 straips-
niai. Suprantama, jie aprėpia tik la bai
mažą, bet užtat svarbiausių mies tų,
miestelių ir kaimų skaičių. Atran ka
daryta istoriniu požiūriu – atsi žvelgta
į gyvenviečių reikšmę lietuvių etnoso
koncentracijai ir brandai per penkis
šimtmečius. Tad į atrinktųjų sąrašą pa-
teko ir didmies čiai (tokiais laikytini
Karaliaučius, Klai pėda, Tilžė), ir vi-
dutiniai miestai, prasidėję nuo užka-
riautojo – Vo kie čių ordino pilių ir
tapę mažesnio regiono centrais, ir pa-
rapinės gyvenvietės, ir didesni kaimai.
Atranką lė mė jų administracinė, dva-
sinė, švie tėjiškoji, čia gyvenusių žy-
mesnių asmenybių reikšmė Mažosios
Lietu vos lietuviškajam kultūros pa-
veldui ir krašto istorijai. Be to, situa-
cija istoriškai kito. Kunigaikščio Al b-
rech to laikais pamokslai lietuvių kal-
ba buvo sakomi bažnyčiose, buvusio-
se net toliau Karaliaučiaus, tačiau po
didžiojo maro greičiausiai jų parapi-
jose neliko nė vieno lietuvio. Šis isto-
rinis faktas tampa svariu argumentu
Mažosios Lietuvos ribų pa grindimui,
todėl enciklopedijoje arba žinyne jį bū-
tina minėti. Aišku, gy venviečių pava-
dinimų skaičius ir atrankos kriterijai
gali pareikalauti išsamesnių svarsty-
mų ar ginčų, bet turėtume sutikti,
kad branduolys sufor-
muotas teisingai, kita
vertus, leidinys ir ren-
gėjai privalėjo paisyti
darbo apimties ribų.
Man pačiam rūpėtų ne
aprašytų vietovių skai-
čius, bet straipsnių tu-
rinys. Siūlyčiau vie nos
kitos gyvenvietės ap-
rašą pa pildyti lietuviš-
kosios raštijos, spau-
dos, kultūros ir kalbos
istorijos duo menimis.
Kaip pavyzdį paminė-
siu, kad Darkiemyje,
pietiniame dabartinio
Karaliaučiaus (Kali-
ningrado) krašto pa-

sienyje su Lenkija, nuo 1849 m. kuni-
gavo didžiųjų to meto lietuvių kalbi-
ninkų talkininkas ir pirmojo lietu-
viškojo laikraščio „Lietuvininkų prie-
telis” redaktorius Rudolfas An dreasas
Zippelis; Šilutės pavadinimą vietiniai
gyventojai vartojo dar iki Pirmojo pa-
saulinio karo, o Priekulės pavadinimas
turėtų būti kildinamas iš baltiško žo-
džio „kūlis”, iš žemai tiškai vadinamo
akmens. Vakarų Lie tuvoje vietovių
pavadinimų su sandu „kūlis” rasi ne
vieną (Kūlupėnai, Kū lio Dauba, Kuliai
ir kt.), „kūlį” rasi me ir tokiame seno-
viniame lietuviš kame žodyje kaip
„kūlgrinda”. Žodis „kūlis” pasikar-
toja ir Klaipė dos krašto pavadini-
muose. Jo prasmę taip pat patvirtina
ir Priekulės miestelio Lat vijos Kurše
pavadinimas. Vietovar džių straipsnių
antraštinėse eilutėse rašymas pamai-
šiui lietuviškai arba vokiškai, nors su-
darytojų ir argumen tuotas, mano gal-
va, liko neiš spręstas. Manau, kad rei-
kėjo pasi rem ti Vakarų Europos prū-
sistikos istoriografinės literatūros tra-
dicija. Žodžiu, žodyną leidžiant kitomis
kal bomis vertėtų į kai ką dar pasigi-
linti ir patobulinti.

Trečiojoje žinyno dalyje sudėtos
378 biografijos. Straipsnių apimtys,
kaip ir aprašyti asmenys, nevienodo
masto. Štai dailininkui Adomui Bra-
 kui skirta pusantro puslapio, lietuvių
literatūros klasikui poetui Kristijo-
 nui Donelaičiui – kiek mažiau, pro zi-
ninkei Ievai Simonaitytei – dar ma-
žiau, produktyviam spaustuvi ninkui

ir leidėjui Jurgiui Traušiui – ketvirtis
puslapio. Plačiai pristatyti Adalbertas
Bezzenbergeris, Eduar das Gisevius,
Immanuelis Kantas, Gottfriedas Os-
termeyeris ir kiti di dieji Mažosios
Lietuvos ir lietuvių tautos bičiuliai vo-
kiečiai. Dauguma straipsnių imlūs, in-
formatyvūs, ge rokai pranokstantis
tradicines visuotinių enciklopedijų
biogramas. Dar bo pradžioje norėta į
žodyną dėti daugiau politikų ir kitų tie-
sioginių santykių su lietuviais netu-
rėjusių, bet žinomų kraštiečių vokie-
čių, tačiau nusvėrus leidinio litua-
nistinei kryp čiai jų skaičius suma-
žintas. Jei spręstume pagal turinį,
vargu ar tokiame žodyne vietos nusi-
pelnė epizodiškai su Karaliaučiumi su-
sijęs dailininkas Hansas Otto Or-
lowskis ir vėluviškis politikas Ri-
chardas Wagneris, dar keletas panašių
personalijų. Taip pat leidžiant žinyną
kita kalba siūlyčiau pasvarstyti ir
įvertinus tinkamumą jį papildyti
straipsniais apie lituanistikai nusi-
pelniusį Karaliaučiaus universiteto
profesorių Peterį von Bohle ną, K. Do-
nelaičio populiarintojus tei sėją Lud-
wigą Louisą Passargę ir Tolminkiemio
kleboną Hugo Frey bergą, vokiečių ra-
šytoją agluonė niškę Lisbethą Pur-
wins-Irrittiè, kū rusią krašto temo-
mis, Klaipėdos kraš to jaunimo orga-
nizacijų veikėjus Endrių Macą ir Fri-
cą Šlenterį, sovietinės kariuomenės su-
šaudytą Dotnu vos žemės ūkio akade-
mijos agrono mą profesorių Valterį
Gaigalaitį. Jei trūktų vietos, ją be di-

Pirmasis Mažosios Lietuvos 
enciklopedinis žinynas užsienio kalba (2)

desnių abejonių galima sutaupyti glau-
dinant didlietuvių biografijas. Man at-
rodo, kad kai kurios jų perkrautos
antraeile informacija, skirta šių as-
menų veiklai, nesusijusiai su Mažosios
Lietuvos rei kalais. Biografiniai
straips niai vertingi ne apimtimi ar
faktų gausa, bet kiek jie perteikia Ma-
žosios Lie tuvos tautinį charakterį, jos
gyventojų etninį savitumą ir parodo jų
sukurto paveldo tvarumą. 

Apibendrindami pasakytume, kad
enciklopedijoje pateikta gerai klasifi-
kuota, metodiškai sutvarkyta ir turi-
ninga medžiaga, kurios išlie kamosios
vertės nemažina kai kurie riktai arba
netikslumai, diskutuotini teiginiai.
Dėl vertimo kokybės nuo mo nės pa-
reikšti nerizikuosiu, nes mokslinės li-
teratūros Mažosios Lie tuvos tema ang-
lų kalba kaip ir ne turime. Dėl tos pa-
čios priežasties nėra galimybių ver-
tinti terminiją. Beje, aiškinant etninių
savivardžių prasmę vertėtų pabrėžti,
kad XX a. pradžioje vis sparčiau ryš-
kėjo viešosios nuomonės tendencija są-
vokas Prūsų Lietuva ir lietuvininkai
keisti sąvokomis Mažoji Lietuva ir lie-
tuviai, kas laikytina tautos dalių in-
tegracijos požymiu. Kitame žinyno lei-
dime siūlyčiau dėmesio skirti ir maž-
lietuvių bei didlietuvių kai ku riems
prieštaravimams, atsiradu siems dėl
tikybinių, etninių, buitinių ir iš dalies
politinių priežasčių. Šis antagonizmas
silpnėjo dėl lietuvius suvienijusio XIX
a. antrosios pusės – XX a. pradžios
tautinio sąjūdžio, bet dėl nacistinės
Vokietijos agresyvios politikos, jai sie-
kiant atplėšti nuo Lie tuvos Klaipėdos
kraštą, prieš Antrąjį pasaulinį karą ši
priešprieša vėl sustiprėjo.

Ši knyga – tarsi Mažosios Lietu vos
bylos prokuroras, advokatas, ar ba – pa-
gal anglo-saksiškąją tradiciją – prisie -
kusysis ir teisėjas kartu sudė jus. Lei-
diniu pirmiausiai siekiama veikti tarp-
tautinę mokslo bendruo menę, suteik-
ti jai žinių apie mažai žinomą europi-
nį regioną, šimtmečiais nuolat buvusį
įtakų kryžkelėje ir dariusį poveikį tiek
didiesiems kai myninių tautų protams,
tiek ir tarptautinės politikos klimatui
bei politikų sprendimams. Lietuvos
atstovams, pirmiausia mokslininkams,
toks leidinys suteikia galimybę didin-
ti Mažosios Lietuvos aktualumą ir in-
ternacionalizuoti jos paveldo bei poli-
tinės problemos klausimus.

Tokie veikalai tarnauja ilgai. Iš pa-
tirties žinau, kas jie mokslinių ir vie-
šųjų bibliotekų lankytojams po ranka
stovi ilgiau kaip šimtmetį. Žinyno ak-
tualumą padidina ir da bartinė politi-
nė įtampa visame Rytų Europos re-

gione ir ypač Baltijos ša-
lyse. Pradėtą darbą, įver-
tinus sukauptą patirtį,
būtina tęsti nelaukiant
geresnių laikų. Juolab
kad toliau jis rutuliotųsi
daug sparčiau, nes jau
yra įgavęs tvirtus pa-
grindus ir pa tikimą kryp-
tį. Vienijant išeivijos, Ma-
 žosios Lietuvos fondo ir
Lietuvos intelektines jė-
gas bei sutelkę finan si-
nius išteklius mes galė-
tume veikiai sulaukti šio
žinyno leidimų vokiečių,
rusų, lietuvių ir galbūt
kitomis kal bomis.

Pabaiga

Tęsinys. Pradžia kovo 24 d. laidoje
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B. Obama raginamas siųsti ginklus Ukrainai

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIetuVA Ir PAsAuLIs

Stebina valstybės įstaigų išlaidavimai 

Šaulių sąjunga atlieka ir verbavimo funkciją 

V. Landsbergis nebus saugomas

Vilnius (BNS) –  Praėjusiais metais
valstybės įstaigų išlaidos didėjo. Seimo
Audito komiteto pirmininkė Jolita Vaic-
kienė sakė esanti nustebinta tokio išlai -
davimo. Ji prisipažino buvusi labai
nu stebinta pamačiusi Audito komiteto
surinktus duomenis iš asignavimų val-
dytojų apie 2014 metų išlaidas darbo už-
mokesčiui, komandiruotėms, repre-
zentacijai, ekspertams, kvalifikacijos
kėlimui ir transportui.

Seimo Audito komiteto surinkta
medžiaga rodo, kad praėjusiais metais
reprezentacijai išleista 5,1 mln. eurų.
Įvairių ekspertų paslaugos pernai vals-
tybei kainavo dvigubai brangiau nei už-

pernai. Tam išleista 6 mln. eurų, 2013
metais buvo 2,9 mln. eurų.

Daugiausia ekspertams sumokėjo
Energetikos ministerija. Jos išlaidos
šioje srityje per metus padidėjo nuo –
0,4 tūkst. eurų užpernai iki 3,2 mln.
eurų pernai. Mokslo taryba tam išlei-
do 0,66 tūkst. eurų, Finansų ministerija
– 0,46 tūkst. eurų, Ūkio ministerija –
per 0,29 tūkst. eurų. Ekspertus taip pat
samdė Nacionalinė teismų administ-
racija, Žemės ūkio ministerija, Ap-
linkos ministerija ir kt.

Pernai  išlaidos   transportui  pa-
lyginti su užpernai padidėjo 16,4 pro-
centais.

Donbaso dalis – „laikinai okupuota teritorija”

Vilnius (LRT) – Nemaža dalis Lie-
tuvos šaulių sąjungos (LŠS) narių įsto-
ja į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos
karo akademiją, prisijungia prie Kraš-
to apsaugos savanorių pajėgų, būna
priimami į profesinę karo tarnybą, to-
dėl, prasidėjus šaukimui į privalomą-
ją karo tarnybą, jie taip pat būtų pir-
mųjų gretose, teigia LŠS vadas, atsar-
gos karininkas Liudas Gumbinas. 

„Viena iš LŠS funkcijų yra pro-
paguoti krašto apsaugos sistemą. Mes
užsiimame ne tik švietimu, bet ir ver-
bavimu. Tačiau sutinku, kad surinkti
3 tūkst. reikalingų karių būtų sunku”,
– sakė jis.

L. Gumbinas pastebėjo, kad LŠS
šiuo metu gauna vos 1 proc. krašto ap-
saugos sistemos biudžeto lėšų, kai ki-
tose šalyse analogiškoms organizaci-
joms skiriama kur kas daugiau. „Tai

investicija į mūsų visuomenę, mokome
ir pilietinio ugdymo”, – sakė LŠS va-
das.

Gynybos eksperto Aleksandro
Matonio teigimu, „Patys šauliai jau at-
eina apsiginklavę ir dar klausia, ko rei-
kia šaulių sąjungai”. Jis aiškino, kad
pasikeitus situacijai ir suvokus, jog
„priešas už vartų”, visuomenė tampa
vis labiau susitelkusi ir atgimsta pra-
rastas jos ryšys su kariuomene. „Anks-
čiau ši neva draugystė buvo demonst-
ruojama tik per košės dalinimo ir
technikos demonstravimo dienas”, –
teigė gynybos ekspertas.

A. Matonio manymu, dabar susi-
klosčiusios neblogos prielaidos šauk-
tinių atgaivinimui ir santykis su šia
tarnyba bus kur kas nuoširdesnis už
tą, kuris buvo susiklostęs „ramybės
metais”.

Sank Peterburgas (BNS) – Maž-
daug tuzino kraštutinių dešiniųjų gru-
pių iš visos Europos atstovai kovo 22 d.
susirinko Rusijoje, Kremlių remian-
čioje konferencijoje.  

Maždaug 150 Rusijos nacionalistų
ir dešiniųjų Europos partijų narių,
tarp kurių yra Graikijos „Auksinės
aušros” ir Vokietijos Nacionalinės de-
mokratų partijos atstovai, susitiko
antrajame pagal dydį Rusijos mieste
Sankt Peterburge plūsti Vakarų dėl po-
zicijos Ukrainos konflikto klausimu ir
propaguoti „tradicinių vertybių”.

Kraštutinių dešiniųjų grupės visoje
Europoje reiškė paramą Rusijos prezi-
dentui Vladimirui Putinui dėl jo veiks-
mų ryšium su Ukrainos krize ir tai su-
kėlė įtarimų, jog jie ryžosi faustiškam
sandėriui gerinti Kremliaus įvaizdį.

Ryšiai buvo plėtojami nepaisant
Mas kvos teiginių, kad ji siekia priešin -
tis tam, ką laiko „fašizmu” Ukrainoje.

Organizatoriai sakė, kad šiuo fo-
rumu siekiama stiprinti ryšius su de-

šiniojo sparno grupėmis visoje Euro-
poje ir padėti suformuoti bendrą dar-
botvarkę.

Šį susitikimą pasmerkė liberalio-
ji opozicija. Policija sulaikė ne nacių at-
stovus, bet demonstrantus, laikiusius
plakatus su užrašais „Ne naciams”.

Įvairių partijų atstovai rinkosi plūsti Vakarų

Berlynas (ELTA) – Graikijos
prem jeras Alexis Tsipras perspėjo Vo-
kietijos kanclerę Angelą Merkel, kad
Atėnai negalės padengti skolų arti-
miausiu metu, jeigu Europos Sąjunga
nesuteiks šaliai trumpalaikės finan-
sinės paramos.  Apie tai rašo A. Tsip-
ras laiške, adresuotame A. Merkel.

Graikijos vyriausybės vadovas
praneša Vokietijos kanclerei, kad At-
ėnai dės visas pastangas, kad galėtų iš-
mokėti pensijas ir atlyginimus šio mė-

nesio pabaigoje. 
„Iki balandžio pabaigos Graikijos

lėšos išseks”, – teigiama laiške.
A. Tsipras taip pat pastebi, kad jam

teks rinktis tarp būtinybės padengti
skolas Tarptautiniam valiutos fondui
(TVF) ir socialinių išmokų išmokėjimo.
Pasirinkus pirmąjį varian tą, „sociali-
nė ekonominė situacija Graikijoje gali
smarkiai pablogėti”.

Bendra Graikijos skola siekia 320
mlrd. eurų.

Kijevas (BNS) – Ukrainos Aukš-
čiausioji Rada priėmė sprendimą dėl
kai kurių Donecko ir Luhansko srities
rajonų ir gyvenviečių paskelbimo lai-
kinai okupuotomis teritorijomis, ir
toks jų statusas liks iki „smogikų” iš-
ve dimo.

„Pripažinti laikinai okupuoto-
mis teritorijomis paskirus rajonus,
miestus, gyvenvietes ir kaimus Do-

necko ir Luhansko srityse, jog įvedama
ypatinga vietinės savivaldos tvarka, iki
visų neteisėtų ginkluotų formuočių,
Rusijos okupacinių pajėgų, jų kari-
nės technikos, taip pat ir smogikų bei
samdinių išvedimo iš Ukrainos terito -
rijos, ir visiškai atstatant Ukrainos
vals tybinės sienos kontrolę (kurią už-
tikrins Ukraina)”, – sakoma sprendi-
me. 

Londonas (BNS) – Kovo 22 d., ei-
damas 92-uosius metus mirė Lee Kuan
Yew, valstybės veikėjas, neatpažįstamai
pakeitęs Singapūrą iš nedidelio uosto
į klestintį pasaulio centrą, Jis buvo va-
dinamas „Singapūro tautos tėvu” 

Lee Kuan Yew buvo salos premje-
ru 31-erius metus: nuo tada, kai Sin-
gapūras tapo nepriklausomas 1959 me-
tais. Jo, kaip Singapūro klestėjimo ar-
chitekto, nuopelnai buvo visuotinai
pripažinti ir aukštai vertinami. Tačiau
kartu jis buvo kritikuojamas dėl gele-
žinio šalies valdymo. Jam vadovaujant
buvo griežtai ribojamos politinės ir as-
meninės laisvės.

Valstybinės laidotuvės vyks kovo
29 d., po gedėjimo savaitės.

Singapūriečiai reiškia asmeninę
pagarbą ir pasirašinėja užuojautų len-
toje, o kai kurie verkė.

Washingtonas (ELTA) – JAV
Kongreso Atstovų Rūmai priėmė re-
zoliuciją, raginančią šalies prezidentą
Barack Obama siųsti ginklus Ukrainai.
Už šį sprendimą balsavo 348 Kongreso
nariai, prieš – 48.

„Atstovų Rūmai primygtinai ra-
gina Prezidentą nedelsiant pasinaudoti

Kongreso suteiktais įgaliojimais ir
nusiųsti Ukrainai gynybinės gink-
luotės sistemų, kad padidėtų jos gali-
mybės ginti savo suverenią teritoriją”,
– sakoma dokumente.

Kongreso rezoliucijos yra reko-
mendacinio pobūdžio ir nėra privalo-
mos vykdyti.

Vilnius (ELTA) – Seimas atmetė
Vadovybės apsaugos įstatymo pataisas,
kuriomis buvo siūloma nustatyti, kad
Lietuvos Respublikos vadovybei būtų
priskirta 1990–1992 m. veikusios Lie-
tuvos Respublikos Aukščiausiosios Ta-
rybos pirmininko pareigybė ir šiai
pareigybei būtų skiriama apsauga iki
gyvos galvos. 

Antradienį vidaus reikalų mi-
nistro Sauliaus Skvernelio pateiktam
projektui po pateikimo pritarė 39,
prieš balsavo 11, susilaikė 41 Seimo na-
rys. Alternatyvaus balsavimo metu
projektas buvo atmestas, kad būtų
grąžintas iniciatoriams tobulinti.  

Lietuvos Respublikos Aukščiau-
siosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo
pirmininkas buvo Kovo 11-osios Akto
signataras profesorius Vytautas Lands-
bergis.

Šiuo metu galiojančiame Vadovy-
bės apsaugos įstatyme nustatyta, kad

Lietuvos Respublikos vadovybė – tai
Respublikos prezidentas, Seimo pir-
mininkas, ministras pirmininkas bei
asmenys, laikinai einantys Respublikos
prezidento, Seimo pirmininko, mi-
nistro pirmininko pareigas. 

Vyks Europos dailiųjų amatų dienos
Vilnius (Bernardinai.lt) – Šį sa-

vaitgalį, kovo 27–29 dienomis, pirmą
kartą Vilniuje rengiamos Europos dai-
liųjų amatų dienos (EDAD). Šių dienų
tikslas – kuo plačiau propaguoti dai-
liuosius  amatus ir  skatinti jų įvairo-
vę. 

Amatininkų dirbtuvėse vyks kal-
vininkystės, knygrišystės, odininkys-
tės, kauladirbystės, peiliadirbystės,
puodžių, juvelyrikos, vitražo, gintaro
apdirbimo, popieriaus karpinių, teks-
tilės audimo ir dažymo, skiautinių

meno, lėlininkystės amatų pristaty-
mai, praktiniai užsiėmimai ir paskai-
tos.  

Europos dailiųjų amatų dienos
pradėtos rengti prieš dešimt metų
Prancūzijoje, jų koordinatorius – Pran-
cūzijos nacionalinis menų ir amatų ins-
titutas. Nuo 2012 metų EDAD organi-
zuotos Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje,
Belgijoje, Latvijoje ir Šveicarijoje, o nuo
2013-ųjų metų prisijungė Jungtinė ka-
ralystė, Vokietija, Vengrija ir Portu-
galija.

Padėtis Graikijoje – bloga

V. Landsbergiui dar sykį atmesta apsau-
ga iki gyvos galvos. Lrytas nuotr.

Lee Kuan Yew. CNN nuotr.

„Mums nereikia užsienio nacistų – savų
turim per akis” Facebook nuotr. 
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Būstas Lietuvoje – lengvai įperkamas Lietuva gamins išmaniuosius batus?

Lietuviška bendrovė „Ishuu
Technologies” renka pinigus

išmaniųjų batų gamybai. Jų pa-
viršius būtų apdirbtas elektro-
niniu rašalu. Šie batai kainuos
142–472 eurus. Elektroniniu ra-
šalu apdirbtas paviršius leis pa-
gal nuotaiką pasirinkti piešinį
ant batų. Taip pat prie avalynės
belaidžiu „Bluetooth” ryšiu bus
galima prijungti išmanųjį tele-
foną.

Bendrovė ketina prekiauti
moteriškais „Volvorii Timeless”
bateliais, kurie kainuos 472 eurus,
tačiau per Indiegogo.com svetainę bus galima užsisakyti išmaniuosius ba-
tus nuo 242 eurų.

Įmonė nori laimėti konkursą „Louis Vuitton Prize”, skirtą jauniesiems
dizaineriams. Konkurso laimėtojas gaus 300 tūkst. eurų dydžio prizą.

Dalyvavimui šiame konkurse buvo pagaminta batų pora. Gaminti iš-
maniuosius batus planuojama pradėti jau šių metų pabaigoje.

Elektroninio rašalo technologija buvo sukurta elektroninėms knygoms,
tačiau ji naudojama ir laikrodžiams bei išmaniesiems telefonams.

ELTA

Butų kainų augimas praėjusių metų pabaigoje paspartėjo, o gyventojų ga-
limybės išsigyti būstą toliau mažėjo, rodo „Swedbank” skaičiuojamas
būsto įperkamumo indeksas. Visgi dėl naujas istorines žemumas pasi-

ekusių būsto paskolų palūkanų įperkamumas išliko gana aukštame lygyje. Kol
kas ženklų, kad būstas būtų pervertintas, nematyti, ir butai didžiuosiuose Lie-
tuvos miestuose išliks lengvai įperkami. Po praėjusių metų šuolio šiemet ti-
kėtinas nuosaikesnis būsto rinkos vystymasis – sandorių skaičius bus šiek tiek
mažesnis nei pernai, o kainos išliks stabilios.

Butų kainos Vilniuje ketvirtąjį praėjusių metų ketvirtį, lyginant su tuo pa-
čiu laikotarpiu prieš metus, augo 15,1 proc. Butų kainų augimą Vilniuje metų
pabaigoje daugiausiai lėmė net 20 proc. ūgtelėjusios naujų butų kainos, kurios
ketvirtąjį praėjusių metų ketvirtį jau tik 8,7 proc. atsiliko nuo savo piko 2008-
aisiais. Ketvirtąjį ketvirtį naujų butų parduota daugiausiai nuo 2008 metų.

„Butų kainų ir atlyginimų santykis, nuomos pajamingumas bei būsto įper-
kamumas rodo, kad butų kainos nėra žymiai nutolę nuo savo tikrosios vertės.
Be to, kainų augimą bent iš dalies galėjo lemti tai, jog didesnė dalis parduotų
butų buvo aukštesnės klasės”, � teigia „Swedbank” vyresnioji ekonomistė Vai-
va Šečkutė.

Žemos palūkanų normos

Būsto įperkamumo indeksas parodo, kaip standartinį 55 kvadratinių
metrų butą įperka kurių pajamos siekia pusantro vidutinio atlyginimo. Namų
ūkis butą įperka ir indekso reikšmė lygi 100 tuomet, kai naujai įsigyjamo būs-
to paskolos, siekiančios 85 proc. buto vertės, mėnesio įmoka yra lygi 30 proc.
jo mėnesinių pajamų. Didėjanti indekso reikšmė reiškia, kad būsto paskolos
įmokos sudaro vis mažesnę pajamų dalį – būstas tampa lengviau įperkamas.

„Jei būsto paskolų palūkanos būtų nemažėjusios, būsto įperkamumas dėl
augusių butų kainų Vilniuje būtų nukritęs iki 117,8. Šiuo metų būtent žemos
paskolų palūkanos, metų pabaigoje sumažėjusios iki 2,2 proc., išlaiko būsto įper-
kamumą gana aukštame lygyje. Jei jos padidėtų iki savo istorinio vidurkio (4,4
proc.), būstas Vilniuje taptų nebeįperkamas. Visgi bent jau artimiausius porą
metų įperkamumas mažėti neturėtų, kadangi prognozuojame, jog būsto paskolų
palūkanos išliks žemos, atlyginimų augimas nelėtės, o kainų augimą stabdys
didelė pasiūla”, � teigia „Swedbank” vyresnioji ekonomistė.

Būsto įperkamumo indeksas, kurį „Swedbank” skaičiuoja devyniuose Lie-
tuvos miestuose, rodo, kad butų savo mieste negalėjo įpirkti tik Neringos gy-
ventojai, nes jų pajamos buvo 44,6 proc. mažesnės nei pakankamos. Tuo tarpu
Alytuje namų ūkių pajamos buvo net 4 kartais, Panevėžyje 3,3 karto, Šiauliuose
– 2,7 karto, Kaune – 2,4 karto, Klaipėdoje – 81,6 proc., Druskininkuose – 54,7 proc.,
Palangoje – 14,7 proc. didesnės nei pakankamos. Mažesniuose Lietuvos mies-
tuose aukštas butų įperkamumas nėra džiuginantis reiškinys � jis rodo, kad
juose yra mažai pirkėjų ir nekilnojamo turto rinka yra labai sekli.

Ateities tendencijos – miglotos

Nuomos pajamingumas, rodantis, kokią būsto kainos dalį sudaro metinės
jo nuomos pajamos, šių metų pradžioje Vilniuje ir Kaune sumažėjo. Tai lėmė
ir butų kainų augimas, ir šiek tiek atpigusi nuoma. Vilniaus mieste nuomos
pajamingumas sausio-vasario mėnesiais sumažėjo iki 6 proc.

„Nuomos pajamingumo sumažėjimas rodo, kad praėjusių metų butų kai-
nų šuolis neatsispindėjo būsto nuomos rinkoje. Tai reiškia, kad pernai dėl ar-
tėjančio euro įvedimo galėjo formuotis vienkartinė paklausa – rinkoje buvo ak-
tyvūs emigrantai, šešėlinių pajamų ar šiaip santaupų turintys pirkėjai, kurie
skubėjo įsigyti nekilnojamojo turto, ir būsto kaina jiems nebuvo svarbiausias
apsisprendimo kriterijus. Tačiau šiais metais derybinė galia vėl bus pirkėjų,
o ne pardavėjų rankose”, � prognozuoja Nerijus Mačiulis.

Remiantis vartotojų pasitikėjimo rodikliu, gyventojai yra linkę taupyti, o
ne įsigyti ilgalaikio vartojimo prekes ir nekilnojamąjį turtą.  

Ekonomika.lt

NASDAQ plečiasi Vilniuje

Kaune vyks žemės ūkio paroda 

Didžiausia pasaulyje vertybinių popierių biržų operatorė ir kapitalo rin-
kų technologijų tiekėja NASDAQ Vilniuje kuria naują Technologijų ir

verslo kompetencijų centrą. Šiuo metu daugiau nei 70 vertybinių popierių
biržų, centrinių depozitoriumų ir rinkų priežiūros institucijų iš 50 pasau-
lio šalių naudoja NASDAQ sukurtas prekybos, atsiskaitymų, priežiūros ir
rizikos valdymo technologijas.

Tokie centrai jau veikia Stokholme, Sidnėjuje, Bangalore, Philadelphi-
joje ir Maniloje.

Arminta Saladžienė, NASDAQ Baltijos rinkos ir Lietuvos biuro vadovė:
„NASDAQ grupė ir NASDAQ prekės ženklas yra žinomi visame pasaulyje ir
tai neabejotinai dar labiau padidins Lietuvos ir jos specialistų matomumą
bei žinomumą pasaulyje”.

Pasak „Investuok Lietuvoje” Investicijų plėtros departamento direkto-
riaus Justino Pagirio, tai bus pirmasis tokio lygio kompetencijų centras Lie-
tuvoje: „Pasaulyje pirmaujanti kapitalo rinkų technologijų kompanija sukurs
karjeros galimybes ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje dirbantiems lietuviams.”

Pirmasis NASDAQ žingsnis Vilniuje – per pirmąjį šių metų pusmetį pri-
imti maždaug 50 specialistų, dirbsiančių naujose bendrovės patalpose Vilniu-
je.

Investlithuania info

Lietuviai nėra tyleniai 

1995-ųjų kovo 16-ąją Lietuvoje pirmą kartą suskambėjo GSM mobilu-
sis telefonas. GSM mobiliojo ryšio mūsų šalyje pradininkė bendrovė

„Omnitel” skaičiuoja, kad per du dešimtmečius jos tinkle prakalbėta 60 tūkst.
metų, o mobilieji telefonai skambėjo daugiau kaip 10,7 mlrd. kartų. Viduti-
nė pokalbių trukmė kasmet ilgėjo iki 2001 m., o nuo tada vis daugiau ben-
draujant trumposiomis SMS žinutėmis, o vėliau ir mobiliuoju internetu, po-
kalbių trukmė pradėjo mažėti ir šiandien ji yra tokia pati kaip ir prieš 20 metų.

Iš viso per šį laikotarpį „Omnitel” tinkle išsiųsta daugiau kaip 23,8 mlrd.
SMS ir MMS žinučių. 

Tai tik viename Lietuvoje veikiančio tinklo duomenys.    
Mokslas.lt 

VersLo n AuJIenos

euro ir kitų valiutų santykiai (2015 metų kovo 25 d.)
1 USD (JAV doleris) – 0,91 EUR

1 AUD (Australijos doleris) – 0,72 EUR

1 CAD (Kanados doleris) – 0,74 EUR

1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,37 EUR

1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,70 EUR

Kaune, Aleksandro Stulginskio universitete, prasideda 20-oji tarptautinė
žemės ūkio paroda ,,Ką pasėsi... 2015”. Siekdama paskatinti gyventojus

vartoti Lietuvoje užaugintą produkciją, Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) šiemet
parodoje dalyvauja su šūkiu ,,Auginkime savo kraštą”.

Anot žemės ūkio ministrės patarėjos Jolantos Butkevičienės, šia akcija
norima atkreipti žmonių dėmesį į vietoje auginamus produktus, paskatinti
juos valgyti šviežią, sveiką ir kokybišką maistą, labiau rūpintis savo sveikata,
o kartu ir šalies ekonomine gerove.

Savo gaminius parodoje šiemet pristatys apie 500 dalyvių, apsilankys 19
pasaulio valstybių atstovai, o savo produkciją pristatys 16 užsienio šalių įmo-
nės iš Lenkijos, Vokietijos, Latvijos, Didžiosios Britanijos. Gausiausia paro-
doje bus žemės ūkio technikos ekspozicija. Organizatoriai žada ir įvairiapuses
naujausias technologijas, fermų įrangą ir produktus gyvulininkystei de-
monstruojančias ekspozicijas.

,,Parodoje dalyvauja Jungtinių Amerikos Valstijų ekspertai, kurie labai
konkrečiai atsakys į klausimus, nuo ko pradėti, ką daryti, kokių veiksmų im-
tis, kad lietuviškas pienas, duona, mėsa būtų patrauklūs JAV rinkai”, – pa-
brėžė J. Butkevičienė.

Šiemet paroda vyks kovo 26–28 dienomis.
ELTA

Išmanūs batai. wareable.com nuotr. 
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Į tarptautinį Vilniaus kino festivalį „Kino pavasaris”
atvyko ma te ma tikos ir filosofijos profesorius, po litikas
Antanas Mockus, dvi kadencijas dirbęs Bogotos
meru. Festivalyje buvo pristatytas filmas „Gyvenimas
yra šventas” apie A. Mockaus kandidatavimą į Ko-
lumbijos prezidentus 2010 m. Į festivalį atvyko ir vie-
nas filmo režisierių Nicolas Servide. 

Visa Bogota vadina vardu 

Filmo kūrėjai seka netradicinį Kolumbijoje
gimusio A. Mockaus kan didatavimą į prezidentus.
Kūry binga ir pozityvia rinkimine kampa nija jis iš
visų jėgų stengiasi įveikti užburtą smurto ir ko-
rupcijos ratą. Jį neramina smurtas, žmogžudystės,
kas yra Kolumbijos kasdienybė. Apie tai filme kal-
bama be užuolankų. „Ta vo gyvenimas yra šventas”,
– tai A. Mockaus rinkiminės kampanijos lo zungas,
tapęs filmo leitmotyvu. 

Kas išskyrė A. Mockų iš kitų kan didatų? Jis –
ne toks politikas, kaip kiti. A. Mockus skatino pa-
siprie šinti smurtui ir korupcijai. Jis siekė taikiais
metodais keisti korumpuotą Kolumbiją. 

Filmo herojus prisipažįsta, kad serga Parkin-
sono liga, kuri gerokai komplikuoja jo gyvenimą. 

Iki šiol visa Bogota jį vadina var du. Ištarus „An-
tanas”, žmonės žino, apie ką eina kalba. Ne vienu
ekscentrišku poelgiu pagarsėjęs A. Mockus šį savo
„metodą” naudojo ir tapęs Bo gotos meru. Ir tai su-
veikė. Tam jis sumanė ne vieną meninę akciją. Nuo-
gas nusifilmavo reklamoje ir ragino žmones taupyti
vandenį, ku rio Bogotoje labai trūksta, o muiluojantis
užsukti čiaupą. Miesto eismą sutvarkė, į gatves iš-
leisdamas per 400 mimų. Esą žmones reikėjo pa-
traukti, palinksminti. Jo darbai davė rezultatų –
mieste sumažėjo korupcijos at vejų, žmogžudysčių. 

Ir spaudos konferencijoje, ir fil mo pristatymo
vakare Antanas buvo savo amplua – keistuolis ir fi-
losofas. 

Pastaruoju metu profesorius daug laiko skiria
Kolumbijos pilieti nės kultūros tyrimams. 

A. Mockaus mintis, kurias jis va dina lakstan-
čiais zuikiais, bandė sugau dyti Eltos korespon-
dentė Laima Žemulienė. 

Padėjo matematika ir filosofija 

Man atrodo, iš finansinio taško buvo neparo-
dyta, ką aš padariau. Bo gotoj buvo daug skylių.
Mane išrin kot, sakiau žurnalistams, kad už kimš čiau
tas skyles. Norint užkimšti visas Bogotos skyles, rei-
kėjo gauti 300 milijonų dolerių. Tų pinigų daugiausia
skyriau gatvėms sutvarkyti. 

Kuo daugiau gyvenu, tuo mažiau jaučiuosi kū-
rybingas. Mano motina sako: „Tu – kaip Salvadoras
Dali, ‘čierką’ gali paversti meno kūriniu”. 

Matematika, filosofija politinėje veikloje labai
daug padėjo. Aš buvau labai geras matematikos mo-
kinys ir Kolumbijos universitete, ir Ameri ko je.
Matematikos mokiausi ir Pran cūzijoje. Vienas pro-
fesorius sakė – ką ten veiksi toje Kolumbijoje, pasilik
čia, Prancūzijoje, būsi geras matema tikas. Dėstyti
matematikos buvau iš važiavęs į kaimą, žmonės
priėmė su labai dideliu nepasitikėjimu. Vesda vau
drauges į labai liūdnus filmus. Abu išėję verkdavom
apsikabinę, – koks baisus pasaulis. 

Kai grįžau į Kolumbiją, sukūriau lietuvių šokių
grupę. Buvo keturios mergaitės ir keturi vaikinai.
Ir tos mergaitės konkuravo, kuri pirma mane pa-
trauks. Tai buvo skolos lietuviams. Mano pirmoji
žmona buvo lietuvių kilmės. Motina sakė: „Žiū rėk,
koks gražus Danutės kūnas”. Ji taip mane saugojo
nuo lengvabū diškų santykių. 

Vienas profesorius mokė – kai rašai, žiūrėk, ko-
kius žodžius naudoji. Supratau, kad komunikacija –
smurto priešas. Bet komunikacijoje taip pat gali būti
smurto. Tada pirmas veiksmas – rašyk, antras – kai
rašai, saugok žmones. Nes žmonės dėl tekstų gali
išeiti. 

Leidau tokį žurnalą. Paveikslė lyje ežiukas my-
lisi su ežiuke ir sako tai ežiukei „Nesišiaušk”. Tas
mūsų leidinys vadinosi „Kibiras”. Jo moto buvo „Ne-
spjauk ant grindų, spjauk į kibirą”. 

Kai baigiau filosofijos magistrą, maniau, na, da-
bar su filosofais diskutuosiu. Rašysiu ir skaitysiu,
ką daro visi filosofai. 

Politikos mokytojas – uošvis 

Iš mano keturių vaikų trys emigravo. Šiais lai-
kais labai sunku žmo nes pririšti prie tėvynės, prie
motinos žemės. Lengviau keliauti. Kai aš išvažiavau,
būdamas 17 metų, į Pran cūziją, tas išvažiavimas buvo
daug dra matiškesnis. Kolumbijoje – 45 milijonai
gyventojų, iš jų – 3–3,5 mili jonai yra užsienyje. Ko-
lumbijoje esu gavęs kolumbietiško patriotizmo pa-
mokų iš lietuvių. 

Žinote, koks yra gero elgesio pa vyzdys tarp cha-
meleonų? Užsidengti akis, kai kiti keičia spalvą. Dar
vie nas – niekada nenukabink senų dievų, nepasi-
rinkęs naujų. 

Mano pirmas uošvis lietuvis Slot kus vertėsi gy-
vulininkyste ir laikė tris tūkstančius karvių. Visos
jos ant blauzdų turėjo Gedimino stulpus. Labai daug
politinio išprusimo gavau diskutuodamas su juo,
daug iš jo išmokau. Kai jis ne kalba su žmo gum, kal-
basi su Dievu. Verslo reikalų jis eina apgalvoti į baž-
nyčią. 

Buvau lietuvių aktyvistas. Prieš vieną paskaitą
dariau plakatus, ku riuose baisiai kaltinau mūsų tė-
vus už tai, kad jie paliko Lietuvą. Kai aš, emigrantų
sūnus, buvau 20 metų, maniau, kad mūsų tėvai
buvo bailiai. Nežinau, ar galima palyginti da bar tinę
emigraciją su ta, kokia buvo mū sų tėvų laikais. Šiam
pasaulyje emigracijos labai sunku išvengti. Žmo nes
reikia kuo nors suvilioti, kad liktų. Vos neatsidūriau
Australijoje, vos nepasilikau Prancūzijoje. Tada ne-
būčiau turėjęs tokio įdomaus gyve nimo. 

Mano uošvis Slotkus gavo ameri konišką vizą, ta-
čiau suabejojo – ka žin, ar seksis geriau Jungtinėse
Vals tijose nei Kolumbijoje? Žmonės nepajėgia su-
vokti, kiek daug galimybių yra Lietuvoje. Lietuviams
lenkų ir rusų priespauda buvo blogas dalykas. Bū-
damas meru, aš negalėjau vengti „špilkuoti” Lenkijos
prezidento. 

Kolumbijoje sakoma – būti liūto uodega ar žiur-
kės galva. Gali pasi rinkti. 

Reikia sudaryti nesižudymo sutartį 

Pastaruoju metu daug laiko ski riu Kolumbijos
pilietinės kultūros tyrimams. Mane dažnai kriti-
kuodavo esą kokią teisę turiu kištis į žmonių kul tūrą
– į jų galvoseną, elgesį. Sa kydavau – prisižadėjau, kad

A. Mockus ,,Kino pavasaryje” – keistuolis ir filosofas
žmonės laikysis Konstitucijos ir įsta-
tymų. Bet normaliomis priemonėmis
Ko lum bijoje to negalima pasiekti. Tai
aš turiu naudotis nestandartinėm prie-
 monėm. Per Motinos dieną buvau su-
organizavęs Mišias lietuvių kalba. 

Manęs klausia – ką tu veiki? Sa-
 kau – aš tyrinėju. Jei tyrinėji, tai
kraus tykis greičiau į Bostoną, Pary žių.
Bet jei pasilieki Kolumbijoje, ką nors
čia nuveik. Ir prašom nusipirk kos-
tiumą. Nes Kolumbijoje be kostiumo
niekur nenueisi. Nusipirkau kos tiumą
ir pradėjau tyrinėti Kolum bijos prob-
lemas. Iš to kilo studija apie 14–15
metų vaikų galvoseną. 

Prieš antrą kartą tampant Bo-
 gotos meru, atlikau tyrimus apie jau-
nus žmones. Čia daug žmogžu dysčių.
Nėra pasaulyje kraštų, kur būtų aukš-
tas žmogžudysčių ir savižu dybių lygis.
Žmonės užsiima vienu arba kitu. Arba
– nei vienu, nei kitu. Juk žmogus ne-
gali dviejų dalykų daryti iš karto.
Kartais sakau, kad reikėtų Lietuvoje
daug kalbėti apie savižudybes – tu ne-
būk durnas, savęs nežudyk, žudyk
kitą. Kolumbijoje atvirkščiai – tu ne-
žudyk kito, žudyk save. Tai, aišku,
juodasis humoras. Labai dažnai pa-
sakau Kolumbijoje – kolumbietį reikia
saugoti nuo kito kolumbiečio, lietuvį
reikia saugoti nuo jo paties. 

Kokia galėtų būti novatoriška ak-
cija užkirsti kelią savižudybėms? Su-
tartis. Sutari nenusižudyti vienas ki-
tam nepranešus ir negavus kito leidi-
mo. Jei taip sugalvočiau, atvažiuo-
čiau į Lietuvą tai padaryt. Bet aš ran-
kom ir kojom prisirišęs prie gy venimo.

Nemanau, kad galėčiau su siruošti į Lietuvą ir pa-
naudoti tą ke lionę tokiam tikslui. 

Vienas mano argumentų – smalsumas. Kartą
šantažavau savo žmoną, duodamas suprasti, kad gal
aš kada nors, kaip nors... O ji sako labai pa prastai:
„Žiūrėk, Antanai, aš tave sau gau ir tau padedu, aš
tave myliu, kaip nieką daugiau, bet jei tu vieną die-
ną nusižudysi, aš gyvensiu toliau”. Ir tada mane pa-
gavo didelis smalsumas – su kuo ji draugaus, su kuo
gyvens? Pradėjau pavydėt. 

Išpažinties – vis pas kitą kunigą 

Reikėtų paskelbti taikos sutartį su savim. Kitas
būdas – vieną dieną per metus padaryti nekaltumo
dieną. Nustok galvoti, kad esi kaltas. Būk truputį be-
gėdis. Mano požiūriu, lietuviai labai stipriai prisi-
ima kaltę ir gėdą. Tai – blogai. Yra dvi mokyklos: vie-
na sako – reikia kalbėti apie savi žudybę, kita – ne-
reikia. Žmogus, ku ris artėja prie savižudybės, turi
in stinktą gyventi. Aš savo šeimoj šantažuodavau kan-
čia. Suvaidindavau taip gerai, kad visi rūpindavosi
mani mi. 

Aš kartais neatsargiai kalbu apie religiją. Nes
religija mane priverstė jaustis kaltu, be to, prigąs-
dino. Vis eidavau išpažinties pas kitą kunigą. Vi-
durnaktį, būdavo, nueinu pas ku nigą ir prašau
mane išgelbėti iš tam tikros padėties. 

Pokalbis su kunigu būdavo kaip rutina. Jis ne-
klausdavo, ar paleistuva vau. Jis klausdavo, ar nu-
sidėjau skaistumui. Tada atsakai – taip. To liau
klausia – vienas ar su kitais? Vienas. Su laiku tie da-
lykai – juokingi. Ir kai tu 16–17 metų ir tave gąsdi-
na pragaru... Tai buvo padarę didelę žalą mano sek-
sualumui. Tam tikru laikotarpiu buvau labai už-
pykęs ant religijos. Su pirmąja savo drauge metus gy-
venom Prancūzijoje. Laimė, ji buvo labai kantri, bet
viskas galėjo blogai baigtis. 

Kai buvau meras, klausiau Bogo tos bažnyčios
kunigo, kokias nuodė mes žmonės daro. Keistas po-
kalbis – meras savo kabinete klausia kunigo, kokias
– po velnių – nuodėmes daro žmonės. Kunigas atsa-
kė davęs įžadus nepasakoti žmonių nuodėmių. Jis
trumpai pasakė: „Aš keičiu lytinę kal tę į seksuali-
nę”. Tai – didesnė atsakomybė nei susilaikymas ly-
tinia me gyvenime.                                                  

ELTA

Buvęs Bogotos meras A. Mockus su žmona Adriana.
Dainiaus Labučio nuotr.
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teAtrų Ir Koncertų sALėse

EGLĖ JUODVALKĖ

Aktorė Olita Dautartaitė jau ne
pirmą ir, tikimės, ne paskutinį
kartą pradžiugina Čikagos te-

atro ir litera tūros mylėtojus, primin-
dama ne tik garsių, bet ir rečiau girdi-
mų literatų pavardes ir kūrybą. Taip ir
šiemet ji atvyko į Čikagą su monos-
pektakliu, pertraukdama ilgesnę vieš-
nagę lietuvių bendruomenėje Califor-
nijoje, kur Veronikos ir Amando Ra-
gauskų kvie timu ji režisuoja spektak-
lį „Pupos” pagal poetės ir dramaturgės
Daivos Čepauskaitės pjesę. Šiuo, dar
rengiamu, spektakliu, Ragauskai švęs
savo sutuoktuvių keturiasdešimtąją
su kak tį.

Prieš porą metų Olitos septynias-
dešimtmečio proga režisierius Vikto ras
Valašinas, kompozitorius, Lietu vos na-
cionalinės meno ir kultūros pre mijos
laureatas Vidmantas Bartu lis ir  daili-
ninkas Gintas Velykis su kūrė aktorei
monospektaklį pagal Icchoko Mero no-
velę „Tūkstantis, tūkstantis, tūkstantis
mylių”. Šių me tų kovo 15-ąją, paro-
džiusi šį teatro žemčiūgėlį Los Angeles
lietuviškajai bendruomenei, Olita at-
vežė spektaklį į Lemontą – Čikagos ir
priemiesčių lietuviams. 

Meno galerija, kultūrinė Pasau lio
lietuvių centro Lemonte erdvė, bu vo
sausakimša. Chalatu apsigaubusi Oli-
ta, vaizduojanti pagyvenusią ir visiškai
vieną likusią moterį, pasiro dė scenoje,
kurios viename kampe  stovėjo didelis
liaunų šakų glėbis, simbolizuojantis
daugelį praėjusių metų įvykių, išgy-
venimų, susijusių su vyro mirtimi,
kitų artimų žmonių praradimu. Ji lau-

tūkstantis, tūkstantis,
tūkstantis mylių...
Aleksandros Kudukis pokalbis su aktore olita dau-
tartaite, kuri neseniai su kūrybine programa lankėsi Či-
kagoje.  

– Pirmiausiai prašytume šiek tiek papasakoti apie savo
spektaklį „Tūkstantis, tūkstantis, tūkstantis mylių”. 

–  Tai puiki Icchoko Mero novelė, jautriai moters
sielą atskleidžianti literatūra. Siužetas paprastas –
jaunystės laikų draugo telefono skambutis iš tolimos
šalies sugrąžina ją į reto grožio bičiulystės laikus, į
neišsipildžiusią meilę ...   

– Kaip Jums kilo mintis vaidinti vieno aktoriaus spek-
taklius? Ar scenoje būti vienai – sunkiau ar lengviau?

– Vienai vaidinti ir įdomu, ir atsakinga. Šis mono
spektaklis man jau yra trečias. Pagal Ingmarą Berg-
maną vaidinau „Intymią išpažintį”, „Bona Sforca. At-
sisveikinimas”, – tai Liucijos Armonaitės pjesė,
parašyta specialiai man. Šiuos spektaklius matė Lie-
tuvos, Los Angeles, San-Francisco, Čikagos žiūrovai.
Džiugu susitikti su teatro mylėtojais, kurie emo-
cionaliai priima tai, kas vyksta scenoje. Kai susikuria
bendras aktoriaus ir žiūrovo laukas, įvyksta mažas
stebuklas. Teatro menas yra trapus, gražus ir žiau-
rus. Neišliekantis. Neaprašomas, nepapasakojamas,
niekaip neužfiksuojamas. Teatras įtaigus tik gyvu ak-
toriaus nervu. Tik čia ir dabar.

Kodėl vaidinu viena? Nuo jaunystės rengiau li-
teratūrines programas. Poezija – mano meilė, mano
savastis. Tad vaidinti vienai man malonu. Nepri-
klausydamas nuo partnerio žiūrovams turi atiduo-
ti visą savo esybę, energiją. Nors ne mažiau įdomu
ir vaidinti drauge su kolegomis, jausti partnerį, klau-

syti, matyti, prisitaikyti prie jo ir kurti bendrą
spektaklio lauką. 

– Kada supratote, kad norite būti aktore?
– Kaip supratau, kad teatras mano tarnystė? Kai

buvau maža, tai buvo po karo, augau šiaurės Lietu-
vos kaime, kur lygumos, tolių toliai, jaunimo dainos,
siaurukas traukinys, vakaro saulėlydžiai, ilgesingas
karvių mūkimas, atlaidų vainikų pynimas pamiškėj,
– visa tai kūrė savotišką realybę, paslaptingumą ir
skatino siekti kažko nepaprasto... Vėliau vaikystė
Kaune, dulkėtoj Šančių gatvelėj, kur praeiviams ir
kaimynams deklamuodavau eilėraščius... Sunku
įvardinti, kada ir kodėl supratau, kad teatras yra
man. Taip jau buvo. Ir tuo džiaugiuosi.

Augau pas tetą – mamos seserį. Tėvas, Vladas
Dautartas, Lietuvos kariuomenės karys, nuo oku-
pacijos turėjo pasitraukti į Vokietiją. Man tuomet
buvo vieneri. Mama Klementina mirė po pusmečio.
Tad likau našlaitė, auginama tetos Elzės ir globoja-
ma giminių. Tėvas gyveno Clevelande. Dabar jau mi-
ręs. Nesusitikom niekada, bet aplankiau jo kapą, kai
su Šiaulių dramos teatru gastroliavome Kanadoje ir
tėvo jauniausias sūnus (su kuriuo bendraujame iki
šiol) bei dukra atvažiavo manęs parsivežti iš Toronto
į Clevelandą... Skaudi istorija. Bet grįžkim į jaunystės
laikus. Teta džiaugėsi mano aktoryste. Važiuodavo
žiūrėti spektaklių į Vilnių, į Šiaulius, į Palangą.

– Kokius aktorius labiausiai mėgote jaunystėje?
– Dievinom savus – lietuvius teatro ir kino ak-

torius. Mano jaunystės laikų didieji aktoriai – Hen-
rikas Kurauskas, Stasys Paska, Bronius Babkauskas,
Monika Mironaitė, Rūta Staliliūnaitė, Arnas Rose-
nas, Irena Garasimavičiūtė, Pranas Piaulokas... O,
Dievuli, kiek  jų – talentingų, „šarmingų”, emocio-
nalių, kurie krito į mūsų širdis, veikė protus.

– Ar yra skirtumas vaidinti teatre ir kine?
– Teatras ir kinas – skirtingi meno žanrai. Filma-

vimasis kine turi savo žavesio. Reikia daug kur save

sulaikyti, gink, Dieve, nepervaidinti. Daug pri-
klausai nuo operatoriaus. Operatorius kine toks pat
dievas, kaip ir režisierius, jei ne daugiau. Kas nu-
filmuota – viskas, nepatobulinsi. Kitaip nebus. Teatre,
jei nepavyksta vieną vakarą, gali Dievulis atsiųsti kū-
rybinę kibirkštį kitam kartui... Teatre pulsuoja gy-
vybė.

– Esate pati stačiusi spektaklių lėlių teatre. Kas Jus
pastūmėjo kurti vaikams?

– Lėlių teatras man nesvetimas. Kauno valsty-
biniame lėlių teatre vaidinau dvylika metų. Šiaulių
dramos teatre – trisdešimt dvejus. Dabar kaip laisva
menininkė septinti metai esu Kaune. Vaidinu, rengiu
kūrybinius vakarus, literatūros, poezijos skaitymus
su rašytojais, poetais, muzikais. Vaidindama Kauno
lėlių teatre įkūriau vaikų lėlių teatrą prie Statybi-
ninkų rūmų, Šiauliuose – vaikų lėlių teatrą prie Ak-
lųjų kombinato. Man patiko dirbti su vaikais, atskleisti
jų kūrybines galias, formuoti idealistines vertybes...

– Koncertavote su valstybinu choru „Polifonija”. Ko-
kia čia patirtis?

– Koncertuodama su „Polifonijos” kameriniu
choru deklamuodavau poeziją. Kaip ir su daugeliu
chorų, solistų, muzikantų, orkestrų, – tiek Šiauliuose,
Kaune, Vilniuje, Palangoje, tiek ir mažuose mieste-
liuose.

– Jūs daug pasiekėte gyvenime, ko dar lauktumėte at-
ei tyje?

– Nemanau, kad pasiekiau kažką ypatinga. Tai
mano gyvenimas. Jeigu jėgos leistų ir Aukščiausias
skirtų, dar norėtųsi draugauti su literatūra, muzika,
teatru įvairiais pavidalais. Esu už viską dėkinga Kū-
rėjui – ką davė ir ką atėmė. Už žmones, kuriuos su-
tikau savo gyvenime. Už tai, kad JAV esu šeštą kar-
tą, statau spektaklius Los Angeles su teatro mylė-
tojais, vaidinu, gėriuosi kalnais, Ramiuoju vande-
nynu, žydinčiais medžiais...

Aktorė Olita Dautartaitė monospektaklyje ,,Tūkstantis, tūkstantis, tūkstantis mylių...”
Rengėjų nuotr.

pavasario linksmybes atveža Olita Dautartaitė

kė prieškalėdinio telefono skambučio
iš seno draugo, kuris išvažiavęs toli,
savo pirmosios meilės – vienintelio lai-
do su gyveni mu. Nerimas apėme visus

– žiūrovus, aktorę. Ar ji tik vaidino? Te-
lefonas tylėjo ilgai, kol pagaliau, pa-
galiau su skambo. Moteris griebė jį ir
visi salėje, sulaikę kvapą, atsiduso,

jausdami vienišo žmogaus džiaugsmą,
kad pas kutinis ryšys su gyvenimu
dar galutinai nenutrūko. Per visą mo-
ters pa sakojimą tyla gaubė salę, išgy-
venome kartu su ja visus jausmus ir
artėjančios visiškos vienumos baimę.
Ir tai buvo aktorės Olitos Dautartaitės
nuopelnas. Kai atsikvošėjom, ploji-
mai buvo audringi, nes Olita taip
meistriškai perteikė tuos rašytojo Ic-
choko Mero žodžius, kad visi suprato,
kas laukia žmogaus ant senatvės ir
vienatvės slenksčio.

Kitą dieną, sekmadienį, po šv. Mi-
šių ir Lietuvos vargšų naudai su-
 rengtų sriubos pietų, dar nepasisoti nę
kultūra rinkosi kitam kultū ri niam
įvykiui. Rašytojui Liudui Dovy dėnui
1936 metais nepriklausomoje Lietuvoje
buvo paskirta Valstybinė literatūros
premija už romaną „Bro liai Domei-
kos”, išleistą vėliau anglų kalba Jung-
tinėse Valstijose. Rašė Do vydėnas
daug, turėjo humoro gyslelę, aprašė
prieškario kaimus, gamtą. Pasitraukęs
į Vakarus ir apsigyvenęs netoli Scran-
tono, Pennsylvanijos valstijoje, žo-
džiais nutapė lietuvių gy venimą pa-
bėgėlių stovyklose ir at skleidė stali-
nizmo nusikaltimus lie tuvių tautai
ir žmonijai. Jo pasakoji mų spalvas, ne-
priklausomos Lietu vos mums bran-
gaus kaimo ypatybes sodriu, žemu
balsu Olita Dautartaitė įskaitė į jo kū-
rybos trijų dalių kompaktinę plokštelę,
finansuotą Dovy dė no sūnaus Jono.
Prieš mūsų akis stojo Lietuvos kaimo
žmonės iš pra eito šimtmečio. Mums
buvo parodytas Pennsylvanijos vals-
tijoje įsikūru sių emigrantų gyvenimas
Amerikoje. Klausėmės sužavėti. Ga-
lėjome čia pat vietoje ir įsigyti mums
taip patikusius skaitymus. Pajutome
neeilinio rašytojo ir puikios artistės
bendro darbo vaisius ir už tai jai ga-
lima tik dėkoti.
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mAno VIrtuVė

Gausus ir gardus šventinių pusryčių stalas nublanksta be kvapių velykinių saldumynų. Tradi-
ciškai ant Velykų stalo statoma velykinis varškės sūris arba mielinė boba. Kaip pasigaminti sūrį
– kalbėjome prieš savaitę. Šiandien – apie tikrąją šventinio stalo karalienę – Velykų bobą. Reta
šeimininkė turi senovinę aukštą formą, tačiau puikiai tiks ir metalinė kavos dėžė. Tad susilai-
kykite nuo pagundos nusipirkti tortą ir pradžiuginkite savo artimuosius šiuo tradiciniu kepi-
niu. Prisiminimai apie jį išliks visam gyvenimui.

Jūsų Indrė

Boba su razinomis

800 g (32 oz) miltų, 50 g (2 oz) šviežių mie-
lių, 250 ml (1 stiklinė) pieno, 5 kiaušiniai, po 200
g (8 oz) cukraus, razinų ir sviesto, druskos, rie-
balų ir miltų formai pabarstyti, 3 šaukštai
miltinio cukraus, po šaukštą citrinos sulčių ir
šviesaus romo.

Sutrupintas mieles sumaišyti su pa-
šildytu pienu ir pastatyti pakilti. Sviestą su-
pjaustyti mažais gabaliukais ir ištirpinti šil-
tame piene kartu su cukrumi ir druska. Pie-
nui ataušus įmaišyti persijotus miltus,
mieles ir užminkyti vienalytę tešlą, ją už-
dengti ir palaikyti šiltai  30 min.,  kad  pakiltų.  Kai
teš los kiekis padvigubės, įmašyti po vieną kiaušinių
trynius, miltuose apvoliotas išbrinkintas razinas ir iš-
plaktus baltymus. Tešlą sudėti į sviestu išteptą ir mil-
tais pabarstytą formą, uždengti ir dar kartą leisti pa-
kilti. Kai tešla pasieks formos kraštus, bobą pašauti
į iki 180˚C (350F) įkaitintą orkaitę ir kepti apie 45 min.
Mediniu pagaliuku patikrinti ar kepinys iškepęs. Jei
ne, dar kepti apie 10 min. Iš citrinos sulčių paruošti
glajų ir juo aplieti ataušintą bobą.

Prabangi boba

20 g (0,8 oz) mielių ištirpinti 1/2 stiklinės vandens,
įmaišyti 1 1/2 stiklinės miltų, uždengti ir leisti pakilti.
Paskui įmaišyti kitus produktus: 16 kiaušinių trynių,
ištrintų su 2 stiklinėmis cukraus, 3 stiklines maltų
migdolų, 50–100 g (2–4 oz) tarkuoto šokolado, 3/4
stiklinės romo, 1/2 raudonojo sauso vyno, 1/4 stikli-
nės maltų džiūvėsių, taip pat susmulkintų apelsinų
cukatų, cinamono ir citrinos sulčių. Viską gerai iš-
maišyti ir leisti tešlai pakilti. Paskui įmaišyti standžiai
išplaktus baltymus ir persijotus miltus – miltų dėti
tiek, kad tešla nebūtų skysta. Tešlą sudėti į sviestu iš-
teptą ir džiūvėsiais pabarstytą formą ir iš  karto pa-
šauti į iki 180˚C (350F) įkaitintą orkaitę. Kepti apie 1–

Tikrą ir purią Velykų bobą galima iškepti tik
iš mielinės tešlos ir tik laikantis 10 jos ruoši-
mo taisyklių:

1. Miltai turi būti sausi ir kruopščiai persijoti per
smulkų sietą.

2. Jei vietoj šviežių mielių sumanysime dėti sau-
sas, 500 g miltų (20 oz) reikės 10–20 g (0,4 – 0,8 oz)mie-
lių, jas ištirpinkite šiltame piene, kurio kiekis neįeina
į receptūroje nurodytą kiekį.

3. Tešlą ruoškite šiltoje patalpoje, kurios tempe-
ratūra apie 25˚C (77F). Orkaitę įkaitinkite iš anksto.

4. Tešlą maišykite ir minkykite tol, kol nebelips prie
rankų ir dubens ar puodo sienelių.

5. Kad tešla iškiltų,  ją laikykite šiltoje, bet nekarš -
toje vietoje. Tešla kildinama tris kartus: užminkius su
mielėmis, užminkius su visais likusiais produktais ir su-
dėjus į kepimo formą. Jei pūstels nors menkiausias vė-
jelis, skersvėjis ar atsitiktinai, neatsargiai trinktels
durys – tešla sukris...

6. Bobą galima pagardinti įvairiais prieskoniais,
tačiau nevalia jų padauginti! Štai optimalus priesko-
nių kiekis 500 g miltų: 10–12 kardamono sėklų, 5 cm
(2,5 colio) ilgio cinamono lazdelė, žiupsnelis vanilės,
nutarkuotos citrinos žievelės. Visus prieskonius re-
komenduojama sutrinti mediniu grūstuvėliu su cuk-
rumi. Razinas reikia gerai išmirkyti, nusausinti ir
kruopščiai apvolioti miltuose.

7. Bobos kepimo formą galima ištepti sviestu arba
iškloti sviestu išteptu kepimo popieriumi.

8. Kad boba būtų lengva ir puri, užpildykite tešla
tik pusę kepimo formos tūrio. Jei pageidaujate sotesnio
ir tankesnės masės kepinio – tešla užpildykite 3/4 ke-
pimo formos tūrio.

9. Bobos viršų būtina patepti kiaušiniu, išplaktu
su vandeniu ir sviestu (po pusę šaukšto). Dėmesio: ke-
pinio kraštų netepkite, nes kiaušinis suklijuoja tešlą ir
neleidžia jai kilti!

10. Kad boba kepdama vienodai iškiltų, į vidurį
įsmeikite glotniai nudrožtą ploną aštrų medinį pa-
galiuką. Po 1–1,5 val. (priklausomai nuo bobos dydžio)
pagaliuką ištraukite: jei jis dar bus aplipęs tešla, kep-
kite toliau, jei sausas – kepinys iškepęs. 

Sunkiausias ir atsakingiausias darbas ruošiant
bobą – iškildinti tešlą. Jis susideda iš trijų etapų. Pir-
miausia sumaišykime visą kiekį mielių, visą kiekį skys-
čio ir pusę kiekio miltų. Jei recepte nurodytas gana di-
delis miltų kiekis, imkime tik jų trečdalį.

Skysčio, kuriame tirpinamos mielės, temperatū-
ra turi būti ne žemesnė kaip 28–30C (82 – 86F). Iš pra-
džių skystyje išmaišykime mieles, o paskui ir miltus.
Užmaišytas mieles uždenkime švaria servetėle ir pa-
statykime šiltai, kad pakiltų. Kai raugo tūris padvigu-
bės, o paviršiuje atsiras mažų burbuliukų, galima per-
eiti prie antro bobos ruošimo etapo: sudėkime visus
kitus produktus, likusius miltus, prieskonius ir min-
kykime tešlą ant švaraus miltais pabarstyto stalo ar len-
tos. Jėgų negailėkime! Kuo geriau tešlą išminkysime,
tuo geriau ji iškils ir tuo skanesnis bus kepinys.

Išminkytą tešlą dėkime į miltais pabarstytą dubenį,
uždenkime švariu rankšluostėliu ir pastatykime šiltai,
kad dar kartą pakiltų. Kai tešla iškils, sudėkime ją į svies-
tu išteptą kepimo formą. Atminkime: tešla turi užim-
ti tik 1/2 ar 3/4 formos tūrio! Palaukime, kol tešla pa-
kils iki formos kraštų, ir tik tada šaukime į gerai įkai-
tintą orkaitę.

Velykinio stalo puošmena – mielinė boba

1,5 val. Iškeptą bobą apibarstyti miltiniu cukrumi,
papuošti cukatomis, kapotais riešutais, aplieti gla-
jumi ar išlydytu šokolatu.

Vaikiškos bobelės be mielių

400 g (16 oz) miltų, 60 g (2,4 oz) sviesto, 300 ml
(1/5 pintos) pieno, 2 kiaušiniai, 200 g (8 oz)cukraus, po
100 g (4 oz) cukatų ir migdolų drožlių, 4 šaukštai cit-
rinos sulčių, 1/2 nutarkuotos citrinos žievelės, 1/2 šaukš-
telio sodos, pakelis vanilinio cukraus.

Kiaušinių trynius atskirti nuo baltymų ir iš-
trinti su cukrumi. Įmaišyti ištirpintą ir ataušintą
sviestą, citrinos sultis, miltus, sumaišytus su soda,
pieną, vanilinį cukrų, tarkuotas citrinos žieveles,
cukatas ir migdolus. Tada viską išplakti ir įmaišyti
į tešlą baltymus. Bobelėms kepti skirtas mažas for-
meles ištepti riebalais, pabarstyti maltais džiūvė-
siais ar manų kruopomis, įdėti tešlos ir kepti 30–40
min. iki 180˚C (350F) įkaitintoje orkaitėje. Mediniu
pagaliuku    patikrinti, ar  bobelės  iškepusios:   jei
teš la limpa prie pagaliuko, kepti dar 10 min. Atau -
šu sius kepinius galima aplieti glaistu ir apibarstyti
spalvotu cukrumi ar žirneliais.

Ką žinote apie kiau ši nius?

Šv. Velykos ne už kalnų, tad iš parduotuvių šluo-
te šluojami kiauši niai – juk šventinis stalas neįsi-
vaizduojamas be margučių! O ir Velykų bobos be
jų neiškepsite. Keletas pata rimų:

F jei kiaušinį virsite 3–4 minutes kiaušinis bus labai
minkštas, 4–5 min. – bus minkštas, o jei virsite 10
min. – trynys bus  kietas.
F kiaušiniai sugenda greičiau, kai jų lukštai yra pa-
žeisti. 

F kiaušiniai po virimo nenardinami į šaltą vandenį
(jame esantys mikro organizmai gali prasiskverbti pro
mažus įtrūkimus ar pro akytus lukštus). 
F virtą kiaušinį patariama suvartoti ne vėliau kaip per
24 valandas nuo išvirimo. 
F kiaušinius laikyti ne aukštesnėje kaip 18°C (64°F)
temperatūroje (jie  neturi liestis su kitu maistu).
F kiaušinio šviežumas nusta tomas panardinus jį į šal-
to vandens stiklinę: švieži kiaušiniai lieka dug ne, o seni
kiaušiniai iškyla į pa viršių ir jei jie plūduriuoja, tai jis
sugedęs, todėl jį reikia išmesti.
F gerai išvirtus kiaušinius laikyti šaldytuve.
F kruopščiai plauti rankas po sąlyčio su kiaušiniais.
F Velykoms ruošiami kiaušiniai turėtų būti dažomi
tik maistiniais dažais ar  svogūnų lukštais ir kt.
F sutrinkite kiaušinių lukštus, užpilkite juos vande-
niu ir palikite pastovėti parą – geriausia trąša.
F kaip atpažinti, ar kiaušinis ža lias, ar išvirtas? Tiesiog
padėkite jį ant stalo ir pasukite. Virtas kiaušinis sukasi,
o nevirtas pradeda sūpuotis į šonus ir greitai susto-
ja. 
F kiaušinių lukštai — puikus kalcio šaltinis, jo kiau-
šinio lukštuose yra net 90 proc. jį lengvai pasisavina
žmogaus organizmas ir t. t. 

Internetinės žiniasklaidos info
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� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Gali pakeisti savaitgaliais.
Kartu gali dirbti ir vyras. 
Tel. 708-691-6996 

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. Tel. 630-240-8237.

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

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-

galiais. Tel. 773-940-5264.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo.
Galimi pakeitimai. Legalūs dokumentai, ne-
vairuoja. Buitinė anglų kalba. 
Tel. 630-506-4479.  

� Moteris ieško vaikų priežiūros darbo. Bui-
tinė anglų kalba, turi automobilį. Siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 708-752-3268. 

� Galiu nuvežti į parduotuves, pas gydytoją,
uostą  arba kur tik reikia.
Tel. 708-361-9962, Kęstas.  

www.facebook.com/draugolaikrastis

Po DIeVo sPArnu

Verbų sekmadienis
RENATA ŽIŪKAITĖ

Netrukus švęsime Verbų sek-
madienį ir kartu su Jeruzalės
gyventojais sveikinsime savo

nuolankųjį Ka ralių, atjojantį ant asi-
liuko. Asilaitis, ant kurio dar niekas
nėra jojęs, yra aukos gyvulys, dėl to jis
laukė savo valandos  ir misijos, dėl to
jis buvo išsaugotas tik Jėzui. Nors mi-
nia, klodama drabužius ir žalias šake-
les ant kelio, sveikina Jėzų kaip Ka-
ralių, ta čiau šis įžengia į Jeruzalę kaip
tarnas, kad savo gyvenimo auka pasi-
tarnautų mums. Pilkas asilėlis tik dar
labiau išryškina Jėzaus mažumą, jo ka-
rališką didybę, paslėptą Meilės pa tar-
navime.

Netrukus Jeruzalėje nuotaikos pa-
 sikeičia. Minia reikalauja savo ka ra-
liaus mirties. „Ant kryžiaus jį”!, –
skam ba kraupiai žmonijos lūpose. Ir
kas išmatuos dievišką nuolankumą
ar Meilės gylį? Juk to reikalauja kiek-
 vieno mūsų nuodėmė – prikalti di-
 džią ją Meilę, nužudyti Jį. 

Moteris, atėjusi į Simono Raup suo-
tojo namus Betanijoje su brangaus
aliejaus indeliu, atpažino Jėzuje  Di-
džiąją Meilę. Jos didžiulis širdies dos-
numas yra pranašiškas – išliejusi bran-
gių nardo kvepalų Jam ant gal vos, ji iš
anksto Jėzų patepė laidotuvėms. 

Žydų Paschos šventė, kurią no rė-
 jo paminėti ir Jėzus su savo mo ki-
 niais, staiga įgyja visai naują prasmę
ir Paschos Avinėliu mums tampa pats
Jėzus Kristus, atiduodamas savo gy vy-
bę už žmonijos išganymą. Valgyda mi
Paschos vakarienę, mokiniai pa junta,
kad šios Velykos yra kitokios. Jėzus
kalba apie atsisveikinimą, iš da vystę ir
mirtį. Jėzus perkeičia Pas chos simbo-
lius – neraugintą duoną ir vyną – į Nau-
jąją Sandorą. Jis pats  pa silieka šiuo-
se pavidaluose su mumis iki Pasaulio
pabaigos. Pirmojoje eu charistijoje da-
lyvauja ir Judas, Jėzus žvelgia į jį
švelniai ir maloniai, nors mato jo šir-
dies tamsą, jo pasiryžimą išduoti savo
Mokytoją už pinigus.  Ta čiau Judo ne-
sulaiko Mokytojo begalinė meilė, po
Paskutinės Vakarienės jis išeina į tam-
są, į nevilties naktį už juokingą 30 si-
dabrinių kainą parduoti savo Mokytojo
ir bičiulio. Taip išsipildo Šv. Raštas, kad
Jėzus bus  parduotas už  vergo kainą. 

Tai dažno mūsų situacija – mes ne-
same geresni už Judą, dažnai parduo-
dame savo Dievą už menkaver čius,
praeinančius pasaulio blizgu čius, bi-
jome išsiskirti, renkamės nuo dėmę ir
kartu su Judu išeiname į išdavystės
naktį. Tačiau Judo problema yra ne-
galėjimas atleisti sau ir su gailesčiu at-
siprašyti Jėzaus už savo niekšybę. Ju-
das pritrūksta šiam žingsniui drąsos,
o štai apaštalas Pet ras taip pat tris kar-
tus savo Mokytojo išsigynęs, atranda
savyje jėgų atsikel ti ir su pasitikėjimu
žvelgti į Moky toją, jis priima savo
žmogišką silpnumą ir sulaukia atlei-
dimo. Todėl  būtent Petrui bus patikė-
ta misija vairuoti Bažnyčios laivą. Ir
būtent apaštalo Petro kelias, o ne Judo
kelias yra ir mums paskata nebijoti
savo silp numo, nuopuolių, bet net ir
par kritus, keltis iš dulkių bei su pasi-
ti kėjimu kreipti savo žvilgsnį į Gai les-

 tingąjį Karalių. 
Jėzus Evangelijoje prašo savo mo-

 kinius pabudėti kartu su Juo Aly vų
sode, tačiau mokiniai užmiega, pasi-
davę silpnumui. Beprasidedanti Di-
džioji savaitė kreipia ir į mus šiuos Jė-
zaus žodžius: „Budėkite ir melski tės,
kad nepakliūtumėte į pagundą”. Kan-
čia išbando mūsų tikėjimą, bū tent vie-
natvės, apleidimo valandomis demonas
randa progų mus išbandyti, įteikti
mums tamsių, negatyvių min čių,
traukti mus nevilties grandine žemyn.
Jėzus ragina nepasiduoti pa gundoms,
Jis pats nori mums padėti  išbūti mūsų
nevilties valandas, nes per savo žmo-
gišką kūną Jis visa tai patyrė Alyvų
sode ir visame kelyje į Golgotos kalną. 

Evangelijoje matome, kad žemiš-
 kieji valdovai teisia Jėzų ir visokerio-
pai Jį kaltina. Koks begalinis Dievo
nuolankumas – tylėti žmogiško teismo
akivaizdoje. Pats būdamas aukščiau-
sias žemės Teisėjas, leidžia spjaudyti
savo veidą, mušti bei  kaltinti mirtin-
 gam žmogui, žemės dulkei. 

Pati gamta reaguoja į baisią tiesą
– ant kryžiaus miršta Dievas, gyvybės
Kūrėjas. Ir aptemsta dangus, dre ba
žemė. Jėzus užnešė visą žmonijos nuo-
dėmių kartėlį ant baisaus kry žiaus
medžio, ant kurio miršta tik pra keik-
tieji. Jis miršta toks vienišas ir visų ap-
leistas. Į meilės troškulį jam atsakoma
tulžimi, kurios jam paduoda šalia bu-
dintis kareivis. „Mano Die ve, mano
Dieve, kodėl mane apleidai?”, – skam-
ba paskutiniai Kristaus žodžiai. 

Per šią Palmių sekmadienio iš-
 kil mę Jėzaus kryžius taps teismu
mums visiems. Ar priimsime Gailes-
 tingąjį Karalių ir Jo atpirkimą, ar lei-
sime, kad Jo Meilės kryžius atsi-
spaustų mūsų sielose, ar pamiršę Iš ga-
nytoją, ieškosime kitų kelių į ra my bę,
saugumą ir patogų gyvenimą.  Atpir-
kėjo išgerta meilės ir kančios taurė
mus ragina per mūsų gyvenimo kry-
žiaus kelią priimti mums skirtus iš-
bandymus, o ir patiems išdrįsti tap ti
mūsų kenčiančių brolių Simonais Ki-
rėniečiais bei Veronikomis, kurie neša
savo brolių naštas bei nuvalo dulkėtus
vargšų veidus.

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
25 e washington, ste 1121, 

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

Remkime 
Draugo fondą

www.
draugofondas.org

Romualdas Kašuba, gyvenantis Saint Charles, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

Juozas Masiulis, gyvenantis Elmhurst, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiausius padė-
kos žodžius skiriame Jums.

Joseph Vidžiūnas, MD, gyve nantis Tucson, AZ, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate
lietuvišką spausdintą žodį.

Palmira Janušonis, gyvenanti Mundelein, IL, kartu su „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

Jonas Krutulis, gyvenantis Oak Lawn, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą finan-
sinę paramą.

Regina M. Banionis, gyvenanti Los Angeles, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Ačiū, kad skaitote,
ačiū, kad finansiškai remiate mūsų laikraštį.
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sVeIKAtA

Laikini namai stovyklose
Romėnų poetas Ovidius seniai yra pa-
sakęs: ,,Kada viskas praeina, atsimini-
mas vis dėlto lieka”. Patikrinus tą at-
mintį, kai kas atsigavo, kai kas dingo. Sa-
koma, kai du stos, daugiau padarys, o jei
dar pridės trečią, tai dar daugiau. Tuo
laiku stovykloje mes trys buvome moki-
niai:  aš, sesė Regina ir brolis Viktoras.
Aš, jauniausia, ryžausi pradėti austi
atminimų giją. Man kartas nuo karto ta
gija nutrūkdavo, vyresnių sesers ir bro-
lio atmintys ją sujungdavo. Kai kurie įs -
pūdingesni įvykiai išliko aiškūs, kiti –
migloti. Gal šie prisiminimai atrodys pa-
drikę, nes mums buvo lemta, kaip bastū -
 nams, tris kartus kraustytis per penke-
rius metus gyventus Vokietijos stovyklo-
se. Mūsų gyvenimo istorija panaši į dau-
gelio pabėgėlių stovyklinį gyvenimą, tik-
tai keitėsi žmonių veidai ir vietovių var-
dai. Tokie buvo mūsų laikini namai sto-
vyklose.

Tai ištrauka iš knygos „Laikini namai stovyklose” pratarmės. 2013 m. išleisti me-
notyrininkės Saulės Kristinos Jautokaitės (1935–2014) atsiminimai – spalvingi, dra-
matiški, skaitomi tarsi romanas. Knyga gausiai iliustruota. Silpnaregiams – pa-
didintas tekstas. Ši knyga – dar vienas svarbus įnašas į lietuvių emigrantų  atsi-
minimų aruodą.
Knygą ,,Laikini namai stovyklose” galite įsigyti ,,draugo” knygynėlyje. 
Teiraukitės tel. 773-585-9500.

,,Super maistas”. Kas tai yra? Nauda ar mada?
ONA RADZEVIČIENĖ

Pastaruoju metu daug girdime ir skai-
tome apie ,,super maistą”. Koks tai yra
maistas, ar tikrai jis yra toks naudingas?
Ar tai tik mados reikalas? O gal iš tiesų
jis stiprina mūsų sveikatą, ir vertėtų jį
vartoti kuo dažniau. Į šiuos klausimus
pabandysiu trumpai atsakyti.

Kas yra ,,super maistas”?

,,Super maistas” (ang. Super food)
nors ir neturi specialaus medicininio
apibrėžimo, bet gali veikti kaip vaistai,
ir yra pakankamai galingi, kad su-
mažintų cholesterolio kiekį, suma-
žintų riziką susirgti širdies krauja-
gyslių ligomis, kai kuriais vėžiniais su-
sirgimais, o taip pat sustiprintų regė-
jimą, kaulų sistemą, pagerintų nuo-
taiką.  Tai maistas, kuriame be įpras-
tinių maistinių medžiagų yra didelis
kiekis antioksidantų, polifenolių, vi-
taminų, mineralų, omega 3 riebali-
nių rūgščių. ,,Super maistas” tuo pačiu
yra mažai kaloringas ir padeda regu-
liuoti svorį. Jo nauda yra ne tik tuo
metu, kai valgome, bet tai yra geras in-
dėlis į ateities sveikatą. Yra įrodyta,
kad geras maistas ir judėjimas sergant
kai kuriomis ligomis gali net 50–70
proc. pagerinti savijautą.

Kokie maisto produktai yra
,,super maistas”?

uPomidorai. Kodėl jie yra ,,super
maistas”? Pomidoruose yra antioksi-
dantas likopenas, kurį retai gali-
ma rasti kituose
maisto pro-
duktuose. Stu-
dijos įrodė,
kad likope-
nai gali apsau-
goti odą nuo žalingo
ultravioletinių spin-
dulių poveikio, suma-
žinti cholesterolio kie-
kį, o taip pat apsaugo-
ti nuo kai kurių vėžio
rūšių. Pomidoruose gausu vitaminų C,
B6, E ir K. Jie taip pat yra geras šalti-
nis kalio, fosforo, vario ir skaidulų. Siū-
loma valgyti sumuštinį su pomidoru,
salotomis ir avokadu. Avokadas yra
taip pat ,,super maistas”.

u Mėlynės. Jose yra gausu auga-
linės kilmės maistinių medžiagų (phy-
tonutriens), kurios kartu su jose esan-
čiais vitaminais C ir E, neutralizuoja
laisvuosius radikalus, sąlygojančius
senėjimą ir ląstelių pakenkimą. Anti-
oksidantai, esantys mėlynėse, gali ap-
saugoti nuo vėžinių susirgimų, o taip
pat pagerinti atmintį, palengvinti se-
natvinę demensiją bei Alzheimerio
ligą. Mėlynėse esantis beta karotinas
organizme virsta vitaminu A, stipri-
nančiu regėjimą, o fenoliai antocia-
nai stabdo kataraktos vystymąsi,
gerina tinklainės bei akies nervo
mitybą. Mėlynės reguliuo-
ja žarnyno veiklą, jau-
nina ir stiprina. 

u Lapiniai ko-
pūstai  (kale). Ilgą laiką
vyravo nuomonė, kad špi-
natai yra ,,super maistas”,

bet šiuo metu įrodyta, kad kale yra
daug vertingesnis produktas dėl juose
esančių augalinės kilmės maistinių
medžiagų, kurios sumažina susirgi-
mus krūtų bei kiaušidžių vėžiu. Nors
iki šiol mokslininkai dar studijuoja,
kodėl taip atsitinka, jie galvoja, kai ku-
rios augalinės kilmės maistinės me-
džiagos, esančios kale, paskatina ke-
penis išskirti  fermentus, kurie neut-
ralizuoja vėžį sukeliančias medžia-
gas.

u Juodosios pupelės. Jos yra
vertingos dėl jose esančių baltymų
(vienas puodelis pupelių turi 15 gramų
baltymų ), o taip pat sočiųjų riebalų,
kurie, skirtingai nuo randamų mėso-
je, neužkemša kraujagyslių. Pupelėse
yra gausu širdžiai naudingų skaidulų,
antioksidantų ir geležies, kuri reika-
linga energijos gamybai.

u Brokoliai yra daržovė, kurioje
esančios augalinės kilmės maistinės
medžiagos slopina auglių augimą bei
mažina galimybę susirgti vėžiniais
susirgimais. Vienas puodel is brokolių
užtikrina dienos normą imunitetą
stiprinančio vit. C. Broko liose yra
kalcio (5 kartus daugiau nei žiedi-
niuose kopūstuose), karotino,  geležies,
seleno bei folinės.

u Lašiša turi savo sudėtyje ome-
ga 3 – riebalinių rūgščių, kurių orga-
nizmas pats negali pasigaminti. Šios
rūgštys būtinos smegenims, imunite-
tui, jos sumažina uždegiminius pro-
cesus, pagerina kraujo cirkuliaciją, pa-
didina HDL (,,gerojo”) cholesterolio

kiekį bei  sumažina LDL
(,,blogąjį”) cholestero-

lį.  Lašiša yra pui-
kus  seleno šalti-
nis (selenas ap-
saugo ląsteles
nuo laisvųjų ra-

dikalų poveikio).
Jose yra taip reika-

lingų organizmui vit. B,
D, mikroelementų kalio, jodo,

biotino. Lašišoje esančios omega 3
riebalinės rūgštys sumažina galimybę
išsivystyti sausų akių sindromui bei
geltonosios dėmės degeneracijai (ma-
cular degeneration). Pastaruoju laiku
mokslininkai lašišose atrado bioak-
tyvų baltymą, kuris apsaugo sąnarių
kremzles nuo susidėvėjimo. Lašišą
siūloma (jei yra galimybė) vartoti su-
gautą vandenynuose. 

uAvižose yra skaidulų, kurios su-
mažina cholesterolio kiekį ir apsaugo
mus nuo širdies – kraujagyslių susir-
gimų. Jos yra geras magnio, kalio ir
augalinių  maistinių medžiagų šaltinis.
Magnis reguliuoja cukraus kiekį krau-
jyje. Norint išvengti diabeto, siūloma
valgyti neskaldytas avižas. 

u Migdolai yra
labai vertingas

maisto produktas.
Juose gausu vit.
E, kalcio, fosfo-
ro, geležies,

magnio. Migdo-
luose taip pat yra

zinko, seleno, va-
rio, niacino. Tai pa-

tys geriausi iš visų rie-

šutų. Juose esantis L – karnitinas ir
riboflavinas  stiprina smegenis ir
nervų sistemą. Migdolai didi-
na ,,gerąjį cholesterolį ir ma-
žina  ,,blogąjį”. Migdoluose
esančios mono-
nesočio -
sios rieba-
linės rūgš-
tys, baltymai
ir kalis stipri-
na širdį, o
vit. E  kar-
tu su mag-
niu apsau-
go širdį
nuo infarktų.
Juose esanti folinė rūgštis sumaži-
na homocisteino kiekį, sudarantį ar-
terijų sienelėse sklerotines plokšteles.
Migdolai stiprina kaulus bei imuninę
sistemą.

uAvokadai yra puikus sveikųjų
riebalų šaltinis. Juose yra B grupės vi-
taminų, E, C, K vitaminų, mikroele-
mentų kalio, zinko, magnio, vario bei
karotinų. Jie turi oleininę rūgštį, kuri
yra mononesočiųjų riebalų sudė-
tinė dalis, mažinanti užde-
giminius procesus,
veikianti į genus
sukeliančius
vėžį, užtikri-
nanti sotu-
mo jaus-
mą. Avoka-
duose taip
pat gausu
skaidulų ir
baltymų. Valgant
avokadus galima sumažinti choleste-
rolio ir trigliceridų kiekį, tuo apsi-
saugant nuo širdies kraujagyslių su-
sirgimų. Avokaduose esantys antiok-
sidantai liuteinas ir zeaksantinas pa-
deda apsaugoti akis nuo kataraktos
bei geltonosios dėmės degeneracijos.

Avokadus siūloma valgyti no-
rint suplonėti. 

uŽalioji arbata turi
didelį kiekį fla-

vaniodų ir ka-
techinų, kurie
pasižymi stip-

riu antioksi-
daciniu po-
v e i k i u .
Šios me-
d ž i a g o s
gali suma-

žinti laisvųjų
radikalų kiekį organiz-

me, ir apsaugoti ląsteles nuo
kenksmingo jų poveikio. Žalioji arba-
ta gerina smegenų darbą, mažina ga-
limybę susirgti Parkinsono bei Alz-
heimerio ligomis, degina riebalus, gali
apsaugoti nuo kai kurių vėžio rūšių, o
taip pat sumažina širdies kraujagyslių
susirgimų bei diabeto riziką.

,,Super maisto” produktų sąrašą
galima būtų tęsti paminint alyvų alie-
jų, riebias vandenynų žuvis, spalvotas

daržoves tokias, kaip
morkos, saldžios

bulvės, burokė-
liai, taip pat
n e s k a l dy t ų
grūdų pro-
duktai, linų

sėmenys, ispa-
ninio  šalavijo  sėklos

(Chia seeds) ir kt.
Atminkite, kad apgalvota ir su-

derinta mityba, įtraukiant į ją ,,super
maistą’’ padės sureguliuoti svorį, iš-
 vengti kai kurių ligų, ilgiau gyventi,
būti sveikesniems bei geresnės nuo-
taikos.

Paruošta remiantis: 
www.health.com

www.authoritynutrition.com
www.nutrition.about.com  

www.wikipedia.com        
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www.draugas.org/mirties.html

,,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.

Skaitykite
,,Draugą’’greičiau!

Bažnytinio paveldo muziejus inova-
tyviais edukaciniais sprendimais at-
naujino Vilniaus katedros požemius.
Katedros istorijos ir archeologijos eks-
poziciją papildė holograma ir vaizdo
projekcijos, šiuolaikinėmis technolo-
gijomis išplečiančios katedros istori-
ją ir pristatančios čia palaidotų Lietu-
vos valdovų portretus.

Itin vertingam katedros požemių
eksponatui – miniatiūrinei XIV a.
pab. sidabrinei statulėlei – su-

kurta speciali holograma, atkurianti
galimą, bet šiandien nematomą viso
objekto, relikvijoriaus, vaizdą. Tai
pirmoji holograma Lietuvos muzie-
juose.

Ekskursijos pradžioje požemių
lankytojus pasitinka žaismingos is-
torinės rekonstrukcijos, pristatan-
čios Vilniaus katedros ir varpinės
pastatų kaitą nuo XIII a. iki šių laikų.
1387 m. krikštijant Lietuvą buvo
įsteigta Lietuvos vyskupija su kated-
ra Vilniuje. Manoma, jog pastatas
buvo paprasto, keturkampio plano, su
bokštu vakarinėje pusėje.

Gana greitai katedra sudegė, jos
atstatymu rūpinosi didysis kuni-
gaikštis Vytautas. Naujoji bažnyčia,
perstatyta gotikos stiliumi, buvo ge-
rokai didesnė nei buvusioji, o jos pa-
grindiniai konstrukciniai elementai
iki pat mūsų dienų išliko katedros
„griaučiai”. Vėliau dėl įvairių prie-
žasčių šventovė dar keletą sykių per-
statyta, joje pėdsakus paliko rene-
sansas, barokas, naujais drabužiais
apvilko klasicizmas.

Sovietmečių sunaikintos fasado

skulptūros atgavus Nepriklausomybę
buvo atkurtos. Pastato stiliaus ir tū-
rio pokyčius vaizdingai perteikia spe-
cialiai šiam projektui kurtos iliust-
racijos.

Didžiausioje ir vaizdingiausioje
požemių patalpoje, kapitulos kripto-
je, pasitelkus šiuolaikines technolo-
gijas, virš vieno seniausių ir vertin-
giausių eksponatų, – sidabrinio 2 cm
dydžio XIV a. pab. angeliuko, – išky-
la trimatė holograma. Tai aliuzija į ne-
išlikusį relikvijorių, kurio viena ko-
jele, tikėtina, ir buvo subtilus ant ke-
lių klūpintis angeliukas, rankose lai-
kantis skydą su Vilniaus katedros
kapitulos herbu.

Katedros požemiai – vieta, kurioje
laidoti žymiausi LDK asmenys. Po Šv.
Kazimiero koplyčia įrengtame Kara-
liškajame mauzoliejuje juos primena
animuoti valdovų atvaizdai. Vaiz-
duojami mauzoliejuje palaidoti: Len-
kijos karalius ir Lietuvos didysis ku-
nigaikštis Aleksandras, karalienės
Barbora Radvilaitė ir Elžbieta Habs-
burgaitė, Lenkijos karalius ir Lietu-
vos didysis kunigaikštis Vladislovas
IV Vaza (mauzoliejuje stovi urna su
karaliaus širdimi ir vidaus organais).

Taip pat pristatomi Vytautas Di-
dysis, kurio palaikų buvimo vieta te-
bėra viena įdomiausių katedros po-
žemių mįslių, ir karalaitis Kazimieras
– šventasis Lietuvos globėjas, kurio re-
likvijos saugomos koplyčioje virš
mauzoliejaus.

Katedros požemius galima ap-
lankyti užsiregistravus į ekskursi-
jas.

Bažnytinio paveldo muziejaus info

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
VYTAUTAS 
ŠAKENIS

2015 m. kovo 31 d. sukanka vieneri me-
 tai, kai mūsų mylimas vyras, tėvas, sene-
lis, uošvis, brolis, dėdė staiga išėjo į Am-
žinybę.

Atminties šv. Mišios bus aukojamos
Palaimintojo J. Matu lai čio misijoje Lemonte š. m. kovo 29 d., sek-
madienį, 6 val. vakaro.

Draugus ir pažinojusius Vytautą kviečiame dalyvauti.

Liūdintys žmona Rita ir sūnus Tomas

Katedros požemiuose –
pirmoji holograma ir Vytauto atvaizdas

Atkelta iš 1 psl.

Atidarytas garbės 
konsulatas Aucklande

Lietuvos jaunuoliai galės naudotis
ir Naujosios Zelandijos darbo atostogų
programos privalumais. Kovo 20 dieną
Aucklande susitikę Lietuvos ir Naujo-
sios Zelandijos užsienio reikalų mi-
nistrai L. Linkevičius ir Mur-
ray McCully pranešė,
kad esmės yra baig-
tos derybos dėl šalių
susitarimo taikyti šią
programą.

Pagal šią programą
Lietuvos piliečiai nuo 18
iki 30 metų amžiaus galės
nuvykti į Naująją Zelan-
diją maksimaliam dvyli-
kos mėnesių laikotarpiui
ir ten atostogauti, kartu tu-
rėdami galimybę studijuoti ir įgyti
darbo patirties. Siekiant netrukus pa-
sirašyti šį susitarimą, lieka suderinti

technines detales.
Ministro L. Linkevičiaus vizito

Naujojoje Zelandijoje metu kovo 20
dieną oficialiai atidarytas Lietuvos
garbės konsulatas Aucklande. Nau-
juoju garbės konsulu tapo lietuvių kil-
mės verslininkas Algis John Mack.

Surengtame susitikime su lietuvių
bendruomenės na-

riais už ilgametį ir
vaisingą atstova-
vimą Lietuvos
Respublikai gar-
bės konsulo pa-
reigas 7 metus
ėjusiam Jur-
giui Audro-
niui Pečiulai-
čiui įteiktas

Užsienio reikalų minis-
terijos garbės ženklas „Lietu-

vos diplomatijos žvaigždė”.
Naujojoje Zelandijoje šiuo metu gy-

vena per pustrečio šimto lietuvių.

URM info

Lietuva užsitikrino naujosios Zelandijos 
ir Australijos paramą 

Juzė Sakevičienė, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą finan-
sinę paramą.

K. Gražina Gražienė, gyvenanti Downers Grove, IL, kartu su meti-
nės „Draugo” prenumeratos mo kesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdus ačiū,
kad remiate lietuvišką spausdintą žodį.

Lietuvos valdovų projekcijos mauzoliejuje Bažnytinio paveldo muziejaus nuotr.
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Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
(6812 S. Washtenaw Ave. Chicago, IL 60629)

VeLyKų TVARKARAŠTis

Kovo 28 d., šeštadienį, 3 val. p. p. –  Išpažintys     

Kovo  29 d. VeRBų seKMAdienĮ  
Šv. Mišios –  9:30 val. r. ir 11 val. r.

Balandžio 2 d.  didĮJĮ KeTViRTAdienĮ
5 val. p. p.  – Paskutinės vakarienės šv. Mišios 

Balandžio 3 d.   didĮJĮ PenKTAdienĮ 
5  val. p. p.  – Kristaus kančios pamaldos.

Balandžio 4 d.  didĮJĮ ŠeŠTAdienĮ
5 val. p. p.  – Velyknaktis – šv. Mišios 

Balandžio 5 d.  VeLyKų seKMAdienĮ 
7 val. r. – Prisikėlimo šv. Mišios (lietuvių k.)

9:30 val. r.  – šv. Mišios (anglų k.)
11 val. r.  – šv. Mišios (lietuvių k.) 

Švč. Mergelės Marijos nekalto
Prasidėjimo bažnyčia

(2745 W. 44th St., Chicgo)

PAMALdų TVARKA

Kovo 28 d., šeštadienį,
1 val. p. p. – rekolekcijas ves kun. Antanas Gražulis, SJ

Kovo 29 d., Verbų (Palmių) sekmadienį,
10 val. r. – šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys

Balandžio 2 d., ketvirtadienį,
6:30 val. v. – Paskutinės vakarienės šv. Mišias atnašaus  kun. Robertas

Coleman (angliškai), kun. Gediminas Keršys (lietuviškai) ir 
kun. Armando Ramirez-Ruiz (ispaniškai)

Balandžio 3 d., didįjį penktadienį,
12 val. p. p. – Kristaus Kančios pamaldas 

atnašaus kun. Gediminas Keršys

Balandžio 4 d., Šventąjį šeštadienį,
8 val. r. – Velyknačio šv. Mišias atnašaus  

kun. Robertas Coleman (angliškai), kun. Gediminas Keršys (lietuviškai)
ir kun. Armando Ramirez-Ruiz (ispaniškai)

Balandžio 5 d., Velykų sekmadienį,
10 val. r. – Kristaus Prisikėlimo šv. Mišias atnašaus 

kun. Gediminas Keršys

Primename, kad Gavėnios metu kiekvieną penktadienį  3 val. p. p.vyksta
Kryžiaus kelio apmąstymai, kuriuos veda kun. Gediminas Keršys.

PAs mus
IR

APLInK mus

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Š. m. balandžio mėn. 19 d. skelbtas Lie-
tuvos Dukterų draugijos (LDD) metinis veik-
los susirinkimas neįvyks.

� Kovo 27 d., penktadienį, 7 val. v. Balzeko
lietuvių kultūros muziejus (6500 South Pu-
laski Road, Chicago, IL) kviečia į dr. Audriaus
Plioplio parodos ,,Sibiro sielos” atidarymą.

� Nuo kovo 28 d. iki balandžio 19 d. Tau-
todailės galerijoje, Dailės muziejuje, PLC Le-
monte veiks ,,Margučių” paroda. Kviečiame
užsukti į parodą ir pasidžiaugti meniškais
margučiais bei jų rinkiniais.

� Kovo 28 d., šeštadienį, 7 val. v. ,,Sielos”
galerija PLC Lemonte kviečia į iš Texas vals-
tijos atvežamą parodą ,,Tapyba be teptuko”.
Jos autorė – a. a. Liucija Viliūnaitė-Tijūnėlienė
kūrė meną iš džiovintų augalų. 40 proc. su-
rinktų lėšų bus paaukota organizacijai ,,Vaiko
vartai į mokslą”. Atvykite, prisidėkite, švęskite
Gavėnią tobuliau. Paroda vyks iki balandžio
12 d.

�  Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
(Marquette Parke) Verbų sekmadienį, kovo

29 d., prieš 11 val. r. šv. Mišias bus šventi-
namos verbos. Atvykite, galite atsinešti savo
verbų.

� Kovo 29 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Lie-
tuvių dailės muziejuje Lemonte – knygos
,,Concise Encyclopaedia of Lithuanian Minor”
sutiktuvės. Leidinį pristatys adv. Donatas Ja-
nuta.

� Gegužės 3 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. PLC didžiojoje salėje Korp. Giedra rengia
humoro popietę ,,Juoktis sveika!”. Malo-
niai kviečiame atvykti ir atsigauti po žiemos
rūpesčių. Renginio režisierė – Giedrė Griškė-
naitė-Gillespie. Bus puiki  proga susipažinti
su Aloyzo Barono, Pulgio Andriušio, Vytautės
Žilinskaitės  ir kitų humoristų kūryba.

� Gegužės 17 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centras (PLC) kviečia narius,
rėmėjus ir svečius į PLC metinį susirinkimą.
Bus diskutuojama centro praėjusiųjų metų
veikla, dabartinė padėtis ir planai ateičiai.
Daugiau informacijos tel. 630-257-8787
(PLC raštinė).

Balandžio 5 d., sekmadienį, 9 val. r. Prisikėlimo šv. Mišias Šv. Anta-
no bažnyčioje, cicero (50 Ave. ir 15 St.) atnašaus kun. Anta nas Gražu -
lis,  SJ, giedos parapijos cho ras.

Balandžio 12 d., sekmadienį, 9 val. r. Šv. Antano bažnyčioje cice-
ro šv. Mišias atnašaus kun. Antanas Gražulis, SJ. Po šv. Mišių – Atvely-
kio pusry čiai. Visi kviečiami ir laukiami.

Bilietus galima užsisakyti internetinėje svetainėje
www.chicagosistercities.com. 

Čia taip pat priimamos aukos. 

Kovo 28 d., šeštadienį, 7 val. v. se-
cond Presbyterian church of chica-
go (1936 s. Michigan Avenue, chi-
cago, iL) vyks koncertas nukentėju-
siems Ukrainoje paremti. Koncertuos
smuikininkė Maria Storm, ukrainiečių
muzikas Foma, dainininkas Matthew
Santos, pianistė Emiko Sato, vokalistė
Constance Volk ir gitaristas Jesse Lan-
gen. Bilietas suaugusiems – 25 dol., vai-
kams iki 12 metų įėjimas nemoka-
mas.

„concise encyclopaedia 
of Lithua nian Minor” 

Šios knygos tikslas yra išsaugoti istoriją ir kultūrinį
paveldą krašto, iš kurio kilo Mažvydas, Donelaitis
ir Vy dūnas, kur buvo išspausdinta pir ma lietu-
viška knyga ir pirma lietuviška gramatika, kraš-
to, kuriame kny  gos buvo spausdinamos spau-
dos draudimo laiku ir knygnešių slaptai gabe-
namos į Didžiąją Lietuvą. No rint pasiekti didesnį
skaitytojų skai čių ši knyga yra išleista anglų kal-
ba.

Knygą išleido: Mažosios Lietuvos Fondas
(MLF – JAV ir Kanada) ir Mokslo ir enciklopedijų lei-

dybos centras (Vilnius), 2014. 656 puslapių, iliustracijos, žemėlapiai, ISBN 978-
5-420-01746-3  Knygos išleidimą finansavo MLF rėmėjai ir Lietuvių Fondas.

Knygą galite įsigyti ,,draugo” knygynėlyje.
Kaina – 50 dol.

Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., 
persiuntimas paštu – 5 dol. 

4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629;
tel. 773-585-9500; el. paštas: administracija@draugas.org


