
Daug lengviau surasti klaidą negu tiesą – Johann Wolfgang von Goethe

Prezidentė Dalia Grybauskaitė (d.) Ženevoje susitiko su CERN gene-
raline direktore Fabiola Gianotti. Roberto�Dačkaus�nuotraukos

Kol pasaulis neapsisprendžia, kas geriau – dirb-
ti stovint ar sėdint, lietuviai sukūrė stalą, ku-
ris automatiškai prisitaiko prie vartotojo po-

reikių. Lietuvių sukurtą produktą „TableAir” išban-
dė „Business Insider” projekto „Tech Insider” žur-
nalistė Leanna Garfield, kurios nuomone, stalas skir-
tas anaiptol ne kiekvienam.

„TableAir” gali būti naudingas tiems, kurie dirba
sėdimą darbą ir jaučia skausmus nugaros ir kelių sri-
tyje. Stalo padėties keitimas rankiniu būdu gali atimti
nemažai laiko kaskart jį keliant ir grąžinant į įpras-
tą padėtį. Turėdami „TableAir” stalą tiesiog pa-

spauskite mygtuką ir pamojuokite ranka – laikydami
ją apie 10 sekundžių virš stale įrengto jutiklio, auto-
matiškai paversite stalą darbui stovint tinkama vieta.

Stalas – asmeninis treneris

Tai galite padaryti ir naudodamiesi mobiliąja
programėle, kuria galite nustatyti išankstinius sėdė-
jimo ir stovėjimo parametrus – nuo 60 centimetrų iki
beveik pusantro metro. Mobilioji programėlė turi ir
laikmatį, kuris primins, kada reiktų pakeisti darbo pa-
dėtį. – 2 psl.

Lietuviai sukūrė stalą už 2 500 eurų 

Lietuva žengia į mokslo aukštumas
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Lietuva teikia oficialią paraišką tapti asoci-
juota Europos branduolinių mokslinių tyri-
mų organizacijos (CERN) nare. Prezidentė

Dalia Grybauskaitė Ženevoje su šios organizacijos
generaline direktore Fabiola Gianotti aptarė to-
lesnius žingsnius narystei šioje prestižinėje moks-
lo institucijoje užtikrinti.

Europos branduolinių mokslinių tyrimų orga-

nizacija – didžiausia mokslo institucija, kurioje dir-
ba gabiausi planetos mokslininkai, atliekami uni-
kalūs moksliniai eksperimentai, galintys pakeisti
žmonijos ateitį. Šiame mokslinių tyrimų centre vei-
kia didžiausias pasaulyje dalelių greitintuvas, at-
rasta visatos veikimą paaiškinanti dalelė Higgso bo-
zonas ir ieškoma atsakymų į sudėtingiausius fizi-
kos klausimus.  – 14 psl.

Lemonte – 
,,Negirdėta pasaka” – 13 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

Ilgas kelias į Lietuvą – 8 psl. 



je, įvykęs inteligentų forumas „Inteligentijos vaidmuo
Lietuvai iškilusių geopolitinių grėsmių akivaizdoje”
paskelbė deklaraciją, kurioje pareiškė, kad Lietuva
nėra savarankiška valstybė („Tik vėl tapusi suvere-
nia šalimi Lietuva bus ne tik deramai pasirengusi
įveikti jai iškilusias grėsmes, bet ir taps visateise de-
mokratiniais pagrindais pertvarkytinos ES kaip lais-
vų ir lygių tautų bei valstybių Sąjungos dalyve bei sa-
varankiška ir gerbiama tarptautinės valstybių ben-
drijos nare”). 

Įdomu – „pilietiškai aktyvūs kultūros, mokslo ir
verslo atstovai”, susirūpinę „visuomenės ir tautos
vaidmeniu Lietuvai XXI a. pradžioje susidūrus su nau-
jai iškilusiais egzistenciniais išlikimo iššūkiais”,
nepatenkinti, kad Lietuva priklausoma nuo Europos,
kad čia mažai demokratijos, bet taip pat jie sako, kad
patys į politiką neis ir jokių partijų per rinkimus ne-
rems. Tai kaip „pilietiškai aktyvūs” to pasieks? Mano
galva – tai grynų gryniausias žmonių kiršinimas, kaip
tai daro kraštutiniai Lietuvos ir Europos valstybių po-
litikai. Bet mūsiškiai skelbiasi esantys nepolitiški, o
inteligentiški. Net pikta skaityti jų deklaracijos pa-
baigą: „Sutartinai ir kryptingai dirbdami sulauksime
dienos, kai Vilniuje – amžinoje Lietuvos sostinėje – su-
sirinks politinės lietuvių tautos atgimimą paskelb-
siantis visos šalies patriotiškų piliečių forumas. Ne-
abejojame, kad tai bus forumas, pajėgsiantis vėl iškelti
ir į politinę darbotvarkę įtraukti iš tautos atimtų su-
verenių galių susigrąžinimo ir demokratinės Lietu-
vos Respublikos suvereniteto atkūrimo klausimą”. Tai
tik tušti žodžiai. Iš nieko niekas neatsiranda, nes juo-
do valstybės kūrimo darbo (murdytis politikoje) in-
teligentai nelinkę dirbti, jie yra aukščiau žemiško pur-
vo.  

Kokiais kriterijais vadovaudamiesi jie nustatė ir
neva tautos galių uzurpavimą? Nesigirdėjo, kad in-
telektualai būtų kreipęsi į teismą dėl pastarųjų kurių
nors rinkimų, tvirtindami, kad jie buvę nedemokra-
tiniai. Taip, kuriai nors pusei rinkimuose išties ne-
pasiseka, nepasiseka net ir geriausiems, kažkam ne-
pasisekė ir pastarieji rinkimai. Teisybė, valdžia yra
bloga, bet tokią mes visi rinkome. Todėl kyla įtarimas,
ar tokius pareiškimus neskelbia kokie nors marsie-
čiai, kurie nežino, kas dedasi mūsų žemėje, o gal pik-
tavaliai ar depresijon panirę žmonės, aplinkui ma-

tantys vien tik blogį ir nesvarstantys, kas
būtų, jeigu Lietuva staiga atsiribotų nuo
Europos. Taigi kiek laiko ji išbūtų palai-
mingame suverenitete? Keista, kad inte-
lektualams nieko neprimena 1939-ieji, ne-
seni Krymo ir Rytų Ukrainos įvykiai.
Ypač dabar, valdant kairiesiems, kurie
kaimynams yra sukalbamesni. Jeigu ne-
atsilaikė tokia didelė ir labiau ginkluota
valstybė kaip Ukraina, ir atidavė dalį savo
teritorijos, tai ką reikštų vienai pačiai

būti Lietuvai, ir ne tik karine prasme, bet ir ekono-
miškai. Beje, mokytieji neliepia atsisakyti europinių
pinigų, kurių vienas kitas popierėlis vienokiu ar ki-
tokiu būdu įkrenta ir į jų kišenę, jie neprašo išvary-
ti NATO lėktuvų iš mūsų erdvės, bet jiems duok vi-
sišką laisvę spręsti savo reikalus. Šeimoje ir vyras, ir
žmona, ir vaikai turi kažko atsisakyti vienas kito nau-
dai, ginant kiekvieno iš jų suverenitetą ir iš pagarbos
vienas kitam. O jeigu yra blogų dalykų, demokratinėje
Europoje galima kreiptis į arbitrus – kad ir į teismus,
kurie sprendžia ne tik šeimos, bet ir valstybių santykių
bendrijoje reikalus. Reikia taisyti, keisti, tobulinti, bet
negalima Europos  prilyginti  Sovietų  Sąjungai. Nors
moky-tųjų  deklaracijoje  taip atvirai  nesakoma, bet
mes dar  nuo anų laikų nepamiršome skaityti tarp
eilu-čių.

Gerai, kad Pergalės diena nėra valdžios ar inte-
ligentų šventė, ją šventėme visi. Todėl Vytautas
Landsbergis gavo Laisvės premiją, tegu ir ne valsty-
binę, Sausio 13-osios bėgimas įvyko, o snieguotoje Lu-
kiškių aikštėje, priešais buvusius KGB rūmus, jau-
nimo organizacijos pražydino neužmirštuolių pievą.
Beje, ši patriotinio jaunimo prieš metus pradėta ak-
cija taip sujaudino žmones, kad šiemetinę Sausio 13-
ąją su neužmirštuolės ženklu pasitiko visa Lietuva –
nuo Prezidentės iki mokinuko (dar ir sausio 14-ąją savo
parduotuvėje mačiau pardavėją su neužmirštuole). Žie-
delis mirgėjo visose televizijose, jų buvo galima nu-
sipirkti kioskuose už du eurus, o surinktos lėšos buvo
skiriamos Lietuvos kariuomenei remti. Nors „Res-
publikos” internetinis laikraštis ir kiti niurgzliai ban-
dė šią naują iniciatyvą sumenkinti, esą tai masonų ak-
cija, kuria norima paneigti tautinius ženklus, bet ne-
užmirštuolė pakerėjo visą Lietuvą ir gal net pasaulį.
Tas simpatiškas žiedelis įnešė gaivaus oro, romanti-
kos į jau pradedančias stabarėti mūsų tautines tra-
dicijas. Norint nenumarinti šventų dalykų, kaip tik
reikia rasti vis naujų atminties sužadinimo ženklų
(dar praėjusiais metais apie tai kalbėjo Prezidentė).
Nuolatinis kartojimas kad ir iškilių frazių, rodymas
senų, įprastų, nors ir svarbių ženklų laikui bėgant nu-
sibosta. Todėl nenuostabu, kad neužmirštuolė kaip žai-
bas nutvieskė apsnūdusius mūsų jausmus ir akis. 

Taigi šventė buvo, nors kai kas ir labai stengėsi
ją sugadinti.

Jau daugiau kaip du dešimtmečius
kasmet minime Sausio 13-ąją ir visa-
da ją išgyvename su didžiuliu jaudu-

liu. Tų dienų įspūdžiai neblėsta, gal tik
mūsų prisiminimuose lieka vis mažiau de-
talių. Kita vertus, į viešumą iškyla naujų
faktų, nes savo išgyvenimais pasidalija
daugiau liudininkų ir tų įvykių dalyvių. 

Šiomis dienomis buvo dalykų, apie ku-
riuos iki šiol nežinojome. Pvz., Sausio 13-
osios dienomis kalbinama Kovo 11-osios sig-
natarė Nijolė Oželytė pirmą kartą paskelbė, kad
1990 m. atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę ir
formuojant jos valdžią, komunistai dėjo pastangų, kad
premjeru būtų išrinktas Algirdas Brazauskas, o ne
sąjūdininkė Kazimira Prunskienė. (Tą faktą žurna-
listų paklaustas patvirtino ir pirmasis Nepriklau-
somos valstybės vadovas Vytautas Landsbergis.) N.
Oželytė, tuomet dar kino aktorė, buvo ką tik priim-
ta į Komunistų partiją (ji sako iki tol nežinojusi, kad
Lietuva buvo okupuota) ir todėl galėjo būti komunistų
rezgamų planų liudininkė. Tiesa, sąjūdininkė prem-
jerė po metų pasirodė ne ką geriau už komunistų sta-
tytinį (jos Vyriausybės nutarimas daugiau kaip tris
kartus pabranginti maisto produktus buvo preteks-
tas „penktajai kolonai” šturmuoti Seimo rūmus, o
SSRS vadovui M. Gorbačiovui siųsti į Lietuvą spe-
cialiąsias pajėgas; Vyriausybės nutarimas priimtas
sausio 4 d., tą pačią dieną, pasak V. Landsbergio, Mask-
voje priimamas sprendimas pradėti kariuomenės per-
dislokavimą), bet valstybė jau buvo laimėjusi viene-
rius nepriklausomus metus ir aptvarkiusi savo
struktūras bei gyvenimą.

Šventės džiaugsmą sugadino Seimo nutarimas
neskirti Laisvės premijos Vytautui Landsbergiui, tuo-
metiniam valstybės vadovui. Tas faktas skambėjo ne
mažiau garsiai kaip ir pačios Sausio 13-osios prisi-
minimai. Laisvės ženklą sausio 13-ąją Nepriklauso-
mybės aikštėje V. Landsbergis vis dėlto gavo, jam jį
įteikė 20 visuomeninių organizacijų. Išeitų, kad tuo-
met, 1991-aisiais, buvome toliau pažengę savo laisvės
keliu – persvara buvo sąjūdininkų pusėje, nes būtent
jų balsais buvo paskelbta Nepriklausomybė, atkur-
tos valstybės funkcijos, sudaryta Vyriausybė, o 1991
m. sausio 13-ąją V. Landsbergio kvietimu ir valia tau-
ta susicementavo į tvirtesnę medžiagą negu gelžbe-
tonio blokai, iš kurių buvo sukrautos barikados
prie Parlamento. Šiandien nepriklausomybinin-
kams pirmąjį valstybės vadovą pagerbti Seime ir įver-
tinti Laisvės premija balsų jau nebeužtenka. Tiesa,
tas faktas nesutrukdė džiugiai švęsti Laisvės, arba
Pergalės, dienos, tik pagadino nuotaiką. Taip Seime
pakviestas kalbėti sakė kun. Robertas Grigas, 1991 m.
sausio 13-osios agresijos dienomis priėmęs Parla-
mento gynėjų priesaiką:

„Seimo sprendimas neskirti Laisvės premijos pir-
majam faktiniam Lietuvos vadovui atkūrus nepri-
klausomybę buvo apgailėtinas... Praeis penki, dešimt
metų, ir mūsų daugelio su jumis nelabai kas bepri-
simins, o V. Landsbergis, – manau, tai supranta ir jo
draugai, ir nemėgėjai, – išliks Lietuvos istorijos va-
dovėliuose greta Basanavičiaus, Kudirkos, Smetonos,
Žemaičio. Norite to ar nenorite, patinka tai kam nors
ar nepatinka... Negebėjimas dėl asmeninių antipatijų
priimti tikrovę terodo vien skaudžią valstybinio
mąstymo stoką, „gentinės” ir klaninės savivokos re-
cidyvus. Turime juos įveikti, kad išliktume šviesi ir
stipri Sausio 13-osios Lietuva”. 

Šventinės nuotaikos nepataisė ir tai, kad V.
Landsbergis neatėjo į šiemetinį iškilmingą Seimo po-
sėdį, o liko su šventės dalyviais Nepriklausomybės
aikštėje, sakė, – čia jam šilčiau. Vieni tą žingsnį pa-
teisina, kiti sako, kad Profesoriui nederėjo įsižeisti,
o atėjus į salę pasveikinti ten susirinkusius, tarp jų
– ir Sausio 13-osios didvyrius bei nukentėjusiuosius.

Ir jau visai nei šiaip, nei taip pasijutau, kai sau-
sio 9 d. Vilniuje, Lietuvos nacionaliniame muzieju-
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„Tech Insider” atstovė apsilankė startuolių ak-
seleratoriaus „LemonSqueeze” biure, kuriame iš-
bandė lietuvių sukurtą stalą. „Tai kaip asmeninis
treneris, skatinantis mus judėti”, – sakė „Le-
monSqueeze” įkūrėjas Mik Stroyberg. Stale taip pat
įrengtas LED ekranas, kuris keičia spalvas, kai pa-
keliate arba nuleidžiate savo ranką. Mobiliąja
programėle galite keisti spalvas.

20 kartų brangiau už „Ikea”

M. Stroyberg teigia, jog jei visi darbuotojai biu-
re turėtų „TableAir” stalus, jie galėtų nepasakydami
nė žodžio, tik nustatydami spalvą, pasakyti, ar jie

šiuo metu yra užimti, ar laisvi.
Deja, dėl šio stalo teks šiek tiek patuštinti ki-

šenę. Nors „TableAir” ir pigesnis nei konkurentų
„Stir” ar „EvoDesk” kuriami produktai, jis vis tiek
maždaug 20 kartų brangesnis nei „Ikea” kurtas sta-
las. Priklausomai nuo stiliaus, kuris jums patinka,
kainos svyruoja nuo beveik 2,3 iki 2,8 tūkstančių
eurų. Stalas pristatomas pilnai surinktas, taigi,
jums tereikia stalą prijungti į elektros lizdą, pa-
mojuoti ranka ir eiti dirbti.

Pernai į „TableAir” 200 tūkstančių eurų in-
vestavo „Practica Capital” administruojamas rizi-
kos kapitalo fondas „Practica Seed Capital”. Vienas
iš projektų kūrėjų – Lukas Lukoševičius, kuris prieš
„TableAir” Londone dirbo JP Morgan banko var-
totojų sąsajų kūrimo specialistu.

Lrytas.lt



tos vaidmeniu Lietuvai XXI a. pradžioje susidūrus su
naujai iškilusiais egzistenciniais išlikimo iššū-
kiais”, nepatenkinti, kad Lietuva priklausoma nuo
Europos, kad čia mažai demokratijos, bet taip pat jie
sako, kad patys į politiką neis ir jokių partijų per rin-
kimus nerems. Tai kaip „pilietiškai aktyvūs” to pa-
sieks? Mano galva – tai grynų gryniausias žmonių
kiršinimas, kaip tai daro kraštutiniai Lietuvos ir Eu-
ropos valstybių politikai. Bet mūsiškiai skelbiasi
esantys nepolitiški, o inteligentiški. Net pikta skai-
tyti jų deklaracijos pabaigą: „Sutartinai ir kryptin-
gai dirbdami sulauksime dienos, kai Vilniuje – am-
žinoje Lietuvos sostinėje – susirinks politinės lietu-
vių tautos atgimimą paskelbsiantis visos šalies pa-
triotiškų piliečių forumas. Neabejojame, kad tai
bus forumas, pajėgsiantis vėl iškelti ir į politinę dar-
botvarkę įtraukti iš tautos atimtų suverenių galių su-
sigrąžinimo ir demokratinės Lietuvos Respublikos
suvereniteto atkūrimo klausimą”. Tai tik tušti žo-
džiai. Iš nieko niekas neatsiranda, nes juodo valsty-
bės kūrimo darbo (murdytis politikoje) inteligentai
nelinkę dirbti, jie yra aukščiau žemiško purvo.  

Kokiais kriterijais vadovaudamiesi jie nustatė
ir neva tautos galių uzurpavimą? Nesigirdėjo, kad in-
telektualai būtų kreipęsi į teismą dėl pastarųjų ku-
rių nors rinkimų, tvirtindami, kad jie buvę nede-
mokratiniai. Taip, kuriai nors pusei rinkimuose iš-
ties nepasiseka, nepasiseka net ir geriausiems, kaž-
kam nepasisekė ir pastarieji rinkimai. Teisybė, val-
džia yra bloga, bet tokią mes visi rinkome. Todėl kyla
įtarimas, ar tokius pareiškimus neskelbia kokie
nors marsiečiai, kurie nežino, kas dedasi mūsų že-
mėje, o gal piktavaliai ar depresijon panirę žmonės,
aplinkui matantys vien tik blogį ir nesvarstantys, kas
būtų, jeigu Lietuva staiga atsiribotų nuo Europos.
Taigi kiek laiko ji išbūtų palaimingame suverenite-
te? Keista, kad intelektualams nieko neprimena
1939-ieji, neseni Krymo ir Rytų Ukrainos įvykiai.
Ypač dabar, valdant kairiesiems, kurie kaimynams
yra sukalbamesni. Jeigu neatsilaikė tokia didelė ir

labiau ginkluota valstybė kaip Ukraina, ir
atidavė dalį savo teritorijos, tai ką reikš-
tų vienai pačiai būti Lietuvai, ir ne tik ka-
rine prasme, bet ir ekonomiškai. Beje, mo-
kytieji neliepia atsisakyti europinių pi-
nigų, kurių vienas kitas popierėlis vie-
nokiu ar kitokiu būdu įkrenta ir į jų ki-
šenę, jie neprašo išvaryti NATO lėktuvų iš
mūsų erdvės, bet jiems duok visišką lais-
vę spręsti savo reikalus. Šeimoje ir vyras,

ir žmona, ir vaikai turi kažko atsisakyti vienas kito
naudai, ginant kiekvieno iš jų suverenitetą ir iš pa-
garbos vienas kitam. O jeigu yra blogų dalykų, de-
mokratinėje Europoje galima kreiptis į arbitrus – kad
ir į teismus, kurie sprendžia ne tik šeimos, bet ir vals-
tybių santykių bendrijoje reikalus. Reikia taisyti,
keisti, tobulinti, bet negalima Europos prilyginti So-
vietų Sąjungai. Nors mokytųjų deklaracijoje taip at-
virai nesakoma, bet mes dar nuo anų laikų nepa-
miršome skaityti tarp eilučių.

Gerai, kad Pergalės diena nėra valdžios ar inte-
ligentų šventė, ją šventėme visi. Todėl Vytautas
Landsbergis gavo Laisvės premiją, tegu ir ne vals-
tybinę, Sausio 13-osios bėgimas įvyko, o snieguoto-
je Lukiškių aikštėje, priešais buvusius KGB rūmus,
jaunimo organizacijos pražydino neužmirštuolių
pievą. Beje, ši patriotinio jaunimo prieš metus pra-
dėta akcija taip sujaudino žmones, kad šiemetinę Sau-
sio 13-ąją su neužmirštuolės ženklu pasitiko visa Lie-
tuva – nuo Prezidentės iki mokinuko (dar ir sausio
14-ąją savo parduotuvėje mačiau pardavėją su neuž-
mirštuole). Žiedelis mirgėjo visose televizijose, jų
buvo galima nusipirkti kioskuose už du eurus, o su-
rinktos lėšos buvo skiriamos Lietuvos kariuomenei
remti. Nors „Respublikos” internetinis laikraštis ir
kiti niurgzliai bandė šią naują iniciatyvą sumenkinti,
esą tai masonų akcija, kuria norima paneigti tauti-
nius ženklus, bet neužmirštuolė pakerėjo visą Lietuvą
ir gal net pasaulį. Tas simpatiškas žiedelis įnešė gai-
vaus oro, romantikos į jau pradedančias stabarėti
mūsų tautines tradicijas. Norint nenumarinti šven-
tų dalykų, kaip tik reikia rasti vis naujų atminties
sužadinimo ženklų (dar praėjusiais metais apie tai
kalbėjo Prezidentė). Nuolatinis kartojimas kad ir iš-
kilių frazių, rodymas senų, įprastų, nors ir svarbių
ženklų laikui bėgant nusibosta. Todėl nenuostabu,
kad neužmirštuolė kaip žaibas nutvieskė apsnūdu-
sius mūsų jausmus ir akis. 

Taigi šventė buvo, nors kai kas ir labai stengė-
si ją sugadinti.

Jau daugiau kaip du dešimtmečius
kasmet minime Sausio 13-ąją ir vi-
sada ją išgyvename su didžiuliu jau-

duliu. Tų dienų įspūdžiai neblėsta, gal tik
mūsų prisiminimuose lieka vis mažiau de-
talių. Kita vertus, į viešumą iškyla naujų
faktų,  nes   savo  išgyvenimais pasidali-
ja daugiau liudininkų ir tų įvykių daly-
vių. 

Šiomis dienomis buvo dalykų, apie
kuriuos iki šiol nežinojome. Pvz., Sausio 13-osios die-
nomis kalbinama Kovo 11-osios signatarė Nijolė Ože-
lytė pirmą kartą paskelbė, kad 1990 m. atkūrus ne-
priklausomą Lietuvos valstybę ir formuojant jos val-
džią, komunistai dėjo pastangų, kad premjeru būtų
išrinktas Algirdas Brazauskas, o ne sąjūdininkė Ka-
zimira Prunskienė. (Tą faktą žurnalistų paklaustas
patvirtino ir pirmasis Nepriklausomos valstybės va-
dovas Vytautas Landsbergis.) N. Oželytė, tuomet dar
kino aktorė, buvo ką tik priimta į Komunistų par-
tiją (ji sako iki tol nežinojusi, kad Lietuva buvo oku-
puota) ir todėl galėjo būti komunistų rezgamų pla-
nų liudininkė. Tiesa, sąjūdininkė premjerė po metų
pasirodė ne ką geriau už komunistų statytinį (jos Vy-
riausybės nutarimas daugiau kaip tris kartus pa-
branginti maisto produktus buvo pretekstas „penk-
tajai kolonai” šturmuoti Seimo rūmus, o SSRS va-
dovui M. Gorbačiovui siųsti į Lietuvą specialiąsias
pajėgas; Vyriausybės nutarimas priimtas sausio 4 d.,
tą pačią dieną, pasak V. Landsbergio, Maskvoje pri-
imamas sprendimas pradėti kariuomenės perdis-
lokavimą), bet valstybė jau buvo laimėjusi vienerius
nepriklausomus metus ir aptvarkiusi savo struk-
tūras bei gyvenimą.

Šventės džiaugsmą sugadino Seimo nutarimas
neskirti Laisvės premijos Vytautui Landsbergiui,
tuometiniam valstybės vadovui. Tas faktas skambėjo
ne mažiau garsiai kaip ir pačios Sausio 13-osios pri-
siminimai. Laisvės ženklą sausio 13-ąją Nepriklau-
somybės aikštėje V. Landsbergis vis dėlto gavo, jam
jį įteikė 20 visuomeninių organizacijų. Išeitų, kad
tuomet, 1991-aisiais, buvome toliau pažengę savo lais-
vės keliu – persvara buvo sąjūdininkų pusėje, nes bū-
tent jų balsais buvo paskelbta Nepriklausomybė, at-
kurtos valstybės funkcijos, sudaryta Vyriausybė, o
1991 m. sausio 13-ąją V. Landsbergio kvietimu ir va-
lia tauta susicementavo į tvirtesnę medžiagą negu
gelžbetonio blokai, iš kurių buvo sukrautos bari-
kados prie Parlamento. Šiandien nepriklausomy-
bininkams pirmąjį valstybės vadovą pagerbti Seime
ir įvertinti Laisvės premija balsų jau nebeužtenka.
Tiesa, tas faktas nesutrukdė džiugiai švęsti Laisvės,
arba Pergalės, dienos, tik pagadino nuotaiką. Taip
Seime pakviestas kalbėti sakė kun. Robertas Grigas,
1991 m. sausio 13-osios agresijos dienomis priėmęs
Parlamento gynėjų priesaiką:

„Seimo sprendimas neskirti Laisvės premijos
pirmajam faktiniam Lietuvos vadovui atkūrus ne-
priklausomybę buvo apgailėtinas... Praeis penki, de-
šimt metų, ir mūsų daugelio su jumis nelabai kas be-
prisimins, o V. Landsbergis, – manau, tai supranta
ir jo draugai, ir nemėgėjai, – išliks Lietuvos istori-
jos vadovėliuose greta Basanavičiaus, Kudirkos,
Smetonos, Žemaičio. Norite to ar nenorite, patinka
tai kam nors ar nepatinka... Negebėjimas dėl as-
meninių antipatijų priimti tikrovę terodo vien
skaudžią valstybinio mąstymo stoką, „gentinės” ir
klaninės savivokos recidyvus. Turime juos įveikti,
kad išliktume šviesi ir stipri Sausio 13-osios Lietu-
va”. 

Šventinės nuotaikos nepataisė ir tai, kad V.
Landsbergis neatėjo į šiemetinį iškilmingą Seimo po-
sėdį, o liko su šventės dalyviais Nepriklausomybės
aikštėje, sakė, – čia jam šilčiau. Vieni tą žingsnį pa-
teisina, kiti sako, kad Profesoriui nederėjo įsižeis-
ti, o atėjus į salę pasveikinti ten susirinkusius,
tarp jų – ir Sausio 13-osios didvyrius bei nukentė-
jusiuosius.

Ir jau visai nei šiaip, nei taip pasijutau, kai sau-
sio 9 d. Vilniuje, Lietuvos nacionaliniame muzieju-
je, įvykęs inteligentų forumas „Inteligentijos vaid-
muo Lietuvai iškilusių geopolitinių grėsmių aki-
vaizdoje” paskelbė deklaraciją, kurioje pareiškė, kad
Lietuva nėra savarankiška valstybė („Tik vėl tapu-
si suverenia šalimi Lietuva bus ne tik deramai pa-
sirengusi įveikti jai iškilusias grėsmes, bet ir taps
visateise demokratiniais pagrindais pertvarkytinos
ES kaip laisvų ir lygių tautų bei valstybių Sąjungos
dalyve bei savarankiška ir gerbiama tarptautinės
valstybių bendrijos nare”). 

Įdomu – „pilietiškai aktyvūs kultūros, mokslo
ir verslo atstovai”, susirūpinę „visuomenės ir tau-
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TIKRENYBĖ, NE LEGENDA

Praėjusių metų laikraštyje (,,Draugas”, gruo-
džio 15 ir 17 dienomis) pasirodė  įdomus epinis ra-
šinys ,,Legendinis Lietuvos plėšikas – Steponas Ric-
kus”. Tai Lietuvos Nepri klau somybės laikais pla-
čiai išgarsė jęs plėšikas-žmogžu dys, sukeliantis
man senų laikų didelio siaubo ir baimės prisimi-
nimus.  Rašinio autorius – Jonas Šarka.

Tikėjausi ir laukiau ,,Draugo” skaitytojų ko-
mentarų ir pasisakymų apie šį straipsnį, bet...

Autorius Jonas Šarka gana smulkiai ir išsa-
miai aprašė ano meto įvykius, susijusius su isto-
riniais faktais ir legendomis. Nežinau, iš kur jis
juos taip kruopščiai surinko. Bet man straipsnis pa-
darė didelį įspūdį. Todėl norėčiau autorių pagirti
už šį straipsnį ir padėkoti už pateiktą mažai kam
žinomų faktų bei legendų rinkinį.

Taigi, ir aš prisimenu tuos laikus, kada vaka-
re siaubo apimti eidavom  į lovą melsdamiesi, kad
Rickus neateitų ir mūsų neapiplėštų ar nenužu-
dytų. Nors nieko gero neturėjome, bet  vis dėlto bai-
mė buvo didelė. Tai mes, vaikai, supratome ir  ma-
tėme ir savo tėvų veiduose, ir veiksmuose. Tėvas

metodiškai kas vakarą užrakindavo duris keliom
spynom ir raktais, patikrindavo lan gų kabliukus
ir hermetiškai užleisdavo uždangas, o prie durų pa-
sidėdavo kirvį ir didelį kuolą, lyg tai būtų kuo nors
padėję...

Ir iš tikrųjų Rickus siautė ir plėšė Kretingos ir
kitose apskrityse.  Visi apie tai kalbėjo, ypač apie
jo pabėgimą iš Kretingos sunkiųjų darbų kalėjimo,
ir  gyveno  nuolatinėje baimėje. Kad jis esą netur-
tingus sušelpia, apie tai nebuvo kalbos. Ne veltui
mano mama savo seną siuvimo mašiną kaip di-
džiausią turtą slėpdavo kur tik išmanydama.

Be Rickaus siautėjimo ne mažiau tada  buvo
kalbama ir apie dar du pagarsėjusius plėšikus – Bal-
sį ir Kazlauską. Jie esą dviese siautė, plėšė ir gąs-
dino žmones Kretingoje. Tai buvo 1935–1939 metai.
Kitais metais apie juos jau nebesigirdėjo, plėšikai
nustojo terorizavę žmones, bet vietoj to – užplūdo
kitos rūšies teroras, kuris užtruko daugiau kaip
penkiasdešimt metų.

Pranas Jurkus
Lockport, IL
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

ŽIVILĖ UČKURONIENĖ

Sausio 9 dieną Washingtono, DC Kris-
tijono Donelaičio lituanistinėje mo-
kykloje (KDLM) varpo dūžiais ir pra-
smingais žodžiais „Skambėki per amžius
vaikams Lietuvos – tas lais vės nevertas,
kas negina jos” prasi dėjo Sausio 13-
osios   minėjimas ir istorijos pamoka,
skirta 3–8 klasių mokiniams. Prieš 25-
erius metus be ginkliai Lietuvos žmonės
stojo į ko vą  dėl Lietuvos laisvės ir ne-
priklausomybės.

Šiame minėjime prisiminimais ir
mintimis,  ką jiems reiškia Sau-
sio 13-oji, pasidalijo mokyklos

direktorė Jūratė Bujanauskas bei Lie-
tuvos Res publikos ambasados JAV dip-
lomatas Mindaugas Žičkus. Tada, prieš
25- erius metus, jie buvo dar vaikai; jie
iki galo nesuprato, kas vyksta, bet jau-
tė, kad ta Laisvė ir Nepriklauso my bė
yra kažkas nepaprasto. Lietu viai turi
ypatingą – laisvės kovotojo  – geną. Dip-
lomatas ragino vaikus di džiuotis tuo,
nes ne ginklai, ne tan kai, ne kariuo-
menė, o vienybė, daina, troškimas, ti-
kėjimas yra pats nenugalimiausias

ginklas. Vaikai, kurie ne gyvena Lie-
tuvoje, kurie gimę JAV, bet mokosi lie-
tuvių kalbos, jau prisi deda prie lietu-
vių tautos išsaugojimo, nes kai nėra
kalbos, nelieka ir tautos. Štai kokį di-
delį darbą vardan Lietuvos jau dirba
mūsų vaikai lan kydami lituanistinę
mokyklą.

Istorijos mokytojas Audrius Kir ve-
 laitis paminėjo sunkius ir ilgus lie tuvių
tautos žingsnius iki tos tragiš kos 1991
m. sausio 13-osios nakties. Kovą 1944–
1953 metais pralaimėję par tizanai pa-
skleidė žinią visai Lie tu vai, kad gink-
lais laisvės neiško vo sime, nes per maži
esame – turime su rasti kitą ginklą. O
tai yra vienybė ir tikėjimas. Lietuva
taip stipriai norėjo būti laisva, kad 1991
metais užteko tik vieno kreipimosi į
tautą. Gyva žmo nių jūra apjuosė svar-
biausius Lietu vai pastatus: Spaudos rū-
mus, Radijo ir televizijos pastatą, Te-
levizijos bokš tą, Aukščiausiąją Tarybą.
Pa pras ti, tokie kaip mes, mokytojai,
gimnazistai, darbininkai – visi, vi si…
Juk nevažiuos tankai, nešaudys kariai
į beginklius žmones, skanduojančius:
„LAIS – VĖ, LIE – TU – VA”. Bet, deja,
tie tankai pajudėjo…

7 klasės mokinė Monika Krun kai-
tis garsiai perskaitė kiekvieno žu vusio

Nes jų širdys plaka mūsų širdyse

vardą ir pavardę, o kitų klasių vaikai
priklijavo ant atminimo lentos žuvu-
siųjų portretus bei uždegė žva kutes.
Tuo tarpu istorijos mokytojas Aud-
rius perskaitė biografinius faktus apie
tuos didvyrius, kurie paau kojo savo gy-
vybes, kad Lietuva būtų  laisva.

Pamoka baigėsi mokyklos vi di-
 niame kiemelyje, kuriame iš degan čių
žvakučių buvo sudėliotas žodis LAIS-
VĖ, o žuvusieji pagerbti tylos minute,
taip prisijungiant prie Lie tuvos Res-

publikos ambasados Wa shing tone or-
ganizuotos akcijos „Bū ki me kartu”.
Neužmirštuolės trapus žiedelis, pri-
segtas prie kiekvieno mū sų širdies – tai
vienybės simbolis, primenantis – jie
gyvi! Jie gyvi tol, kol mes garsiai apie
savo laisvės kovotojus kalbame, kol
jų širdys plaka mū sų širdyse.

Živilė Učkuronienė – Kristijono Do-
 nelaičio lituanistinės mokyklos moky-
toja

Mokyklos vidiniame kiemelyje tylos minute buvo pagerbtos Sausio 13-osios aukos. Kairėje – Lietuvos ambasados JAV ministras patarėjas Mindaugas Žičkus, dešinėje – mokyklos
direktorė Jūratė Bujanauskas. Evaldo�Bujanausko�nuotraukos

Ant atminimo lentos vai kai priklijavo žuvusiųjų portretus ir uždegė žvakutes. Degančiomis žvakutėmis buvo parašytas žodis LAISVĖ.

Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos mokiniai įdėmiai klausėsi istorijų apie Sau-
sio 13-ąją.
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Sausio 10 dieną, sekmadienį, pa žy mėdami 25-ąsias tragiškų, tačiau mūsų
Laisvę subrandinusių ir mūsų Tautą sutvirtinusių sausio įvykių metines,
Lietuvos generalinis konsulatas New Yorke ir Vilniaus Pilai tės sveikuolių
klubas „Gilužis” pir mą kartą New Yorke organizavo pa garbos bėgimą
,,Gyvybės ir mirties keliu”.

Pasipuošę lietuviška atributika ir įveikdami simbolinius kilometrus
dalyviai prisijungė prie kasmet Vil niuje organizuojamo bėgimo, skirto 1991
metais žuvusiems už Lietuvos Lais vę atminti.   Viename didžiausių bėgimo

renginių Vilniuje nebūna nu galėtojų ar pralaimėjusių, tai bėgimas, kuriame
laikas nėra svarbus. Tai – pagarbos bėgimas.

Nepaisant oro sąlygų Vilniuje į šį bėgimą nuo Antakalnio kapinių iki
Televizijos bokšto kasmet susirenka tūkstančiai tautiečių ir svečių iš už sie -
nio. Solidarizuojantis su bėgimu „Gyvybės ir mirties keliu”, minint Laisvės
gynėjų dieną, analogiškus bėgimus rengia tautiečiai užsienyje.

Lietuvos generalinio konsulato New Yorke ir „Draugo” informacija

New Yorko lietuviai bėgo ,,Gyvybės ir mirties keliu”

Vilniaus Pilaitės sveikuolių klubo „Gilužis” vadovė Genovaitė Meškėlienė (k.) kartu su Lietuvos generaliniu konsulatu New Yorke (konsulas Julius Pranevičius – trečias iš d.) pirmą
kartą New Yorke organizavo pagarbos bėgimą ,,Gyvybės ir mirties keliu”. Lietuvos�generalinio�konsulato�New�Yorke�nuotr.

New Jersey vaikai bendravo su NBA žvaigždėmis

Po rungtynių „76ers” krepšininkas Nik Stauskas (k.) ir „Toronto Raptors” krepšininkas
Jonas Valančiūnas (d.) susitiko su lietuviais sirgaliais.

DAINA PETKEVIČIENĖ

Sausio 9 dieną Dr. V. Kudirkos li tuanistinė mokykla (Elizabeth, New Jersey) or-
ganizavo mokinių ir jų drau gų išvyką į NBA krepšinio var žybas Philadelphijoje
– „76ers” prieš „Toronto Raptors”. Per 100 lietuvių sir go už abu žaidėjus: Joną Va-
lan čiū ną, atstovaujantį „Toronto Raptors”, ir Nik Stauską, atstovaujantį „76ers”.
Tarp sirgalių buvo ir Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Ju l ius Pra nevičius
su šeima.

Tai buvo jaudinan-
čios varžybos. „To-
ronto Raptors” lai-

mėjo rezultatu 108:95.
Krepšininkas Jonas Va-
lančiū nas, grįžęs po
trumpos pertraukos dėl
rankos traumos, pelnė
17 taškų ir at kovojo 9 ka-
muolius. Kitas lietuvių
kilmės žaidėjas Nik
Stauskas pelnė 3 taškus
ir atkovojo 5 kamuolius.

Po varžybų sirgalių
laukė daugiau staigme-
nų. Abu žaidėjai, Nik
Stauskas ir Jonas Va-
lančiūnas, mie lai priė-
mė mokyklos kvietimą
susitikti po rungtynių.
Vaikai turėjo ga limybę
kartu nusifotografuoti,
gauti autografus ir pa-
bendrauti su abiem NBA
žaidėjais. Tą vakarą iš
„Wells Fargo” arenos visi
išėjo su šypsena veide ir
įspūdžiais, kurie, tik-
riausiai, niekada neiš-
dils.

Daina Petkevičienė – Dr.
V. Ku dir kos lituanistinės
mokyklos direktorė

Dr. V. Kudirkos lituanistinės mokyklos mokiniai, jų draugai, tėveliai ir mokytojai atidžiai
stebėjo krepšinio rungtynes. 

Dr.�V.�Kudirkos�lituanistinės�mokyklos�nuotraukos

Krepšininkai mielai priėmė mokyklos kvietimą po rung-
tynių susitikti su lietuviais sirgaliais. Nuotraukoje krepši-
ninkas J. Valančiūnas kartu su Dr. V. Kudirkos lituanistinės
mokyklos direktore Daina Petkevičiene.
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SKAUT YBĖS  KELIAS

LA skyrius šventė Akademi nio skautų sąjūdžio 91-ąją sukaktį

Pasižymėkite savo kalendoriuose
Lemonto lietuvių skautų tuntai jau pradėjo ruoštis lėšų telkimo vajams ir kvie-

čia visus savo dalyvavimu paremti šią lietuvišką jaunimo organizaciją, kuri  veikia
jau 98 metus. 

2016 m. vasario 6 d., šeštadienį, Pasaulio�lietuvių�centre,�Lemont,�IL�skautų�rėmė-
jai�–�Bičių�būrelis�–�jau�trečią�kartą�rengia��Kugelio�ir�Krupniko�vakarą.�Atvykite�ir�bal-
suokite�už�skaniausią�kugelį�ir�krupniką.�Visos��renginio�lėšos�bus��skirtos�Rako�stovyk-
los��pagerinimo�darbams.

2016 m. vasario 19 d., penktadienį,�4�val.�p.�p.��Lemonto�tuntų�skautai�ir�skautės
prašomi�atvykti�į�Pasaulio�lietuvių�centro�didžiąją�virtuvę�ir�padėti�paruošti�per�10�000
koldūnų�tradicinei�Kaziuko�mugei.

2016 m. kovo 6 d., sekmadienį, Pasaulio�lietuvių�centre,�Lemont,�IL�vyks�tradicinė
skautų�Kaziuko�mugė.�Mugė�prasidės�šv.�Mišiomis�9�val.�r.,�atidarymas�10:15�val.�r.�Visi
skautai�ir�skautės,��jų�šeimos��bei�draugai�kviečiami�apsilankyti.

FIL. VYTENIS VILKAS

2015 m. spalio 25 d. šventė prasidėjo
gražiomis pamaldomis Šv. Kazimiero lie-
tuvių bažnyčioje, kur išsirikiavę skautai
akademikai įnešė ASD ir Korp! Vytis vė-
liavas. Buvo pasimelsta už gyvus ir am-
žinybėn iškeliavusius narius. Parapi-
jos klebonas paminėjo, kad šių metų
svečias ir prelegentas fil. Gintaras Pla-
čas su žmona fil. Aldona šventė 40
metų vedybų sukaktuves. Akademikų
skautų sueiga vyko truputį toliau nuo
parapijos, Pasadenos miestelyje, Brook-
side Country Club patalpose. Dalyvavo
apie šimtą skautų akademikų ir svečių.
Tarp svečių buvo naujasis Lietuvos ge-
neralinis konsulas Los Angeles Darius
Gaidys ir Šv. Kazimiero parapijos kle-
bonas kun. Tomas Karanauskas.

Salėje šventė prasidėjo vėliavų
įnešimu ir trumpu Los Angeles
filisterių pirmininko Vytenio Vil-

ko sveikinimu. Tylos minute pagerbti
pastaraisiais metais iškeliavusieji na-
riai, ypač talentingi ir aktyvūs sky-
riaus nariai a. a. fil. Gediminas Leškys,
fil. dr. Arvydas Kliorė, fil. dr. Arvydas
Kudirka, taip pat fil. Antanas Dundzi-
la, kuris 1957 m. buvo pirmasis ASS pir-
mininkas Los Angeles. 

Prieš pietus fil. Jūratė Venkienė
sukalbėjo maldą. Po skanių pietų fi-
listeris Vytenis Vilkas pristatė šventės
prelegentą iš Čikagos – v.s. s.v. fil. Gin-
tarą Plačą. Gintaras skautauja nuo
mažens ir yra dirbęs įvairiose parei-
gose Lietuvių skautų sąjungoje. Yra bu-
vęs LSS Tarybos pirmininkas, o 2014
metais paskelbtas Korp! Vytis garbės
nariu. Gintaras jau penktus metus yra

Vydūno jaunimo fondo pirmininkas.
Fil. Gintaras savo pranešime nau-

dojo „powerpoint” ir rodė nuotraukų.
Brolis pirmiausiai padėkojo a. a. fil. Ar-
vydo Kudirkos šeimai ir laidotuvių
dalyviams, kurie daugiau kaip 2 000 dol.
paaukojo Vydūno jaunimo fondui. Po to
trumpai papasakojo Vydūno fondo is-
toriją nuo įkūrimo 1952 m. iki dabar.
Fondo pagrindinis tikslas: „Remti aukš-
tuosius mokslus einantį skautišką jau-
nimą, teikiant jam stipendijas, pasko-
las ir kitokią materialinę pagalbą”...
Fondas iš viso iki 2010 m. yra turėjęs
daugiau kaip 1.9 mln. dol. pajamų, per
tą laikotarpį išleista arba finansiškai
paremta daugiau kaip 30 leidinių ir stu-
dentams suteiktos 224 paskolos.  

Fil. Gintaras toliau apibūdino pa-
starųjų penkerių metų Fondo veiklą:
štai daugiau kaip 100 stipendijų stu-
dentams kasmet, studentams taip pat

teikiamos paskolos, remiami skautiš-
ki ir moksliniai projektai, tęsiami ka-
lėdinių atviručių vajai. Fondas taip pat
sparčiai remia Lietuvos skautiją ir
studentus. Fil. Edmundas Kulikauskas
yra ilgametis Vydūno jaunimo fondo at-
stovas Lietuvoje.  

Fil. Gintaras pasidžiaugė gera Vy-
dūno jaunimo fondo finansine padėti-
mi ir papasakojo apie planuojamus
darbus, tarp jų – apie Lietuvos ir išei-
vijos LSS sąjungos su entuziazmu pla-
nuojamą Lietuvių skautų 100 metų ju-
biliejaus minėjimą 2018 m. Jis Los An-
geles apylinkės skautus studentus
kvietė pildyti prašymus stipendijoms,
nes kartais trūksta kandidatų. Taip pat
kvietė aukoti Vydūno jaunimo fondui.
Vydūno jaunimo fondo tinklalapis:
www.vydunofondas.net 

Po prelegento kalbos šventės da-
lyviai pasveikino fil. Vytautą Šliūpą 85-
jo, o sesę Lionę Vilimienę – stebuklin-
gojo 99-ojo gimtadienio proga.

Toliau vyko meninė programa,
kurioje ASD kandidatė, 20 m. studen-
tė ir dainininkė Kristė Jogaitė padai-
navo keturias dainas (jai fortepijonu
akompanavo Michael Brill). Sesė Kris-
tė studijuoja muzikos industriją Cali-
fornia State University Northridge. Ji
gražiai padainavo „O cessate di pia-
garmi” (muzika Alessandro Scarlatti),
„The Black Dress” (muzika John Jacob
Niles) ir „Ugnelę” (muzika Algimanto
Bražinsko).

Toliau fil. Korp! Vytis ir ASD gar-
bės narys prof. Algirdas Avižienis pa-
rodė ir aptarė įdomias nuotraukas iš
Lietuvos akademikų skautų šventės
Vilniuje, kurioje prieš porą savaičių
pats dalyvavo. Lietuvos šventės daly-

Los Angeles skyriaus akademikai 91 metų Akademinio skautų sąjūdžio sukakties minėjime. fil.�Vytenio�Vilko�nuotraukos

Fil. Gintaras Plačas, Los Angeles Akademikų
skautų metinės šventės prelegentas, kalba
apie Vydūno jaunimo fondą.

Meninės programos atlikėja, ASD kandidatė
sesė Kristė Jogaitė.

viai šiltus sveikinimus siuntė Los An-
geles akademikams.

Puiki jubiliejinė skautybės šventė
baigėsi dainomis, kurias vedė Korp! Vy-
tis pirmininkas Aleksas Vilkas, ASD
pirmininkė Diana Viskantaitė ir visi
jaunieji akademikai. Baigėme tradici-
ne daina „Ateina naktis”, kurią šimtas
dalyvių dainavo sustoję dideliu ratu ap-
link salę.  Dar visi gražioje Californijos
aplinkoje spėjo susiburti bendrai nuo-
traukai.

Didelis skautiškas ačiū tiems, ku-
rie prisidėjo prie šventės organizavimo
ir pasisekimo: fil. Onutei Keblienei ir
vyrui Vytui, fil. Danutei Scolai, fil. Zi-
tai Kuliešis-Pollack, fil. Albinui Sekui
ir fil. Zitai Rahbar bei programos da-
lyviams!

Skaučių rankdarbio sueiga su Alicija Rasutis (antroje�eilėje�viduryje). Šešupės drau-
govėje yra 11 sesių. Draugininkė Judita Urbaitė-Hoch, jai padeda sesės Olivija
Pet ry, Lilė Šoliūnaitė ir Lidija Šoliūnaitė. 

Aušros�Vartų-Kernavės�tunto�žiniaraščio�nuotr.
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VARDAN TOS LIETUVOS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ’’ • www.draugas.org

Sausio 17 d., sekmadienį, 10 val. r. Lietuvos
Šau lių sąjungos Išeivijoje (LŠSI)  na riai
rinkosi į Švenčiau sio sios Merge lės Marijos
Nekalto Prasidėjimo baž nyčią šv. Mišioms.
Mišias atnašavo kunigas Gediminas Keršys.
Vėliavų rikiuote šauliai pa gerbė Sausio 13-
ąją žuvusiųjų ir Klai pėdos sukilimo aukų at-
minimą.

Po Mišių visi susirinko į Vytauto
Didžiojo rinktinės šaulių namus.
Čia vyko renginys, skirtas Sausio

13-osios  25-osioms metinėms paminėti.
Gražiai papuošta salė – stendai žu-
vusiems atminti, gėlių puokštė ir
žvakutė, nuotraukų parodėlė apie
sausio 10 d. įvykusį  pagarbos žygį
„Gyvybės ir mirties keliu”. Didžiu-
 liame ekrane keitėsi Lietuvos vaizdai,
buvo ro do mos 1991 m. sausio 13-tąją žu-
vusių nuotraukos, skambėjo lietuviška
muzika. Visi ga lėjo pasiklausyti šaulio
Vytauto Jure vičiaus ir Zenono Petroši-
aus atlieka mų kūri nių. Renginyje da-
lyvavo „Draugo” laikraščio ryšių su vi-
suomene bei reklamos atstovė Audronė
Kižytė. Da lyviai ga lėjo pasivaišinti
gardžiu bulvių plokštainiu, kurį iškepė
Zita Bagdžiuvienė, skaniu pyragu bei
kava. Veikė baras.

Renginį pradėjo Vytauto Didžiojo
rinktinės vadas Linas Margana vi čius.
Nuskambėjo Amerikos ir Lietu vos him-
nai. Tylos minute buvo pa gerb ti žu-
vusieji. Rinktinės šaulė Ra sa Gilienė
perskaitė sveikinimą iš Lietuvos. Jis
buvo skirtas visoms šaulių kuopoms.

Šaulių namuose – renginys Sausio 13-tajai atminti

Pirmoje eilėje sėdi: Dalė Blekienė, Roma Bikulčienė, Regina Butkus, Irena Šalaviejienė, kleb. kun. Jaunius Kelpšas, ALT’o pirmininkas Saulius Kuprys; stovi: Vilė Kilikauskienė ir Zita
Bagdžiuvienė; antroje eilėje: Algirdas Petravičius, LŠSI vadas Julius Butkus, Genovaitė Dailidavičienė, Rimantas Šalaviejus, Albina Stanulis, Angelė Mikalauskaitė, Marija Lekienė,
Audra Zakarauskienė, Virginia Mankus, Gediminas Grašys, Giedrius Bikulčius, Linas Marganavičius ir Vytautas Jurevičius. Audronės�Kižytės�nuotraukos�

Kalbėjo ALT’o pir mininkas Saulius
Kuprys. Apie sau sio 10 d. įvykusį žygį
papasakojo jūros šaulių kuopos „Balti-
ja” šaulė Irena Šalaviejienė. LŠSI vadas
Julius Butkus ir Centro valdybos sekre-
torė Roma Bikul čienė įteikė apdo vano-
jimą Marijai Vyčienei. Ji apdo vanota už
ilgametę aktyvią šaulišką veiklą.
Kadangi  Marija negalėjo dalyvauti
minėjime, apdovanojimą priėmė jos
vyras  Antanas Vyčas. Jūrų  šaulių kuo-

pos „Klaipė da” vadui Giedriui
Bikulčiui, Vytau to Didžiojo rinktinės
vadui Linui Marganavičiui, Jūrų šaulių
kuopos „Baltija” vadui Rimantui
Šalaviejui ir vado sekretorei Irenai
Šalavie jie nei buvo įteikti nauji Lietuvos
Šaulių sąjungos išeivijoje šaulio
pažymėjimai.

Linas Marganavičius pakvietė
pažiūrėti Martyno Starkaus ir Jono
Banio  filmą „Karas 2020-ieji. Rusijos in-

formacinė agresija”. Po filmo  daly viai
dalijosi savo įspūdžiais ir minti mis.
Dar ilgokai niekas nesiskirstė, šiltai
bendravo, klausėsi Vytauto ir Zenono
atliekamų kūrinių. Dėkojame renginio
organizatoriams – Vytauto Didžiojo
rinktinės šauliams Rasai Gilienei ir
Linui Marganavičiui ir sakome: iki
pasimatymo kituose ren giniuose.

LŠSI CV informacija

Puiki šeima: Karolina ir Grantas su savo tėveliais Ramune ir Kęstu Šimkais.
LŠSI vadas Julius Butkus ir LŠSI CV sekretorė Roma Bikulčienė perduoda Antanui Vyčui
apdovanojimą, skirtą jo žmonai Marijai Vyčienei.

Jūrų šaulių kuopos ,,Baltija” šaulės Irena Šalaviejienė ir Genovaitė Daili-
davičienė.

Grupės ,,Gintaras” muzikantai – Zenonas Petrošius ir Vy-
tautas Jurevičius.



8 2016�SAUSIO�21,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

           

        

Ilgas kelias į Lietuvą
Nijolės Tumėnienės albumą apie Joną Rimšą pasitinkant

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Jonas Rimša (ispaniškai Juan Rim-
sa; gimė 1903 m. birželio 12 d. –
mirė 1978 m. gegužės 13 d.) – lie-

tuvių dailininkas, didžiąją dalį gyve-
nimo praleidęs Pietų Amerikoje ir kū-
ręs paveikslus indėnų, taitiečių gyve-
nimo tematika. Jis gimė Svėdasuose,
1914 m. su šeima išvyko į Charkovą,
kur lankė meno mokyklą ir gimnaziją.
1920 –1925 m. Rimša gyveno Kaune, bet
vėliau išvyko į Paryžių, iš ten – į Bra-
ziliją. Ten Mato Grosso ir Sao Paulo jis
dirbo įvairius darbus, o laisvalaikiu
piešė. 1929 m. persikėlė į Argentiną,
1931–1934 m. studijavo tapybą Buenos
Aires dailės akademijoje, bet jos ne-
baigė. 1936 m., susidomėjęs senųjų in-
dėnų kultūrų civilizacija, išvyko į Bo-
liviją, kur tyrinėjo aimarų istoriją,
kultūrą. Gyveno tai Argentinoje, tai Bo-
livijoje, tačiau būtent pastarojoje šalyje
Jonas Rimša susilaukė didžiausio pri-
pažinimo. 1943 m. Sucre jis įkūrė meno
mokyklą ir jai vadovavo, tačiau dėl fi-
nansų stygiaus 1944 m. ją paliko ir
įkūrė privačią meno mokyklą – Curso
Superior de Belles Artes –  La Paz mies-
te. Mokykla veikė iki 1950 m.

1950–1965 m. Rimša gyveno dau-
giausia Argentinoje, tačiau keliavo po
Čilę, Peru. 1965 m. dailininkas persi-
kėlė į Santa Monica, Californijoje, kur
daugiausia ir gyveno iki pat mirties.
1966 m. jis lankėsi Taityje, kur sėmėsi
idėjų kūrybai. Atradęs dvi seniausias

indėnų gimines – aimarus ir kečujus,
ir įsigilinęs į jų gyvenimą, papročius
dailininkas išreiškė tapyboje naują, tuo
metu neįprastą koncepciją – iškėlė jų
dvasingumą, atkreipė dėmesį į indėnus,
kaip gilių kultūros tradicijų saugotojus
ir tęsėjus.

Vienas Rimša – dar ne Rimša!

Neseniai sulaukiau ypatingos do-
vanos iš senos bičiulės, produktyvios
dailėtyrininkės Nijolės Tumėnienės –
jos įspūdingo albumo apie dailininką
Joną Rimšą „Sugrįžimas į Tėvynę”.
Menotyrininkė šio dailininko kūrybą
tyrinėja jau ne vienerius metus. 2011 m.
Lietuvos dailės muziejus išleido jos pa-
rengtą 223 puslapių katalogą  „Jonas
Rimša. Tropikų šauksmas: Argentina
– Bolivija – Taitis”.

Naujausio albumo pavadinimas
„Sugrįžimas į Tėvynę”  – neatsitiktinis.
Juk Jonas Rimša, ko gero, pats ryš-
kiausias lietuvių išeivijos dailininkas,
garsinęs Lietuvos vardą svetur. Jis
ypač nusipelnęs Bolivijos kultūrai.

Apdovanotas aukščiau-
siu iš civiliams skiria-
mų Andų Kondoro ordi-
nu (El Condor de los An-
des). Jam suteiktas Boli-
vijos garbės piliečio var-
das (1950) ir Sucre uni-
versiteto garbės profeso-
riaus vardas (1974). Boli-
vijos vyriausybė iš daili-
ninko įsigijo apie 250 pa-
veikslų ir perdavė juos
svarbiausioms valstybės
įstaigoms. Didžiulis ir
įspūdingas Jono Rimšos
paveikslas La Paz įkūri-
mas 1548 m. (1948) kabo
Bolivijos sostinės muni-
cipaliteto rūmų salėje.
Nemažai jo darbų yra įsi-
gijęs La Paz centrinis
bankas, taip pat privatūs
asmenys.

Greta Cecilio Guz-
mán de Rojas (1899–1950)
Jonas Rimša laikomas
žymiausiu bolivų daili-

ninku, vienu iš geriausių visoje Ibe-
roamerikoje. Gyvenimo aplinkybių
nuoblokštas į tolimus kraštus jis nie-
kada neužmiršo Lietuvos, svajojo su-
grįžti į Tėvynę, bent joje apsilankyti.
Tačiau dailininko kelias į Lietuvą
buvo labai ilgas.

Kaip rašo savo knygoje dailėtyri-
ninkė Nijolė Tumėnienė, tėvo išstum-
tas iš gimtojo lizdo vien dėl to, kad ne-
norėjo eiti jo, siuvėjo, pėdomis, o nuo
mažens svajojo tapti dailininku, Jonas
Rimša išvyko ieškoti laimės svetur, į
Brazilijos kavos plantacijas. Tik tvir-
tas charakteris ir begalinis noras siek-
ti savo tikslo atvedė pusalkanį jau-
nuolį į Buenos Aires meno akademiją.
Prabėgus ketveriems metams po stu-
dijų, jis jau atsiuntė tris savo darbus į
IV Rudens dailės parodą Kaune (1938).
Ir nustebino lietuvių dailininkus ta-
pybos neįprastumu, humaniškumu,
rimtu požiūriu į meną.

Antrą kartą Jono Rimšos tapyba
Lietuvą pasiekė 1972 m., kai jo draugai
atvežė paveikslą Tamure (Šokėja), ta-
pytą Taityje 1966–1969 m. ir padovanojo
jį Lietuvos dailės muziejui. O trečią

Jonas Rimša. Mergaitės su baltu tuniku. Apie 1951–1955

Jonas Rimša karštą dieną prie molberto Rosario mieste Ar-
gentinoje. 1931 m. sausis.

Jonas Rimša. Indėnų šokėjai. Apie 1959–1965. Lietuvos išeivijos dailės fondo nuosavybė.

Jonas Rimša. Argentinos peizažas prie Nahuel Huapi. 1935. Lietuvos išeivijos dailės fon-
do nuosavybė.
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kartą jis sugrįžo su muziejui dovanota
kolekcija – Taičio tema sukurtais 23 pa-
veikslais, iš kurių 1977 m. buvo su-
rengta dailininko kūrybos paroda Vil-
niuje. Bet jis pats dėl silpnos sveikatos
jau negalėjo atvykti.

Jono Rimšos grįžimas į Tėvynę tę-
siasi ir po jo mirties. 2010 m. Lietuvos
dailės muziejuje pirmą kartą buvo su-
rengta Lietuvą pasiekusių šimto pen-
kių dailininko kūrinių paroda Tropikų
šauksmas: Argentina – Bolivija – Taitis.
Dailininko darbai buvo surinkti iš mu-
ziejų ir privačių kolekcijų bei asmenų.
Didžioji dalis (75) priklausė privatiems
asmenims, kurie, susirūpinę tolesniu
Jono Rimšos kūrinių likimu, įsigijo
juos daugiausia užsienyje. Paroda pa-
žadino domėjimąsi Rimšos tapyba, ir
po kelerių metų sumanių kolekcininkų
dėka Lietuvą pasiekė dar arti šimto dai-
lininko paveikslų. Svarbiausia, pasi-
rodė tie kūriniai, kurie byloja apie
menkai pažįstamą Boliviją, taip pat žy-
miausi indėniškojo laikotarpio dar-
bai, be kurių buvo sunku spręsti apie
dailininko kūrybos visumą. Ši nauja
Lietuvos išeivijos dailės fondo kolekcija
2013 m. buvo parodyta Nacionaliniame
M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, dai-
lininko tapybos parodoje Bronziniai
žmonės. Atskleidęs indėnų dvasią ir
sulaukė didelio visuomenės susido-
mėjimo. 

Vedybinis gyvenimas trukdys
siekti aukštumų

Dailėtyrininkė Nijolė Tumėnienė
tvirtina, jog Rimšos paveikslai tarsi
skamba, o spalvos spinduliuoja stiprią
energiją. Sunku suprasti, kur slypi to-
kio kolorito skambumo ir įtaigos prie-
žastis. „Būdamas be galo darbštus ir iš-
radingas, jis domėjosi ir tapybos tech-
nologijos problemomis, skaitė knygas
ir eksperimentavo. Ir surado gerai ap-
galvotą techninį sprendimą. Jis netapė
tiesiai ant balto drobės grunto, o pra-
dėdavo tapyti paveikslą ant auksinio
pirmojo sluoksnio. Todėl jo mėgstamos
raudonos, geltonos, baltos ir žalios
spalvos švyti tarsi iš vidaus, jų eksp-
resijos jėga – įtaigi ir pakankamai su-
tramdyta, nėra banali ir atvira. Tą
patį principą, tik šiek tiek kitaip, jis tai-
kė akvarelėse, kurias uždengdavo tam
tikru laku, siekdamas prislopinti skaid-
rumą ir priartinti jas prie skambių sod-
rių aliejinės tapybos tonų. Jo darbuo-
se stebina neapsakomas raudonos ir
auksinės geltonos spalvos grožis, pri-
menantis senovines ikonas”, – rašo
dailininko kūrybos tyrinėtoja.

Tapytojas buvo vienišius. Jis anks-

ti įsitikino, kad vedybinis gyvenimas
trukdys jam siekti meno aukštumų.
Nė viena moteris negalės suprasti jo,
klajoklio, gyvenimo. Jį gerai pažino-
jusiųjų teigimu, Rimša visą gyvenimą
turėjo vieną mūzą – poetę ir novelistę
Yolandą Bedregal. Kartą dailininkas
yra prisipažinęs, kad ji buvo jo nuo-
taka, bet juos išskyrė likimas. Nuo-
stabu, kad abu sugebėjo palaikyti nuo-
širdžius, gerus, draugiškus santykius
iki gyvenimo pabaigos. Yolanda Be-
dregal labai vertino jo kūrybą, buvo
viena iš paskutinės Jono Rimšos pa-
rodos La Paz (1975) iniciatorių, eks-
ponavo 16 jo darbų iš savo rinkinio ir
parašė katalogo tekstą (jo lietuviškas
vertimas yra išspausdintas albume
„Sugrįžimas į Tėvynę”). Ši viena žy-
miausių bolivų rašytojų buvo giliai įsi-
jautusi į tapytojo pasaulį. Dailininko
kūriniai įkvėpė ją skirti eiles ne vie-
nam  paveikslui.

Tarsi niekad iš Lietuvos 
nebuvo išvažiavęs...

Albumo „Sugrįžimas į Tėvynę”
autorė mano, jog Jonas Rimša – uni-
kalus dailininkas ne vien bolivams ir
indėnams, bet ir mums, lietuviams. Pir-
miausia jis papildė mūsų tapybą egzo-
tikos motyvais. Tai pirmasis lietuvių
dailininkas, kuris rimtai susidomėjo
indėnais. Važinėjo po  kaimus, kur jie
gyveno, atrado aimarų ir kečujų genčių
palikuonis, bendravo su žmonėmis.
Tai „antropologinis tapytojas”, iš arti
pažinęs ir tyrinėjęs senąją indėnų kul-
tūrą. Savo kūriniuose jis atskleidė in-
dėnų dvasią. Dailininkas gėrėjosi in-
dėnų papročiu sėdėti prie laužo prie-
temoje. Tai siejasi ir su mūsų tradici-
jomis. Kaip kultūros vertybę jis paste-
bėjo bendruomeniškumą, šeimos samp-
ratą, atkreipė dėmesį į moters ir moti-
nystės svarbą, panašią į lietuvių. Mu-

Jonas Rimša. Altiplancos šventė. 1945. Bolivijos centrinio banko nuosavybė.

ziejininkas Pranas Gudynas apie Rim-
šos paveikslus rašė: „Nebuvo keista
juose matyti Pietų Amerikos indėnus,
jų buitį. Mus – bent mane – tiesiog su-
krėtė nuostabus paveikslų romantiz-
mas ir meilė paprastam žmogui, kurie
padvelkė iš Pietų Amerikoje gyvenusio
Jono Rimšos darbų.”

Tapytojas Jonas Rimša priklauso
Lietuvoje kūrusių Antano Gudaičio,
Leonardo Kazoko, Vytauto Mackevi-
čiaus, Antano Samuolio, Stasio Ušins-
ko, Jono Vaičio ir išeivijon patekusių –
Viktoro Vizgirdos, Adolfo Valeškos,
Povilo Puzino kartai, kuri išaugo vei-
kiama Paryžiaus mokyklos (tiesiogiai
ar per savo mokytojus). Rimšos savi-
tumą bei unikalumą sudaro tai, kad jis,
gyvendamas Lotynų Amerikoje ir įgi-
jęs kitą – ispanų mokyklos patirtį, ne-
turėjęs betarpiškų ryšių su Europos
kultūra ir Lietuva, liko artimas lietu-
vių tapybai, pirmiausia, humanisti-

nėmis kūrybos nuostatomis ir ekspre-
syvia kolorito raiška, kontrastinių de-
rinių harmonija, nepaprastu žalios
spalvos emocionalumu ir įtaiga. Žiūrint
į jo tapybą susidaro įspūdis, kad jis iš
Lietuvos niekada nebuvo išvažiavęs.

Nesislėpkime savo geldelėse

„Sugrįžimas į Tėvynę” – tai pir-
masis Lietuvos išeivijos dailės fondo lei-
dinys. Artimiausiu metu turėtų pasi-
rodyti kitų išeivijos dailininkų darbų
albumai ir monografijos. Fondo įkū-
rėjas Vilius Kavaliauskas tiki, kad jie
ne tik pristatys Lietuvos išeivijos dai-
lės kolekciją, bet ir išplės supratimą

apie šalies istorinį ir kultūrinį paveldą.
Čia norėčiau „patapšnoti” per petį ger-
biamam Viliui už tokį ryžtą ir entu-
ziazmą. Manau, jog platesnio pobū-
džio straipsnį apie fondo veiklą netru-
kus skaitysite mūsų laikraščio pusla-
piuose, o jo parengti albumai atras
garbingą vietą kiekvieno išeivio bu-
veinėje!

Kalbant apie Rimšos albumą, di-
džiausias minusas yra tai, kad buvo už-
miršta (o gal ignoruojama?) ispanų
kalba. O juk tai buvo Rimšos kasdie-
nybės „mondus operandi” – kalba, kuri
lydėjo jį didesnę jo gyvenimo dalį (kny-
goje tekstai pateikiami paraleliai lie-
tuvių ir anglų kalbomis). Apmaudu, jog
per rinkodaros „apsileidimą” albumas
praranda bet kokią didesnę perkamu-
mo galią Pietų Amerikoje, kurioje ang-
lų kalba ne taip jau plačiai vartojama. 

Paieškos turėtų vykti ir toliau

Ar atsiras išsamus albumas apie
dailininko Jono Rimšos kūrybą, at-
skleis (tikėkimės) ateitis. Dailėtyri-
ninkė Nijolė Tumėnienė, dirbdama
nelengvomis sąlygomis, net dviejose
savo studijose vaizdžiai apibūdino
toli už Lietuvos egzotiškose, ne eu-
ropinės kultūrinės dvasios Iberoa-
merikos šalyse gyvenusio išeivio kū-
rybą. Bet laukia nauji iššūkiai, pir-
miausia – parengti kuo išsamesnę
Rimšos catalogue raisonné. To mes ne-
randame šiame albume. Čia skyriu-
je „Svarbiausių darbų katalogas” pa-
teikiamas tik Lietuvoje žinomų šio
dailininko darbų sąrašas su iliust-
racijomis.

Tuo tarpu mano žiniomis, vien
JAV lietuvių rankose yra beveik šim-
tas Jono Rimšos darbų. Kai kurie dar-
bai išvardinti parodų, surengtų JAV
(Tarptautinėje galerijoje Clevelande
1965 m. bei Čiurlionio galerijoje Či-
kagoje 1966 ir 1974 m.), kataloguose.
Bent trejetas šimtų Rimšos drobių
saugomos įvairiuose Bolivijos mu-
ziejuose ir valstybinėse įstaigose. Jų
netrūksta ir Argentinoje – ypač Bue-
nos Aires mieste. Tačiau nereikia
klajoti po egzotiškas šalis ieškant
dailininko pėdsakų. Kadaise Rimšos
darbai, įskaitant ir garsiąją Margot
su raudona berete, kabėjo Lietuvių
dailės galerijoje Lemonte netoli Či-

kagos...
Gyvenimo saulėlydyje dailininkas

Jonas Rimša apsigyveno Santa Monica,
Californijoje. Ten jam padėjo įsikurti
spaudos darbuotojas Algirdas Gustai-
tis. Iš prigimties smalsus, Gustaitis
nutarė su mėgėjišku fotoaparatu, nau-
dojant nespalvotą juostą, įamžinti tuo
metu dailininko dirbtuvėje buvusius
darbus. Jų būta per šimtą. Gustaičio
našlės dėka tos nuotraukos atsidūrė
mano rankose. Ačiū Dievui, kad jos ne-
atsirado šiukšliadėžėje. Jų paskelbi-
mas laukia tinkamos progos (svarbi ir
pačių darbų paieška). 

Taigi, ar ne laikas Lietuvos išeivi-
jos dailės fondo vadovams pasirūpinti
kuo išsamesniu Jono Rimšos darbų
registru? Manau, kad taip. Šis reto ta-
lento tapytojas dar kartą sėkmingai su-
grįžo į Lietuvą  dailėtyrininkės Nijolės
Tumėnienės ir Lietuvos išeivijos dailės
fondo dėka. Be galo didelis ačiū jiems
už šį neįkainojamą darbą. Manykime,
kad kada nors bus parengtas ir daili-
ninko catalogue raisonné. Šį darbą ga-
lime įgyvendinti bendromis jėgomis.

P.S. Turintys Jono Rimšos darbų kvie-
čiami pranešti apie tai ,,Draugo” redakcijai
– mes apsiimame persiųsti informaciją Lie-
tuvoje gyvenantiems dailėtyrininkams. 

– RedakcijaAlma Adamkienė, Dana Miliūnienė ir Roma Mastienė Jono Rimšos kūrybos parodoje  Čiur-
lionio galerijoje. Čikaga, 1966.

Jonas Rimša. Poetės Yolandos Bedregal
portretas. Apie 1947–1951
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Vos atvykę irakiečiai skundžiasi teismui

IS vergijoje 3 500 žmonių

Ženeva (ELTA) – „Islamo valsty-
bė” (IS), kurios žiaurų valdymą lydi
viešos egzekucijos, vergijoje Irake ka-
lina apie 3 500 žmonių. 

Jungtinių Tautų (JT) ataskaitoje
teigiama, kad kovotojų grupuotė, kont-
roliuojanti dideles teritorijas kaimy-
ninėje Sirijoje, vykdo nusikaltimus, ku-

rie kai kada gali prilygti karo nusi-
kaltimams, nusikaltimams žmoniš-
kumui ir galimam genocidui.

JT ataskaitoje nurodoma, kad tarp
vergų daugiausia moterų ir vaikų, ki-
lusių iš jazidų bendruome nės ir kitų et-
ninių ar religinių ma žumų. 

Vilnius (BNS) – Pirmieji pagal Eu-
ropos Sąjungos (ES) susitarimus į Lie-
tuvą perkelti irakiečiai siekia teisinio
pabėgėlių statuso ir skundžia Vilniaus
teismui sprendimą jiems suteikti lai-
kiną teisinę apsaugą.

Tai patvirtino laikinai Migra cijos
departamento direktorės parei gas ei-
nanti Evelina Gudzinskai tė.

„Mūsų sprendimas buvo suteikti
papildomą apsaugą jiems, o jie mano,
kad jiems priklausė pabėgėlio statu-
sas”, – sakė departamento vadovė.
Sprendimas dėl laikinos apsaugos
buvo priimtas 2015 m. gruodžio 15-ąją
– tą pačią dieną, kai irakiečių šeima iš
Graikijos atvyko į Lietuvą.

Pasak E. Gudzinskaitės, pabė gėlio

statusas suteikia teisę gyventi nuolat,
teisinė apsauga – laikinai. Tačiau nei
finansinės išmo kos, nei kitos garanti-
jos nesiskiria.

Lietuva įsipareigojo per dvejus
metus priimti 1 105 asmenis, kurie
bėga nuo smurto Sirijoje, Irake ir Erit-
rėjoje. Pabėgėliai perkeliami iš Italijos
ir Graikijos, kurios susidūrė su di-
džiausiu migrantų antplūdžiu.

Pirmoji šeima – tėvas, mama ir du
vaikai – pagal šį ES susitarimą į Lie-
tuvą atvyko gruodžio viduryje. Dviejų
mažamečių vaikų tėvas mokėsi aukš-
tesniojoje vadybos mokykloje, turi va-
dybos, statybų darbo patirties, motina
niekur nėra dirbusi.

Briuselis (BNS) – Vokietijos fi-
nansų ministras Wolfgang Schaeuble
siūlo visose Europos Sąjungos šalyse
įvesti degalų mokestį, kuris padėtų pa-
dengti pabėgėlių krizės išlaidas. 

„Jeigu lėšų nacionaliniuose biu-
džetuose ir Europos biudžete neuž-
tenka, tada susitarkime apmokestinti
kiekvieną litrą degalų tam tikra

suma”, – sakė jis.
Šios lėšos būtinos Bendrijos išo-

rinėms sienoms sustiprinti.
„Mes dabar turime apsaugoti Šen-

geno išorines sienas. Šios problemos
sprendimas negali žlugti dėl lėšų trū-
kumo”, – nurodė W. Schaeuble.

„Problema turi būti išspręsta Eu-
ropos lygiu”, – sakė jis. 

Vilnius (alkas.lt) – Medžių lajų ta-
kas, esantis Anykščių regioniniame
parke, yra tarp 5 finalininkų Jungtinių
Tautų Pasaulio turizmo organizaci-
jos organizuojamuose apdovanoji-
muose turizmo inovacijų srityje.

Medžių lajų takas, kaip išskirtinis
turizmo objektas, išsamiai pristaty-
tas Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo
organizacijos (PTO) tinklalapyje. Sau-
sio 18 d. Madride „Palacio Neptuno”
vyko iškilmingas turizmo inovacijos
projektų pristatymas, o sausio 20 d.
vyks PTO apdovanojimų iškilmės. 

Medžių lajų tako Anykščių regio-
niniame parke idėją inicijavo ir jo pa-
statymą organizavo Valstybinė sau-
gomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos
ministerijos. Tai buvo drąsi idėja, bet
projektas pasiteisino. Tą įrodo lanky-
tojų srautai, populiarumas žiniask-
laidoje bei oficialūs įvertinimai.

Sensacija buvo ir tai, kad šis Me-
džių lajų takas – pirmasis Baltijos ša-
lyse ir pirmasis Rytų Europoje. Medžių

lajų takas tęsiasi 300 metrų ir tolygiai
kyla iki 21 metro aukščio virš žemės
paviršiaus. Takas baigiasi apžvalgos
bokštu, kurio apžvalgos aikštelė įreng-
ta 34 metrų aukštyje.

Originalus Medžių lajų architek-
tūrinis sprendimas. Apžvalgos bokšto
architektūros motyvu pasirinkta Lie-
tuvos etnokultūrinio regiono – Aukš-
taitijos tautinė juosta. Fasaduose do-
minuoja juostos motyvas iš rombų. Me-
džių lajų tako informacinis centras ne-
priekaištingai integruotas į aplinką.
Stogas įkomponuotas į šlaitą, apau-
gintas žole.

Lajų takui parinkta ypatinga vie-
ta – tai Anykščių šilelis. Šis Lietuvos
miškas yra apdainuotas garsaus Lie-
tuvos poeto Antano Baranausko poe-
moje „Anykščių šilelis”. Netoli įėjimo
į Medžių lajų taką stūkso įspūdingas
Puntuko akmuo. Lankytojai įvairiais
metų laikais gali stebėti besikeičiančią
gamtą ties medžių viršūnėmis.

Vilnius (BNS) – Švedijoje viešin-
tis pabėgėlių priėmimą koordinuo-
jantis Vyriausybės vicekancleris Ri-
mantas Vaitkus sako, kad Lietuva tu-
rėtų pasinaudoti šios šalies patirtimi
ir įpareigoti atvykėlius lankyti lietuvių
kalbos ir kultūros pažinimo kursus
mainais į išmokas.

„Matome, kad (Švedijoje) pabėgė-
liai integracijos procese yra ‘įdarbin-
ti’, kitaip sakant, jie privalomai turi da-
lyvauti visuose procesuose – nuo to pri-

klauso ir išmokų sistema, parama, –
sakė vicekancleris. – Dar neturime jų
įsipareigojimų dalyvauti, pavyzdžiui,
mokymuose, vesti vaikus į darželius,
ir artimiausiu metu turėsime tai pa-
taisyti”.

Šį pasiūlymą R. Vaitkus žada teik-
ti svarstyti Vyriausybei. Anot parei-
gūno, Lietuvai tai galėtų būti aktualu
tik tuo atveju, jei smarkiai išaugtų
migrantų skaičius.

L. DiCaprio – V. Putinas? 

Los Angeles (BNS) – Aktorius
Leonardo DiCaprio norėtų didžiajame
ekrane įkūnyti Rusijos prezidentą
Vladimirą Putiną.

Juostos „The Wolf  of  Wall Street”
žvaigždė šiuo metu liaupsinamas už
„Oskarui” pristatytą įspūdingą darbą
tikrais faktais paremtoje dramoje
„The Revenant”. 

Tačiau 41 metų aktorius jau gal-
voja apie naują vaidmenį ir sako, jog

rimtai svarstytų galimybę įkūnyti
kontroversiškąjį Rusijos vadovą.

„Putinas būtų išties įdomus vaid-
muo”, – sakė L. DiCaprio. 

L. DiCaprio sakė, kad jam būtų
įdomu didžiajame ekrane įkūnyti ir ki-
tas prieštaringai vertinamas Rusijos
figūras.

„(Vladimiras) Leninas taip pat
būtų įdomus vaidmuo”, – sakė jis.

Daugėja britų, nenorinčių likti ES
Londonas (BNS) – Visuomenės ap-

klausa parodė, jog po teroristinių at-
akų Paryžiuje ir išpuolių Kelne dau-
gėja britų, norinčių, kad jų šalis pasi-
trauktų iš Europos Sąjungos (ES).

Pasitraukimo iš ES šalininkų sto-
vykla pirmauja – dabar jai priklauso
53 proc. apklaustųjų. Referen dumą
šiuo klausimu yra pažadėta surengti
iki 2017 metų pabaigos, bet jis galėtų
įvykti jau šių metų birželį.

Apklausa internetu buvo atlikta
sausio 15–16 dienomis, joje  dalyvavo 1

004 respondentai.
Maždaug 34 proc. apklaustųjų nu-

rodė, kad dėl lapkritį įvykdytų teroro
atakų Paryžiuje yra labiau linkę bal-
suoti už išstojimą iš ES. 12 proc. sakė,
kad dėl tų atakų yra labiau linkę bal-
suoti už pasilikimą Bendrijoje.

38 proc. apklaustųjų sakė, jog pra-
nešimai apie seksualinius moterų už-
puolimus per Naujųjų metų šventę
Kelne reiškia didesnę jų balso už pa-
sitraukimą iš ES tikimybę.

Nepardavinės knygos apie G. Washington
Washingtonas (Faktai.lt) – Ar-

šios kritikos sulaukusi leidykla buvo
priversta nustoti prekiauti vaikiška
knygele, pasakojančia apie buvusį JAV
prezidentą George Washington ir ver-
govę.

Knyga „Gimtadienio tortas Geor-
ge Washington” (A Birthday Cake for
George Washington) pasakoja apie bu-
vusio Prezidento virėju dirbusį vergą
Hercules ir jo dukrą Delia.

Kūrinys buvo sukritikuotas dėl
iliustracijose pavaizduotų besišyp-
sančių vergų ir kitų didelį susirūpi-
nimą keliančių aspektų. Leidykla pri-
pažino, kad be platesnio istorinio kon-
teksto knyga gali sudaryti netikrą
realaus vergų gyvenimo įspūdį.

Parduotuvėje ,,Amazon” knyga
sulaukė menko įvertinimo, o skaity-
tojai ją pavadino pasibaisėtinai klai-
dinama. 

Vokietija siūlo įvesti naują mokestį

Pabėgėliai įpareigoti domėtis vietine kultūra

Įvertintas medžių lajų takas

DiCaprio svajoja suvaidinti Vladimirą Putiną. Infomoldova.net�nuotr.

Medžių lajų takas Anykščiuose  Grynas.lt�nuotr.
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Daugiau kaip 30 000 melžiamų kar-
vių krito JAV dėl stichinės nelaimės.
Dėl pūgų gruodyje labiausiai nukentėjo
stipriausi pienininkystės regionai. Pra-
nešama, kad pūgos įsisiautėjusios gruo-
džio pabaigoje vakarinėje Texaso ir
rytinėje New Mexico dalyje. Stipriai nu-
kentėjo dešimt regionų, kuriuose įsi-
kūrę stiprūs pienininkystės ūkiai, pa-
gaminantys apie 40 proc. Texaso vals-
tijos pieno. 

Nors ūkininkai nuostolius dar te-
bevertina, tačiau aišku, kad dėl sti-
chijos krito daugiau nei 30 000 karvių.
Texaso pienininkų asociacijos atstovas

Darren Turley sako, kad kelias dienas
negalėjo pasiekti ūkių, tad ir perdir-
bimui jau paruoštą pieną teko pilti
lauk. Kai kur dėl audros karvės porą
dienų išvis buvo nemelžtos ir jei tai ne-
pakenkė iškart, gali atnešti primilžio
nuostolių vėliau.

Dabar regionas aktyviai spren-
džia problemą dėl kritusių gyvulių uti-
lizavimo. Pranešama, kad valstybės ir
regioninės institucijos svarsto ir nuo-
stolių atlyginimo ūkiams klausimą.
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mės. Dėl pūgų gruodyje labiausiai nu-
kentėjo stipriausi pienininkystės re-
gionai. Pranešama, kad pūgos įsisiau-
tėjusios gruodžio pabaigoje vakarinė-
je Texaso ir rytinėje New Mexico da-
lyje. Stipriai nukentėjo dešimt regionų,
kuriuose įsikūrę stiprūs pienininkys-
tės ūkiai, pagaminantys apie 40 proc.
Texaso valstijos pieno. 

Nors ūkininkai nuostolius dar te-
bevertina, tačiau aišku, kad dėl sti-
chijos krito daugiau nei 30 000 karvių.
Texaso pienininkų asociacijos atstovas

Darren Turley sako, kad kelias dienas
negalėjo pasiekti ūkių, tad ir perdir-
bimui jau paruoštą pieną teko pilti
lauk. Kai kur dėl audros karvės porą
dienų išvis buvo nemelžtos ir jei tai ne-
pakenkė iškart, gali atnešti primilžio
nuostolių vėliau.

Dabar regionas aktyviai spren-
džia problemą dėl kritusių gyvulių
utilizavimo. Pranešama, kad valstybės
ir regioninės institucijos svarsto ir
nuostolių atlyginimo ūkiams klausi-
mą.

BNS

Lietuvoje prekės – vienos pigiausių Europoje 

VERSLO N AUJIENOS

Jungtinių Tautų branduolinės sri-
ties stebėsenos tarnybų atstovai
pareiškė, kad Teheranas įvykdė savo
įsipareigojimus apriboti branduolinę
programą. Jungtinės Valstijos atšaukė
sankcijas, sumažinusias nuo 2011 metų
Irano naftos eksporto apimtis nuo maž-
daug 2 mln. barelių per dieną iki kiek
daugiau nei 1 mln. barelių per dieną.

Iranas pareiškė esąs pasirengęs pa-
didinti eksporto apimtis 500 tūkst.
barelių per dieną.

Nerimas dėl Irano grįžimo į ir
taip perpildytą naftos rinką  „Brent”
markės naftos kainas smukdė iki 27,67
JAV dolerio už barelį – žemiausios ri-
bos nuo 2003 metų. 

ELTA

Prasidėjo garsioji „Žalioji sa-
vaitė”. Iš mažos vietinės Ber-
lyno mugės išaugusi į visame

pasaulyje gerai žinomą parodą, šie-
met „Žalioji savaitė” švenčia 90 metų
jubiliejų. Nė viena kita paroda Vo-
kietijoje nepritraukia tiek lankytojų,
kiek ši. 

Lietuva parodoje pristato natū-
ralius ir ekologiškus gaminius, kurių
daugelio receptūros paveldėtos iš se-
nolių. Kaip ir visuomet – dalyvauja
ir turizmo atstovai 

Vokiečių turistai 
žvalgosi į Lietuvą 

Labiausiai kelionėmis į Lietuvą
domisi vyresnės kartos vokiečiai –
tai gali patvirtinti Lietuvos kaimo tu-
rizmo asociacijos Jurbarko skyriaus
pirmininkė Kristina Vančienė, jau
daugiau kaip dešimt metų dalyvau-
janti parodoje „Žalioji savaitė”. Ne
pirmą dešimtmetį kaimo turizmo
srityje besisukanti K. Vančienė pa-
stebi, kad prie Lietuvos stendo, kur
pristatomas mūsų šalies kaimo tu-
rizmas, dažniausiai ateina vyresnės
kartos vokiečiai. 

Yra tokių, kurie tvirtina 10 ir
daugiau metų atostogaujantys tik
Lietuvoje ir niekur kitur nenorintys
važiuoti. Tačiau nemažai ir tokių
interesantų, kuriems Lietuva dar
neatrasta žemė. Kalbantis su žmo-
nėmis paaiškėja, kad vyresnės kartos
vokiečiai nemėgsta naudotis inter-
netu, jiems reikia spausdintinės in-
formacijos, aiškių žemėlapių, infor-
matyvių bukletų.

„Dar yra europiečių, kurie bai-
minasi vykti automobiliu per Len-
kiją. Juos nuraminame, kad keliai da-
bar geri. O vis tiek ieškantiems al-
ternatyvų kelionėms automobiliu,
patariame plaukti keltu arba skristi
lėktuvu. Labai domina apgyvendi-
nimo sąlygos ir kokia kalba galima
susikalbėti. Klausinėja, ar galima
kalbėti rusiškai, nes Rytų Vokietijos
vyresni gyventojai beveik visi dar
moka rusų kalbą. Beje, kainos – tai
tema, apie kurią vokiečiai klausinė-
ja mažiausiai”, – pastebi K. Vančie-
nė.

Kristina Vančienė patikino, kad
apgyvendinimo kainos nesikeičia
jau keleri metai; dėl maisto kainų ki-
limo teko pabranginti tik maitinimo
paslaugas. 

Žavi natūrali gamta ir ramybė 

Vokiečius stebina natūrali mūsų
gamta, žavi, kad Lietuvoje yra daug
erdvės ir mažai žmonių. Pastaruoju
metu pastebima akivaizdi tendenci-
ja – populiarėja grupinis turizmas.

Žmonėms patinka, kai viskas yra
suorganizuota ir viskuo pasirūpinta.
Užsieniečiams reikia ramaus poilsio
ir malonių išvykų nedideliais atstu-
mais. 

Tiesa, sumažėjo keliaujančių
dviračiais – ko gero pirmiausia dėl
nepakankamo eismo saugumo. Vis
tik reikia pripažinti, kad dviračių
takų dar trūksta. „Vis tik drįstantys
važiuoti per Lietuvą dviračiai pasi-
džiaugia, kad keičiasi vairuotojų po-
žiūris į dviratininkus: pastarieji at-
sargiau aplenkiami, jiems vis daž-
niau duodamas kelias”, – sako K.
Vančienė. 

Pasak jos, jaunimas daugelyje
Europos šalių atostogų nė neima,
jie kelionėms renkasi tik ilguosius ir
šventinius savaitgalius, todėl dau-
giausia vyksta į mūsų šalies did-
miesčius – Vilnių, Kauną, Klaipėdą. 

Nakvynės ir pusryčių
– nebeužtenka 

Pati Kristina taip turi 4 gand-
riukais vertinamą kaimo turizmo
sodybą ant Nemuno kranto netoli
Jurbarko, kurioje vienu metu gali ap-
nakvydinti 38 žmones. Ji pastebi,
kad pastaruoju metu labai keičiasi
vadinamasis „balių turizmo” pobū-
dis: per šventes į sodybą susirenka-
ma ne tik pavalgyti ir išgerti, bet vis
dažniau organizuojami teminiai va-
karai, samdomi garsūs vedėjai, su-
daromos turiningos programos. Ryš-
kiai sumažėjo alkoholio vartojimas. 

„Savo sodyboje jau treji metai or-
ganizuoju liaudiškas vakarones. Jas
labai pamėgo latviai, švedai, danai,
vokiečiai. Samdau liaudies muzikos
kapelas, užsieniečiai šoka mūsų tau-
tinius šokius, žaidžia žaidimus ir
traukia lietuviškas dainas iki vi-
durnakčio. Vaišes paruošiu iš tauti-
nio paveldo statusą turinčių patie-
kalų: pavyzdžiui, siūlom žemaitišką
kastinį su bulvėmis ir kanapių mir-
kalu, maltos mėsos mirkalą su karš-
tomis bulvėmis ir raugintais agur-
kais, keptą silkę, virtinukus su mė-
lynėmis ir aguonomis, kisielių”, – pa-
sakoja K. Vančienė.

Sodyboje besiilsintys žmonės
nori jodinėti, sportuoti, juos domina
pasivaikščiojimai po mišką, pasi-
plaukiojimai upe. Daugelis nori edu-
kacinių programų, ypač jos pa-
trauklios jaunimui, moksleiviams.
Paslaugų spektro plėtimas leidžia
tikėtis ir ilgesnio turistavimo sezono,
nes kol kas kaimo turizmo versle
stipriai jaučiasi sezoniškumas: ak-
tyvus darbas prasideda balandį ir
baigiasi atėjus lapkričiui. 

„Mūsų ūkis”

Panaikinus sankcijas Iranui naftos kainos smunkaKaimo turizmas „Žaliojoje savaitėje”

Euro ir kitų valiutų santykiai (2016�metų�sausio��20��d.)

1�USD�(JAV�doleris)�–�0,92�€
1�AUD�(Australijos�doleris)�–�0,64�€
1�CAD�(Kanados�doleris)�–�0,63�€
1�GBP�(Didžiosios�Britanijos�svaras�sterlingų)�–�1,32�€
1�NZD�(Naujosios�Zelandijos�doleris)�–�0,64€

Lietuvoje vienos pigiausių prekių. T.�Vinicko�nuotr.
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Ona Puzinauskas, gyvenanti River Forest, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų parama padės skleisti
lietuvišką žodį išeivijoje.

Jonas Vyšnionis, gyvenantis Willowick, OH, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Padėka už išsaugotą
lietuviško žodžio skambėjimą.

Liuda Butikas, gyvenanti Plainfield, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate lietuvišką
spausdintą žodį.

SVEIKATA MANO  VIRTUVĖ

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Pasibaigė 2015-ieji, jau ir Naujųjų Metų
sutikimo šurmulys baigia užsimiršti.
Manau, kad daugelis iš mūsų metų
sandūroje įsipareigojo, kaip gyventi, ką
valgyti, kiek laiko skirti sportui ir kaip pa-
gerinti savo sveikatą ateinančiais me-
tais. Tiems, kurie dar nepriėmė įsipa-
reigojimų, noriu priminti, kad dar ne
vėlu tai padaryti. Planuoti ir įsipareigoti
– būtina, tačiau patariame neplanuoti
to, ko nebus įmanoma įgyvendinti.
Kartais mūsų planai yra gana dideli, ir
mums užtenka ryžto tik iki Valentino
dienos. Todėl siūlome  keletą lengvų įsi-
pareigojimų, kuriuos kiekvienas galėsite
vykdyti visus metus, o sveikatai tai bus
ženkli nauda. 

Kiekvieną dieną pradėkite 
atlikdami pasitempimus

Rytiniai pasitempimai pažadina
jūsų kūną, padeda atsipalaiduoti. Jų
metu pagerėja kraujo apytaka, rau-
menys gauna daugiau deguonies, ir pa-
jusite, kaip tampate stipresni ir daug
energingesni. Atliekant pasitempimus
taip pat mažėja rytinis raumenų su-
stingimas. 

Pasivaikščiokite kavos 
pertaukos metu

Rytinės kavos pertraukos metu
patariame vaikščioti  laiptais aukš-
tyn ir žemyn, vaikščiokite pastato vi-
duje ar gatvėje.  10 min. fizinio akty-
vumo pagerina smegenyse kraujo apy-
taką, ir pasijusite darbingi bei pailsė-
ję.

Kasdien perskaitykite bent 
vieną juokingą istoriją

Esant stresinėje būklėje, proble-
mos atrodo neišsprendžiamos. Humo-
ras padeda pamatyti įvykius kitoje
šviesoje, ir problemų išsprendimas žy-
miai palengvėja. Nedidelė įtampa yra
nepavojinga sveikatai, ji netgi padidi-
na energijos antplūdį, bet užsitęsusi bei
lėtinė  gali pabloginti miego kokybę, su-
kelti depresiją, širdies ligas, netgi są-
lygoti nutukimą.  Studijos įrodė, kad
juokas gali sumažinti streso hormonų
kiekį ir net apmalšinti skausmą.

Valgykite skiltelę obuolio, 
bet ne traškučius

Skiltelė obuolio yra sveikiau nei
bulvių traškučiai, – teigia maisto ži-
novai. Obuoliai yra mažiau kaloringi ir
turi daugiau skaidulų. Jie mažina cuk-
raus ir cholesterolio kiekį kraujyje.
Priešpiečiams suvalgykite šviežių dar-
žovių bei vaisių salotų, bet venkite su-
muštinių. Gal tai nepavyks padaryti
kiekvieną dieną, bet stenkitės taip val-
gyti bent kelis kartus per savaitę.

Išmokite giliai kvėpuoti
Patariama  bent du kartus dienoje

giliai pakvėpuoti. Tai sumažina įtam-
pą ir jūs pasijusite žymiai geriau. Tei-
singai kvėpuoti siūlome taip: uždėkite
rankas ant pilvo apie du pirštai virš
bambos. Sėdėkite tiesiai, ir lėtai įkvėp-
dami skaičiuokite iki keturių. Įkve-
piant rankos juda nuo kūno, o lėtai iš-
kvepiant rankos juda link kūno. Iš-
kvėpkite taip pat skaičiuodami iki ke-
turių. Taip kvėpuokite penkis kartus.

Nerūkykite
Rūkymas yra vienas iš stipriausių

fizinių ir psichologinių pripratimų,
todėl yra gana sunku nustoti rūkyti.
Šiuo  metu yra įvairių būdų ir prie-
monių, kurie tikrai palengvina  atsi-
kratyti šiuo žalingu įpročiu.  Ir jei jau
kelis kartus mėginote mesti rūkyti ir
nepasisekė – vėl bandykite. Kartais
rūkoriams tenka bandyti net kelis kar-
tus (vidutiniškai keturis) kol nikotino
visiškai atsisakoma. Pagalvokite, kaip
brangu yra rūkyti ir kiek pinigų gali-
ma sutaupyti, jau nekalbant apie nau-
dą sveikatai. 

Kasdien pakeiskite vieną 
saldintą gėrimą  nesaldintu

Saldinti gėrimai, kaip  įvairūs
,,Pepsi”,  ,,Coca cola”, vaisiniai, ener-
getiniai gėrimai, vitaminais pratur-
tinti vandenys, saldžios arbatos yra ne
tik papildomos kalorijos jūsų dietoje,
didina svorį, bet ir skatina dantų ge-
dimą. Pabandykite pakeisti vieną sal-
dintą gėrimą  vandeniu, mažiau sal-
dintais gėrimais ar nesaldinta arbat-
žolių arbata. Pradžioje pakeiskite vie-
ną gėrimą per dieną, po to  pabandykite
pakeisti kelis.

Paskambinkite draugams
,,Socialinių ryšių  stoka gali pa-

kenkti sveikatai lygiai taip pat kaip rū-
kymas, alkoholio vartojimas ir net la-
biau nei nutukimas bei nejudrus gy-
venimo būdas”, – teigia 2010 metų stu-
dijos paskelbtos žurnale ,,PLoS Medi-
cine”. Siūloma keletą kartų savaitėje
paskambinti draugams, pakalbėti apie
savo ir jų gyvenimus. Tai nebūtinai turi
būti ilgas pokalbis, bet neturi būti ir be-
prasmis. Galite aptarti sveikatos prob-
lemas, laisvalaikio planus, pakalbėti
abi puses dominančiais klausimais.
Studijos įrodė, kad žmonės, turintys
stiprius  bendravimo ryšius, patiria ma-
žiau įtampos, turi daugiau sveikų įgū-
džių, yra geresnės sveikatos, ilgiau
gyvena.

Pasirūpinkite dantų 
ir dantenų sveikata

Teisingai ir rūpestingai valykite
dantis. Ypač atkreipkite dėmesį į kas-
dieninį tarpudančių valymą siūlu (flos-
sing). Tai ne tik apsaugo nuo dantenų
ligų, bet apsaugo ir jūsų širdį. Pasku-
tiniųjų metų atliktų tyrimų išvados  tei-
gia, kad bakterijos, esančios uždegimo
pažeistose dantenose, gali patekti į
kraujo apytaką ir sukelti arterijų pa-
žeidimus (uždegimus). O, kaip žinoma,
ant pažeistų kraujagyslių greičiau nu-
sėda riebalinės plokštelės, todėl  už kem-
šamos kraujagyslės, sutrikdoma krau-
jotaka, išsivysto insultas ar in farktas.

Ribokite elektroninių 
prietaisų naudojimą

Valandą prieš miegą nustokite
naudotis internetu, išjunkite elektro-
ninius prietaisus. Aktyvi protinė veik-
la gali apsunkinti užmigimą, o taip pat
pabloginti miego kokybę. Prieš miegą
patartina šilta, atpalaiduojanti vonia,
meditacija, lengvo turinio pasiskaity-
mai. Įgyvendinkite šiuos patarimus.
Džiaukitės gyvenimu.  Ateinančiais
metais būkite laimingesni ir svei kesni.                    

Paruošta remiantis  žurnalu
,,American Profile’,

www.helpquide.org, www.health.com    

Pasižadėjimas sau
– šias metais pagerinsiu sveikatą

Gaminame pietus namie...
Šįkart�siūlau�jums�porą�veršienos�receptų.

Troškintos veršienos 
kepenėlės

1 kg veršienos (arba jautienos) ke-
penėlių (apie 2 sv)
1 šaukštas aliejaus
1 šaukštas sviesto
150 ml raudono sauso vyno
150 ml jautienos sultinio
3/4 puodelio grietinės
šviežių šalapijų lapelių
druskos, pipirų

Kepenėles gerai išplauti, paša-
linti plėveles ir nusausinti. Su-
pjaustyti stambiais gabalais – mil-
tuose volioti nereikia. Apkepinti
keptuvėje su sviestu ir aliejumi – po
2–3 minutes iš abiejų pusių. Išėmus
perdėti į pašildytą puodą, padrus-
kinti ir papipirinti.

Paruošti padažą. Į keptuvę, ku-
rio je kepė kepenėlės ir liko skysčių,
įpilti 150 ml raudono sauso vyno ir,
padidinus temperatūrą, kaitinti, kol
išgaruos alkoholis. Tada įpilti 150 ml
sultinio (geriausiai – jautienos) ir pa-
virinti, kol padažo sumažės per pusę
ir jis sutirštės. Suberti smulkiai su-
kapotus šviežius šalavijų lapelius
ir dar truputį pakaitinti. Pabaigoje
įmaišyti į padažą 3/4 puodelio grie-
tinės. 

Į paruoštą padažą sudėti kepe-
nėles, patroškinti viską dar apie 5 mi-
nutes.

Patiekti pabarstytas šalavijo la-
peliais. Prie kepenėlių labai tiks
bulvių  košė   ir  troškinti burokė-liai.

Troškintus burokėlius ruošiu taip:
išverdu burokėlius, atvėsinu ir su-
tarkuoju burokine tarka. Supjaustau
kubeliais 1–2 svogūnus ir pakepinu
juos keptuvėje su 2 šaukštais alie-
jaus. Kai svogūnai suminkštėja, su-
dedu tarkuotus burokėlius, įdedu
lauro lapelį, pabarstau kalendros-
kmynų sutrintu mišiniu, padruski-

nu, papipirinu. Viską išmaišau ir,
įpylus truputį vandens, patroškinu.

Taip paruošti burokėliai labai
tinka ir prie troškinto triušio, kiau-
lienos ar jautienos kotletų, ,,netikro
zuikio” (meatloaf).

Veršiena įdaryti
obuoliai

6 didoki obuoliai
600 g maltos veršienos (21 oz,
tiks ir paukštiena)
1 didelis svogūnas
aliejaus
2–3 šaukštai džiūvėsėlių
2 šaukštai kalvadoso
cinamono lazdelė
muskato riešuto
šviežio čiobrelio, rozmarino
arba šalavijo šakelė
druskos, pipirų

Iš obuolių atsargiai išskobti šer-
dį ir šiek tiek paties obuolio, kad
būtų vietos įdarui.

Išskobtus obuolius supjaustyti
kubeliais ir sumaišyti su malta
mėsa.

Į keptuvę pilti aliejaus, įmesti ci-
namono lazdelę, suberti smulkiai
pjaustytą svogūną, įberti muskato
riešuto, įmesti kelias šakutes čiob-
relio, rozmarino arba šalavijo (ką
mėgstate), įpilti 2 valgomuosius
šaukštus kalvadoso (jis turi obuolių
skonį) ir visa tai pakaitinti. Gautą
padažą sumaišyti su džiūvėsėliais,
padruskinti, papipirinti ir įmaišyti
į faršą.

Kepimo formą iškloti kepimo
po pieriumi.  Įkaitinti orkaitę iki 190
C (375 F).

Obuolius standžiai prikimšti įda-
ru. Farširuotus obuolius sustatyti
ant skardos ir kepti orkaitėje apie 25
minutes.

Tikiuosi, bent vienas šių recep-
tų jums patiks! 

Jūsų Indrė
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DR. JOVITA KERELIS
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

IŠnUOmOJA

Išnuomoju vieno�miegamojo� butą
Pasaulio� lietuvių� centre� Lemonte,
antrame�aukšte.�Langai�į�pietų��pusę.
Tel. 708-805-5027

NERINGA SMILGYTĖ

Iš Plungės kilusi Vitalija Ivinskis dar
nuo vaikystės buvo linkusi į meną – grie-
žė smuiku, kankliavo, lankė piešimo pa-
mokas. Šokiu susidomėjo likus dve-
jiems metams iki vidurinės mokyklos
baigimo. Baigusi mokyklą įstojo į Klai-
pėdos universitetą, Menų akademijos
Šokių katedroje pasirinkdama cho-
reografijos specialybę. 

Vitalija neslepia, kad iš pradžių
buvo labai sunku. Daugelis kur-
siokų buvo tikri profesionalai,

šokantys nuo vaikystės, ne vieno ap-
dovanojimo laureatai. Jai, vos su poros
metų tautinių šokių stažu, teko nuolat
vytis savo kurso draugus, tačiau ma-
mos paskatinta ne pasidavė. 

Sunkus darbas pasiteisino – po
kelių alinančio darbo metų jauna mo-
teris apsigynė bakalaurą. Tiesa, Lie-
tuvoje savo žinių taip ir neteko pritai-
kyti – dar prieš pabaigiant studijas, Vi-
talija susipažino su Amerikoje gyve-
nančiu, trumpai į tėvynę paviešėti su-
grįžusiu tautiečiu. Meilė ir paskatino
persikelti į Čikagą – šiandien ji čia jau
beveik aštuoneri metai. 

Nors nuo atvykimo praėjo nemažai
laiko, bet Vitalijos užsibrėžtas kelias ne-
pasikeitė – vos tik atvykusi, mergina
įsidarbino šokių teatre „Pasaka”. Ne-
trukus ėmėsi ir kito darbo – pradėjo
mokyti vaikus lietuvių liaudies šokių
Maironio lituanistinėje mokykloje.
Dar po dvejų metų prisidėjo ir trečia

veikla – baleto pamokos „DanceDuo”
studijoje. 

Įgauta patirtis ir stiprus artimų jų
palaikymas padėjo Vitalijai pasiryžti ir
dar vienam projektui. Iki šiol dirbusi
kitiems mergina pradėjo vadovauti
jau pačios įsteigtai Choreografinių
žaidimų studijai. Nuo 2015-tųjų rugsė-
jo pradėjo veikti ir antras studijos pa-
dalinys – Lisle priemiestyje.

Paklausta, kodėl jau ir taip užim-
tą dienotvarkę nusprendė papildyti
magistrantūros studijomis, Vitalija
šypsosi – į mokslus 2014 metais ji su-
grįžo visai atsitiktinai. Atostogoms
parskridusi į Lietuvą, per kursiokų
sambūrį sužinojo, kad buvusiai mo-
kytojai iki pilnos magistrantų grupės
trūksta vieno žmogaus. Kažkas pajuo-
kavo – „va, kaip tik tavęs ir reikia”. 

Nekaltas pajuokavimas netikėtai
baigėsi rimtu pokalbiu universitete ir
dar rimtesnėmis, pusantrų metų tru-
kusiomis, nuotolinėmis magistro cho-
reografijos studijomis. „Negirdėta pa-
saka” – tai  sausio 24 d. 3 val. p. p. pri-
statomas Vitalijos mokslus vainikuo-
jantis baigiamasis magistro darbas. 

Pasak choreografės, tai bus iš-
skirtinis koncertas, suvienijantis net
per šimtą jaunųjų atlikėjų iš keturių
skirtingų grupių. Renginyje pasiro-
dys „Grandis”, „Rusnė” ir Choreogra-
finių žaidimų studijos šokėjai, taip
pat popchoro „Svajonė” dainininkai.
Bus šokama, vaidinama ir dainuojama.
Vaikams akompanuos šokti mėgstanti
katytė Murkė, o mėgstantiems pasakas
bus galima išgirsti dar visai negirdėtą,
Aušrinės Širvinskienės parašytą kū-

„Negirdėta pasaka” – choreografės magistro darbas
rinį, kurį visiems paseks miela
Močiutė.

Vitalija kviečia apsilankyti
visus – mamytes ir tėvelius, vai-
kučius ir jų draugus, močiutes
bei senelius. Tai bus linksmas ir
nuotaikingas renginys, skirtas
visai šeimai, tad prašome ne-
snausti ir įsigyti bilietus  – visos
surinktos lėšos bus skirtos Pa-
saulio lietuvių centrui!

Bilietus galima įsigyti: ka-
vinėse ,,Old Vilnius” bei ,,Rūta”
ir šokių studijoje „Menų Pasto-
gė DanceDuo”. Kaina vaikams
nuo 2 metų – 10 dol., suaugu-
siems – 15 dol. Koncertas vyks
PLC Lietuvių Fondo salėje.

Repeticijų akimirkos  Vitalijos�Ivinskis�nuotraukos
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PO DIEVO SPARNU

Šiuo�metu�Vakaruose�yra�labai�madinga�tikėti
reinkarnacijos�teorija,�praktikuoti�jogą�ar�lan-
kytis�pas�dvasinius�Rytų�mokytojus�–�guru.�Ar
tai�suderinama�su�katalikų�tikėjimu?�Apie�tai
kalbamės�su�kunigu�pranciškonuArūnu Peš-
kaičiu, OFM.

– Ar tikėjimas reinkarnacija ir krikš-
čionybės tiesos neprieštarauja vieni ki-
tiems? 

– Tai yra nesuderinami dalykai.
Krikščionis negali tikėti reinkarna cija,
nes viena pagrindinių krikščio niškų ti-
kėjimo tiesų yra tikėjimas kūnų pri-
sikėlimu. O kūnų prisikėlimas yra
dvasios, kūno ir sielos neat skiriamu-
mas. Asmuo yra unikalus ir vieninte-
lis, jo dalys negali  klaidžioti po visatą
ir įsikūnyti tai vienur, tai kitur. Asmuo
yra unikalus ir toks jis stos prieš Die-
vą Paskutiname Teis me. Reinkarnacija
yra idėja, kuri yra iš esmės priešinga
krikščionybei. Ry tų religijose, kuriose
reinkarnacija yra paplitusi, ji suvo-
kiama kaip pra keiksmas, didžiausias
blogis. Dažnai Vakarų New Age judė-
jimo įtakoje reinkarnacija yra suvo-
kiama kaip gėris – kiti gyvenimai ma-
nęs laukia su dar nepatirtais išgyve-
nimais. Tuo met galime šio žmogaus pa-
klausti – o ką tau reiškia „aš”? Pra-
ėjusiame gy venime buvau Elžbieta I,
ką tai reiš kia? Tai tu buvai arba Elž-
bieta I, arba Tu. Taip negali būti. Mano
kūnas yra sielos išraiška. Kūną for-
muoja siela ir mano dvasia, kuri yra
įkvėpta Dievo. Aš esu asmuo su savo
kūnu, mano kūnas yra integrali mano
dalis, o ne dėžė, kurioje kažkas nuolat
mai nosi. Kai žmogus pasakoja, kad
pra ei tyje jis buvo kažkuo kitu, jis nesu -
si mąsto, kad jis to visai neprisimena.
Jis prisimena tik savo ypatingas bū se-
nas, vaizdus ir tų prisiminimų šaltinis
gali būti labai įvairus.  Jeigu aš buvau
Napoleonas, tai tuomet buvau ne aš. Va-
karietiškame reinkarnacijos idėjos va-
riante yra vidinis prieštara vimas. Pri-
siminimų kilmė gali būti labai įvairi –
tai ir psichologinė, psichopatologinė
kilmė arba dvasinė kilmė, galbūt įta-
kota net okultinių praktikų. 

– Dabar pasaulyje yra labai madinga
praktikuoti jogą. Ar jo gos praktikavimas gali
įtakoti žmo gaus sąmonę, jo vertybes, ar tai
tėra tik gimnastikos pratimai?

– Aš negaliu neigti, kad jogos pra-
timai gali padėti sveikatai. Tai yra
tradicinės Rytų medicinos dalis. Jei į
tai žiūrėtume tik kaip į sveikatinimo
programą, tai ją turėtų vesti medikai,
kurie mokytų, pvz., teisingo  kvėpavi-
mo. Blogiausia, kad tas jo gos grupes

Atkelta iš 1 psl.

,,Narystė garsiausioje moks-
lo institucijoje – labai reikšminga
Lietuvai. Mūsų šalis žengia į pa-
žangiausių pasaulio šalių tarpą.
Lietuvių mokslininkams, versli-
ninkams ir mūsų jaunimui tai at-
vers neribotas galimybes pasi-
naudoti pasauline patirtimi ir
prisidėti prie garsiausių išradi-
mų, užtikrins sparčią inovacijų ir
ateities technologijų raidą Lie-
tuvoje, skatins valstybės ekono-
minę pažangą ir žmonių gero-
vę”, – sakė Prezidentė.

Tik nedaugelis valstybių tam-
pa šios mokslo institucijos narė-
mis. Šiuo metu CERN turi 21
narę ir 2 asocijuotas nares. Na-
rystė CERN yra tiesiogiai susijusi
su naryste Ekonominio bendra-
darbiavimo ir plėtros organiza-
cijoje (EBPO), kuri ypatingą dė-
mesį skiria inovacijoms.

Lietuva su CERN bendradar-
biauja nuo 1993 metų. Kasmet čia stažuojasi apie 20 ša-
lies mokslininkų. Vykdomi bendri projektai su Vil-
niaus, Vilniaus Gedimino technikos, Kauno technologijos
universitetais, lazerių gamintojais ,,Ekspla” ir ,,Standa”.
Itin perspektyvios bendradarbiavimo sritys yra medi-
cina, energetika, medžiagų inžinerija, informacinės
technologijos.

Mokslinių tyrimų srityje Lietuva pirmauja tarp Bal-
tijos valstybių. Šalyje veikia 5 modernūs mokslo ir vers-
lo slėniai, kuriuose vykdomi pažangiausi tyrimai svei-
katos, energetikos, technologijų, jūrų ir žemės ūkio sri-
tyse. Lietuvos jaunimas vis aktyviau domisi ir studijuoja
technologinius mokslus. Vien per praėjusius metus
studijuojančių technologijas skaičius išaugo 10 procentų.
2017 metais pagrindiniuose Lietuvos regionuose bus ati-
daryti 10 STEAM centrų, kurių tikslas – populiarinti
gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos moks-
lus tarp mūsų šalies jaunimo.

Vizito CERN metu Prezidentė susitiko su čia dir-
bančiais Lietuvos mokslininkais. Šalies vadovė taip pat
virtualiai bendravo su Vilniaus licėjaus, ,,Saulės” ir Pas-
valio gimnazijų, kitų Lietuvos mokyklų mokiniais, da-
lyvaujančiais specialiame ,,S’cool Lab” projekte. Tai pa-
žintinis projektas mokykloms, kuris pasitelkiant iš-
maniąsias technologijas padeda virtualiai aplankyti
CERN laboratorijas.

Šių metų kovą Vilniuje rengiama paroda, kurioje Lie-

tuvos žmonėms bus suteikta unikali galimybė apžiūrė-
ti CERN esančio dalelių greitintuvo dirbtinį tunelį. Jos
metu Vilniuje taip pat bus atidaryti moderniausi Baltijos
šalyse Fizinių ir technologinių mokslų bei Gamtos
mokslų tyrimų centrai.

Europos branduolinių tyrimų organizacijoje sta-
žuojasi pusė pasaulio fizikų. Čia nuolatos dirba 2 300 ir
stažuojasi apie 12 tūkstančių mokslininkų iš 113 vals-
tybių. CERN įvykdytais moksliniais atradimais viso pa-
saulio žmonės gali naudotis nemokamai – taip ši orga-
nizacija prisideda prie mokslo pažangos skatinimo. 

Iš Ženevos Prezidentė Dalia Grybauskaitė vyksta į
Pasaulio ekonomikos forumą Davose. Lietuvos vadovė
šiemet ypatingai pabrėž inovacijas ir moderniąsias
technologijas, juo labiau kad šių metų Davoso tema yra
ketvirtoji industrinė revoliucija. Prezidentė dalyvaus
įvairiuose aukšto lygio susitikimuose, tarp jų ir svar-
biame vandeniui skirtame forume, kurį inicijuoja Jung-
tinių Tautų organizacijos ir Pasaulio banko vadovai. Bus
bandoma ieškoti sprendimų ir atsakymų kaip pasaulis
turi išspręsti vandens problemas. D. Grybauskaitė fo-
rume kalbės apie didelių infrastruktūrinių objektų, ypa-
tingai energetikos srityje, galimą neigiamą poveikį
vandeniui.

Pasaulio ekonomikos forumas šiemet vyksta sausio
20–23 dienomis. 

ELTA

veda patys įvairiausi žmo nės, netu-
rintys tinkamo išsilavinimo. Jie tuoj
pat įjungia į šią praktiką re ligi nius da-
lykus – mantrų kartojimą, maldą į
savo guru, yra jogos formų, sukurtų bū-
tent Vakarams, mažai turinčių kažką
bendro su tradicine  joga. Ir čia slypi di-
delis pavojus krikš čio nims ir visiems
žmonėms, kuriems kartu su sveika-
tingumo piliule dar įkiša ir dvasinę pi-
liulę. Tai mokymas apie reinkarnaci-
ją, susiliejimą su energijomis, o krikš-
čioniui tai yra jo tikėjimo griovimas.
Pats esu pastebėjęs, kad žmonės ilgą lai-
ką prakti kuojantys jogą, labai dažnai
būna pa kankamai egocentriški, yra
pastebimas atitrūkimas nuo realaus gy-
venimo ir net artimiausių žmonių, o di-
 delė koncentracija į save, savo vidinį
pasaulį. 

– Šiuo metu pasaulyje yra madinga būti
kataliku, o tuo pačiu  ieškoti atsakymų pas
Rytų mokytojus guru, priimti jų mokymą ir
praktikuoti. Ar čia vėl neiškyla pavojus ne-
besuvokti savo krikščio niško tapatumo? 

– Čia dar didesnis nesusipratimas
negu jogos lankymas. Čia yra no ras
įgyti galią, pajusti energiją ir tai yra iš
esmės išsižadėjimas krikščioniško ti-
kėjimo. Krikščioniškas tikėjimas turi
daugybę meditacijų prakti kų, mistikų
paliktų maldų, tad tikrai nereikia ieš-
koti jokių guru. Krikščio niui reikėtų
turėti savo dvasios va dovą, tad kokia
prasmė ieškoti guru. Žmogus pradeda
tikėti, kad jis yra didesnis už kitus
krikščionis. Jis priima komuniją, lan-
ko bendruomenę ir skleidžia savo ere-
zijas kitiems. Toks  žmogus turėtų at-
likti išpažintį ir iš sižadėti visų šių da-
lykų. Tai yra pagonybė, pasak apašta-
lo Pauliaus – vergavimas pasaulio pra-
dmenims. Tai yra susietumas su žemės,
vandens energijomis, galių pajauti-
mas, tai tarsi nupuolimas atgal iš ko
Kris tus mus išlaisvino. Labai dažnai to-
 kiems žmonėms, kurie lankosi pas
guru, prireikia ir kunigų egzorcistų pa-
galbos.

– Visose religijose yra gerų dalykų, ko
mes galime iš jų pa si mokyti, tačiau žmonės
labai dažnai nebesuvokia, kas yra jų tikro-
sios vertybės... Jie save laiko katalikais, ta-
čiau „iš didelės pagarbos” kitoms religijoms
pradeda tikėti ir jų mokymais. Ar tokie žmo-
nės iš esmės tiki Kristų?

– Žmonės, kurie sako – visos re li-
gijos lygios, kodėl krikščionybė tu rėtų
būti aukščiau, tie žmonės netiki Kris-
tumi. Jie nėra nei krikščionys, nei bu-
distai, jie  neišpažįsta  jokios re  ligijos,
juose pačiuose yra religijų maišatis.
Tad yra du skirtingi daly kai – pagarba
religijoms ir jų maišymas. Šie žmonės
bando susikurti savo kišeninį dievą. To-
kių žmonių yra la bai daug, ypatingai
Amerikoje ir Ru sijoje. Kiekvienam re-
ligijos išpaži nėjui yra svarbus jo pra-
dininkas, kiekvienas budistas savo
kalboje pa sakys, kad Buda jam yra
vienintelis, kuris parodo kelią. Žmogus
turi ži noti, kuo jis tiki. Žmogus, kuris
su sikuria sau patogų tikėjimą, yra pa-
 go nis, stabmeldys, nes tai yra jo rankų
ir proto darbo kūrinys. 

Kalbėjosi 
Renata Žiūkaitė

Arūnas Peškaitis: 
Rytų�religijų�praktikos�kertasi�su
krikščionišku�tikėjimu

Lietuva žengia į mokslo aukštumas

Iš Ženevos Prezidentė Dalia Grybauskaitė vyksta į Pasaulio ekonomikos forumą Davo-
se.   EPA-ELTA�nuotr.
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www.draugas.org/mirties.html

Per skautybę – lietuvybei
Išeivijos skautų lietuviško liaudies meno knyga

1945�metais�Vakarų�Vokietijoje�pabėgėlių,�išvietintųjų�lageriuose-stovyklo-
se� buvo� atkurta� Lietuvos� skautų� organizacija.� 2015� metais� Lie�tuvių� skautų
sąjunga� šventė� lietuviš�kos� skautybės� atgimimo� 70-ąją� sukaktį.� Šios� sukakties
proga�v.s�Alė�Nami�kienė�paruošė�gausiai�iliustruotą�kny�gą,�kurioje�apstu�išeivi-
jos�lietuvių�skaučių�ir�skautų�sukurto�liau�dies�meno�pavyzdžių�–�kalėdinių�šiau-
�dinukų,� velykinių� margučių,� lietuviškų� juostų,� tautiniais� drabužiais� aprengtų
lėlių,� lietuviškais� raštais� iš�degintų� lėkščių...� Knygoje� aprašyti� lietuvių� liaudies
meno�puoselėtojai�įvairiose�Amerikos�ir�Kanados�vieto�vėse.��Kaip�leidinio�įvade
teigiama,�jis���„...yra�skirtas�prisiminti�seses�ir�bro�lius,�kurie,�suvėrę�šiaudinukus,�
prie�lietuviško,�skautiško�Kūčių�stalo�su�kvietė�mūsų�visuomenę,�velykes,�mar�gi-
nusias�margučius�ir�tą�meną�ro�džiusias�kitataučiams,�parodų�ren�gėjas,�audėjas,
kurios�tautiniu�dra�bu�žiu�aprengė�mūsų�jaunimą.��Visa�tai�–�kad�Lietuvos�vardas
būtų�gy�vas...”

Knygą  „Per skautybę – lietuvybei” galite įsigyti ,,Draugo” krautuvė-
 lėje.  Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25
proc., persiuntimas paštu – 5 dol.)  Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

n Moteris� ieško� ligonių� ar� pagyvenusių
žmo�nių�priežiūros�darbų�su�gyvenimu.�Patir-
tis,� geros� rekomendacijos.� Gali� pakeisti� ar
išleisti� atostogų.� Siūlyti� įvai�rius� variantus.
Tel. 708-691-6542.

n Moteris�ieško�žmonių�priežiūros�darbo�su
grįžimu�namo,�gali�prižiūrėti�ir�vaikus,�galimi
pakeitimai.�Siūlyti�įvairius�variantus.
Tel. 773-615-5235.

n Moteris�ieško�žmonių�priežiūros�darbo�su
gyvenimu� rusų� ar� lietuvių� šeimoje.�Didelė
patirtis.�Gali�pakeisti�bet�kurią�savaitės�dieną.
Siūlyti�įvairius�variantus.�Tel. 773-640-3559.

n Moteris�ieško�darbo.�Gali�prižiūrėti�ligonius
ar�vyresnio�amžiaus�žmones.�Galite�siūlyti�ir
kitus�darbus.�Legalūs�dokumentai.�Tel. 872-
214-2203.

n Moteris�ieško�žmonių�priežiūros�darbo�su
gyvenimu.��Didelė��darbo�patirtis,��minimali
anglų�kalba,�nevairuoja.�Gali�pakeisti�savait-
galiais.�Tel. 773-940-5264.

n Nuoširdi� slauga,� gebėjimas� bendrauti,
sveikas�naminis�maistas,�kasdieninis�atėjimas
ar�buvimas�visas�24�val.�
Tel. 779-774-8182.

n Moteris,�turinti�20�metų�ligonių�slaugos�dar-
bo�patirtį,�ieško�darbo�su�gyvenimu.�Siūlyti
įvairius�variantus.�Tel. 630-280-1347.

n Moteris,�turinti�CNA�sertifikatą,�labai�geras
rekomendacijas,�slaugos�darbo�patirtį,�ieško
darbo.�Siūlyti�įvairius�variantus.�Tel. 312-647-
3208.

n Moteris,� turinti� medicininį� išsilavinimą,
pasišventusi�ligonių�ir�senų�žmonių�priežiūrai,
turi�automobilį,�legali,�ieško�darbo.�Gali�dirbti
Čikagoje�ir�jos�prie�miesčiuose. Tel. 773-330-
0092.

n Vyras� ieško� žmonių� priežiūros� darbo
pakeitimų. Tel. 773-757-9666.

n Medikė�ieško�senų�žmonių�priežiūros�dar-
bo.�Gera�anglų�kalba,�patirtis,�rekomendaci-
jos.�Siūlyti�įvairius�variantus�IL,�MI,��IN�valsti-
jose. Tel. 312-256-6945.

MŪSŲ JAUNIMAS

GYTIS KRIAUČIŪNAS

Kalėdos, ką tai reiškia? Daugu mai ame-
rikiečių Kalėdos yra laikas važinėti po
parduotuves ir ieškoti tinkamų dovanų
šeimai arba draugui. Mums, lietuviams,
Kalėdos yra laikas susirinkti ir kartu
švęsti Kristaus gi mimą (na, gal Kalėdų
Senelis  atneš ir  kaž kiek dovanų?).
Kaip žinote, vaka ras-naktis prieš Kalė-
das yra ypatingas metas – Kūčios. Tą va-
karą rinko si ir Lafayette miestelio, In-
dianos  valstijos,  lietuvių   bendruome-
nė.

Jau kelios dienos iki Kūčių namą
gaubė grybų ir žuvies kvapai.
Nors žuvį mėgstu, silkės tikrai ne.

Buvo labai gaila matyti, kaip mama vi-
sus lietuviškus baravykus sumaišė su
sil ke. Tikra tragedija! Man ir kitiems
vy rams reikėjo paruošti išnuomotą
patalpą. Sunešėm kėdes ir stalus, o
svarbiausia – šienas po staltiesėmis. 

Visi suvažiavo Kūčių popietę. Bu -
vo net 30 lietuvių! Nors atstovavome

septynioms šeimoms, tą vakarą visi bu-
vome viena šeima. Susirinko šei mos iš
Indianapolio bei Michigano. Įdomu,
kad pusę jaunimo  mokosi Pur due, pu -
sė – Indiana universitetuose. Bu vo be-
veik kaip kongreso suvažiavimas, tik
čia buvo daugiau valgymo negu dis-
kutavimo. Patiekalai buvo gražiai iš-
dėlioti, degė žvakės, skambėjo kalėdi-
nė muzika, – tikra šventė.

Maldą kalbėjome ir lietuviškai, ir
angliškai. Prisiminėme artimuosius,
kurie arba toli nuo mūsų, arba jau iš-
keliavę pas Dievą. Po maldos dalijomės
kalėdaičiais. Man daug kas linkėjo
sėkmės moksle (gerai, nes man to ir rei-
kia). Po to prasidėjo vai šės. Skaniausia
buvo lašiša ir bulvi niai blynai. Vėliau
atėjo lietuvių kil mės kunigas Bai-
kauskas, kuris yra ir mūsų bažnyčios
klebonas. Vakarienę užbaigėme sal-
džiais patiekalais – šakočiu ir sausai-
niais. 

Dar giedojome kalėdines gies mes. 
Sutvarkę patalpas išsiskirstėme.

Kai kurie (taip pat ir aš) nuvykome į vi-
durnakčio (Bernelių) Mišias ir ten su-
laukėme šv. Kalėdų.

A † A
ELENA G. VARANKIENĖ

GIRŠAITĖ
mirė 2016 m. sausio  17 d. Lietuvoje, sulaukusi 96 metų.
Gimė 1919 m. lapkričio 15 d. Seirijuose, Lietuvoje. Ferdy -

nando Jono Giršos ir Jadvygos Paulinos Beržalytės šeimoje.
1949 m. Elena ir vyras Tadas Varanka atvyko į Čikagą. Elena

dirbo ,,histopathology” laboratorijoje laborante Presbytarian
St. Luke’s ligoninėje, vėliau Rush Presbytarian St. Lukes Me di -
cal Center, Čikagoje. Mėgo siūti, gaminti valgyti, skaityti, kal -
bėjo keliomis kalbomis.

Nuo 2004 m. gyveno Vilniuje, Lietuvoje.
Velionė buvo sesuo a. a. Irenos Aleknavičienės.
Nuliūdę liko: dukros Rasa McKean su vyru Henry ir Dalia

Va rankaitė bei daug giminių.
Velionė buvo pašarvota Vilniuje sausio 20 d. Šv. Mišios už a.

a. Eleną aukojamos ketvirtadienį, sausio 21 d. Bernardinų baž -
ny čio je. Ji bus palaidota Kairėnų kapinėse, šalia Vilniaus.

Šv. Mišios už a. a. Eleną bus aukojamos ir Čikagoje.
Daugiau informacijos galite gauti paskambinę tel. 573-368-

5358 arba parašę el. paštu dalia.varanka@gmail.com.

Nuliūdę artimieji

Kūčios be sniego

LAF kūčios. Iš k.: Karolis Ramanauskas, Michael Plite, Carolyn Plite ir Audra Kriaučiūnas
Irenos�Kriaučiūnienės�nuotraukos

Rimas Ramanauskas ir Romualdas Kriaučiūnas

Audra Kriaučiūnas, Andrius Kriaučiūnas, Martynas Ramanauskas
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL 60632) sausio 24 d. švęsime trečiąjį
eilinį metų sekmadienį. Eucharistijos šven-
timą atnašaus kun. Gediminas Keršys. Po šv.
Mišių parapijos salėje vyks Brighton Parko
Lietuvių Bendruomenės metinis susirinki-
mas. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

� JAV LB Lemonto apylinkės valdyba ma-
loniai kviečia visus apylinkės narius gausiai
dalyvauti ruošiamame Lietuvos Nepriklau-
somybės dienos minėjime, kuris įvyks š. m.
vasario 14 d. 12:30 val. p. p. Pasaulio lie-
tuvių centre, Lietuvių Fondo salėje. Adresas:
14911 127 th. St., Lemont, IL 60439. 

� Maloniai kviečiame paminėti Vasario 16
ir Kovo 11 – Lietuvos Nepriklausomybės die-
nas. Vasario 20 d., šeštadienį, 6 val. v. Švč.
Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčioje
(Church of the Annunciation of the Blessed
Virgin Mary), 259 N 5th Street, Brooklyn,
NY 11211, muzikinę programą atliks smui-
kininkė Barbora Valiukevičiūtė ir pianistas Mi-
les Massicotte, lietuviškos poezijos minia-

tiūras skaitys New Yorko Mėgėjų teatro ak-
toriai, vadovaujami Vidos Bladykaitės. Min-
timis apie šias istoriškai svarbias datas pa-
sidalins LR generalinis konsulas New Yorke
Julius Pranevičius. Po minėjimo ir koncer-
to – vaišės. Rengia New Yorko Lietuvių Ben-
druomenės valdyba ir Tautos fondas.

� Dokumentinis filmas ,,Baltijos universi-
teto istorija” (apie Baltijos universitetą,
1946–1949 metais veikusį Hamburge)
bus rodomas Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje Čikagoje vasario 20 d., šeštadienį, 2
val. p. p. Dalyvaus režisierė Helga Merits. 

� Kviečiame į Gavėnios rekolekcijas ,,Gai-
lestingumas – įžengti į kito chaosą”.  Re-
kolekcijos vyks vasario 20 d., šeštadienį, 9
val. r. Ateitininkų namuose, jas ves  s. Ligita
Ryliškytė SJE – Eucharistinio Jėzaus sesuo,
medicinos mokslų daktarė, šiuo metu stu-
dijuojanti sistematinės teologijos doktoran-
tūros programoje Bostone. Ruošia Ateitininkų
namų valdyba ir Čikagos Akademinis skau-
tų sąjūdis.  

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

Europos Sąjungos atstovybėje Washingtone atidaryta New Yorke gyvenančio lietuvių
menininko Vytenio Jankūno fotografijų paroda „Užstrigęs traukinyje”.

Fotografijose�autorius�įamžina�trauminę�„amžino�klajūno”�situaciją;�klajūno,�kuris�,,užstrigo”
nuolatiniame�–�todėl�paradoksaliai�sėsliame�–�migravime.�Fotografuojama�in cognito mo-
biliuoju�telefonu�keliaujant�New�Yorko�metro�„J�linija”�tarp�Queens�ir�Manhattano.�

LR ambasados Washingtone info ir nuotr.

Kent�State�University�(KSU)�įvyko�pasitarimas�dėl�šioje�mokslo�įstaigoje�saugomo�lietuviš-
kų�knygų�tyrinėjimo.�Rinkinį�sudaro�apie�13�000�knygų.�Universitetas�suteiktų�stipendiją�hu-
manitarinių�mokslų�daktarui/ei�ar�magistrui/ei,�kurie�būtų�susidomėję�moksliškai�aprašyti�li-
tuanistinį�archyvą,�įskaitant�jo�apimtį,�kategorijas,�retesnius�leidinius�ir�pan.�Kreiptis�į�LR�gar-
bės�konsulę�Ingridą�Bublienę�el�paštu:�ingrida.bublys@ibinternationalinc.com�arba�į�Kent�Li-
tuanistinės�programos�vadovą�dr.�Viktorą�Stankų�el�paštu:�stankusvik@gmail.com.

KSU info ir nuotr.

Pasitarimo dalyviai (iš k.): KSU viešųjų ryšių direktorė Sandra Morgan; KSU bibliotekų di-
rektorius James Bracken; LR garbės konsulė Ingrida Bublienė; Kent Lituanistinės programos
pirmininkas dr. Viktoras Stankus.   

Sausio 15-osios vakarą LR garbės konsulas dr. Jonas Prunskis ir garsus praeityje kanadiečių
kilmės ledo ritulio žaidėjas Bobby Hull stebėjo Chicago Blackhawks (buvusios Hull ko-
mandos) ir Toronto Maple Leafs rungtynes, kuriose pergalę šventė čikagiečiai. 

J.�Prunskio�asmeninio�albumo�nuotr.

CLEVELAND, OH

WASHINGTON, DC
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