
A. Stonys laukia susitikimo su
Čikagos žiūrovais – 5 psl. 

Svečiuose – kovo mėnesio
,,Atžalynas” – 6 psl. 
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Yra trys dalykai, kurie pradedami, nežinant, kaip jie baigsis: tai revoliucija, karjera ir meilė – Max Ophüls

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 106 dienos

LAURYNAS R. MISEVIČIUS 

Jeigu, Tėvyne, Tave užmirščiau, mano dešinė tepa-
miršta mane... tepridžiūna prie gomurio mano lie-
žuvis, jei Tavęs neatsiminčiau, jeigu Tu man nebūtum

brangesnė už visus džiaugsmus, – tokiais Šv. Rašto Psal-
mių 137-ojo skyriaus žodžiais kunigas Tomas Kara-
nauskas  sveikino Grotto koplyčioje Portlande susi-
rinkusius į pamaldas, skirtas paminėti 101-ąsias Lie-
tuvos Nepriklausomybės metines. 

Godos Pavilanskaitės ir ,,Atžalyno” lituanistinės
mokyklos vadovės Ingos Sadaunikaitės-Kozhevnikov pa-
dedamos Gabrielė, Greta ir Dominyka atliko Erikos Ma-
sytės ,,Laisvė”. Tą akimirką visi supratome, kad netiesa,
jog už jūrų-marių gimusiems, net ir mišrių šeimų vai-
kams, nebebus svarbi lietuvybė, nors garbingiausias
101-jų Lietuvos laisvės minėjimo svečias Portlande
žurnalistas Rimvydas Valatka ir nebuvo linkęs avansu
mergaitėms palikti mūsų brangiausios šalelės tarp Ne-
muno ir Neries pilietybės.                                    – 4 psl. 

Už Lietuvos ribų – stipri lietuviška dvasia

Balandžio 3 d. Kauno „Žalgirio” arenoje – iš-
skirtinis įvykis: tarptautinė miuziklo „Žygimanto
Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda”
premjera. Specialiai dėl šio vienintelio paro-
dymo į Lietuvą iš Čikagos atskrenda net 60
dainininkų – visas  lietuvių meno ansamblis
„Dainava”. Jis susijungs su lietuviška trupe ir
ant scenos bus galima išvysti 114 žmonių. Tai
taps didžiausiu uždarų patalpų miuziklo pa-
rodymu visoje Lietuvos muzikos istorijoje ir pir-
mu tokios apimties lietuvius Lietuvoje ir už-
sienyje vienijančiu bendru scenos darbu.
Apie būsimą pasirodymą pasakoja ilgametis
„Dainavos” choro vadovas Darius Polikaitis. 

Dariau, ką jums ir„Dainavai” reiškia ši kelionė į Lietuvą ir dalyvavimas
miuzikle?

Mums dalyvavimas miuzikle Lietuvoje yra labai netikėta
ir net neįtikėtina proga! Po spektaklio parodymo Čikagoje, kur
mums teko garbė pirmą kartą dainuoti, nė nesvajojome, kad mus
pakvies į Lietuvą! Savo atvykimu mes atstovausime lietu-
viams gyvenantiems užsienyje. Jaučiame, kad ypač dabar,
prieš prigimtos pilietybės išsaugojimo referendumą, tai yra la-
bai svarbu. Norime Lietuvos gyventojams, miuziklo žiūro-
vams pateikti pozityvų užsienio lietuvių įvaizdį, parodyti,
kad lietuviškas gyvenimas, lietuviška dvasia stipriai gyvuoja
už Lietuvos ribų. Kad įvairių kartų lietuviai – ar neseniai atvykę
į JAV, ar jau gimę ir augę Amerikoje – ne tik nepamiršta Lie-
tuvos, bet ir aktyviai dalyvauja lietuviškame kultūriniame gy-
venime.                                                                                    – 2 psl. 

Pasaulio lietuvių metų pradžia Šiaurės Vakaruose

Lake Tahoe apylinkės garsėja puikiu slidinėjimo kurortu, o Heavenly bazėje Lietuvos Nepriklausomybės metinių proga Reno, NV
lietuviai surengė slidinėjimo sąskrydį.   Dariaus Kuzmicko nuotr.

Po miuziklo premjeros Čikagoje – dainaviečiai ir režisierė Anželika Cholina.                                                      Sandros Ščedrinos nuotr.



2 2019 KOVO 28 D., KETVIRTADIENIS DRAUGAS

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday 
and Saturday 

except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by
the Lithu anian Catholic Press Society, 

4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 
Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

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

Pirma klase – $340.00 • kartą per savaitę $240.00
Į Kanadą – metams $390.00 (USD) • 1/2 metų $210.00 (USD) • 3 mėn.$110.00 (USD)

Į Lietuvą paprastu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Internetinė prenumerata – metams $99.00 

TIK ŠEŠTADIEnIO LAIDA
JAV metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Į Kanadą– metams $150.00 (USD) •1/2 metų $120.00 (USD) • 3 mėn.$75.00 (USD)
Į Lietuvą  – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, prenumeratos kvitų nesiunčiame. ,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.
Administracija dirba kasdien nuo 9:00  iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

Redakcija dirba kasdien nuo 8:00 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com

Redaktorė – 
Virginija Petrauskienė

Techninis redaktorius –
Jonas Kuprys

Korektorė – 
Dalia Sokienė

Už skelbimų turinį ir kalbą neatsakome. 

Straipsnių autorių nuomonė nebūtinai 
sutampa su redakcijos nuomone.

Administracija –
skelbimai@draugas.org.,    administracija@draugas.org

Reklama – Audronė Kižytė, 
audreykizys@gmail.com, 630-805-1404

Už Lietuvos ribų
– stipri lietuviška dvasia
Atkelta iš 1 psl.

Teko girdėti, kad choristai asmeniškai daug prisideda,
kad galėtų atvykti į Lietuvą, į tą vienintelį miuziklo paro-
dymą.

Balandžio pradžia, pagal Amerikos darbo įpro-
čius, yra ganėtinai neįprastas laikas tokiai kelionei.
Choristams teks prašytis iš darbo ir naudotis savo
atostogų dienomis, o tai reiškia, kad vasarą jie turės
mažiau galimybių atostogauti su šeimomis. Labai
vertinu tokį didelį šių žmonių pasiaukojimą bendram
reikalui.

Kaip rengiatės šiam parodymui, repetuojate?
Kovo pradžioje koncertavome Čikagos lietu-

viams, ligi tol visos jėgos buvo skirtos pasiruošti tam
dideliam koncertui. Tačiau tuoj po jo kibome į dar-
bą, nes iki balandžio 3 d. liko nedaug laiko. Vyksta
intensyvios miuziklo choro partijų repeticijos ir pa-
sirengimas.

Prisiminkite miuziklo parodymą Čikagoje, kokios
mintys ir jausmai po jo praėjus jau beveik pusmečiui?

Pirmiausia buvome be galo dėkingi miuziklo kū-
rėjams, o ypač režisierei Anželikai Cholinai, kad pa-
sitikėjo mumis. Juk tai buvo rizika. Prieš bendras re-
peticijas Čikagoje nebuvo aišku, ar sugebėsime įsi-

Ar prieš antrąjį parodymą jaučiatės tvirčiau, nes jau
esate repetavę su režisiere A. Cholina?

Taip, žinoma. Bet tuo pačiu  čia slypi ir pavojus,
kad per daug „paleisime vadeles”. Todėl repeticijo-
se nuolat primenu choristams, kad tai, kas buvo anks-
čiau, jau praėjo. Kiekvienas kartas scenoje yra  nau-
jas, kiekvienas kartas turi savo iššūkius, kiekvienam
kartui reikia pasirengti. Taigi, repetuojame inten-
syviai ir labai laukiame bendrų repeticijų Kaune.

Kaip manote, kuo naudingi tokie bendri Lietuvos at-
likėjų ir Amerikos lietuvių projektai, ar reikėtų jų daugiau
Lietuvoje?

Tokie projektai yra labai naudingi ir reikalin-
gi  tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje. Mūsų tauta – pa-
plitusi po visą pasaulį. Aplinka lemia, kad mūsų pa-
tyrimai, pergyvenimai yra skirtingi. Ilgainiui, tai
gali mus skaldyti. Todėl labai svarbu, kad mes pa-
žintume ir suprastume vieni kitus. O toks pažinimas,
supratimas labai natūraliai išsivysto dirbant kartu. 

Kaip manote, kodėl lietuvių atlikėjai dažnai lankosi ir
koncertuoja Amerikoje, tačiau Amerikos lietuviai į Lietu-
vą su panašiu tikslu atvyksta retai?

Lietuviai Amerikoje labai laukia atlikėjų iš
Lietuvos ir skaitlingai lanko jų koncertus. Tie atli-
kėjai atveža gyvąją dalelę Lietuvos. O dėl atvirkšti-
nių kelionių: didesnė dalis užsienio lietuvių grupių
yra mėgėjiški, jie repetuoja, koncertuoja labiausiai
savo malonumui, laisvalaikiu. Tokioms grupėms ke-
liauti į Lietuvą yra sudėtinga dėl finansinių ir šei-
myninių priežasčių. Turi aukoti savo atostogas,
laiką su šeima, ieškoti lėšų kelionei. Tačiau yra ir lie-
tuvių atlikėjų profesionalų, kurie dirba Amerikoje.
Štai jiems būtų labai pravartu sudaryti sąlygas daž-
niau koncertuoti Lietuvoje.

Ką jūs manote apie miuziklo žanro populiarėjimą Lie-
tuvoje? Kuo, jūsų akimis, lietuviški miuziklai skiriasi nuo
tradicinių amerikietiškų?

Gyvenu Amerikoje, todėl  teko matyti tik vieną
kitą lietuvišką miuziklą. Tad sunku įvertinti. O Ame-
rikoje dėl intensyvios muzikinės ir lietuviškos veik-
los taip pat nelabai randu laiko lankyti vietinius miu-
ziklus. Tad dar sunkiau palyginti. Tačiau manau, kad
susidomėjimas miuziklo žanru yra teigiamas reiš-
kinys. Ypač  istorinių temų pristatymas šiuolaiki-
niam žiūrovui miuziklo forma. Tai įrodo tiek miu-
ziklo „Hamilton” didelis populiarumas JAV, tiek „Žy-
gimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legen-
dos”  nuostabus pasisekimas Lietuvoje. Manau, kad

labai gerai, kad lietuviški miuziklai remiasi mums
svarbiomis temomis: ar tai būtų istoriniai įvykiai
(„Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės le-
genda”, „Mindaugas Karalius”), ar tautosaka („Eglė
Žalčių karalienė”). 

Kaip Amerikos lietuviai palaiko kultūrinius renginius?
Iš Lietuvos žvelgiant atrodo, kad mecenatystė už Atlanto
–  daug labiau paplitęs reiškinys.

Tarp Amerikos lietuvių yra stipriai įsišakniju-
si rėmimo kultūra. Mūsų organizacijos, meniniai an-
sambliai išsilaiko vien tik mecenatų ir nuosavų lėšų
dėka.  Ir ši kelionė – ne išimtis. Be mecenatų tokiam
dideliam ansambliui atvykti į Lietuvą vienam va-
karui būtų sunkiai įmanoma. Esame labai dėkingi,
kad mus stipriai remia Lietuvių Fondas ir Kazickų
šeimos fondas, logistikos kompanija „Unlimited
Carrier”, taip pat JAV LB. Aktyviai prisideda ir pri-

pinti į profesionalų komandą. Ačiū Dievui, choris-
tų sunkaus darbo, režisierės, solistų ir šokėjų kant-
rybės ir geranoriškumo dėka, viskas pavyko puikiai.
Taip pat jautėme didelį dėkingumą JAV Lietuvių Ben-
druomenei bei pagrindinei organizatorei Austėjai
Sruogai, kurie ryžosi miuziklą atvežti į Ameriką.
Dirbti su Anželika Cholina buvo nuostabi proga ir
grynas malonumas. Žavėjomės, kaip ji sugebėjo iš
mūsų išgauti tai, ko reikėjo, tai ko patys nežinojome,
kad galime. Bet prisipažinsiu: pats maloniausias mo-
mentas man buvo choro nusilenkimas spektakliui pa-
sibaigus. Žiūrovai mus labai šiltai priėmė. To nesi-
tikėjau, nes visgi miuzikle atliekame antraeilį vaid-
menį, ir tai mane sujaudino.

vatūs asmenys. Štai, jau ne pirmą sykį savo lėšomis,
nereikalaudama jokio specialaus atlygio, miuziklo
parodymą paremia gerb. Gražina Liautaud. Reikia
paminėti, kad ir patys choristai aukoja ne tik savo
atostogų laiką, bet ir  iš savo lėšų sumoka dalį ke-
lionės išlaidų. Tai puikus įrodymas, kad jiems ši ke-
lionė yra reikšminga ir svarbi. Jaučiame atsako-
mybę miuziklo žiūrovams, mūsų mecenatams ir vi-
siems užsienio lietuviams. Jaudinamės, bet taip pat
ir nekantriai laukiame!

Kalbėjosi Rasa Karaliūtė,
„Promostar”

Scena iš miuziklo Auditorium Theatre Čikagoje 2018 m. spa-
lį

Už pasišventusį darbą Darius Polikaitis yra įvertintas įvai-
riais apdovanojimais.

,,Dainavos” pasirodymas su Algirdu Kaušpėdu Daley Plaza, minint Baltijos kelio 25-metį.
Sandros Ščedrinos ir ,,Dainavos” archyvo nuotraukos



mano vardą ar, palaikydama dukterimi, išbardavo dėl
ne vietoje padėto šaukštelio, kurį, žinoma, pati sau-
giai ir paslėpė chalato kišenėje. Bet užtat kiek iš-
mokau apie senatvę, kuri mane irgi netrukus pasi-
tiks su visomis vaivorykštės spalvomis! Ji, gal ir pati
to nenorėdama, man nušvietė galimą santykių su vai-
kais perspektyvą, vienatvės bedugnę, atskleidė,
kaip iš arti atrodo tas laikas, kai niekas neprisimins,
kuo tu buvai, tik matys, koks esi dabar: bejėgis, liūd-
nas arba piktas, dėkingas arba reikalaujantis vis di-
desnio dėmesio. Ir pamaldus. Galbūt. Bet veikiausiai
pragmatiškais tikslais – kad Dievas pasigailėtų ir iš-
vaduotų iš tokios būties. 

Taigi, pats laikas atgailauti. Dėl netesėto paža-
do, dėl to, kad apleidau, nes mano laiko valanda turi
kainuoti daugiau. Nes aš pati turiu vaikų, kuriais rei-
kia rūpintis, o čia – tarsi trečias vaikas, prisiimtas
globoti, nors ir už pinigus. O kur dar mama, kuria irgi
turiu rūpintis, o vaikystės draugė, kuriai irgi reikia
mano pagalbos, o giminės ir artimieji... Pasiteisini-

mai tikrai argumentuoti, ir jūs man
dar kartą priminsite, jog tai buvo tie-
siog darbas. Kaip ir paklausite apie se-
nolės artimuosius, taigi neliks viena be
priežiūros. Taip, puikiai žinau, kad
artimųjų senolė turi apsčiai:  vaikai,
anūkų bent šeši, ir visi prie pinigo, va-
žinėja po svečias šalis pailsėti, pra-
mogauti. O kodėl gi ne, visi turi tokią
teisę. Todėl ir samdo slaugę, kad galė-

tų gyventi oriai. 
Tačiau vis dėlto jaučiuosi kalta išdavusi savo se-

nąją draugę, todėl, atgailaudama, kartą per savaitę
įmetu į jos pašto dėžutę atvirlaiškį su keliais saki-
niais, na žinote, tokiais apie nieką, tačiau jaučiu, kad
ne tai svarbiausia. Kai ją lankydavau, kaskart tik-
rindavo pašto dėžutę ir nusivildavo, nieko joje ne-
radusi. Susigraudindavau nuo jos padūsavimo, kad
visi ją pamiršo, niekam nereikalinga, niekas nepa-
rašo, ir labai apsidžiaugdavau, kai pamatydavau rek-
laminių skrajučių mėtytojų dėmesį Veronikos paš-
to dėžutei. Ji visada priimdavo visus pasiūlymus la-
bai asmeniškai. Pastarąjį kartą abi atidžiai skaitėme
reklamą salsa ritmu ir skaniai juokėmės. Kaip tik
mums. Taigi žinojau, kad tikrai ras ir mano laiške-
lį:  „Miela Veronika, pas mus šviečia saulė.  Oras pui-
kus, tad smagu pasišildyti jos spinduliuose. O Jūs jau
turbūt buvote kieme? Būkite atsargi prie gatvės, ma-
šinos taip greitai laksto. Linkiu kuo geriausios svei-
katos. Ir Dievulio palaimos. Jūsų angelas. ”

Turėjau draugę. Gal pamenate? Pa-
sakojau apie ją kažkada. Labai
miela devyniasdešimtmetė senolė,

kas penkias minutes manęs klausinė-
jusi, koks mano vardas. Žinoma, pa-
sakydavau savo vardą, tik ji vis tiek ma-
nęs juo niekada taip ir nepavadino, už-
tat pakrikštijo savaip – angelu. Gal to-
dėl, kad buvau vienintelis žmogus,
kurį ji per dieną pamatydavo ir galė-
davo pasijusti, kaip pati sakė, gyva. Mes pasišne-
kučiuodavome, iš lėto pasivaikščiodavome kieme.  Iš-
lydėdama mane vis klausė, ar ateisiu rytoj. Ir nuo-
širdžiai atsakydavau, kad taip, tikrai ateisiu.  Ir at-
eidavau. Ištisą pusmetį ateidavau, tiek, kiek truko
mūsų draugystė. Tačiau Pelenų trečiadienį atsi-
sveikindama ir vis taip pat pažadėdama jai, kad tik-
rai ateisiu rytoj, žinojau, kad pažado netesėsiu. Štai
jau kone mėnuo, kai išdaviau mūsų draugystę. Ko-
dėl? Dėl pinigų. 4 eurai už valandą su žmogumi, ser-
gančiu Alzheimerio liga, paruošiant jam pietus, pa-
sivaikščiojant lauke, patvarkant namus – toks dar-
bo įkainis ilgainiui pasirodė nevertas tolesnės drau-
gystės. Ir taip angelas virto liuciferiu. Šitaip jau aš
pati save pakrikštijau, ir galite manęs neguosti sa-
kydami, jog tai nebuvo tikra draugystė, o tik darbas,
už kurį gaudavau neadekvatų atlygį.  Ne tik darbas.
Juk prisirišau nuo pat pirmos dienos, ir net pamilau
tą mielą, šmaikščią ir gyvenimo išminties kupiną mo-
terį. Ir buvo visai nesvarbu, kad ji pamiršdavo
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„Pilietybė – ne sugulovė”, „Pilietybė –
žmona, kuri gali būti tik viena”: tai tik
keletas vaizdingų metaforų, kuriomis
viešuose pasisakymuose savo šlubuo-
jančius argumentus bando paramsty-
ti Pilietybės išsaugojimo priešininkai. 

Epitetais „iš žmonų gyvenimo” pok-
ši ir kaukši tiek etatinių ..Face-
book” komentatorių krumpliai,

tiek ir patyrusių politikos apžvalgi-
ninkų, garbių teisininkų ir kandidatų
į Prezidentus lūpos. Nieko nuostabaus
– Referendumas dėl Pilietybės išsau-
gojimo jau visai čia pat, todėl opo-
nentams reikia kuo išvaizdesnių me-

taforų, kad balsuojantys gegužės 12 d.,
neduokdie, savo žmonoms daugybiškai
nenusidėtų. Tačiau gana ironizuoti. Iš-
saugota Pilietybė – ne žmona, o raktas
sugrįžti namo. 

Kuomet mūsų patys artimiausi,
tie, kuriais pasitikime be išlygų, iš-
vyksta – mes paliekame jiems raktą
nuo namų sutartoje vietoje. Po durų ki-
limėliu, po gėlių vazonu ar virš trobos
durų staktos. Kasdieniame gyvenime
dažnai nutinka, kad išvažiuojantys,
ypač jaunesni, nežino, kiek truks jų ke-
lionė po margą svietą. Išsaugota Pi-
lietybė – tarsi tas raktas, paliktas
jiems namiškių. Ir tegu. Tegu važiuo-
ja, mokosi, pažįsta, atranda, dirba ir už-

dirba. Tegu realizuoja savo talentus,
ambicijas, tegu tampa turtingais, įta-
kingais ir tiesiog laimingais. Argi ne
to kiekvienas mūsų linkime savo vai-
kams? Svarbiausia, kad išvažiavę ži-
notų, jog namų durys jiems neuž-
trenktos ir spyna nepakeista. Tegu
žino, kad jie visuomet laukiami, o
raktas nuo namų jų laukia įprastoje
vietoje. Išsaugota Pilietybė – tarsi tas
raktas, paliktas jiems namiškių. Rak-
tas sugrįžti namo, kuriuose jie visuo-
met laukiami. Neužtrenkime durų,
nes tie „jie” nėra svetimi atėjūnai, o
jūsų tautiečiai – broliai, seserys, vai-
kai bei anūkai. Ir jūsų mylimos žmo-
nos. 15min.lt

Paskirta nauja LKRŠ generalinė direktorė

Lietuvių kata-
likų religinės
šalpos (LKRŠ)

direktorių valdy-
ba, atsiliepdama
į besikeičiančius
iššūkius remti lie-
tuvišką katalikiš-
ką veiklą per pro-
jektus Lietuvoje
ir išeivijoje, pa-
skyrė buvusią Di-
rektorių valdybos narę Jūratę Žukauskienę iš New Yorko į generalinės
direktorės pareigas. Liekame dėkingi Josephine Senken ir Salvijui
Kungiui už jų ilgametį pasiaukojantį darbą Religinės šalpos rašti-
nės administracijos darbuose.

LKRŠ per 57 metus ir toliau įgyvendina savo misiją, dalindama
surinktas lėšas ir skatindama iniciatyvas, skirtas tarnauti žmonėms,
kuriems labiausiai reikia paramos. Mes remiame katalikišką ug-
dymo, religinę ir karitatyvinę veiklą Lietuvoje ir išeivijoje. Esame
dėkingi visiems, kurie remiate Religinę šalpą, ir kviečiame jungtis
prie mūsų visus, norinčius įnešti gėrio į kitų žmonių gyvenimus.

Prel. Edmundas Putrimas
LKRŠ direktorių valdybos pirmininkas

Vaidas Matulaitis:

Pilietybė – ne žmona,  o raktas sugrįžti namo

Vaidas Matulaitis – Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės valdybos narys ir
Estijos Lietuvių Bendruomenės pirmi-
ninkas.                                      

Vaidas Matulaitis
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Atkelta iš 1 psl.

Visgi, pa dedant Agnei Gurevičienei ir kitiems
Lietuvos patriotams-diplomatams, vis daugiau Ame-
rikoje gimusių mūsų tautiečių atstato savo Konsti-
tucijoje apibrėžtą teisę įsirašyti į LR piliečių gretas.
Na, o jei visi išeivijoje apsigyvenę lietuviai taptų to-
kie, kaip šauni mūsų bendruomenė ,,Rožių mieste”,
net ir pats 1990 metų Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signataras, esu įsitikinęs, nebebalsuotų prieš vi-
sos lietuvių išeivijos Lietuvos pilietybes išsaugojimą.

Pasaulio lietuvių metų pradžia Šiaurės Vakaruose

Šiemet pagrindiniu prelegentu Lietuvos Nepriklausomybės
101-ųjų metinių minėjimams Portlande ir Los Angeles
buvo  žinomas žurnalistas Rimvydas Valatka (k.).

Portlando LB valdyba šiais metais baigia savo kadenciją, po 6 metų Ingrida Misevičienė
(antra iš d.) perleis vadovės poziciją naujam kandidatui(-ei).

Lietuvos Nepriklausomybės metinių paminėjimui skirta-
me poledinės žūklės renginyje Fraser dalyvavome ir mudu
su Roku-Saboniu, pirmąsyk išbandžiusiu meškerę.

Smagiausia Baltijos vakaro dalis  po numatytos programos buvo bendri šokiai ir žaidimai
ratelyje baltų motyvais. Dariaus Kuzmicko nuotraukos

Tarp įvairių Baltijos tautinių pasirodymų išsiskyrė „Aitvaro”
šokių grupė (vadovė Luana Žalpys – antra iš d.).

Kita stotelė – Nevada

Pasaulio lietuvių metams skirti  Lietuvos Ne-
priklausomybės paminėjimo renginiai tęsėsi ir va-
sario savaitgalį… Nevados valstijos Tahoe kurorte
Heavenly slidinėjimo bazėje vietinės Reno, NV Lie-
tuvių Bendruomenės suorganizuotame, ko gero, po-
puliariausios Šiaurės Vakaruose žiemos sporto šakos
sąskrydyje. Po kerinčios gamtos prieglobstyje 3 ki-
lometrų aukštyje praleistos dienos vakarais rinkomės
aptarti svarbiausių vos prieš 5 metus pradėjusios kur-
tis JAV LB Nevados apylinkės reikalų, padėti 2018 m.

rudenį išrinktai pirmininkei Laimai Etchegoyhen
kuo greičiau susigaudyti šios pačios didžiausios
Šiaurės Amerikos lietuvių visuomeninės organiza-
cijos veikloje.

Susitikimai Colorade

Lietuvos Nepriklausomybės proga į Colorado
valstijos kalnų Grand Lake ežerą jau vėl – antrus me-
tus paeiliui – saulėtą sekmadienio rytmetį rinkosi po-
ledinės žvejybos mėgėjai. Jauniausias tarp 20 daly-
vių buvo 3 metukų Rokas-Sabonis, pramokęs svar-
biausių žiemos žūklės paslapčių iš užkietėjusių kal-
niečių-žvejų. Nuo šio amžiaus pradžios viename
garsiųjų Colorado kurortinių miestelių Fraser lie-
tuviai tarp  vietinių gyventojų sudarė vos ne trečdalį,
o vienintelė valdiška biblioteka užsakinėjo spaudą iš
Lietuvos. Nors Rytų pakrantė gali pasigirti di-
džiausiu lietuvių imigrantų skaičiumi istorijoje vi-
sos Amerikos mastu, turbūt visos šalies teritorijoje
nėra jokio kito miesto, kur vienu metu apsigyventų
tiek daug ,,trečiabangių”. 

O kodėl ne, jei darbo slidinėjimo kurortuose ne-
trūksta ne  tik žiemos sezono metu, gamta kaip ne iš
šio pasaulio, grynas Eldorado – ne veltui Virgis Sta-
kėnas Coloradui paskyrė vieną gražiausių savo dai-
nų. Prieš ketvirtį amžiaus įsitikinau, kad iš Kauno
neįmanoma išvažiuoti, liekam kauniečiais, nesvar-
bu, kur bebūtume, na o prieš penketą metų apsigy-
venus Portlande pajutau, kad šį miestą be galo sun-
ku palikti, tačiau šįkart supratau, kad jei nebūtų buvę
Portlando-Oregono, ko gero, be menkiausios abejo-
nės rinkčiausi Coloradą!... Kartais atrodo, kad tikrai
esu po laiminga žvaigžde gimęs, nes kaip kitaip pa-
aiškinti, kuomet išvakarėse sninga kaip iš gausybės
rago (būtent taip buvo pakeliui iš Denverio penkta-
dienį į kalnų kurortus Fraser bei Winter Park), o pa-
čią žvejybos dieną ant Grand Lake ledo išaušo pui-
kiausias šeštadienis – lyg vidurvasarį švietė saulu-
tė ir jokio vėjo! Tai net įdegti suspėjau, nors ir vi-
duržiemis! 

Prie visų gamtos malonumu dar netgi sniegaei-
giu praskriejome, na o į namus pas Daivą su buvu-
siu ilgamečiu Lietuvių Bendruomenės pirmininku
Romu Zablecku sugrįžtant vėl jokių sniegų ir kamš-
čiai keliuose buvo, kaip nekeista, į kitą pusę – iš Den-
verio į kalnus, bet ne atgal. Ir ką sau galvojate?! Iš-
skridus mudviems su Roku į Portlandą, rytojaus rytą
Coloradą vėl sukaustė sniego pūgos, o mes laimingai
sugrįžome į Oregoną ir pasitikome pavasarį! 

Baltų šventė Portlande

Amerikai pagal kalendorių oficialiai pasitikus
pavasarį (kovo 21 d.) –  pats metas bendrai Baltijos tau-
tų vakaronei. Praėjusį šeštadienį Portlando apylin-
kėse aspigyvenę lietuviai, latviai ir estai rinkosi į, ti-
kėsimės, kasmetine tradicija nuo šiol tapsiantį ren-
ginį. Tautiniai šokiai, dainos, žaidimai – buvo ką veik-
ti ir mažiems, ir dideliems, o dalyvių amžius  – nuo
3 iki 93 metų. Ar ir prabėgus 30 metų prisimename
legendinį Baltijos kelią, suvienijusį visų trijų Balti-
jos seserų Laisvės siekį, kuriam buvo lemta išsipil-

dyti? Portlando ir pietvakarių Washingtono estai, lie-
tuviai ir latviai į šį klausimą vieningai atsakė – taip.
Kaip ir prieš 3 dešimtmečius pakeliui į Nepriklau-
somybę, kuri, tikėsimės, lydės visas tris Baltijos se-
ses per amžius. 

Heavenly Ski Resort Nevadoje. 

PORTLAND, OR
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Filme  karaliauja tyla, gamtos didybė
ir žmogaus akistata su  galinga ledynų sti-
chija. Kokia buvo kūrybos idėja ir kodėl bū-
tent ėmėtės įgyvendinti šį siužetinį pasa-
kojimą  kino  juostoje?

Filmo ,,Moteris ir ledynas” idėja
kilo iš nuostabos, išgirdus apie lietuvę
mokslininkę Aušrą Revutaitę, jau dau-
giau nei trisdešimt metų gyvenančią
Tian Šanio kalnuose, milžiniško, at-
šiauraus Tuiuksų ledyno papėdėje.

Kas atvedė trapią moterį į aukšti-
kalnes, kur viešpatauja amžinas šaltis
ir kur sunkiai išgyvena bet kokios gy-
vybės formos? Kaip išgyventi visiško-
je vienatvėje? Kaip žmogaus buvimas
keičia ledynus ir kaip ledynai keičia
žmogų? Šitie ir daugelis kitų klausimų
tapo būsimo filmo atspirties tašku.

Turbūt nelengvos buvo filmo kūrimo są-
lygos, nebylus bendravimas, kai  per trum-
pą laiką turi pereiti savo herojės gyvenimo
pėdsakais, jos kasdienio gyvenimo ritmu, pri-
sitaikyti prie jos aplinkos?

Pasiekti filmo heroję nebuvo leng-
va. Trijų su puse tūkstančių metrų
aukštyje esančią glasiologijos stotį ga-
lima surasti tik įveikus vingiuotą, su-
dėtingą, permainingą, akmenis ir ply-
šiais nusėtą kelią. Žmogaus organiz-
mas, neprisitaikęs gyventi tokiomis są-
lygomis, ima priešintis. Nepakelia-
mas galvos skausmas, dusulys, nerimo
arba neapsakomo nuovargio priepuo-
liai lydėjo mus visos ekspedicijos metu.
Dar reikia paminėti ir šaltį, drėgmę,
permainingą orą, kai skaidrų dangų
vos ne akimirksniu aptraukia tiršti de-
besys ir prasideda audra su čia pat,
prieš tavo akis sprogstančiais žaibais
ir liūtimi. Ir staiga, netikėtai ją kei-
čiančia sniego pūga.

Kalnuose viskas kiekvieną aki-
mirką kinta – šviesa, spalvos, tempe-
ratūra, drėgmė, maišosi visi metų lai-
kai. Tik viena niekada nekinta – tai vie-
natvė. Nenorėjom jos ardyti savo klau-
simais ar bereikalingais pokalbiais.
Aušra kalnuose neturi su kuo kalbėti,
tik su šuniu Altu, kate Alisa ir savim,
todėl, siekdami tiesos, nei kalbėjom,
nei kalbinom.

Koks yra Jūsų žiūrovas? Ar visada lie-
kate jo suprastas, ar susitikimuose su skir-
tingų kartų žmonėmis netenka  vis pasakoti
apie tas gilumines kūrybos mintis, kurias gal-
būt šiuolaikinis žmogus nepajėgus iš kar-
to apčiuopti?

Mano filmai labai paprasti. Juose
nėra nei paslėptų mįslių, nei nesu-
prantamų, formalių eksperimentų ar

Audrius Stonys: „Visi mes esame panašūs...”

Lietuviškų filmų antologijose vi-
duriniosios kartos kino režisierius
Audrius Stonys pristatomas kaip

vienas  kūrybiškiausių ir produkty-
viausių  kino autorių. Profesionalūs
kino kritikai apie jo kūrybą rašo:
,,Audriaus Stonio kino darbuose dera
raiškiai įvaizdinti būties apmąstymai
ir šiurkšti kasdienybė, atsitiktinumai,
eksperimento dvasia  ir ištikimybė sa-
vai autorinei kino kalbai”. Lietuviškos
dokumentikos kino festivalio Čikagoje
žiūrovams bus puiki proga tuo  įsiti-
kinti pamačius vieną naujesnių  šio re-
žisieriaus darbų  ,,Moteris ir ledynas”.
Dokumentinė juosta pasakoja apie
moterį mokslininkę, kuri pasirinkusi
tylą ir vienatvę, daug metų gyvena
kalnuose. Prieš filmo premjerą Čika-
goje  apie šį labai poetišką ir originalų
kino pasakojimą kalbėjomės su reži-
sieriumi Audriumi Stoniu. 

giliamintiškų filosofinių apmąstymų.
Visada stengiausi dalytis tuo, kas mane
žavi. Bažnyčios bokštas, ežero gelmėje
paskendęs senovinis varpas, ledo ur-
vuose visomis vaivorykštės spalvomis
spindintys skliautai, šviesoje šokantys
iš kažkur atklydę vabzdžiai. Ir žinoma
žmogus. Vienišas, stiprus, silpnas, ieš-
kantis prasmės, senas ir jaunas. Jei žiū-

rovas lieka abejingas kadre spindinčiai
kalnų didybei arba lede sustingusiai pe-
teliškei, tai mano paaiškinimai nieko
nepadės. Kiekvienas turi laisvę priimti
filmą ir jį atmesti. Tie, kas ieškos in-
formacijos ir paaiškinimų, manau liks
nusivylę. Tie kuriems patinka skaity-
ti vaizdus, manau kažką tikrai sau at-
ras.

Lietuvos parama
užsienio
lituanistinėms
mokykloms

Š
vietimo, mokslo ir sporto ministe-
rija užsienio lituanistinių mokyklų
projektams šiemet paskirstė beveik

300  tūkst. eurų. Už šiuos pinigus vaikai
atvyks į vasaros stovyklas ir ekspedici-
jas Lietuvoje, mokyklos pirks vadovėlius,
grožinę literatūrą lietuvių kalba, tautinius
kostiumus ir kitą tautinę atributiką, bus
tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos
mokyklomis, tobulinama mokytojų kva-
lifikacija, vyks kiti edukaciniai renginiai Lie-
tuvoje ir užsienyje.

„Atrenkant finansuotinus projektus
vienas iš prioritetų buvo veiklos, kurios ska-
tina mokinių motyvaciją mokytis lituanis-
tinėje mokykloje. Labai džiaugiamės, kad
lituanistinės mokyklos stiprėja, aktyviai da-
lyvauja projektų konkurse, labai intensyviai
bendradarbiauja su Lietuvos mokyklo-
mis, vaikams ir šeimoms pasiūlo pa-
trauklios veiklos”, – sako švietimo, moks-
lo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.  

Projektų konkurse finansavimą ga-
vęs Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

Švietimo reikalų komisijos projektas
„Stovykla – Pasaulio Lietuva” vasarą į sto-
vyklą Lietuvoje sukvies vaikus iš viso pa-
saulio lituanistinių mokyklų. Mokinių
mainus surengs Argentinos lietuviai ir
Radviliškio Lizdeikos gimnazijos gimna-
zistai: iš Argentinos atvykę jaunuoliai
kelias savaites mokysis Radviliškio Liz-
deikos gimnazijoje, gyvens gimnazistų
šeimose, po to gimnazistai iš Radviliškio
vyks į Argentiną pas naujuosius draugus.

Siekdamos tarpusavio bendradar-
biavimo ir glaudesnių ryšių su Lietuvos
mokyklomis, lituanistinės mokyklos „Bitė”
iš Londono, „Trys spalvos” iš Islandijos,
Kovo 11-osios mokykla iš Airijos,  Ško-
tijos lietuviška mokykla, Ispanijos litua-
nistinė mokyklėlė bei „Jūros arkliukai” iš
Egipto kartu su Senamiesčio mokykla iš
Ukmergės ir Šiaulių V. Kudirkos mokyk-
la parengė turiningą vasaros stovyklos
programą Lietuvoje.

Prahos lituanistinė mokykla „De-
besynas”, Italijos ir Prancūzijos lietuviai
pakvies į renginius apie M. K. Čiurlionį.
Danijos Lietuvių Bendruomenės Jyl-
land&Fyn ir lituanistinės mokyklos „Spar-
nai” projektas „Kalu kalu pasaką” orga-
nizuos renginį, į kurį pasikvies mokinių ir
mokytojų iš kitų Danijos, Hamburgo ir
Londono lituanistinių mokyklų.

Liuksemburgo I Europos mokyklos

projektas „Esu žmogus iš Lietuvos (sau,
tėvynei, pasauliui)” vaikus pakvies į kū-
rybinio rašymo dirbtuves ir darbų kon-
kursą, bus išleista elektroninė knygelė, su-
kurtas poezijos spektaklis.

Paremta plati Kaliningrado lietuvių
vaikų kultūrinė programa: bus surengtos
pažintinės išvykos į Klaipėdos kraštą, kū-
rybinė stovykla Lietuvoje, meno festiva-
liai ir kt. 

Lituanistinėse mokyklose įvairiais
renginiais bus pažymėti ir Pasaulio lietuvių
metai.

Iš viso konkursui šiais mokslo me-
tais pateiktos 92 paraiškos iš 21 pasau-
lio šalies. Finansavimas skirtas 82.

Užsienio lietuviškų mokyklų nefor-
maliojo lituanistinio švietimo projektų
konkursą Švietimo, mokslo ir sporto mi-
nisterija organizuoja kasmet. Juo siekiama
skatinti užsienio lietuvius, lietuvių kilmės
užsieniečius ir užsieniečius mokytis lie-
tuvių kalbos, Lietuvos valstybės istorijos,
kultūros, pažinti Lietuvą, taip pat suda-
ryti sąlygas saviraiškai lietuvių kalba, stip-
rinti ir puoselėti lietuvybę. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministe-
rija kuruoja 10 lietuviškų formaliojo ug-
dymo mokyklų ir daugiau nei 200 pa-
saulio lituanistinių mokyklų veiklą.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inf. 

Kino režisieriui Audriui Stoniui šio filmo kūrimo sąlygos buvo sudėtingos. Kaip pats sako,
norint pasiekti filmo heroję, reikėjo įveikti vingiuotą, sudėtingą, permainingą, akmeni-
mis ir plyšiais nusėtą kelią, vedanti į  trijų su puse tūkstančių metrų aukštyje esančią gla-
siologijos stotį.

Kadrai iš Audriaus Stonio filmo ,,Moteris ir ledynas”. Mokslininkė Aušra Revutaitė kalnuose neturi su kuo kalbėti, tik su šuniu Altu, kate
Alisa ir savimi. Asmeninio archyvo nuotraukos 

Kokio susitikimo tikitės su Čikagos
žiūrovais? Gal būt atsižvelgdamas į tam
tikras geografines vietas ir jų gyventojus,
pats parenkate savo filmus kino peržiū-
roms?

Nerenku filmų pagal geografines
koordinates. Esu rodęs savo filmus
Bangladeše, Indijoje, Japonijoje, Bra-
zilijoje, Irane ir dar daugelyje pasaulio
vietų. Pristatydamas filmus ir ben-
draudamas su žiūrovais, vis įsitikinu
kokie mes esam panašūs. Tiek Dhaka,
tiek Havanoje ar Paryžiuje žmonės
myli, svajoja, abejoja ir ieško atsakymų
į svarbiausius klausimus. Jei kažką at-
randa mano filmuose, džiaugiuosi.

To paties laukiu ir iš susitikimo su
Čikagos žiūrovais.

Ačiū už pokalbį.

Režisieriaus Audriaus Stonio
filmu „Moteris ir ledynas”
balandžio 24 d., trečiadienį,
7 val. v.  Cho  pin teatre (1543
W Division St., Chicago, IL
60642) atidaromas lietuviš-
kos dokumentikos festivalis.
Apie kitus filmus pranešime
netrukus.
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Redaktorės žodis

Per Užgavėnes išvarėme žiemą, todėl ir atėjo pavasaris. Pamokose jau pavasarinės te-
mos: gamtos nubudimas, sugrįžtantys paukščiai, vyšnių žydėjimas, pavasario gėlės, ait-
varai padangėse. Skardus vaikų krykštavimas žaidimų aikštelėse. Linksmos pavasario
dainelės muzikos pamokose. Įvairūs darbeliai pavasario tema. Pats rimčiausias darbas

– lietuvių kalbos viktorina 2–7 klasių mokiniams. Džiaugiamės, kad vaikai rimtai mo-
kėsi ir daug naujo sužinojo apie lietuvių kalbą. Daugiausiai klausimų atsakė septintos
klasės mokinė Sofija Vorobjovas ir ketvirtokas Jokūbas Koubayati. Už puikias žinias jiems
įteikti pagyrimo raštai ir dovanėlės. Kiekviena diena mokykloje – vis nauji atradimai.

Mokytoja Marija Dainienė

AT Ž A LY N A S
Lietuvių mokykla Vašingtone

„Auk, žydėk, klestėk ir savo Tėvynę mylėk!” 
Stiebkimės, tieskime rankas į viršų lyg žali medžiai į dangų, aukime savo mintimis
ir tobulėkime savo dvasia, gerais darbais puoškime save ir garsinkime Tėvynę.

MANO LIETUVA

Vyšnių sodas
– Mama, kas  šioje nuotraukoje stovi tarp žiedų?

 – klausia mano ketverių su puse metukų dvynės duk-
rytės, žvelgdamos į mano rankoje laikomą nuo-
trauką.

– Čia jūsų promočiutė, mano močiutė, – bandau
paaiškinti žodžio „promočiutės” reikšmę. Mergai-
tėms, dar niekad nebuvusioms Lietuvoje ir tik in-
ternetu su savo močiute bendraujančioms kartą per
savaitę, sunku suprasti, ką reiškia lietuviškas žodis
„promočiutė”.

Vaikų klausimas paliečia mano galvoje tūnan-
čią prisiminimų skrynią ir pamažu atveria jos
dangtį.

– Jeigu jums, dukrytės, įdomu,  aš galiu papa-
sakoti apie savo nuostabią močiutę, jūsų promočiu-
tę.

– Taip, mama! O kodėl pročiutė (tik taip dukry-
tės ištaria promočiutė) stovi tarp gėlių? 

– Tai ne gėlės, o vyšnių žiedai. Promočiutė buvo
nufotografuota jos mylimiausioje vietoje – vyšnių
sode. 

Mano mintys žaibo greičiu skrieja tūkstančius
kilometrų nuo Washington, DC, kur aš, mano vyras
ir mū sų trys vaikučiai dabar gyvena, į Lietuvą, į
Šiaulių kraštą, kur aš gimiau ir augau. Jau 18
metų, kai aš  iš  smalsumo ir nenumaldomo noro pa-
žinti pasaulį atskridau į New York, paskui trauki-
niu – į Washington, DC – Amerikos valstijų sostinę.

– Mama, tai ar tu mums papasakosi apie pročiutę
ir jos vyšnių sodą? – staiga išgirstu dukryčių balsus,
pertraukiančius mano minčių giją.

– Taip, žinoma, – ir susimąstau nuo ko pradėti.
Mano močiutė – baba – (kaip ją vadino visi anū-

kai) gimė 1920 metų pavasarį Lietuvoje, žydint vyš-
nioms. Nenuostabu, kad ji visą gyvenimą žavėjosi
vyšnių žydėjimu ir  įdiegė šią meilę savo keturiems
vaikaičiams: man, mano vyresnei seseriai ir mūsų
dviem pusbroliams. Aš ir dabar nepraleidžiu nė vie-
no pavasario neaplankiusi su šeima garsiojo Was-
hingtono vyšnių žydėjimo festivalio. Vyšnių mede-
liai 1912 metais buvo padovanoti japonų Washingtono
miestui kaip draugystės ženklas. Japoniškos vyšnios,
nors ir labai gražios, bet ne tokios nuostabios kaip
mano babos vyšnių sode. Babos vyšnios aukštos, kai
pražysta, matosi net iš labai toli, visi kaimynai džiau-
giasi sodo grožybe. Vyšnių medeliai ne tik džiugina
savo grožiu, bet svarbiausia jie veda vaisius – sul-
tingas saldžias dideles uogas. Mūsų, anūkų, parei-
ga – kiekvienais metais lipti į vyšnias ir kabliais pri-
tvirtintais kibirais rinkti prisirpusias, nenusakomo

Mokyklos šeimų projektas „Rašau savo šeimos
istoriją – AŠ IR LIETUVA”. Kiekviena šeima turi ką
įdomaus papasakoti. Ir nebūtinai pasakoti kelių
kartų visą gyvenimą, kartais gali būti ypač gražus
ir prasmingas vienas gyvenimo epizodas, vienas
žmogus, vienijantis visą giminę, turintis daug pa-
tirties, kurį mena kelios kartos. Siūlome paskai-
tyti Irmos Petrauskaitės-Houck pasakojimą apie
močiutės vyšnių sodą.

Kovas  Nr. 25

skonio vyšnias. Surinktas uogas reikėdavo per-
rinkti ir paruošti uogienei virti.

Vyšnių skynimas ir uogienes virimas būdavo
mūsų šeimos tradicija, suburianti mažą šeimą dar-
bui ir bendravimui. Atvažiuodavo mamos brolis su
šeima, prisijungdavo dvi babos seserys. Visi pasa-
kodavo praeities istorijas ir liūdnas, ir linksmas, post-
ringaudavo apie politikus ir aptardavo kaimynų gy-
venimus. Viena iš tų laikų istorija apie gražaus ba-
bos vyšnių sodo atsiradimą. 

Mano močiutė augo aštuonių vaikų šeimoje, be-
siverčiančia žemdirbyste. Baba turėjo penkis brolius
ir dvi seseris. Du broliai anksti mirė,  net nesulau-
kę trisdešimties metų, o likę broliai ir seserys nu-
gyveno gražų gyvenimą ir išėjo iš šio pasaulio su-
laukę garbingo amžiaus. 

Būdama 24 metų, močiutė įsimylėjo netoli gy-
venančio ūkininko sūnų ir po kelerių metų jie lai-
mingai susituokė. Jaunavedžiai nusipirko  žemės ir
pradėjo statytis savo namus. Statyti padėjo visi mo-
čiutės broliai ir per vieną vasarą buvo pastatytas gra-
žus dviejų galų gyvenamasis namas ir tvartas su dar-
žine. Naujų namų įkurtuvėms močiutės mama pa-
dovanojo 10 mažučių vyšnių ūglių, kurie buvo pa-
sodinti gale namo ir aptverti gražia tvorele. Mažus
medelius močiutė su seneliu globojo, saugojo nuo zu-
ikių ir kitų graužikų, aprišdavo žiemos metu sku-
durais, kad neiššaltų.  

Deja, vos praėjus trejiems metams po naujų sta-
tybų ir pagaliau jaunai šeimai, bandančiai atsisto-
ti ant kojų, vieną vėlų vakarą į senelių namus,
slapstydamasis, kad niekas nematytų, atbėgo geras

Irma Petrauskaitė-Houck su dukromis.  
Šeimos albumo nuotr.

senelio draugas ir pranešė, kad gauti nauji žmonių
sąrašai, kurie bus išvežami į Sibirą rytoj ankstų rytą.
Tuose sąrašuose buvo ir mano senelių pavardės. Mo-
čiutė su seneliu kiek spėjo per kelias valandas susi-
rinko būtiniausius daiktus ir vidury nakties pabėgo. 

Žmonės pasakojo, kad apie 4 valandą, paryčiais,
į  senelių namų kiemą atidardėjo  enkavadistų sun-
kvežimiai,  pasiryžę išvežti iš gimtų namų jauną šei-
mą, bet dideliam jų nusivylimui šeimininkų na-
muose nebuvo.

Seneliai apsigyveno Telšių rajone, tuo metu
naujai sukurtame kolūkyje,  bet gyventi buvo neap-
sakomai sunku. Močiutė tuo metu laukėsi pirmagi-
mio ir gimtų namų palikimas, nenumaldoma baimė
būti pagautiems, turėjo įtakos ir vaikelio sveikatai.
Mergaitė gimė su širdelės yda, kuri lėmė mano tetos
ankstyvą mirtį, gyveno tik 25 metus. 

Po trejų metų, gyvenat svetur,  senelius „aplan-
kė gandras” ir atnešė jiems dvynukus: mano mamą
ir dėdę. Sunkios gyvenimo sąlygos palaužė močiutės
sveikatą ir po dvynukų gimimo ji labai sirgo, visi gal-
vojo, kad tikrai neišgyvens. Iš Šiaulių atvažiavo vie-
na iš močiutės seserų ir kelis mėnesius prižiūrėjo
naujagimius. Visų džiaugsmui, močiutės sveikata pra-
dėjo taisytis ir po trijų mėnesių ji jau pati galėjo pri-
žiūrėti savo vaikučius.

Po J. Stalino mirties,  truputį „atšilus” politinei
Lietuvos situacijai, seneliai grįžo į savo gimtinę. Visi
jiems priklausantys pastatai buvo nugriauti, bet
per stebuklą vyšnių sodas buvo nesunaikintas, dabar
jau su suaugusiomis, aukštomis vyšniomis. Seneliai
vėl pradėjo kurtis savo gimtoje vietoje. Močiutė įsi-
darbino kolūkyje, senelis – Šiaulių medienos apdir-
bimo fabrike. Po kiek laiko nusipirko jų buvusių
namų vietoje pastatytą mažą namuką, o svarbiausia
galėjo vėl rūpintis ir džiaugtis vyšnių sodu. Senelis,
visada domėjęsis sodininkyste, prisodino naujų vyš-
naičių, po suaugusiomis vyšniomis pasodino ser-
bentų, agrastų krūmų. Vyšnių sodas atsigavo, iš-
gražėjo, pavasariais visus aplinkinius džiugindavo
savo nuostabiais  žiedais.   

Tik gaila, kad neilgai teko seneliui džiaugtis savo
sodu, vieną vakarą, važiuojant dviračiu namo iš dar-
bo, jis buvo kliudytas pravažiuojančios mašinos ir
mirė įvykio vietoje. Močiutė, likusi be vyro, nepalūžo,
užaugino tris vaikus, iki pensijos dirbo kolūkyje ir
puoselėjo senelio paliktą vyšnių sodą.

Mano močiutė, niekad nelankiusi mokyklos,
galėjusi parašyti tik savo vardą ir pusę pavardės, buvo
neapsakomai šviesus žmogus, gerbiamas visame
kaime už jos darbštumą, sąžiningumą ir sumanumą.
Aplinkiniai gyventojai eidavo prašyti jos patarimų
ūkio ar asmeniniais klausimais, atbėg davo bėdos iš-
tikti, nes močiutė niekada neatsisakydavo padėti.

Palaužta negailestingos ligos  ma no močiutė at-
sisveikino su šiuo pasauliu, bet aš tikiu, kad ji dabar
gyvena rojuje. Po jos mirties praėjo 20 metų.  Mano
tėveliai suremontavo močiutės namus ir toliau pri-
žiūri šeimos relikviją – vyšnių sodą. Tiesa,  jau senos
vyšnios  mažai beduoda vaisių, bet vis dar kiekvie-
ną pavasarį puošiasi  žiedais. 

– Dukrytės, ar patiko mano pasakojimas apie pro-
močiutę ir jos sodą? – klausiu savo mergaičių, tik-
riausiai nesupratusių dalies istorijos. 

– Taip, mama, šūkteli abi kartu ir nubėga žais-
ti. O mano galvoje pamažu užsiveria prisiminimų
skrynelė ir bręsta planas, kaip visa mano šeima skri-
sim šiais metais aplankyti mano tėvelių ir gražiojo
babos vyšnių sodo.

Irma Petrauskaitė-Houck

Irmos mama prie močiutės sodo.  Šeimos albumo  nuotr.
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NORIU PAPASAKOTI

MOKINIŲ KŪRYBA

Užgavėnės – linksma tradicinė lietuvių
šventė, vaikams kelianti daug klausimų:
kodėl baisios kaukės, kodėl tiek daug
triukšmaujama, kodėl du herojai (Lašininis
ir Kanapinis) mušasi. Mažesniems ir
jautresniems vaikams tikrai baisu, todėl
būtini paaiškinimai. Vyresniųjų klasių
mergaitės pasitelkė fantaziją ir pabandė
meniškai paaiškinti Užgavėnių šventės at-
siradimą ir kaukių kilmę.

Kaip prasidėjo 
Užgavėnės?

Tai atsitiko prieš daugelį metų. Gi-
lią šaltą žiemą medžio drožėjas
tankioje girioje surado didelį, ga-

lingą, seną ąžuolą. Žmogus jį nupjovė
ir parsivežė namo. Iš to medžio gami-
no baldus ir išdrožė tris kaukes: seną
baisią, ilganosę raganą, raguotą vel-
niuką aštriais dantim ir piktą mešką.
Tas kaukes jis drožė keturias savaites.
Kai pabaigė darbą, jau buvo Užgavėnių
išvakarės. Tą naktį, lygiai dvyliktą
valandą, ragana, velniukas ir meška at-
gijo, nes vidurnakty įvyksta stebuklai.
Kaukės tapo veikėjais, atsikėlė ir tyliai
ant pirštų galų ištipeno iš drožėjo
namų. Jos, bėgdamos per miestelį,  su-
tiko blogas žiemos dvasias. Išsigan-
dusios dvasios bandė pabėgti nuo kau-
kių, bet kaukės jas greitai pagavo. Jos
šaukė, klykė, urzgė, švilpė – visaip
gąsdino piktąsias dvasias, o kaukių vei-
dų grimasos buvo tokios baisios, kad
blogosios dvasios taip išsigando, jog
dingo iš miestelio ilgam laikui. Pradėjo
šilti oras, sparčiai tirpo sniegas, ir
pavasaris tais metais atėjo anksčiau,
nei buvo tikėtasi. 

Izabelė Vilimas, 7 klasė

Medžio istorija

Girioje augo senas, didelis medis.
Jis daug metų stebėjo, kas vyksta
aplinkui: kiekvienais metais atei-

na į girią darbininkai ir išpjauna po
medį, o jam vis nupjauna šakas... Se-
nelis medis juto ne tik savo skausmą, bet
girdėjo ir visų kitų sužalotų medžių ai-
manas. Kiekvienas nupjautas medis –
tai pūvantis kelmas, kiekviena nu-
pjauta šaka – tai atvira medžio žaizda,
vėliau pavirtusi kreivu randu. Randai
subjaurojo medį ir jis pavirto baisia me-
dine kauke: iššieptu, rėkiančiu veidu,
pasišiaušusiais plaukais, nukapotomis
rankomis... Jis keršijo žmonėms už
skriaudą miškui. Kai atėję grybauti ar
uogauti, žmonės praeidavo pro šį medį,
jis vis savo šaka smarkiai tvodavo žmo-
gui per kuprą, griebdavo šakelėmis už
plaukų ir pešdavo. Žmonės negalėjo
suprasti, kas čia dedasi, kaip jie už-
kliūva už šio medžio? Vieni kitiems pa-
sakojo keistas istorijas ir bijojo eiti į
mišką. Žmonės, nekirskite medžių,
jiems skauda.

Sofija Vorobjovas, 7 klasė

Pikta ragana

Mano kaukė – pikta ragana. Ji bu -
vo nelaiminga, nes jos niekas
nemylėjo, todėl ir pikta. Jūs ži-

note, kad raganos grobia vaikus, todėl
reikia labai saugoti, kad mažieji nebūtų
vieni, nes nežinai, kada kur gali pasi-
sukti ragana. Man pasakojo, kaip kar-
tą šeima iškylavo miške. Maža mer-
gaitė nepastebimai nuklydo nuo šei-
mos, tai ragana ją pagrobė ir nusinešė
į savo trobelę ant vištos kojelės. Paskui
tykojo pagriebti ir berniuką, bet tėvai
išgirdo riksmą ir bėgo jo ieškoti. Tėvas
rado auksinį plauką ant žolės, jis buvo
kietas ir šiurkštus – tai ne žmogaus
plaukas. Tada suprato, kad čia bus ra-
ganos darbas. Skubiai tėveliai bėgo
ieškoti vaikų, pamatė raganos trobelę,
įsilaužė vidun, nugalėjo raganą ir iš-
gelbėjo vaikus. Jie matė tikrą baisią ra-
ganą ir nusprendė, kad tokia kauke ga-
lima žiemą išgąsdinti ir išvyti iš kiemo,
todėl Užgavėnėms ir gaminamos bai-
sios raganų kaukės.

Renata Sujeta, 6 klasė

Kaukė

Aš išėjau iš miško, atsiradau iš me-
džio, mačiau skulptoriaus veidą. O
kaip aš atrodau – nežinau, savęs

niekada nemačiau. Gulėjau parduo-
tuvėje ant lentynos ir laukiau, kada
mane kas nors pasiims. Priėjo mergaitė
gražia šypsena, sumokėjo pinigėlius ir
palietė mano veidą savo pirštukais.
Parsinešusi namo, mane nuspalvino.
Jutau, kaip teptuku liejasi dažai –
buvo smagu, man patiko. Aš tapau
spalvota kauke. Užsidėjo mergytė mane
ant veido, aš jutau, kaip ji kvėpuoja,
kalba, juokiasi. Tai buvo Užgavėnės,
blynai, Morė, dainos, šūksniai... Paskui
mane padėjo į dėžę, uždengė ir nunešė
į rūsį. Lauksiu kitų metų, juk vėl bus
Užgavėnės.

Patricija Pupinė, 6 klasė

Kelionė į 
Tennessee valstiją

Kovo pradžioje keliavome į Ten-
nessee valstiją drauge su tėčio se-
sers šeima ir močiute. Šios pava-

sario kelionės tapo tradicija, ir mes jų
labai laukiam. Jos mums suteikia pro-
gą pabūti drauge su pussesere ir pus-
broliu, tėčio mama – mūsų močiute – ir
su dėde bei teta. Dažnai kelionių metu
mes aplankome daug naujų vietų, iš-
mokstame naujų
žaidimų bei rank-
dar bių ir savaitę
kartu  gyvename
AirB&B na me. 

Šiais metais gy-
venome pačiuose
kalnuose. Nors gam-
ta dar nebuvo pava-
sariška, vaizdas nuo
kalno buvo gražus –
matėsi gilus klonis
bei upės vingis. Na-
mas, kuriame gyve-
nome, buvo iš rąs-
tų, ir jame buvo ži-
dinys. Kasdien drau-
ge gamindavome va-
karienę, pavalgę visi
žaisdavome stalo
žaidimus. Būdavo
smagu laimėti prieš
vyresniuosius, nes
dažnai jie nežinoda-
vo šiuolaikinių fil-
mų ar vaikiškų fil-
mukų herojų. 

Kas dieną vykdavom pasidairyti po
apylinkes arba aplankyti muziejų. Ka-
dangi oras buvo lietingas ir šaltas,
planavome ilgesnes išvykas automo-
biliu bei daugiau laiko leidome mu-
ziejuose. Viena šios kelionės diena
buvo ypatinga – mes aplankėme Ala-
bamos valstijos Decatur miestą, kur
mūsų močiutė gyveno ir dirbo prieš

daug metų. Čia dirbo mokytoja – tai bu -
vo jos pirma darbo patirtis. Mes jai pa-
darėme staigmeną – nuvežėme prie
namo, kuriame ji tuomet gyveno. Mo-
čiutė labai susijaudino ir daug pasakojo
apie savo gyvenimą šiame mieste. Ji
sakė, kad namas nelabai pasikeitęs. Ta-
čiau mokyklos, kurioje ji dirbo, jau ne-
beliko. Vietoj jos pastatyta didelė, nau-
ja mokykla.

Visiems buvo įdomiausias muzie-
jus „Raketų miestas”  Alabamos vals-
tijoje. Šiame muziejuje surinkta visa

NASA raketų istori-
ja. Ten matėme ne
vieną tikro dydžio
raketą ir prie jų pri-
silietėme, sužinojo-
me apie programas,
kurios skatina vai-
kus mokytis ir pra-
dėti galvoti apie dar-
bą kosmonautikoje.
Mes su pussesere ir
pusbroliu išbandė-
me oro erdvės sti-
muliatorių, kuriuo
„skridome” į Mėnu-
lį ir susidūrėme su
asteroidų lietumi.

Smagiausia die-
na buvo kalnų par-
ke, kur vaikščiojo-
me tarp aukštų uolų
ir kopėme į aukš-
čiausią vietą, iš ku-
rios matyti septy-
nios valstijos. Lan-
kėmės tokiame urve
po žeme, kuriame

nežinia iš kur trykšta krioklys. Tai
buvo labai įspūdinga diena: visa tai, ką
matėme, įtikina, kad vyksta gamtos ste-
buklai.

Kelionė nebuvo ilga, bet labai sma-
gi, palikusi daug įspūdžių, kuriais dar
ilgai visi džiaugsimės.

Sesės Kaja ir Ūla Olson

Kalnų parko uolos 
Šeimos albumo nuotr.

Vyko rašinių konkursas, o aš sirgau ir ne-
galėjau dalyvauti. Kad man nebūtų taip
liūdna, mokytoja liepė pasirinkti temą ir
namuose parašyti rašinį. Štai aš ir para-
šiau, į konkursą siųsti negalėjome, nes ra-
šiau namuose, bet Jūs turite galimybę
paskaityti mano rašinį.

Ką man pasakoja
miškai ir pievos?

Kai pavargstu nuo civilizacijos
triukšmo, aš einu į mišką pasi-
klausyti jo pasakų. Atidžiai klau-

sau ir girdžiu paukščių dainą, medžių
istorijas ir vėjo legendas. Klausau,
kaip upelis man šnabžda savo eilėraš-
čius. Tyliai stebiu, kaip voverių pul-
kelis gliaudo riešutus. Aš žaviuosi,
kad ir žvėrys kalbasi ir juokiasi kartu.
Miškas tarsi didelė šeima.

Aš vaikštau, kol kojos pavargsta.
Tada atsisėdu ir nugara atsiremiu į
šimtamečio medžio kamieną. Užmer-
kiu akis ir ilsiuosi. Atsipalaiduoju,
suaugu su gamta, jaučiuosi lyg kitame
pasaulyje, kitame istoriniame laike.
Matau kelių kartų mūsų protėvius,
regiu mūsų močiutes prie židinio, už-
uodžiu kepamos duonos kvapą. Regiu
senelių gyvulius pievose: mūkiančias
karves ir bliaunančias avis. Matau
mažus vaikus, basomis kojomis, kurie
bėga dulkėtais takeliais, lekia per lau-
kus ir pievas... Aš girdžiu jų juoką ir
klykavimus. Basi, bet laimingi. Tada
prisimenu visas dienas, praleistas se-
nelių sodyboje po didele vyšnia, kur

nuo šakų man šypsojosi vyšnaičių rau-
doni veidukai.

Įsivaizduoju, kad atplasnoja gand-
ras, aš švelniai paliečiu jo kojas, užsi-
kabinu už jų, ir mes pakylame nuo že-
mės ir skrendame kitur. Skrendame
virš skaidraus kaip krištolas ežero,
kuriame šokinėja žuvys ir dainuoja un-
dinės. Matau tankius miškus, kuriuo-
se tikriausiai meškos su meškiukais
gyvena. O gal ten nykštukai karstosi po
medžius? Perskrendame sūrias jūras ir
regiu gelsvą Baltijos jūros pakrantės
smėlį. Tai Palanga, kur su seneliais il-
gas dienas vaikščiodavome pakrantė-
mis. Smėlis batuose, gintarai kišenėse.

Tik štai tas didelis gandras nutu-
pia ant žemės mane paleisti namo, o
pats nuskrenda... Atsimerkiu, tarsi
pabundu iš sapno. Kaip buvo gera. Vėl
lauksiu galimybės pasiklausyti gamtos
pasakos arba pati ją sukursiu.

Izabelė Vilimas, 7 klasė

Izabelė Vilimas. Šeimos albumo nuotr.

Medinė kaukė, po kuria slepiasi  Sofija Vo-
robjovas.

Mokytoja Aušra Kauffman su kauke. 

Karolina Ličkūnaitė po oranžine kauke.
Mokyklos archyvo nuotraukos
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Rengiami projektai kietajam „Brexit“ 
Vilnius (BNS) – Užsienio reikalų

ministras Linas Linkevičius Seimui
pateikė įstatymų projektus, susijusius
su Lietuvos pasirengimu galimam kie-
tam Jungtinės Karalystės pasitrauki-
mui iš Europos Sąjungos (ES).

Vyriausybė teigia, kad projektai
leistų sušvelninti Britanijos pasitrau-
kimo iš ES be jokio susitarimo pada-
rinius, taip pat užtikrinti abiejų šalių
piliečių teises, nepažeisti verslo lū-
kesčių.

Parlamentui pateiktas beveik dvi-
dešimties įstatymų projektų pake-

tas apima švietimo, socialinės apsau-
gos, sveikatos, mokestines, konsuli-
nes ir kitas sritis.

Teikiami teisės aktai numato bri-
tams išskirtinį pagrindą leidimui gy-
venti Lietuvoje, teisę paprasčiau nau-
dotis socialinės apsaugos sistema, per-
einamuosius laikotarpius, susijusius
su darbu, studijomis, profesijų pripa-
žinimu.

Britanijai ir jos piliečiams siūloma
taikyti lengvatas, susijusias su pelno ir
gyventojų pajamų mokesčiais, atleisti
nuo kai kurių valstybės rinkliavų.

Senaties termino 1991-ųjų sausio įvykių byloje negali būti
Vilnius (ELTA) – Kovo 27 d. Vil-

niaus apygardos teismo trijų teisėjų ko-
legija paskelbė, kad 1991-ųjų sausio
karinė operacija buvo planuojama, ir
kaltinamieji žinojo, kad, užpuolant
tam tikrus Vilniaus objektus, gali žūti
civiliai. Pasak teisėjų, senaties termi-
nas karo nusikaltimams, nusikalti-
mams žmoniškumui pagal tarptautinę
teisę negalioja.

Jie priskiriami patiems sunkiau-
siems nusikaltimams, ir nesvarbu, ar
jie padaryti taikos ar karo metu, atsa-
komybė visuomet vienoda.

Trečiadienį Vilniaus apygardos
teismas paskelbė nuosprendį 1991-ųjų

sausio įvykių byloje: buvusiam Sovie-
tų sąjungos gynybos ministrui Dmit-
rijui Jazovui skirta 10 metų laisvės at-
ėmimo bausmė. Visi 67 kaltinamieji
pripažinti kaltais ir nubausti laisvės at-
ėmimo bausmėmis nuo 4 iki 14 metų.

Komentuodamas nuosprendį
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamo-
jo Seimo pirmininkas Vytautas Lands-
bergis sakė, jog tai, kad teismas ne-
vertino buvusio Sovietų Sąjungos va-
dovo Michailo Gorbačiovo veiksmų,
yra ne tik apmaudu, tačiau ir savotiš-
ka indikacija teismui. Jis pabrėžė, kad
M. Gorbačiovui byla turėtų būti iškel-
ta.

Aptarė Venesuelos lietuvių situaciją šalyje

Vilnius (URM inf.) – Užsienio rei-
kalų ministras Linas Linkevičius su-
sitiko su Venesuelos Lietuvių Ben-
druomenės pirmininku Vyteniu Folk-
manu. Ministras domėjosi Venesuelos
lietuvių situacija ekonominės  ir hu-
manitarinės krizės ištiktoje šalyje.

2017 metų pabaigoje ministerija
kreipėsi į Vyriausybės kanceliariją
siūlydama svarstyti Venesueloje esan-
čių Lietuvos piliečių ir lietuvių kilmės

asmenų klausimą. Buvo prašoma pa-
vesti atsakingoms institucijoms pa-
rengti reikiamus teisės aktus dėl tiks-
linės programos Lietuvos piliečių ir
lietuvių kilmės asmenų, esančių hu-
manitarinės krizės ištiktose šalyse
ar karinio konflikto apimtose terito-
rijose, perkėlimo į Lietuvą ir jų in-
tegracijos mechanizmo sukūrimo, nu-
matant šios programos finansavimo
šaltinius.

Lietuva švenčia narystės NATO 15 metų jubiliejų
Vilnius (KAM inf.) – Minint 15-

ąsias Lietuvos narystės NATO ir 70-
ąsias Aljanso metines kovo 30 d. prie
Prezidentūros rengiamas oficialus šios
svarbios datos paminėjimas ir šventė
visuomenei.

Renginyje, kurio šūkis „15 metų su
NATO mes saugūs”, dalyvaus Lietuvos

Respublikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė, vyriausybės ir Seimo na-
riai, užsienio valstybių ambasadoriai
ir gynybos atašė, Lietuvos kariuome-
nės kūrėjai savanoriai, Lietuvos šau-
lių sąjunga, jaunimo ir moksleivių
organizacijos, miesto gyventojai ir
svečiai.

Ne visoms ministerijoms rūpi kova su korupcija
Vilnius (STT inf.) – Specialiųjų ty-

rimų tarnyboje (STT) įvyko susitiki-
mas su visų ministerijų atstovais, at-
sakingais už korupcijos prevencijos
priemonių vykdymą savo institucijoje,
dėl korupcijai atsparios aplinkos kū-
rimo ministerijose ir joms pavaldžio-
se įstaigose. 

„Deja, ne visos ministerijos pa-
kankamai išnaudoja galimybę suma-
žinti korupcijos lygį savo valdomoje
srityje”, – teigia STT direktoriaus pa-
vaduotojas Egidijus Radzevičius. „Kai
kuriose ministerijose suformuoti stip-

rūs padaliniai ir jų veikla duoda pui-
kių rezultatų kovojant su korupcija, ta-
čiau dalyje ministerijų korupcijos pre-
vencija atiduota šakinių skyrių spe-
cialistams, kuriems dažnu atveju tai
nėra pagrindinė jų veikla, kas ir lemia
esamą rezultatą.”

Vyriausybė 2018 metais patvirti-
no pavyzdinę ministerijos administ-
racijos struktūrą, kurioje numaty-
tas savarankiškas Korupcijos pre-
vencijos ir vidaus tyrimų skyrius, ta-
čiau juos kol kas sukūrė tik kelios mi-
nisterijos. 

Pripažino Izraelio suverenitetą Golano aukštumose
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump pasirašė dek-
laraciją, pripažįstančią Izraelio suve-
renitetą Golano aukštumose.

Iškilminga šio dokumento pasira-
šymo ceremonija įvyko Baltuosiuose
rūmuose per D. Trump susitikimą su Iz-
raelio premjeru Benjamin Netanyahu. 

„Ir šiandien aš žengiu istorinį
žingsnį, kad sustiprinčiau Izraelio ga-
limybes apsiginti, užsitikrinti patiki-
mą nacionalinį saugumą, į kurį jis turi
teisę”, – pabrėžė Baltųjų rūmų šeimi-
ninkas.

Deklaracija pasirašyta Izraeliui
ypač svarbiu metu, nes Iranas mėgina
steigti bazes Sirijoje, kad galėtų smog-
ti Izraeliui. 

Sirijai nuo 1944 metų priklausiu-
sias Golano aukštumas Izraelis už-
ėmė 1967 metais per Šešių dienų karą.
1981 metais Izraelio parlamentas priė-
mė įstatymą, kuriuo vienašališkai
buvo paskelbtas žydų valstybės suve-
renitetas Golano aukštumose. Ši anek-
sija buvo pripažinta neteisėta JT Sau-
gumo Tarybos rezoliucija, priimta
1981 metų gruodžio 17 d. 

JAV sukritikavo Rusijos veiksmus Venesueloje
Washingtonas (ELTA) – JAV

griežtai sukritikavo Rusijos veiksmus
Venesueloje. Rusijos karinių lėktuvų
ir personalo nusiuntimas į Caracasą
yra „beatodairiška padėties eskalaci-
ja”, – pareiškė Valstybės departamen-
to atstovas. Valstybės sekretorius Mike

Pompeo sakė, jog per pokalbį telefonu
su Rusijos kolega Sergejumi Lavrovu
pareiškė, kad JAV pasyviai nestebės,
kaip Maskva remia prezidentą Nicol
Madur.

Rusija yra viena svarbiausių N.
Maduro rėmėjų.

Skirs 1 mlrd. JAV dolerių D. Trump sienai
Washingtonas (ELTA) – Penta-

gono vadovas Patrick Shanahan pa-
reiškė, kad skyrė 1 mlrd. JAV dolerių
daliai JAV prezidento Donald Trump
norimos statyti sienos su Meksika.

P. Shanahan leido JAV kariuome-
nės inžinierių korpuso vadui pradėti
planuoti ir vykdyti iki 1 mlrd. JAV do-

lerių vertės darbus.
Nusivylęs Kongreso atsisakymu

skirti finansavimą norimos sienos sta-
tybai, praėjusį mėnesį D. Trump pa-
skelbė nepaprastąją padėtį, siekda-
mas apeiti įstatymų leidėjus, kad mi-
nėtai sienai būtų skirti 8 mlrd. JAV do-
lerių.

D. Trump: žiniasklaida yra „žmonių priešas“ 
Washingtonas (LRT.lt) – JAV pre-

zidentas  Donald  Trump pareiškė,
kad pagrindinė žiniasklaida yra „žmo-
nių priešas” ir „tikroji opozicinė par-
tija”.

Toks D. Trump pareiškimas pasi-
rodė po to, kai buvo pranešta, kad
JAV tyrimą vykdęs specialusis pro-
kuroras Robert Mueller nerado įro-
dymų, jog prezidentas D. Trump per
rinkimų kampaniją 2016 metais būtų

susimokęs su Rusija.
Anot D. Trump, „žurnalistai ne-

teisingai nušvietė šį tyrimą ir dvejus
metus skleidė apgaulę apie sąmokslą
su Rusija, nors visada žinojo, kad jokio
sąmokslo nebuvo”. 

R. Mueller nuo 2017 metų gegužės
tyrė, ar būta slaptų susitarimų tarp D.
Trump stovyklos ir Rusijos atstovų, ga-
limai darant įtaką 2016 metų prezi-
dento rinkimų kampanijai.

JAV išbandė priešraketinės gynybos sistemą
Washingtonas (ELTA) – JAV pa-

jėgos skelbia virš Ramiojo vandenyno
sėkmingai išbandžiusios priešraketi-
nės gynybos sistemą. Gynybos depar-
tamentas pareiškė, kad buvo sėkmin-
gai numušta tarpžemyninė raketa. 

Priešraketinės gynybos sistema
esą veikė nepriekaištingai.

JAV yra paskelbusios, jog tobulins
savo raketines technologijas pavojams
iš tokių šalių, kaip Šiaurės Korėja, Ira-
nas, Kinija ir Rusija atremti. 

Britų parlamentas galės balsuoti dėl „Brexit“ 
Londonas (Diena.lt) – Didžiosios

Britanijos parlamentas prieš vyriau-
sybės valią balsuos dėl „Brexit” su-
tarties alternatyvų. Atitinkamą ini-
ciatyvą kovo 25 dieną Bendruomenių
Rūmų deputatai užsitikrino didesnę
įtaką „Brexit” procesui, o ministrė
pirmininkė Theresa May patyrė dar
vieną pralaimėjimą.

Be kita ko, gali būti balsuojama
dėl glaudesnių ryšių su ES ir antrojo
referendumo, taip pat dėl „Brexit” at-
šaukimo. Nors šių balsavimų rezulta-
tai nebūtų teisiškai įpareigojantys,
tačiau jie parodytų, už ką yra parla-
mento dauguma.

„Brexit” ministerija kalbėjo apie

„pavojingą” precedentą. Balsavimo
rezultatas esą yra „nuviliantis” ir su-
jaukia „pusiausvyrą tarp mūsų de-
mokratinių institucijų”.

EP balsavo, kad būtų atsisakyta laiko sukiojimo
Strasbūras (Alfa.lt) – Europos

Parlamentas  parėmė pasiūlymą, kad
2021 metais Europos Sąjungoje (ES)
būtų atsisakyta privalomo laiko su-
kiojimo dukart metuose. 

Pagal šį pasiūlymą, nuo 2021 metų
kiekviena ES valstybė narė galės pati
spręsti, kokiu laiku nori gyventi.

Šalys, norinčios nuolatos gyventi
vasaros laiku, laikrodžius paskutinį
kartą pasuktų paskutinįjį 2021 metų
kovo sekmadienį. 

Valstybės narės, norinčios nuolat
gyventi žiemos laiku, paskutinį kartą
laikrodžius pasuktų paskutinįjį 2021
metų spalio sekmadienį. 

Parlamentas galės balsuoti dėl „Brexit“ su-
tarties. PoliticsHome nuotr. 

L. Linkevičius (k.) su V. Folkmanu (d.) aptarė Venesuelos lietuvių problemas. URM inf.
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DANGUJE IR ŽEMĖJE

Apie garsus ir klausą 

Euro ir kitų valiutų santykiai (2019 metų kovo 27 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,88 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,62 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,66 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,16 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,61 €

Gyvūnų balsai gali atlikti skirtingas funkci-
jas. Naturephoto.lt

Garsas yra slėgio svyravimas, sklin-
dantis ore, vandenyje ar kitoje terpėje.
Gyvūnų skleidžiami garsai gali turėti ke-
letą skirtingų paskirčių, kurios yra svar-
bios išgyvenimui. Pirmiausia, jais ben-
draujama. Paukščio čiulbėjimas gali
nusakyti jo fizinę būseną, pasirengimą
poruotis ir atbaidyti konkurentus. 

Garsas yra sukuriamas virpi-
nant orą ar net kūno dalis. Žin-
duoliai ir paukščiai gerklėje

turi specialias vibruojančias memb-
ranas, vadinamas balso stygomis. Žu-
vys skleidžia garsus virpindamos savo
plaukimo pūsles, o vabzdžiai – vieną į
kitą trindami kojas, koją ir sparną
arba abu sparnus. 

Ežeras-žudikas, gyvybę verčiantis akmeniu 

Tolimoje šiaurinės Tanzanijos dalyje
(Afrika) tyvuliuoja ypatingas eže-
ras. Jo vanduo yra toks šarminis,

kad gali sudeginti odą – ir nepasiruo-
šusių būtybių akis. Ežero pakrantės nu-
klotas paukščių, įkritusių į ežerą, lavo-
nais. Kai paukščiai išplaunami ant kran-
to, atrodo, tarsi jų negyvi kūnai būtų pa-
versti akmeniu. Tai – Natrono ežeras. 

Ežero sudėtis 

Natrono ežeras yra druskos ežeras
– tai reiškia, kad jis neturi vandens nu-
tekėjimo, ir vienintelis būdas, kuriuo
iš jo pasitraukia vanduo – garavimas. 

Ežero vanduo taip pat labai šar-
mingas, jame labai daug natrio karbo-
nato (o angliškai jis ir yra „natron”),
arba jei paprasčiau – sodos. Soda į van-
denį patenka aplinkinėms kalvoms pa-
tiriant eroziją. Jos kiekis ežero vande-
niui suteikia maždaug 10,5 pH šarmin-
gumą, o tai jau panašu į amoniaką. Ir
toks vandens šarmingumas yra tai,
kas suteikia šiam ežerui neįprastas sa-
vybes – jis gali labai lengvai chemiškai
sudeginti prie tokių sąlygų neprisitai-
kiusius gyvūnus, be to – dėl gamtinių są-
lygų ežero vanduo dar ir gali įkaisti iki
60 laipsnių pagal Celsijų. 

Nepaisant tokios atšiaurios ap-
linkos, ežeras nėra negyvas. Pasirodo,

Asteroidas gali paaiškinti Žemės vandens kilmę
Asteroidas, tyrėjų pramintas „šiukšlių
krūva”, yra turtingas hidratų, galinčių
padėti atsakyti į klausimą, kokia yra van-
dens Žemės planetoje kilmė.

Manoma, kad asteroido Ryugu,
skriejančio maždaug už 300
mln. km nuo Žemės orbitos,

amžius yra nuo 100 mln. iki 1 mlrd.
metų.

Ko gero, jis atitrūko nuo stambes-
nio dangaus kūno, rodo stebėjimai,
atlikti Japonijos kibernetinio zondo,
nusileidusio ant šios kosminės uolos.

Japonijos Fukushimos prefektū-
roje įsikūrusio Aidzu universiteto dar-
buotojas Kohei Kitazato sakė, kad zon-
do „Hayabusa2” padarytos nuotrau-
kos rodo, jog hidratai – mineralai, ku-
rių kristalinėse gardelėse esama van-
dens molekulių – Ryugu paviršiuje
yra paplitę.

„Tokie asteroidai kaip Ryugu lai-
komi potencialiu Žemės vandens šal-
tiniu – taigi, tikimės, kad mūsų rezul-
tatai ir būsima Ryugu mėginių anali-
zė suteiks naujų įžvalgų apie Žemės
vandens kilmę”, – aiškino jis.

Keliose ankstesnėse studijose kel-

Mumifikavęsi gyvūnai atrodo tarsi gyvi sustingę. Rebblogy com nuotr.  

ta prielaida, kad vandens į Žemę galė-
jo atnešti meteoritai arba panašūs ob-
jektai iš mūsų Saulės sistemos aste-
roidų juostos.

Ryugu pusiaujo apimtis yra apy-
tikriai 3,2 km – tai yra, jį būtų galima
apeiti maždaug per 45 minutes. Ske-
navimo rezultatai rodo, kad jo vidus la-
bai porėtas.

„Mūsų remiamas scenarijus rodo,
kad Ryugu pirminis kūnas kadaise
turėjo daug daugiau vandens ir vė-
liau didelę dalį jo prarado”, – sakė
vienas iš studijos autorių Sheji Sugita.

Pasak jo, objekto, nuo kurio atski-
lo Ryugu, amžius buvo apie 4,6 mlrd.
metų – tai yra, jis susidarė pačioje Sau-
lės sistemos formavimosi pradžioje.

Japonijos aerokosminių tyrimų
agentūros (JAXA) pareigūnai pranešė,
kad „Hayabusa2” nusileido ant Ryugu,
iššovė į jo paviršių specialią kulką ir
surinko jos pakeltų dulkių dalelių. Po
to zondas vėl pakilo ir dabar skrieja ša-
lia asteroido.

Didelio šaldytuvo dydžio „Haya-
busa2” kelionė iki kosminės uolos tru-
ko pusketvirtų metų.

BNS

jame yra stabili ekosistema, kurią su-
daro milijoninė flamingų populiaci-
ja, bent viena žuvų rūšis (nykštukinės
tilapijos) ir dumbliai. Šie organizmai
gali būti evoliuciniai palikuonys gy-
vūnų, kurie čia gyveno ežerui dar ne-
tampant tokiu, kokiu dabar jis yra. 

Paukščių kapinės 

Šio ežero krantai nukloti tūks-
tančiais suakmenėjusių, bet nesuby-
rėjusių paukščių lavonais, kurie iš-
plaunami į krantą. Kūnai lieka be-
veik tobulai išsilaikę – su plunksnomis
ir viskuo kita. Jie atrodo taip gerai, kad
ežerą aplankęs fotografas Nick Brandt
net padarė specialią fotosesiją, susta-
tęs mumifikuotus kūnus taip, kaip jie
stovėtų tarsi gyvi. 

Deja, tiksliai nežinoma, kaip visi
šie paukščiai mirė. Viena iš teorijų
sako, kad dėl savo sodrumo ežeras
dangumi skrendantiems paukščiams
atrodo tarsi tuščia vieta – ir dėl to jie
netyčia atsitrenkia į jo paviršių. Žino-
ma, paukščių kūnai nesuakmenėja
vos nutikus kontaktui su vandeniu – tai
demonstruoja vietinių flamingų po-
puliacija ir žuvys, kurios vis dėlto iš-
gyvena ežere ir nesuakmenėja. Bet
kai suakmenėjimas įvyksta, jis nutin-
ka labai greitai.

Lietuvos rytas

Asteroidas, pramintas „šiukšlių krūva“, gali padėti atsakyti į klausimą, iš kur Žemėje at-
sirado vanduo. Vikipedija nuotr.

Yra gyvūnų, kurie skleidžia garsus
naudodamiesi aplinkiniais objektais,
tarsi grotų instrumentais. Geriausias
to pavyzdys – genys, kuris triukšmau-
ja snapu kaldamas medžio kamieną ar
šakas.

Garso vibracijos, virpindamos oro
molekules, sklinda erdvėje visomis
kryptimis, tačiau jos girdimos tik tuo-
met, kai pasiekia gyvūno klausos or-
ganą, dažniausiai sudarytą iš memb-
ranos arba jautrių plaukelių. Virpesiai
verčiami į nervinius signalus, o šie re-
gistruojami smegenyse.

Šikšnosparnio sonaras

Šikšnosparnių skleidžiami garsai
skirti ne tik komunikacijai, bet ir na-
vigacijai ar net grobiui aptikti.

Šikšnosparnis skleidžia garsą: iš
šikšnosparnio nosies ar burnos sklin-
da garsas, primenantis klyksmą. Ju-
dindamas veido raukšles, jis gali su-
formuoti aštrų garsą.

Šikšnosparnis nustato grobio bu-
vimo vietą: įvertindami aidų trukmę,
intensyvumą ir stiprumą, šikšnos-
parniai gali susidaryti detalų aplinkos
vaizdą – tokį precizišką, jog be vargo
gali aptikti uodus ir kitus smulkius
vabzdžius.

Mamos ir vaiko ryšys

Jei delfino patelė nori surasti savo
vaiką, ji išleidžia tik jai būdingą garsą.
Jaunikliui jį atkartojus, juodu randa
vienas kitą.

Kalba pirmiausia priskiriama
žmonėms, tačiau kai kurie gyvūnai
skleidžia sudėtingus ir skirtingus gar-
sus, kurie taip pat gali būti laikomi kal-
ba. Kuprotieji banginiai ir orkos leidžia
ilgus, spragsėjimą, zirzimą ar spiegimą
primenančius garsus, kurie vadinami
dainavimu. 

Detali tokių garsų analizė at-
skleidė nuostabą keliančius rezultatus.
Pastebėti nedideli garsų skirtumai
tarp pavienių ir grupėse esančių ban-
ginių. Jie primena žmonių kalboje
esančias skirtingas tarmes. Taip pat at-
skleista, jog delfinai turi individualius
„vardus”, t. y. bendraudami jie naudoja
specifinį garsą, kuris kiekvienam del-
finui yra skirtingas.

Mirtini garsai

Labai intensyvus garsas gali su-
kelti skausmą tiek žmonėms, tiek gy-
vūnams. Kadangi vanduo yra tankes-
nis už orą, garsas jame sklinda grei-
čiau. Todėl kai kurie gyvūnai naudoja
garsus kaip ginklus. Kašalotai gali
skleisti labai smarkų, sprogimą pri-
menantį triukšmą. Tokie skardūs gar-
sai padeda surasti maistą. Pakankamai
stipri garso banga užmuša žuvis ir
kalmarus.

Iliustruotasismokslas.lt
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101. Iskarijotas vėl suranda
Jėzų Getsemanėje ir priimamas
mokiniu

Popietis. Matau Jėzų... po alyv-
 me džiais. Jis sėdi ant kalvos įprasti niu
Jam būdu: alkūnės atremtos į kelius,
rankos kiek į priekį, plaštakos suner-
tos. Atslenka vakaras. Alyvų gi raitėje
vis labiau temsta.

Jėzus vienas. Jis nusimetęs ap-
siaustą tarytum būtų karšta, ir Jo
šviesus drabužis ryškėja žalumos fone.

Tarp medžių pasirodo ateinantis
kalva vyriškis. Atrodo, lyg kažko ieš-
 kotų. Jis aukštas, apsirengęs spalvin-
gu drabužiu; rausvas gelsvumas dar la-
biau paryškina apsiaustą su judan-
 čiais kutais. Veido gerai nematau dėl
tolumo ir menkos šviesos. Be to, jis dar
ir pridengtas apsiausto krašteliu. Pa-
matęs Jėzų, jis judesiu tarsi pasa ko:
„Tai Jis čia!” ir pagreitina žings nį. Dar
nepriėjęs iki Jėzaus, sušunka: „Būk pa-
sveikintas, Mokytojau!”

Jėzus staiga atsisuka ir pakelia
veidą aukštyn, kadangi atvykėlis sto-
vi kiek aukščiau. Rimtai ir beveik
liūdnai žiūri į jį. Tas pakartoja: „Svei -
 kinu Tave, Mokytojau! Esu Ju das iš Ke-
rijoto. Ar nebepažįsti ma nęs? Nebe-
prisimeni?”

„Atpažįstu ir prisimenu. Per pa-
skutines Velykas kalbėjausi su tavimi
ir Tomu.”

„Kuriam Tu pasakei „Pagalvok ir
apsispręsk prieš Man grįžtant”! O aš
jau apsisprendžiau ir atėjau!”

„Kodėl atėjai, Judai?” – Jėzus da-
 bar iš tiesų liūdnas.

„Kodėl? Jau sakiau Tau... Svajoju
apie Izraelio karalystę ir Tave, jos Ka-
ralių.”

„Tai todėl ir atėjai?”
„Todėl! Atiduodu Tau save patį ir

visa, ką turiu – gabumus, žinias, drau-
gus ir siekius, kad tarnaučiau Tau ir
Tavo misijai atstatant Izraelį.”

Jie abu stovi priešpriešais, visai
arti, atidžiai žvelgdami vienas į kitą.
Jėzus rimtai, net liūdnai, o kitas – di-
 džiuodamasis savo svajonėmis, besi-
 šypsantis, jaunas ir gražus, lengva-
 būdis ir garbėtroška.

„Aš tavęs neieškojau, Judai.”
„Mačiau. Bet aš ieškojau Tavęs.

Jau prieš kelias dienas pasiunčiau
žmones prie vartų, kad praneštų, kai
atvyksi. Maniau, kad ateisi su moki-
 niais. Taip būtų buvę lengviau Tave pa-
stebėti. Tačiau... Supratau, kad čia
esi, nes viena grupė maldininkų šlo vin-
dami Tave pasakojo, kaip išgydei li-
gonį. Bet niekas negalėjo pasakyti,

Judas iš Kerijoto Getsemanėje tampa mokiniu
Tai 66-asis skyrelis iš Marijos

Valtorta veikalo ,,Taip man
buvo atskleista Evangeli-

ja” I tomo antrosios dalies –
,,Pirmieji Jėzaus viešojo gyve-
nimo metai”. Viso šios moters vi-
zijų/diktantų palikimą sudaro
dešimt tomų – 652 skyriai. Ma-
rija Valtorta, gimusi 1897 metais,
nuo 1934 m. iki pat savo mirties
1961 m. gulėjo ligos patale. Pa-
jutusi paraginimą iš Aukštybių
rašyti, tapo paklusniu ir nuolat
pasiruošusi ,,Dangaus instru-
mentu”.

kur apsistojai. Prisiminiau šitą vietą
ir atėjau. Nebūčiau Tavęs čia sutikęs,
būčau praradęs ir viltį Tave rasti...”

„Ar manai, jog tau bus gerai, kad
radai Mane?”

„Taip, nes ieškojau Tavęs. Man
reikia Tavęs. Aš  trokštu Tavęs!”

„Kodėl? Kodėl tu Manęs ieškojai?”
„Aš juk Tau pasakiau, Mokyto jau.

Argi nesupratai manęs?”
„Supratau, o taip, supratau tave.

Bet norėčiau, kad  ir tu Mane supras-
tum, jeigu nori Mane sekti. Eikš, pa kal-
bėkim vaikščiodami! – Greta vienas
kito jie žingsniuoja mažu takeliu, ei-
nančiu skersai Alyvų sodo. – Tu nori
sekti Mane dėl žmogiškų paskatų. Tu-
riu tave nuvilti, Judai: Aš atėjau ne dėl
to.”

„Ar Tu ne pažadėtasis žydų kara-
lius? Tas, apie kurį kalbėjo prana šai?
Ir kiti buvo atėję, bet jiems trūko daug
ko, ir jie nukrito lyg vėjo nu plėšti lapai.
O su Tavimi yra Dievas, nes darai ste-
buklus. O ten, kur Die vas, ten ir misi-
ja turi pasisekti.”

„Kalbėjai teisingai. Dievas su Ma-
nimi. Aš esu Jo Žodis. Mane išpra na-
šavo pranašai. Mane žadėjo patriar-
chai. Manęs laukė tauta. Bet kodėl, o Iz-
raeli, tu apakai ir apkurtai, kad nebe-
gali išskaityti, įžvelgti, išgirsti ir su-
prasti tikrosios įvykių prasmės? Mano
karalystė ne iš šio pasaulio, Judai.
Nustok žemiškai galvojęs! Pas Izraelį
atėjau, kad atneščiau jam šviesą ir
šlovę. Atėjau nuvesti Izrae lio teisiuo-
sius į savo karalystę. Nes Izraelyje ir su
Izraeliu turi išaugti am žinojo gyveni-
mo medis, kurio šerdis yra Viešpaties
kraujas. Medis, kuris išsišakos per
visą žemę iki amžių pabaigos. Iš Iz-
raelio yra ir pirmieji Mano išpažinėjai.
Tačiau iš čia ir Mano persekiotojai,
Mano kankintojai, ir Mane išduo-
siantis...”

„Ne, Mokytojau! To niekada ne-
 bus! Jeigu ir visi Tave išduotų, aš pa-
 silikčiau ištikimas ir ginčiau Tave.”

„Tu, Judai? Kodėl esi tuo tikras?”
„Dėl vyro garbės.”
O, ji silpnesnė ir už voro tinklą. Jė-

gos mes turim melsti Dievą, kad išlik-
tume sąžiningi ir ištikimi. Žmo gus...
Žmogus daro žmogiškus darbus. O
Dievo darbams – nes sekti Me siją tie-
soje ir teisume ir reiškia Dva sios dar-
bus – žmogus turi apmirti ir iš naujo
gimti. Ar pajėgsi tai?”

„O taip, Mokytojau! Bet tada...

Tave mylės ne visas Izraelis, nors Me-
sijo kankintojų ir išdaviko Izrae yje ne-
bus, nes jis laukia Tavęs šimtmečiais.”

„Bus. Prisimink pranašus! Jų žo-
džius... ir jų gyvenimo baigtį! Man
skirta daugelį nuvilti. Ir vienas iš jų esi
tu, Judai. Prieš tave – švelnus ir taikus
vargšas, kuris ir nori likti varg šu. At-
ėjau ne pulti ir ne kariauti. Su stip-
riaisiais ir galingaisiais nesiginčysiu
dėl karalysčių ir valdžios. Kovosiu tik
su šėtonu dėl sielų, nes atėjau sutru-
pinti jo grandines meilės ugnimi. At-
ėjau mokyti gailestingumo, aukos, nu-
sižeminimo, susilaikymo. Sakau tau ir
visiems: „Netrokš kite žemiškų turtų,
darbuokitės am žiniesiems!” Atsisa-
kyk, Judai, iliuzijos pamatyti Mane
kaip Romos ir viešpataujančių partijų
nugalėtoją. Kai Aš kalbu žmonėms, te-
gul sau ramiai miega ir Erodas, ir ce-
zariai. Atėjau ne tam, kad atimčiau iš
jų skeptrus... nes Man jau paruoštas
amžinasis skeptras, bet niekas jo ne-
gautų, kas nebūtų meilė, kokia Aš
esu. Eik, Judai, ir pagalvok apie tai!”

„Tu mane atstumi, Mokytojau?”
„Aš nieko neatstumiu; nes kas at-

stumia, tas nemyli. Bet pasakyk Man,
Judai,  kaip tu įvardintum tokį už-
krečiama liga sergančiojo veiks mą,
kai jis įspėja šito nežinantį, tačiau be-

siartinantį prie jo žmogų, norintį at-
sigerti iš jo taurės: „Apsigalvok, ką da-
rai”? Ar tai būtų neapykanta, ar mei-
lė?”

„Pavadinčiau tai meile; nes jis ne-
nori, kad nežinantys statytų į pavojų
savo sveikatą.”

„Tuomet ir Mano žodžius su prask
šita prasme!”

„Argi aš galiu sugriauti savo svei-
 katą, eidamas su Tavimi? Nie kada!”

„Tu gali netekti daugiau nė svei-
katos; nes – pagalvok apie tai, Judai –
maža kaltė bus to žudiko,  kuris manė
vykdęs teisybę, nors teisybės jis nebuvo
pažinęs; tačiau didelė bus to, kuris, pa-
žindamas teisybę, jos nevykdo ir netgi
tampa jos priešu.”

„Aš toks nebūsiu. Paimk mane,
Mokytojau! Negali manęs atstumti.
Jeigu esi Išganytojas ir matai, kad esu
nusidėjėlis, išklydusi iš kelio avis, ko-
dėl atsisakai mane gelbėti? Priimk
mane, aš seksiu Tave iki mirties!”

„Iki mirties, tai tiesa! Tačiau
tada...”

„Ką tada, Mokytojau?”
„Ateitis Dievo rankose. Eik! Pasi-

matysime rytoj prie Žuvų vartų.”
„Ačiū, Mokytojau. Viešpats su Ta-

vimi!”
„Teišgelbsti tave Jo gailes tin gu-

mas!”
Vizija baigiasi.

,,DRAUGO”
prenumeratoriai 

gali skaityti
,,Draugą” internete be

jokio papildomo
mokesčio.

Pageidaujantys turėtų
parašyti apie tai
administracijai: 

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



11DRAUGAS 2019 KOVO 28 D., KETVIRTADIENIS

MANO  VIRTUVĖ

www.facebook.com/draugolaikrastis

Pasidalinkite nuomone

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 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 
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, 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

Lašiša ,,vokelyje”

Reikės:
4 lašišų filė
1 pankolio, supjaustyto plonais
griežinėliais
1 cukinijos, supjaustytos griežinė-
liais
citrinos griežinėlių, sulčių ir nu-
tarkuotos žievelės
sviesto, krapų
druskos, pipirų, kaparėlių
4 šaukštų vermuto
8 lapų kepimo popieriaus

Ant kepimo popieriaus lakšto dėti
kelis pankolio ir cukinijos griežinė-
lius, pabarstyti tarkuota citrinos žie-
vele, užspausti citrinos sulčių, užber-
ti kelis kaparėlius. Padruskinti, pa-
pipirinti, uždėti gabaliuką sviesto ir
pabarstyti krapais. Ant viso šio dar žo-
vių pakloto dėti lašišos filė odele į vir-
šų. Ant viršaus uždėti kelis citrinos
griežinėlius.

Ant viršaus dėti kitą kepimo po-
pieriaus lakštą ir užlankstyti popierių
iš visų pusių. 

Taip paruošti keturis ,,vokelius”.
Jų viršuje padaryti nedidelį įpjovimą
ir per šią skylutę įpilti į kiekvieną ,,vo-
kelį” po 1 šaukštą vermuto.

Orkaitę įkaitinti iš anksto iki 180
C (350 F).

Kepti apie 12–15 minučių.
Ištraukti žuvį ir dėti ant lėkštės su

visu ,,vokeliu”.

Orkaitėje 
keptas upėtakis

Reikės:
1 upėtakio
1 citrinos, supjaustytos griežinėliais

Greiti ir paprasti žuvies paruošimo būdai
1 žaliosios citrinos (lime), su-
pjaustytos griežinėliais
kelių svogūno laiškų
krapų šakelių
druskos, pipirų
alyvuogių aliejaus
1 cukinijos
1 didelės morkos

Pailgą kepimo formą iškloti ke-
pimo popieriumi.

Išskrostą, išvalytą ir gerai nu-
sausintą žuvį dėti ant kepimo popie-
riaus. Padruskinti ir papipirinti iš vi-
daus. Į upėtakio vidų dėti citrinos
griežinėlį, po to žaliosios citrinos ir
taip kaitaliojant prikimšti žuvį. Įdė-
ti svogūno laiškus ir krapų šakeles.
Tuomet žuvį surišti virvele, pašlaks-
tyti alyvuogių aliejumi ir suvynioti į
kepimo popierių, gerai užlenkiant
galus.

Kepimo formą su žuvimi dėti į or-
kaitę, iš anksto įkaitintą iki 200 C (390
F).

Kepti apie 20–30 minučių.
Iškepus ištraukti ir duoti pra-

aušti neišvyniojant.
Cukiniją ir morką specialiu skus-

tuku supjaustyti ,,spagečiais”. Dar-
žoves sumaišyti.

Į puodelį pilti aliejaus, užkaitin-
ti.

Imti saują daržovių ir dėti į karš-
tą aliejų. Trumpai pavirus ištraukti,
nusausinti, padruskinti.

Žuvį išimti iš popieriaus ir dėti į
didelę gražią lėkštę (galima dėti su
visu kepimo popieriumi, gražiai at-
lanksčius kraštus). Greta sudėti dar-
žovių ,,spagečius”.

Skanaus!

Jūsų Indrė

A † A
BRONIUS PETRAS 
MACIUKEVIČIUS

Po ilgos ligos mirė 2019 m. kovo 23 d. Michiana Shores, IN. 
Gimė 1925 m. Šukėtų kaime, Griškabūdžio valsčiuje, Šakių

aps krityje.
Liūdesyje liko: žmona Aldona (Putriūtė), dukterys Dalia

Žygas ir Vida Kluko, sūnus Darius, anūkai Aras, Aida ir Kovas
Žy gas, anūkė Mary Kluko, brolienė Angelė Karnius, dukterė -
čios, sūnėnai ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Bronius pasitraukęs iš Lietuvos po karo gyveno Mem -
min   geno tremtinių stovykloje ir 1949 m. atvyko į JAV, Čikagą.
Ilgus metus dainavo Lietuvių meno ansamblyje „Dainava” ir
Lie tuvių operoje Čikagoje.

Atsisveikinimo datą šeima praneš ve ̇liau. 

Nuliu ̄dę artimieji

Tu buvai šeimos širdis
Tu buvai šeimos šviesa
Tu buvai visas pasaulis
Būk dabar laimingas
Dievo Karalystėje

A † A
ALFREDUI V. KULIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą  jo žmonai REGI-
NAI, dukroms  MARGARITAI ir RŪTAI bei sūnui
RO BERTUI su šeimomis. 
Kartu liūdime netekę puikaus žmogaus ir Lietuvių
Bendruomenės nario.

JAV LB  Lemonto apylinkės valdyba

Mielam mūsų prieteliui 

A † A
ALFREDUI V. KULIUI

staigiai ir netikėtai mirus, skaudžios netekties va -
landą nuoširdžiai užjaučiame: žmoną REGINĄ, duk-
terį MARGARITĄ su vyru ir vaikais, dukterį RŪ TĄ
su vaikais, sūnų ROBERTĄ, brolį OSVALDĄ su
žmo   na MARY bei kitus gimines ir draugus. 
Giliai liūdime ir jaučiame didelę spragą praradę ar -
ti mą kompanijos draugą.

Jūratė ir Pranas Jurkus
Milita ir Aleksas Lauraitis

Dalia ir Romualdas Povilaitis
Praurimė ir Leonidas Ragas
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� Kovo 31 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Jau-
nimo centro Jėzuitų koplyčioje kunigas Jau-
nius Kelpšas aukos šv. Mišias už a. a. Roką
Stadalninką. Po Mišių – vaišės centro kavi-
nėje. Tuo pačiu iš anksto pranešame, kad pa-
skutinį balandžio sekmadienį, 28 dieną, šv.
Mišių Jėzuitų koplyčioje nebus. Gegužės
mėnesio šv. Mišių data bus paskelbta vėliau.

� Balandžio 13 d., šeštadienį, galerijoje ,,Sie-
la” Pasaulio lietuvių centre Lemonte – Alytaus
jaunimo centro miuziklas ,,Baltaragio malū-
nas”. Pradžia – 6 val. v.

� Kviečiame į jau tradicine tapusią pava-
sarinę Verbų mugę Šv. Kazimiero parapijoje
Los Angeles. Mugė vyks Verbų sekmadienį,
balandžio 14 dieną, nuo 12 iki 4 val. p. p.

Galima bus įsigyti ne tik nuostabiųjų verbų,
bet ir keptų, saldžių, sūrių, rūkytų skanėstų
savo velykiniam stalui, pasigardžiuoti lietu-
višku maistu, paragauti lietuviškų gėrimų, su-
sipažinti su menininkais ir meistrais, kurie į
mugę atveš įsigyti savo dirbinių. Įėjimas ne-
mokamas! Jei turite ką parduoti – dalyvau-
kite mugėje. Norėdami registruotis ar pasi-
teirauti, skambinkite Linai Kajotienei tel.: 310
526 1456 arba rašykite lina727@gmail.com.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@midwaylegal.com

Knygos šeimoms pristatymas
Pristatyme dalyvaus knygos au-
torė Aurima Dilienė – psichote-
rapeutė, šeimų
konsultantė, lek-
torė, vaikų ir pa-
auglių psichiatrė,
sukaupusi per 20
metų profesinę
patirtį. Su vyru
Vaidotu santuo-
koje jau dvide-
šimt šešerius me-
tus, kartu augina
septynis vaikus. Šiuo metu gyve-
na ir dirba Prancūzijoje.

Balandžio 5 d. 5 val. p. p. 

galerijoje ,,Siela”

14911E 127th Str.,   

Lemont, IL 60439

Balandžio 6 d. 2 val. p. p.

Čiurlionio galerijoje

5620 S. Claremont Ave.,

Chicago, IL 60636

Knygą užsisakyti galite tel. 773-251-2934 (Viktorija)

www.draugas.org

,,Gintaro” vasarvietei Union Pier, Michigan rei-
kalingas energingas vyras arba pora prižiūrėti
vasarvietės aplinką. Darbas truktų nuo dabar
iki lapkričio vidurio. Su apgyvendinimu. Kreip -
ki tės: tel. 269-469-3298


