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Dievas kaip vėjas – visur jį jauti ir niekur nematai. – J. Normand
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ŠIAME NUMERYJE:

Užsienio lietuviai domisi
Lietuva – 3 psl.

Nesenstanti istorija
ir muzika – 12 psl.

Lietuvos užsienio reikalų ministras L. Linkevičius (d.) įteikia apdovanojimą senatoriui J.
McCain. L. Segers  nuotr.

Lietuvos ambasada Washingtone: 
90 nenutrūkstamų metų

L ietuvos užsienio reikalų minist-
ras Linas Linkevičius ir amba-
sadorius JAV Žygimantas Pa-

vilionis kartu su daugybe aukštų JAV
ir kitų šalių pareigūnų, politikų bei
Lietuvos draugų balandžio 29 dieną mi-
nėjo ilgiausiai be pertraukos dirbančios
Lietuvos diplomatinės atstovybės veik-
los jubiliejų. Lietuvos ambasadai JAV
– 90. 

„Amerikos lietuvių bendruo-
menės ir griežtos JAV politikos dėka
visus ilgus okupacijos metus čia,
šiame pastate, toliau buvo atstovau-
jama nepriklausomai Lietuvai. Tai
– tikras, 90-metis Lietuvos diploma-
tijos simbolis”, – ambasadoje Was-
hingtone susirinkusiems svečiams
sakė L. Linkevičius.

Solidaus šio simbolio jubilie-
jaus kartu su JAV lietuvių ben-
druomene paminėti atvyko JAV se-
natoriai John McCain ir Richard
Durbin, JAV Kongreso nariai Joe
Shimkus ir Mario Diaz-Balart, Penn-
sylvanijos nacionalinės gvardijos
vadas Wesley Craig, buvęs JAV At-
stovų Rūmų pirmininkas Dennis
Hastert, Washingtone reziduojan-
tys ambasadoriai bei kiti Lietuvos bi-
čiuliai.

„Lietuvos ir JAV santykiai vi-
suomet buvo išskirtiniai. Amerika
viena pirmųjų pripažino Lietuvos
nepriklausomybę 1920 m., ji rėmė

Lietuvos, JAV ir Vokietijos lietuviai pristatė mūsų kraštą NATO festivalyje Virginijoje.
Lolitos Salienės nuotraukos

LOLITA SALIENĖ

Norfolke, Virginijos vals-
tijoje, kasmet vyksta
NATO šalių paradas ir

festivalis. Jame JAV visuomenei
prisistato visos Aljanso šalys.
Jau ne pirmus metus renginyje
dalyvavo ir lie tuviai. Festivalis
prasideda kiekvie nos šalies pri-
sistatymo paradu. Lie tu vos Res-
publikos platformą puošė Gedi-
mino pilies bokšto maketas. Po
parado visi dalyviai susirinko į
Town Point parką, kuriame visą
dieną vyko linksmybės. Lietu-
vos stende šiemet dirbo negau-
sus, bet spalvingas lie tuvių bū-
relis: Lietuvos, JAV ir Vo kietijos
lietuviai. Smagu, kad pri ėjo gar-
baus amžiaus žmonių, kurie
sakė esą lietuvių palikuonys,
kai kurie jau ir aplankę Lietu vą
ar besiruošią artimiausiu metu
aplankyti protėvių kraštą. Sten -
do lankytojai domėjosi Lietuva,
istorija ir kasdienybe, atsi mini-
mui galėjo pasiimti lan ks tinukų
ir suvenyrų. Ne vienas žavėjosi
ir fotografavosi su tautiniais
kostiumais vilkinčiomis lietu-
vaitėmis. 

mūsų nepriklausomybę ir 1990-aisiais.
Šiandien, kai Rusijos veiksmai Ukrai-
noje kelia grėsmę Europos ir Baltijos
valstybių saugumui, JAV pirmosios
konkrečiais veiksmais stiprina mūsų
saugumą”, – pabrėžė ministras.

Ž. Pavilionis pabrėžė, jog Lietuvos
ambasada Washingtone yra ilgiausiai
be pertraukos dirbanti mūsų šalies
diplomatinė atstovybė pasaulyje. Anot
jo, dabartiniams diplomatams didelė
garbė ir atsakomybė dirbti Lietuvai šia-
me istoriniame pastate, ypač išlaikant
ir stiprinant artimus Lietuvos ir JAV
ryšius.

Iškilmių metu Užsienio reikalų

ministerijos garbės ženklu „Lietuvos
diplomatijos žvaigždė” už nuopelnus
stiprinant dvišalius santykius apdo-
vanotas vienas artimiausių Lietuvos
draugų, JAV senatorius John McCain.

„Senatorius visuomet buvo išti-
kimas Lietuvos draugas, padedantis
garsinti jos vardą. JAV Kongrese jis
nuolat primena Lietuvos svarbą re-
miant demokratinius judėjimus Uk-
rainoje, Gruzijoje, Baltarusijoje ir ki-
tose Rytų partnerystės valstybėse”, –
įteikdamas apdovanojimą sakė L. Lin-
kevičius.

LR ambasados JAV info



Atvirkščiai, TBTO „Rusijos Fede ra cija” įžūlė-
jant ir reikalaujant už ne priklausomybę kovojantį
Kaukazo Emyratą paskelbti tarptautine te ro ristine
organizacija, JAV, ES ir JT 2012 metais tai nuolan-
kiai padarė.

Nors JAV Kongresas tik ką, prieš tai, 2010 m. at-
metė Kongreso nario Alcee Hastings iš Floridos pa-
siūlymą įtraukti Šiaurės Kaukazo suki lėlių pa-
skelbtą nuo Rusijos nepriklausomą „Kaukazo Emy-
ratą” į užsie nio teroristinių organizacijų sąrašą,
motyvuodamas tuo, kad „Kaukazo Emyratas” yra
tąsa ilgo konflikto tarp Šiaurės Kaukazo tautų ir
Rusi jos vyriausybės, įskaitant Imamo Ša milio su-
kilimą 1830 metais ir Stalino deportacijas 1940 me-
tais. Visa tai Kongresas nutarė po savižudžių susi-
 sprogdinimo Maskvos metro, kurio metu būta civi-
lių gyventojų aukų.

Ir štai dabar – teroras prieš Uk rainą. Teroras
prieš Krymo totorius ir ukrainiečius atplėštame
Kryme, te roras prieš Ukrainos gyventojus rytų ir
pietų regionuose. Vėl kasdien gir dime apie žmog-
žudystes, kankini mus.

TBTO „Rusijos Federacija” vykdo mas teroras
paremtas bran duo li niu šantažu, nes akivaizdu, kad
netu rėdama branduolinio ginklo nusilpu si, vien iš
užgrobtų senkančių naftos, dujų ir metalų telkinių
besimaitinanti, organizacija neišdrįstų užimti Kry -
mo ir ruoštis karinei agresijai ki tuose Ukrainos re-
gionuose.

Dalies JAV visuomenės iniciatyva: 
Kremlius – tarptautinis teroristas

Kol „pasaulio bendruomenė” Europoje, pilnoje
TBTO nupirktų už savo naftos dolerius ar užšanta-
žuotų šalininkų, jautriai svarsto, keliems dar TBTO
teroristams uždrausti įva žiuoti į savo šalis, neapsi-
kentė JAV, kurios prezidentai visgi negali visiš kai
ignoruoti išeivių iš Rytų Europos nuomonę, visuo-

menės dalis.
JAV piliečiai turi teisę pateikti petici-

jas Vyriausybei, kurią garantuoja JAV
Konstitucijos pirmoji pa taisa. Tokios peti-
cijos dėl Vyriausy bės veiksmų svarbiais
JAV klausimais su piliečių parašais popie -
ri niuose lapuose – įprasta sena praktika.

Dabar JAV piliečiai peticijas kur ti ir
joms pritarti ar nepritarti gali ir interneto
pagalba.

Jei peticijai JAV prezidento ad mi nistracijai pri-
taria pakankamai daug piliečių, ji privalo būti Bal-
tųjų Rūmų ekspertų įvertinta ir jai gali bū ti suteik-
tas kelias į Kongresą svars tymui. Bet kokiu atveju
internetinei visuomenei Baltieji Rūmai pri valo ofi-
cialiai atsakyti, kodėl jie pasielgė vienaip ar kitaip
peticijos atžvilgiu.

Tai štai, pradedant š. m. balan džio 23 diena ame-
rikiečiai gali pa si rašinėti už pritarimą štai tokiai
peticijai.

Mes kreipiamės su peticija į Oba mos administ-
raciją dėl:

Rusijos paskelbimo kaip „valstybės – terorizmo
rėmėjos”.

Savo nepaskelbtame kare prieš Ukrainą Rusija
remiasi slaptomis operacijomis, kurios tikslai ati-
tinka „tarptautinio terorizmo” apibrėžimą pagal 18

U.S.C. § 2331. O būtent, gink luoti Rusijos operaty-
viniai pareigūnai, veikdami persirengę, bando da-
 ry ti įtaką Ukrainos vyriausybės politikai baugi-
nimais arba naudodami prievartą. Jie taip pat
bando paveikti vyriausybės politiką žmogžudystė-
 mis ir pagrobimais, orientuodamiesi į vy riausybės
pastatus, policijos postus ir karines bazes Ukrai-
noje. Ši veikla yra atliekama dideliu mastu ir per
ilgą laikotarpį, nepaisant JAV, G-7, NATO, ES ir
JT pasmerkimo.

Taigi, Rusija turi būti oficialiai paskelbta
„valstybe – terorizmo rė mėja”.

(http://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm]
Ką čia bepridursi. Nebent tai, kad Jungtinės

Valstijos, antrieji lietuvių namai, galėtų imtis
iniciatyvos taikant sankcijas TBTO „Rusijos Fe-
deracija” įvardinti kaip sankcijų priežastį ne tik
Krymo užgrobimą ir karines teroristines akci-
jas prieš Ukrainą, bet ir įtraukti į tas priežas tis

visus TBTO sukurtus neva „užšal dytus” karštus re-
gionus. Tai akivaiz džiai galėtų būti Gruzijos Ab-
chazija ir Pietų Osetija, Moldovos Padnestrė.

Ir dar galėtų ryžtis JAV bent savo šalyje at-
šaukti teroristinę etiketę Kaukazo Emyratui, o dar
geriau – pa remti jį. Nebūtinai viešai. Ir tai pri verstų
labai susimąstyti TBTO „Ru sijos Federacija” dėl jos
teroristinės politikos pasekmių.

Ir pabaigai. Pradedant balandžio 23 diena, kai
minėtą peticiją leista „pasirašinėti” internetu, o pri-
tarimų peticijai nustatytas laikas baigiasi gegužės
23 dieną, praėjusį sekmadienį, balan džio 27 d., jai
jau pritarė per 17 tūks tan čių JAV piliečių (tai labai
spartus pa rašų rinkimas palyginus su anksčiau bu-
vusiomis kitomis su užsienio rei kalais susijusio-
mis peticijomis). Su rinkti reikia 100 tūkstančių „pa-
ra šų”. Laiko dar yra.

Bet štai kas įdomu. Kur ta skait linga, per pusę
milijono, lietuvių diaspora JAV, kuri galėtų per ke-
lias dienas pati pritarti peticijai. Juk rei kalas – ben-
dras.  Ir kur žiūri vadinama „Pasaulio lietuvių ben-
druome nė”? 

Daugelis pasaulio politologų, svars-
 tydami, ko pagaliau siekia Ru sijos
prezidentas Vladimiras Putinas,

kariaudamas su Ukraina, neretai pa teikia
jo galutinį tikslą – sumažėjusios buvusios
sovietinės imperijos te ritorijos atstatymą
ir, galbūt, išplėti mą.

Bet, regis, žodis imperija čia ne labai
tinka. Rusiją labiau tiktų vadinti tarptau-
tine branduoline teroristine organizacija
(TBTO).

Ji tokia vienintelė pasaulyje. Bent jau pagal JT
įstatus ir tarptautines terorizmą įvardinančias kon-
ven cijas.

Tarptautinė branduolinė te ro ris tinė 
organizacija „Rusijos Federa cija”

Tarptautine teroristine organiza cija Rusija tapo
tada, kai 1917 metais karinio perversmo būdu viršų
Rusi jos imperijoje paėmė švonderiai. Ru si joje pra-
sidėjo visiems žinomas „rau donasis teroras”, kuris
su pakilimais ir nuosmukiais tęsiasi iki šių dienų.

Ant tarptautinių teroristų sąži nės ne tik mili-
jonai nužudytų buvusios Rusijos imperijos pavaldi-
nių, bet ir, prisidengiant „pasaulinės proleta rų re-
voliucijos” idėja, daugybė svetimų valstybių piliečių
žmogžudys čių politiniais motyvais.

Manipuliuodami dorų tautiečių užsienyje
tautiniais jausmais, šalia to plačiai naudodami
papirkinėjimus bei šantažą, Kremliaus teroris-
tai pa darė savo organizacijos šalininkais di džiulę
armiją užsienio piliečių, ypač JAV ir Europos
valstybėse, ne suvokiančių, kad jie yra švonderių
įkaitai, tuo būdu pateisindami tarptautinės te-
roristinės organizacijos statusą.

Švonderiams prijaučiančių JAV pagalba iš-
vogusi iš JAV atominės bombos paslaptį Rusijos
imperijos te ritorijos paveldėtoja Sovietų Sąjun ga
tapo pavojingiausia pasaulyje teroristine organi-
zacija, gavusi papildomai dar ir branduolinio
šantažo galimybę.  

1939 ir vėlesniais metais „raudo na sis tero-
ras” nedelsiant buvo įgy ven dintas užgrobtose
naujose valstybėse ir teritorijose, tokiose kaip
Esti ja, Latvija, Lietuva, dalis Suomijos (karelų
suomių gyvenami plotai), Vakarų Ukraina, Vakarų
Baltarusija, Moldova, Tuvos respublika. Vėl masi-
 niai trėmimai, kankinimai, žudynės, tautų genoci-
das.

Daugelis dar prisimena TBTO terorą Gruzijoje,
Azerbaidžane, Mol do vos Padnestrėje, Lietuvoje  ir
kitur, kai nuo TBTO monstro pajutusios ma žiausią
galimybę bandė gelbėtis kaž kada buvusios nepri-
klausomos valstybės ir tautos.

Atrodė, „pasaulio bendruome nei” nusisukus
nuo TBTO „Rusijos Fe deracija” teroro Šiaurės Kau-
kaze prieš Čečėniją ir vėliau pasiskelbusį nepri-
klausomu Kaukazo Emyratą pra dedant 1991 metais,
monstras nu rims ilgesniam laikui.

Kurgi ne. Prasidėjo teroras Gru zi jos pietuose,
Abchazijoje ir Pietų Osetijoje prieš gruzinų senbu-
vius, 2008 metais pasibaigęs „nepriklauso mų” Ab-
chazijos ir Pietų Osetijos vals tybių, kurias čia pat
pripažino TBTO „Rusijos Federacija”, atsira dimu
ir visišku gruzinų iš jų išvarymu. Ore tvyrant bran-
duoliniam šantažui ir šį kartą „pasaulio bendruo-
 menė” niekaip nepasipriešino te ro ris tams.
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Užsienio reikalų ministerijoje
ba landžio 29 dieną buvo prista-
tyti ministerijos užsakymu vi-
suome nės nuo mo nės ir rinkos
tyrimų centro „Vil morus” atlik-
tos užsie nio lietuvių ap klausos
rezultatai. 

Juos pristatęs „Vil morus” direk-
to rius Vladas Gaidys pa stebėjo,
kad  dauguma apklaustųjų ne-

mato kliūčių bendradarbiauti su Lie-
tuva, o lietuvybės išlaikymas už si-
enyje ir toliau išlieka svarbus.  

„Apklausa parodė, jog kas antras
užsienio lietuvis puoselėja planus ak-
 tyviau prisidėti prie lietuvybės išlai-
 kymo ir net trys ketvirtadaliai už sie-
 nio lietuvių norėtų bendradarbiauti
su Lietuvos institucijomis šioje sri-
tyje. Čia matome aktyvų Lietuvos dip-
lomatinių atstovybių ir konsulinių įs -
taigų vaidmenį, nes jos yra arčiausiai
užsienio lietuvių, o tiesioginių ryšių
palaikymas yra viena efektyviausių
bendradarbiavimo formų”, – teigė pri-
 statyme dalyvavęs už sienio reika lų vi-
ceministras Neris Germanas.  

Apklausa patvirtino, jog užsienio
lietuvių domėjimasis Lietuva ir toliau
išlieka didelis.

Užsienio reikalų ministerija, at si-
žvelgdama į užsienio lietuvių poreikį
bendrauti ir gauti informaciją, įs teigė
sparčiai populiarėjančią so cia linio
tinklo „Facebook” paskyrą „Glo balus
tinklas Lietuvai”.

„Šis tinklas – dar vienas įrankis
Lietuvos diasporai keistis informa-
cija, užmegzti kontaktus, pranešti apie
įvairias bendruomenių iniciatyvas,
dalytis sėkmės istorijomis, pasieki-
mais, rasti naudingą informaciją apie
Lietuvos institucijų skelbiamas ini-
ciatyvas”, – pastebėjo URM Užsie nio
lietuvių departamento direktorė am-
basadorė Gintė Damušytė.

Apklausos rezultatai taip pat at-
skleidė, kad užsienio lietuvių apsi-
sprendimui grįžti į Lietuvą, ne ma-
žiau nei ekonominiai aspektai, svar-
būs psichologinio klimato Lietuvoje
po ky  čiai: didesnė tolerancija bei pa-
 gar ba žmogui, galimybės realizuoti
savo gebėjimus. 

Diskusijose dalyvavo Vytauto Di-
 džiojo universiteto Socialinės antro-
 po lo gijos centro vadovas Vytis Čiub-
 rins kas ir Viešosios politikos ir vady-
bos instituto tyrimų vadovas Egidi jus
Barcevičius, valstybės institucijų bei
įvairių užsienio lietuvius vienijan čių
bendruomenių ir organizacijų atsto-
vai.  

Apklausos rezultatų santrauka

� Įgyvendinant „Globalios Lietu-
 vos” programą, Užsienio reikalų mi-
nisterijos užsakymu Visuomenės nuo-
 monės ir rinkos tyrimų centras „Vil -
morus” 2013 m. rugsėjo – lapkričio
mėn. atliko užsienio lietuvių nuomo-
 nės apklausą, kurios tikslas bu vo su ži-
noti užsienio lietuvių porei kius ir vy-
raujančias nuostatas dalyvavimo Lie-
tuvos gyvenime ir lietuvybės iš lai  -
kymo atžvilgiu.  

� Kadangi užsienyje lietuviai gy-
 vena daugelyje skirtingų šalių, no rint
juos pasiekti buvo pasitelktas ap klau-
sos internetu („online”) bū das. Ap-
 klausos atranka buvo tikslinė, nu sta-
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Užsienio lietuviai domisi įvykiais šalyje

 tant kvotas pagal emigracijos ša lių
grupes, t. y. daugiausiai dėmesio
skirta tiems kraštams, kurie statistiš-
kai atitinka pagrindines lietuvių
emigra cijos kryptis. Taip pat buvo
siekta iš siaiškinti užsienio lietuvių,
gyvenan čių kaimyniniuose kraštuose,
nuos tatas. 

� Potencialūs respondentai buvo
kviečiami užpildyti internete patal-
 pintą anketą per URM ,,Facebook” pa-
s kyrą, taip pat „Vilmorus” potencialių
respondentų ieškojo per užsienio lie-
tuvius vienijančias bendruomenes ir
organizacijas (t. y., naudotas „snie go
gniūžtės” metodas). Apklausoje iš viso
dalyvavo 711 užsienio lietuvių (18
metų ir vyresni, gyvenę užsienyje ne
trumpiau 6 mėn.). Apie 70 proc. res  -
pondentų buvo iš Europos Sąjun gos
šalių (daugiausia iš Jungtinės Ka ra-
lystės, Belgijos, Švedijos), liku sieji 30
proc. – iš kitų šalių (daugiausia iš
JAV).

Lietuvybės išlaikymas ir 
bendradarbiavimas su Lietuva

� Apklausa parodė, kad daugumai
apklaustų užsienio lietuvių kliū čių
bendradarbiauti su Lietuva nėra, rei-
 kia daugiau asmeninės iniciaty vos.
Taip mano 72 proc. apklaustųjų. Be-
 veik pusė jų (42 proc.) nurodė, jog nau-
 dojasi Lietuvos institucijų teikiama
informacija. 

� Absoliučiai daugumai užsienio
lie tuvių (79 proc.) yra svarbus lietu-
vy  bės išlaikymas. Asmenines pastan-
gas siekiant išsaugoti lietuvybę dau-
giau nei pusė apklaustųjų siejo su lie-
 tuviškų knygų skaitymu ir lankymu si
renginiuose, susijusiuose su Lietu va.
Dauguma respondentų ma no, kad są-
lygos išlaikyti lietuvybę už sienyje per
pastaruosius metus nepa blogėjo, o da-
lis įžvelgia gerėjimo tendencijas. Kas
antras užsienio lietuvis puoselėja pla-
nus aktyviau prisidėti prie lie tuvybės
išlaikymo. Net trys ket  virta daliai už-
sienio lietuvių atsa kė, kad su tiktų
bendradarbiauti su Lietuvos institu-
cijomis skatindami lietuvybės išlai-
kymą tarp užsienio lie  tuvių.

� Šiek tiek mažiau nei pusė (42
proc.) apklaustų užsienio lietuvių, tu-

rinčių vaikų iki 18 metų amžiaus, nu-
rodė, kad jų vaikai naudojosi litua-
nistinio švietimo galimybėmis. Iš jų,
43 proc. nurodė, kad jų vaikai lan ko
arba lankė formaliojo ugdymo lietu-
višką mokyklą, 48 proc. – neforma liojo
lituanistinio ugdymo arba sa vaitga-
linę mokyklą, ir 9 proc. – nau do jasi
nuotolinio mokymo galimybė mis.

Informacijos kanalai ir 
domėjimasis Lietuva

� Net 89 proc. užsienio lietuvių
nu  rodė, jog domisi įvykiais Lietu vo -
je. Absoliuti dauguma apklaustųjų pa-
g rindiniu informacijos šaltiniu įvar  -
dijo žiniasklaidos priemones, daž-
niausiai tai – internetas (90 proc.), žy-
miai rečiau renkasi radiją ir televi-
ziją, tuo tarpu spausdinti leidiniai te-
sudaro 2 proc. Kiti pagrindiniai ka na-
 lai – so cialiniai tinklai (45 proc.),  šei-
 mos nariai, draugai (38 proc.). Lietu-
višką televiziją žiūri 39 proc. ap-
 klaustų lietuvių, dažniau ji yra žiū-
rima per in ternetą. Dauguma tei gė
esan tys patenkinti lietuviškų ka na lų
progra mų kokybe, tačiau nuro dė, kad
trūksta pozityvios informacijos apie
Lietu vos pasiekimus, moko mųjų lai -
dų, taip pat laidų apie darbo ir karje-
 ros galimybes Lietuvoje. 

� Beveik pusė apklaustųjų teigė,
jog pritartų profesionalų tinklų, pagal
interesus ir profesinę sritį vie ni jančių
įvairių sričių diasporos profesionalus,
kūrimui. 

Dalyvavimas Lietuvos viešajame
gyvenime

� Nors domėjimasis Lietuva yra
didelis, tačiau Lietuvos viešajame gy-
 venime nurodė dalyvaujantis tik kas
ketvirtas apklaustasis. Dažniausiai tai
siejama su dalyvavimu rinkimuo se,
Lietuvoje vykstančiuose renginiuose
ir kultūriniame gyvenime, ryšių pa-
laikymu su tam tikra žmonių gru pe.
Dauguma užsienio lietuvių mano, kad
sąlygos dalyvauti Lietuvos viešaja  me
gyvenime nepablogėjo, o 19 proc. įžvel-
gia gerėjimo tendencijas.

� Tyrimo metu beveik pusė ap-
 klaustų užsienio lietuvių (45 proc.) nu-

 rodė, kad jie per paskutiniuosius me-
tus naudojosi viešosiomis Lietu vos
institucijų ir organizacijų paslaugo-
mis. Dažniausiai tai asmens doku-
mentų išdavimas, konsulinės paslau-
gos. Net du trečdaliai apklaustųjų tei -
gė, kad jiems netrūksta viešųjų pas -
lau gų iš Lietuvos pusės, o tie, kurie
ma nė, jog viešųjų paslaugų trūksta,
dažniausiai minėjo švietimo ir kul tū-
ros paslaugas.

Lietuvos žinomumas užsienyje

� Apklausos dalyvių buvo pra-
šoma įvertinti Lietuvos žinomumą ir
pa trauklumą užsienyje. Daugiau kaip
pusė apklaustų užsienio lietuvių at-
sakė, kad jų gyvenamoje valstybėje jis
yra patenkinamas arba geras, 35 proc.
mano, kad jis – blogas. Beveik pu  sė ap-
klaustųjų nurodė, kad Lie tu vos žino-
mumas ir patrauklumas per paskuti-
niuosius dvejus metus nepakito, šiek
tiek daugiau buvo manančių, kad jis
pagerėjo. Į klausimą, kuo pa tys yra
prisidėję prie teigiamų po kyčių Lie-
tuvoje, respondentai dažniausiai at-
sakė, kad jie garsino Lietuvą toje vals-
tybėje, kurioje gyvena (54 proc.), rėmė
likusius Lietuvoje giminaičius (44
proc.) bei padėjo užmegzti  ryšius tarp
jų buvimo šalies ir Lietuvos atstovų
(20 proc.).

Nuostatos dėl grįžimo į Lietuvą

� Apklausa parodė, kad užsienio
lietuvių apsisprendimui grįžti į Lie-
 tuvą, ne mažiau nei ekonominiai as-
 pektai, svarbūs psichologinio klimato
Lietuvoje pokyčiai, didesnė toleran-
cija bei pagarba žmogui, galimybės
įgyvendinti savo gebėjimus (38 proc.).
Kiti svarbūs veiksniai sugrįž ti  – ša-
lies gerovės ekonominis au gi mas (33
proc.) ir tai, kad darbo už mo kes čio dy-
dis būtų panašus į jų gau na mą atlygi-
nimą užsienyje (27 proc.). Taip pat
gana reikšmingi veiksniai yra ti kėji-
mas, kad užtenka as meni nių pastan -
gų, kad būtų galima pa siek ti savo tiks-
lus ir įgyvendinti planus (21 proc.) ir
darbdavių požiū rio į žmogų pokyčiai
(17 proc.).

URM Informacijos ir viešųjų 
ryšių departamentas

URM nuotr.
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RYTYS
Rytỹs – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Balandžio 9 d. Lietuvos genera liniame konsulate New Yorke
skambėjo  aktoriaus, režisieriaus, kom po zi toriaus, dainų
kūrėjo ir atlikėjo, vieno iš „Keistuolių teatro” įkūrėjų,

Aido Giniočio dainos. Renginio metu taip pat buvo atidaryta lie-
tuvių gra fi kės, gyvenančios Rygoje, Nelės Zir ni tės ir klaipėdiškio
dailininko Ernesto Žvaigždino tapybos darbų paroda. Vakare da-
lyvavo ir susirinkusiuosius sveikino JAV Lietuvių Bendruome nės
(LB) Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė, LB Kultūros
tarybos, padėjusios organizuoti N. Zirni tės ir E. Žvaigždino pa-
rodas JAV, pirmininkė Rūta Pakštaitė, Connec ti cuto  apygardos
bei New Yorko miesto apylinkės vadovės Diana Norkienė ir Rasa
Sprindys. 

Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Valdemaras Sara-
pinas, kreipdamasis į renginio dalyvius, džiau gėsi lietuviškų ren-
ginių gausa New Yorke bei ypatingais šio vakaro svečiais. Daili-
ninkai N. Zirnitė ir E. Žvaigždinas plačiau papasakojo apie savo
kūrybą. Pristatydamas A. Ginio tį, generalinis konsulas V. Sara-
pinas atkreipė vakaro dalyvių dėmesį, jog legendinis „Keistuolių
teatras” šiais metais švenčia savo 25-erių metų jubiliejų. „Tik-
riausiai niekas tuomet, prieš ketvirtį amžiaus, negalėjo tikė tis to-
kios šio teatro, kuris šiandien jau yra išauginęs kelias savo gerbėjųbei my-
lėtojų kartas, sėkmės. Mes žavėjo mės ir ‘sirgome’ Keistuoliais, jų spektak-
liais bei dainomis, šią  ‘ligą’ paveldėjo mūsų vaikai, ‘užkrėsdami’ ja savo vai-
kus. Galime drąsiai teigti, jog ‘Keistuolių teatras’ – unikalus teatro reiški-
nys”, – sakė V. Sarapinas.

Koncerto metu A. Giniotis atliko tiek savo kūrybos, tiek kitų autorių –
Vytauto Kernagio, Andriaus Kuli kaus ko, Gedimino Storpirščio, Kosto Smo-
rigino dainas. Gausūs vakaro da lyviai  kartu su aktoriumi dainavo jo spek-
takliams „Ki tą kartą”, „Juokda rio mirtis arba kas nužudė Šeks pyrą”,
„Smaragdo miesto burtinin kas” sukurtas dainas.  

Lietuvos generalinio konsulato New Yorke info

New Yorko konsulate – menininkų iš Lietuvos vakaras

Besimokantiems lietuvių kalbos 
– naujas žodynas

Gailos Narkevičienės, Bostono lituanisti-
nės mokyklos direktorės, septynerių
metų darbo vaisius – naujausias lietu-

vių kalbos žodynas „Li thua  nian-English/ Eng-
lish-Li thua nian Practical”, jau prieinamas vi siems
besimokantiems lietuvių kalbos. New Yorko lei-
dyklos „Hippo crene Books” išleistą žodyną
galima įsigyti didžiausiuose JAV knygynų tink-
luose bei interneto knygų svetai nėse. Apie tai,
ką galima rasti šiame žodyne pasakoja pati au-
torė, Gailutė Ur bonaitė-Narkevičienė:

Sudarinėdamažodynąvisųpirmagalvo-
jauapiesavomokiniusirstudentus,tiekprade-
dančiuosius,besimokančiuslietuviųkalbosnuo
abėcėlės,tiekbeveiklaisvaikalbančius,plečian-
čiusžodynąirtobulinančiuskalbą.Lietuviųkalbosįvairiaislygiaismokaujaudvidešimt
penkeriusmetus!Nelengvatakalba,betsupasididžiavimusakaumokiniams– archaiš-
kiausiagyvaindoeuropiečiųkalba!Kiekdaugformųirgalūniųturimeįsiminti– taidaž-
naiiryradidžiausiassunkumas,besimokantlietuviškai.

Besimokantiemspateikiunetik„įvadinius”žodžiussudaugybepraktiniųpavyz-
džių,betirnurodaupagrindinesveiksmažodžiųformas,iškuriųpadaromosišvestinės,
pateikiuveiksmažodžiųasmenuotes.Prielinksniuojamųkalbosdaliųnurodaugalimas
gimininiųformųgalūnes,gimines,laipsnius,įvardžiuotinesformas.Kiekvienoježodyno
dalyjeyraapie18,000įvadiniųžodžių.

Išsamus įvadaspateikiapagrindinius faktusapieLietuvą, jos istoriją, kultūrą,
geografiją,ekonomiką,valdymą,religiją,ir,žinoma–lietuviųkalbą.Žodynastaippat
supažindina skaitytoją su lietuviųkalbos fonetika, kirčiavimosistema.Gramatinė
įvadodalisaprašodaiktavardžio,būdvardžio,skaitvardžio,įvardžioirveiksmažodžio
paradigmas,yralinksniavimobeiasmenavimolentelės.Trumpaiaptartiprielinksniai
irjungtukai.Negaliunepaminėtiirkruopščiaiatrinktųžodynuižodžių,naujausiųter-
minių,šnekamosioskalbosypatumųbeipriimtinųperkeltinėsreikšmėsposakių,netžar-
gono. Nuoširdžiaitikiuos,kadžodynastapsnaudinguįrankiumokantirbesimokant
lietuviųkalbos.

„Draugo” info

Vienas iš 25-metį mininčio ,,Keistuolių teatro” įkūrėjų A. Giniotis (d.) 
Arūno Tirkšliūno nuotraukos

Susidomėjimas menininkų iš Lietuvos darbais buvo didžiulis. 
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Pirmoji komunija – atmintinas įvykis

Tautinių šokių grupė
„Sambūris” atstovaus 

Bostoną Dainų šventėje

Lietuvių tautinių šokių grupė „Sambū-
ris”, įsteigta 1937 m., yra il giau siai Šiaurės
Amerikoje gyvuojan tis ansamblis. Per pa-
skutiniuosius 77-erius metus, „Sambūris”
yra džiuginęs savo šokių programomis ne
tik lietuvius, bet ir kitataučius. Didžiuoja-
mės, kad esame ne tik dalyvavę visose ketu-
riolikoje Lietuvių tautinių šokių šventėse,
įskaitant 2012 m. šventę Bostone, bet taip pat
turėjome garbę šokti net trejose Dainų šven-
tėse Lietuvoje. 

Šiuo metu nekantriai laukiame liepos
mėnesio kelionės į Lietuvą dalyvauti Dainų
šventėje „Čia mano namai” (www.dainus-
vente.lt). 

„Sambūrį” atstovaus per 30 šo kė jų: gim-
nazistų, studentų ir jaunų veteranų. Jiems
vadovaus „Sambū rio” talentingas vado-
vas Tomas Mi kuckis bei ilgametė „Sambū-
rio” pir mininkė Rūta Mickūnienė ir šokių
mokytoja Audra Mickūnaitė.

Sutikite – „Sambūris” yra labai svarbi
Bostono lietuvių bendruome nės dalis. Vilia-
mės, kad galėsite fi nan siškai paremti mūsų
jaunimą, pa dėsite mums įgyvendinti šią ke-
lionę ir atitinkamai atstovauti Bostoną šio je
ypatingoje šventėje. Galintys pa remti finan-
siškai, prašomi čekius išra šyti Boston Lit-
huanian Folk Dan ce Group ir siųsti: „Sam-
būris” c/o Vita Austras, 126 Blueberry Lane,
Westwood, MA 02090. Dėkojame už Jūsų nuo-
latinę paramą mūsų mielam „Sambūriui”.

Bostono Lietuvių Bendruo me nės info

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Jėzau, pas mane ateiki,
Savo meilę mums suteiki.
Sielų drauge mylimiausias, 
Ak, ateik, ateik, brangiausias...

Sekmadienį, balandžio 27-oji buvo ypatinga pa-
vasario diena Dievo Ap vaizdos lietuvių para-
pijoje, South field, MI. Šventėme ne tik Atve-

lykį ir Dieviško Gailestingumo sekmadienį, šv. Tėvų
popiežių Jono XXIII ir Jono Pauliaus II kanonizaci-
jas, bet ir  tą ry tą keturi vaikučiai pirmą kartą pri -
ėmė Jėzų į savo mažytes širdeles. Šį gražų ir at-
mintiną sekmadienį susirinko pilna šventovė ti-
kinčiųjų ir maldininkų: tėvelių, senelių, prose ne lių,
krikštatėvių, kitų giminių bei draugų stebėti,
džiaugtis bei švęsti šių vaikučių susitikimo su Kris-
tumi Eucharistijoje. Pirmosios Šv. Komu ni jos šven-
tei vaikučius paruošė mo kytoja Vida Orentienė bei
„Žiburio” lituanistinės šeštadieninės mokyklos ti-
kybos mokytojas klebonas kun. Gin taras Antanas
Jonikas. 

Parapijos klebonas kun. G. A. Jo ni kas aukojo iš-
kilmingas šv. Mišias. Pirmąją šv. Komuniją priėmė:
Karina Teresė Mitriūtė, Matas Dominic Iadi paolo,
Jonas Ulcinas ir Paola Maria Nardone. Mergaitės
buvo pasipuošusios baltomis suknytėmis, o berniu -
kai – kostiumėliais. Vaikučiai kartu su kun. G. A.
Joniku įžengė į bažny čią, ne šini žvakutėmis, roži-
niais ir škap lieriais. Mišių metu vargonavo Ada Ši-
maitytė, giedojo Simona Gavri lenko, Šv. Raštą
skaitė Rūta Ulcinaitė. 

Mažiausi ir didžiausi buvo suža vėti kun. G. A.
Joniko pamokslu, ku rio pagrindinis klausimas
buvo  „Ko mes čia susirinkome?” Kun. G. A. Jo-
 nikas priminė maldininkams, kad šiais Šeimos me-
tais turime įvertinti ir gerbti savo šeimą, parapijos
šeimą bei bažnyčios šeimą. Tėveliai, sakė jis, prisi-
minkite, koks buvo stebuklas, kai jūsų mylimos
žmonos pagimdė šiuos vaikelius! 

Prisiminkite, kaip pirmą kartą šiuos mažutė-
lius jūs laikėte savo ran kose... Kviečiu tėvelius, se-
nelius, pro senelius ir krikštatėvius įsipareigoti ir
kas dieną melstis su savo vai ku čiais. Jūsų meilė ir
tikėjimas eina kar tu ir yra liudijimas Dievui. Jūs

Kun. G. A. Jonikas ir mokytoja Vida Orentienė su Karina Mitriūte, Paola Nardone, Matu Iadipaolo ir Jonu Ulcinu.
Jono Vaičiūno nuotr.

esate šiems vaikučiams pavyzdys. Šiandien jie
pirmą kartą priims Jėzų į savo tyras širdeles. Ši
graži šventė yra pažintis su Viešpačiu Dievu, jo ste-
buklais ir veikimu kiekvieno mū sų gyvenimuose. Iš-
ėję iš bažny čios privalome  visu savo gyvenimu ir
darbais liudyti tikėjimą. 

Tėveliai buvo pakviesti prie altoriaus, kur buvo
kalbama malda, pas kui jie palaimino  savo vaiku-
čius juos peržegnodami. 

Visuotines maldas skaitė patys Pirmosios ko-
munijos kandidatai, pra šydami Dievo ateiti į kiek-
vieno mū sų širdis, saugoti, globoti, apginti pasaulį
nuo karų ir nelaimių, saugoti mūsų šeimas, para-
piją, Tėvynę Lie tu vą ir tuos, kurie jau iškeliavo. 

Aukas prie altoriaus – puokštę  tulpių, vyną,
vandenį ir Ostijas – nešė mūsų auklėtiniai: Karina,
Jonas, Matas, ir Paola. Tulpės buvo padėtos prie

Mergelės Marijos statulos.  
Pirmosios komunijos einantys vai-

kučiai rankose laikė žvakes, ku rios
buvo uždegtos nuo Paschalo – Velykų
žvakės, žyminčios Kristų – Šviesą. Vai-
kai laikė rankose šias žva kes tam, kad
galėtų Kristaus šviesoje priimti patį
Kristų. Po pirmą kartą priėmusių
Kristų Eucharistijoje vai kų prie alto-
riaus priimti komunijos žengė jų tėve-
liai, giminės, artimieji, draugai, para-
pijiečiai. 

Po to kun. Gintaras A. Jonikas pa-
šventino vaikučių škaplierius, ro žinius,
maldaknyges ir kryžiukus. Kartu su pa-
rapijos pastoracinės tarybos pirmininke
Rasa Karveliene ir mokytoja Vida Oren-
tiene jis įteikė vai kučiams pažymėji-
mus, maldakny ges ir kryžiukus. Šie
daiktai – ne tik šventės atsiminimas, jie
turi tam tikrą paskirtį. Maldaknygė rei-
kalinga sukalbėti maldą po komunijos,
pa siruošti šv. Mišioms ir giedoti gies-
 mes. Kryželis – tai tikėjimo ženklas, nes
juos nešiodami esame Kristaus mo ki-
niai. O rožinis – maldos priemo nė. 

Kun. G. A. Jonikas pakvietė Ka ri-
nos Mitriūtės tėvelį Aleksą Mitrių   po
komunijos sukalbėti visų maldininkų
maldą.

Dieviškojo Gailestingumo šventės
proga  klebonas kun. G. A. Joni kas su-
kalbėjo ypatingas maldas. 

Sveikiname mūsų parapijos nau-
juosius narius: Kariną Teresę Mit riūtę,
Joną Ulciną, Matą Dominic Iadipaolo
ir Paola Maria Nardone. O taip pat jų tė-
velius, senelius, prose nelius, krikštatė-
vius bei gimines. Mū sų lietuvių ben-

druomenė džiaugiasi kartu su jumis! Visus vaiku-
čius ir jų tėvelius kviečiame ir toliau aktyviai daly-
vauti Bažnyčios gyvenime ir įsijungti į Dievo gar-
binimą. Ši šventė ilgam paliks malonių prisimi-
nimų.

„Pirmą kartą, pirmą kartą mane Jėzus aplan-
kys, Ką galėsiu Jam ištarti kaip pažvelgsiu į akis.

Mišioms baigiantis iš bažnyčios išeina: Karina Mitriūtė, Paola Nardone,
Jonas Ulcinas, Matas Iadipaolo, Rūta Ulcinaitė, Eucharistijos ministran-
tas Kęstutis Černis ir klebonas kun. G. A. Jonikas.

Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.
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SKAUTYBĖS KELIAS

PASIŽYMĖKITE 
savo kalendoriuose!

Jau laikas pradėti galvoti apie artėjančią vasarą.

Ką veiksite? Ar kur važiuosite? 

Vasaros stovykla 

Rake 2014
Kviečiame vi sus/vi sas Lietuvių skautų sąjungos Čika gos
tuntų narius/nares („Nerijos”, „Auš ros Vartų/Kernavės” ir
„Litua ni  cos”) šią vasarą stovyklauti gra žiuose Ra ko miš-
kuose, Custer miestelyje, Mi chigano valstijoje. 

Stovyklos da tos: 
nuo liepos 19 d. iki rugpjūčio 2 d. 

Pasižymėkite savo kalendoriuose ir stovyklaukime kartu!

Papildomos in formacijos rasite tinklalapyje: 

www.rakas.org.

Žiemos sniegams tirpstant ir
orams pavasarėjant, BSA – Boy
Scouts of  America (Amerikos

ber niukai skautai) surengė jūrų skau-
tams „ledlaužio” iškylą. Čikagos „Li -
tuanicos” tunto jūrų skautai jau trejus
metus dalyvauja joje kartu su Ameri-
kos skautais  bei jūrų skautais ir skau-
tėmis. Šių metų tema – jūrinio skau-
tamokslio skautorama. Iškyla vyko
Howe karo gimnazijos stovyk lavietėje
Indianos valstijoje, tarp ami šų  kaimų.
Kas dieną ma tėme arklių traukiamas
karietas su senoviš kai apsirengusiais
draugiš kais ūki ninkais. Dalyvavo
vair. Miku tis Mei lus, vair. Gytis Kel-
melis ir j.j. Erikas Keturakis.

„Lituanicos” tunto atstovai  nuo-
 stabiai gerai pasirodė, laimėdami ne-
 mažai apdovanojimų. Valtis pelnė pir-
mas vietas iš GPS orientacijos (per 2½
mylių kursą – Amerikos  prityrusių
skautų reikalavimas) ir iš irklinės val-
ties irklavimo. Antras vietas laimėjo
skautai, kūrę vimpelus   (jūrų skautų
gairelės), plaukimo estafetės (su Howe
mokyklos jūrų skautų laivu, koman-
dos  turi turėti lygių narių skaičių), jū-
rinės pionerijos (mazgų) ir rikiuotės
bei dailaus žygiavimo rungtyse. Ko-
mandos skambėjo lie tuviškai ir žy-
giuo ta su lietuviškais šūksniais: „kai -
re, kaire, kai re-dešine-kaire”, nors kai-
rės nuo dešinės kojos skautai nelabai
at skyrė. Jūrų skautų maršo „Ei pir-
 myn, ei drąsyn” ne įsten  gėme at si min -
ti, net su You tube pagalba (dėkui To-
ronto jūrų skautams už skubią pa-

galbą). Valties atstovas Gytis Kel melis
laimėjo antrą vietą plaukimo nugara
rungtyje. Valtis lai mėjo trečią vietą
kajakų lenktynėse bei skęstančiojo
gelbėjimo iš šalto vandens rungtyje, o
Gytis – beplaukdamas krūtine. Di-
džiausia staigmena – valtis laimėjo
antrą vietą bendrose varžybose. Valio! 

Visi skautoramos uždaviniai su-
 kurti pagal patyrimų laipsnių progra-
mas. Iškylos dalyviai taip pat da lyvavo
povandeninio nardymo bei įvadi-
niame vandens sargo kursuose. Būda-
mas BSA kapelionu, ekumeni nes pa-
maldas  vedžiau aš pats. Vakare vyko
sudėvėtos JAV vėlia vos sude ginimo
apeigos, o po to ji buvo užkasta į žemę.
Po naktipiečių – sesių ir brolių laužas
su gitara. Iškylos metu jūrų skau tai
nusiuntė žinutes-linkėji mus broliams
pritsams, kurie dalyvavo pavasario
Rako „Miško skauto” iškyloje. 

Lietuviai jūrų skautai labai gerai
pasiruošę, nes visi siekia LSB prity ru-
sio jūrų skautų pirmojo, taip pat ir
BSA jūrų skautų „Ordinary” patyri -
mų laipsnių. Tai sudėtingi uždaviniai
paaugliams. Iškylos metu atsi naujino
draugystės ryšiai su broliu Eddie
Campbell, kuris iškyloje įgijo jūrų
skautų aukščiausią bei sunkiausią
Quartermaster laipsnį (kai kurie jū-
 riai  taip pat jo siekia). Jūriai susitarė
rudenį dalyvauti nardymo kursuose,
kad baigtų nardytojo specialybes bei
gautų nardymo atestatą. Kitais me tais
jie tikisi iškyloje dalyvauti kartu su
Nerijos jūrų skautėmis.

Redaktorės prašymas
Mokslo metai jau artėja prie pa baigos. Skautiški veiklos

metai taip pat baigiasi. „Skautybės kelio” sky rius laukia apra-
šymų iš jūsų vieto vių! Norime, kad lietuvių skautų rėmėjai ga-
lėtų paskaityti, kaip praėjo veiklos metai, kaip skautai stovyk-
lavo. Aprašymas neturi būti ilgas. Trum pai aprašykite ir siųs-
kite: ausra67@sbcglobal.net.

Galbūt koks skautas ar skautė pa sižymėjo jūsų vietovėje?
Būtų sma gu apie tai išgirsti ir kartu pa si džiaugti.

Pasigirkite savo skautiška vieto ve. Atsiųskite savo žinutes.
Mielai spausdin sime. Mums įdomu, ką veikia skau  tai aplink pa-
saulį.

Stovyklausite šiais metais? At siųs kite pranešimus – pa-
skelbsime. 

Aprašymai gali būti anglų kalba. Išversime. Nebijokite ra-
šyti!

Vis budžiu!
v.s. Aušra Jasaitytė Petry

„Skautybės kelio” redaktorė

Jūrų skautų „Ledlaužis”
J.B. VILIUS DUNDZILA

A † A 
Irenai Bukaveckienei

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai ses. Kristinai
Vaičekonienei ir anūkui br. Jonui Vaičekoniui bei vi-
siems šeimos nariams, netekus mamos, močiutės, žmo-
nos, tetos. Jūs esate mūsų mintyse ir maldose.

„Aušros Vartų/Kernavės” tunto sesės

Skęstančiojo gelbėjimo iš šalto vandens bandymas. Gytis Kelmelis išgelbėtas.

Vair. Mikutis Meilus, vair. Gytis Kelmelis ir j.j. Erikas Keturakis.



DR. EDVARDAS BUBNYS 

Balandžio  27 d. South Bostono Lietu-
vių Piliečių klubo salėje Massa chusettse
įvyko lietuvių federalinės kredito uni-
jos „Taupa” metinis narių susirinkimas.
Dalyvavo nemažai unijos narių. Val-
dybos pirmininkas Ša rūnas Norvaiša
trumpame praneši me pabrėžė, kad
„Taupa” gyvuoja jau 33-jus metus ir na-
rių skaičius 2013-ųjų gruodžio pabai-
goje buvo daugiau nei 1,300. Jis taip pat
priminė, kad „Taupa” toliau išlieka vie-
na iš trijų JAV lietuvių kredito unijų, ne-
prarasdama savo pagrindinių verty-
bių. „Taupa” laikosi steigėjų principų,
įskaitant mažesnes skolinimosi pa lūka-
nų normas ir didesnes investicijų pa-
lūkanų normas, bei kasdieninės pa-
slaugos be jokių mokesčių. „Tau pa”
nagrinėja ir įvertina visas naujas ban-
kines technologijas, kurios galėtų geriau
aptarnauti mūsų narius. „Tau pa” toliau
yra pasiruošusi finansiškai remti įvairias
organizacijas lietuvių bendruomenėje.
Pirminin kas padėkojo nariams už nuo-
latinį pa sitikėjimą ir pabrėžė, kad „Tau-
pa” yra puiki finansinė institucija ir jos
ateitis yra šviesi. 

Apie „Taupos” finansinę padėtį
kalbėjo iždininkas Tomas Ash-
mans kas. Jo ataskaitos duo-

menimis, „Tau pa” 2013 metų gruodžio
31 d. turto turėjo už 21,790,151 dol. Tuo
tarpu „Taupos” pajamos per metus
su darė 738,765 dol., išlaidos – 541,934
dol. Po palūkanų už indėlius metinis
pelnas siekė 52,287 dol. Per sėkmingus
2013 metus „Taupa” savo turtą padidi-
no per 475,000 dol. Verta priminti, kad
ši kredito unija moka savo nariams di-
 desnius ilgalaikių indėlių procentus
nei bankai. 

Paskolų komiteto pirmininkas
Leonardas Bacevičius savo praneši-
 me pabrėžė, kad 2013 metais paskolų
komitetas išnagrinėjo 20 paskolas, ku-
rių bendra suma sudarė 1,650,033 dol.
Tarp jų buvo būsto ir būsto ver tės kre-
dito paskolos, paskolas vartotiems au-
tomobiliams  bei asmeni nės paskolos. 

Pasak Priežiūros komiteto pirmi-
 ninkės Danos Keturakės prane šimo, jos
vadovaujama komisija įvairiu metu
tikrino „Taupos” darbą, taip pat fi-
nansinių operacijų suvesti nes bei at-
skirų narių sąskaitas. Jos nuomone,
„Taupos” ataskaitos teisingai parodo
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Lietuvių kredito unija Bostone: 33-eji metai ir šviesi ateitis 

2013 m. kredito unijos finansinę padė-
tį ir jos veiksmų rezultatus, gautus nau-
dojant bendrai priimtus atskaitomybės
principus. 

Visų ataskaitos buvo išklausytos ir
patvirtintos vieningu balsavimu. To-
liau vyko valdybos ir komitetų na rių
rinkimai. Rinkimams vadovavo dr. Ed-
vardas Bubnys; balsavo visi 55  nariai.
6 kandidatai buvo išrinkti į valdybą ir
du kandidatai – į Paskolų komitetą. 

Oficialiosios dalies pabaigoje pir-
 mininkas dar kartą padėkojo valdybai,
visiems komitetams ir įstaigos dar-
buotojams už gerą darbą.

***
„Taupos” darbo sėkmė priklauso

nuo pasiaukojančių valdybos vadovų:
pirmininkas Šarūnas Norvaiša, vice-
pirmininkas Romualdas Veitas, iždi-
ninkas Tomas Ashmanskas, C.P.A.,
sekretorius Edvardas Bubnys, Ph.D.;
nariai: Gintaras Čepas, Ra minta La-
ginauskaitė, Asta Petkevi čiū tė ir Jonas
Skabeikis. Valdyba greitai ir lanks-
čiai priima sprendimus, atsižvelgdama
į rinkos svyravimus. 

Paskolų komitete dirba sava no-
 riai entuziastai: pirmininkas Leonar-
 das Bacevičius, nariai Regina Baika,
David Casper, Rasa Gutauskas ir Maya
Zaprauskis.  

Priežiūros komitetui vadovauja
pirmininkė Dana Keturakis; šio ko mi-
teto narės – Rūta Kaskelevičiūtė ir
Kristina Zdanytė. 

Įstaigos darbuotojai Giedrė Bud-
 reckienė, Jūratė Narkevičienė, Este ra
Šunelaitė ir Andrius Dilba atlieka

Bostono ,,Taupos” direktoriai ir darbuotojos Rasos Gutauskienės nuotr.

L. Linkevičius lankėsi Arizonoje
Balandžio 24 dieną LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis (antras iš d.)
kar tu su Lietuvos užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi (trečias iš d.) gar-
bės konsulo Kęstučio Žygo kvietimu apsilan kė Phoenix, AZ. Ambasadorius ir
ministras susitiko su Phoenix ir Tucson lietuviais bei kitų šalių garbės konsu lais.
Susitikimas vyko The University Club of ASU patalpose. Mi nistras L. Lin ke vičius
išsamiai paaiškino dabartinę politinę padėtį Lietuvoje, Eu ro poje ir Uk rainoje.
Ministro kalba buvo labai šiltai priimta klausytojų. Vėliau am  basadorius ir mi -
nistras atsakinėjo į gausius klausimus. Šis apsilankymas bu vo ypatingai naudin -
gas Arizonos lietuviams ir garbės konsulams, nes padėjo suprasti da bartinę
padėtį Europoje.

LR garbės konsulo K. Žygo info ir nuotr.Leonardas Bacevičius ir Tomas Ashmanskas Gintaro Čepo nuotraukos

„Taupoje” kasdienines  pareigas. 
Už savo pasiekimus „Taupa” dė-

 kinga lietuviškam narių taupumui ir
mokėjimui atsilaikyti blogesnėmis
ekonominėmis sąlygomis. Visi dideli fi-
nansinio darbo laimėjimai, kuriais
įvertinta „Taupa”, yra įtempto ir la bai
atsakingo darbo su nariais rezultatas.
Jų pasitikėjimas „Taupa” skatina va-
do vus ir darbuotojus geriau dirbti ir at-
rasti naujų būdų pagreitinti banki-
ninkystės paslaugas. Pavyz džiui, prieš

porą metų „Taupa” įvedė naują kom-
piuterinę sistemą, kuri leidžia dalį
darbų atlikti internetu, o tai pritraukia
jaunąją kartą. 

„Taupos” nariais gali tapti visi
lietuviai ir lietuvių kilmės asmenys,
kurie gyvena JAV Naujosios Anglijos
valstijose – Massachusettse, New Ham -
pshire, Maine, Vermonte ir Rhode Is-
lan  de. Vadovaujamos lietuvių „Tau-
pos” vardu kviečiame visus tapti mūsų
šei mos nariais. 

Šarūnas Norvaiša Dr. Evardas Bubnys



8 2014 GEGUŽėS 1, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Vilnius (BNS) – Prezidentė Dalia
Grybauskaitė pasirašė Žemės ūkio pa-
skirties žemės įsigijimo laikinojo įsta-
tymo ir jį lydinčiųjų įstatymų pakei-
timus, kuriais įtvirtinami dirbamos že-
mės įsigijimo saugikliai.

Gegužės 1 d. baigiasi Lietuvos sto-
jimo į Europos Sąjungą sutartyje nu-
matytas pereinamasis laikotarpis dėl
žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo
Lietuvoje ir nustoja galioti konstitu-
ciniame įstatyme įtvirtintas riboji-
mas užsieniečiams įsigyti Lietuvoje že-
mės ūkio ir miškų ūkio paskirties
žemę.

Prezidentė pasirašė šių įstatymų
pakeitimus, kad žemės pardavimas
Lietuvoje nuo gegužės 1 d. neliktų be jo-
kių saugiklių.

Tačiau, pasak Prezidentės, įstaty-
muose yra trūkumų ir netikslumų. Ji
kreipėsi į ministrą pirmininką, kad Vy-
riausybė ištaisytų esamus netikslu-
mus, užtikrintų racionalų dirbamos že-
mės naudojimą ir netaikytų pertekli-
nių apribojimų norintiems dirbti žemę
asmenims.

Nuo gegužės 1-osios dirbamą žemę
Lietuvoje galės pirkti ir užsieniečiai, ir
bendrovės – visiems bus taikomos vie-
nodos pirkimo sąlygos, ją bus galima
įsigyti nebūtinai toje vietovėje, kur pir-
kėjas gyvena. Tačiau jos įsigijimas
bus siejamas su žemės ūkio produkci-
jos gamyba, o įsigytą žemę bus priva-
lu dirbti 5 metus ir tik tada galima ją
parduoti.

Visi norintieji galės pirkti ne dau-
giau kaip 500 hektarų žemės. Daugiau
jos galės pirkti tik gyvulių augintojai,
o konkretus kiekis priklausys nuo au-
ginamų gyvulių skaičiaus.

Norintieji įsigyti žemės turės tu-
rėti trejų metų ūkininkavo patirties
arba su žemės ūkiu susijusią specia-
lybę.  

Žmonės, kurie norės įsigyti dau-
giau kaip 10 ha žemės, privalės gauti
leidimus iš Nacionalinės žemės tar-
nybos. Leidimo nereikės, jei bendras –
jau turimos ir įsigyjamos dirbamos že-
mės plotas – yra mažesnis nei 10 ha.

Įsigalioja būtini saugikliai žemės pardavimui
Washingtonas (Bernardinai.lt) –

JAV Respublikonų partija labai silp-
nomis įvertino naujas Baltųjų Rūmų
sankcijas Rusijai. Partijos atstovai tai
pavadino „papriekaištavimu Rusijai”
ir pareikalavo JAV valdžios sankcijas
sustiprinti.

JAV praplėtė sąrašą Rusijos pi-
liečių ir įmonių, kuriems įvedamos
sankcijos. Tarp jų vicepremjeras Dmit-
rijus Kozakas, „Rosneft” vadovas Igo-
ris Sečinas, Kremliaus administracijos
vadovo pavaduotojas Olegas Belaven-
cevas, Rusijos Dūmos tarptautinių rei-
kalų komiteto pirmininkas Aleksejus
Puškovas,  „Rostech” vadas Sergejus
Čemezovas, prezidento atstovas Kryme
Olegas Belavencevas, federalinės ap-
saugos direktorius Jevgenijus Muro-
vas.

Kaip ir per pirmąjį sankcijų ratą,
taip ir dabar sankcijos įvestos toms
įmonėms ir bankams, kurios susijusios
su oligarchais Genadijumi Timčenko
ar Arkadijumi ir Borisu Rotenberga-

mais, laikomais V. Putino bičiuliais,
per kuriuos jis galimai pildosi savo as-
menines sąskaitas užsienio bankuose.

Anksčiau buvo skelbta, kad šįsyk
sankcijos bus pritaikytos ir „Gazpro-
mo” vadui bei „Gazprombankui”, ta-
čiau tas nepasitvirtino. Spėjama, kad
šioms sankcijoms prieštaravo ES va-
dovaai, ypač Vokietija, turintys mili-
jardinės vertės projektų su „Gazpro-
mu”.

Europos Sąjunga taip pat išplėtė
savo taikomų sankcijų ratą dar 15 as-
menų. Kanada savo sankcijas išplėtė
dar 9 asmenims ir 2 įmonėms.

Iškart po sankcijų paskelbimo
tarptautinė reitingų agentūra suma-
žino ilgalaikius reitingus svarbioms
Rusijos kompanijoms, tarp jų „Ros-
neft”,  „Trasneft” ir netgi Gazprom”. 

Rusijos užsienio reikalų ministras
S. Lavrovas pareiškė, kad Rusija taip
pat atsakys rimtomis sankcijomis Va-
karams.

Respublikonai nepatenkinti JAV 
sankcijomis Rusijai

Berlynas (The Wall Street Jour-
nal) – Buvęs Vokietijos kancleris Ger-
hard Schroder savo 70 gimtadienį šven-
tė Rusijos prezidento Vladimiro Puti-
no draugijoje. Toks jo žingsnis sukėlė
pasipiktinimą Vokietijos politikų gre-
tose, nes Europos Sąjunga tuo metu
kaip tik svarstė naujas sankcijas Ru-
sijai dėl jos veiklos Ukrainoje.

Skelbiama, kad gimtadienio priė-
mimą, kuriame pasirodė ir V. Putinas,
suorganizavo G. Schroder darbovietė –
„Nord Stream AG”, kuri yra kontro-
liuojama Rusijos dujų monopolininko
„Gazprom”. Kompanijos atstovas Ul-
rich Lissek pareiškė, kad V. Putinas at-
vyko vakarėliui jau prasidėjus ir pa-
sakė trumpą sveikinimą. Šio sveiki-
nimo turinio U. Lissek neatskleidė.

G. Schroder su Rusijos prezidentu
šventė tuo metu, kai Angelos Merkel
vyriausybė siekia prispausti Rusiją,
kad ši įtikintų prorusiškus kovotojus
rytinėje Ukrainoje paleisti Europos
saugumo ir bendradarbiavimo orga-
nizacijos stebėtojus, kurie yra sulaikyti

nuo penktadienio. Tarp sulaikytųjų –
ir Vokietijos kariai.

„Mūsų vaikinai įkalinti tvirtovė-
je gyvena tik duona ir vandeniu, o G.
Schroder švenčia su šampanu ir ikrais.
Kaip buvusiam kancleriui jam tenka
daugiau atsakomybės už taiką ir lais-
vę”, – buvusį kanclerį kritikavo val-
dančiosios Krikščionių socialinės są-
jungos generalinis sekretorius And-
reas Scheuer.

Tiek G. Schroder, tiek kitas buvęs
kancleris Helmut Schmidt – abu so-
cialdemokratai – pastarosiomis sa-
vaitėmis negailėjo kritikos Vakarams
dėl to, kai jie elgiasi su Rusija. G.
Schroder yra artimas V. Putino drau-
gas.

Tiesa, buvusio kanclerio ir parti-
jos vadovo sprendimu švęsti nesižavi
ir pati Socialdemokratų partija. Vienas
iš partijos atstovų pareiškė, kad V.
Putinas gali išnaudoti G. Schroder
propagandos tikslais. G. Schroder Ru-
sijoje lankėsi kaip privatus asmuo ak-
tyviai nebedalyvaujantis politikoje.

Vokietijos kancleris – V. Putino draugijoje

Vilnius (BNS) – Nors didžioji da-
lis diplomatinių atstovybių jau priėmė
Lietuvos piliečius, norinčius pareikš-
ti savo valią prezidento rinkimuose, di-
delio balsuojančiųjų aktyvumo pir-
mosiomis dienomis tradiciškai nesi-
tikima.

Kaip sakė atsakingas už balsavimą
užsienyje Mindaugas Skačkauskas,
balsavimas vyks 50-yje Lietuvos at-
stovybių, o iš viso rinkimuose bal-
suoti registravosi beveik 10 tūkst. rin-
kėjų, gyvenančių ne Lietuvoje. Jų są-
rašas dar bus pildomas iki pat rinkimų
dienos.

Diplomatinėse atstovybėse prasi-
dėjęs balsavimas prezidento rinki-
muose iš viso truks dešimt darbo die-
nų ir baigsis prezidento rinkimų die-
ną, gegužės 11-ąją.

Gegužės 13 dieną Lietuvos diplo-

matinėse atstovybėse prasidės ir bal-
savimas rinkimuose į Europos Parla-
mentą bei, jei prireiks, antrajame pre-
zidento rinkimų ture.

Naujausiais VRK duomenimis,
daugiausia rinkėjų – apie 1 900 – jau už-
siregistravo Lietuvos ambasadoje
Jungtinėje Karalystėje, 800 Lietuvos pi-
liečių registravosi ambasadoje Airijo-
je, 700 – Belgijoje, apie 600 rinkėjų – LR
generaliniame konsulate Čikagoje.
Ambasada Vokietijoje sulaukė apie
550 norinčiųjų balsuoti pareiškimų,
ambasada Danijoje – 500, Norvegijoje
– 450.

Lietuvos prezidento rinkimai vyks
gegužės 11 dieną. Europos Parlamen-
to atstovų rinkimai bus vykdomi ge-
gužės 25 dieną, prireikus, kartu vyks
ir antrasis prezidento rinkimų turas.

Prasidėjo balsavimas prezidento rinkimuose 

Briuselis (ELTA) – NATO parei-
gūnai tvirtina nematantys jokių ženk-
lų, liudijančių apie daugiatūkstantinės
Rusijos kariuomenės atitraukimą nuo
Ukrainos sienų.

Apie Maskvos pulkų atitraukimą
„į nuolatinės dislokacijos vietas” pra-
nešė Rusijos gynybos ministras Ser-
gejus Šoigu, telefonu kalbėdamas su
JAV gynybos sekretoriumi Chuck Ha-
gel.

„Šiuo metu neturime jokios in-
formacijos, rodančios Rusijos pajėgų
atitraukimą nuo Ukrainos sienų. Ir to-
liau raginame Rusiją tvirtai laikytis
Ženevos susitarimo nuostatų bei pa-
traukti savo karius diplomatijos ir
dialogo vardan”, – sakė Aljanso atsto-
vas. 

Rusijos kariuomenė nesitraukia
nuo Ukrainos sienų. 

Rusijos kariuomenė nesitraukia nuo Ukrainos sienų

Luhanskas (ELTA) – Šimtai pro-
rusiškai nusiteikusių separatistų ry-
tiniame Ukrainos Luhansko mieste
užėmė regiono administracijos pasta-
tą. Jame buvo išdaužti langų stiklai, se-
paratistai nesulaukė jokio milicijos
pasipriešinimo.

Pasak vietos milicijos, separatistai

užėmė pastato įėjimą. Vaizdo įraše
matyti, kaip vyrai su skydais ir šal-
mais vaikšto, kaip spėjama, fojė, virš
pastato iškelta Rusijos vėliava. Prieš tai
prorusiški separatistai buvo užėmę
tik vietos saugumo tarnybos pastatą
Luhanske.

Separatistai užėmė Luhansko
administracijos pastatą

Vilnius (ELTA) – Viename jų – net
100 mm skersmens ir pusės kilogramo
svorio sidabriniame medalyje – meno
mylėtojai atras ir popiežiaus stulos, vil-
kėtos 1993 m. vizito Lietuvoje metu,
dalį.

Klūpėdamas Šv. Ignaco Lojolos
bažnyčioje Šiauliuose, popiežius išsi-
tepė dažais kelį, o prie bažnyčios pa-
statytoje skulptūroje, toje vietoje, ku-
rioje popiežius išsitepė, atsirado rau-
dona dėmė. Tikintieji tai vadina ste-
buklu. Būtent tą dieną Šventojo Tėvo
dėvėtos stulos dalį Monetų kalykla

panaudojo kurdama medalius.
Medalio averse pavaizduotas Jonas

Paulius II, laikantis pastoralą, o užra-
šas lotyniškai skelbia ,,Šventasis Jonas
Paulius II”. Reverse iškaltos keturios
vietos, kuriose lankėsi popiežius, –
Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo ar-
kikatedra bazilika, Vilniaus Aušros
vartai, Šiluvos koplyčia ir Kryžių kal-
nas. Centre pavaizduotą popiežiaus
herbą juosia lotyniški žodžiai ,,Jono
Pauliaus II apsilankymas Lietuvoje”.

Medalį dizainą kūrė Giedrius Pau-
lauskis. 

Medaliai Jono Pauliaus II kanonizacijai įamžinti 

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS
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Pasiektas politinis 
susitarimas dėl „Rail Baltica”

Trys Baltijos valstybės pasiekė politinį susitarimą dėl bendros „Rail Bal-
tica” įmonės steigimo, prie trasos prijungiant Vilnių, pareiškė Lietuvos
ir Estijos susisiekimo viceministrai. Estija teigia palaikanti Lietuvos po-

ziciją, kad bendros įmonės sutartis galėtų būti pasirašyta iki liepos 1 d.
Estijos transporto viceministras Eero Pargmae patvirtino, kad šalys tikrai

pasiekė politinį susitarimą dėl Vilniaus prijungimo. Jis teigė, kad problemos,
galinčios sutrukdyti pasirašyti akcininkų sutartį, yra techninio pobūdžio, tad
jis jų nekomentavo.

Sutarta, kad Vilnius būtų „Rail Baltica” dalimi, bet kada Lietuvos sostinė
bus prijungta, priklausys nuo daugelio veiksnių. Praėjusią savaitę Estijos eko-
nomikos ministerijos atstovas teigė, kad Vilnių įtraukti į „Rail Baltica” trasą
būtų galima po to, kai dėl sostinės prijungimo bus atliktos studijos.

Lietuva jau buvo pasiekusi vieną politinį susitarimą dėl Vilniaus prijungimo
– pernai rugsėjį Baltijos šalys pasirašė politinę deklaraciją, kad Lietuvos sos-
ti nė yra transeuropinės vėžės dalis, tačiau diskusijų dėl to nesumažėjo, o ben-
dra įmonė nebuvo įsteigta iki šių metų sausio pradžios, kaip tikėtasi pernai. Eks-
pertams reikėjo išdiskutuoti klausimą, kaip akcininkų sutartyje bus įrašytas
Vilnius.

E. Pargmae teigė nenorintis spekuliuoti, kada bendros įmonės sutartis ga-
lėtų būti pasirašyta, tačiau teigė, kad pritaria ir palaiko Lietuvos poziciją, kad
tai būtų įmanoma padaryti iki liepos 1 dienos.

Iki šiol Baltijos valstybėms nesisekė susitarti dėl bendros „Rail Baltica” įmo-
nės įsteigimo – pagrindine nesutarimų priežastimi buvo Vilniaus klausimas. Lie-
tuvos Susisiekimo ministerija laikėsi pozicijos, kad Vilnių bus galima prijungti
kitame etape, tačiau patį principą, kad Lietuvos sostinė yra transeuropinės vė-
žės dalis, reiktų įtvirtinti jau pačioje akcininkų sutartyje. Tam nepritarė Esti-
ja, kuri norėjo Vilnių į projektą įtraukti vėliau, kai bus atliktos galimybių stu-
dijos ir susiderėta su Europos Komisija.

Projekto koordinatorius Pavelas Telička teigė, kad Briuseliui nesupranta-
ma, kodėl Lietuva, anksčiau rėmusi geležinkelio maršrutą per Kauną, pakeitė
savo poziciją. Jis perspėjo, kad norint laiku pateikti paraišką ES finansavimui
bendra įmonė turi būti įsteigta per kelias artimiausias savaites.

Ministras pirmininkas A. Butkevičius po to pareiškė, kad Lietuva netrukdys
projekto įgyvendinimui.

Apytikriais skaičiavimais, „Rail Baltica” kainuos 3,7 mlrd. eurų ir linija ga-
lėtų būti nutiesta 2019–2024 metais.

Geležinkelis turėtų sujungti Helsinkį, Taliną, Rygą, Vilnių ir Varšuvą, pra-
tęsiant jį iki Berlyno. Europos Sąjungos lėšomis turėtų būti finansuojama 85 proc.
projekto vertės. Lietuvos susisiekimo ministras praėjusią savaitę pareiškė, kad
projektas gali kainuoti apie 18 mlrd. litų.

Bendras „Rail Baltica” trasos ilgis Lietuvoje turėtų siekti apie 360 kilometrų,
Latvijoje – kiek daugiau nei 300 kilometrų, Estijoje – apie 300 kilometrų.

Ekonomika.lt

JAV mokesčių rinkimo įstaiga – Internal Revenue Service – piniginėmis
premijomis išmokėjo daugiau kaip 2.8 milijonus dolerių savo darbuo-
tojams, įtariamiems darbo tvarkos taisyklių pažeidimais, įskaitant 1 mi-

lijoną dolerių darbuotojams, kurie patys turi pajamų mokesčių skolų.
Daugiau kaip 2,800 darbuotojų gavo pinigines premijas, nors buvo įtariami

darbo taisyklių pažeidimu praeitais metais, įskaitant 1,150 darbuotojų, ku-
rie turi pajamų mokesčių skolų, – teigė savo pranešime J. Russell George, Fi-
nansų ministerijos (Treasury Department) mokesčių administravimuo re-
vizorius. Premijos buvo išmokėtos nuo 2010 m. spalio mėn. iki 2012 m. gruo-
džio mėn.  

Pagal George pranešimo, premijų programa neprieštarauja federalinėms
taisyklėms, bet ji nesiderina su IRS misija vykdyti mokesčių rinkimo įsta-
tymus. Kiti prasižengimų pavyzdžiai, kuriuos darbuotojai, gaunantys premijas,
padarė –  neleistinas valdžios kredito kortelių vartojimas kelionių metu, ne-
leistinų medikamentų vartojimas, grasinimai žiaurumu ir neteisėti reika-
lavimai gauti nedarbo pašalpas. 

IRS teigė, jog naujosios taisyklės reikalauja, kad piniginės premijos ad-
ministratoriams ir aukštesnio rango darbuotojams būtų apspręstos jų elge-
sio darbe. 

Pranešime sakoma, jog 2011 biudžetiniais metais daugiau kaip 70,000 IRS
darbuotojų gavo piniginių premijų už 92 milijonus dolerių, o 2012 biudžeti-
niais metais beveik 68,000 darbuotojų išmokėta premijų už 86 milijonus do-
lerių.  

Nėra valstybinio masto taisyklių dėl piniginių premijų darbuotojams, įta-
riamiems blogu elgesiu. Tačiau 1998 metais priimtas įstatymas reikalauja, jog
jeigu įrodyta, kad IRS darbuotojas sąmoningai padarė tam tikrus nusižengimus
(įskaitant sąmoningą  vengimą mokėti  federalinius mokesčius), jis turi būti
atleistas.   

Apskritai IRS darbuotojai labiau laikosi mokesčių įstatymų nei kitų fe-
deralinių įstaigų darbuotojai. Jei 2011 m. 3.2  proc. federalinių darbuotojų, pa-
 gal IRS statistiką, turėjo nesumokėtų mokesčių skolų, tai Finansų ministe-
rija, kuriai priklauso IRS, turėjo mažiausią nesumokėjimo procentą – 1.1 proc.
Amerikos nesumokėjimo vidurkis buvo 8.2 proc. 

AP info

IRS skiria premijas darbuotojams, 
nesumokėjusiems pajamų mokesčių

Vyriausybės kanceliarijoje vyko ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus
inicijuota konferencija, kurioje investuotojai, verslininkai ir pilietinių
iniciatyvų atstovai diskutavo apie šešėlinės ekonomikos priežastis ir pre-

venciją. „Kova su šešėline ekonomika – vienas šešioliktosios Vyriausybės pri-
oritetų. Mes siekiame konsultuotis su kuo platesniu ratu ekonomikos plėtroje
dalyvaujančių institucijų”, – sveikindamas konferencijos „Poveikis šešėlinei eko-
nomikai: baudimas ar prevencija?” dalyvius sakė premjeras.

Pasak ministro pirmininko, nelegalios, mokesčius nemokančios ekonomikos
dalis pagal skirtingus vertinimus, vis dar siekia nuo 17 iki 35 proc. BVP. „Tai
labai dideli skaičiai. Ir vis dėlto paskutiniais mėnesiais pajutome proveržį tose
sferose, kurių nemažą dalį dengė šešėlis – ėmėme gauti daugiau pajamų iš al-
koholio ir degalų akcizo”, – sakė Vyriausybės vadovas, kurio įsitikinimu, šį po-
kytį lėmė ne didėjantis vartojimas, o įvedama griežta tvarka.

„Mums labai reikalinga visuomenės pagalba, jos nepakantumas „šešėliui”.
Kelia nerimą, kad pagal apklausas net 62 procentai piliečių toleruoja kontra-
bandinių rūkalų pirkimą, laikydami tai menku nusižengimu. Tas ‘menkas nu-
sižengimas’ virsta šimtų milijonų litų praradimu mūsų valstybės biudžetui”,
– kalbėjo premjeras A. Butkevičius.

Renginio metu Vyriausybės vadovas drauge su visuomeninės iniciatyvos
„Lietuva be šešėlio” atstovais padėkos raštais apdovanojo prie kovos su kont-
rabandinėmis prekėmis reikšmingai prisidėjusius policijos pareigūnus bei įtei-
kė „Baltosios bangos” narių pažymėjimus skaidriai dirbančioms šalies įmonėms.

Premjeras A. Butkevičius taip pat padėkojo Lietuvos verslininkams ir aso-
ciacijai „Investor’s Forum” už jau trečius metus iš eilės inicijuojamą akciją „Šio-
je šalyje nėra vietos šešėliui”, prie kurios šįryt prisijungė ir pats ministras pir-
mininkas. Akcijos metu visuomenės, politikos ir verslo atstovai kviečia gy-
ventojus nelikti abejingiems antikorupcinėms iniciatyvoms ir dar kartą atkreipti
dėmesį į šešėlinės ekonomikos žalą valstybei. Šiemet dalyvauti akcijoje užsi-
registravo daugiau nei 40 Lietuvos miestų, į ją įsitraukė nevyriausybinės ir jau-
nimo organizacijos, asociacijos, mokyklos ir universitetai.

Lietuvos Vyriausybės info

Mažinant „šešėlį”, labai reikalinga 
visuomenės pagalba

Viename pietų Švedijos mieste sparčiai populiarėja naujas atsiskaity-
mo būdas – delno skenavimas, pirmadienį pranešė Lundo universiteto
mokslininkai. Kraujagyslių skenavimo terminalai 15-oje Lundo par-

duotuvių ir restoranų atsirado išmanaus inžinerijos studento dėka, kuriam
ši mintis kilo prieš dvejus metus belaukiant eilėje.

Šioje sistemoje užsiregistravo maždaug 1 600 žmonių. Jos išradėjas sa ko,
kad šis mokėjimo būdas yra ne tik greitesnis, bet ir saugesnis už kitus.

„Kiekvieno asmens kraujagyslių piešinys yra unikalus, todėl šioje sis-
temoje tikrai negali būti sukčiavimų”, – sakoma mokslininko Fredrik Leif-
land pranešime.

Nors kraujagyslių skenavimo technologija nėra naujiena, tačiau iki šiol
ji nebuvo naudojama piniginėms transakcijoms patvirtinti.

„Mums reikėjo patiems sujungti visus veikėjus, ir tai buvo gana sudėtinga:
kraujagyslių skenavimo terminalus, bankus, parduotuves, klientus”, – sakė
F. Leifland.

Sistemos kūrėjai planuoja plėstis, kurti bendroves užsienyje ir jau pra-
deda diegti naują mokėjimo būdą.

Norintieji užsiregistruoti sistemoje turi apsilankyti parduotuvėje arba
restorane, kur stovi skenavimo terminalas. Čia jų paprašoma tris kartus už-
dėti plaštaką ant skaitytuvo ir nurodyti savo socialinio draudimo bei telefo-
no numerius.

Tada į kliento mobilųjį telefoną išsiunčiama žinutė su aktyvavimo nuo-
roda tinkle. Pinigai tiesiai iš kliento banko sąskaitos yra nurašomi dukart
per mėnesį.

BNS

Švedai už pirkinius atsiskaito delnais

Valiutų santykis (2014 metų balandžio 30 d.)  

1 USD (JAV doleris) – 2,49 LTL 

1 EUR (euras) – 3,45 LTL

1 AUD (Australijos doleris) – 2,30 LTL

1 CAD (Kanados doleris) – 2,26 LTL 

1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų – 4,19 LTL 

1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,14 LTL

Parengė Vitalius Zaikauskas 
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Ideologiškai
mažiau tendencingas istorikas S.

Michelsonas po kelių de šim tmečių at-
skleidė, kad kairieji ne būtinai veikė
per savo organizacijas – jos vis tiek
buvo nuolat valdžios per sekiojamos
abiejuose pusrutuliuose. 1929 m. teisi-
niu sa višalpos organizacijos pagrindu
susikūrė Savišalpos kul tūros drau-
gija, kurios pa vadinimas vė liau buvo
pakeistas į Urugvajaus lie tuvių kul-
tūros draugiją (ULKD). Anot minėto
istoriko, ją įkūrė socialistai, kurie
ilgus metus jai vadovavo ir gynė
nuo komunistų, kurie stengėsi ją
užvaldyti arba sunaikinti. Deja,
tautininkų re žimo atstovams tai
nebuvo didelis socialistų nuo-
pelnas, nes juos taip pat regėjo
savo mirtinų priešų gretose, o
skunduose Urugvajaus val-
džiai sąmoningai dėjo kartu
ir komunistus, ir socialistus,
ir anarchistus. Tačiau ne-

paisant visokių sunkumų, ULKD ke-
letą dešimtmečių gyvavo gana sėk-
mingai, tuo labai nedžiugin dama Lie-
tuvos val džios atstovų ir katalikiškųjų
pažiūrų oponentų. Konkuruota ne tik
organizacijos narių skaičiais, bet ir
veiklos aktais. ULKD kurį laiką turėjo
lietuvių kalbos mokyklą, negaudama
jokios pa ramos iš Lietuvos. Buvo ruo-
šiamos gegužinės, paskaitos, vaidina -
mi spektak liai. Žinoma, Amerika pir-
tyje, bet ne tik. Istorijai išliko darbštes -
nių sce nos aktyvistų pavardės: M. Cies-
linskienė, J. Fokas, O. Petaitė, F. Matu-

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

97

Baigdamas pranešimą apie Ar-
gentinos lietuvius, turiu būti-
nai paminėti Uru gvajaus lietu-

vių koloniją, kuri pavesta mūsų kon-
sulato B. Airese globai. Deja, lai ko sto -
ka ir kitos ap linkybės neleido man ap-
lankyti Montevideo lietuvius, nors jie
ma nęs laukė ir buvo paruošę įteikti
pono Respublikos Prezidento vardu pa-
rašytą pra šymą Konsulato ir kunigų
klausi mu. (...) Montevideo lietuvių ko-
lonija bus bene padoriausia kolonija
visoje Pietų Amerikoje, žmonės čia nė -
ra taip demoralizuoti, kaip B. Aires ir
Sao Paulo lietuviai. Galbūt todėl, kad
mūsų emigrantai Urugvajuje uždirba
ir gyvena geriau, kaip Argentinoje ir
Brazilijoje.300

Tačiau žinia apie geresnę koloni-
jos padėtį ir mažiau demoralizuotus
bei susi pešusius lietuvius galėjo liu-
dyti tik biurokratinės kaltės mažinimo
pastangas. Čia pat ministerijos vizita-
torius įsileido šiltesnių emocijų į savo
tarnybinį raštą:

Gaila darosi, kad Urugvajaus lie-
tuviai taip pamiršti – neturi nei konsu -
lato, nei kunigo, nei mokyklos. Konsu-
 latas būtinai reikalingas, nes į B. Aires
toli, o reikalų yra daug, kurių nega-
lima laiškais atlikti. Dar opesnis reika -
las tai kunigų pasiun timas: dabar ti-
kybinius Montevideo lietuvių reikalus
atlieka retkarčiais atvažiuo jantieji iš
B. Aires kunigai. Vietinis vyskupas Ar-
ragone davė sutikimą priimti lie tuvių
kunigą ir pažadėjo jam butą ir pilną
iš laikymą. Taip pat palankios sąlygos
mokyklai atidaryti, nes yra pakanka-
mas skaičius vaikų ir tėvai
žada pri sidėti prie mo-
kyklos išlaikymo.301

Nepaisant pagraude-
nimų, sprendimai nebuvo
daromi. Metiniuose konsu-
lato Buenos Airėse praneši-
muose kokių nors spalvinges-
nių užuominų apie Urugvajų
neatsirado. Užsienio reikalų mi-
nisterijos archyve nugulė tik
1940 m. pradžioje Lietuvos pasi-
untinio Buenos Airėse K. Grauži-
nio surinktos anketos apie Urug-
vajaus lietuvių organizacijas. Ta-
čiau žinios apie geresnes urugvajie-
čių lietuvių gyvenimo sąlygas pamažu
sklido lietuvių pasaulyje. Gaila, tai ne-
palengvina isto riko darbo. La Platos
žiotyse įsikūrusios kolonijos praeitis
yra dar mažiau ištirta, laukia savo is-
torikų ir iki šiolei tenkinasi glaus tais
enciklopediniais aprašymais.

Montevidėjo centras trisdešimtai-
 siais buvo supamas imigrantų koloni-
zuotų priemiesčių, tačiau jie gyveno
gana darniai ir kompaktiškai. Sėk-
mingiausiai žen gė tie, kuriems užteko
valios ir gebėjimų imtis savarankiškų
verslų. Kiekvienas kiek prasimušęs
savo srityje verslininkas buvo saviš-
kiams pažįstamas, o puošnes ni jo na-
mai be natūralaus asmeninio pavydo
keldavo kolektyvinį pasididžiavimo
jaus mą. Mes, lietuviai, irgi galime dau-
giau pasiekti – ne tik būti darbštūs, lo-
jalūs ir drausmingi juodadarbiai. Tad
 kolo ni joje, ypač lietuviškojoje Seros
dalyje, bu vo kelios dešimtys prekybi-
ninkų, smuklių ir valgyklų savininkų,
smul kių dirbtuvių amatininkų, viena
garsėjanti Stasio Bartnikaičio foto-
ateljė Esba ir net kinotea tras Selecta,
kurio savininkas buvo P. Žukelis. 1940
m. į akis lietuvių diploma tams krito
keletas kooperatyvų su darbininkišku
ats palviu, po turtingesnių namų savi-
nin kų ir automobilių nuomos versli-
ninkų, ir, žinoma, būdingas kiekvie-
nos imigran tų bendruomenės atribu-
tas – lai vininkystės (bilietų) ir juridi-

nių rei kalų tarpininko biuras, kuris
priklausė Ignui Stungevičiui.302

Nors lietuviai spietėsi labai
kompaktiškai, taigi atitiko be-
veik idealų diaspo ros (kolonijos)
modelį, kuris buvo įsivaizduotas
Lietuvos politikų ir socialinių
mokslininkų, tačiau draugijos ne-
atsirado taip lengvai, kaip būtų ga-
lima tikėtis. T. Suveinis, katalikiš-
kosios visuomenės veikėjas iš Mon-
tevidėjo, kurį prikalbino parašyti
Urugvajaus lietuvių kolonijos ap-
žvalgą į spaudai rengiamą knygą Pa-
sau lio lietuviai, pripažino, kad išei-
viai organizuojasi labai vangiai. Jo pa-
sakojimas buvo lemtas fakto, kad iki
1932 m. itin sudėtingai būrėsi katali-
kiškoji visuomenė. Nebuvo kunigo, ne-
buvo ryškaus pasaulietinio lietuvių ka-
talikų lyderio. Tik at vy kus iš Lietuvos
pasiųstam kunigui, prasidėjo auto-
riaus labiau sureikšminamas ben-
druomeninis veikimas.

Kita vertus,
norom

n e n o -
rom T. Suveinio

versijoje minima kaip vi-
sada grei čiausiai susitelkdavusi kai-

riųjų pažiūrų imigrantų dalis.  Anot
autoriaus, ...atvykęs čia plečkaitinin-
kas (kai riųjų grupė, Lietuvoje maiš-
tavusi prieš A. Smetonos diktatūrą –
E. A.) Vi konis „aptvarkė” socialistus
ir ėmė leisti dvisa vaitinį priešvalsty-
binį laik raštuką „Naująją Bangą”.
Komunistai taip pat turėjo suorgani-
zavę savo lietuvišką kuopą.303

lis, O. Linevičiūtė, J. Nausėda, J. La-
 zaus kas, M. Krasinskas, A. Gumbara-
gis, S. Zuokas, J. Kaselis, J. Kundrotas ir
J. Kapočius304, pastarajam po II pasau-
li nio karo jau Jungtinėse Amerikos
Valstijose buvo lemta tapti gar siuoju
neprilygstamos Lietuvių enciklopedijos
leidėju.

1932 m. atvykus kunigui T. Radžiui
atgijo katalikiškosios visuomenės dar-
bai. Pirmiausia su Lietuvos parama

buvo atidaryta mokykla, kurioje
1932–1935 m. iš augo mokinių skai-
čius nuo 35 iki 65. Dirbo trys mo-
kytojai, direktoriumi buvo T. Ra-
džius. Tai tęsėsi, kol darbavosi
kunigas. Toliau, tarsi pagal pra-
dinės sėkmės ir vėlesnio nuo-
vargio scenarijų, išsirutuliojo
štai tokia veik la:

Įkūrus mokyklą ir išsi-
nuomavus erdvius namus,
įsteigta visas tinklas organi-
zacijų. Pirmoji buvo įkurta
ka talikų bendruomenė, į ku-
rią įsirašė virš 300 narių.

Vėliau Katalikų bendruo menė per-
sitvarkė, pakeitė įstatus ir šian dien
vadinasi Urugvajaus lietuvių ka alikų
šv. Juozapo draugija. Persitvarkius,
narių skaičius sumažėjo, nes priimami
tik praktikuojantys katalikai. Vėliau
įsteigta savišalpos drau gija, kuri pra-
džioje gražiai veikė. Kas mėnuo buvo
daromi susirinkimai ir skaitomos pas-
kaitos. Nariais įsirašė virš 60 žmonių.
Šios draugijos veikimas ne įmanomas
be pinigų, be nario mokesčio. Kadangi
laikai sunkūs, dar bo nėra, tai nario
mokestį mažai kas te mokėjo. Iš viso su-
rinkti 5 pezai ir drau gija turėjo nu si-
lpnėti (...) Gražiai vei kia šv. Vincento a
Paulo draugija, (...) jaunimas susibūrė
jaunimo draugijoje „Daina”. Narių
turi apie 40. Ši draugija turi savo
chorą, kuris gieda bažnyčioje per lie-
tuviškas pamaldas; ji rengia vakarus,
popiečius su šokiais ir t. t. Pastaruoju
laiku dėl kivirčių drau gija nusilpo...305

300. Pranešimas apie lietuvių emigraciją Pietų Ame-
rikoje 1931 m. In: Lietuvos Respublikos užsienio po-
litika 1920–1940 m., p. 147–148.

301. Ten pat, p. 148.

302. 1940 m. balandžio 15 d. K. Graužinio prane ši-
mas Lietuvos užsienio reikalų ministerijai. In: Lie tu-
vos Respublikos emigracijos politika 1920–1940 m.,
p. 224.

303. Suveinis T. Lietuviai Urugvajuje. In: Pasaulio
lietuviai, p. 125.

304. Michelsonas, Stasius. Lietuvių išeivija Ameri-
 koje, p. 466.

305. Suveinis, T. Lietuviai Urugvajuje, p. 126.
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SVEIKATA

Apsisaugokime nuo kenksmingo saulės poveikio (2)
DR. ONUTĖ RADZEVIČIENĖ

Kaip rašėme (,,Draugas”, 2014  m.
balandžio 24 d.) ankstesniame nu-
meryje, saulė yra gyvybiškai rei-

kalinga žmonėms ir vi sai gyvajai gamtai.
Tačiau, nepai sant vi sų teigiamų dalykų,
saulės spinduliai grei tina odos senėji-
mą, gali pakenkti akims, sukelti odos už-
degimus bei alergi nes reakcijas ir net
vėžį. Siek dami to išvengti, žmonės įvairiais
būdais stengiasi apsisaugoti nuo kenks-
mingo saulės poveikio: nau doja apsau-
ginius kremus, dėvi specialius rūbus, ne-
šioja akinius, apsaugančius nuo saulės
spindulių. Apie apsauginius kremus, apie
na tū ralią organizmo apsaugą jau ra šėme,
dabar pabandysiu supažindinti jus su
rūbais, apsaugančiais nuo ultravioletinių
(UV) spindulių bei akių apsau ga.

Apsauginiai rūbai

Pastaruoju laiku vis didesnį po-
puliarumą įgyja specialūs apsaugi-
niai rūbai, kurie padeda išvengti  ult-
 ravioletinių (UV) spindulių. Tokie rū-
 bai pirmą kartą sukurti 1990 metais
Aust ralijoje, kur odos vėžys gan pla čiai
paplitęs. Dabar jau galima įsigyti ap-
saugančius nuo saulės maudymosi
kostiumėlius, kelnes, marškinius, si jo-
nus bei kojines. Įprasti rūbai tik iš da-
 lies apsaugo nuo UV, sulaikydami  jų
mažą dalį, o rūbai su specialia ap-
 sauga gali sulaikyti didelę dalį spindu -
lių. Apsaugos lygio nustatymui, ku rį
suteikia apranga, naudojamas indeksas
UPF (Ultraviolet Protection Factor), nu-
rodantis, kokią dalį spindulių sulaiko
audinys. Kuo aukštesnis indeksas, tuo
stipresnė apsauga nuo UV: jei UPF – 50,
tai reiškia, kad tik 2 proc. spindulių pa-
teks į odą, jei UPF – 25, tai – 4 proc. spin-
dulių. Šie au diniai kaip kempinė su-
geria UV spindulius, paversdami juos
šiluma. Jei rūbai yra pagaminti su
mažiau nei 15 UPF, jie negali būti žy-
mėti – ap saugantys nuo UV. 

JAV žymėjimas UPF indeksu ga na
plačiai paplitęs – netgi įprasti nės ap-
rangos gamintojai ženklina savo ga mi-
nius, nurodydami gaminio eti ke tėje
apsaugos nuo saulės lygį. Va do vau-
jantis Amerikos Prekybos fe de ra cijos
standartais (Federal Trade Com  mi-
sion), apranga turi išlaikyti savo pir-
mines savybes iki 40 skalbi mų.

Kas turi  dėvėti rūbus su 
apsauga nuo saulės?

Rūbus, apsaugančius nuo saulės,
siūloma dėvėti asmenims, kurie yra
jaut rūs saulės spinduliams, kurie bū-
 dami saulėje  smarkiai įdega, taip pat
tu rintiems šviesią odą, daug laiko pra  -
leidžiantiems saulėje, kalnuose, ekva-
toriaus rajonuose, o taip pat ant van-
dens, sniego ir smėlio. Ir vaikai turėtų
dėvėti rūbus su apsauga nuo saulės.

Nuo ko priklauso rūbų apsaugos
nuo saulės indeksas?

Apsaugos stiprumas rūbuose pri-
 klauso:

• nuo audinio tankumo. Tan kesnis
audinys – stipresnė apsauga.

• Apsaugos stiprumas priklauso

nuo dažų, naudojamų audiniui da žyti,
taip pat nuo dažų  koncentra ci jos. Kuo
didesnė dažų koncentracija, tuo inten-
syvesnė audinio spalva – tuo aukštenis
UPF. Audinio spalva įtakos ne turi – ne-
būtinai turi būti juoda. Anglijos tyri-
mai įrodė, kad geriausiai saulės spin-
dulius atspindi balta ir blankiai raus-
va spalva, nors pas ku tiniu metu yra tei-
ginių, kad juoda spalva užtikrina ge-
resnę apsaugą.

• Audinių UPF yra sustiprinamas
padengiant audinį specialiomis che-
 mi nėmis medžiagomis, tokiomis kaip
optinis baliklis ir panašiomis, kurios
sulaiko UV, tačiau mes tiksliai nežino-
 me, kokios tai yra medžiagos, ar jos pa-
čios nėra kenksmingos. 

• Audinių pluoštas taip pat turi įta-
 kos UPF. UV gerai sulaiko polies teras,
neblogai – neilonas, kiek silpniau vil-
na ir šilkas. Natūralūs med vil  niniai
pluoštai mažiau apsaugo, nebent į juos
pridedama specialių me džiagų.

• Jei  audinys savo sudėtyje turi
elas tiko, audinys ,,tamposi’’ – UV ap-
 sauga sumažėja 40proc.

• Drėgmė – jei  audinys drėgnas (su-
šlampa), UFP sumažėja 30 – 50 proc.

• Ilgai nešioti ar nublukę rūbai
mažiau sulaiko ultravioletinių spin-
du lių.

• Skalbiant rūbus audinio UPF ne-
turi keistis.

Kaip sustiprinti rūbų UPF?

Apsaugos lygį nuo saulės sklei-
džia mų ultravioletinių spindulių gali-
 ma padidinti patiems specialių mi ši nių
pa galba. Vienas iš jų yra: Rit Sun
Guard, gaminamas miltelių pavidalu.
Juos reikia įdėti į skalbimo mašiną,  rū-
 bus  skalb ti bei išskalauti kaip įprasta.
Rit Sun Guard nekeičia audinio spal-
vos, nekenkia audiniams ir padidina
au dinių atsparuną UV spinduliams
iki 30 UPF. Ši apsauga išlieka iki 20 pa-
 kartotinų skalbimų. Tai ypač tinka
skalbti įprastus sportinius medvilni-
 nius marškinėlius, kurių UPF yra apie
5 – 9 priklausomai nuo audinio spal vos
bei tankumo (storio) arba  norint padi -
dinti marškinėlių UPF. Vienos pakuo-
tės, kurios užtenka dvidešimčiai skal-
bimų, kaina yra apie 2,5 dol.

Rūbų, apsaugančių nuo UV spin-
dulių  privalumai yra akivaizdūs –  ap-
 sauga nenusiplauna, nesitepa, ne su ke-

Šeštadienį, gegužės 10 d. Dow ners Grove North gimnazijos teatre (1229 Og -
den Ave., Downers Grove, IL), 4 val. p. p. yra rengiamas didžiausio Čikagos tau-
 tinių šokių ansamblio „Grandis” metinis koncertas, pa va dintas „Atverkim šokių
kraičio skry nią”. Koncertas bus ypatingas, nes jo metu bus švenčiamos an -
samblio 55-erių metų ir veteranų (pagyvenu sių jų) ra telio 30 metų veiklos su -
kaktys. Anot ansamblio vyr. meno vadovės Viole tos Smieliauskaitės Fa biano -
vich,  kon certe „labiausiai laukiame buvu siųjų šokėjų, šokių draugų ir va dovų
iš kitų vietovių”. Tad kviečiame at vykti ir raginame bilietus įsigyti iš anksto, kad
koncerto dieną nereikėtų stovėti eilėje. Informacija ir bilietų užsakymas el.
paš tu: grandiskoncertas2014@gmail.com arba tel. 630-296-0936 (Daiva
Meilienė).

Ramunės Kubiliūtės info

lia alergijos, jos nereikia atnaujinti kas
keletą valandų. Apsaugos nuo saulės
spindulių būtinimu abe joti netenka –
JAV pernai metais bu vo registruotas
apie 1 milijonas odos vėžio susirgimų
atvejų.

Akiniai nuo saulės – būtinybė

Jau XVIII a.  pradėti nešioti aki niai
nuo saulės. Šiuo metu yra įro dytas
saulės spindulių kenksmingas poveikis
akims, ir nešioti akinius nuo saulės yra
būtina. Akiniai apsau go ne tik nuo ža-
lingų saulės spindu lių, bet saugo nuo
vėjo, dulkių, nešvarumų, apsaugo nuo
žiedadulkių su keltų alerginių reakci-

jų. Jie suma žina spindulių atspindžius
nuo įvairių paviršių, mažina akių
įtam pą ir su tei kia malonesnį pojūtį
akims, sulaikydami ryškią saulės švie-
są. Saulė spindu liuoja kelių rūšių spin-
dulius, iš kurių labiausiai kenksmin-
gi akims yra ultravioletiniai A (UVA)
spinduliai, nes jie prasiskverbia pro ra-
geną, ir gali pasiekti lęšiuką ar tinklai -
nę. Ilgalaikis jų poveikis gali sukelti ka-
 taraktą. Mažiau kenksmingi yra ult ra-
violetiniai B (UVB) spinduliai, ku-
 riuos sugeria ragena, bet ir jie gali su-
 kelti įvai rius ragenos uždegimus bei ki-
tus pakenkimus. Ypač jautrūs saulės
spinduliams yra vaikų akys. Atidūs ir
atsar gūs turėtų būti as menys sergan-
tie ji akių ligomis ir ypač po kataraktos
operacijų, kai lęšiukas pakeičiamas
dirbtiniu. Toks lęšiukas negali suger-
ti UV spindulių, ir jie patenka į tinklai -
nę. Akinius nuo saulės siūloma pirkti
speciali zuo tose parduotuvėse arba ieš-
kokite akinių, atitinkančių kokybės
standartus, pažymėtus sutarti niu ženk-
lu ,,CE’’, kas reiškia, kad jie apsaugo
nuo visų rūšių spindulių.

Kad visi turėtumėte sveikas akis –
saugokite jas nuo tiesioginių saulės
spindulių, nežiūrėkite tiesiai į saulę,
saulėtą dieną leiskite akims pailsėti pa-
vėsyje arba tiesiog trumpam užsi mer-
kite, ir, be abejonės, nešiokite aki nius
nuo saulės. Būsite ne vien ma din gi, bet
ir saugūs.

Geros vasaros!

Paruošta pagal everydaypaleo.com, www.
hybridrastamana.com, www.juara.lt, www.
bio-kosmetika.lt, www.aromata.lt 

„GRAnDIS”
ruošiasi jubiliejiniam koncertui

Ansamblio „Grandis” šokėjos generalinės repeticijos metu.          R. Kubiliūtės nuotr.
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Nuo Broadway iki Lyric operos scenos –

Vienas garsiausių muzikos ir
kino istorijoje miuziklų „Muzi-
kos garsai” („The Sound of  Mu-

sic”) jau daugiau kaip pusę amžiaus ro-
domas geriausiose pasaulio teatrų sce-
nose, jį pamatė daugiau kaip 50 mili-
jonų žiūrovų 23 šalyse. Originalus Ri-
chard Rogers ir Oscar Hammerstein
miuziklas (libreto autoriai Howard
Lindsay ir Russel Crouse) debiutavo
Broadway 1959 m. lapkričio 16 d. Jame
pagrindinius vaidmenis atliko Mary
Martin ir Theodore Bikel. Kūrinys vis
dar statomas teatro scenoje, nepaisant
1965 m. sukurto muzikinio filmo, ku-
riame suspindėjo Julie Andrews
žvaigždė ir kuris tapo pačiu mėgsta-
miausiu visų laikų filmu. ,,Muzikos
garsai” pelnė penkias „Oskaro” statu-
lėles, aštuonias prestižines teatro pre-
mijas „Tony” bei du „Auksinio gaub-
lio” apdovanojimų. Miuziklo garso ta-
kelis parduotas daugiau kaip 11 mili-
jonų tiražu, o 70 proc. keliaujančių į
Zalcburgą turistų vyksta ten su tikslu
aplankyti vietas, kur buvo filmuojamas
legendinis filmas.

Didi „Muzikos garsų” meilės isto-
rija paremta tikrais įvykiais ir sukurta
pagal Marijos Augustos von Trapp me-
muarus „Dainuojančios von Trapp šei-
mos  istorija” („The Story of  the von
Trapp Family Singers”).

Lyrinis miuziklo siužetas – tai XX
amžiaus Pelenės istorija. Vienuolių
auklėjama Marija atvyksta į kapitono
von Trapp namus prižiūrėti septynių
šeimininko vaikų. Vaikų yra lygiai
tiek, kiek gaidų, ir būtent muzikos gar-
sais naujoji auklė laimi išdykėlių sim-
patijas, o netrukus ir griežto tėvo pa-
lankumą. Verta pažymėti, kad tikroji
Marija von Trapp 1958 m. buvo pripa-
žinta ,,Metų mama”.

Prieš keletą dienų, balandžio 25-
tąją. Šis miuziklas debiutavo Čikagos
Lyric operos scenoje.

Šilto, aksominio balso Jenn Gam-
batese miuziklo pradžioje buvo kiek su-
stingusi ir negalėjo atsiriboti nuo Julie
Andrews judesių. Tačiau peržengusi
von Trapp namų slenkstį (su pasitikė-
jimu, kad ji yra geriausia pasaulyje
auklė nuo Mary Poppins laikų!), Gam-
batese sužydėjo pilnumoje. Taip pat at-
gyja ir septyni von Trapp vaikai, muš-
truoti savo tėvo, aršaus Austrijos na-
cionalisto ir didvyriško kapitono (Billy
Zane). Atžalos pradeda dainuoti ir net
dviračių pedalus minti. Išsiskirianti
įžvalgumu Brigitta (talentinga mažoji
aktorė Isabelle Roberts), Gretl (saldi
stipriu balsu mažylė Nicole Scimeca)
ir kiti vaikai iškart užvaldo žiūrovų šir-
dis. Ko nepasakysi apie Billy Zane –
jeigu jau lyginti Lyric operos miuziklą
su filmu, tai čia teatro pastatymas pra-
laimi – dainininkas neprilygsta chariz-
matiškajam Christopher Plummer (o
ir balsas jo gan silpnas).

Vienuolyno vyresnioji (Christine
Brewer) puikiai valdo balsą ir gerai vai-
dina – kaip ir Elizabeth Futral – šalta,
elegantiška, savimi pasitikinti Elsa
Schraeder. Aktorius Edward Hibbert
įneša tam tikro šmaikštumo į impresa-
rio Max Detweiler vaidmenį.

Jei matėte tik 1965 m. ekranizuotą
„Muzikos garsų” versiją, nustebsite
miuziklo pradžioje išgirdę Mariją ir
Motiną Abbess dainuojančias ,,My Fa-
vorite Things” – ne audros metu su vai-
kais. Per audrą Marija atitraukia vaikų
dėmesį su ,,The Lonely Goatherd” –
daina, filme davusia pagrindą mario-
nečių spektakliui. Miuzikle išgirsite
dvi dainas, kurios nebuvo įtrauktos į
filmą – ,,How Can Love Survive?” ir
,,No Way to Stop It”. Čia taip pat

Ar pavyko išlaikyti 
muzikinį egzaminą?

Ne paslaptis, jog vienas iš svarbes-
nių Čikagos Lyric operos „Muzikos
garsų” pastatymo uždavinių buvo pri-
traukti pradžios mokyklos mokinukus
į šio puikaus teatro žiūrovų kėdes ir to-
kiu būdu užtikrinti didingų pastatymų
tęstinumą. Kaip ir su kiekvienu baleto
trupės „Spragtuku”, siekiama prisi-
jaukinti būsimųjų žiūrovų kartą. Bi-
lietai į pereito sekmadienio dieninį
spektaklį buvo išpirkti, ir didelę žiū-
rovų dalį (o teatre yra 3,563 vietos) su-
darė šeimos su vaikais. Teisybės dėlei
reikia pastebėti, kad per beveik tris va-
landas trukusį spektaklį mačiau tik
vieną atvejį, kai motina buvo priversta

išvesti iš salės savo verkiančią dukrelę.
Rodgers and Hammerstein miu-

ziklo  ,,Muzikos garsai” pastatymas Či-
kagos Lyric operos scenoje išties di-
dingas. Vienuolių choro operiniai bal-
sai tikrai užpildytų didingas Alpėse įsi-
kūrusio vienuolyno erdves, kur gera
nuotaika trykštanti Marija (solistė
Jenn Gambatese) pradeda suprasti, jog
jai nelemta vienuolės dalia. Rob Fisher
diriguojamas 37 muzikantų orkestras
skleidžia nuostabias (ir pažįstamas!)
natas –  ką jau bekalbėti apie Michael
Yeargan puikią scenografiją, suku-
riančią scenoje ir kalnų didingumą, ir
Austrijos dvarnamio prabangą, ir įspū-
dingą Katedrą. Režisierius Marc Bruni
sekė tradiciniu ir saugiu keliu, nepa-
teikdamas didelių staigmenų.

Lyric Opera / Todd Rosenberg ir Robert Kusel nuotraukos

nemarūs
,,Muzikos
garsai”
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AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!

ĮVAIRūS

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Turi do-
kumentus, vairuoja, didelė darbo patir-
tis, geros rekomendacijos. 
Tel. 262-305-8533. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo savaitgaliais arba rytais valymo dar-
bo. Vairuoja, skaniai gamina valgyti, turi
dokumentus. Tel. 708-860-4643.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Legalūs
dokumentai, rekomendacijos. Siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 773-709-5990.

� Vyras, turintis daugiametę slaugymo
patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Vairuoja.
Tel.773-691-3796

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

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

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mi-
nimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais.
Tel. 773-707-7902.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo
su gyvenimu. Tel. 630-728-6728

� Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių prie-
žiūrai, patyrusi, sąžininga ir atjaučianti, ieš-
ko darbo. Vairuoja, turi automobilį, JAV
pilietė. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-330-0092.

� Moteris ieško slaugos ar vaikų prie-
žiūros, namų valymo ar aplinkos tvarky-
mo darbo pirmadieniais, antradieniais ar
ketvirtadieniais. Tel. 773-563-2813.

skamba dainos, pa-
rašytos specialiai
filmui – tai  ,,I Have
Confidence” ir ,,So-
mething Good”. 

Gal spektakliui
ir negalima duoti
penketo su pliusu, ta-
čiau jį pamatyti tikrai
reikėtų – ir ne vien iš
sentimento „Muzikos
garsų” ekranizacijai.
Jis stovi ant savo paties kojų, ir pama-
tyti jį verta – tikrai verta.

Rinkodaros „blizgučiai”

Lyric opera Čikagoje suprato jau-
nojo žiūrovo psichologiją ir atitinka-
mai pasiruošė. Programėlėje stambiu
šriftu pateikiama trumpa bei aiški von
Trapp šeimos istorija. Yra ir įvairūs
galvosūkiai, susiję su šiuo miuziklu –
žodžių ,,medžioklė”, labirintas  „Kaip
padėti von Trapp šeimai saugiai per-
kopti Alpes” bei testas „Ką mes ži-
nome apie ‘Muzikos garsus’”? 

Tėveliai bei seneliai pertraukos
metu irgi neliko nuskriausti. Be gau-
siai siūlomų suvenyrų, prie baro buvo
parduodamas ir firminis gėrimas „von
Trapp”. Tai šampano ir  melionų like-
rio kokteilis. Iš pradžių suabejojau, ar
patiks (mat nesu saldžiųjų gėrimų mė-
gėjas), tačiau nutariau paragauti – ir
jau po pirmojo įtartino šviesiai žalsvos
spalvos aperityvo gurkšnelio, pasida-
viau – kokteilis buvo labai skanus. 

Norinčius pajusti austrišką pra-
bangą, penktadienį, gegužės 2 d. Lyric

opera
kviečia į pokylį: 5:30 val. p. p. kok-

teiliai, 6:15 val. v. vakarienė, o 8 val. v.
prasidės pats spektaklis. Pageidau-
jama lederhosen bei dirndl (t.y. tradi-
cinė Alpių tautų – austrų, bavarų) ap-
ranga. Informaciją teikia Operos mo-
terų rėmėjų taryba tel. 312-827-5681
arba http://www.lyricopera.org/edel-
weiss/#sthash.ixsmgLh8.dpuf O jei
Jūs savo garderobe neturite nei odi-
nių kelnių, nei pūstarankovių palaidi-
nių – nepergyvenkite. Svetingoje Lyric
operos scenoje „Muzikos garsai”
skambės iki gegužės 25 d. net ir įpras-
tai apsirengusiems. Bilietų kasa dirba
kasdien, o opera įsikūrusi miesto cen -
tre, 20 North Wacker (ties Madison
sankryža). Visas Čikagoje rodomo
Rodgers ir Hammerstein miuziklo da-
tas bei bilietų įkainius sužinosite ap-
silankę internetinėje svetainėje www.
lyricopera.org/soundofmusic. Tačiau
nevėluokite į spektaklį – nuolatiniai
operos lankytojai žino, kad ,,traukinys
vėluojančių nelaukia”. Tad gerbkime
ir atlikėjus, ir žiūrovus, o tuo pačiu ir
patys save.

Parengė Raimundas Marius Lapas

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

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



14 2014 GEGUŽėS 1, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Ruošia Nijolė Nausėdienė • El. paštas: nausediene@hotmail.com

MŪSŲ STALUI

Ką gaminame namuose – sveikiau ir skaniau

Naminis jogurtas

Reikės: 1 litro (4 puodelių) rie baus pieno, inde-
lio natūralaus „gy vo” jogurto.

Gaminant naminį jogurtą svarbiausia – rei-
kiama pieno tempera tū ra. Pieną kaitinkite, kol už-
virs. Jei no rite gauti tirštesnį jogurtą, virinti ant
mažos ugnies nuolat maišant reikėtų apie 20 minu-
čių, kad iš pieno išgaruotų dalis vandens. Tada jį
nu kelkite nuo ugnies ir atvėsinkite, kad būtų tik šil-
tas (iki 42–45˚C). Tai labai svarbu. Jei neturite ter-
mometro, pa sitelkite primityvų būdą: į pieną įkiš-
 kite pirštą ir neskubėdami su skai čiuo kite iki 15. Jei
pirštui per šį laiką ne per karšta, pieno temperatūra
– tin kama. Tuomet du šaukštus šilto pieno sumai-
šykite su jogurtu ir šį mišinį įmaišykite į likusį
šiltą pieną. Indą, kuriame brandinsite gaminį, už-
denkite dangčiu, apklokite storu rankšluosčiu ar
pledu ir pastatykite šiltesnėje vietoje. Laikykite 6–
8 va landas. Pagamintas vakare jogurtas ry te jau
būna tinkamas valgyti. Vė liau jį laikykite šaldy-
tuve – šviežias jogurtas išlieka apie savaitę. 

Dėmesio! Jums gali nepavykti, jei suklysite nu-
statydami vėstančio pieno temperatūrą: karštes-
niame nei 45˚C piene jogurto bakterijos žus, o vė-
sesniame nei 42˚C tiesiog neveikia.

Graikiškas jogurtas

Reikės: 1 litro natūralaus jogurto.
Į sietelį įklokite dvigubai sulenktą marlę ir sie-

telį įstatykite į indą, kad besisunkiantis skystis ga-
lėtų nu varvėti. Supilkite jogurtą, įstatykite į šal-
dytuvą ir palikite 4–12 valandų, kad persikoštų. Įgu-
dusios košti skir tą laiką pasirinksite pačios, tačiau
optimalu yra laikyti aštuonias valandas. Tai, kas
liks marlėje, ir yra garsusis graikiškas jogurtas.
Jis puikiai tinka sotiems sveikiems pusryčiams ar

įvairiems nekoloringiems desertams. Tai labai tirš-
tas (riebios grietinės tirštumo) ir labai švarus jo-
gurtas. Jis puikiai galėtų pakeisti maskarponės
sūrį kai kuriuose receptuose.

Graikiško jogurto kaloringumas – nedidelis,
tad jis tinka lieknėjan tiems, ieškantiems sveikesnės
mitybos alternatyvų, sulėtėjusios medžia gų apy-
kaitos, diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų kamuo-
jantiems žmo nėms. Jis stiprina imunitetą, malšina
uždegiminius procesus žarnyne, pa deda nuo pilvo
pūtimo, apsaugo nuo depresijos, blogos nuotaikos,
tinka naudoti kaip veido kaukę. Graikišką jogurtą
galite maišyti su dribsniais, košėmis, valgyti su
medumi, uogo mis, vaisiais, su juo galima gaminti
desertus, kepti pyragus, tortus, sausainius, jis tinka
mėsos ir žuvų pa tiekalams, įvairiems gėrimams,
netgi šašlykams marinuoti. Juo galite pa keisti grie-
tinę, majonezą, sūrį, svies tą.

Jogurto padažas su paprikomis

Reikės: 2 šaukštelių alyvuogių aliejaus, šaukš-
telio citrinų sulčių, druskos, cukraus, puodelio na-

tūra laus jogurto, nedide-
lės raudonos pap ri  kos,
nedidelės žalios paprikos,
česna ko skiltelės, 2–3 svo-
gūnų laiškų.

Citrinų sultyse ištir-
pinkite drus ką ir cukrų,
supilkite aliejų ir gerai
išplakite. Tada supilkite
jogurtą ir vėl gerai iš-
maišykite. Paprikas, čes-
naką ir svogūnų laiškus
smulkiai su pjaustykite
ir sumaišykite su jo-
gurtu (galima sutrinti ir
elektriniu trintuvu).
Prieš naudodami padažą
palaiky kite šaldytuve.

Jogurtinis avokadų ir
agurkų padažas

Reikės: avokado, 2 nedidelių agur kų, saujos
krapų, kalendros, pet ražolių, druskos, juodųjų maltų
pipi rų, pusės citrinos sulčių, puodelio natū ralaus jo-
gurto.

Avokadą ir agurkus nulupkite, truputį pasmul-
kinkite ir kartu su žalumynais trinkite elektriniu
trintu vu, kol susidarys puri masė be ga baliukų. Ją
pasūdykite, įberkite pipi rų, išspauskite pusės citri-
nos sultis. Šią masę sumaišykite su jogurtu.

Jogurto padažas salotoms

Reikės: 4 šaukštų natūralaus jo gurto, 2 šaukštų
šviežių kapotų mėtų, šaukšto baltojo vyno acto, 1/2
šaukš telio cukraus.

Visas sudedamąsias dalis gerai išmaišykite.

„Sveikuolių” salotos

Reikės: 2 puodelių avižinių
dribsnių, aliejaus, šaukšto cuk-
raus, 1/2 puodelio saulėgrąžų,
dviejų obuolių, 2 bananų, 15
džiovintų abrikosų.

Padažui: puodelio natūra-
laus jo gurto, 2 šaukštų sutirš-
tinto pieno, 3 šaukštų kviečių ge-
malų.

Avižinius dribsnius sumai-
šykite su cukrumi ir pakepkite
su trupučiu aliejaus. Tada įmai-
šykite saulėgrą žas, skiltelėmis
supjaustytus obuo lius, bananų
griežinėlius, susmulkintus ab-
rikosus. Paruoškite padažą ir
juo užpilkite salotas.

„Pavasarinės”  salotos

Reikės: 6 kietai virtų kiaušinių, ridikėlių, 1/2
puodelio konservuotų pievagrybių, nedidelės gūžės
salotų, svo gūnų laiškų.

Padažui: 4 šaukštų natūralaus jogurto, šaukšto
garstyčių, 4 šaukštų majonezo, druskos, maltų juo-
dųjų pipirų.

Kiaušinius, ridikėlius ir pievagrybius supjaus-
tykite griežinėliais. Pusę salotų lapų suplėšykite, o
li ku siais išklokite salotinės dugną. Ant jų sluoks-
niais dėkite visas sudedamą sias dalis. Užpilkite pa-
ruoštą padažą ir pabarstykite smulkintais svogūnų
laiškais.

Daigintų rugių salotos

Reikės: 2 obuolių, 5 morkų, puo delio daigintų
rugių, saujos kapotų riešutų.

Padažui: indelio natūralaus jo gur to, 2 šaukštų
citrinų sulčių, drus kos.

Sutarkuotus obuolius ir morkas sumaišykite su
daigintais rugiais. Suberkite kapotus riešutus. Už-
pilkite paruoštu padažu.

Citrusinių vaisių salotos su jogurtu

Reikės: greipfruto, apelsino, 4 man darinų, 4
šaukštų medaus, indelio vaisinio jogurto.

Apelsiną ir greipfrutą supjaus ty kite ir sudėkite
į salotines. Ant vir šaus suberkite griežinėliais su-
pjaus tytus mandarinus. Vaisius apipilkite pa šildytu
medumi, atvėsinkite, už pilkite jogurtą ir gerai at-
šaldykite.

Vafliai su jogurto kremu

Reikės: 2 lazdelių sviesto, 4 kiau ši nių, 5 šaukštų
cukraus, vanilinio cukraus, 1 1/2 puodelio pieno, tru-
pu čio sodos (ant galo šaukštelio), 4 puo delių miltų, 1
litro mėlynių jogurto, 3 1/2 šaukštelio želatinos.

Kiaušinių trynius išsukite su cukrumi ir supil-
kite į išsuktą sviestą. Įberkite vanilinio cukraus ir
išmaišy kite. Į šią masę po truputį, nuolat mai šyda -
mi, pilkite miltus, sumaišytus su soda, ir pieną. Su-
dėkite išplaktus baltymus ir išmaišykite. Kepkite
vaflinėje. Iškepusius vaflius susukite kūgio forma. Į
jogurtą supilkite ištirpintą želatiną. Kai masė ims
stingti, konditeriniu švirkštu pripildykite vaflius.

Šaltalankių ir kavos želė

Reikės: 6 šaukštų šaltalankių sulčių, 16 oz natū -
ralaus jogurto, 3 šaukštų stiprios juodos kavos, 3
šaukš telių želatinos, 9 šaukštų cukraus.

Į pusę jogurto įberkite 3 šaukštus cukraus, su-
pilkite 3 šaukštus šaltalankių sulčių ir 1/3 ištirpin-
tos želatinos. Išmaišykite ir supilkite į indą. Kai pir-
masis sluoksnis sustings, iš ki tos pusės jogurto, ka-
vos, trijų šaukš tų cukraus ir 1/3 želatinos pa ruoš-
kite antrąjį – kavos – sluoksnį. Tre čiasis sluoksnis –
vėl šaltalankių.

Rūgpienio ledai su apelsinais

Reikės: 4–5 apelsinų, 3/4 puodelio cukraus ga-
baliukų, 2 l paprasto rūgpienio, puodelio tirštos grie-
ti  nėlės.

Šiam patiekalui reikės chemiš kai neapdorotų
šviežutėlių apelsinų kvapnia ir sultinga žievele.
Apelsinus nuplauti. Cukraus gabaliukais smar kiai
patrinti dviejų apelsinų žievę, kad įsiskonėtų.

Supilti rūgpienį, grietinėlę, tru putį apelsinų su-
lčių ir standžiai su plakti. Geriau imti riebesnį, ne-
nugrieb to pieno rūgpienį, kuris vieno džiau sušals,
gra žiau atrodys ir bus skanesnis. Supilti į ledų šal-
dymo prietaisą ir laikyti pora va landų, kol sušals.

Ledus sudėti į dubenėlius ir vėl trumpam grą-
žinti į šaldiklį. Paskui apvožti ant labai gerai atšal-
dytų lėkš čių, papuošti plonyčiais apelsinų žie velės
šiaudeliais, kiek apvirtais su cukraus saldalu, ir
apel sinų skilte lė mis. 

Šiam patiekalui taip pat tinka greipfrutai, man-
darinai, mangų bei ananasų gabalėliai.

Parinkta iš įvairių šaltinių
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naują knygą apie 
JAV lietuvius 

galite nusipirkti ,,Drauge”

Vilniaus tarptautinėje knygų mugėje pristatytą šiais metais leidyklos „Aukso žuvys”
išleistą knygą ,,Manėm, kad greit grįšim” (sud. Dalia Cidzikaitė, Laima Petrauskaitė
VanderStoep ir Dalia Stakytė Anysienė) galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina –
25 dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu –
5 dol.). Teiraukitės tel.: 773-585-9500. 

Knygoje – aštuoniolika pokalbių su JAV lietuviais, kurie Antrojo pasaulinio karo
metais nuo artėjančio sovietų fronto ir tremties grėsmės buvo priversti palikti Lie-
tuvą ir trauktis į Vakarus. Knygos sudarytojų paš nekovai atvirai pasakoja apie bėgimo
iš Lietuvos aplinkybes, gyvenimą DP stovyklose Vokietijoje, apsisprendimą emigruoti
ir įsikūrimą Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Knyga ,,Manėm, kad greit grįšim” yra didesnio projekto – Sakytinės istorijos pro-
jektas – dalis, kurį 1995 m. sumanė JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros taryba. Pro-
jekto metu į magnetofono juostas įrašyti 65 pokalbiai. 30 pokalbių įrašyti Čikagos
apylinkėse, 35 – kitur. Šiandien bent pusė kalbintų asmenų jau yra mirę.

Balandžio 27 d., Gailestingumo
sekmadienį Romoje popiežius
Pranciškus paskelbė šventai-

siais du iškilius popiežius: Joną Paulių
II ir Joną XXIII. Iškilmėse dalyvavo 19
valstybių vadovai, taip pat ir mūsų ša-
lies prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Lietuvai atstovavo  būrelis piligrimų,
kurių vėliavas galima buvo įžvelgti
net televizijos ekranuose. Šv. Petro
aikštė ir jos apylinkės jau nuo šešta-
dienio tapo didelės dalies pasaulio pi-
ligrimų prieglobsčio vieta, kur jau iš
vakaro jie laukė didžių kanonizacijos
iškilmių. Pasikloję miegmaišius, kur
ne kur pasistatę palapines maldininkai
nepabūgę lietaus šoko ir dainavo,
džiaugsmingai liudydami velykinę
Kristaus žinią. Kanonizacijos iškil-
mėse šeštadienį dalyvavo arti milijono
piligrimų, dar apie du milijardus mūsų
planetos gyventojų iškilmes  stebėjo in-
terneto ar televizijos pagalba.

Popiežius Pranciškus, paskelbęs
šiuos du Dievo vyrus šventaisiais, savo
šv. Mišių homilijoje pastebėjo:

Šv. Jonas XXIII ir šv. Jonas Paulius
II turėjo drąsos žiūrėti į Jėzaus žaizdas,
paliesti jo žaizdotas rankas ir perver-
tą šoną. Jie nesigėdijo Kristaus kūno,
nepasipiktino Juo, jo kryžiumi; jie ne-
sigėdijo brolio kūno, nes kiekviename
kenčiančiame žmoguje matė Jėzų. Jie
bu vo drąsūs vyrai, Šventosios Dva-
sios įkvėpti tiesakalbiai, liudiję Baž-
nyčiai ir pasauliui Dievo gerumą ir gai-
lestingumą.

Jie buvo XX amžiaus kunigai, vys-
kupai ir popiežiai. Jei matė šio amžiaus
tragedijas, bet nepalūžo. Galingesnis
juose buvo Dievas, stipresnis buvo ti-
kėjimas į Jėzų Kristų, žmogaus Išga-
nytoją ir istorijos Viešpatį, stipresnis
buvo Dievo gailestingumas, apie kurį
byloja tos penkias žaizdos, stipresnė
buvo Marijos motiniška globa.

Popiežius Jonas Paulius II yra
ypatingai brangus Lietuvai, nes jo vi-
zito dėka 1993 m. į Lietuvą nukrypo pa-
saulio žiniasklaidos akys ir Lietuva po
50 metų vėl iškilo pasaulio žemėla-
piuose. Pontifikas iš Rytų Europos pa-
darė lemiamą įtaką išjudinant baisios
sovietų sistemos griūtį. Buvusio  So-
vietų Sąjungos vadovo M. Gorbačiovo
per spaudos konferenciją buvo pa-
klausta: „Ar Jūs padarėte lemiamą
įtaką, kad Tarybų sąjunga ir komu-
nizmas sugriūtų?” Jis sakė: „Ne, ne, ne
– tai Jonas Paulius II”.

Jis, puikiai jautęs komunizmo įša-
le sustingusių šalių pulsą, buvo rink-

tinis Dievo įrankis įpūsti į Rytų bloką
laisvės vėją, šv. Dvasios pavasarį. 

1993 m. išlipęs iš lėktuvo ir pabu-
čia vęs Lietuvos žemę, popiežius kalbė -
jo: Nepaprastai jaudindamasis ką tik
pabučiavau Lietuvos žemę, – dėkojau
Die vui už man duotą malonę atvykti
pas jus. Ši jūsų žemė yra brangi visai
krikščioniškajai tautai, pasklidusiai
pen kiuose žemynuose!  Lietuva – tyli
liudininkė karštos meilės religijos lais-
vei, kuri, kaip ne kartą pabrėžiau, yra
visų kitų žmogiškų ir visuomeninių
laisvių pagrindas. Lietuva visada sten-
gėsi paliudyti savo ištikimybę Katali-
kų Bažnyčiai, nuėjo ilgą, skausmingą
kelią į laisvę ir išgarsėjo kaip kankinių
ir išpažinėjų žemė.

Jo vizitai į daugelį pasaulio šalių
sąlygodavo neįtikėtiną dvasinį tos ša-
lies žmonių atsinaujinimą. Taip įvyko
ir jo vizito į Lietuvą metu. Žmonės buvo
ištroškę Dievo, popiežiaus žodžiai buvo
kaip gurkšnis tyro vandens dykumoje. 

Popiežius apkeliavo 129 pasaulio
šalis 5 kontinentuose, jo galingas bal-
sas guodė ir gynė vargšus ir prislėg-
tuosius, drąsiai  beldėsi į sąžines galin -
gųjų, minančių žmonių teises ir orumą,
visur nešė viltį ir buvimo su Kristumi
džiaugsmą.

Bene didžiausią žinią popiežius
paliko savo gyvenimo pabaigoje, kai
dėl įstatyto į trachėją vamzdelio nega-
lėjo ištarti nei žodžio Velykų šventės
me tu, tuomet jo tylus palaiminimas Va-
tikano bibliotekos lange liudijo pa-
sauliui Kristaus kryžiaus pergalę. 

Popiežius Jonas XXIII vadinamas
geruoju popiežiumi. Jis ypatingai svar-
bus Bažnyčiai dėl II Vatikano susirin-
kimo sušaukimo. Šis popiežius supra-
to, kad Bažnyčiai gyvybiškai reikia re-
formų. Jam priskiriami nuopelnai dėl
tūkstančių žydų išgelbėjimo II Pasau-
linio karo metais, įskaitant krikšto
pa žymėjimų išdavimą Vengrijos žy-
dams. 

Šių dviejų Bažnyčios vyrų pa-
skelbimą šventaisiais turėjo užtvir-
tin ti jų užtarimu įvykę stebuklai.

Su Jono XXIII užtarimu stebuklas
įvyko Neapolyje 1966 metais italei vie-
nuolei, 23 metų seseriai Caterinai Ca-
pitani. Kai atrodė, kad Meilės darbų
kongregacijos vienuolė neatsigaus po
sunkios  skrandžio vėžio operacijos, ant
jos kūno buvo uždėtas prieš trejus me-
tus mirusio popiežiaus Jono XXIII at-
vaizdas. Ligonė staigiai pagijo, atsiga-
vusi papasakojo apie viziją, kurioje
išvydo popiežių Joną XXIII, kuris re-

„Ir aš išgirdau iš dangaus balsą, kuris liepė: 
„Rašyk: ‘Nuo šiol bus 

palaiminti mirusieji, kurie miršta Viešpatyje. 
Taip, sako Dvasia, jie turi atilsėti nuo savo vargų, 

nes jų darbai juos lydi’”. (ApD 14,13)  

A.† A.
Valerija Čepaitienė 

Su Velykų PRISIKĖLIMU, liudijančiu mums begalinę, ištikimą
Viešpaties meilę atsisveikinome su miela, brangia a.a. Valerija. 

Gavusios žinelę apie a.a. Valerijos netektį, dėkingumu už jos gyve-
nimo dovaną apimtos, pamąstėme: kaip Kristus save atidavė žmo-
nėms, taip ir velionė, save atidavė metų metus ištikimai ir nepails-
tamai rūpindamasi Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (Putnamo) se -
selių vienuolija. 

Pirmininkaudama seselių Rėmėjų būreliui, bet ir užbaigusi kaden-
ciją, daugeli metų pastoviai rūpinosi, kaip geriausiai remti vie-
nuoliją ir seselių darbus. Kuklų, tylų, kruopštų patarnavimą paty-
rė ne viena seserų karta. Kokia dovana a. a. Valerijos spindintis ge -
rumas ir krikščioniškas dosnumas visai vienuolijai.   

Tikrai, jos darbai ją nulydėjo į Viešpaties prieglobstį. 

Kupinos dėkingumo, nuolat maldoje prisiminsime nepakartojamą
a. a. Valeriją.

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserys
Putnam, CT 

Popiežių Jono Pauliaus II ir 
Jono XXIII kanonizacija
RENATA ŽIŪKAITĖ

gėjime jai pasakė, kad žmonių karštos
maldos išgirstos ir ji pasveikusi. Me-
dikai, operavę ir gydę vienuolę, įvykio
negalėjo mediciniškai pagrįsti. 

Pamaldi ir gilaus dvasinio gyve-
nimo sesuo Caterina savo ruožtu pali-
ko dvasinį testamentą, liudijantį taip
pat jos visišką pasidavimą Dievo valiai.
Minėtojo stebuklingo atvejo nustaty-
mas nulėmė, kad Bažnyčia galėjo po-
piežių Joną XXIII – Angelo Roncalli pa-
skelbti palaimintuoju 2000 m.

Popiežius Benediktas XVI savo
įpėdinį Romos soste Joną Paulių II pa-
skelbė palaimintuoju 2011 metais, po to
kai buvo nustatytas stebuklingas pran-
cūzės vienuolės Marie Simon-Pierre pa-
gijimas. Parkinsono liga sirgusi mote-
ris pagijo 2005 metais, vos keletą sa-
vaičių po Jono Pauliaus II mirties. Po-
piežius Pranciškus leido paskelbti Jono
Pauliaus II kanonizavimo datą suži-
nojęs apie Šventųjų skelbimo kongre-
gacijos išvadą, jog jo užtarimu yra
įvykęs ir antras stebuklas.

Pagijimo malonę Jono Pauliaus
II užtarimu patyrė 51 metų Floribeth

Mora Diaz, policininko žmona ir ke-
turių vaikų motina iš Kosta Rikos.
Moteris atvyko į Romą dalyvauti ka-
nonizacijos apeigose. Ji prieš keletą die-
nų jaudinančiai papasakojo apie išgy-
ventą ir mediciniškai patvirtintą pa-
gijimą nuo nepagydomos smegenų
aneurizmos. Gydytojai atsisakė ją ope-
ruoti ir išleido į namus. Moteris ma-
lonę patyrė prie televizoriaus, stebė-
dama Jono Pauliaus II beatifikacijos iš-
kilmes. Floribeth matė kaip Benedik-
tas XVI per iškilmes pagerbė palaimin -
tojo relikviją. Miego metu  staiga  išgir -
do balsą, įsakmiai kviečiantį keltis,
nors kambaryje buvo viena. Balsas
vis kartojo: „Kelkis!”, „Kelkis, nebijo-
ki!” Moteris tuo metu pastebėjo ten pat
padėtą žurnalą su Jono Pauliaus II
nuotrauka  išskėstomis rankomis, tar-
si kviečiančio atsikelti. Floribeth Mora
Diaz pasakojo, kad atsikėlė dėkodama
Viešpačiui ir tada jai praėjo bet kokios
baimės jausmas. Be pėdsako praėjo ir
ligos požymiai. Moteris sakė: „Praėjo
agonija, sugrįžo ramybė, suteikusi tik-
rumą, jog pasveikau!”

Popiežius Pranciškus Šv. Petro aikštėje gausiai susirinkusiems tikintiesiems paskelbė
Jo  ną XXIII ir Joną Paulių II Katalikų Bažnyčios šventaisiais.                         EPA-ELTA nuotr.                                                            
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� Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago IL 60629)
šeštadienį, gegužės 3 d. 7:30 val. v. įvyks
kompozitoriaus Michael Shimkus koncer-
tas. Shimkus pristatys savo naujausius kū-
rinius, gros gitara ir skambins fortepijonu.

� Gegužės 3 d., šeštadienį, nuo 6 iki 11
val. v. Lietuvių Namuose, Philadelphijoje
rengiamas kugelio kepėjų konkursas. Ad-
resas: Lietuvių Namai, 2715 E. Allegheny
Ave., Philadelphia, PA 19134. Kviečiami
kepėjai ir mėgėjai. Tel. 215-739-4831,
www.lithuanianmha.org 

� Gegužės 4 d., sekmadienį, 4 val. p. p.
Šv. Petro Episkopalų bažnyčioje (500 South
Country Road, Bay Shore, NY 11706) vyks
vargonininko Virginijaus Barkausko kon-
certas. Ši bažnyčia didžiuojasi vienais ge-
riausių vargonų Long Islande. Atvykite! 

� Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44th St., Chicago, IL) šį sekmadienį, ge-
gužės 4 d., 10 val. r. švęsime Motinos
dieną  ir paminėsime 81-ąsias S. Dariaus
ir S. Girėno išleistuvių iš Čikagos metines.

Eucharistijos šventimą atnašaus kun. Jau-
nius Kelpšas. Giedos solistas Algimantas
Barniškis ir parapijos choras. 15 min. prieš
šv. Mišias sukalbėsime Švč. Mergelės Ma-
rijos litaniją. Po pamaldų parapijos salėje
Brighton Parko Lietuvių Bendruomenės val-
dyba ruošia pietus ir meninę programą.
Dalyvaus lakūnas Juozas Maleckis ir poetė
Vilija Vakarytė.  

� Gegužės 10 d. 4 val. p. p. Susivienijimo
Lietuvių Amerikoje (SLA) patalpose, 307
W. 30th Street, New York, NY 10001,
vyks metinis JAV LB New Yorko apygardos
suvažiavimas. Būtume dėkingi, jei apie da-
lyvavimą praneštumėte el. paštu info@ny-
lithuanian.org. 

� Lietuviška mokykla ,,Genys” pradeda re-
gistruoti vaikus 2014–15 mokslo metams.
Mokyklos adresas: 2390 Bush Street, San
Francisco, CA. Priimami vaikai nuo 4 metų.
Mokslo laikas: rugsėjis – gegužė, šeštadie-
niais nuo 9:30 val. r. iki 1:30 val. p. p.; 4–
5 metų vaikams – kas antrą šeštadienį
nuo 9:30 val. r. iki 1 val. p. p. Prašome re-
gistruotis iki gegužės 30 d. Daugiau infor-
macijos: virgilijatai@msn.com.

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo” )

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

Kalbame lietuviškai • Priimame kreditines korteles
9 East Irving Park Rd. Roselle, IL 60172
Tel.: (630) 635-2385 www.spokaslaw.com

ThE LAW
OffICE Of
AnDRIUS
SPOKAS

Apsilankykite
,,Draugo”

tinklalapyje
www.draugas.org

Jo Ekscelencija arkivyskupas Gintaras Grušas lankysis 
New Yorko Apreiškimo parapijoje!

GEGUŽĖS 18 d. 10 val. JE arkivyskupas Gin ta -
ras Grušas koncelebruos šv. Mišias ir suteiks Su -
tvirtinimo sakramentą mūsų parapijos jaunuo-
liams.  Kviečiame visus ateiti į Apreiš ki mo baž-
 ny čią ir drauge su Ekscelencija prašyti Viešpa -
ties Palaimos mūsų lietuviškam jaunimui. Po šv.
Mišių ruošiamos vaišės ir susitikimas su arki-
vysk. Grušu. Gausus dalyvavimas parodys,
kad lietuviams svarbi sava parapija ir jos lie-
tuviška veikla. Dalyvaukime visi ir kvieskime savo draugus!

Bažnyčios adresas: 259 North 5-th Street, Brooklyn, NY 11211
(Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street kampas), prie ,,L” ir ,,G” traukinių
Lorimer Street bei Metropolitan Avenue metro stoties. (Interneto svetainė:
www.nyapreiskimo.com)

Lietuvių tautinių šokių grupė ,,Lietuvos Vyčiai” jau devintą kartą pasirodė turkų ben-
druomenės Čikagoje (Turkish American Cultural Alliance/TACA) surengtoje vaikų šven-
tėje Naperville mieste. Pavasario šventės rėmėjai – Turkijos konsulatas Čikagoje,  Naperville
miesto savivaldybė bei oro linija ,,Turkish Airlines”. Šis TACA  renginys yra skirtas Čika-
gos priemiesčių vaikų pasirodymams, užsiėmimams ir įvairių pasaulio šalių kultūros pri-
statymui. ,,Lietuvos Vyčių” lietuviškų šokių programėlė buvo skirta pavasario šokiams
ir žaidimams. Grupės vadovės – Lidija Ringienė ir Aušra Karalienė. 

L. Ringienės info ir nuotr.

Balandžio 28 d. viešbutyje „Sofitel Chicago Water Tower” įvyko penkioliktasis kasme-
tinis Europos gėrimų festivalis „European Drinks Festival”, kurį surengė Čikagoje vei-
kiantys Europos šalių generaliniai ir garbės konsulatai. Renginio svečiai turėjo galimy-
bę paragauti alaus, vyno ar kitų alkoholinių bei gaiviųjų gėrimų iš Airijos, Austrijos,
Belgijos, Bulgarijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos,
Olandijos, Prancūzijos, Rumunijos, Serbijos, Suomijos, Švedijos, Turkijos ir Vengrijos.

Lietuvišką „Švyturio” alų, ,,Lithuania” degtinę, „Honeydripper” medaus likerį ir
kitus gėrimus Lietuvos generalinio konsulato Čikagoje kvietimu pristatė įmonė „Baltic
Food Distributing”. Renginio lankytojai taip pat turėjo galimybę susipažinti su turizmo
į Lietuvą galimybėmis, gauti informacijos apie mūsų šalies kultūrą, istoriją, lankytinas
vietas.

Šiuo renginiu siekiama pristatyti ir populiarinti europietišką produkciją, didinti
reklaminių ženklų matomumą, sudaryti sąlygas produkcijos importuotojams užmegz-
ti naujus verslo ryšius.

LR gen. konsulato Čikagoje informacija ir nuotrauka

Vaikų pavasario šventėje – ,,Lietuvos Vyčiai”

Lietuviški gėrimai pristatyti Europos gėrimų festivalyje Čikagoje

Šiluvos Marijos 
paminklo 
pašventinimas 
Šv. Kazimiero 
kapinėse

Lietuvos Vyčiai, švenčiantys 100
metų veiklos sukaktį, paženklino
savo garbingą amžių pastatyda-
mi paminklą Šiluvos Marijai Šv.
Kazimiero kapinėse. Vyčiai kvie-
čia lietuvių visuomenę dalyvauti
paminklo pašventinime šį 
sekmadienį, gegužės 4 d. 

Visi kviečiami rinktis prie
kapinių koplyčios 12:45 val. p. p. 

nuo koplyčios eis procesija iki paminklo, 
kur vyks pašventinimo apeigos.


