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Garbė, kaip jaunystė: kartą ją praradus – nebeįmanoma atgauti. – Čanu
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Pasižymėjusi skautė – 6 psl. 

Nuostabi gyvenimo kelio 
pradžia – 16 psl.

Pirmoji lietuviška nuotrauka iš kosmoso Prezidentei D. Grybauskaitei primena Čiurlionį, o  palydovo kūrėjams Laurynui Mačiuliui
ir Vyteniui Buzui (viduryje) ji atrodo mistiška. Gedimino Savicko (ELTA) nuotr.

Prie stendų su istorinėmis nuotraukomis – A. Kupčinskas ir V. Garastas
Kauno savivaldybės nuotr.

Lietuva įsitvirtina kaip kosminė valstybė
Vilnius (ELTA) – Gegužės

21 d. Vilniaus universitete pri-
statyta pirmoji lietuviška fo-
tografija iš kosmoso, kurią at-
liko palydovas ,,LituanicaSAT-
1”.

Fotografijos, kurioje maty-
ti abstraktus kosmoso vaizdas,
sutiktuvėse dalyvavo ir Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė. Anot
jos, pirmoji lietuviška nuo-
trauka iš palydovo ,,Lituanica
SAT-1” yra įrodymas, jog esame
pajėgūs kurti pasaulinio lygio
naujoves.

,,Lietuva žengė pirmus sėk-
mingus žingsnius kosmose. Di-
džiuokimės, kad esame kosmi-
nė valstybė”, – sakė Prezidentė.
– 3 psl.

Kauno miesto savivaldy-
bėje atidaryta sporto
istoriko ir kolekcininko
Vytauto Gudelio paroda
„Tai įvyko prieš 75
metus...”, skirta 1939 m.
Europos čempionato
nugalėtojai Lietuvos vyrų
krepšinio rinktinei.

Specialiai šiam reikšmin-
gam įvykiui pastatytoje Kauno
sporto halėje vykęs Europos
krepšinio čempionatas prasi-
dėjo 1939 metų gegužės 21 dieną.
V. Gudelio paroda atidaryta nuo
Europos krepšinio čempionato
pradžios praėjus lygiai 75 me-
tams. – 2 psl.



JAV švenčiama karuose žuvusių jų
Atminimo diena. Ta diena yra pa-
skutinį gegužės mėn. pirmadienį.

Seniau ji buvo vadinama Kapų puošimo
diena ir prasidėjo pasibaigus JAV civili-
niam karui. Vien tame kare žu vo daugiau
nei 600 000 karių. Tą dieną  gėlėmis ir vė-
liavėlėmis puošiami  mi ru siųjų kapai,
ypač žuvusiųjų karių. Tai tarsi ameri-
kietiškos Vėlinės  pa vasario pabaigoje. 

Krašte yra šimtai federalinės val-
 džios prižiūrimų ir išlaikomų kapi nių.  Garbin-
giausios  jų yra Arling ton National Cemetary vardo
kapinės Virginijos valstijoje netoli JAV sosti nės. Tai
624 akrų plotą užimančios kapinės, šįmet švenčian-
čios 150-ties metų sukaktį. Pats pirmasis (1864 m. ge-
gužės 13 d.) ten pa laidotas ka  riuo menės eilinis Wil-
liam Henry Christ man. Jose yra palaidota per 300 000
asmenų, daugiausia karių. Čia taip pat yra palaido-
ti kai kurie buvę JAV prezidentai ir jų žmonos. Tarp
jų –  Prezidentai William Howard Taft ir John F. Ken-
nedy su žmona Jacqueli ne. Ant pastarojo Preziden-
to kapo de ga Amžinoji ugnis.  Kapinėse taip pat yra
palaidoti JAV Vyriausiojo teismo teisėjai Earl War-
ren, Warren Burger, William Rehnquist ir Thurgood
Mar shall. Palaidoti ir JAV senatoriai broliai Robert
F. ir Edward M. Kennedy bei generolas George C.
Marshall, turintis penkias žvaigž dutes. Ant brolių
Kennedy kapų yra  paprasti balti mediniai kryžiai.
Tai vieninte liai mediniai kryžiai visose kapinėse.
Amžiną poilsio vietą kapinėse rado ir Antrojo pa-
saulinio karo metu daugiausia medalių apdovanotas
Audie Murphy. Čia taip pat palaidoti 1986 m. sausio
28 d. „Challenger” erdvėlaivio avarijoje žuvusių
septynių astronau tų palaikai. Šiais laikais kasmet su-
 pilama  apie 5 000 naujų kapų. 

Civilinio karo pradžioje federalinei valdžiai iš Ro-
bert E. Lee atėmus žemę, buvo įkurta gyvenvietė  iš-
 lais vintiems ir iš nelaisvės pabėgusiems vergams.
Vietovė buvo pavadinta Freedman Village. Vėliau toje
vietoje pradėjo kurtis Arlington kapinės.  27-me
Arlington kapinių bloke yra pa laidota apie 4 000 bu-
vusių vergų.

Šias kapines kasmet aplanko dau giau nei 4 mi-

lijonai žmonių. Esamas kapinių plotas buvo  JAV pre-
 zidento George Washington įsūnyto anūko nuosavy-
bė. Jo duktė ištekėjo už Robert E. Lee ir paveldėjo tą
nuo savybę. Civilinio karo metu nuosavybė buvo ap-
leista, ten įsikūrė Unijos kariuomenės štabas. 1882 m.
George Washington Custis Lee kreipėsi į teis -mą, no-
rėdamas atgauti savo nuosavybę. Byla pasiekė JAV
Aukščiausiąjį Teismą. Tas teismas nusprendė, kad
žemė buvo neteisėtai nusavinta ir kad ji turi būti grą-
žinta savininkui pradiniame stovyje. Tuo tarpu ten jau
buvo palaidota apie 17 000 karei vių ir civilių. Teismo
sprendimu, jų palaikai  turėjo būti iškelti kitur. Po me -
tų buvo susitarta, kad JAV Kon gresas tą nuosavybę nu-
pirks už 150 000 dol. Taip kapinės ir liko kaip bu vę. 

Arlington kapinės, mano nustebimui, nėra di-
džiausios federalinės kapinės. Esamų kapų skaičiu-
mi jas lenkia Calverton National kapinės, esančios
Long Island, netoli Far ming dale, NY. Čia kasmet pa-
laidojama per 7 000 karių. Arlington kapines pri žiūri
JAV kariuomenė. Numatoma, kad iki 2020 m. jos bus
pripildytos ir tada taps „tautine šventove”. Šiais lai-
 kais Arlington kapinėse laidojami  žuvę kariškiai ar
mirę karo veteranai,  Garbės medalio gavėjai, aukš-
to rango federalinės valdžios pareigūnai ir jų šeimos
nariai. Garbės me dalio gavėjo antkapio įrašas yra auk-
 sinės spalvos. Tokių kapų yra 403. Beveik 5 000 neži-
nomų karių yra pa laidoti Arlington kapinėse. Neži no-
mo kareivio antkapis yra pamink las žu vusiems Pir-
majame bei Antra jame pasauliniuose bei Ko rė jos ir
Vietnamo karuose. Tas ant kapis susideda iš septynių
Colorado marmuro gabalų, sveriančių 79 to nas. Ant-
kapis buvo baigtas 1932 m. ir kainavo 48 000 dol. Jame
iškal tas įrašas: „Čia garbingoje šlovėje  ilsisi ameri-

kietis kareivis, žinomas tik Die vui”. Šis
antkapis visą parą, kiek vie ną metų
dieną yra saugomas ka riuo menės Tre-
čiojo pėstininkų pul ko garbės sargybos.
Jie yra gink luoti M-14 šautuvais. Spėju,
kad šis antkapis, visai prie kapinių ri-
bos pastatytas pa minklas marinams, ro-
 dantis vėlia vos pakėlimą Iwo Jima sa-
loje Antrojo pasaulinio karo me tu, ir
prez. John F. Kennedy kapas yra  dau-
giausiai lan komos kapinių vietos.

Karius galima prisiminti ir pa gerbti ne tik jų
kapų aplankymu, gėlių padėjimu, vėliavėlės įsmei-
gimu  ar žvakutės uždegimu. Daugelio ka rių kapų
vietos net nežinomos. Šioje vietoje noriu pristatyti
Lietuvos Res publikos kariuomenės vado gen. Ar vydo
Pociaus  kreipimąsį į tautiečius, prašant suteikti me-
džiagos, žinių ar kitokių nuorodų apie lietuvių kil-
mės karius, tarnavusius įvairiose pasau lio kariuo-
menėse ir gavusius tų šalių apdovanojimų ir pasi-
žymėjimų. Tai būtų jų prasmingas atminimas il-
gesniam laikui.

„Šiandieną norėdami padrąsinti mūsų Lietuvos
jaunąją kartą ir ugdy ti ją tikrais savo šalies patrio-
tais no rime parodyti jiems garbingus pavyz džius –
lietuvius karius, kurie savo at sidavimu ir drąsa pa-
sižymėjo įvai riuose mūšiuose nuo 1795 iki dabar”, –
sakoma atsišaukime. Toliau rašoma, kad kiekvieno
pagalba gali tapti labai svarbiu indėliu į Lietuvos ka-
riuo me nės karo istoriją, pasitarnauti lietuviško
karžygio sąmonės išryškinimui ir formuojant nau-
jųjų karių vertybes. Visa gauta informacija bus
perduota Vytauto Didžiojo karo muziejui Kaune. Kon-
taktinis asmuo  informaci jai surinkti yra Lietuvos
kariuo menės kapitonas Tomas Balkus. Jo el. paštas
yra tomas.balkus@mil.lt, pa p rasto pašto adresas:
kapt. Tomas Bal kus, Šv. Ignoto g. 8/29. LT – 01120, Vil-
 nius, Lithuania. Neseniai gautame el. laiške  kapt. To-
mas  Balkus mini, kad jau ruošiama knyga apie Ame-
rikos lietuvius, kurie  buvo apdovanoti aukš čiausiais
JAV kariuomenės ap do  vanojimais.

Atminimo dienos proga su gilia pagarba prisi-
mename visus žuvusius karius. Tesiilsi jie ramybė-
je!

Atminimo diena – 
tarsi Vėlinės žuvusiems karuose

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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buvo moderniausia visoje Europoje.
Dabar panašų statusą turi ir ‘Žalgirio’
arena”, – pabrėžė parodos atidaryme
dalyvavęs Kauno meras Andrius Kup-
činskas.

Lietuvos krepšinio federacijos gar-
bės prezidentas Vladas Garastas susi-
rinkusiems svečiams ir žurnalistams

pateikė ne tik istorijos faktų, bet ir skai-
čių.

„Sužinojus, jog Europos čempio-
natas bus organizuojamas Kaune, pa-
siruošimo darbams lietuviai turėjo
viso labo metus laiko. Per tą laiką už
376 tūkst. Lt spėta pastatyti ir legendinę
sporto halę, o čempionatą laimėjusios
Lietuvos garsas sklido po visą Europą.
Tai davė pradžią tam krepšinio virusui,
kuriuo šiandien serga visa šalis”, – V.
Garastas.

Kauno savivaldybės info

Atkelta iš 1 psl.

Pasak V. Gudelio, jo parodos eks-
ponatai – tai per ilgą laiką iš gerašir-
džių žmonių ir archyvų surinktos nuo-
traukos, straipsniai, to metų varžybų
protokolai, Vyriausybės raštai. 

„Gaila, bet šių metų sausį mirė pa-
skutinis 1939 metų Europos krepšinio
čempionas Vytautas Norkus. Jam ką
tik buvo sukakę 93-eji”, – teigė parodos
autorius V. Gudelis.

„Noriu pasidžiaugti šia unikalia
paroda, nes krepšinis yra kiekvieno lie-
tuvio, ir ypač kauniečio širdyje. Prieš
1939 metų čempionatą reikėjo greitai
pastatyti Kauno sporto halę, o tai buvo
nepaprastai didelis iššūkis jaunai vals-
tybei. Ir tai, jog Lietuvai pavyko laiku
užbaigti statybas, turbūt įkvėpė ir pa-
čius krepšininkus, laimėjusius aukso
medalius. Žvelgdamas į istoriją, aš
matau tiesiogines sąsajas su tais trejais
metais, per kuriuos artėjant Europos
čempionatui mes pastatėme ‘Žalgirio’
areną. Kauno sporto halė anuomet

Krepšinio čempionatas
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Kad D. Grybauskaitė turinti nei giamą požiūrį į
šiuos politinius dari nius, – žinome. Akivaizdu ir tai,
kad Prezidentės neigiamas požiūris į to kias politines
grupuotes – teisingas. Bet kaip elgtųsi Z. Balčytis, –
dar vie nas galvosūkis. Liktų toks pat griežtas ar ieš-
kotų kompromisų? 

Keliose televizijos laidose šis kan didatas tvirti-
no, esą Lietuvai de rėtų užimti labiau pragmatišką po-
ziciją bendraujant su visais kaimynais. Bet ką reiš-
kia sąvoka „pragmatiška pozicija”, jei tenka ben-
drauti būtent su imperinių tikslų neatsisakančiais
kaimynais? Pragmatiška laikysena – tai nuoladų da-
rymas? 

Ne mažiau svarbūs ir bendrieji lietuviškosios de-
mokratijos principų išsaugojimo reikalai. Z. Balčy-
čiui ta pus prezidentu visi strategiškai svarbiausi pos-
tai atsidurtų socialdemo kra tų partijos rankose.
Tiksliau ta riant, – vienos partijos rankose. Ar ši ap-
linkybė Lietuvai būtų naudinga, – dar vienas rimtas
galvosūkis. 

Tiesa, socialdemokratų partijos įsigalėjimas
dar nereikštų, jog Z. Bal čytis nedrįstų turėti skir-
tingos nei par tija nuomonės. Jis galįs turėti pas lėptų
nuoskaudų. Kadaise jis siekė užimti socialdemokratų
partijos va do vo postą. Šito troško, regis, ir pa sitrau-
kiantis į pensiją Algirdas Bra zauskas. Bet paskuti-
niu momentu pir mininko rinkimus, vidinių intri gų
dėka, laimėjo Algirdas Butkevi čius. Todėl mes ne-
žinome, kaip su savo partija bendraus Prezidento pos-
tą laimėjęs Z. Balčytis. 

Tačiau svarbiausia, kad 1-ojo rinkimų turo
metu vienas iš la biau siai eksploatuotų mitų skam-
bėjo ši taip: „Lietuva per aštriai kritikuoja Rusiją, ir
dėl šito kalta būtent D. Gry bauskaitė”. O kitas, kiek
platesnis mo  tyvas, buvo toks: „Lietuva išvis ne turi
rimtos užsienio politikos, į Daukanto aikštės rūmus
atsikėlus D. Grybauskaitei”. 

Šie priekaištai, politikos apžvalgi ninko V. Va-
lentinavičiaus tvirtini mu, – neteisingi. Tai primena
tauška lus, išsigalvojimus. Jei pirmosios ka dencijos
metu D. Grybauskaitė ir pa darė klaidų, pavyzdžiui,
atsisakiusi vyk ti į susitikimą su JAV prezidentu Ba-
rack Obama, tai pastarieji dveji me tai, ypač pirmi-
ninkavimo Europos Sąjungai laikotarpis, išryškino
D. Gry bauskaitės kaip brandžios prezidentės priva-
lumus. 

Tie, kurie kaltina D. Grybauskai tę, esą ji netu-
ri tvirtos užsienio politikos ar sugadino santykius su
Rusi ja, – tiesiog kuria propagandinius mitus. Tokio
pobūdžio priekaištuose – daug tendencingumo. Čia
galima įžvelgti gal net ir buvusio Prezidento Valdo
Adamkaus komandos norą bet kokia kaina įrodyti,
esą V. Adamkaus užsieno politika buvo ne ką pras-
tesnė.

Politikos apžvalgininko V. Valen ti na vičiaus tei-
gimu, Lietuvai dabar nederėtų įsivelti į diskusijas,
kieno užsienio politikos kokarda buvo spal vingesnė.
Ne laikas tokius dalykus matuoti, – pabrėžė politikos

apžvalgininkas V. Valentinavičius.
Politikos apžvalgininkas V. Va len-

 tinavičius pabrėžė, kad vienas iš D.
Grybauskaitės brandos požymių – ji iš-
moko judėti Europos susitarimų vaga.
Ji sugeba rasti pusiausvyrą tarp eu-
ropietiškosios ir amerikietiškosios
krypčių. Būta laikotarpių, kai Lietuva
pareikšdavo aštrokų prie kaiš tų Rusijai.
Bet būta dienų, kai ypač aštriai Rusi-
ją kaltindavo oficia lusis Talinas. 

Bet bendrą principą Lietuva išsau -
gojusi. Mes nei daugiau, nei ma žiau susirūpinę įvy-
kiais Ukrainoje už Europos Sąjungą. Pastebėjimai,
esą Lietuva, kaltindama Rusiją, vaiz džiai tariant,
bėga traukinio pradžioje, – neteisingi.

O kritika, esą Lietuva specialiai erzina Rusiją, –
dar labiau neteisingi. Politikos apžvalgininko V. Va-
lentina vičiaus tvirtinimu, „kalbėjimo stilius tokiais
atvejais neturi jokios reikš mės”. Kiek būta bandymų
su Rusija šnekėtis labai gražiai, mandagiai, at-
 sargiai? Kiekvienas naujas prezidentas, kiekvienas
naujas premjeras tvir tindavo sieksiantis bičiuliškų
santykių su Rusija. Bet nieko nepešdavo. Santykių
su Rusija nepagerino nei A. Brazauskas, nei V.
Adamkus.   Lietuvoje tvirtai nusistovėjusi tradicija,
jog kairieji su Rusija kalbasi nuo laidžiau, o dešinieji
kritikos pažeria daugiau ir dažniau. Bet Lietuvos san-
tykiai su Rusija nei gerėjo, nei blo gėjo. 

Politikos apžvalgininko V. Valen ti na vičiaus
manymu, nereikia turėti iliuzijų, jog kalbėjimo ma-
niera įma no ma patraukti savo pusėn Rusiją. Lietu-
va niekad neturėjo nei labai gerų, nei labai blogų san-
tykių su savo rytine kaimyne, ir ši kokybė niekaip
nepriklausė nuo kalbėjimosi tono. Lietuvos – Rusi-
jos tarpusavio santy kiai tokie, kokių nori Kremliaus
va dovybė. Lietuva čia nieko nepakeis. Viskas –
Kremliaus rankose.

Tiesa, esama pavojaus, jog Rusi jos prezidentas,
sukėlęs šalyje milži nišką patriotizmo bangą, nepajėgs
jos suvaldyti. Kas atsitiks, jei propagandos paveikti
rusai reikalaus nesustoti nei ties Ukrainos, nei ties
NATO sie na? Kaip elgsis Vladimiras Putinas, jei jo
agresyvumui užprogramuoti piliečiai lieps veržtis į
Vakarus be su stojimų, be atokvėpių, jei reikalaus
okupuoti vis naujas teritorijas?

Tad ar Lietuvos vadovė gali abe jingai žvelgti į Ru-
sijos sukeltą krizę Ukrainoje?

i i i

Tie Lietuvos politikai, kurie kal ti na D. Gry-
bauskaitę specialiai erzinant Rusiją ar per daug pa-
taikaujant Vakarams, labai primena tūlą Alek-
 sandrą Nosovičių, Lietuvai ne itin draugiškame ru-
baltic.ru tinklalapyje paskelbusį išsamų straipsnį
„Europa kaltina D. Grybauskaitę dėl Ukrainos kri-
zės”. 

Kokių tik priekaištų nerasite toje rusiškoje
spaudoje?! Esą būtent Lie tuvos prezidentė D. Gry-
bauskaitė iš provokavo krizę Ukrainoje, esą ji spe-
cialiai eskaluoja rusakalbius pravar džiuoti „kolorado
vabalais”, esą ji kiek viena proga ieško progos įkąs-
ti Rusijai, esą ji įvėlė Europą į konfliktą su Rusija, esą
Lietuva negali būti pa vyzdžiu kitoms Rytų Europos
šalims... 

Belieka tikėtis, jog tokia aleksandrų nosovičių
propaganda dar labiau sutelks Lietuvos rinkėjus ge-
gužės 25-ąją pasirinkti tinkamą kandidatą.

Prezidento rinkimai mažiausiai
dar keletą savaičių liks viena iš
svarbiausių lietuviškų temų.

Beje, kas pa sakė, kad jie – nuobodūs? 
Paskutinieji įvykiai  akivaizdžiai

byloja, kiek daug jėgų susibūrė prieš
antrosios kadencijos siekiančią Pre zi-
dentę, tarsi ji būtų bloga ar net la bai
bloga Lietuvos vadovė. Ar galima dvi-
kovą vadinti blankia, jei „visi kauna-
si prieš vieną”? Ar nėra keista, jog šiuo-
se rinkimuose būta tokio neva natū-
raliai plataus „kandidatų pasi rin kimo”? Gal prieš da-
bartinę vado vę nusiteikusių kandidatų gausa pir-
majame ture – paženklinta dirbtinumo ženklu?

Štai ir gegužės 19-osios televizijos laidos „Teisė
žinoti” (LRT, vedėja – Rita Miliūtė) ir „Nuoga tiesa”
(„Lie tuvos ryto” televizija, vedėja – Rūta Janutienė)
rodo, jog turime užtektinai rimtas politines grum-
tynes, kai rezultatai nenuspėjami net pačiomis pa-
s kutiniosiomis rinkimų minutė mis. 

Gegužės 19-osios „Teisė žinoti” buvo įdomi.
Laidos vedėja lygiomis tei sėmis kalbino abu kandi-
datus – ir Dalią Grybauskaitę, ir Zigmantą Bal čytį.
Tarp pretendentams į Lietuvos vadovo postą pateiktų
klausimų buvo ir paprastų, palankių, į kuriuos at-
sa kinėti – malonu, patogu, ir tokių, į ku riuos nėra
lengva nuoširdžiai atsa kyti. Žodžiu, pusiausvyra, re-
gis, – išlai ky ta. Kaip ir priklauso visuome ni niam
transliuotojui.

O gegužės 19-osios „Nuogoje tie oje” pusiausvy-
ros trūko. Priešiš ku mas buvo jaučiamas nuo pat pir-
mųjų sekundžių ir tęsėsi iki paskuti niųjų žurnalis-
tės R. Janutienės pa reiški mų. Atrodė, jog šios dis-
kusijos daly viai susirinko pirmiausia aptarti da-
bartinės šalies vadovės trūkumų. Visa kita – tik tarp
kitko. Bet privatus televizijos kanalas – ne visuo-
meninis transliuotojas. Čia galimos net ir di delės pa-
klaidos. Primityvu kaltinti privačias žiniasklaidos
priemones turint aiškias simpatijas ir antipatijas

Ir vis dėlto gegužės 19-osios „Nuo ga tiesa” dar
sykį byloja, jog to kio pobūdžio debatuose neįmano-
ma išgirsti rimtų argumentų, kokį kandi datą verta
pasirinkti. Emocijų, kal tinimų, priekaištų – gausu.
Gausu, regis, net ir skaičių, faktų. Bet pasibaigus lai-
dai lieka... tuštuma. Pasi jun ti nieko naujo nesuži-
nojęs, tik bergždžiai sugaišęs dar vieną va landą.

i i i

Beje, vienas iš svarbiausių nū die nos klausimų,
kurių pasigedau vie šumoje, – kas nutiktų, jei D. Gry-
 bauskaitė antrajame ture nesugebėtų įveikti so-
cialdemokratų kandidato Z.  Balčyčio. Žinoma, ka-
tastrofa Lie  tu v os neištiktų. Bet čia ir slypi kvapą
gniaužianti intriga. Kas bus, laimė jus D. Grybaus-
kaitei, – daugmaž žino me. Vargu ar kas išdrįstų itin
aršiai tvirtinti, girdi, egzistuoja aiškiai tei singesnis
kelias už tą, kurį per pastaruosius penkerius metus
pasirinko dabartinė Lietuvos vadovė. 

O štai kas nutiktų, rinkimus lai mėjus socialde-
mokratų atstovui, – galvosūkis. Tokį klausimą,
duoda mas interviu šių eilučių autoriui, iš kėlė poli-
tikos apžvalgininkas Vir gis Valentinavičius. Kai
kurios politikos apžvalgininko V. Valentinavi čiaus
įžvalgos paskatino rimčiau su simąs tyti, ieškant
kandidatų privalu mų bei trūkumų. Jei imi žvelgt gi-
 liau, akivaizdu, jog pastaruosius ket verius metus so-
cialdemokratas Z. Bal čytis buvo išvykęs į puikiai ap-
mokamas politines atostogas. Tokia europarlamen-
taro darbo specifika. Tad neturėtume nustebti, jei pa-
aiškėtų, jog jis nutolęs nuo lietuviškųjų reikalų. 

Politikos apžvalgininkas V. Va len ti navičius at-
kreipė dėmesį ir į dar vieną itin svarbų ypatumą.
Taip, Z. Balčytis – solidus, padorus, sąžinin gas, pa-
tyręs politikas. Bet tie, kurie jam reiškia paramą po
pirmojo turo, – ne tokie santūrūs ir solidūs. Kai ku-
 rios paramą Z. Balčyčiui deklaruojančios politinės
jėgos labai abejotinos reputacijos. 

Kad ir Vilniaus meras Artūras Zuokas, kurio re-
torika pirmojo turo debatuose buvo beveik atvirai
proru siška. Šis kandidatas net bandė įro dyti, esą Lie-
tuva per daug aštriai kritikuoja Rusiją, esą D. Gry-
bauskaitė neturi jokios veiksmingos užsienio poli-
tikos, esą ją išrinkus dar vienai kadencijai rimta
konfrontacija su Ru sija – neišvengiama. 

Pasitikėjimo nekelia ir parama, deklaruojama
teisiamųjų suole atsi dū rusios Darbo partijos. Ir
tikrai ne dėl šios partijos vadovo tautybės. Su sižavė-
jimo nekelia ir paramą dekla ruojanti liūdnai pa-
garsėjusi Lietuvos lenkų rinkimų akcija, tautines ma-
žumas bauginanti lituanizacijomis. 

Kas nutiktų, jei 
Dalia Gry bauskaitė nelaimėtų...
GINTARAS VISOCKAS

Kosminė valstybė
Atkelta iš 1 psl.

D. Grybauskaitės teigimu, Lietuvos mokslas ir
verslas užkariauja naujas rinkas ir tyrimų sritis.
Sėkmingai įgyvendindama savo palydovų projek-
tą, šalis paskleidė žinią visam pasauliui, jog suge-
ba savarankiškai kurti, pritaikyti ir tobulinti šiuo-
laikines technologijas. Naujas galimybes proveržiui
kosmoso tyrinėjimų srityje Lietuvai atvers ir ben-
dradarbiavimas su tarptautinėmis agentūromis.

Pasak Prezidentės, technologijos šiandien daro
įtaką kiekvieno žmogaus kasdieniam gyvenimui,
todėl universitetų mokslininkų ir studentų bendri
tyrinėjimai ir jų praktinio panaudojimo įrodymai
yra investicija į ateitį.

Šalies vadovė palinkėjo mokslininkams sėk-
mingai įgyvendinti ambicingus planus, savo išra-
dimais ir toliau garsinti Lietuvą.

Vieno iš palydovo kūrėjų, Lauryno Mačiulio tei-
gimu, pirmosios lietuviškos fotografijos kelionė iki
mūsų buvo ilga ir sudėtinga – siunčiant informa-
ciją iš kosmoso ji išsikraipo, todėl pradžioje atrodė,
jog kažkas nepavyko ir po tik po kelių dienų pasi-
rodė pirmasis vaizdas.

,,Nuotrauka išėjo šiek tiek mistiška, kai kam
ji kels šypsena, kai kam susidomėjimą, kai kam
džiaugsmą, pasididžiavimą, patriotiškumo jausmą.
Galime pasidžiaugti, jog tai yra visų mūsų nuo-
pelnas”, – nuotraukos pristatyme kalbėjo moksli-
ninkas. 
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RY T YS
Rytỹs – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

REGINA JUODEIKIENĖ

Balandžio 27 dieną Rochester, New Yorko (NY) vals-
tijos, apylinkėje įvyko svarbus istorinis įvykis – pir-
mas metinis susirinkimas po Ro chesterio Lietu-

vių Bendruomenės atkūrimo (RLB), maždaug po 5–6 me -
tų. Taip pat džiaugėmės, kad tą sekmadienį tėvas Au-
gustinas Sima na vičius iš Toronto atnašavo šv. Mi šias. 

Susirinkimą pradėjo naujai iš rinkta, energinga,
pilna idėjų trečios bangos atstovė Skirmantė Juodeiky -
tė-Philippone. Pirmininkė pasveikino svečius ir visus su-
sirinkusius, pa sidžiaugė, kad toliau bus tęsiamas lietu-
vybės darbas Rochesteryje. Ji kvietė būti  ir dirbti kar-
tu. Da bar mūsų apylinkė priklausys New Yorko apy-
gardai.

Susirinkimą vedė Lietuvos garbės konsulas NY
valstijoje Rimas Če sonis. Balsavimu buvo patvirtinta nau-
 ja valdyba, kurią sudaro: Skir man tė Juodeikytė-Philip-
pone – RLBV pir mininkė, Janice Raspudic – vicepirmi-
ninkė ir sekretorė, Aušra Clifford – iždininkė, Irmunda
Ber goltz ir Regina Juodeikienė – atsto vės   kultūri-
niams reikalams.

Išrinkta ir revizijos komisija: Glorija Zlotkus, Rasa
Clair, Rūta Gečienė.

Sveikiname naująją valdybą ta pus vėl aktyvia JAV
Lietuvių Bend ruomenės dalimi bei ir linkime gražaus tar-
pusavio bendradarbiavimo, supratimo, nuoširdumo,
naujų idėjų įgy vendinimo.

Tarp garbingų svečių buvo ir JAV Lietuvių Ben-
druomėnės Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimku-
 vienė-Rosen ir NY apygardos pirmi ninkas Algirdas
Grybas.

NY apygardos pirmininko Algir do Grybo pasisa-
kymą apie apsilan kymą Rochesteryje „Draugas” spaus-
dino gegužės 8 d. numeryje. Šį sykį S. Šimkuvienė-Ro-
sen sutiko atsakyti į keletą klausimų.

– Vykdama į Rochesterį žinojote, kad tai bus pirmas
metinis susirinkimas po RLB apylinkės atkūrimo. Kokį įspū-
dį jis paliko?

– Po penkerių metų pertraukos vėl lankausi jūsų
naujai atkurtoje apylinkėje Rochesteryje. Pradžiugino
pamatyta nauja jauna žmonių grupė, kuri aktyviai
įsitraukė į Lietuvių Ben druomenės gretas. Smagu
buvo sutikti seniai matytus bendruome ni ninkus, o
tuo pačiu pasveikinti gerb. LR garbės konsulą NY
valstijoje Ri mą Česonį ir įteikti jam „Žalgirio” me-
dalį už jo pasiaukojimą lietuvybei ir sugebėjimą
įtraukti jauną Roches terio kartą į Lietuvių Ben-
druomenės gretas.

– RLB naująją valdybą sudaro trečiabangiai ir antros

Lietuvių bendruomenė su jauna širdimi

Rochesterio bendruomenė džiaugiasi atsinaujinusia komanda.  Aušros Clifford nuotr

kartos lie tuviai, jau gimę JAV, nekalbantys lietuviškai, bet
norintys kartu dirb ti. Kokią perspektyvą matote naujojoje
komandoje?

– Dar šeštadienio vakare teko susipažinti su RLB
apylinkės valdybos nariais pas jauną, šaunią jos pir-
mininkę Skirmantę ir pabendrau ti su jais visais iš
arčiau, išsikalbėti apie apylinkes, žmones ir rengi-
nius. Smagu buvo susipažinti su vicepir mi ninke,
Lauryno Vismano sesute Janice Raspudic. Manau,
LB apylin kės laimi daug, įtraukdamos į savo gretas
visų kartų lietuvius. Tai lyg sutvirtina vieningumo
jausmą. Sve ikintini ir aktyvūs nelietuvių kilmės na-
riai su savo vyrais ar žmonomis.

– Sakėte, kad kuriasi visai nau jos ir labai mažos LB,
net ne turinčios 10 narių. Kaip galėtu mėte pakomentuoti
jų veiklą?

– Visame JAV LB apylinkių būryje turime net
tris LB, kurios pradėjo savo veiklą su mažiau nei 10
narių. Burtis juos paskatino bendras kultū ros su-
pratimas, noras bendrauti lie tuviškai, tęsti tradici-
jas. Per lietuvių tautines ir katalikiškas šventes vyko
„pasisėdėjimai” ir iš to išaugo noras burtis į orga-
nizaciją. Vienos bendruomenės išlieka ir išauga į di-
des nes, kitos – susibūrusios po poros metų nutrau-
kia veiklą.

– Kaip tarpusavyje sutaria LB su kitomis vietinėmis
organizacijomis? Ar bū na konfliktų?

– Pažvelgus pro mano 11 metų LB aktyvų „lan-
gą”, galiu tvirtai pasaky ti, kad padėtis šiuo klausi-
mu pasikei tė. Yra dar keletas vietovių, kur vy resni
nusipelnę bendruomenininkai dar nesupranta, kad

LB, kaip ir kitos organizacijos, gali išsilaikyti tik
įtraukdamos naujus žmones į veiklą, keisdamos
struktūrą pagal šiandieninį ritmą.

Gal būsiu nuobodi kartodama savo pamėgtą
frazę „dirbkime lietuvybei ir ruoškime sau pamai-
ną”. Tik rai nėra nepakeičiamų žmonių ir organi-
zacija geriau veiktų,  jei jauni žmonės, jauni veikė-
jai būtų palaipsniui ruošiami būti vadovais. Puikus
pavyzdys yra San Francisco LB apy linkė. Buvusi šios
apylinkės pirmi nin kė D. Plačiakienė, vadovavusi apy-
linkei 4-erius metus, sugebėjo išugdyti apylinkei nau-
ją vadovą. 

– Miela Sigita, savo LB KV turite kunigą G. Joniką re-
ligijos reikalams. Ar tai turi kokios kon krečios įtakos jau-
nimui?

– Kun. G. Joniką į Krašto valdybą pasirinkau ne-
atsitiktinai. Jaunas ku nigas, mokantis bendrauti su
jaunesniais ir vyresniais, savo užsidegančiais pa-
mokslais sugeba rasti atgarsį jaunų žmonių širdyse,
padėti jiems suprasti šeimos svarbą, iškelti vyro vaid-
menį šeimoje.

– Ką norėtumėte dar pridurti, pasakyti prieš atsi-
sveikinant?

– Tik gražaus bendradarbiavimo, naujos, jaunos
energijos verčiant naują istorinį puslapį Rocheste-
ryje. Dėkoju už gražų priėmimą.

– Labai ačiū Jums, Sigita, už dalyvavimą, už padrą-
si nimus, už nuoširdų pokalbį. Iki naujų susitikimų.

Naujoji Rochesterio apylinkės pirmininkė Skirmantė Juodeikytė-Philippone ketina tęsti lietuvybės darbus.

naujas mėnesinislaikraštis angliškai 

skaitantiems

TIK

$35
pirmiems
metams
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DALIA DZIKIENĖ

Hartfordo, Connecticuto valstijos, „Berželio”
tautinių šokių grupė Motinos dienos išva-
karėse surengė koncertą. O Motinos dieną kas

gi gali būti mieliau už vaikučių pasveiki nimus ma-
mytėms. Programoje dalyvavo Vaivos Vėbraitės mo-
kyklėlės vai kučiai.  Scenoje pasirodė keturiolika vai-
kų nuo 4-erių iki 13-os metų. Visi švelniais balseliais
padainavo ir padeklamavo eiles mamytėms. Užgro-
 jus muzikai jie linksmai sukosi, plojo ir trepsėjo. Bai-
gus šokį, vaikai džiaugs mingai nubėgo mamytėms
įteikti savo sukurtas dovanėles. Šią programėlę pa-
ruošė mokytojos Aelita Bagdonienė, Eglė Jovaiša, Si-
mona Augutytė ir mokyklos vedėja Neringa Pango-
nytė, šokių išmokino „Berže lio” vadovė Asta Nenor -
tienė. Šio va ka ro pranešėja buvo Laima Reiss, o mu-
zi kos inžinierius – Vaclovas Am bra zaitis (Astos tė-
velis).

Vartant „Berželio” veiklos albumus surandame
šio vakaro šokių py nės nuotraukas. Kai kurie šokiai
jau seniai nebuvo šokti, tad dabartinei šo kėjų kartai
buvo nauji. Septynios po ros pradėjo vakarą suktiniu,
šokiu, kurį tradiciškai „Berželis” atlieka programos
pradžioje ar pabaigoje. Merginos grakščiai pašoko
„Blezdin gėlę”, vyrai vikriai šoko „Mikitą”. Kad du

jaunuoliai aukštai kilnojo ko jas – nenuostabu, bet,
kad du suaugę nė kiek neatsiliko nuo jaunuolių, ste-
bino visus. Tarp atlikėjų buvo tėvas ir sūnus, kurių
amžiaus skirtumas – 30 metų. 

Žaismingas „Lenciūgėlis” visuo met sukelia
daug plojimų. „Šišioniš kių vakaronė” buvo vienin-
telis naujai sukurtas šokis, kurį XIV JAV lie tu vių tau-
tinių šokių šventėje Bostone atliko suaugusiųjų
grupės. „Blezdin ginis jonkelis” ir paskutinis šokis
„Landytinis” daug metų ilsėjosi „Ber želio” šokių
skrynioje. Nė kiek neapdulkėję jie buvo smagiai su-
šokti.

O kas tie dabartiniai šokėjai? „Ber želis” yra Hart-
fordo šokių gru pė, čia ji buvo įsteigta prieš 42 metus.
Bet jau daug metų šokėjai renkasi iš įvairių Con-
necticuto vietovių. Šiuo metu narių amžius įvairus,
nuo gimna zis tų iki suaugusių. „Berželiui” va dovauja
gabi vadovė Asta Nenortienė. Asta ne tik su „Ber-
želiu”, bet ir būsimu vy ru susipažino atvykusi su
Klaipė dos universiteto tautinių šokių kolektyvu
„Vėt rungė” dalyvauti IX JAV lie tuvių tautinių šokių
šventėje. Jos padėjėja yra Lina Marūnaitė, šokanti
„Berželio” kolektyve nuo pirmos kla sės. 

Pakili nuotaika tęsėsi ir po programos. Klausy-
damiesi Rimo Poli kai čio akordeono muzikos, susirin -
ku  sieji gardžiavosi skaniais pietumis, kuriuos pa-

ruošė Ona Ambra zai tienė, Astos mama (mažų tel-
kinių renginiuose visa šeima kimba į dar bą). Sal-
dumynų stalą paruošė mo kyk lėlės tėveliai ir šokėjai
– pasirin kimo netrūko. Vyko loterija, o pelnas ski-
riamas 2016 m. XV JAV lietuvių tautinių šokių šven-
tės išlaidoms pa dengti. Dvi loterijos laimėtojos galės
papuošti savo darželius gėlėmis, o ki tos dvi džiaugėsi
laimėtu raguoliu ir šakočiu. Raguolį kasmet dovanoja
vie tinis meistras Juozas Liudžius, kuris  juos kepa
jau daugiau nei 40 metų. O šakotis buvo naujakurio
iš New Jersey valstijos Vyto Gronmovo dovana.
Žiūrovai ir „Berželio” šokėjai neskubėjo skirstytis,
visi linksminosi ir šoko. Adomas Nenortukas pa si-
rūpino muzika.

Į „Berželio” koncertą susirinko įvai rių kartų ir
išeivijos bangų žiū rovai. Visiems buvo proga pa si-
 džiaug ti ir paremti šokėjus, o šiais me tais ir Vaivos
Vėbraitės mokyklėlę.    

Vakaronė vyko Švenčiausios Tre jybės parapijos
salėje Hartforde, Con necticute. Esame dėkingi, kad
parapijos administratorius ku n. Charles E. Jacobs,
nors ir ne lietuvis, bet remia ir ska tina mūsų lietu-
višką veiklą. Čia nuo pat pirmų dienų glaudžiasi
„Berže lio” šokių grupė ir naujai įsteigta Vaivos
Vėbraitės lietuviška mokyklėlė.  

Mamas sveikino su šokiais ir dainomis

,,Berželio” šokėjai šoka „Landytinį” Sauliaus Dziko nuotraukos Vaivos Vėbraitės mokyklėlės mokiniai deklamuoja eilėraš čius mamytėms.

Mamas mokyklėlė vaišino ledais ir lepino lėlių teatru

GINTARĖ KOCHER 

Gegužės 10 d. Mamyčių dienos proga Floridos litua-
nistinė mokyklėlė „Saulėtas krantas” (arba „Sunny
Coast Lithuanian Saturday School”) suorganizavo iš-

vyką į lėlių teatrą Del ray Beach („The Puppetry Arts Cen-
ter”). Pasibaigus „Barnyard Show” spektakliui, vaikai pa-
sveikino mamas, įteikė joms pačių sukurtas atvirutes ir po
tulpės žiedą. 

Po to vaikai kartu su mokyklos administracija pakvie-
tė mamas į leidainę valgyti ledų. Už teatrą ir ledus sumokėjo
mokyklos administracija – tai buvo mokyklėlės dovana tė-
veliams ir vaikams. 

Ši išvyka tęsėsi vaikų parkelyje, kur vaikai turėjo pro-
gą pažaisti, o mamos pabendrauti.
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SKAUT YBĖS  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.

KAIP PASIRUOŠTI „PASLAPčIų IEŠKOnEI”?

Paslapčių ieškonė – Washington, DC vyks jau kitą mėnesį – vos už ke lių
savaičių. Atrodo, kad organizacinis komitetas tik vakar pradėjo organizuoti
šią „Ieškonę”. Kol komitetas baigia viską suplanuoti, laikas daly viams prisi-
minti, kaip pasiruošti ,,Paslapčių ieškonei”.

Fizinis pasiruošimas. Per „Pas lap čių ieškonę” teks nemažai vaikš  čio ti,
bėgioti, laipioti, nešti, rišti. Pra dė kite jau dabar vaikščiojimo ir/ar bėgimo
programą fiziniam pasiruoši mui.

Skautiškas lavinimas. Per „Pas lapčių ieškonę” teks išspręsti „Kliūtis”
(„Detours”), kurių pagrin das bus Skautų ir Skaučių Patyrimo laipsnių reikala-
vi mai.  Tuos reika la vimus galima rasti www.skautai.net interneto svetainėje,
Seserijos ir Bro lijos puslapiuose.

Orientacija. Per „Paslapčių ieš ko nę” keliausite per Washingtono miestą.
Pakartokite  naudotis kompasu ir žemėlapiu.  LABAI SVARBU!!!

Washington, DC miesto pažinimas.  
• Iš anksto susipažinkite su Washingtono  miesto pagrindinė mis gatvė-

mis.
• Iš anksto susipažinkite su Wa shingtono susisiekimo priemonė mis –

trau kinių, autobusų ir tramvajų linijomis.
• Iš anksto susipažinkite  su Wa shingtono žymesniais paminklais, parkais,

pastatais, parduotuvėmis ir rajonais (neighborhoods).
Pradėkite ruoštis. Washingtono miestas laukia Jūsų!

V.S. FIL. AUŠRA JASAITYTĖ PETRY

Šiomis dienomis vis skaitome, kaip vienu ar kitu
būdu pasižymi mū sų lietuvių jaunimas. Mes
jais džiaugiamės ir giriamės, kad tai puikiai iš-

auklėti lietuvaičiai ar lietuvaitės. Džiau giamės, kad
jie neužmiršta tautinių tradicijų, neužmiršta, kad jie
yra gimę lietuviais. 

Man yra didelė garbė aprašyti vieną merginą,
kuri tikrai džiaugia si, kad yra lietuvaitė, džiaugia-
si savo tautos kultūra. Tai – vyr. sk. vsl. Rima Lin-
takaitė.

Sesė Rima jau nuo pat mažens skautauja Čika-
gos lietuvių skaučių „Aušros Vartų/Kernavės” tun-
te, Le monte. Ji yra baigusi visas programas, nuo pa-
ukštyčių iki vyr. skautės. Ji taip pat yra akademikė
skautė. Skautavimas sesei Rimai – didelė jos gyve-
nimo dalis. Ji nuo pat mažens kas vasarą stovyklauja
Rako miškuo se. 

Sesė Rima yra nuostabi skautė. Ji visuomet lai-
kosi savo įžodžio. Pa vyzdžiui, „pavyzdys jaunesnio-
sioms sesėms”. Tapdama vyr. skaute, sesė Rima iš
karto pradėjo dirbti su jau nesniosiomis skautėmis,
tunto paukš tytėmis. Jos draugovė taip išaugo, kad net
šiais veiklos metais buvo per 30 paukštyčių, kurios
kas šeš ta dienį dalyvavo sueigose tikėdamosis, ką nors
naujo išmokti iš sesės Rimos. 

Pati norėdama daugiau įgyti skautiškų žinių,
sesė Rima įstojo į Amerikos skautų „Venturing
Crew” draugovę, Calumet rajone. „Ventu ring Crew”
draugovė – tai yra mišri draugovė, sudaryta iš ber-
niukų ir mer gaičių nuo 14 iki 21 metų am žiaus. Čia
sesė Rima susipažino su kitais bendraamžiais, kurie
taip pat buvo užsidegę toliau tobulintis ar tik pradėti

kaupti skautiškas žinias. Se sė Rima čia toliau
tęsė savo skautavimo kelią.

Būdama ne tik aktyvi Lietuvių skautų
or ganizacijoje, sesė Rima taip pat aktyviai
da lyvavo ir Amerikos skautų vienete.

Amerikos skautai, ber niukai, at likę tam
tikrą programą, gali pasiekti „Erelio” lygį.
Daug mūsų lietuviukų  jau yra pasiekę tą ly gį.
Su mergai tėmis – kitaip. 

Būdama aktyvi skautė Amerikos skautų
draugovėje, sesė Rima pa siekė „Erelio” lygį.
Kaip ir berniukams, tas kelias ne lengvas. Už-
daviniai. Vadovavimas. Diskusijos. Organiza-
vimas. Pirma – bronzos žymuo, po to – aukso,
o po jo – sidabro – pats aukščiausias apdova-
nojimas. Se sė Rima sunkiai dirbdama pasiekė
tą lygį ir  pelnytai užsitarnavo visus tris ženk-
 lus.

Bet tai ne viskas...
Š. m. balandžio 4 d. Amerikos skautų

draugovė apdovanojo sesę Rimą „Venturing
Leadership Award”. Šis apdovanojimas yra pri-
statytas skirtingų rajonų ir BSA Na cionalinės
tarybos, skautams/skau tėms, kurie yra pasi-
žymėję „Ventu ring” skautiškoje veikloje. Tai di-
delė garbė. Primename, kad „Venturing” drau-
govė Calumet rajone visai neseniai vėl pradė-
jo savo veiklą.

Balandžio 13 d., sekmadienio po pietę, gausus bū-
rys Lintakų šeimos narių, draugų ir skautų susirinko
pa sidžiaugti sesės Rimos pasiekimais skautiškame
gyvenime. Tai buvo p o pietė, kai sesei Rimai buvo
įteiktas sidabrinis žymuo. 

Visi suvažiavę labai džiaugėsi Rimos pasieki-

mais, nes ji yra pirmoji sesė skautė Lietuvių Skau-
tų sąjungoje, kuri yra pasiekusi šį lygį. Bravo!

Sesė Rima lanko University of  Illinois at Chicago,
kur studijuoja kine ziologiją ir, mokslus baigusi,
žada tapti fizioterapeute.

Linkime sesei Rimai neprarasti  vilties ir toliau
tobulinti skautiškas žinias ir visada būti pavyzdžiu
jau nesniosioms skautėms.

Pasižymėjusi skautė

Rima Lintakaitė Nuotrauka iš šeimos albumo
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Krepšinis lietuvių išeivių gyvenime
KĘSTUTIS SALICKAS

Nuo Lietuvos okupacijos dienos 1940 m. iki
„Barbarosos” operacijos pra džios, kai vo-
kiečių kariai peržen gė Sovietų Sąjungos sie-

ną ir įžengė į jos teritoriją, taigi ir į Lietuvos teri-
toriją, praėjo tik vieneri metai. Ta čiau tiek laiko lie-
tuviams pažinti tik rąjį ,,raudonojo” okupanto veidą
vi siškai užteko. Likus vos savaitei iki Sovietų Są-
jungos – Vokietijos karo pra džios, į Rytus pajudėjo
pirmieji lietuvių tremtinių ešalonai. Na, o Vo-
 kietijos karo vadovybės kruopščiai suplanuota „Bar-
barosos” operacija tik rovėje nevyko pagal planą –
nuo planuotų kelių savaičių ar mėnesių šis karas už-
truko kelerius metus, o jo baigtis buvo priešinga, nei
planuota. Rytų frontui traukiantis į Vakarus, bėg da-
mi nuo ,,tarybinio” okupanto, iš Lietuvos pasitrau-
kė ir dalis Lie tu vos gyventojų. Taip 1945 m. pavasa-
rį, pasibaigus karui, Vakarų Vokietijos miestus už-
plūdo pabėgėliai iš Lietu vos ir kitų Europos šalių, ku-
riuos ka ro nugalėtojai apgyvendino pabėgė lių sto-
vyklose. Inžinieriai, architektai, sportininkai, me-
dikai, ūkininkai, rašytojai, valstybės tarnautojai ir
ki tų profesijų atstovai – visi jie kartu dalijosi karo
pabėgėlių dalia.

Nepaisant blogų gyvenimo sąly gų ir nežinios dėl
ateities, šiose sto vyklose spontaniškai prasidėjo lie-
tuvių kultūrinis gyvenimas ir sportinė veikla. Vie-
na populiariausių sporto ša kų pabėgėlių stovyklose
buvo krep šinis. Sportininkai būrėsi į sporto klu bus,
būrelius, „rinktines” ir rungtyniavo vieni su kitais:
blokas su bloku, stovykla su stovykla, taip pat ir su
kitų šalių pabėgėliais. Siekiant sportinį pabėgėlių gy-
venimą labiau organizuoti, 1945 m. rudenį buvo pa-
 rengtas Lietuvių tremtinių fizinio auklėjimo ir
sporto statutas ir Pavyz diniai lietuvių sporto klubo
įstatai, ku rie davė pradžią organizuotai lie tuvių spor-
to veiklai pabėgėlių sto vyklose. Lietuvių išeivio Si-
gito Kra šausko teigimu, per  keletą metų įsisteigė be-
veik 30 lietuvių sporto klubų, kurie gyvavo iki 1949
m., kai dauguma pabėgėlių paliko Vakarų Vokietiją
ir persikėlė kas kur: į JAV, Kanadą, Australiją, Lo-
tynų Ameriką, Vakarų Euro pos valstybes. Bene
stipriausias lietuvių krepšininkų klubas pabė gė lių
stovyklose buvo Kempteno „Šarū nas”. Jame žaidė
1937 m. ir 1939 m. Lietuvos rinktinės žaidėjas Zeno-
nas Pudzinauskas, taip pat ir Stasys Mac kevičius, Al-
fonsas ir Adolfas Andru liai, Rimas Bagdonas, Ma-
mertas Du liū nas, Zigmas Varkala, Vytautas ir Al-
girdas Norkai, Edmundas Sven tickas ir kiti. „Šarū-
niečiai” laimėdavo ne tik prieš kitas lietuvių ko-

mandas, bet ir prieš amerikiečių karių komandą. 1947
m. krepšinio komitetas   buvo paskelbęs krepšinio
čempionatą, kuriame žaidė šešios lietuvių komandos:
Seinfeldo „Kovas”, Kaseli „Lituanika”, Wurzburgo
„Vytis”, Goettingeno YMCA, Hanau „Perkū nas” ir
Tuebingeno „Vytis”. „Šarū nie  čiai” šiame čempionate
nedalyvavo, o jį laimėjo Seinfeldo „Kovo” ko manda.

Lietuviai krepšinį žaidė ne tik mė gėjiškai, ne tik
pabėgėlių stovyklose. Dalis to meto lietuvių krepši-
 nin kų turėjo tikslą žaisti krepšinį profesionaliai – sie-
kė žaisti Europos klu buose. Tai nebuvo itin sudėtin-
ga, nes lietuviai krepšininkai buvo vertinami kaip
geri žaidėjai. Tuo metu Pran cūzijos klubuose jau žai-
dė keletas lie tuvių: Lapienis, Katilius, Alfonsas ir
Adolfas Andruliai, Z. Varkala, M. Du liūnas, R. Bag-
donas, o 1939 m. „auk sinės” Lietuvos krepšinio rink-
tinės žai dėjas M. Ruzgys žaidė stipriausia me Pran-
cūzijos klube „Stade Fran cais”.

1948 m. A. Andriulis persikėlė į Prancūziją ir žai-
dė „Menton” klube. Kiek vėliau, 1949–1951 m., lietu-
vis Jo nas Pabedinskas, studijuodamas Mad rido uni-
versitete, žaidė Ispanijos krepšinio klubuose „Liceo
Frances” ir „America”, kurie tuo metu varžėsi  su ka-
rališkuoju Madrido „Real” klu bu ir jį nugalėdavo. J.
Pabedinskas ke letą kartų žaidė Madrido universite-
to rinktinėje ir Madrido miesto rinktinėje.

Daliai lietuvių iš Vokietijos persikėlus į Aust-
raliją, ten taip pat su sikūrė lietuvių krepšinio ko-
mandos. Melbourno lietuvių sporto klubo „Varpas”
žaidėjai  S. Darginavičius ir R. Gasiūnas buvo kvie-
čiami žaisti už Viktorijos valstijos rinktinę. S. Dar-
 gi navičius vėliau buvo Australijos rinktinės narys,
Australijos olimpi nės krepšinio rinktinės dalyvis. Ki-
tas lietuvis krepšininkas, žaidęs Adelai dės „Vyčio”
komandoje, taip pat žaidė olimpinėje Australijos
krepšinio rink tinėje ir netgi buvo šios rinktinės ka-
pitonas. Tai tik keletas lietuvių spor tininkų, profe-
sionaliai žaidusių stipriausiuose pasaulio krepšinio
klubuose. Jų būta kur kas daugiau, nes lietuviai krep-
šininkai buvo vertinami kaip geri krepšinio specia-
listai.

1945 m. lietuvius krepšininkus pasiekė žinia, kad
1946 m. gegužę Švei carijoje vyks IV Europos krep šinio
čempionatas. Lietuvos rinktinė 1937 ir 1939 metais vy-
kusiuose Euro pos krepšinio čempionatuose užėmė
pirmąją vietą, todėl nenuostabu, kad lietuviai krep-
šininkai, nuo karo ne gandų pabėgę į Vakarų Vokie-
tiją, nu sprendė siekti teisės dalyvauti Švei carijoje vyk-
siančiame čempionate ir apginti Europos krepšinio
čempionų vardą. Iniciatyvūs krepšininkai krei pėsi
į Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvinimo komitetą, kuris

šiam tikslui suda rė komitetą. Buvo parengtas in-
formacinis leidinys apie Lietuvos krepšinio istoriją
ir Lietuvos okupaciją. Leidi nys buvo išplatintas
tarp žurnalistų ir kitur. Organizacinis lietuvių ko mi-
 tetas susisiekė su čempionato organizaciniu komi-
tetu, FIBA generaliniu sekretoriumi, Šveicarijos vals-
tybinė mis institucijomis, tačiau iš tiesų lie tuviai ne-
turėjo net teorinių galimybių dalyvauti čempiona-
te. Jame ga lėjo dalyvauti tik šalys, kurios yra FIBA
narės, o lietuviai jau nebeturėjo savo valstybės,
kuri galėtų tapti šia nare. Čempionato finale žaidė
Čeko slo vakijos ir Italijos rinktinės. Rung tynės bai-
gėsi rezultatu 34:32. Nau juo ju Europos krepšinio čem-
pionu tapo Čekoslovakijos rinktinė, o lietuviai dar
ilgai liko krepšinio aikštelėje ne nugalėti 1939 m. Eu-
ropos krepšinio čempionai. Į Europos krepšinio
čempionatą Lietuvos rinktinė grįžo tik 1995 m., kai
po dramatiškos kovos fi nale pralaimėjo Jugoslavijos
rinktinei.

Antrasis pasaulinis karas, pasibaigęs Vakarų są-
jungininkų ir Sovie tų Sąjungos pergale, lietuviams
daug džiaugsmo neatnešė. Kartu su ,,rau donąja” ar-
mija į Lietuvą grįžo ir ,,rau donasis” teroras, trėmi-
mai, kankinimai, žudymai. Lauktos ir tikėtos Ne pri-
klausomybės iškart po karo Lietu va  neatgavo, o trau-
kinių vagonai, pil ni tremtinių, ir toliau riedėjo į Ry-
tus, kur, beje, lietuviai tremtiniai irgi bū rėsi į krep-
šinio komandas, sportavo, gar sindami Lietuvos var-
dą. Nes lie tu viams krepšinis – tai daugiau nei žai-
dimas.

,,Apžvalga”

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 

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

Lietuvis Jonas Pabedinskas, studijuodamas Madrido uni-
versitete, žaidė Ispanijos krepšinio klubuose „Liceo Fran-
ces” ir „America”, kurie tuo metu varžėsi su karališkuoju
Madrido „Real” klubu ir jį nugalėdavo. 

J. Pabedinsko asmeninio archyvo nuotraukos

Pirmoje eilėje su kamuoliu – Jonas Pabedinskas 1950 metais. Vi durio Europos studentų bendrabučio komandos „San-
tiago” rungtynės su filipiniečių studentų krepšinio klu bu. Santiago krepšinio komandą J. Pabedinskas įsteigė padedant
porai kitų studentų
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Vilnius (vrm.lt) – Vy-
riausybės pasitarime pri-
tarta Valstybės saugaus eis-
mo komisijos ir Vidaus rei-
kalų ministerijos pateik-
tiems Administracinių tei-
sės pažeidimų kodekso
(ATPK) pakeitimams, įtei-
sinantiems balų už pakar-
totinius eismo saugumo pa-
žeidimus sistemą.

ATPK pakeitimo įsta-
tymo projekte numatytas
balų už atitinkamus pažei-
dimus skyrimas motyvuo-
tų kelių eismo dalyvius ne-
kartoti jau padarytų pažeidimų.

Pernai Lietuvos keliuose įvyko 3
418 eismo įvykių, kuriuose nukentėjo
žmonės, iš kurių 256 žmonės žuvo. Šie-
met per 5 mėn. eismo įvykiuose žuvo
82 žmonės.

„Matydami, kad situacija negerė-
ja, nepasitvirtino ta baudų sistema,
kuri buvo priimta praėjusios Vyriau-
sybės, priėmėme sprendimą ją pažiū-
rėti, – teigia vidaus reikalų ministras
Dailis Alfonsas Barakauskas. –  Šiuo
metu tie, kurie turi pinigų, susimoka
baudą ir toliau vairuoja. Manau, kad
teisingiausia bausmė, kad surinkus iki
dešimt balų, būtų atimtos teisės ir pi-
lietis turėtų iš naujo laikytų egzami-

nus, kad gautų teises”.
Už kelių eismo taisyklių (KET)

pa žeidimų padarymą skiriamus ba-
lus siūloma diferencijuoti priklauso-
mai nuo pažeidimo sunkumo ir kelia-
mo pavojaus eismo saugumui (2, 3, 4 ar
5 balai). Pakartotinai KET pažeidinė-
jantys asmenys, kurie per vienerius
metus surinktų 10 ar daugiau balų, ne-
tektų teisės vairuoti transporto prie-
monės nuo devynių mėnesių iki vie-
nerių metų. Įvertinus pradedančiųjų
vairuotojų (turinčių iki dvejų metų vai-
ravimo stažą) keliamą grėsmę eismo
saugumui, siūloma pradedantiesiems
vairuotojams teisės vairuoti atėmimą
taikyti surinkus ne 10, o 6 balus.

Griežtinamos bausmės už kelių eismo pažeidimus 
Briuselis (ELTA) – NATO, pasak

organizacijos generalinio sekretoriaus
Anders Fogh Rasmussen, privalo rea-
guoti į visiškai naują saugumo situa-
ciją Europoje. Aljansui reikia naujų gy-
nybos planų, daugiau karinių pratybų
ir deramų dislokacijų.

Atitinkamus sprendimus ketina-
ma priimti NATO viršūnių susitikime
Wales rugsėjo pradžioje, Briuselyje
žurnalistams sakė A. F. Rasmussen.

„Tai, ką mes pamatėme Ukraino-
je, yra neįtikėtina, – kalbėjo Aljanso va-
dovas. – Mes pamatėme nelegalias Ru-
sijos karines akcijas Kryme, mes pa-
matėme nelegalią Krymo aneksiją.
Nėra abejonių, kad Rusija labai daug
prisideda prie padėties Rytų Ukraino-
je destabilizavimo”.

Pasak A. F. Rasmussen, rytinių
NATO narių nerimas dėl Maskvos el-

gesio nėra perdėtas ir turėtų būti ver-
tinamas rimtai.

Daugiau kaip 20 metų NATO gy-
nybinis planavimas rėmėsi prielaida,
kad Rusija nekelia tiesioginės grėsmės.
„Tačiau dabar mes pajutome rusišką
doktriną, kad Rusija pasilieka sau tei-
sę veržtis į kitas šalis, kad apgintų ru-
sakalbių grupių interesus, – kalbėjo A.
F. Rasmussen. – Taigi mes turime ak-
tualizuoti savo gynybinį planavimą, pa-
rengti naujus gynybos planus, orga-
nizuoti daugiau pratybų ir įvertinti de-
ramas dislokacijas – būtina paisyti
nenuspėjamos saugumo padėties”.

A. F. Rasmussen pareikalavo, kad
NATO valstybės stabdytų mažėjančių
gynybos išlaidų tendenciją. „Nesau-
gumas kainuoja daug brangiau”, – pa-
brėžė jis.

NATO vadovas prakalbo 

Pekinas (Bernardinai.lt) – Dėl
Uk rainos susikomplikavus Rusijos
santykiams su Europos Sąjunga ir
JAV, Kremlius pradėjo stiprinti savo ry-
šius su Kinija ir ten ieškoti naujų
energetinių rinkų. Dviejų dienų V. Pu-
tino vizitas į Kiniją skirtas aptarti
strateginius šios naujos draugystės
klausimus bei pasirašyti rekordinį
kontraktų skaičių tarp šių šalių.

Svarbiausia iš jų yra sutartis dėl
rusiškų dujų tiekimo į Kiniją, nes dėl
jos Pekinas ir Maskva nesutaria jau
daugiau kaip dešimtmetį. „Gazprom”
siūlė kinams tą pačią kainą, už kurią
parduoda dujas europiečiams, tačiau
kinams tai netinka. Vakarams pradė-
jus ruošti energetinius projektus, lei-
siančius atsikratyti energetinės pri-
klausomybės nuo Rusijos ir taip pat ge-
rokai kirsti per Rusijos biudžetą, Mask-

va staiga nutarė nusileisti Pekinui ir
sumažinti dujų kainą. Savo ruožtu Pe-
kinas sutiko rusiškoms dujoms su-
mažinti importo mokesčius. 

Dar vienas svarbus prekybinis
projektas – geležinkelio tiltas tarp Ru-
sijos ir Kinijos per Amūro upę, kurį
planuojama pastatyti iki 2016 metų. Dėl
šio projekto Rusijos ir Kinijos vado-
vai Šanchajuje  jau pasirašė susitari-
mą. 

Tai bus apskritai pirmas tiltas
tarp Rusijos ir Kinijos, sutrumpin-
siantis krovinių kelią maždaug 700
km ir labai sustiprinsiantis Rusijos
eksportą į rytus.

Kinija ir Rusija taip pat tariasi dėl
jūrinių uostų ir krovinių gabenimo per
juos sąlygų pagerinimo bei kitais svar-
biais ekonominiais klausimais. 

V. Putino vizitas į Pekiną

Vilnius (vrm.lt) – Vidaus reikalų
ministras Dailis Alfonsas Barakauskas
lankėsi Padvarionių užkardos ruože
bei Medininkų pasienio kontrolės
punkte.

Vizito metu ministras susipažino
su šiuo metu vykdomais sienos stebė-
jimo sistemų įrengimo darbais, kartu
su Valstybės sienos apsaugos tarnybos
(VSAT) vado pavaduotoju Antanu
Montvydu ir kitais VSAT pareigūnais
aptarė Medininkų PKP pralaidumo
didinimo klausimą.

Pagal projektą, Padvarionių, La-
voriškių ir G. Žagunio užkardų ruože
bus įrengti požeminiai ir antžeminiai
sensoriniai kabeliai, seisminiai da-
vikliai ir dieninio/naktinio matymo
kameros (termovizoriai). Bendra pro-
jekto, kuris turi būti baigtas iki liepos
1 d., darbų vertė – 16,6 mln. Lt.

Pasak VSAT sienos kontrolės or-
ganizavimo valdybos viršininko pa-
vaduotojo Rimanto Karpavičiaus, šis
sienos ruožas pasižymi dideliu pažei-
dimų skaičiumi. 66 km ruože, kuris su-
daro apie 10 proc. visos Lietuvos-Bal-
tarusijos sienos ilgio (680 km), per
2013 m. buvo sulaikyta 55 proc. ciga-
rečių kontrabandos, gabentos per abie-
jų šalių sieną.

„Naujoji sistema leis efektyviai
kontroliuoti miškingas, kalvotas ir
pelkėtas sienos su Baltarusija vietoves,
– teigia ministras D. A. Barakauskas.
– Analogiška sistema veikia pasieny-
je su Kaliningrado sritimi. Ji padėjo ge-
rokai sumažinti nelegalių sienos kir-
timo atvejų skaičių ir kontrabandos
mastus. Esame tikri, kad nelegali mig-
racija ir kontrabanda kelis kartus su-
mažės ir šiame sienos su Baltarusija”.

Pasienyje su Baltarusija įrenginėjamos 
stebėjimo sistemos

Washingtonas (BNS) – Jung-
tinių Valstijų valstybės sekreto-
rius John Kerry išreiškė savo so-
lidarumą su Krymo totoriais, ku-
rie gegužės 18 dieną, minėjo savo
tautos tremties 70-ąsias metines.

„Daugeliui Krymo totorių
šios piktadarystės tebėra gyvos at-
mintyje, o Rusijos (įvykdyta) oku-
pacija ir neteisėtas mėginimas
aneksuoti Krymą atvėrė senas
žaizdas”, – sakė jis.

J. Kerry priminė, kad išgy-
venusieji siaubingą perkėlimą į
Vidurio Aziją, Uralą ir Sibirą, pa-
tyrė badą, ligas ir represijas nau-
joje vietoje. Beveik pusė deportuotųjų,
daugiausia moterys ir vaikai žuvo
1944–1947 metais. Daugelis Krymo to-
torių lig šiol tebegyvena tremtyje.

Rusijos aneksuoto Krymo vadovas
Sergejus Aksionovas buvo uždraudęs

rengti šiame pusiasalyje masines ak-
cijas iki birželio 6 dienos, esą dėl įvy-
kių Ukrainos pietryčiuose.

Krymo totoriai, nepaisydami drau-
dimo, surengė trėmimų 70-mečio mi-
nėjimą.

Vilnius (BNS) – Gegužės pabaigoje
Vilniuje vyksiančioje NATO Parla-
mentinėje asamblėjoje (PA)viena svar-
biausių temų bus situacija Ukrainoje,
sakė Seimo delegacijos asamblėjoje
vadovas Andrius Mazuronis.

Renginį spaudos konferencijoje
pristatęs Seimo narys sakė, kad asamb-
lėjoje planuojama priimti deklaraciją
Ukrainos tema. Pasak A. Mazuronio,
renginyje taip pat planuojamas doku-
mentas dėl NATO plėtros bei deklara-

cija dėl transatlantinių ryšių.
Gegužės 30 dieną vyksiančiame

plenariniame posėdyje dalyvaus NATO
generalinis sekretorius Anders Fogh
Rasmussen. Planuojama, kad į asamb-
lėją atvyks ir Ukrainos nacionalinio
saugumo ir gynybos tarybos sekreto-
rius Andrijus Parubijus.

NATO  PA  pavasario  sesija  Sei-
me vyks gegužės 30 – birželio 1 dieno-
mis. Renginyje laukiama apie 500 daly-
vių.

J. Kerry: Atsivėrė senos žaizdos 

Ukraina – svarbiausia tema Vilniaus asamblėjoje

Vilnius (BNS) – Viešą posėdį dėl
apkaltos daugiau nei metus Seime ne-
sirodančiai ir teisėsaugos ieškomai
Neringai Venckienei rengiantis Kons-
titucinis Teismas (KT) sulaukė parla-
mentarės gynėjo, Vilniaus antrinės
teisinės pagalbos advokatų kontoros
advokato Eimanto Šriupšos prašymo
bylą stabdyti.

Jo teigimu, jei asmuo procese ne-
dalyvauja, galimybių nagrinėti bylą
nėra. Be to, gynyba pirmiausia turi
būti derinama su ginamuoju, o jam ne-
teko susisiekti su Seimo „Drąsos kelio”
partijos seniūne.

Bylą kuruojantis KT teisėjas Pra-
nas Kuconis teigė, kad dėl advokato
prašymo atidėti procesą, kol atsiras N.
Venckienė, posėdžio pradžioje teks

priimti formalų sprendimą dėl tolesnių
procedūrų.

Jei gynėjo argumentai neįtikins
teisėjų ir posėdis vyks, galutinį spren-
dimą dėl apkaltos KT gali paskelbti per
mėnesį.

„Drąsos kelio” partijos frakcijos
seniūnė N. Venckienė Seime nesirodo
nuo pernai balandžio, kai parlamentas
panaikino jos teisinę neliečiamybę.
Dėl teisinės pagalbos Lietuvos teisė-
sauga kreipėsi į Jungtines Valstijas,
kur, spėjama, šiuo metu gyvena par-
lamentarė.

Apkaltos procedūrą pradėjęs Sei-
mas Konstitucinio Teismo prašo pa-
teikti išvadą, ar N. Venckienės neat-
vykimas į Seimo posėdžius priešta-
rauja Konstitucijai.

N. Venckienės advokatas prašo stabdyti apkaltą 

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

15min.lt nuotr.

www.usasurvival.org nuotr. 
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Didžiausi mokesčių mokėtojai šiemet
sumokėjo daugiau 

500daugiausiai mokesčių sumokančių įmonių pirmąjį šių metų ket-
virtį valstybei sumokėjo 2,863 mlrd. litų – 311 mln. litų (12,1
proc.) daugiau nei 2013-ųjų sausį-kovą. Daugiausiai mokesčių į vals-

tybės biudžetą šiemet sumokėjo naftos susivienijimas „Orlen Lietuva” – 302,7
mln. litų (2013 metų sausį-kovą – 311,6 mln. litų). Antroje vietoje buvo tabako ga-
minių bendrovė „Philip Morris Baltic“ – 134,9 mln. litų (119,9 mln. litų), pranešė
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI).

Trečioje vietoje buvo prekybos naftos produktais bendrovė „Okseta”, šie-
met sumokėjusi 129,6 mln. litų mokesčių (pernai – 62,7 mln. litų), ketvirtoje – al-
koholio importo ir prekybos bendrovė „Mineraliniai vandenys” – 120 mln. litų
(99,3 mln. litų), penktoje – bendrovė „Lietuvos dujos” – 99,7 mln. litų (133,5 mln.
litų).

Toliau sekė mažmeninės prekybos bendrovė „Maxima LT” (99,3 mln. litų),
naftos produktų mažmeninės prekybos bendrovės „Statoil Fuel & Retail Lietu-
va” (71,9 mln. litų) ir „Lukoil Baltija” (53,2 mln. litų), alkoholinių gėrimų im-
portuotoja „Bennet Distributors” (46,1 mln. litų) ir alkoholio gamintojas Kau-
no „Stumbras” (41,9 mln. litų).

Iš pramonės įmonių, be „Orlen Lietuvos”, daugiausiai mokesčių sumokė-
jo Kėdainių fosforo trąšų gamykla „Lifosa” (25,7 mln. litų), Jonavos azoto trą-
šų gamintoja „Achema” (7,3 mln. litų) ir vandens bei šilumos apskaitos prietaisų
gamintoja „Axis Industries” (5,5 mln. litų).

„Lietuvos dujos” buvo didžiausia mokesčių mokėtoja energetikos sektoriuje. 
Didmeninėje prekyboje, be „Philip Morris Baltic”, „Mineralinių vandenų”

ir „Bennet distributors”, į pirmąjį penketuką pateko „Senukų” prekybos cent-
ras (32,9 mln. litų).

Mažmeninėje prekyboje, be „Maxima LT”, „Statoil Fuel & Retail Lietuvos”
ir „Lukoil Baltijos”, yra prekybos tinklą „Iki” valdanti „Palink” (28,3 mln. litų)
ir „Rimi Lietuva” (14,5 mln. litų).

Maisto perdirbimo grupėje, be „Stumbro”, daugiausiai mokesčių sumokė-
jo „Vilniaus degtinė” (35,7 mln. litų), „Švyturys-Utenos alus” (16,5 mln. litų), „Ali-
ta” (16,1 mln. litų) ir „Kauno grūdai” (11,2 mln. litų).

Statybos sektoriuje pagal sumokėtus mokesčius pirmavo bendrovės „Kau-
no tiltai” (14,2 mln. litų), „MB projektai” (12,7 mln. litų) ir „Fima” (5,7 mln. litų),
žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės – „Lytagra” (12,5 mln. litų),
„Žvalguva” (3,3 mln. litų) ir „Vievio paukščiai” (1,9 mln. litų).

BNS

Praėjusios savaitės Seimo sprendimas uždrausti nepilnamečiams par-
davinėti ir platinti energinius gėrimus sulaukė didelio užsienio ži-
niasklaidos dėmesio. „Wall Street Journal” pabrėžia, kad Lietuva nu-

rodo, jog yra pirma šalis, kuri ėmėsi šiuo klausimu veiksmų. Taip pat nuro-
doma, kad Lietuva tikisi, jog šis sprendimas paskatins ir kitas Europos Są-
jungos šalis imtis panašių veiksmų.

Kaip rašoma laikraštyje, Europos Komisija yra išsakiusi savo nerimą dėl
tokių gėrimų grėsmės sveikatai. Greitu metu ES valstybėse ir JAV energinius
gėrimus gaminančios įmonės
turės ant taros nurodyti, jei
gėrime yra daugiau nei 150
mg/l kofeino. Būtent daugiau
nei šią koncentraciją turintys
gėrimai bus uždrausti nepil-
namečiams Lietuvoje.

„Coca-Cola Co.”, Lietuvoje
pardavinėjanti „Burn” energi-
nį gėrimą, atsisakė „Wall Street
Journal” komentuoti Seimo
sprendimą ir nukreipė į Euro-
pos gėrimų asociacijų sąjungą.
Ši taip pat nesutiko komen-
tuoti, tačiau informavo, kad
energiniai gėrimai turi tiek
pat kofeino kaip kava. Pasak jų,
Europos energinių gėrimų gamintojai ant pakuotės nurodo, kad vaikams šiuos
gėrimus gerti nerekomenduojama.

Kavinių savininkai nerimauja, ar Seimo priimtas įstatymas neišvis iš jų
kavinių nepilnamečių ir ar jiems bus galima pardavinėti kavos gėrimus. Kal-
binti kavinių vadovai kol kas nėra paskaičiavę, kiek jų pardavinėjamoje ka-
voje ar kavos gėrimuose yra kofeino.

Lietuvos sprendimas nuskambėjo ir „Reuters” agentūroje. Čia taip pat
akcentuojama, kad Lietuva – pirmoji ES šalis, žengusi šį energinių gėrimų
gamintojams nemalonų žingsnį.

Medicaldaily.com, pranešdamas Seimo sprendimą, taip pat informuoja,
kad Pediatrų akademija pasisako už tai, kad vaikai nevartotų energinių gė-
rimų.

Amerikos medikų asociacija, pasak žiniasklaidos, taip pat palaiko drau-
dimą paaugliams reklamuoti energinius gėrimus.

„Time” internetiniame puslapyje Lietuvos draudimas aprašomas pava-
dinimu „Lietuva uždraudžia ‘Red Bull’ dėl kažkokios priežasties” (angl. some
reason). Žinutėje rašoma, kad tyrimai rodo, kad nepilnamečiai dažniau var-
toja energinius gėrimus nei pilnamečiai. Skelbiama, kad 68 proc. Europos pa-
auglių (10–18 m.) geria energinius gėrimus.

„Euromonitor” duomenimis, pernai metais energinių gėrimų pasauly-
je buvo parduota už 27,54 mlrd. JAV dolerių. „Red Bull”, įsikūrusiam Aust-
rijoje, tenka 31,5 proc. pasaulio rinkos, Californijos „Monster” – 14 proc.

LRT.lt

Seimo sprendimas nuskambėjo užsienio
žiniasklaidoje

Neslūgstanti įtampa tarp Ukrainos ir Rusijos bei stojanti pastarosios ša-
lies ekonomika turės tik nedidelį poveikį ūkio aktyvumui Lietuvoje, o
recesijos Rusijoje padarinius labiau gali pajusti tik transporto sektorius,

prognozuoja Lietuvos bankas. Vos prieš pusmetį Rusijai buvo prognozuojamas
3 proc. BVP augimas, dabar ekonomistai tvirtina, kad Rusijos ūkio augimas per
metus visiškai išsikvėps ir bus artimas nuliui.

Nors ekonominę situaciją Rytuose neabejotinai veikia Ukrainos-Rusijos kri-
zė, Lietuvos banko ekonomikos ir finansų tarnybos direktorė Rūta Rodzko sako,
kad Rusijos ekonominis buksavimas turi kiek senesnę istoriją. 

Ekonomistė skaičiuoja, kad Rusijai tenka penktadalis Lietuvos eksporto. Ta-
čiau iš dvidešimties procentų Rusijai parduodamų prekių ir paslaugų daugiau
nei du trečdalius sudaro reeksportas. 

Lietuvos banko ekonomistų skaičiavimais, 1 proc. punkto Rusijos BVP plėt-
ros sulėtėjimas lemia 0,3 proc. punkto mažesnį Lietuvos ekonominį augimą.

Skaudesnių padarinių ekonominė krizė Rusijoje turėtų tik Lietuvos paslaugų
sektoriui, daugiausiai – transporto paslaugas teikiančioms įmonėms, gerokai
mažiau – pramonei, sako ekonomistė.

Pasak Lietuvos banko, prastėjančias užsienio prekybos tendencijas Rytuose
iš dalies atsveria atsigaunanti ekonominė plėtra Europos Sąjungos (ES) vals-
tybėse: čia gerėja ekonominiai pasitikėjimo rodikliai, pradeda kilti vidaus pa-
klausa, pamažu juntami palankūs pokyčiai ir darbo rinkoje.

ELTA

Smunkanti Rusijos ekonomika Lietuvos

Vyriausybė, siekdama apsisaugoti nuo galimų konflikto Ukrainoje pa-
sekmių, rengia ekonomikos stabilizavimo planą. Tai pirmadienį pa-
tvirtino premjeras Algirdas Butkevičius. „Taip, stabilizavimo planas

ruošiamas. Yra surašytos priemonės, kokie įstatymai turėtų būti keičiami,
bet mes viešai apie tai nediskutuojame. Yra numatyti du scenarijai, kaip tu-
rėtų elgtis ministerijos, valstybės įmonės, Vyriausybė į kokį darbo režimą tu-
rėtų pereiti. Tai yra diskutuojama, tai yra svarstoma, ir tikimės, kad kai ku-
rie teisės aktai bus pateikti Seimui”, – pirmadienį po Vyriausybės pasitari-
mo žurnalistams sakė ministras pirmininkas.

Anot jo, galimas grėsmes šalies ekonomikai šiuo metu vertina Ūkio, Fi-
nansų ir Užsienio reikalų ministerijos.

„Jie vykdo monitoringą ir po to pateikia Užsienio reikalų ministerijai kar-
tu apsvarstyti praeitą laikotarpį, ir jei atsiranda kažkokios neigiamos pa-
sekmės, turi būti įvertinta, dėl kokių priežasčių ir ką reikia artimiausiu metu
daryti. (...) Mes šitą situaciją vertiname, stebime ir už tai stipriai pradėjome
dirbti su naujų rinkų paieška”, – kalbėjo A. Butkevičius.

Vyriausybės informacija

Vyriausybė ruošiasi blogiausiam 

Valiutų santykis (2014 metų gegužės 20 d.)

1 USD (JAV doleris) – 2,52 LTL 
1 EUR (euras) – 3,45 LTL
1 AUD (Australijos doleris) – 2,35 LTL
1 CAD (Kanados doleris) – 2,32 LTL 
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų – 4,23 LTL 
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,17 LTL

Parengė Vitalius Zaikauskas 

Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas Raimondas Kuodis ir Ekonomikos ir
finansinio stabilumo tarnybos direktorė Rūta Rodzko. Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Alkas.lt nuotr.
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Lietuvos visuomenė ir politinio elito
atstovai jautė pareigą ir atsakomybę
rūpintis naujais išeiviais. Juk dabar
susidurta su emigracija iš laisvos Lie-
tuvos, kuri turėjo būti gerovės šalis ir
visus vienodai mylinti motina, – bent
taip įsivaizdavo kovotojai už jos laisvę
ir politinę nepriklausomybę. Kitaip nei
į naujuosius emi grantus buvo žiūrima
į senąją išeiviją JAV – tvyrojo ne gai-
lesčio, rūpesčio ir kaltės fonas, o tam
tikro pavydo jausena ir pagarbus at-
stumas. Iš amerikonų buvo labiau ti-
kimasi dovanų ir investicijų, bet ne-
užsikraunamos pareigos jais taip pat
rūpintis, nes jie atrodė stiprieji ir lai-
mėjusieji, – prie to pridėtina viena itin
rimta aplinkybė: jie buvo išėję ne iš
laisvos šalies, o iš rusų pavergtos Lie-
tuvos.

Nors ilgainiui silpstantys, tačiau
per visą nepriklausomybės dvide-
šimtme tį buvo jaučiami Lietuvos lū-
kesčiai, kad Amerikos lietuviai gali ir
turi duoti arba dalytis su protėvių ša-
limi savo laurais ir pasiekimų bei per-
galių spindu liais. Lietuvoje buvo nuo-
širdžiai džiaugiamasi ir tapatinamasi
su visu tuo, kas derėjo amerikiečių lie-
tuvių visuomenės ir kultūros lankose.
Tačiau JAV lietuvių diaspora – kaip di-
delis ir Lietuvos atstatymo darbuose

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

106

Vietinės bendruomenės atmin-
tyje ilgainiui įsitvirtino užuo-
mina, kad pirmuoju lietuvių

kolonistu čia buvęs Mickevičius iš
Daukšių parapijos, išgyvenęs 35 metus
naujame kontinente, kuris iki XIX a.
vidurio buvo tik britų Sibiras – vieta
kriminaliniams nusikaltėliams tremti.
XIX a. pabaigoje čia sužibęs auksas at-
viliojo 100 000 tikinčiųjų rasti savo El-
doradą. Tačiau aukso viltys išsikvėpė
jau prieš I pasaulinį karą. Vienas da-
lykas per kelis šimtus metų nepasi-
keitė: Australija ir da bar, kaip XIX vi-
duryje, yra rečiausiai gyvenamas kraš-
tas pasaulyje. Ankstyvieji uždarbio
emigrantai lietuviai čia atsikraustė iš
Anglijos, Škotijos, Pietų Afrikos ar net
Jungtinių Amerikos Valstijų. Galbūt
jie buvo didžiausi nenuoramos arba
avantiūristai, arba tiesiog sau vietos
nerandantys ir gyvenimo nesėkmių
blaš komi emigrantai. Jau po I pasauli-
nio karo prie jų prisidėjo kai kurie pa-
bėgėliai iš Rusijos, Kinijos, arba net at-
sikraustę iš Anglijos ir Amerikos. Ži-
noma, kad 1888–1889 m. Adelaidės
stiklo fabrike jau dirbo būrys lietuvių.
Jie buvo suorgani zavę savo artelę, tu-
rėjo savo koplytėlę ir klubą su sale.331

Pirmieji Australijos lietuviai gy-
veno tradicinį uždarbio ieškojusių
emigrantų gyvenimą. Daugiausia jie
spietėsi Adelaidėje ir Sidnėjuje, bet kai
kuriems buvo pavykę įleisti šaknis į
Australijos žemės ūkį. Prieš I pasau-
linį karą Brisbano apy linkėse sėkmin-
gai ūkininkavo lietuvių fermerių ko-
lonija, kuri, M. Šalčiaus liu dijimu, ne-
atlaikė sunkumų ir pakriko I pasauli-
nio karo metais. Tačiau ir 4 deš. pra-
džioje čia dar laikėsi keletas lietuvių
ūkininkų. Nors negausūs lietuvių bū-
re liai buvo apsigyvenę toli vieni nuo
kitų Sidnėjuje, Perte, Adelaidėje ir Mel-
bur ne, tačiau jie bandė palaikyti lietu-
vybę, saugojo nykštukinės diasporos
atmintį. Tūkstančių kilometrų ski-
riami nuo protėvių tėvynės jie vis tiek
gaudė kiekvieną jos žinią. Australijos
lietuvių draugija buvo pirmoji žinoma
tenykštės diasporos organizacija, vie-
nijusi per 100 narių ir sąmoningai vei-
kusi lietuvybės gaivinimo linkme. Pa-
garsėjo 1933 m. Vasario 16-osios minė-
jimas. Tai buvo siekis vienytis su kitais
pabaltijiečiais. Garbingiausi Lietuvos
nepriklausomybės dienos minėjimo
svečiai tuokart buvo Latvijos garbės
konsulas McLoed su žmona. Čia buvo
maty ti užuomazgos tos tradicijos, kuri
tapo kasdienybe po II pasaulinio karo
Vakarų pasaulyje ir Australijoje išsi-
barsčius Sovietų Sąjungos okupuotų
Lietuvos, Latvi jos ir Estijos pabėgė-
liams. Knygos Pasaulio lietuviai re-
daktoriaus Petro Rusecko duomeni-
mis, kuriuos jis buvo gavęs iš Austra-
lijos lietuvių, tolimame kontinente
kartu su Tasmanijos sala gyveno virš
200 lietuvių.332

Galima sakyti, kad visi Azijos ir
Australijos lietuvių skaičiai buvo
nykstamai menki, o jų diasporinio gy-
venimo patyrimai beveik nieko ne-
reiškė lietuvių tau tos erdvėlaikio kai-
tai. Tačiau tautinės savijautos istorijos
tyrinėjimui visa tai yra gana reikš-
mingi dalykai, kurie tarsi lietuvių pa-
saulio vandenų ratilai bangavo iki sun-
kiai vaizduotės pasiekiamų tolių.
Naują savojo sąmoningumo lygį pasie -
kiančioje Lietuvoje, o ir diasporoje gy-
venusių lietuvių vaizduotėje šis lietu-
vybės akiratis turėjo nemažos reikš-
mės. Visi anuomet suprato, kad stip-
riausi diaspo rinės tautos pamatai yra
išlieti Šiaurės Amerikoje, daugumai
jautrus klausimas kilo dėl Pietų Ame-
rikoje atsidūrusių nepriklausomos
Lietuvos Respublikos išei vių, tačiau
bendrumo jausmai ir atminties saugo-
jimo pastangos neleido išstum ti į už-

maršties tamsas ir mažųjų lietuvių
diasporos skeveldrų permainų vėtrų
erą gyvenusioje Rytų Azijoje ir dar to-
lesnėje Australijoje. Lietuviškos savi-
jautos plotmėje svarbi buvo ne tik sta-
tistika, ne tik nuogi skaičiai. Daug kas
rėmėsi į ženklus, simbolius ir lietuvių
pasaulio metaforas, tiesiog nurodan-
čias, kur mūsų būta, kur mūsų esama
ir kur dar gali būti.

9. Po „Lituanicos” sparnais: 
Amerikos lietuvių diaspora 

1920–1940 m.

Laikotarpiu tarp dviejų pasauli-
nių karų Lietuvos Respublikos politi-
nio elito ir visuomenės dėmesys visų
pirma buvo nukreiptas į tą pusę, į ku-
rią vokiečių ar anglų laivai plukdė
naujos bangos emigrantų minias, tai
reiškė – Pietų Ameriką. Niekam nekilo
abejonės, kad gausiausia lietuvių pa-
saulio dalis yra Šiaurės Amerikoje,
JAV. Tačiau po Pietų Kryžiumi atsi-
duriantys gentainiai buvo arčiau šir-
dies jau vien dėl to, kad jais, lyg ne-
laimėn pakliuvusiais artimaisiais, rei-
kėjo rūpintis, po truputį didinti Lie-
tuvos valstybės paramą, kartais gal net
jaučiant kolektyvinės kaltės vir pesius.

nusipelnęs būrys – buvo savarankiška,
pajėgi, sąmoninga, su savais Lietuvos
politinės santvarkos kūri mo įsivaiz-
davimais ir tam tikromis aspiracijo-
mis, kurios ne visados sutapo su Lie-
tuvos lietuvių vaizdiniais. Kita vertus,
Amerika pirtyje jau buvo pasikeitusi.
Labai tikėtina, kad JAV valdžios anti -
imigracinė politika paskleidė dar ir
naujai uždrausto vaisiaus kvapus. Juk
niekas šiandien nepasakys, koks di-
delis galėjo būti lietuvių emigracijos į
JAV troškulys net ir atkūrus laisvą Lie-
tuvos valstybę. Tokio pat dydžio tikė-
tinai bus buvęs pavydo jausmas mate-
rialiai geriau įsikūru siems tautie-
čiams Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Amerikos lietuvių diaspora buvo
pasikeitusi: nauji emigrantai nebuvo
įsilei džiami, o senieji išeiviai jautėsi
prakutę, turtingi, laisvi, turintys sa-
vigarbos, la biau patenkinti palyginti su
protėvių gimtinės varguoliais. Lietuvos
savivokoje po 1918 m. Amerikos pirtyje
nuotaikos gana greitai virto kandžia ro-
mano Frank Kruk ironija. Atstumas
tarp Lietuvos lietuvių, ypač tarp Lie-
tuvos politinių sluoksnių ir amerikie-
čių visuomenės organizacijų, padidėjo
po 1926 m. valstybės perversmo. Dau-
geliui sąmoningų lietuvių abipus At-
lanto tada buvo sunku sulaikyti liūd-
nas nuotaikas dėl to, kad Lietuvos Res-
publika virsta tokia, kokios daugelis
nenorėjo.

Šiandien istorikui sunku pama-
tuoti, kiek XX a. 3–4 deš. Lietuvos
spauda ap rašė Brazilijos ar Argentinos
lietuvių istorijas, o kiek rūpėjo Jung-
tinių Amerikos Valstijų lietuvių dias-
poros reikalai. Kurie buvo savesni ir ar-
timesni Lietuvos lie tuviams – Pietų
Amerikos lūšnynuose ar JAV did-
miesčiuose susispietę gentai niai? Ke-
lios plotmės atsakymui neabejotinai
yra prieinamos. Visuotino Lietuvos
spaudos turinio analizė arba beletris-
tikoje susikaupę sentimentai gali būti
įver tinti, tačiau tokie tyrimai niekada
nebuvo atlikti. Ir čia lieka vietos prie-
laidoms apie emocinius saitus, dėme-
sio koncentraciją ir spaudos bei skai-
tytojų interesus. Naujienos iš Amerikos
lietuvių gyvenimo buvo dažnos, skai-
tomos, o Jack Shar key-Juozo Žukaus-
ko pergalės pasaulio profesionalaus
bokso ringe buvo priima mos kaip savos
pergalės. Tačiau pamažu artėjo ir tų
saitų permainos, o diaspora ir Lietuvos
gyvenimas vis labiau tolo viena nuo ki-
tos.

331.  Australijos lietuviai, Lietuvių enciklopedija, t.
1, Bostonas, 1954, p. 452.

332. Pasaulio lietuviai, p. 153.

330. Ten pat, p. 151.
331.  Australijos lietuviai, Lietuvių enciklopedija, t. 1, Bostonas, 1954, p. 452.
332. Pasaulio lietuviai, p. 153.
333. Eidintas, Alfonsas. Lietuvių kolumbai, p. 63.

Lietuviškos vestuvės, Springfield, IL, 1927 m.
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Albumas „Sūduvos dailė.
,,Grįžtantys paukščiai” pristatytas Vilniaus paveikslų galerijoje

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Praėjusią savaitę Vilniuje, Chod-
 kevičių rūmuose įsikūrusioje
Vil niaus paveikslų galerijoje su-

rengtas dailės albumo „Sūduvos dailė.
Grįž tantys paukščiai” pristatymas.
„Drau  ge” jau buvo rašyta, kad šis albu -
mas išleistas paskatinus Čika goje gy-
venančiai dailininkei ir mecenatei
Magdalenai Birutei Stankū nie nei. Tai
jau trečias renginys, skirtas naujajam
albumui – po pristatymo Ma rijampolės
kultūros centre pana šus vakaras vyko
Vilkaviškyje, o vė liau albumo kūrybi-
nė grupė susitiks ir su Šakių meno my-
lėtojais Zyplių dvare.

Naujajame albume pateikta be-
 veik šešių dešimčių iš Sūduvos krašto
– Marijampolės, Vilkaviškio, Ša kių,
Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Prienų kilu-
sių profesionalių menininkų – tapyto-
jų, skulptorių, grafikų, kerami kų, teks-
tilininkų, fotografų kūryba. Jame
trumpai pristatoma kū-
rėjų bio grafija, svar-
biausi kūriniai, taip pat
autorių mintys apie savo
kūrybą ir tai, ką apie tą
kūrybą sako ir kaip ją
vertina kiti.

Renginį Vilniaus pa-
veikslų ga le rijoje vedė
Lietuvos dailės muzie-
jaus direktorius Ro-
mualdas Budrys. Šis šil-
 tai pasveikino tuos žmo-
nes, kurie įgyvendino šią
idėją – projekto vado vę
Oną Birutę Surdokienę,
tekstų apie dailininkus
autorę menotyrinin kę
Aušrinę Dubauskienę,
leidinio re daktorių Algį
Vaškevičių, dizainerę ir
viršelio autorę Eriką
Smirnovą, albumą išlei-
dusios bendrovės „Idėjų
dirbtuvės” vadovą Ro-
bertą Dumšą. Juos atly-
dėjo ir pristatyme daly-
vavo Marijampolės vice-
meras Sigitas Valančius.  

„Kai sužinojau apie jūsų idėją iš-
leisti tokį albumą, kuriame būtų su dėti
iš Sūduvos krašto kilę meninin kai,
pasidžiaugiau, tačiau žinojau, koks
tai sunkus darbas. Kai pamačiau re-
zultatą, buvau maloniai nustebintas,
nes nesitikėjau, kad viskas taip gerai
pavyks”, – prisipažino R. Budrys.

O. B. Surdokienė priminė albumo
idėjos pradžią, kalbėjo apie pirmuosius
vertinimus ir sakė, kad ne visi iš Sū-

duvos krašto kilę kūrėjai galėjo su tilp-
 ti į leidinį, todėl ateityje reikia gal voti
apie dar vieną jo dalį. Dailės muziejaus
direktorius siūlė artėjan čio Lietuvos
Nepriklausomybės 100-mečio proga iš-
leisti atskirą solidų leidinį, kuriame
tilptų visi krašto meni ninkai, o Mari-
jampolės vicemeras S.Valančius sakė,
kad tokie planai jau yra brandinami.

Šių eilučių autorius prisiminė
savo susitikimus su dailininke M. B.
Stankūniene Amerikoje ir jos norą, kad
toks albumas pasirodytų. Jis pa dėkojo

rėmėjams – Lietuvos kultūros rėmimo
fondui, Marijampolės, Šakių bei Vil-
kaviškio savivaldybėms, Lietu vos Ro-
tary organizacijai ir Marijam polės bei
Vilkaviškio Rotary klu bams, Mari-
jampolės LIONS klubui, Sūduvos vers-
lo įmonėms, taip pat Lie tuvos dailės,
Nacionalinis M. K. Čiurlionio bei dar
keliems dailės muziejams. 

Naujajame leidinyje atskirai pri-
 statyti ir tie dailininkai, kurie gyve no
ir kūrė Lietuvoje, ir tie, kuriems teko
atsidurti emigracijoje. Tarp pastarųjų –
Naumiestyje gimęs ir Hollywoode mi-
ręs Maks Band,  Sintau tuose gimęs ir
Melbourne, Austra li joje miręs Juozas
Baukus, Californi joje gyvenanti ir ku-
rianti Dina Bud ginas iš Marijampolės,
Sūduvos sos tinėje gimęs ir Gotlando sa-
loje Šve dijoje gyvenęs bei kūręs Euge-
nijus Mindaugas Budrys, Vytautas Ka-
zi mieras Jonynas, Floridoje jau daug
metų gyvenanti jo dukterėčia daili-
 nin kė Rimgailė Jonynaitė-Zotovienė.

Albume pristatomi ir Marijam po-
lei padovanojusi Juzė Katiliūtė, kurios
gyvenimas kartu su albume pristatomu
jos vyru dailininku Gab rielium Stanu -
liu prabėgo Šveica ri joje,  prieš kele rius
metus JAV mirusi Jadvyga Dobke vičiū-
tė-Paukštienė, garsus ir labai produk-
tyvus dailinin kas Juozas Pautienius,
surengęs daug parodų JAV bei Kana-
doje, garsusis karikatūristas Juozas
Olinardas Penčyla, likimo nublokštas
į Kolum biją, Teofilis Petraitis, didelę
dalį sa vo darbų paaukojęs Čikagos
Čiurlio nio galerijai.

Pristatoma ir pati M. B. Stan kū nie-
nė, jos mokytojas Viktoras Petra vičius
bei jos sesuo keramikė Sofija Butkienė,
Kanadoje gyvenantis ir kuriantis Kęs-
tutis Jurgis Račkus, daug metų emigra -
cijoje gyvenę ir į Lietuvą grįžę Lietuvos
tekstilės pa t riarchas Antanas Tamo-
šaitis, tapytojas ir vitražistas Adolfas Va-
leška bei kiti. Albume galima rasti ir žy-
miausius skulptoriaus Vytauto Kašu-
bos, gra fikės Nijolės Palubinskas, fo-
togra fo Algimanto Kezio darbus. 

Renginyje dalyvavo keletas albu me
aprašytų autorių. Buvęs Lietuvos dai-
lininkų sąjungos pirmininkas ir Sąjū-
džio Seimo narys Bronius Leo na vičius
puikiai įvertino leidinį ir sakė, kad jis
turi didelę išliekamąją vertę. Gerų žo-
džių albumo kūrėjams negai lėjo tapy-
tojas Kostas Dereškevičius, taip pat Al-
girdas Zokaitis, kurio ju biliejinė dar-
bų paroda netrukus bus surengta Ma-

Pristatymo dalyviai. Iš k. – R. Dumša, A. Dubauskienė, R. Bud rys, O. B. Surdokienė, E. Smirnova, A. Vaškevičius ir S. Valančius
Tomo Kapočiaus nuotraukos

Renginį nuspalvino smuikininko Algirdo Jančo atliekamos melodijos 

rijampolės dailės galerijoje. Gobelenų
ir batikos meistrė Aušra Teresė Tu-
minaitė-Kučinskienė (jos darbų paro-
da Lemonte buvo su rengta 1995 metais)
džiaugėsi albumu ir jo kūrėjams pa-
dovanojo atviruką, kuriame įamžintas
popiežiaus Jono Pauliaus II  apsilan-
kymas Lietuvoje.

Pristatymo metu suvalkiečių drau-
 gijos Vilniuje vardu kalbėjusi aktorė ir
režisierė Aldona Čepaitytė-Sipienė taip
pat sveikino su gerai atliktu darbu,
sakė, kad toks leidinys jau seniai buvo
labai reikalingas bei linkėjo pratęsti
pradėtą darbą.

„Susipažinusi su šiuo albumu, pa-
sidžiaugiau ir tuo, kad visi tekstai la-
bai gerai išversti į anglų kalbą. Ka-
dangi beveik visą gyvenimą praleidau
Amerikoje, tai žinau, kad kartais pras-
tas vertimas gali viską sugadinti. Jums
pavyko šito išvengti”, – sakė šių eilučių
autoriui pristatyme dalyvavusi etno-
logė, iš Sūduvos krašto kilusio poeto
Kazio Bradūno dukra Elena Bradū-
naitė-Aglinskienė. 

Albumo tekstus į anglų kalbą ne-
atlygintinai išvertė Airijoje gyve nantys
buvusi marijampolietė Virgi nija Zu-
brickienė ir Dorcha Lee. Ge gu žės pa-
baigoje Marijampolėje bus minimos
Miesto dienos, kurios visada sulau-
kia nemažai užsieniečių – garbiau-
siems svečiams Marijampolės savi-
valdybės atstovai padovanos po naująjį
albumą.  

Renginiyje apsilankė ir poeto K. Bradūno
dukra Elena.
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Kiekvieno nuteistojo istorija Lu-
kiškių kalėjime turi savo
skausmo svorį. Ne visi jie seri-

jiniai žmogžudžiai, priklausę nusikals-
tamoms grupuotėms. Yra ir žmonių,
kurių nusikaltimai buvo išprovokuoti,
jie padarė nusikaltimus, peržengdami
būtinosios ginties ribas. Pavyzdžiui,
ankstyvosios privatizacijos laikotarpiu
Lietuvoje, kai buvo labai daug reketi-
ninkų, buvo ne vienas atvejis, kai, ne-
apsikentęs šantažo, verslininkas nu-
šovė reketuotojus ir buvo nubaustas ka-
lėti iki gyvos galvos. Yra nuteistųjų,
kurie kali už nusikaltimus, padarytus
šeimoje. Tai dažniausiai nusikaltimai,
į kuriuos pastūmėjo baisios socialinės
ar psichologinės sąlygos, kuriomis jie
gyveno. Jie mėgino, kaip suprato, pa-
lengvinti savo ar tų, kuriuos mylėjo,
dalią. 

Šių žmonių kančia skatino vėl ir
vėl sugrįžti į šią neviltimi persunktą
vietą. 

Prieš Velykas ir Kalėdas su Ber-
nardinų parapijos žmonėmis lankyda-
vome kameras nešdami dovanėles. Tai
puiki galimybė pasiekti ir  tuos, kurie
niekada neateina nei į šv. Mišias, nei į
maldos grupeles. Mažyčių 7 kv. m būstų
„dizainas” puikiai atspindėjo jų gy-
ventojų vidinį pasaulį. Čia buvo jų ma-

žytė erdvė, kur reikėjo susikurti savo
vidinę laisvę tarp tų žaliai nudažytų
sienų. Kai kurie iš kalinčiųjų augino
kameroje žibutes, kai kurie išsiklijuo-
davo sienas savo mylimų žmonių nuo-
traukomis, kai kam net buvo leista au-
ginti gyvūnėlį, kad juodai neužgraužtų
lėtai slenkanti kalėjimo kasdienybė. 

Juk čia kalintieji net pasivaikščio-
jimų metu gali kvėpuoti tik priplėkusiu
kalėjimo oru, tačiau negali pasi-
džiaugti nei medžiais, nei gėlėmis, nei
paukščiais...

Viename laiške nuteistasis man
rašė: „Kai buvau išvežtas į ligoninę,
pirmiausia pamačiau langą. Ilgai ilgai
stovėjau kaip užhipnotizuotas prie jo
ir godžiai gėriau į save dangų, medžius,
praeinančių žmonių veidus...” 

Kalėjime nėra langų, nėra nei žo-
lės, nei medžių, o nuteistieji yra užda-
ryti metalinėse dėžutėse kaip konser-
vai – iš jų, matyt, niekas nesitiki ,,pa-
daryti” žmonių. Svarbu uždaryti kaip
pavojingus gyvūnus ir atriboti nuo vi-
suomenės.

Matyt, sunkiausia kalėjime pakelti
atsiskyrimą su artimiausiais žmonė-
mis, su kuriais net per pasimatymus
nuteistieji bendrauja tik per „akva-
riumo” stiklą. Negali jų nei paliesti, nei

apkabinti... Kalėdos ir Velykos taip pat
praeina dažniausiai vienišai savo 7
kvadratiniuose metruose. Tik Kristus
ateina į jų vienatvę ir kartu laužia baltą
kalėdaitį tą visiems švenčiausią Kūčių
naktį. Vėliau jiems būna daug
džiaugsmo, kai mes juos aplankome ir
kartu švenčiame Kalėdų ar Velykų Mi-
šias, vaišinamės agapėje ir kartu daly-
vaujame koncerte. Dažnai ir patys
mūsų įkalinti broliai suruošia mums
netikėtų dovanų – rūpintojėlius iš duo-
nos, nuostabias popierines gulbes ar
dar kažką nuostabaus, kas parodo jų
neišsakytą dėkingumą.  

Čia kiekvienas žmogus, kuris juos
aplanko, yra aukso vertės, o laiškas yra
brangiau už kasdieninę duoną. Dau-
guma lankančiųjų nuteistuosius kalė-
jime su kai kuriais iš jų bendrauja ir
laiškais. Šių dienų pasaulio žmonės la-
bai susiaurino savo bendravimą iki
SMS žinučių ar greitų elektroninių
laiškų. Zonoje yra kitos taisyklės, čia
užkonservuota praeitis, kur bendravi-
mas vyksta per gyvus laiškus – juose
visa jausmų jūra, visa emocijų spalvų
gama, visą save ant popieriaus išliejęs
anapus spygliuotos tvoros įkalintas
žmogus. 

Kai tekdavo nuteistuosius lankyti
per šv. Mišias ar „alfa” kursus, maldos

grupeles, kai kurie iš jų atsi-
verdavo ir papasakodavo savo
gyvenimus. Dauguma iš jų la-
bai stokojo meilės savo šei-
mose, kai kuriuos iš jų ap-
skritai augino gatvė ir gatvės
gaujų įstatymai, daugelis čia
turėjo baisias iš šeimų atsi-
neštas patirtis. Jiems kaip
vaikams buvo didelis porei-
kis į kažką atsiremti, būti pri-
imtu, išklausytu ir mylimu.
Kai kurie paliudijo, kad jei
nebūtų patekę į Lukiškes, iki
šiol braidžiotų po pasaulio
purvus ir niekada neieškotų
Dievo. Kalėjimas kai kuriems
tapo naujo gyvenimo pra-
džia, kai kurie čia priėmė
krikštą, pradėjo skaityti šv.
Raštą. 

Vienas stiprus liudiji-
mas per „alfa” kursus buvo vieno jauno
vaikinuko, nužudžiusio savo abu tėvus.
Jis dažnai abejingai žiūrėdavo į Lukiš-
kėse vykstančias šv. Mišias, jo širdis
tarsi Dievui buvo uždaryta. Tačiau
kartą įvyko stebuklas, kai „alfa” grupės
nariai meldėsi už jį susitikimo metu.
Jaunuolis pradėjo verkti, jo veidas per-
simainė ir jis pasakė tokius žodžius:
„Jei būčiau anksčiau sutikęs Dievą, to-
kių baisių dalykų būčiau nepadaręs”.
Šio vaikinuko liudijimas yra kaip ženk-
las, kad Dievas ieško kalėjime sielų, čia
nėra žmonių, kurie yra nurašyti dėl
savo didelių nuodėmių. Juk ir Kristus
pirmąjį į Dangų pasiėmė su savimi
žmogžudį Latrą, kabėjusį kartu su juo
ant kryžiaus.

Šis Dievo meilės ir rūpesčio ženk-
las buvo šv. Teresėlės iš Lisieux relik-
vijų į Lukiškes atvežimas 2007 m. Ji
taip pat gyveno savo neilgą gyvenimėlį
tam tikro tipo kalėjime – tarp keturių
Karmelio vienuolyno sienų, kur taip
pat buvo ir drėgna, ir šalta, ir tamsu.
Jau Karmelyje ji troško gelbėti sielas,
dar vaikas būdamas išmeldė žmogžu-
džiui Pranziniui atsivertimą prieš jo
mirtį. Tad Teresėlė norėjo ir čia Lukiš-
kėse išlieti savo rožių lietų ir taip buvo
gražu, kai visi nuteistieji iki gyvos gal-

vos ėjo prie relikvijoriaus, dėjo rankas
ir meldėsi taip kaip mokėjo, kaip su-
grubusios sužeistos širdys jiems liepė.
Tą dieną iš tiesų šie mirusiųjų namai
atgijo. Niekas nežino kokias malones
šv. Teresėlė išmeldė čia įkalintiems
Dievo vaikams.

Kalėjimo patirtis man davė labai
daug, čia sutikau tikrai daug gražių
žmonių, kai kurie iš jų tapo labai arti-
mais draugais, su kuriais galiu dalintis
savo tikėjimu. 

Kartais netgi jų tikėjimas mane pa-
stiprina. Dar vis jaučiu troškimą, kad
daug brolių čia gyvenančių neviltyje,
neturinčių Dievo širdyje, atrastų savo
tikrąją gyvenimo šviesą. Norėčiau būti
tik įrankis Dievo rankose, kad mano
gailestingame žvilgsnyje įkalintieji bro-
liai atpažintų jiems atleisti trokštantį
Kristų.

Pagaliau yra dar vienas svarbus
dalykas, apie kurį turime kalbėti.
Bausme kalėti iki gyvos galvos nuteis-
tieji labai skirtingi žmonės. Mano įsiti-
kinimu, reikalinga vidinė diferencia-
cija, ir čia jau yra įstatymo netobulu-
mas. Viliuosi, kad galbūt kitas Seimas
atras valios patobulinti įstatymą, ir jis
bus teisingesnis. Dabartinius nuteis-
tuosius iki gyvos galvos galima su-
skirstyti į kelias kategorijas. Yra tie nu-
sikaltėliai, kurie darė sunkius nusi-
kaltimus, patys priklausė nusikaltėlių
grupuotei (tokių poelgių socialinės ar
psichologinės priežastys taip pat yra

gan nevienareikšmės). Tačiau yra ir
žmonių, kurių nusikaltimai buvo iš-
provokuoti. Trečia kategorija nuteis-
tųjų kali už nusikaltimus, padarytus
šeimoje. Tai baisiai sužeisti žmonės. Jie
neturi nieko bendro su nusikaltėlių pa-
sauliu. Taip, formaliai jie buvo pakal-
tinami, kai vykdė nusikaltimus. Tačiau
akivaizdu, kad į nusikaltimus juos at-
vedė nenusakomos vidinės dramos.
Daug žiniasklaidoje kalbėta apie Bru-
žaitę-Jonaitienę. Viešoje erdvėje buvo
daug nesveiko smalsumo ir radikalaus
pasmerkimo, pasibaisėjimo. Tačiau ir
šiuo atveju pirmiausia turime susi-
mąstyti: kas turėjo vykti motinos šir-
dyje, kokį pragarą ji turėjo išgyventi,
jei ryžosi nužudyti savo vaikus? Lan-
kiausi pas Bružaitę ir ateityje dar lan-
kysiuosi. Kalbėjausi su ja, žinau, kad
per 17 įkalinimo mėnesių ji gavo 238
laiškus. Tai labai daug. 

Lukiškių kalėjimas yra Vilniaus
miesto centre. Jo pastatymo laikais,
1904 metais, tai buvo pats moderniau-
sias Europos kalėjimas. Dabar – turbūt
pats prasčiausias arba bent jau vienas
iš prasčiausių. Ačiū Dievui, dabar ka-
lėjime yra daugiau įvairių ir krikščio-
niškų, ir psichologinių grupių kali-
niams, bet iš esmės žmogus gyvena ne-
žmoniškoje aplinkoje. Ir jeigu jis gy-
veno nežmoniškoje aplinkoje ir iki ka-
lėjimo, tai iš kur jam tada semtis jėgų
keistis? 

Prasideda 64-osios 
Š. Amerikos lietuvių sporto žaidynės

Dar 1951-aisiais Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto są-
jungos (ŠALFASS) pirmtakas Vyriausiasis fizinio auklėjimo ir sporto ko-
mitetas (VFASK) surengė pirmąsias Š. Amerikos lietuvių sporto žaidynes

Toronte, kurios ir tapo puikia pradžia jau daugiau kaip pusę amžiaus stam-
biausios išeivijos lietuvių sporto organizacijos rengiamoms kasmetinėms spor-
tinėms šventėms. Prieš keletą metų seniausias „Klevo lapo” šalies lietuvių spor-
to klubas „Vytis” surado tinkamiausią formą paminėti savo 60-ąjį jubiliejų: 2008
m. Kanados lietuvių „sostinėje” suorganizuota 58-ąja tapusi ŠALFASS kasmetinė
sporto šventė. Prabėgus dar penkeriems metams į Torontą vėl suvažiuoja stip-
riausios JAV ir Kanados lietuvių mėgėjų krepšinio komandos – šį savaitgalį 64-
ąsias žaidynes čia rengia kitas ne mažiau žinomas mūsų tautiečių sporto klu-
bas ,,Aušra”. Be jaunių (iki 18 m. amžiaus), vyrų ir moterų krepšinio (viso už-
siregistravo 19 komandų iš visos Šiaurės Amerikos) organizuojamos stalo te-
niso (Mississauga ,,Anapilio” kankinių šventovės salėje) bei šaudymo varžy-
bos (kaimyniniame Hamiltone – vykdo žūklautojų ir medžiotojų klubas
,,Giedraitis”). Visus prijaučiančius Amerikos lietuvių sportiniam judėjimui ma-
loniai kviečiame prisijungti prie sporto šventės dalyvių bei ateiti ,.pasirgti” už
savo palaikomas krepšinio komandas, taip pat atvykti į penktadienio, gegu-
žės 23 d., susipažinimo vakarą prie Toronto lietuvių namų esančioje ,,Lokio”
užeigoje bei tradicinę šeštadienio, gegužės 24 d., ŠALFASS sporto šventės va-
karonę ,,Lokyje” nuo 8 val. v. Sekmadienio rytmetį, 9 val., Prisikėlimo parapi-
joje bus aukojamos specialios pamaldos žaidynių sportininkams. Vyrų krep-
šinio pirmenybės prasidės penktadienio vakare 7:15 val. Humber College La-
keshore abiejų Toronto komandų – ,,Aušros” bei ,,Vyčio” susitikimu. 

Iškilus papildomiems klausimams, kreipkitės į 64-ųjų ŠALFASS metinių žai-
dynių organizatorių Stasį Kuliavą mob. tel. 416-529-7826 arba el. paštu s.ku-
liavas@gmail.com. Atnaujinti visų varžybų tvarkaraščiai skelbiami oficialioje
mūsų Sąjungos svetainėje www.salfass.org.

ŠALFASS info

Septyneri tarnystės metai
Lukiškėse (II)

RENATA ŽIŪKAITĖ

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų 

lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.
Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 

tel: 773-585-9500 
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Krovinių pervežimo
kompanija ieško

patyrusio dispečerio. 
Tel. 224-619-7312

SIŪLO DARBĄFOR SALE

Vidmantas J. Prikockis, gyvenantis Kirtland, OH, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame, kad mus skaitote ir
remiate.

Felicia Pliura, gyvenanti Racine, WI, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

Danutė Januta, gyvenanti Berkeley, CA, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiausiai dėkojame už suteiktą
finansinę paramą.

Pranutė Skruodienė, gyvenanti Lemont, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu  atsiuntė 50 dol. Labai ačiū už paramą.

Klemensas Pivoriūnas, gyve nantis Riverdale, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Ačiū, kad mus skaitote ir finan-
siškai remiate.

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSLiŲ LiGOSChirUrGAi

ViDAUS LiGOS 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ LiGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
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

Pigiai parduodu
naują „full” dydžio lovą su

čiužiniu ir rėmu.
Tel. 312-492-8795

JAUNIMO CENTRO RĖMĖJAI 2013.05 – 2014.04
$26,232.00 Asta Veličkaitė (palikimas)
$10,000.00 Lietuvių Fondas
$5,000.00 JC Moterų Klubas
$1,200.00 Patricia Nelia Paulauskas
$1,000.00 Arūnas Povilas Paliulis, Donatas Januta
$500.00 Gražina Santoski, Jonas/Laima Šalčius
$400.00 Nemira Šumskienė, Zita Baltramonas
$360.00 Aldona Šmulkštienė
$340.00 Vaclovas/Margarita Momkus
$300.00 Augusta Saulys
$250.00 Antanas/Viktorija Valavičius
$230.00 Vladas/Raminta Sinkus
$200.00 Aldona Rekašius, Chicago Lithuanian Women’s Club, Daniel/Vida Marks, 

Lithuanian Club of Taurage
$180.00 Juozas/Daila Liubinskas
$170.00 Vitalis Lembertas
$160.00 Cicero Lith. Hunt&Fish Club
$150.00 Jonas/Ruta Spurgis, Julius/Regina Matonis, R. John Rapsys, 

Rimantas/Jūratė Grabliauskas, Vincent Lukas
$145.00 Brighton Parko LB, Milda/Viktoras Šatas
$140.00 Marija Remienė, Stasė Bacevičius
$130.00 Algis/Violeta Paulius, Gražina Šeduikis Joyce, Irena Dirda, Jurgis/Viligailė 

Lendraitis
$120.00 Dalia Stankaitienė, Vaclovas/Asta Maria Kleiza, Victoria Pikelis
$110.00 Emilija Pretkelis, Marija/John Utz
$105.00 Danguolė Bartkus
$100.00 Ada Sutkuvienė, Amer. Lith. Retired People Assoc. of Chicago, Atlantic 

Express Corp., Birutė Bulota, David Yerkes & Sons, Elena Jasaitiene, 
Gediminas Balanda, Irena/Jonas Valaitis, Juozas/Bronė Mikulis, Kastytis A. 
Jucas, Leonas/Dalia Šulas, Lithuanian Scouts Assn Inc, Nijolė Bražėnas, 
Pranciškus Ivinskis, Sigita/Gediminas Damašius, Sofija Džiugas, Stasys 
Strašius, Vidmantas Raišys, Viktoras/Rūta Jautokas

$ 90.00 Algis/Dalė Lukas, Henrikas/Ilona Laucius
$ 80.00 Edmundas/Erika Brooks, Elegijus Kaminskas, Elena Wasilewski, Jolanta 

Latvys, Kęstutis/Dalia Ječius
$ 75.00 Faustas/Theresa Strolia, Romualdas Kriaučiunas, Sophie Dameika
$ 70.00 Aldona Venckūnas, Algis/Juratė Norvilas, Birutė Lintakas, Dainius 

Grabliauskas, Halina Bagdonienė, Ramunė Kubilius, Rimas/Pranutė 
Domanskis, Stepas Stankovičius, Teodoras/Ritone Rudaitis

$ 64.00 Salomėja Daulienė
$ 60.00 Algimantas/Stasė Damijonaitis, Gražina Damijonaitis, Ina Čygaitė-

Nicewander, Janina Miknaitis, Kostas/Vida Stankus
$ 55.00 Alex/Dana Vitkus, Genovaitė Karsokas, Kęstutis Keblys, Vytautas 

Markevičius
$ 50.00 Agnes Bigelis, Ana Jonas, Antanas/Rita Rašymas, Audronė Tamulienė, 

Birutė Kožicienė, Bronius Nainys, Dalia/Jurgis Anysas, Elena Majauskas, 
Frauke Uogintas, Genė Miglinas, Janina/Feliksas Bobinas, John/Gražina 
Rimkūnas, Jonas  Ulevičius, Jonas/Ona Daugirdas, Jurgis/Danutė 
Vidžiūnas, Kazys Ambrozaitis, Kęstutis/Birutė Tautvydas, Laima/Victoria 
Milaitis, Liuda Butikas, Marytė Vizgirda, Ona Čepelė, Paulius/Birutė Gylys, 
Ramona Grigorio-Sleivys, Ramūnas/Danguolė Vanagūnas, Rimantas 
Vaitkus, Robertas/Gailė Vitas, Romuald Nakas, Rūta Daukus, Ruta Dudzik, 
Silvija Aleksiūnas, Suvalkiečių draugija, Valentina Gudis, Vida Šilas, 
Zarasiškių klubas

$46.00 Joseph P. Kalvaitis
$45.00 Vitas Daulys
$40.00 Alfreda Daubaris, Antanas Brizgys, Arvydas/Daiva Barzdukas, Birutė 

Zaksas, Dalia Saulys, Jonas Krutulis, Juozas Mačiulaitis, Marija Kriaučiūnas,
Mindaugas   Prackaila, Mindaugas/Aldona Bielskus, Ramūnas Širvelis/Asta
Spurgis, Ramunė Papartis, Stasė/Daiva Petersonas, Vytautas/Aldona 
Čepėnas

$35.00 Aleksas Lauraitis, Marija Kapačinskas
$30.00 Aldona Kavaliūnas, Algirdas Čepėnas, Algirdas/Aušra Saulis, 

Antanas/Emilija Paužuolis, Asta Skripkauskaitė, Birutė C Baldauskas, Dinas
Aleksonis, Dr. Joana Danilevičienė, Elena Lapėnas, Eugenija Kolupailaitė, 
Felix/Dana Lukauskas, Ignas/Birutė Navickas, Irena  Kerelis, Jeronimas 
Gaižutis, Jonas/Jūratė Variakojis, Jonas/Nijolė Kučėnas, Jonas/Valerija 
Pleirys, Julija Smilga, Ksavera Jančys, Nijolė Remeikis, Petras/Laima 
Aleksa, Pilypas Narutis, Romas/Birutė Viskanta, Rugilė Slapkauskas, Sofija 
Jelionis, Stasė Mikelevičius

$ 28.00 Alfonsa Pažiūra
$ 25.00 A. Lingis, Algirdas/Raminta Marchertas, Danguolė Ilginis, Emma Petraitis, 

Gražina Kenter, Juozas/Birutė Kasperavičius, Narimantas/Janina Ūdrys, 
Povilas S. Žumbakis, Esq., Rimantas Bitėnas, Sigita Tomkus

$ 24.00 Emilija Pakštienė
$ 20.00 Albertas Kerelis, Aldona Buntinas, Aldona Prapuolenis, Andrew/Alice 

Rasutis, Aniceta Giedraitis, Dalia Urbutis, Danguolė Jonaitienė, Irma 
Laisvėnaitė, Juozas/Reda Ardys, Kęstutis/Astra Bileris, Klemensas 
Stravinskas, Kristina Petraitienė, Laima Apanavičienė, Laima P. 
VanderStoep, Lilija Gelažis, Linas Marganavičius, Marija Neniškis, 
Marija/Jūratė Arštikys/Medziak, Neringa Aleksonis, Ona Gradinskas, Reda 
Blekys, Regina Taunys, Saulius Lisauskas, Sigi/Liz Nagys, Sophia Cibas, 
Stefa Kisielius, Teodoras/Irena Mitkus, Vaclovas/Vanda Mažeika, Vanda 
Kaunas, Vytautas Jonaitis

$ 10.00 A./B. Kuras, Alvina Giedraitis, Antanas Saulaitis, SJ., Antanas/Dalilė 
Polikaitis, Constantine Kliorys, Dalia Puškorius, Diana/Joseph Noreika, 
Edmund T./Sarah Mitchell, Irena/Sabina Ancerys, Julia Vailokaitis, 
Kazys/Danuta Razma, Laima Urbanowicz, Liucija Beržinskas, Loreta 
Timukiene, M./L. Petronis, Mary Collins, Nijolė Dėdinas, Nijolė 
Pupienė/Suktinis, Regina Petrutis, Rimvydas Miliūnas, Sofija Žukas, Tadas 
Mickus, V./T. Urbaitis, Vladas/Valeria Plepys

$5.00 Augustas Warnas
$4.00 Marta Ruikis
$2.00 Richard Urnezis

� Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Gali pakeisti, išleisti
atostogų. Tel. 630-670-0813.

� Ar jūs turite vasarnamį Michigan
(Union Pier, New Buffalo, t. t.), kuris ne-
naudojamas? Jei norite išnuomoti vasa-
ros savaitgaliams (arba ilgesniam laikui)
visą namą arba tik kambarį, prašau skam-
binkite tel. 773-818-3981.

� 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 žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mi-

nimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais. Tel. 773-707-7902.

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

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo lietuvių ar rusų šeimo-
se. Geros rekomendacijos. 
Tel. 630-863-1168.
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Gegužės 13 d. Paryžiaus centre įsikūrusiame res-
torane „Atelier des Sens” Prancūzijos turizmo
bendro vėms buvo pristatyta Lietuva. Čia ren-

ginio svečių laukė dovana – natū ralaus lietuviško lino
prijuostės su siuvinėtais Lietuvos logotipais, ku rios
iškart buvo išbandytos gaminant lietuviškus val-
gius. 

Dviem prancūzams – restorano šefams padedant,
buvo gaminami Lie tuvos kulinarinio paveldo patie ka-
lai: šaltibarščiai, juodos duonos desertas, virtinukai
su mėlynėmis (šaltanosiai) ir desertas tinginys. Lie-
 tuviškų patiekalų degustaciją be konkurencijos laimėjo
šaltibarščiai, kurie prancūzus intrigavo ne tik ryš kiai
rožine spalva, bet ir skoniu. Jiems teko daugiausia dė-
mesio, ko mentarų ir fotografijų. 

Be renginio svečių gaminamų patiekalų ant lie-
tuviško kulinarinio paveldo stalo svečių laukė šako-
tis, skilandis, varškės ir obuolių sūriai, mėsos už-
kandžiai, kelių rūšių juoda duona. 

Gegužės 14 d. į Lietuvos amba sadoje Londone su-
rengtą Lietuvos turistinio potencialo pristatymą rin-
 kosi apie 30 kelionių organizatorių ir dar tiek pat tu-
rizmo temomis rašan čių žurnalistų. Britams buvo pri-
sta tytas kultūrinis, sportinis, medicininis turizmas ir
– vėlgi – lietuvių kulinarija. Renginio dalyviai buvo vai-
šinami bulviniais blynais, silke pataluose, šimtalapiu,
meduoliniais grybukais ir kitais patiekalais, bet juos,
kaip ir prancūzus, labiausiai suža vė jo lietuviški šal-
tibarščiai. 

Pastarieji patenka į skaniausių Europos patiekalų
TOP trejetuką Eu ropos Parlamento organizuojamuose
rinkimuose „A Taste of  Europe”. Lie tu  vai atstovau-
jantys šaltibarščiai šiuo metu yra antri, o nusileidžia
tik bulgariškoms Šopska salotoms. Euro pos Parla-
mento „Facebooko” puslapyje galima balsuoti už pa-
tikusį receptą, ir raginama jį išmėginti laukiant rin-
kimų rezultatų. Žemėlapyje prie kiekvienos valstybės
pateikiamas patiekalas bei jo receptas. Antradienio
duomenimis, prie šaltibarščių „patin ka” paspaudė 2
tūkst. 216 socialinio tinklalapio vartotojų. Pirmojoje
vietoje esančios Bulgarijos salotų receptas pel nė 14
tūkst. 158 „patinka”. Trečio jo je vietoje – Rumunija, ku-
rios saldūs kopūstų suktinukai Sarmale pelnė 994 „pa-
tinka”. Latvių sluoksniuoto duonos deserto receptas
gavo 402, o estų šprotų su duona receptas – 437 „pa tink-
a”. „Europos skoniai” ska tina europiečius švęsti rin-
kimus su sibu riant ir ragaujant skirtingų šalių re-
ceptus. 

Balsavimas už skaniausią Eu ro pos patiekalą iki
gegužės 25 d. vyksta socialiniame tinklalapyje „Face -
book”:http://epfacebook. eu/taste ofeurope

Šaltibarščių receptas

Čia pateikiamas šaltibarščių re ceptas – gana tra-
dicinis (jeigu toks iš viso yra, nes kiekvienas juos ga-
mina pagal savo ir savo šeimos skonį). Jam pagaminti
reikės: 

Reikės: 1 litro kefyro arba pasu kų, 1 stiklinės šal-
to virinto vandens, 2 virtų burokų, 2 agurkų, 1 puodu-

ko svo   gūnų laiškų, 2 kietai virtų kiauši nių, druskos, pi-
pirų, šaukšto grieti nės, krapų

Sutarkuokite burokus, supjaus tykite agurkus,
svogūnų laiškus, su maišykite su kefyru ir vandeniu.
Pa gal skonį pridėkite druskos, pipi rų, pabarstyti kra-
pais, papuoškite grieti ne ir kiaušiniu. Valgykite su
karšto mis virtomis bulvėmis. Proporcijas ga lima
keisti pagal skonį – daugiau bu rokėlių, mažiau van-
dens, daugiau druskos, o gal net lašelį acto dėl rūgš-
 ties.  Viskas tinka, jeigu tik jums pa tinka!

Bet štai žinoma kulinarinių laidų vedėja Beata Ni-
cholson siūlo žengti drąsų žingsnį į šoną ir išbandy-
ti jos iš  radimą – 

Šaltibarščius su „Vytautu”

Ji pasakoja: Neslėpsiu ir būsiu at vira – aš labai
mėgstu mineralinį vandenį ,,Vytautas”. Nuperku jo tik-
rai daug. Matyt geriausiai gyvenime jaus čiausi, jei tu-
rėčiau kraną, iš kurio nuo  lat bėgtų burbuliuojantis ,,Vy-
tau tas”... Todėl negaliu nepasidalinti su jumis nesenu
,,Vytauto” atradimu, ku ris pas mane atkeliavo per drau-
gus  ir pažįstamus, kaip visada ir būna – šaltibarščiai
su ,,Vytautu”. Šaltibarš čiai su ,,Vytautu”!!! Kąąą??? Tai-
gi mes ėmėmės šito eksperimento beveik su baltais cha-
latais, bet, žinokite, be reikalo – šaltibarčiai su ,,Vy tau-
tu” iš kart pavyko ir net pakėlė juos į visai ki tą lygme-
nį – jie pasidaro tokie gai vūs, lengvi su vos juntamu ma-
loniu burbuliuku.

Jums reikės:
1 litro riebaus kefyro, 0,5 litro ,,Vy tauto”, 4 nedidelių

virtų burokėlių ar ba marinuotų burokėlių pagal sko-
 nį, 2 agurkų (galima daugiau), kuo dau giau krapų, 2
šaukštų balto vyno ac to, žiupsnelio cukraus, druskos

Priedai pagal skonį:
virtų kiaušinių (7–8 minutės lėto virimo), laiškinių

svogūnų

Smulkiai supjaustome burokė lius, agurkus nu-
lupam ir smulkiai, gražiai ir tvarkingai supjaustome. 

Viską dedame į puodą, pilame ke fyrą, tada jau dos-
nia ranka žeriam kra pus ir dabar jau remontuojam
skonį – dedam druskos, tada pilam ac telio, truputėlį
cukraus (arba agavos sirupo), tegul būna stipraus ryš-
kaus skonio, nes kai įpilsite „Vytauto” viskas atsiskies
ir palengvės. Jei šiems šaltibarščiams naudosite ma-
ri nuotus burokėlius, tai pirmiausiai viską sumaišę su
kefyru, įpilkite  pa siūlytą kiekį  „Vytauto” (1 litras ke-
 fyro su 0,5 litro „Vytauto”), lengvai pa maišykite ir pa-
ragaukite. Gali bū ti, kad jūsų skoniui to visai pakaks
„Vy tauto” šaltibarčiams suteikto sūrumo, o burokė-
lių marinatas rūgštumo. 

Pabaigai, aišku, ant vir šaus pabarstom krapų.
Prieš  šių  šaltibarš čių bent jau man bulvių netrūks-ta.

Parengta pagal internetinę žiniasklaidą

MŪSŲ  STALUI

Lietuvių „Chocolate Naive”
iškovojo Europos auksą

prestižiškiausiuose šokolado
apdovanojimuose

Lietuvoje gaminamas juodasis šo koladas
su miško medumi iškovojo Europos aukso me-
dalį nepriklausomame konkurse „Interna-
tional Cho colate Awards 2014”. „Chocolate
Nai ve” tapo pirmąja bendrove Baltijos šalyse
gavusi aukščiausią įvertinimą vadinamuose
šokolado „Oskaruose”, kurie įvyko savaitga-
lį Florencijoje.

„Visiems pasaulio šokolado gamintojams
‘International Chocolate Awards’ yra svar-
biau sias metų įvy kis. Tai išskirtinė proga
būti įvertintam geriausių konditerių, maisto
eks pertų ir žurnalistų. Mes iškovojome auksą
su juodojo šokolado plytele, pagardinta lietu-
višku biodinaminiu miško medumi. Todėl
mums, kaip lietuviams, tai dvi gubas apdova-
nojimas: ‘Chocolate Nai ve’ už šokoladą ir Lie-
tuvai – už me dų”, – sakė šios manufaktūros įkū-
 rė jas ir meistras Domantas Užpalis.

Tarptautinio konkurso dalyvius vertino
70 ekspertų komisija iš
viso pas aulio – nuo Itali-
jos ir Prancūzijos iki JAV
ir Japonijos.   Vertinda-
ma ga minius komisija lai-
kėsi tam tikrų skonio re-
ceptorių budrumo išsau-
gojimo reikalavimų: per

vieną sesiją ragavo ne dau-
giau kaip 20 plytelių. Ver-
 tintojai skonio pojūčio in-
tensyvu mą palaikė tarp ra-

gavimų užkąsdami polentą (specialią kuku-
rūzų košę) bei kitus priedus – duoną, obuolius,
krekerius ar tiesiog užgerdami vandeniu.

￼„Chocolate Naive” juodojo šokolado ply-
telė, pagardinta lietuvišku biodinaminiu miš-
ko medumi, laimė jo auksą.

Tai trečiasis pasaulinis įvertinimas už
„Chocolate Naive” gaminamą šokoladą. Lie-
tuviška manufaktūra iškopė į pasaulio fina-
lą „Interna tio nal Chocolate Awards 2013” bei
iško vojo bronzą „World Chocolate Awards
2013” konkursuose. Taip pat praėjusiais me-
tais lietuviai buvo pripažinti kaip geriausi pra-
dedantieji maisto ga mintojai „Next Organic
Berlin 2013” mugėje Vokietijoje bei gavo me -
tų prekės ženklo apdovanojimą Lietu voje už
pirmuosius rinkodarinius žingsnius.

„Chocolate Naive” – vienas iš 200 pasau-
lio šokolado gamintojų, kurių produkcijos ruo-
šimo ratas prasideda nuo kakavos pupelės.

Lietuvišką šokoladą jau įvertino tokie
prestižiniai prekybos centrai kaip „La Gran-
de Epicerie de Paris” Prancūzijoje, „Selfrid-
ges” Jungtinėje Karalystėje ar „Brian & Bar-
ry Mi la no” Italijoje. Taip pat „Chocolate Nai-
 ve” savo gaminius eksportuoja į to kias šalis
kaip Vokietija, Nyder lan dai, Švedija, JAV,
Japonija, Hong Kon gas, Kazachstanas ar Sin-
gapūras. 

Delfi

Europiečiams patinka šaltibarščiai
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www.draugas.org/mirties.html

ZITA BAGDŽIUS

Bėgant metams vis mažiau be lie -
ka žmonių, kurie saugojo ir
puo  se lėjo mūsų tautos verty-

bes, tradicijas, esant Lietuvai už gele-
žinės uždangos.

Balandžio 9 d., eidamas 97 metus,
mirė  Garbės šaulys, Vytauto Didžiojo
šaulių rinktinės narys Vladas Rastis.
Jis gimė Lietuvoje, Kėdainiuose.

Prieš pat Antrąjį pasaulinį karą
Vladas įstojo į Lietuvos kariuomenę.
Sovietinei Rusijai okupavus Lietuvą
ir prasidėjus karui buvo paimtas į  16-
tą lietuvišką diviziją.

Rusijoje karo mūšiuose buvo ne-
 sunkiai sužeistas ir pateko į vokiečių
armijos nelaisvę. Gyvybę jam išgel-
bėjo tai, kad vilkėjo Lietuvos kariuo-
 menės uniformą ir, kaip jis pats saky-
davo: „Mane nuo mirties ir visų pa-
vojų saugo Vilniaus Aušros Vartų
Dievo Motina, kurios paveikslėlį ne-
šioju su savimi visą gyvenimą”.

Grįžęs į Lietuvą dirbo geležinke-
liečiu. Karo pabaigoje pateko į Vo kie-
ti ją, amerikiečių zoną, įstojo į JAV ar-
miją.

1949 m. Vladas jau su šeima emig-
ravo į JAV. Įsikūrė Čikagoje. Iki pensi-
jos dirbo viename darbe, išaugi no tris
sūnus.

Atkūrus Lietuvos Šaulių sąjungą
išeivijoje Vladas Rastis su žmona
Anele (mirusia prieš keletą metų) įsto -
jo į šaulių organizaciją. Buvo la bai pa-
reigingas šaulys, dalyvauda vo visose
lietuviškose šventėse, bu vo šau lių
vado pavaduotojas, gavęs ap dova noji-
mus.

Vladas Rastis mūsų atmintyje iš-
 liks kaip labai pastovaus, optimis tiš ko
charakterio žmogus, visiems da linan-
tis savo meilę ir šypseną.

Stasė Ramanauskienė, gyve nan ti Lemont, IL, dar metus skaitys
„Draugą”. Džiaugiamės, kad mus skaitote ir remiate atsiųsdama 50 dol.
Nuoširdžiausi padėkos žodžiai.

Alicia M. Solienė, gyvenanti Juno Beach, FL, pratęsė metinę „Drau -
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų dėka lietuviškas žodis skamba
tarp mūsų. Ačiū už paramą.

Vacys Slušnys, gyvenantis Detroit, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Danutė Paškonis, gyvenanti Eastlake, OH, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne viene-
rių metų paramą.

Adelė Vaitekūnas, gyvenanti Providence, RI, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad re -
miate lietuvišką spausdintą žodį.

Alfred C. Šaulys, gyvenantis Oceanside, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už su -
teik tą finansinę paramą.

Valerie Austras, gyvenanti Melrose, MA, dar vienerius metus drau-
gus su „Draugu”. Nuoširdžiai dėkojame už atsiųstą 50 dol. paramą.

Su giliu liūdesiu ir meile prisimename mūsų brangų ir nie-
 kuomet neužmirštamą Tėtelį, Senelį ir Uošvį, kurį Viešpats pa-
si šaukė Namo 2013 m. gegužės 27 d.

Šv. Mišios bus atnašaujamos 2014 m. gegužės 25 d. Švč. Mer-
 ge lės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje, Čikagoje,
ir Šv. Onos parapijoje, Lazdijuose, Lietuvoje.

Prašome gimines ir pažįstamus prisiminti a. a. Antaną savo
maldose.

Buvote mums meilė ir stiprybė – ilsėkitės Viešpaties ramybėje.

Giliai liūdinti šeima:
dukterys Joana,

Ramutė ir Teresė su šeimomis

„Dievas taip pamilo pasaulį,
jog atidavė savo viengimį Sūnų,
kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų,
bet turėtų amžinąjį gyvenimą.”

Jn 3. 16

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
ANTANAS DRŪTYS

Šaulys Vladas Rastis

A † A
STEFAI KISIELIENEI

mirus, dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos
žodžius skiriame  dukrai dr. Jolitai Narutienei, jos vy-
rui  dr. Vytautui  Naručiui, anūkui Arui, sūnui dr. Pet-
rui Vyteniui Kisieliui, jo žmonai Daivai ir anūkams
Žarai, Sigai, Mantui, Zigmui ir Žibai bei kitiems gi-
minėms ir artimiesiems.

Irena ir Mečys Šilkaičiai
Rasa ir dr. Raimundas Šilkaičiai

Edmundas Šilkaitis

Brangiai Cicero lietuvių parapijos narei

A † A
STEFAI KISIELIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai dr. Jolitai  ir
sūnui dr. Petrui Vyteniui, jų šeimoms bei artimie-
siems.

Cicero Šv. Antano lietuvių parapijos
kavutės lankytojai  ir 

Cicero Lietuvių Bendruomenės
apylinkės nariai

Anelė ir Vladas Rasčiai                                                                          Asmeninio archyvo nuotr.

Vladas Rastis
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Sveikinimai sėkmingai 
baigus universitetą!

Prenumeruokime ir skaitykime 
,,DRAUGĄ”!

� Balsavimas rinkimuose į Europos Par-
lamentą ir pakartotinis balsavimas Lietu-
vos Respublikos prezidento rinkimuose:
gegužės 23 d. nuo 10 val. r. iki 12 val. p.
p. ir nuo 2 val. p. p. iki 4 val. p. p., gegu-
žės 25 d. nuo 7 val. r. iki 12 val p. p. – LR
generaliniame konsulate Čikagoje; gegužės
24 d. nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p. ir ge-
gužės 25 d. nuo 9 val. r. iki 12 val. p. p.
– Pasaulio lietuvių centre Lemonte.

� Gegužės 23 d., penktadienį, 6:30 val.
v. Ateitininkų namuose, (1380 Castlewood
Drive, Lemont, IL) įvyks ,,Padėkos vaka-
ronė”, skirta Indrei Tijūnėlienei, kuriai ne-
seniai buvo įteiktas Gabrielės Petkevičai-
tės-Bitės atminimo medalis ,,Tarnaukite
Lietuvai”. ,,Saulutės” vaikų globos būrelis
maloniai kviečia visus ateiti ir kartu pasi-
džiaugti.

� Jaunimo centro Moterų klubas šį sek-
madienį, gegužės 25 d. po 10:30 val. r. šv.
Mišių Jaunimo centro koplyčioje visus kvie-
čia į kavinę pasivaišinti mieliniais blynais.

� Gegužės 26 d., pirmadienį, kviečiame
visus atvykti į Šv. Kazimiero kapines, kur
10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. At-
minimo dienos proga šv. Mišias aukos
kleb. Jaunius Kelpšas, kiti kunigai bei dia-
konai. Giedos jungtinis choras. Elektriniais
vargonais gros Paulius Jankauskas, giedos
Giedrė Sokas. 

� LR generalinis konsulatas New Yorke
gegužės 31 d. organizuoja konsulinę misiją
į Cape Cod, Massachusetts. Konsulinės
paslaugos misijos metu bus teikiamos ad-
resu 746 Lumbert Mill Rd., Marstons
Mills, MA 02648.                

� Gegužės 31 d., šeštadienį, vyks  JAV
Lietuvių Bendruomenės (LB) Vidurio Va-
karų apygardos metinis suvažiavimas.
Kviečiami LB apylinkių pirmininkai, val-
dybų nariai ir apylinkių metinio susirinkimo
metu išrinkti delegatai. Suvažiavimas
vyks  Pasaulio lietuvių centre, Lemonte
(14911, 127th St. Lemont, IL
60439), Maironio lituanistinės mokyklos
didžiojoje salėje (# 121), prie rytinio

įėjimo (E). Registracija – 9:30 val. r., su-
važiavimo pradžia – 10 val. r.

� Baltijos jėzuitų plėtros taryba kviečia
kartu stebėti pavasarinį paukščių gyve-
nimą. Iškylai vadovaus paukščių žinovas
Tadas Birutis. Susitikimas planuojamas
šeštadienį, gegužės 31 d., ryte. Norinčius
dalyvauti, prašome pranešti el. paštu: lith-
jesuit@hotmail.com arba palikti žinutę tel.
630-243-6234. Smulkesnė informacija
bus suteikta užsiregistravusiems.

� Birželio 1 d., sekmadienį, Ateitininkų
namuose ruošiama gegužinė. Pradžia 12
val. p. p. Jūsų lauks skanūs lietuviški pie-
tūs ir A. Barniškio atliekamos dainos, pui-
kūs pokalbiai bei diskusijos su naujais ir
senais draugais gaivinančiame ąžuolų pa-
vėsyje. Adresas:1380 Castlewood Dr., Le-
mont, IL 60439.

� ,,Egle’s Danceworld” studija kviečia
jus į Gimtadienio puotą 127 gatvėje! Sek-
madienį, birželio 1 d. PLC Riškus salėje.
Atvykite atšvęsti studijos 5-erių metų ju-
biliejų. Pradžia 2 val. p. p. Dėl smulkesnės
informacijos kreipkitės tel. 630-430-
4216. 

� Rugsėjo 13 d., šeštadienį, 5:30 val. p.
p. Lietuvių Fondo salėje, Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte. įvyks Audrės Budrytės
spektaklis ,,Une Baye”.  Visus maloniai
kviečia Giedros korporacija. ,,Une Baye”
yra anglų kalba parašytas ir atliekamas
monospektaklis, sukurtas pačios Aud-
rės. Jis pasakoja apie moters pastangas
per saviraišką meno paaulyje suteikti savo
gyvenimui daugiau prasmės. Sunkūs išgy-
venimai vaikystėje kartais padeda, kartais
apsunkina jos siekius. 

� Aurimas Matulevičius kviečia visas mer-
gaites ir berniukus į Vaikų vasaros sporto
stovyklą! Ji vyks nuo birželio 16 d. iki
mokslo metų pradžios PLC Riškus salėje.
Sportiniai žaidimai, fiziniai pratimai, poil-
sis ir ,,Kunigaikščių užeigos” pietūs! Dėl re-
gistracijos ir papildomos informacijos
skambinkite Aurimui Matulevičiui tel.630-
999-5312. 

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

www.draugas.org/kalendorius

Andrea Marta Janutaitė-Janu -
ta gegužės  19-tą baigė Yale
universitetą, matematikos ir

ekonomi kos kur są, įgydama summa
cum laude  baka lauro diplomą.  Už
akademinius pa sie  kimus Andrea bu -
vo priimta į Phi Beta Kappa moks lo
drau giją ir  gavo  stipendiją vykti  į
Bei jing (Kinija)  toliau gilintis į ki nų

mandarinų kal bą bei kultūrą, ku rias
ji studijavo gre ta   matematikos ir
eko nomikos. Ta čiau tolimesnes kinų
kalbos ir kul tūros studijas teko ati dė-
 ti, nes  Gold man Sachs bankas, ku ria-
me ji sta ža vosi praeitą vasarą kaip
praktikantė (,,intern”),  pasiūlė jai
darbą,  kurio at sisakyti buvo tiesiog
neįmanoma  (,,made her an offer she
couldn’t re fuse”). Tai gi, baigusi uni-
versi tetą, And rea pra deda dirbti cent-
rinėje Gold  man Sachs ban ko įstaigo-
je New Yorke.

Mokslo pabaigimo šventėje   And-
 rea buvo išrinkta viena iš dviejų Yale
universiteto Silliman College mar-

šal kų. Jai  teko didžiulė garbė su
maršal kos lazda vesti Silliman Col le-
ge studentus atsiimti universiteto
baigimo dip lomų. Universitete And-
rea buvo viena iš Ya  le Daily News Ma-
gazine redaktorių ir priklausė šaulių
ko man dai (Yale Pistol & Rifle Club),
kuri dalyvavo įvairiose varžybose,
pvz., prieš West Point, MIT ar kitus
universitetus.  

Jos pažintis su kinų kilmės stu-
dentais prasidėjo beveik anekdoti-
niu įvykiu, kai dvi kinės studentės
priėjo prie vieno Andrea draugo ir pa-
klau sė:  ,,Who is that girl?  She is in
all our classes.  We’re all afraid of  her.
She’s smarter than all of  us, and
she’s not even Asian!” (,,Kas ta mer-
gaitė?   Ji  yra vi sose mūsų klasė-
se. Mes visi jos bi   jome. Ji gabesnė už
mus visus, ir net nėra azijietė!”)  And-
rea sako, kad jos matematikos bei eko-
nomikos kla sėse gabiausi studen-
tai/studentės daž  niausiai buvo azi-
jiečių ir žydų kil mės.

Andrea gimė ir užaugo San Fran-
 cisce, CA, tėvelių Barbara Gansmil ler
ir Donato Janu tos šeimoje. Ji ir jos ke-
turios sesutės daug kartų lan kė si
Lietuvoje, visos kalba lietuviškai.
Andrea mama Barbara  taip pat yra
baigusi Ya le universitetą.   Andrea
se neliai – tai ra šytoja Petronėlė Orin-
 taitė, teisinin kas Kazys Januta,  Ant-
 ro jo  pasau li nio karo US Naval Intel-
 li gence kari nin  kė Margaret Gnau ir
vers lininkas Leo Gansmil ler.  Andrea
yra ketvirta Janutaitė, bai gusi univer -
 sitetą su pasižymėjimu. Jauniau sia
sesutė Orinta dar tik pradėjo lanky-
ti gim  naziją.  

D. J.

,,Pro Felikso dureles”
Pirmoji Dovilės Užubalytės-Zduoba naujos

kny gelės vaikams „Pro Felikso dureles” siunta
buvo išpirkta kaip mat! Ir štai į ,,Draugo” knygynė-
lį iš tolimosios Australijos atkeliavo dar vienas
siun tinys. Gražiai dailininkės Ados Sutkuvienės
iliust ruotoje knygutėje lietuvių kalba pasakojami
devynmetės Rimos ir jos šuns Felikso nuotykiai
pil noje paslapčių šalyje, tarp kalbančių gėlių ir
gyvūnų.  

Knygos kaina – 10 dol. (IL pridėtinės vertės
mo kestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.).
Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

Lietuvos ambasados taurės krepšinio turnyras, skirtas LR am-
basados JAV 90-mečiui, vyks birželio 7 d., šeštadienį, nuo 10 val.
r. iki 6 val. v. Southern Regional Technology and Recreation Comp-
lex, 7007 Bock Road, Fort Washington, MD 20744. Komandų

registracija – iki gegužės
25 d. el. paštu: rytupa -
krante@yahoo.com
arba tel. 203-895-
7147.

Vieta turnyre garantuo-
jama tik tiems, kurie
bus pilnai susimokėję
žai dynių mokestį ir at -
siun tę paštu savo žaidėjų
sąrašą.


