
,,Pareigos, kurios nesi-
baigia. Prezidento die-
noraščiai” – taip vadi-

nasi kitų metų pradžioje pasi-
rodysianti Prezidento Valdo
Adamkaus dienoraščių ir atsi-
minimų knyga, kurioje pasa-
kojama apie pastarųjų penkerių
metų Lietuvos politinio ir vi-
suomeninio gyvenimo įvykius.
Knyga planuojama pristatyti
kitų metų Vilniaus knygų mu-
gės metu.

Pasak knygos bendraauto-
riaus, žurnalisto Valdo Barta-
sevičiaus, nors naujasis leidinys
daugiausiai paremtas Prezi-
dento dienoraščiais, čia taip
pat galima atrasto jo sampro-
tavimų ir apmąstymų ne tik
apie nūdienos aktualijas, bet ir
apie politiko likimą bei žmo-
gaus gyvenimą. – 3 psl.
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Jei nori pailginti gyvenimą, trumpinki valgymą – Anonimas
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Konferenciją ,,Profesionalų
kelias” apžvelgiant – 5 psl.

Chorvedžių seminaras
Dainavoje – 7 psl.

Pasirodys nauja V. Adamkaus dienoraščių knyga

Spaudos konferencijoje leidykla ,,Tyto alba” pristatė savo naujienas.
Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Tarptautinio gyvybės mokslų forumo ,,Life Sciences Baltics 2014” dalyviai spaudos konferencijoje. Martyno Ambrazo nuotr.

Gyvybės mokslų forume Vilniuje –
Nobelio premijos laureatas

Rugsėjo 10 dieną Vilniuje prasidėjusiame di-
džiausiame Baltijos šalių gyvybės mokslų fo-
rume „Life Sciences Baltic 2014” paskaitą skai-

tys ir Nobelio premijos laureatas, amerikiečių bio-
chemikas Karry B. Mullis, šią premiją pelnęs už dabar
laboratorijose plačiai naudojamą būdą, padedantį
lengvai kopijuoti ir dauginti DNR segmentus. Renginyje
susitiks aukščiausio lygio vadovai, mokslininkai ir in-
vestuotojai iš viso pasaulio, kuriems aktualios nau-
jausios medicinos, farmacijos ir kitų sveikatos moks-
lų sričių technologijos, bendradarbiavimo bei verslo
plėtros galimybės.

,,Life Sciences Baltics 2014” forumo organizatoriai
ypač džiaugiasi, jog dalyvaujant tarptautinėse parodose
bei Lietuvos ambasados Japonijoje pastangomis pavyko
pradėti bendradarbiavimą su Japonijos bioindustrijos
atstovais. Šiemet konferencijoje pranešimus skaitys Ja-

ponijos ekonomikos ministerijos, Biopramonės de-
partamento vadovas Yoshihide Esaki bei Japonijos
mokslo skatinimo bendruomenės vykdomasis direk-
torius prof. Makoto Asashima. 

Pasak Lietuvos ambasadoriaus Japonijoje Egidijaus
Meilūno, tai, kad konferencijoje ,,Life Sciences Baltics
2014” dalyvauja aukšto lygio mokslo ir vyriausybinių
institucijų atstovų delegacija iš Japonijos, parodo, jog
Lietuvos pasiekimai gyvybės mokslų srityje yra gerai
žinomi ir vertinami pasauliniu mastu. 

„Aukšto rango asmenų dėmesys Lietuvoje vyks-
tančiam forumui – tai įrodymas, kad mūsų šalies gy-
vybės mokslų ir verslo sektoriuje glūdi didžiulis po-
tencialas. Tai patvirtina ir renginio dalyvių skaičius
– šiemet forume sulaukta daugiau kaip 1 000 dalyvių iš
40 skirtingų šalių”, – sakė ūkio ministras Evaldas Gus-
tas. – 2 psl.
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Po aktoriaus ir komiko Robin Wil-
liams savižudybės rugpjūčio 11 d.
Amerikoje nuvilnijo rašinių apie

depresiją, savižudybę ir psichines ligas
banga. Įdomios informacijos   rugsėjo 7
d. laidoje pateikė ir katalikų OSV sa-
vaitraštis. Noriu bent dalį ten išsakytų
minčių ir statistikos panaudoti šioje
skiltyje. 

Ši tragedija primena faktą, kad  dep-
resija yra liga, kuri gali turėti liūd nas
pasekmes. Depresija yra gy doma liga, nors visuo-
menė to pilnai nepripažįsta. Cituojamas kunigas
Charles Rubey, sakė, kad nusižudęs aktorius nebu-
vo bailys ar koks sava naudis, bet buvo desperacijo-
je.  Buvo plačiai žinoma, kad aktorius eilę me tų ko-
vojo su alkoholizmu ir narko tikais.

Dar labai neseniai į savižudybę buvo žiūrima
kaip į  kažkokį skanda lą, nuodėmę ar bailumą. Sa-
vižu džiams buvo draudžiamos katalikiš kos laido-
tuvės, galvojant, kad tuo be viltišku aktu buvo at-
stumta ar pa neigta Dievo malonė ir meilė, kad tie siog
jo atsižadėta. Vis daugiau žmo nių pradeda suprasti,
kad dažnai savi žudybė yra  ligos paveikto proto pa-
stangos atsiriboti nuo nepakeliamo psichinio skaus-
mo ar dvasinių kan čių. Diakonas Tom Lambert iš Či-
ka gos arkivyskupijos aiškina, kad  da bar Bažnyčia
savižudžiams suteikia tokias pat teises, kaip ir ki-
tiems mi rusiems. Jis OSV laikraščiui aiškino, kad
Bažnyčios nusistatymas dėl savi žudybių pasikeitė
daugiau sužinojus apie žmogaus smegenų veikimą
ir jo ryšį su savižudybe. 

Katalikų katekizmas ir toliau mo ko, kad savi-
žudybė prieštarauja prigimtam palinkimui gyvybę
branginti ir ją gerbti. Tad savižudybė yra priešinga
meilei sau ir pažeidžia arti mo meilę, nes nepateisi-
namai nu traukiami turėti santykiai su šeima, tau-
ta ir kitomis žmonių bendruome nėmis, kurioms as-

muo buvo įsipa reigojęs  („Katalikų katekizmas”, nr.
2281). Toliau katekizmas aiškina, kad savižudybė yra
priešinga meilei gy vajam Dievui. 

Dr. Greg Bottaro, kataliko psicho logo iš New Yor-
ko, galvojimu, savi žudybė yra savanaudiškas aktas,
ta čiau tai nereiškia, kad tas aktas buvo  diktuotas
laisvo pasirinkimo. Dr. Bottaro OSV laikraščiui
sakė, kad gilios depresijos paliestų žmonių laisva va-
lia gali būti sužalota. Jo manymu, savižudybė yra iš-
bujojęs atsito linimas nuo kitų. Kuo mes esame žmo-
niškesni, tuo daugiau gyvename kitiems. 

Katekizmas taip pat sako, kad sun kūs psicho-
loginiai sutrikimai, kentėjimai ar kankinimai gali
suma žinti asmens atsakomybę už savo sa vi žudybę.
Ten pat taip pat rašoma, kad Bažnyčia meldžiasi už
savižudžius („Katalikų katekizmas”, nr. 2283).  Ci-
tuojama ir Janice Benton, organizacijos: „National
Catholic Partner ship on Disability” vykdomoji di-
rektorė: „Depresija yra tikra liga, reika laujanti gy-
dymo ir negali būti  palikta tik maldai ar valingumui.
Tai yra kažkas, ko negalima nusipurtyti. Ta čiau sa-
vižudybė tebėra dėmė, pasun kinanti  depresija ser-
gančiųjų ir jų artimųjų padėtį”. 

„Reikia suvokti, kad depresija yra plačiai pa-
plitusi. Vienas iš ketu rių asmenų turi psichinę ne-
galią ir vienas iš 17 turi sunkią psichinę ne galią, bet
mes apie tai nekalbame, nes  tai yra stigma”, toliau

aiškina diako nas Lambert. Jo many-
mu, šeimoms ir parapijoms reikia su-
kurti patogias, prieinamas sąlygas, kur
asme nys, kenčianys nuo depresijos ir
psichinių ligų gali pasijusti saugiai.
„Kai žmogus yra psichiatriniame  sky-
 riuje, mes turime jį lankyti  kaip bet ką
kitą, esantį ligoninėje”, – pa ta ria diako-
nas. Panašiai mano ir minėtas dr. Bot-
taro: „Katalikų bendruo me nė turi pri-
pažinti  profesinio gydymo reikalingumą

psichinių ligų ir depresijos atvejais (…) Depresijos
ligos ignoravimas nėra skirtingas nuo at sisakymo
kam nors duoti kraujo transfūziją, kai jos reikia”.

Pernai metų pabaigoje „U.S. De partment of
Health and Human Ser vices” paskelbė dokumentą,
atskleidžiantį, kad 2012 metais Amerikoje  18.6 proc.
suaugu siųjų kentėjo nuo psichinių ligų. Tarp mote-
rų tas procentas buvo 22, o vyrų – 14.9. 4.1 proc. ken-
tėjo nuo sunkių psichinių ligų. Šioje kategorijoje yra
žmonės, kurie kasdieniniame gyvenime nebesugeba
savęs prižiū rė ti. 6.1 proc. kentėjo nuo didelės dep-
resijos, besitę sian čios ilgiau nei dvi sa vaites. Pas ta-
rojoje grupėje du trečdaliai vienaip ar kitaip gydė-
si nuo depresijos. Iš viso 14.5 proc. krašto su-
 augusiųjų  gavo kažkokį gydymą nuo psichinių ne-
galavimų.  3.9 proc. gyventojų  metų laikotarpyje gal-
vojo apie savižudybę.  18–25 metų amžiaus grupėje
tas procentas pakilo iki 7.2 proc.

Prieš baigiant šią skiltį žvilgtelėjau į padėtį Lie-
tuvoje. Štai ką perskaičiau www.delfi.lt rugsėjo 8 die-
nos laidoje: „Lietuvoje per metus nusižudo apie 1 000
žmonių. Tai daugiau aukų nei nusineša eismo įvy-
kiai, apie kuriuos kalbame kiekvieną die ną. Pagal
mirtį pasirinkusių vyrų skai čių esame patys pirmi
pasaulyje”. Tai dar viena vieta, kur Lietuva „pir-
mauja”, ir tai – ne juokai!

Juokdario 
savižudybė  – ne juokas
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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Forume atstovaujančios šalys, to-
kios kaip JAE, Omano Sultonatas, Iz-
raelis, Kinija, JAV ir kitos, turi stiprų
ekonominį pagrindą ir milžinišką au-
gimo potencialą, todėl jų atstovai –
itin perspektyvūs partneriai. VšĮ
„Versli Lietuva” antrus metus orga-
nizuojamu tarptautiniu forumu ska-
tinamas mokslo ir verslo bendradar-
biavimas. Pasak Všį „Versli Lietuva”
generalinio direktoriaus Manto No-
ciaus, šis renginys – puiki galimybė
Lietuvos verslui užmegzti tarptauti-
nius ryšius.

Kauno technologijos universiteto
(KTU) atstovai praneša, kad forume
universitetą atstovaus Nacionalinis
inovacijų ir verslo centras, kuris pri-

statys per 40 inovacijų. Vienas svar-
biausių eksponatų – patentuotos konst-
rukcijos nestabilus irklavimo treni-
ruoklis „Rehabili”. Jo autorius – KTU
Mechatronikos instituto mokslo dar-
buotojas dr. Aurelijus Domeika. Pasak
mokslininko, nors treniruokliu gali
naudotis sportininkai, šis išradimas –
nepakeičiamas po insulto atsigau-
nantiems ir iš dalies paralyžiuotiems
žmonėms. 

Antroji KTU inovacija – tūkstan-
čius ligonių nuo pragulų ir su jomis su-
sijusių komplikacijų išgelbėti galinti
lova. Efektyvų sprendimą, kaip padė-
ti sunkiai sergantiems, neįgaliems
žmonėms, pasiūlė jaunojo verslo vys-
tymo centre KTU „Startup Space” stu-

Gyvybės mokslo forumas 
Atkelta iš 1 psl.

dentų įkurta įmonė „Alovita”, ku-
rianti analogų pasaulyje neturinčią
funkcinę slaugos lovą su šoninio pa-
vertimo funkcija, pavadintą įmonės
vardu. Pasak „Alovitos” direktoriaus
Andriaus Darulio, idėja sukurti tokią
lovą gimė iš asmeninių paskatų.
„Mano brolis yra labai protingas, ta-
čiau fizinę negalią turintis ir dėl to
pats lovoje pasiversti negalintis jau-
nuolis. Jis paprašė sukurti lovą, kuri
galėtų jį paversti ant šono. Atlikome
rinkos analizę ir pamatėme, jog kol
kas nėra sukurta nieko panašaus,
išskyrus brangias kompleksines slau-
gos lovas, kurios neprieinamos pa-
prastiems namų vartotojams”, – pa-
sakojo A. Darulis.

„Life Sciences Baltics 2014” už-
sienio svečių delegacija penktadienį,
rugsėjo 12 dieną užsuks ir į KTU, kur
apžiūrės naujausią mokslinių tyrimų
infrastruktūrą. 

ELTA 

Forumo dalyvius pasveikino ūkio minist-
ras E. Gustas.     M. Ambrazo nuotr.



kandinei. Orui atšilus, ypač buvo mėgiamas va dina-
masis „sodelis”. Ten galėjai gauti ne vien rauginto
pieno su bulvėmis, kefyro, šaltibarščių ir kitų pie-
niškų valgių, bet ir skanių vanilijos ledų.

Eidama Laisvės alėja iš gimnazijos, dar maty-
davau vežimėlius su pardavinėjamais ledais. Ste-
bėdavau, kaip prekiautojas paduodavo ledus tarp vaf-
lių. Turėjau didelę pagundą jų paragauti. Deja,
man buvo griežtai uždrausta juos iš nežinomų ga-
mintojų pirkti.

Su Vilniaus ledais man teko susipažinti jau bū-
nant studente. Gerai pri simenu brolių Štralių tris ka-
vines: „Žaliąjį Štralį”, maždaug ties viduriu Gedi-
mino pr., prie „Bristolio” vieš bučio (karo metu, 1944
m. subombarduotas), kur visur vyravo žalia spalva;
„Raudonąjį Štralį”, Gedimino pr. ir Totorių gatvės
kampe (buvo pats prašmatniausias) ir „Baltąjį Štra-
lį”, Pilies gatvėj (dabar – Signatarų na mai), kur daž-
nai su draugėmis eida mos iš universiteto užsukda-
vom.

Iš tų laikų dar prisimenu Rud nickio kavinę prieš
Katedrą, bet ar ten galima buvo gauti ledų, neteko
patirti.

Turiu pastebėti, kad ledai Lie tuvoj buvo tik se-
zoninis skanumynas. Niekam neatėjo į galvą juos žie-
mos metu gaminti, taip kaip ir šaltibarščius. „Ge-
lateria Italiana” irgi žiemą užsidarydavo.

Dar norėčiau paminėti, kad ledai ypatingom pro-
gom būdavo gaminami ir dvaruose. Gerai prisime-
nu, kaip pas mus, tėvelio vardinių proga, per Joni-
nes, būdavo braškių ledai, o ma mos (Ona) – avieti-
niai, ir kaip aš, dar vaikas, su dideliu įdomumu ir
lūkes čiu sekiau visą gaminimo eigą. Kai kubiliuko
rankeną buvo sunku pasukti, tai buvo ženklas, kad
ledai pasiekė norimą tirštumą. Tada talpintuvo šo-
nuose dar pridėdavo daugiau ledo ir saują druskos,
ir jau nesukant, palikdavo keliom valandom dar la-
biau sustingti.

Kalbant apie dvaruose gaminamus ledus ir vai-
šes, man prisiminė mamos seniai pasakotas nuoty-
kis. Paprastai į tokias vaišes, iš pagarbos dvasiniam
luomui, būdavo kviečiami ir vietiniai kunigai. Taip
nutiko, kad tuo laiku minėtas kunigas buvo kilęs iš
kaimo ir dar litvomanas! Iškilmin gi pietūs praėjo ma-
loniai, kaip to ga  lima buvo tikėtis iškilioj draugijoj.
Saldžiam patiekalui, su pasidi džia vimu, buvo išne-
šiojami ledai. Minė tas kunigas, paragavęs to ska-
nėsto, su prunkštė ir lenkiškai sušuko: „Ja ka zym-
na kaša!” (Kokia šalta košė!). Sėdintieji prie stalo dėl
tokio būriško elgesio neteko žado ir buvo visai pri-
trenkti. Taigi – tikslas pasiektas! Įtariu, kad tai ga-
lėjo būti kun. Straz delis (Strazdas) ir tikriausiai dva-
ruose buvo anksčiau valgęs ledų, bet negalėjo pra-
leisti progos dvarininkus sukrėsti. Atrodė, šis skan-
dalas pasie kė net mano mamos gadynę. Taigi – kal-
ti ledai!

Sovietų okupacijos laikais, trum pam viešint Vil-
niuj, irgi teko valgyti ledus ir bent tame restorane,
į kurį mane nusivedė giminės, pasirinkimo nebuvo –
tik vaniliniai. Jie buvo liesi, vandeningi ir be sko-
nio (gal „be kiau šinio”?). Man irgi tvirtino, kad ge-
 riausi ledai yra Leningrade. Pagal vojau, kad gal jie
yra gaminami pagal seną, priešrevoliucinį receptą.
Atro do, kad net geriems komunistams „buržųjų” le-
dai buvo priimtini. Ir kas gi gali tokiam skanėstui
atsispirti? Taigi – tegyvuoja ledai!

Rita Bagdonienė
Southbury, CT

P.S. Tikimės, kad 1918 m. Lietuvos nepriklausomybės
akto signataro Jono Vileišio dukros Ritos Vileišytės-Bag-
donienės laiškas-atsiminimai paskatins ir kitus skaitytojus
papasakoti mums ką nors įdomaus – nebūtinai apie ledus!
– Redakcija
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Laiškų ir nuomonių kalbos
stiliaus redakcija netaiso

Apie desertinius ledus Lietuvoje

Perskaičius Raimundo Lapo   įdomų straipsnį
,,Kiek ledų reikia iki visiškos laimės” („Drau-
gas”, 2014 m. liepos 22 d.) ir dar raginantį pa-

pildyti savais atsiminimais, galiu patvirtinti, kad
mano vaikiškam pasauly ledai užėmė gana svarbią
vietą, apie ku riuos atsiminimai mane atlydėjo net iki
šių laikų.

Augau Kaune. Prisimenu, būdavo didelė šventė,
jei mama nuvesdavo mane ir brolį valgyti ledų į „Kon-
rado” kavinę. Taigi, vieną šiltą pavasario dieną,
mano brolis įlėkė į mano kambarį šaukdamas grei-
čiau rengtis, nes mama „veda” mus pas Konradą ledų
valgyti Viskas būtų buvę gerai, jei ant kulno nebūčiau
turėjus pri trintos pūslės ir vos su šliurėmis ga lėjau
po kambarius pavaikščioti. Ta čiau pagunda valgyti
ledus buvo di desnė negu skaudanti koja, tad šiaip taip
įkišus koją į batą, nušlubavau pas Konradą. Laimei,
gyvenom ne toli. Jau įeinant į „Konrado” kavinę, pa-
sitikdavo lange stovintis šokoladinis žmogiukas.
Įėjus į vidų matėsi po stiklu išrikiuoti, gražiai išpuošti
tortai, pyragaičiai ir kiti skanumynai, dvelkė malo-
nus kavos, šokolado, ro mo kvapas, kas prisidėjo prie
malonios aplinkos. O kad čia buvo Kauno elito su-
ėjimo vieta, tuo laiku man ma žiausiai rūpėjo. Juk at-
ėjom valgyti ledų!

Dar prisimenu, kad Laisvės alė jos ir Maironio
gatvės kampe buvo visai nebloga Parkausko (vėliau
„Mo nikos”) kavinė, bet ten valgyti ledų neteko.

Kiek vėliau atsirado „Gelateria Italiana” – visų
labai mėgiami itališki ledai. Nuostabą kėlė didelis, be-
veik egzotiškas pasirinkimas. Ten galėjai gauti be
įprastų vanilijos ledų, dar ir šokoladinius, riešutinius,
kavos, ke lių rūšių uogų ir mano mėgiamų „Ma laga” –
romo skonio ledų su razinom. Mano mama mėgo cit-
rininius. Pati patalpa, su pakopa, buvo gana pakili.
Tai buvo gal vienintelė tikra ledainė Kaune.

Pastačius Laisvės alėjos ir Dau kanto gatvės
kampe „Pienocentro” rūmus, atsirado vietos ir už-

Californijoje automobilio avarijoje 
žuvo du lietuviai

Šeštadienį, rugsėjo 6 dieną, 10:30 val. v. Palm Springs mieste,
Californijoje įvyko automobilio avarija. Žuvo du vyrai. Pirmadienį,
rugsėjo 8 dieną, buvo pranešta, kad žuvusieji – tai 23 metų vairuo-

tojas Vilius Pečiukevičius ir 38 metų keleivis Darius Borvainas.  Abu
vyrai buvo Los Angeles miesto gyventojai (Vilius Pečiukevičius gyveno
Los Angeles rajone Winnetka).Vyksta tyrimas, bet viena iš avarijos prie-
žasčių – viršytas greitis. Kiek galima nustatyti, žuvusiųjų automobilis,
sidabrinės spalvos 1999 metų Mercedes Benz, važiavo rytų kryptimi
Racquet Club Drive, peršoko kelio vidurį ir atsitrenkė į medį. Abu vyrai
buvo paskelbti žuvusiais avarijos vietoje. Apie tai pranešė Palm Springs
laikraštis The Desert Sun. Palm Springs miestas yra apie 100 mylių į
rytus nuo Los Angeles.

,,Draugo” info    

V. Adamkaus dienoraščių knyga
Atkelta iš 1 psl.

,,Dienoraščiai aprėpia paskutinius
5 metus, kai V. Adamkus jau neina pre-
zidento pareigų, tačiau įrašytuose po-
kalbiuose Prezidentas kalbėjo apie visą
savo gyvenimą, apie savo politinę pa-
tirtį, apie dvi prezidento kadencijas.
Knygoje yra ir platesnių apibendrinimų
apie politiko likimą, žmogaus gyveni-
mą. Ji yra visiškai atvira, Prezidentas
V. Adamkus, artėjantis prie 88 metų, jau
gali drąsiai apibendrinti savo gyveni-
mą, nesidairydamas, kas ką pagalvos,
kas ką pasakys, todėl atvirumo tikrai
yra pakankamai”, – sako knygos ben-
draautorius V. Bartasevičius.

Anot jo, net ir baigęs eiti prezidento

pareigas, V. Adamkus išliko aktyvus, vi-
suomet buvo visuomenės ir politinio gy-
venimo sūkuryje, daug keliavo.

V. Adamkaus knyga ,,Paskutinė
kadencija”, pasirodžiusi 2011-aisiais ir
atskleidusi daug iki tol neiškilusių po-
litinio šalies gyvenimo detalių, sulaukė
itin didelio visuomenės dėmesio. Ge-
neralinė prokuratūra dėl jos kreipėsi į
Valstybės saugumo departamentą su
prašymu išsiaiškinti, ar Prezidentas ne-
atskleidė valstybės paslapties. Su bu-
vusiu Prezidentu dėl knygoje minimų
faktų bylinėjosi ir ,,darbietė” Dangutė
Mikutienė.                                         

ELTA

Perkausko cukrainės Laisvės alėjoje fasadas. 1917 m. nuotrauka
Nuotraukos iš R. M. Lapo archyvo

Gundantis Perkausko konditerijos gaminių skelbimas spaudoje
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RY T YS
Rytỹs – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

RŪTA ANDRIUŠKEVIČIŪTĖ

Rugpjūčio 16–17 d., Schuylkill prekybos
centre, Frackville (Pennsyl vanijos valsti-
ja) šurmuliavo jau šimtoji etninė Lietuvių
dienų šventė Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose.

Šventės metu vyko lietuviško pa-
 veldo paroda, kur buvo galima
susipažinti su Lietuvos kuni-

gaikščiais, lietuviškomis šventėmis
bei jų papro čiais, žymiausiais lietuvių
sportinin kais ar net stebėti, kaip buvo
verpia mi siūlai. Abi dienas prekiauta
įvai riais lietuviškais meno bei juvelyri -
niais dirbiniais su gintaru. Tai pui kiai
atspindėjo ir šių metų šventės temą:
„Gintaras – Baltijos auksas”. Šventėje
taip pat buvo galima skanauti lietu-
viškų patiekalų: bulvių plokštainio, ba-
landėlių, dešrų su ko pūstais bei kitų
gardumynų. 

Prisiminė tradicijas

Renginio aplinka buvo itin šven-
tiška, o žmonių veiduose neblėso nuo-
 širdi šypsena. Tiek šventės da ly viams,
tiek organizatoriams ar pre kei viams
Lietuvių dienų festivalis reiškia dau-

Šimtosios Lietuvių dienos jau buvo išsamiai aprašytos „Drauge” rugpjūčio
28 d. laidoje (R. Juškaitė-Švo bienė, „Frackville, Pennsylvania, atšventėme
Lietuvių dienų šimtmečio festivalį”). Šiandien savo įspūdžiais dalinasi stu-
dentė iš Lietuvos, kuri taip pat apsilankė festivalyje, stebėjo programą ir
pakalbino keletą dalyvių.

Šimtasis Lietuvių dienų
festivalis alsavo pagarba
savo šaknims

Šių metų šventės temą „Gintaras – Baltijos
auksas” atspindėjo papuošalai su gintaru.

R. Andriuškevičiūtės nuotraukos

giau nei paprastas rengi nys. Jis pri-
mena jų gimtąsias, se nąsias tradicijas,
suteikia galimybę saugoti bei puoselėti
lietuviškumą ar prisidėti prie lietuvių
menininkų bei amatininkų paramos. 

Viena šventės prekeivių – lietuvė,
gyvenanti Ashburn, Virginia valstijo-

je, Indrė Martinson šven-
tėje pre kiavo Lietuvoje pa-
gamintais dir bi niais. In-
drė teigė, kad jos dalyva-
vimas šventėje yra būdas
paremti kūrybingus ir
darbščius Lietuvoje gy-
venančius žmones, ku-
riems tiesiog trūks ta rin-
kos. „Į Lietuvių dienas at-
 važiuojame kaip į kultū-
rinį renginį,  norėdami
paremti lietuviškas tra-
 dicijas Amerikoje. Atva-
žiuojame čia su šeima jau
trečius metus. Mums pa-
 tinka Frackville, patinka
istorija. Kaskart atvykę
daug ką atrandame, suži-
nome. Pavyzdžiui tai, kad
baž nyčioje žmonės gieda
giesmes lietuviškai ... ne-
mokėdami kalbos. Taip-
jie tęsia tradicijas patys
jau nemokėdami lietuviš-
kai”. Paklausta, ar savo
šei moje puoselėja lietu-
vybę, Indrė tei gia, kad  tai
daranti tiek, kiek gali.
Nors ir turinti amerikietį
vyrą, duk rą Indrę leidžia
į lietuvišką mokyklą. Da-
lyva vimas Lietuvių die-
nų šventėje, anot Indrės,
taip pat vienas būdų pa-
laikyti   lietuvybę  savo
šeimoje.

Margučiai sulaukė 
daug dėmesio

Elaine Luschas, šventėje prista-
čiusi savo gamintus velykinius mar-
gučius, yra trečios kartos lietuvė. Elai-
ne seneliai atvyko į Jungtines Ameri-
kos Valstijas iš Lietuvos ir čia su sipa-
žino. Jos senelis dirbo anglies kasyk-
lose, kaip ir didžioji dauguma anuomet
atvykusių lietuvių. Moteris pasakoja,
kad jos šeima visada šventusi Lietuvių
dienas. Paklausta apie velykinius mar-
gučius, kuriais prekiavo šventėje, Elai-
ne teigia, kad visada jais domėjosi ir
kolekcionavo būda ma maža, tačiau

apie 1999-uosius me-
 tus pati išmoko kiau-
šinių raižymo meno.
To išmokė ir savo
dukras. Mo teris apie
savo gimtąsias šak-
nis bei lietuviškas
kiaušinių margini-
mo tra dicijas pasa-
kojo su meile bei šyp-
sena veide, parody-
dama, kiek daug jai
visa tai reiškia. 

Lietuvių dienas
švenčia 

ir penktoji karta

Kita trečios kar-
tos lietuvė Lyn (Lina)
Cox, koncertavusi su
savo įkurta grupe
„Varpelis”, Frackvil-

le Lietuvių dienose
dalyvauja jau apie 20

metų. Lyn pasakoja užaugusi Port
Richmond dalyje, PA, tarp lietuvių ir
pradėjusi groti akordeonu būdama
septynerių metų. Nuo to laiko jos veik-
 la visada buvo susijusi su muzika.
Lietuvių dienose iš pradžių Lyn kon-
certuodavo viena, tačiau vėliau pri si-

Susirinkime dalyvavo aštuonios
jaunos merginos, moterys, ma-
mos, kurios nustebino savo žin-

geidumu, aktyvumu ir neapsakomu
noru įsitraukti į lietuvišką veiklą iš-
eivijoje,  ypač auklėjant ir mokant jau-
nąją kartą.

Jauna, energinga, profesionali
pe dagogė, apylinkės pirmininkė In gu-
 tė Puodžiukynienė suorganizavo šį
susirinkimą nekantraudama kuo grei-
 čiau aptarti klausimus, aktualius nau-
jai įsikūrusiai LB apylinkei. Pri mena-
me, jog nauja LB apylinkė Nan tucket
saloje įsikūrė šių metų pava sarį ir
buvo patvirtinta Krašto val dybos po-
sėdyje balandžio 11 d.

Šiame susirinkime dalyvavo Nan-
 tucket apylinkės pirmininkės pa va-
duotoja – Donata Vita, Laura Pa laimai-
tė-Pašys, Silvija Purlytė, Nau jo sios
Anglijos apygardos pirminin kė Regi-
na Balčaitienė, Nantucket apylinkės
pirmininkė Ingutė Puo džiu kynienė,
Kristina Ralkova, Jūra tė Žilytė su sū-
neliu ir Vilma Vaidok lis su dukryte.

Didžiausias dabartinis rūpestis

Kiekvienas norintis galėjo daugiau sužinoti apie siūlų
ver  pimą tikru senovišku verpimo rateliu bei savo ranko-
mis paliesti išaustą siūlą. 

Elaine Luschas velykiniai margučiai traukė praeivių akis
spalvomis bei įstabiais raižiniais. 

dėjo kiti lietuviai šokėjai bei muzi-
kantai iš Philadel phi jos. Mote ris teigia,
kad jai visada be galo ma lo nu sugrįž-
ti į Frackville Lietuvių die nų festiva-
lį ir būti su lietuvių bendruomene. Lyn
sako, kad jų šeima vis dar yra lietuvių
šeima. Netgi jos anū kai Tomas ir Erik
su grupe „Varpe lis” grojo šimtosiose
Lietuvių dieno se. Anot Lyn, penktoji
lietuvių karta taip pat ruošiasi Lie tu-
vių dienų šventei bei ją myli. 

Lietuvių dienos buvo pradėtos
švęsti 1914 metais Lakewood parke.
Anuomet tai buvo piknikas, sutrauk-
davęs tūkstančius žmonių, o vėliau  už -
si da rius par kui, renginys pakeitė ke-
letą vietų, kol galiausiai apsistojo
Schuylkill prekybos centre, o jo truk-
mė pratęsta iki dviejų dienų.

naujosios Anglijos
apygardos lietuviai
susitiko saloje

REGINA BALČAITIENĖ

Rugpjūčio 30 d. popietę neįprastoje
vietoje,  Nantucket salos (Massa chusetts
valstija) paplūdimyje įvyko JAV Lietuvių
Bendruomenės (LB) Naujosios Anglijos
apygardos susi rin kimas.

Donata Vita sukūrė meno raižinį: drobė-
medis „Nantucket”.
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Ramunė Kubiliūtė ir Andrytė Siliūnaitė

Pirma naujo pobūdžio ateitininkų rengiama
konferencija ,,Profesionalų kelias”  buvo su-
rengta  rugpjūčio 15–17 d. Washington, DC,

Marriott Renaissance viešbutyje. Pasak Ateitinin-
kų valdybos pirmininkės Rasos Kasniūnienės, pa-
galiau išsipildė svajonė ateitininkams surengti
konferenciją JAV Rytų pakraštyje, kur ateitininkai
pastaruoju metu lyg mažiau  buvo  veiklūs. Ši kon-
ferencija kai kuriais atžvilgiais buvo panaši į anks-
čiau vykusius Lietuvių Mokslo ir kūrybos simpo-
ziumus, kurių rengėjai siekdavo sukviesti įvairių sri-
čių specialistus ir žinovus, suteikti jiems progą pa-
sidalyti naujausiomis žiniomis.  Ji buvo panaši ir į
,,TedTalks” – kasmet Californijoje (o dabar ir po visą
pasaulį) vykstančią konferenciją, į kurią skaityti pra-
nešimus yra kviečiami iškiliausi pasaulio veikėjai.
,,TedTalks” ruošėjų šūkis – „Idėjos, kurias verta
skleisti”. Tokia buvo ir ši ateitininkų konferencija,
kūrybingai pavadinta ,,ŠAAKalbos”. Įvairiose pro-
fesijose pasižymėję lietuviai dalijosi savo sukaup-
tomis žiniomis, aistromis bei patarimais.  Daugeliui
dalyvių ši patirtis buvo nauja ir itin įdomi, o buvęs
Ateitininkų federacijos vadas Juozas Polikaitis net
pavadino Šiaurės Amerikos ateitininkų konferenciją
,,avangardiška”.  

Mintį surengti konferenciją pasiūlė Šiaurės
Amerikos ateitininkų valdybos (ŠAAV) pirmininkė
Rasa Kasniūnienė, o ruošos komitete dirbo Algis
Kasniūnas, Lionė Kazlauskienė, Stasys Kuliavas, Gy-
tis Mikulionis, Audrius Rušėnas, Lina Žliobienė bei
pakviesti talkininkai. Washington, DC apylinkėje gy-
venantys ateitininkai ne tik dalyvavo konferencijoje,
bet ir aktyviai padėjo jai ruoštis. Klausytis 12 kal-
bėtojų sugužėjo arti 100 įvairaus amžiaus asmenų iš
JAV bei Kanados ir keli svečiai iš Lietuvos. 

Prieškonferencinė sesija

Rugpjūčio 15 d., penktadienį,  prieš prasidedant
kalbų virtinei, Gytis Mikulionis vedė praktinį po-
kalbį apie tai, kas yra geras vadas ir kaip tas savy-
bes išsiugdyti savyje. G. Mikulionis  pastebėjo, kad
gali būti, jog vadovas pats nesijaučia esąs vertas at-
likti jam patikėtą užduotį, tačiau Dievas šiuos da-

yra surasti patalpas planuojamai šeštadieninei li-
tuanistinei mokyklai. Numatyta kreiptis į muzikos
mokyklos, bibliotekos, bažnyčios administracijas
su prašymais dėl galimų pa talpų šeštadieniais.

Nantucket salos Lietuvių Ben druomenės is-
torija dar trumpa – per 20 metų. Atvykę jaunos šei-
mos ener gingai rūpinasi naujos kartos ateitimi.
Šiandien saloje auga 25 įvairaus amžiaus vaikai. Ti-
kimės, jog ateityje turėsime dar didesnį būrį ma-
žylių.

Nuoširdžiai dėkojame apylinkės pirmininkei
Ingutei ir jos vyrui Ri mantui už priėmimą. Taip pat
ypatingą ačiū tariame Donatai ir Sauliui Vitams,
pavaišinusiais skaniais kepsniais savo naujuose na-

muose ir pasidalinusiais žemiškais įspū-
džiais. Nuo širdus ačiū Donatai Vitai už
jos meno raižinį: drobė-medis „Nan -
tucket”.

O štai rugsėjo 13 d. kviečiame atvykti
į Bostono lietuviškosios šeštadieninės mo-
 kyklos (BLŠM) mokslo metų atidarymą ir
tuo pačiu Nan tuc ket salos lituanistinės
mokyklos  skyriaus atida rymą prie BLŠM.
Visiems  tėveliams ir vaikams linkime sėk-
mingų naujųjų mokslo metų!

Dr. Regina Balčaitienė – Naujo sios Ang-
lijos apygardos pirmininkė

Susirinkime dalyvavo (iš k.):  Nantucket apylin kės pirmininkės pavaduotoja Donata Vita,
Laura Palaimaitė-Pasys, Silvija Purlytė, Naujosios Anglijos apygardos pir mininkė Regina
Balčaitienė, Nantuc ket apylinkės pirmininkė Ingutė Puodžiukynienė, Kristina Ralkova, Jū-
ratė Žilytė su sūneliu ir Vilma Vaidoklis su dukryte.

Nantucket lietuviai ne kantrauja aktyviai įsitraukti į lietuvišką veiklą išeivijoje (iš k.): Gre-
ta ir Dominykas Pašiai; Deimis, Donata ir Saulius Vitai, Julius Pašys, Rimantas ir Ingute
Puodžiukynai.

Nantucket sala lepina puikiais vaizdais ir paplūdimiais.

Šiaurės Amerikos ateitininkų konferencija „Profesionalų kelias”
JAV sostinėje surengta naujo pobūdžio konferencija 

Pranešimų  klausėsi įvairių kartų atstovai. Vidos Kuprytės nuotraukos

lykus mato kitaip. Jis kviečia tarnauti. Vadovo sie-
kis – priimant sąmoningus sprendimus, geriau ap-
tarnauti kitus, nedidinti savo asmeninės galios.
Geras vadovas skatina bendradarbiavimą, pasiti-
kėjimą, užjaučia kitą asmenį.

G. Mikulionis siūlė prieš priimant vadovavimo
pareigas užduoti sau kelis klausimus:   Kas  sudaro
tą bendruomenę, kuriai vadovauji?  Kaip geriausia
kalbėti su tais asmenimis?  Kodėl vadovauji?  Koks
grupės tikslas, ir ko tu sieki kaip vadovas?  

Šioje sesijoje dalyvavo nemažai studentų. Prak-
tinių užsiėmimų bei diskusijų metu jie pateikė pa-
vyzdžių, kokie buvo jų sutikti įsimintini vadovai, o
konferencijos eiga atskleidė, kad ŠAA kalbėtojai turi
geriausius vadovo bruožus.

Konferencijoje – kalbų įvairovė! 

ŠAAKalbos prasidėjo rugpjūčio 15 d. po pietų.
Kalbėtojus pristatė Stasys Kuliavas. Trumpose 15–20
minučių kalbose  pranešėjai pasakojo apie savo
darbus, projektus ir apie tai,  kas juos uždega dirb-
ti.  Kalbos buvo  labai įvairios, tad kiekvienas klau-
sytojas galėjo pasirinkti tai, kas  jam pačiam įdomu.
Kai kam įdomu  buvo pasiklausyti Pasaulio banko
(World Bank) vyresniojo finansų sekretoriaus spe-
cialisto Mariaus Vismanto paaiškinimo apie pasaulio
centrinių bankų vaidmenį ir artėjantį euro įvedimą

Lietuvoje. Kitiems patiko Andriaus Anužio pasa-
kojimas apie tai, kaip vienoje Detroito mokyklų sėk-
mingai vykdoma švietimo reforma. Pasigėrėjimą su-
kėlė suvokimas, kad didelės įtakos mokinių pažan-
gai turi krikščioniškas, sistemingas pedagoginis dar-
bas. Ne vieną nustebino mokslų daktaro Tado Kas-
pučio įsigilinimas į nanotechnoloijos ,,plonybes” ar
dr. Edžio Razmos pastabos apie kūrybai ir protavi-
mui  palankiausias miego stadijas. Tomas Jonaitis
priminė, kad sveikata yra turtas. Mons. Rolandas
Makrickas išsamiai paaiškino apie unikalią pa-
saulyje Šventojo Sosto misiją, jos istoriją ir princi-
pus –  pagarbą pagrindinėms žmogaus teisėms, tai-
ką ir dialogą.

Kai kuriose pranešimuose temos kartojosi.
Taddes Korris pasidalijo savo meile muzikai kaip
profesijai (nors iššūkių – nemažai) ir įsitikinimu po-
zytyvia klasikinės muzikos įtaka. Muzikos svarbą
minėjo ir Andrius Anužis, Detroito mokyklų tink-
le, kur jis dirba ,,Partner Program” direktoriumi,
vaikai yra mokomi groti muzikiniais  instrumentais
ir dainuoti. Tadas Kasputis, muzikos mokytojo sū-
nus, juokavo, kad jis pats beveik tapo muziku, bet su-
sidomėjo nanotechnologijos tyrimais, apgynė dok-
toratą ir sėkmingai dirba šioje srityje. O Taddes Kor-
ris sakė, kad jis pradėjo inžinerijos studijas, bet vė-
liau pasirinko  muzikanto profesiją (klasikinė mu-
zika – jo aistra).                                     Nukelta į 15 psl.
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SKAUT YBĖS KELIAS

Ketvirtoji diena, 
liepos 19 d.
Lake Michigan Camp, Pentwater, MI-Rako stovykla, 
Custer, MI; apie 37 mylios.

Atrodo, kad visi pradėjo pabusti
penktą valandą ryto. Ir prie ry-
tinės tvarkos visi priprato.

Nebereikėjo nei duoti komandų, nei
specialių prašymų susitvar-
kyti ir pakrauti sunkvežimį.
Pusryčiai – „smorgasborg” –
visi maisto likučiai. Baigėme
„HodgePodge” spurgas, „Great
Traverse pies” bei kitus skanu-
mynus. Niekas neliko alkanas nei
šiandien, nei per visas kelionės die-
nas.  Lake Michigan pastovyklę apleido-
me 8:30 val. r.

Nuvažiavę penkias mylias atsiradome pačiame
Pentwater miestelyje ir sustojome padaryti grupės
nuotraukos.

Pravažiavę miestelį keliavome toliau link Bass
Lake. Nors kelias palei ežerą vingiuotas ir truputį
kalnuotas, kelias į stovyklą dviratininkams labiau
tinkamas negu greitkelis. Bass Lake yra labai gra-
žus ežeras, apsuptas miškų, namukų ir vasarnamių.
Pravažiavę Bass Lake netrukus atsiradome prie Lu-

„Tour de Rakas”- 4
2014 m. kelionė dviračiais į Rako stovyklą:

dington Pumped Storage Power
Plant.

Sustojome tam, kad brolis
Vytenis galėtų paaiškinti, kaip
šis vandens rezervuaras yra nau-
dojamas teikti apylinkei elektros
energiją. Po to, prieš atsirandant

stovykloje, kelionės vedėjai
nutarė į dienotvarkę įtrauk-
ti dar vieną staigmeną – nu-

keliauti iki Scottville mies-
telio, į „Pizza Barn” (anks-
čiau vadintas „Dairy Barn”)
paskutinį sykį kelionės metu

pasivaišinti ledais. (Kiti siūlė
važiuoti į „House of  Flavors”

ledų parduotuvę, Ludington, MI,
mieste, bet nusprendėme, kad per

toli sukti iš kelio, nes būtume per vė-
lai atvykę į stovyklą.). Mus čia ištiko dar vie-

na nenumatyta kliūtis – privažiavę Chauvez ir Stiles
kelių sankryžą pamatėme iškabą: „Road Closed-
Bridge Out at Swan Creek”. Vis dėlto spaudėme pir-
myn, nes žinojome, kad Swan Creek yra labai mažas
upelis, ir blogiausiu atveju dviračius per upę per-
neštume. Bet nešti dviračių nereikėjo, nes tiltas jau
buvo baigtas tvarkyti, tik kelias smėlėtas. Varėme dvi-
račius toliau. Apie 11:30 val. r.  pasiekėme „Pizza
Barn”. Mus ten pasitiko Edis Leipus su žmona Gai-

Prasideda „Sietuvos” 
draugovės veikla 

„Sietuvos” draugovė  naują veiklos sezoną pradės rugsėjo 18
d. 1 val. p. p. Sueiga vyks sesės Irenos Kirkuvienės svetinguose na-
muose.

„Sietuvos” draugininkė sesė Vilija kartu su pagalbininkais  yra
suplanavusios įdomias sueigas, kuriomis  paminėsime  jubiliejinius
mūsų veiklos metus. 2015 metais „Sietuvos” draugovės sesės švęs
25-erių metų sidabrinę gyvavimo sukaktį.

Jums, mielos sesės sietuvietės, telieka tik dalyvauti ir pasidžiaugti
mūsų kūrybiška veikla. Kviečiame į sueigą!

Vis budžiu ir Ad Meliorem!
sesė Vilija

„Pizza Barn”, Scottville, MI.                                                              D. Ramanausko nuotraukos 

le – abu dideli dviračių žygių entuziastai.  
Paskutinis „raketos kuro”  kiekis ir paskutinis

devynių mylių „galiukas” iki stovyklos.  Conrad ke-
liu teko keliauti apie tris mylias, bet žemėlapyje ne-
buvo pažymėta, kad paskutinė mylia – negrįsto ke-
lio (gravel road). Tik keturi dviratininkai nugalėjo šią
kelio atkarpą nenulipę nuo dviračių.  Po Conrad ke-
lio laukė Custer kelias su penkiais kalneliais, kol pa-
galiau pasiekėme Hawley Road. Pasukus į vakarus,
link Hawley gatvės, iki Rako stovyklavietės liko tik my-
lia. Stovyklos vartus pasiekėme pirmą valandą popiet.

2014 m.  „Tour de Rakas” baigta. Tie, kurie žygį
pradėjo Lemonte, iš viso nukeliavo apie 333 mylias
(sudegindami apie 16 000 kalorijų), o tie, kurie pri-
sijungė New Buffalo, apie 238 mylias (apie 11 000 ka-
lorijų). Visi įveikė  pasirinktą trasą (išskiriant sesę
Dalią, kuri prisijungė tik vienai dienai). Sprogo de-
vy nios padangos.  Nuo dviračių nuvirto/nukrito sep-
tyni dviratininkai. Niekas smarkiai nesusižeidė.
Smagu.

Ačiū broliui Vyteniui Lietuvninkui už žygio
organizavimą ir vadovavimą, palydovams Juozui Ka-
pačinskui ir Harvey Levin – už lydėjimą ir visoke-
riopą pagalbą.

„Vive La Lituanie”!
Rašė: „Bro D”

Donatas Ramanauskas

Stovykla Rakas, Custer, MI.
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Dar nespėjo išblėsti šių metų lie-
pą Vilniuje nuskambėjusios
Dainų šventės „Čia – mano na-

mai” įspūdžiai, o chorų vadovai jau gy-
vena ateinančios Dainų šventės, kitų
metų liepos 3–5 dienomis įvyksian-
čios Čikagoje, nuotaikomis. Tiesa, pa-
siruošimo pastarajai veikla jau gerokai
įsibėgėjusi, ir repertuaro pristatymas
chorų dirigentams – viena svarbiausių
užduočių. 

Dainų švenčių (anksčiau vadintų
dar ir Dainų dienomis) istorija Lietu-
voje siekia XX amžiaus pradžią, tačiau
tuomet šventės nebuvo masiškos. 1904-
aisiais, atgavus lietuvišką spaudą,
„Dainos” draugijos, vadovaujamos lie-
tuvių muzikos patriarcho Juozo Nau-
jalio, pasirodymas Kaune tapo nepa-
prastu įvykiu, o 1923 m. gruodį susi-
rinkusi saujelė entuziastų nutaria jau
kitų, 1924-ųjų, rugpjūtį Kaune sureng-
ti Dainos dieną, kuri pirmąkart apim-
tų visą Lietuvą ir vieningan būrin su-
kviestų 108 užsiregistravusius chorus.
Tame susiėjime dalyvavusio kultūros
veikėjo muziko Juozo Žilevičiaus ir
buvo iškelta mintis, „ar nereiktų steig-
ti trumpalaikius chorvedžiams kur-
sus tų chorų, kurie dalyvaus šventėje.
Nes visgi reikia pripažinti, kad to-
kiam skaitlingam chorui [..] neprisi-
rengus, jo nesuvienodinus bus labai
sunku atlikti savo užduotis.” (1954 m.
„Muzikos žinios”, Nr. 3(148)). Tose pa-
čiose  „Muzikos žiniose”  išspausdin-
tame pasitarimo protokole išlikęs įra-
šas: „Nutarta: pripažinti reikalingu
įsteigti trumpalaikius chorvedžiams
kursus”.

Po daugelio dešimtmečių ir čia, ki-
tapus Atlanto, ėmusis dainų švenčių at-
gaivinimo, tokie chorų dirigentų kur-
sai/seminarai tapo neatsiejama pasi-
rengimo šventėms dalimi. Šiemetinis
chorvedžių susibūrimas Dainavos sto-
vykloje – jau trečiasis. Anot VIII Šiau-
rės Amerikos lietuvių dainų šventės
bei „Exultate” choro (Cleveland, OH)
meno vadovės Ritos Kliorienės, skep-
tikų pranašystės neišsipildė – Šiaurės
Amerikos dainų šventės atgijo: „Pa-
mačiusi būsimai šventei ir šiam su-
važiavimui užsiregistravusiųjų sąrašą,
nudžiugau, kad ne visus pažįstu! Reiš-
kia, kad į šią veiklą įsijungia nauji, jau-
ni žmonės, ratas plečiasi, kad mūsų pa-
stangos nenuėjo veltui.” 

Per porą įtempto darbo dienų su
būsimosios dainų šventės repertuaru
susipažino beveik septyniasdešimt
JAV ir Kanados suaugusiųjų, jaunimo
bei vaikų chorų vadovų ir choristų
(beje, chorų vadovams buvo suteikta
galimybė pristatyti ir diriguoti šventės
bei Čikagos lietuvių meno ansamblio
„Dainava” meno vadovo Dariaus Poli-
kaičio jiems parinktus kūrinius. Ta-
lentu visus stebino profesionalus akom-
paniatorius iš Clevelando William Shaf-
fer, dažnai talkinantis „Exultate” cho-
rui ir, matyt, jau „perkandęs” kai ku-
riuos lietuvių kalbos ypatumus, nes
dažnai susigaudydavo, kur įstoti, diri-
gentui net pamiršus nurodymus iš-
versti į anglų kalbą). Tradicija tapo į
šiuos kursus pasikviesti įžymių ame-
rikiečių muzikologų, dirigentų, su lie-
tuviais chorvedžiais pasidalinančių
savo patirtimi ir žiniomis. Šiemet cho-
rų vadovams laikysenos, judesio, kvė-
pavimo, kūrinio „atkodavimo” subti-

Čikagą suvirpins daugiabalsė daina
Rugpjūčio 14–17 d. Dainavos stovykloje  surengtas 2015 m. vasarą Čikagoje įvyksiančios 
X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės chorvedžių seminaras

Seminaro akimirka Vyto Čuplinsko nuotraukos

Į chorvedžių seminarą atvyko College of DuPage muzikos prof. Lee Kesselman

Dainavoje susibūrė būsimosios Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės dalyviai

lybes atskleidė College of  DuPage mu-
zikos profesorius Lee Kesselman. Ste-
bėdamas dirigavimą bei dainavimą,
konstruktyviomis pastabomis, tačiau
nestokodamas ir sveiko humoro, jis pa-
dėjo chorvedžiams  suvokti, kaip  cho-
ristams ir klausytojams perduoti tai,
ką savo kūriniu norėjo perteikti kom-
pozitorius ir žodžių autorius. Juk, pa-
sak Dariaus Polikaičio, „svarbu ne
tik išmokti repertuarą, jo išmokyti
choristus, bet ir kūrinius suvokti, su-
prasti spalvų skirtumus”. 

O spalvų būsimosios šventės kū-
riniuose – vaivorykštė. Kiekvienas
ras, kas jo širdžiai miela ir brangu: nuo
pamėgtų liaudies, giliausias sielos ker-
teles pasiekiančių dainų iki šiuolai-
kiniam jaunam žmogui artimos mu-
zikos. Nepaprastai džiugu, kad čia,
tarp mūsų, yra būrys talentingų žmo-
nių – Darius Polikaitis, Kęstutis Dau-
girdas, Rita Kliorienė, Aleksandras
Stankevičius – savo kūryba ar aran-
žuotėmis įsiliesiančių į kitų išeivijos
bei Lietuvos kompozitorių gretas ir
praturtinsiančių artėjančią šventę.
Beje, pagal Rugilės Kazlauskaitės eiles
Kęstučio sukurta „Dainuojanti revo-
liucija” ne vienam iš užmaršties pri-
kėlė praeitį, sujaukė jausmus ir netgi
ašarą privertė nubraukti. Šventės re-
žisieriaus Vyto Čuplinsko, talkinamo
Dariaus Polikaičio bei kūrybinio ko-
miteto nario Liudo Landsbergio, pa-
rengtas scenarijus, vizualūs efektai
ir staigmenos, kuriais Vytas pasidali-
jo su seminaro dalyviais, neabejotinai

tuos jausmus tik sustiprins ir privers
į Dainų šventes žvilgterėti jau visai ki-
taip.

Tačiau seminaro darbotvarkėje –
ne tik kūrinių mokymasis ir šventės
„virtuvės” reikalų aptarimas. Tą sa-
vaitgalį visi galėjo susipažinti, pa-
bendrauti, dalyvauti Žolinių Mišiose,
vakaronėje pasižiūrėti ir pasiklausyti
Kęstučio Daugirdo, Kristinos Kliorytės
ir Aleksandro Stankevičiaus surengtos
programos, o paskutinį vakarą drauge
prie laužo užtraukti smagią dainą
(nebe iš šventės repertuaro!). Nedova-
notina būtų  nepaminėti, jog semina-
ro rengėjai, nors ir įtemptą darbot-
varkę sudėlioję, susirinkusiųjų badu
tikrai nemarino – kad būtume sotūs ir
atlaikytumėme nelengvą krūvį, kelis-
kart per dieną kulniuodavome val-

gyklon, kur mūsų laukdavo Laimos Ja-
rašienės (Denver, CO), Almos bei Pau-
liaus Jankų ir Daivos Lukasiewicz
(visi trys – iš Detroit, MI) ruoštas
maistas. Visąlaik jautėme ir nuolatinį
ūkvedės Rusnės Kasputienės (Detroit,
MI), šventės organizacinio komiteto
pirmininko Kąstyčio Giedraičio (Det-
roit, MI) rūpestį. Visiems jiems esame
nuoširdžiai dėkingi. 

Būsimosios šventės ruošoje ženg-
tas labai svarbus žingsnis – pristatytas
repertuaras. Tačiau laukia kiti di-
džiuliai darbai. Bus nepaprastai rei-
kalinga kiekvieno, galėsiančio prie jų
prisidėti, pagalba, kad būtų nutiestas
tvirtas tiltas tarp dainininkų, dainos ir
klausytojų. Susidomėjusieji daug  nau-
dingos informacios ras tinklalapyje:
dainusvente.org. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Vilnius (ELTA) – Ministras pir-
mininkas Algirdas Butkevičius, rug-
sėjo 10 d. priėmęs Lietuvoje viešintį Iz-
raelio užsienio reikalų ministrą Avig-
dor Lieberman, pasidžiaugė gerais
tarpvalstybiniais santykiais, puikiu
Lietuvos bendradarbiavimu su Lietu-
vos ir tarptautinėmis žydų organiza-
cijomis bei litvakų diaspora. 

Susitikime kalbėta apie galimybes
stiprinti dvišalį ekonominį bendra-
darbiavimą, aptarti aktualiausi tarp-
tautinių santykių klausimai, Artimų-
jų Rytų taikos procesas. Vyriausybės

vadovas išreiškė įsitikinimą, kad jau
kitais metais Vilniuje duris atver-
sianti Izraelio ambasada paskatins
dar aktyvesnį bendradarbiavimą tarp
abiejų šalių žmonių ir verslo, suteiks
impulsą turizmui. 

Susitikimo metu A. Butkevičius Iz-
raelio užsienio reikalų ministrui pa-
pasakojo, kad Lietuva žydų gelbėto-
jams suteikė laisvės gynėjų statusą, jog
šiemet minimas Šiaulių ir Kauno getų
likvidavimo 70-metis, pristatė Panerių
memorialo kompleksinio sutvarkymo
klausimą. 

Aptartas tolesnis bendradarbiavimas su Izraeliu

Stiprinami valstybės gynybiniai pajėgumai

Seimas kviečiamas susitelkti vardan saugumo

Vilnius (Prezidentūros info) – Lie-
tuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė su Seimo valdyba apta-
rė svarbiausius Seimo rudens sesijos
darbus. Pristatydama naujas įstaty-
mų iniciatyvas valstybės vadovė ak-
centavo geopolitinės situacijos išskir-
tinumą, iš visų politikų reikalaujantį
susitelkti prie šalies saugumo uždavi-
nių.

Valstybės vadovė pabrėžė, kad for-
muojant pirmąjį biudžetą eurais svar-
bu laikytis pasiekto partijų susitarimo
dėl krašto apsaugos finansavimo didi-
nimo. Parlamentas turi įstatymų galia

apsaugoti informacinę šalies erdvę.
Pasak Prezidentės, Lietuvos eko-

nomika taip pat gali susidurti su ne-
mažais iššūkiais, kurių pirmuosius
ženklus šalies ūkis jau pajuto. Todėl
svarbu užbaigti pasirengti euro įvedi-
mui ir neleisti, kad prasidėjusį eko-
nomikos augimą stabdytų korupcija,
populistiniai sprendimai ir vidaus ne-
sutarimai.

Tarp Prezidentės siūlomų inicia-
tyvų – korupcijos prevencijos priemo-
nių tobulinimas, nelegalaus darbo
masto mažinimas ir kiti.

Vilnius (ELTA) – Atsižvelgiant į
geopolitinės situacijos išskirtinumą,
nacionaliniam saugumui kylančius
iššūkius ir Lietuvos įsipareigojimą
plėtoti ne tik kolektyvinę, bet ir sava-
rankišką gynybą, Prezidentės Dalios
Grybauskaitės iniciatyva parengtos
ir Seimui teikiamos Karo padėties
įstatymo pataisos. Tikimasi, kad tai su-
stiprins valstybės gynybinius pajėgu-
mus.

Prezidentė įstatymo pataisomis
siūlo nustatyti, kad karo padėties at-
veju Lietuvos ginkluotosioms pajė-

goms būtų priskiriami Viešojo saugu-
mo tarnybos ir Vadovybės apsaugos de-
partamento pareigūnai. Pagal dabar
galiojantį įstatymą, karo padėties metu
iš vidaus reikalų sistemos pareigūnų
prie kariuomenės galėtų prisidėti tik
Valstybės sienos apsaugos pareigū-
nai.

Ši iniciatyva teikiama vadovau-
jantis Šiaurės Atlanto sutarties trečiojo
straipsnio įpareigojimu stiprinti savo
individualius gebėjimus, kurių dėka iš-
kilus grėsmei galėtų atremti užpuoli-
mą.

Partijos žada daugiau galių Škotijai 
Londonas (BNS) – Trys pagrin-

dinės Didžiosios Britanijos partijos
suvienijo jėgas, siekdamos sustabdyti
separatistinių nuotaikų augimo bangą
Škotijoje, ir pažadėjo suteikti jai dau-
giau galių, jei rinkėjai kitą savaitę
vyksiančiame referendume pasisakys
prieš nepriklausomybę.

„Balsavimas ‘ne’ rugsėjo 18-ąją
įmanomas kaip patriotinis pasirinki-
mas, kaip būdas pasakyti, kad bal-

suojate už permainas ir didesnes galias
Škotijos parlamentui”, – sakė Škotijos
leiboristų partijos pirmininkė Johann
Lamont.

Likus 8 dienoms iki referendumo
dėl Škotijos atsiskyrimo nuo Didžio-
sios Britanijos, paskelbti apklausos
rezultatai parodė, kad stovyklą „Taip”
remia 51 proc. žmonių, o stovyklą
„Ne” – 49 proc., neskaitant neapsi-
sprendusių rinkėjų.

EP ratifikuos ES ir Ukrainos asociacijos sutartį
Briuselis (Bernardinai.lt) – Eu-

ropos Parlamento (EP) Užsienio reika-
lų komitetas pritarė ES ir Ukrainos
Asociacijos ir laisvos prekybos sutar-
čiai (49 balsai už, 8 prieš ir 4 susilaikė)
ir perdavė ją galutiniam ratifikavimui
EP plenarinėje sesijoje, kuri vyks kitą
savaitę Strasbūre. Jei kitą savaitę su-
tartį taip pat ratifikuos ir Ukrainos
Aukščiausioji Rada, ji bus preliminariai
taikoma jau nuo lapkričio 1 d.

EP pranešėjas Jacek Saryusz-Wols-
ki ragino skubiai ratifikuoti šią sutartį
ir „šiuo žingsniu nusiųsti solidarumo

ženklą Ukrainai, kuri pasirinko Eu-
ropą”. „Ukrainiečiai nori, kad mes
pritartume šiai sutarčiai. Gausi ją
parėmusi dauguma būtų aiškus pozi-
tyvus signalas Ukrainos žmonėms,
kad ES jos laikysis”, – pridūrė EP Už-
sienio reikalų komiteto pirmininkas
Elmar Brock.

ES ir Ukrainos Asociacijos sutar-
tis pasirašyta šių metų birželio 27 d.
Briuselyje. Be EP ir Ukrainos Aukš-
čiausiosios Rados šią sutartį turi ra-
tifikuoti ir visų ES valstybių parla-
mentai.

Talinas (ELTA) – Maskvos tei-
smas pritaikė kardomąsias priemones
Estijos saugumo pareigūnui, kurį,
kaip teigiama, rugsėjo 5 dieną pagro-
bė Rusijos Federalinė Saugumo Tar-
nyba (FST). 

Saugumo pareigūno Eston Kohver
buvimo vieta paaiškėjo po „Pervyj
Kanal” pranešimo bei Estijos užsienio
reikalų ministro Urmo Paet interviu. 

Rusijos žiniasklaida pranešė, kad
E. Kohver įtariamas šnipinėjimu,
ginklų kontrabanda ir nelegaliu sienos

kirtimu. Tuo metu estai teigia, kad pa-
reigūnas tyrė nusikaltimą susijusį su
kontrabanda. Manoma, kad Estijai
gali būti sunku susigrąžinti savo pa-
reigūną, nes jam mesti sunkūs kalti-
nimai. 

Nei Estijos Užsienio reikalų mi-
nisterijos, nei konsuliniams pareigū-
nams su E. Kohver susitikti dar ne-
pavyko, nors derybos su Rusijos Už-
sienio reikalų ministerija šiuo klau-
simu vyko.

Pagrobtas Estijos pareigūnas – Maskvos kalėjime

Vilnius („Draugo” info) – Malai-
zijos ministras pirmininkas Najib Ra-
zak teigia, kad preliminarios Nyder-
landų tyrėjų išvados dėl Malaizijos
oro linijų bendrovės keleivinio lėktuvo
sudužimo liepą leidžia daryti prielaidą,
kad orlaivį numušė raketa.

Olandų tyrėjų komanda, tirianti
lėktuvo numušimą rytinėje Ukrainoje,
nurodo, jog katastrofą tikriausiai su-
kėlė tai, kad į reisu MH17 skridusį lėk-
tuvą pataikė daug dideliu greičiu lė-
kusių objektų iš išorės, dėl kurių jis dar
ore suiro į gabalus.

Preliminarioje ataskaitoje, kurią
paskelbė Olandijos saugumo valdyba,

nesakoma, kad „Boeing 777” numušė
raketa „žemė-oras”, bet joje pateikia-
mos išvados rodo, kad galėjo būti bū-
tent taip.

Ataskaitoje taip pat sakoma, kad
„Boeing 777” buvo tinkamas saugiai
skristi, kai pakilo iš Amsterdamo, ir
kad jo įgula buvo „kvalifikuota ir pa-
tyrusi”.

Į lėktuvą pataikę dideliu greičiu
lėkę objektai „paaiškina staigų duo-
menų registravimo savirašiuose nu-
trūkimą, tuo pačiu metu (įvykusį) kon-
taktų su skrydžių kontrolieriais pra-
radimą ir lėktuvo dingimą iš radiolo-
katorių”, aiškinama dokumente.

,,Snoro” administratoriui byla nutraukta

Vilnius (ELTA) – Išsamaus iki-
teisminio tyrimo metu nustačius, kad
bankrutuojančio banko „Snoras”
bankroto administratoriaus Neil Coo-
per veiksmuose nėra iš pradžių įtartų
nusikalstamų veikų požymių, ikiteis-
minis tyrimas dėl galimo di-
delės vertės banko turto iš-
švaistymo prokuroro nutari-
mu nutrauktas, o 1 mln. 232
tūkst. 283 litų suma grąžinta
į banko „Snoras” sąskaitą.

Lietuvos teismo eksper-
tizės centro specialistų išva-
dose konstatuota, kad po pa-
skelbto banko „Snoras” bank-
roto buvo atliktos dvi finan-
sinės operacijos, kuriomis
buvo viršyti leidžiami mak-
simalūs užskaitų dydžiai, o tai
sukėlė pagrįstų įtarimų dėl
galimai įvykdytos nusikals-
tamos veikos.

Įvertinęs visus ikiteis-
minio tyrimo metu gautus
duomenis prokuroras savo
nutarime pažymėjo, kad
bankroto administratoriaus

veiksmai neužtraukia baudžiamosios
atsakomybės dėl galimo tarnybos pa-
reigų neatlikimo. Jam taip pat panai-
kinta anksčiau paskirta kardomoji
priemonė – 120 tūkst. litų dydžio už-
statas.

Neil Cooper Irmanto Gelūno/15min.lt nuotr. 

Ataskaita leidžia spėti, jog lėktuvą Ukrainoje numušė raketa  Scanpix nuotr.

Lėktuvą Ukrainoje numušė raketa?
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VERSLO N AUJIENOS

Ūkio plėtra bus lėtesnė

ES verslovės: Kinijos pažadai juda per lėtai

Rusijos ekonomika ritasi žemyn
Planšetinis kompiuteris – 

geidžiamiausias lietuvių pirkinys 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) perspėja, kad Lietu voje
įvedant eurą, gali pagausėti bandančiųjų į sąskaitas įnešti nelegalias
lėšas. Tarnyba bankams, kredito unijoms ir Lietuvos paštui pateikė

reko mendacijas, kaip sumažinti pinigų plovimo riziką.
„Tikėtina, kad euro įvedimo lai kotarpiu gali pagausėti valiutų keitimo ir

grynųjų pinigų įnešimo į sąs kaitas komerciniuose bankuose ar kredito uni-
jose operacijų. Neatmeta ma galimybė, kad gali būti bandoma atlikti operaci-
jas, naudojant šešėli nes – tai yra nusikalstamos ar neaiš kios kilmės – lėšas”,
– teigiama FNTT pranešime.

Pasak tarnybos, dėl didelio gry nų jų pinigų srauto gali būti, kad ban kai
nebegalės tinkamai patikrinti pinigų kilmės.

FNTT finansų institucijoms re komenduojama įvertinti gyventojų ga li-
mybes turėti daug pinigų, tikrinti jų kilmę, taip pat stebėti į įmonių sąs kaitas
pervedamus pinigus.

Lietuva eurą įsives 2015 metais.
BNS

Valiutų santykis (2014 metų rugsėjo 10 d.)  
1 USD (JAV doleris) – 2,68 LTL 
1 EUR (euras) – 3,45 LTL
1 AUD (Australijos doleris) – 2,48 LTL
1 CAD (Kanados doleris) – 2,44 LTL 
1 GBP (Didžiosios Britanijos sva ras sterlingų – 4,31 LTL 
1 NZD (Naujosios Zelandijos do leris) – 2,21 LTL

Parengė Vitalius Zaikauskas 

Bendras Rusijos bankų pelnas nuo 2014 m. sausio iki rugpjūčio siekė 592
mlrd. rublių, arba 9,4 proc. ma žiau nei analogišku laikotarpiu prieš me-
tus. Tuo tarpu bankų sukauptos atsargos, skirtos galimiems nuostoliams

padengti, nuo metų pradžios padidėjo 20,7 proc.
Rugpjūtį Rusijos bankų sek to riaus turtas padidėjo 0,5 proc. Įmonių paskolos

išaugo 1,4 proc., fiziniams asmenims išduodamos paskolos – 1,3 proc. Centri-
nio banko duomenimis, rugpjūtį sulėtėjo uždelstų įsiskolini mų augimas. Pa-
lyginti su liepa, juridinių asmenų uždelsti įsiskolinimai išaugo 2,1 proc., fizi-
nių asmenų – 3,5 proc.

Bankų investicijos į vertybinius popierius rugpjūtį padidėjo 3,5 proc., in-
vesticijos į skolos vertybinius po pie rius sumažėjo 0,4 proc. 

2013 metais bendras Rusijos ban kų sektoriaus pelningumas sumažėjo 1,8
proc., palyginti su ankstesniais me tais, ir siekė 994 mlrd. rublių. 

Prekių ir paslaugų importas į Rusiją iš užsienio rugpjūtį sumažėjo 15,6 proc.,
lyginant su 2014 m. liepa, ir siekė 20,47 mlrd. Dolerių. Maisto prekių importas,
pagal daugelį rodiklių, sumažėjo 50–70 proc.

Pieno įvežimas į Rusiją sumažėjo daugiau nei perpus (56 proc.). Dar žovių
produkcijos importas nukrito 73 proc., vaisių – 32 proc., o mėsos – 17 proc. (ypač
sumažėjo kiaulienos ir paukštienos importas).

Mašinų gamybos produkcijos im portas nusmuko 19,7 proc., chemijos pro-
dukcijos – 12,2 proc., o tekstilės gaminių ir avalynės – 3,3 proc. Tarp tekstilės
gaminių ypač smarkiai su mažėjo medvilnės importas – 27,4 procento.

Lyginant su 2013 m. rugpjūčiu, bendras importo nuosmukis siekė 11,4 proc.
Bendras maisto prekių importas rugpjūtį, lyginant su tuo pa čiu praėjusių metų
mėnesiu, suma žėjo 7,5 proc.

Bendras importas į Rusiją per sausio-rugpjūčio mėnesius sumažėjo 4,4 proc.,
lyginant su tuo pačiu 2013 m. laikotarpiu, ir siekė 170,2 mlrd. dolerių. 

„Draugo” info

Rugsėjo 9 d. Trišalė taryba prita rė valdančiosios koalicijos politinės tarybos
siūlymui didinti minimalią mėnesinę algą (MMA) nuo spalio 1-os dienos
35 litais, arba 10 eurų, tačiau pateikė keletą alternatyvų. Siūlymą didinti

MMA socialiniai partneriai teiks svarstyti Vyriausy bei. 
Pasak posėdžio pirmininko, so cia linės apsaugos ir darbo viceminis tro Gin-

taro Klimavičiaus, jau pavasa rį Trišalės tarybos posėdyje buvo svarstomas mi-
nimalios algos didinimo klausimas ir tai tapo šios dienos sprendimo pagrindu. 

„Tik palaipsniui didindami mažiausiai uždirbančių žmonių atlygini mus pa-
dėsime žmonėms išbristi iš socialinės atskirties, motyvuosime dirbti jaunus žmo-
nes, efektyviau ko vosime su šešėline ekonomika”, – pra nešime spaudai cituo-
jamas vice ministras.

Minimalią algą didinti jau nuo šių metų spalio pasiūlyta valdančiosios koa-
licijos politinės tarybos susitikime. 

Jei MMA didėtų nuo spalio iki 1 035 litų, tai sudarytų 300 eurų. 
Pastarąjį kartą minimali mėnesi nė alga iki 1 000 litų buvo padidinta 2012

metų gruodį.
Trišalės tarybos posėdžio metu taip pat išrinktas naujas Trišalės tarybos

pirmininkas – juo tapo Pa nevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas
Sigitas Gailiūnas. 

ELTA

Išmaniuosius telefonus turi 37 proc. Lietuvos gy-
ventojų. Žmonės, jau turintys išma-
niuosius telefonus, kur kas aktyviau

nei vidutinis šalies gyventojas naudojasi
ir kitais išmaniaisiais įrenginiais: 78
proc. iš jų jau turi nešiojamuosius, o
28 proc. – plan šetinius kompiute-
rius. Apklausa parodė, kad tarp visų
apklaustų gyventojų nešiojamuosius
kompiuterius turi 53 proc., o planšeti-
nius – tik 15 proc. Taigi nešiojamasis yra
populiariausias kompiuteris lietuvių šei-
mose, tačiau planšetinis kompiuteris – gei-
džiamiausias: jį įsigyti norėtų 26 proc. visų lie-
tuvių ir net 37 proc. jau besinaudojančiųjų iš-
 maniosiomis technologijomis.

Apklausa atskleidė ir išmaniuoju telefonu besinaudojančio gyventojo
portretą. Trys ketvirtadaliai žmonių, turinčių išmaniuosius, yra iki 32 me tų,
daugiau nei pusė – jau įgiję aukš tąjį išsilavinimą, gyvena Vilniuje.

Tarp vyresnio amžiaus apklaus tų lietuvių išmaniųjų telefonų naudotojų kur
kas mažiau, tačiau besinaudojančių išmaniaisiais telefonais yra visose amžiaus
grupėse. Vis dėlto ap klausa parodė, kad 80 proc. mygtu kinių telefonų be ope-
racinės sistemos turėtojų yra vyresni nei 40 metų, 65 proc. jų gyvena mažesniuose
mies te liuose ir kaimuose ir yra įgiję vidurinį išsilavinimą.

Etaplius.lt 

Sparčiau, nei tikėtasi, augantis privatus vartojimas bei investicijos ir toliau
bus pagrindinis Lietuvos eko nomikos variklis, tačiau prastesnė eksporto
raida, ypač dėl prekybos su Rusija suvaržymų, lems lėtesnę ūkio plėtrą,

nei buvo spėjama anksčiau. Lie tuvos bankas numato 2,9 proc. BVP augimą šiais
metais ir 3,3 proc.  kitąmet.

„Vidaus paklausos skatinamas ūkis auga vis dar pakankamai sparčiai, ta-
čiau ateities perspektyvos vertinamos gerokai atsargiau – visų pir ma dėl blo-
gėjančių užsienio prekybos sąlygų Rytuose, ypač dėl įsigaliojusių prekybos su
Rusija suvaržymų”, – sa ko Raimondas Kuodis, Lietuvos ban ko valdybos pir-
mininko pavaduotojas.

Lietuvos banko ekonomistai 2014 m. BVP augimo prognozę, palyginti su anks-
tesniais duomenimis, sumažino 0,4, o 2015 m. – 0,3 proc. punkto. 

Šių metų rugpjūčio mėn. pradėti taikyti prekybos apribojimai paveiks maž-
daug penktadalį į Rusiją iškeliaujančio Lietuvos eksporto: jo vertė su daro šiek
tiek daugiau nei 3 mlrd. Lt per metus, arba 4 proc. viso Lietuvos eksporto. Nors
tai gana reikšminga eksporto dalis, tačiau tik ketvirtadalį šio eksporto sudaro
lietuviškos kil mės prekės, daugiausia žemės ūkio ir maisto produktai. Kitą dalį
– tris ket virtadalius – sudaro reeksportas, jo sukuriama pridėtinė vertė yra są-
lygiškai maža. Vertinama, kad prekybos su Rusija apribojimai turės iki 0,4 proc.
punkto neigiamą įtaką Lietuvos realiojo BVP augimui. Kita vertus, numatoma,
kad laipsniškai atsigaus ES ūkio plėtra, nors ir mažiau nei šiemet didės tiek pri-
vatus vartojimas, tiek investicijos, todėl 2015 m. BVP augs sparčiau nei šiemet.

Dėl mažesnio, nei tikėtasi, pasta rojo meto kainų augimo buvo suma žinta inf-
liacijos prognozė. Šių metų vidutinė metinė infliacijos prognozė sumažinta 0,5
proc. punkto (iki 0,4 proc.), kitų metų – 0,3 proc. punkto (iki 1,2 proc.).

Infliaciją slopino atpigusios gam tinės dujos ir šiluma didžiuosiuose mies-
tuose. Teigiamą infliaciją palai ko tik didesnės nei prieš metus maisto kainos.

Pasaulinių žaliavų kainų ir in fliacijos euro zonoje tendencijos leidžia tikėtis,
kad infliacija Lietuvoje ir toliau bus nedidelė.

Ekonomika.lt

Europos verslovės Kinijoje perspėjo Kinijos komunistą partiją, kad šalis
turinti skubiai įgyvendinti ža dė tas reformas, kitaip antros didžiausios
pasaulio ekonomikos augimas gali smukti, o pajamos nustoti augusios.

„Auksinis amžius” verslovėms Kinijoje, regis, artėja prie pabaigos, – pareiškė
Europos Sąjungos Prekybos rūmai Kinijoje.

Komunistų partija per lapkritį vykusį plenumą paskelbė radikalių refor-
mų planą. Jame rinkos dalyviai buvo raginami atlikti „lemiamą vaidmenį” skirs-
tant išteklius, didesnes funk cijas perleisti privačiam kapita lui, toliau vykdyti
finansines ir valiutos reformas. Bet šiame plane taip pat buvo pabrėžta, kad pa-
grindinis valstybinių įmonių vaidmuo yra „so c ialis tinės rinkos ekonomikos pa-
matas”, – tokie teiginiai kaipmat sukėlė abejo nių dėl konkurencinio sąžinin-
gumo.

Šio plenumo dokumentui buvo visuotinai pritarta, nors ekonomistai ir vers-
lovių vadovai perspėjo, kad būtina atidžiai stebėti, kaip bus vykdomas šis pla-
nas.

ES Prekybos rūmai Kinijoje iš sakė abejonių dėl to, kaip valdžia ke tinanti
tęsti savo pažadą dėl „lemia mo vaidmens”, taip pat išreiškė su sirūpinimą dėl
valstybinių įmonių padėties. 

ES Prekybos rūmų Kinijoje pir mininkas Joerg Wuttke sakė, kad finansų
sektoriuje, kur reformos jau pradėtos, matomas labai lėtas judėjimas į priekį.
Bet pažadai buvo gra žūs, tik Kinija tiesiog turi judėti sparčiau, kad įgyvendintų
tas rinkos reformas, kurias yra užsibrėžusi.                                                     ELTA

Įvedant eurą, reikės saugotis nelegalių pinigų

Pritarta MMA didinimui iki 300 eurų
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LORETA TIMUKIENĖ

Kaip ir daugelyje įstaigų, vasa-
rą Lituanistikos tyrimo ir stu-
dijų centre (LTSC) jaučiasi

atostogų nuotaika, tačiau ir vasarą
darbai nesustoja, į Centrą užsuka
svečiai, besidomintys mūsų tautos
istorija, ieškantys archyvinės me-
džiagos apie savo šeimą, renkantys
medžiagą moksliniam darbui ar no-
rintys dovanoti mūsų įstaigai savo ar-
chyvus.

Vasaros pradžioje sulaukėme to-
limų svečių – po savaitę trukusios ke-
lionės automobiliu iš vakarinės pa-
krantės mus aplankė Mike Umbras su
žmona Colette. Kodėl šie žmonės ry-
žosi tokiai ilgai kelionei? Pasirodo,
Mike senelis – lietuvis, tad šis lietu-
viško kraujo turintis portlandietis
ryžosi atvažiuoti į Čikagą, kad kuo
daugiau sužinotų apie Lietuvą, jos
istoriją. Tuo pačiu jis atvežė dovanų –
senelio dokumentų, laiškų, nuotrau-
kų, knygų. Mike ir Colette centre pra-
leido visą pusdienį – jiems buvo įdo-
mu viskas, kas susiję su Lietuva. Sve-
čias taip susidomėjo savo protėvių
šalies praeitimi, kultūra, kad nu-
sprendė kitą vasarą su žmona skristi
į Lietuvą. Mike nemoka lietuviškai –
kad jam būtų lengviau bendrauti pro-
tėvių šalyje, atsisveikindami padova-
nojome anglų-lietuvių kalbų žodyną ir
palinkėjome išmokti savo prosenelių
kalbą. 

Džiaugiamės, kad per vasarą at-
liktas nemažas darbas – sutvarkyti ir
aprašyti JAV Lietuvių Bendruomenės
archyvai, gauti iš ilgamečio aktyvaus
Lietuvių Bendruomenės nario Algi-
manto Gečio ir kitų LB veikloje daly-
vavusių organizacijos narių. Lėšų
skyrė JAV LB, ateityje numatoma šį
darbą tęsti.

Ši vasara LTSC buvo gana dosni –
gauta nemažai įvairių archyvinių do-
kumentų, leidinių, meno darbų ir
plokštelių. Tačiau ypatingą vietą už-
ima LTSC gautas Algimanto Kezio ar-
chyvas ir kolekcija, apie kuriuos jau
buvo rašyta ,,Drauge” š. m. rugpjūčio
14 d.

Baigėsi LTSC rengtas konkursas
– LTSC ,,Facebook” puslapio (https://
www. facebook.com/ pages /Lithua-
nian-Research-and-Studies-Cen-
ter/355571529353?Ref=hl) lankytojai
galėjo laimėti LTSC išleistas knygas
(reikėjo atspėti, kokia Lietuvos baž-
nyčia nufotografuota LTSC fonduose
turimose nuotraukose). LTSC archy-
vuose turime gausybę Lietuvos baž-
nyčių nuotraukų, kuriose galime ma-
tyti įvairių laikotarpių, skirtingos
architektūros ir puošybos maldos na-
mus. Nutarėme nupūsti laiko dulkes
nuo šių nuotraukų ir du mėnesius jas
skelbėme ,,Facebook” puslapyje. Kon-
kursą laimėjo Raimondas Kamins-
kas, gyvenantis Lietuvoje ir besido-
mintis Lietuvos istorija. Jam į Kauną
nuvežėme ir įteikėme du LTSC leidi-
nius – dr. Roberto Vito ,,Civil-Milita-
ry Relations in Lithuania Under Pre-
sident Antanas Smetona 1926–1940” ir
Henriko Paulausko ,,Vytautas Petru-
lis – Lietuvos Respublikos ministras
pirmininkas, finansų ministras, lito
tėvas, Sibiro tremtinys, bolševikų su-
šaudytas”. Atsidėkodamas už dovaną
Lituanistikos tyrimo ir studijų cent-
rui konkurso laimėtojas padovanojo
savo knygą ,,Prof. A. Voldemaro liki-
mo kelias” ir kartu su Vygaudu Moliu
išleistą leidinį ,,Vilijampolės metraš-

Rugsėjo 4 d. Lietuvos Respubli kos generalinis konsulas
Čikagoje Marijus Gudynas, atvykęs į Litua nis tikos tyri-
mo ir studijų centrą, įteikė 2014 metų rugpjūčio 30 dienos

LR Užsienio reikalų ministro Lino Lin kevičiaus įsakymą. Jame
sakoma, kad Lituanistikos tyrimo ir studijų centras įtrauktas į
organizacijų, ga lin čių gauti paramą Lietuvoje, sąra šą.  Šiame
sąraše yra 19 užsienyje esančių lietuvių bendruomenių, kitų lie-
tuviškų įstaigų ar organizacijų. Kol kas jame įrašytos dvi JAV
esan čios lietuviškos organizacijos.

LTSC informacija ir nuotrauka

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro naujienos

LTSC svečiai – Mike Umbras su žmona Colette. Loretos Timukienės nuotr.

tis: faktai, įvykiai ir žmonės”. 
Rugpjūčio 19 d. vyko LTSC valdy-

bos posėdis, kuriame buvo aptarti nu-
veikti darbai, kalbėta apie būsimus
projektus. Valdybos pirmininkas Au-
gustinas Idzelis pasidžiaugė pasise-
kusiu archyvų seminaru, jis pastebė-
jo, kad pastaruoju metu LTSC dar-
buotojai daugiau rašo apie Centro
veiklą spaudoje, padėkojo visiems dar-
buotojams. 

LTSC vykdomoji vicepirmininkė
Kristina Lapienytė savo pranešime
kalbėjo apie būsimus darbus. Rugsėjo-
spalio mėn. vyks aukų rinkimo vajus,
jam bus ruošiamas lankstinukas apie
Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos
archyvą. Pasiūlyta įrengti aukotojų
lentą, kurioje būtų surašytos aukoto-
jų pavardės. Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje spalio mėn. vyks Lietuvos
Respublikos generalinio konsulato Či-
kagoje 90-mečiui skirta paroda, kurią
ruošia LTSC. Kovo-gegužės mėn. pla-
nuojama suruošti sporto parodą, prie
kurios prisidėti bus kviečiamos įvai-
rios išeivijos lietuvių sporto organi-
zacijos ir asmenys, besidomintys spor-
to istorija. Susidomėjusius ar turinčius
vertingų eksponatų prašome kreiptis
į LTSC el. paštu: info@lithuanianre-
search.org. 

Tradicinę LTSC knygų mugę pla-
nuojama rengti spalio 18 d., šiais me-
tais mugėje knygas galės pardavinėti
ir kiti prekiautojai, renginį paremti
kviečiami verslininkai bei organiza-
cijos – tokiu būdu ne tik  prisidėsite
prie LTSC išlaikymo, bet ir parekla-
muosite savo veiklą. Susidomėjusius
kviečiame kreiptis į Centro darbuo-
tojus tel. 773-434-4545 arba el. paštu.

Loreta Timukienė – Lituanisti kos
tyrimo ir studijų centro vicepirmi nin kė

Konkurso nugalėtojui Raimon dui Kaminskui Loreta Timukienė įteikė LTSC leidinius.
Dominyko Timuko nuotr.

Iš kairės: LTSC archyvų direktorė Skirmantė Miglinienė, LTSC tarybos pir-
mi nin kas dr. Robertas Vitas, LTSC vicepir mininkės Loreta Timukienė ir
Kris  tina Lapienytė, LR generalinis konsulas Marijus Gudynas ir generalinio
konsulo padėjėja Agnė Vertelkaitė.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras
– tarp paramos gavėjų
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Vieni iš labiausiai paplitusių sąnarių susirgi-
mų yra artritas ir artrozė, kurie gali pasi-
reikšti įvairiomis formomis. Artritu priim-

ta vadinti sąnario uždegimą (pavadinimas „artritas”
yra kilęs iš graikiško žodžio „arthron”, kuris reiškia
„sąnarys”). Kadangi artritas turi įvairių atmainų, tai
ši liga ganėtinai plačiai paplitusi. Vien tik Jungtinėse
Amerikos valstijose 31 proc. visų gyventojų bent kar-
tą per metus kreipiasi į šeimos gydytoją ir jiems būna
nustatoma viena iš artrito formų.

Artritu (sąnario uždegimu) serga nemaža dalis
gyventojų, kas ketvirtas vyresnis nei 65 metų žmo-
gus jaučia pastovius ar protarpinius sąnarių skaus-
mus, o neretą vargina ir sąnario sutinimas. Dėl ko
kyla artritas? Ar buvo galima jo išvengti? Kaip toliau
gyventi? Tokie klausimai vargina ne vieną žmogų,
kada nors pajutusį sąnario skausmą. Todėl tam tik-
ros žinios, pirmą kartą pajutus sąnario skausmą, rei-
kalingos. Daugiau žinodamas apie artritą žmogus gali
daugiau padėti sau.

Pirmieji artrito požymiai – sąnarius supančių au-
dinių skausmas ir tinimas, paraudusi oda virš pa-
žeisto sąnario, susikaupusios druskos sąnariuose.
Ryte, tik prabudus, būna sunku pajudėti, einant ka-
muoja sąnarių skausmai.

Artrito priežastys įvairios:

• ilgai veikantis krūvis, viršijantis sąnario ga-
limybes,

• nutukimas,
• traumos,
• genetikos ypatumai,
• įtampos
• įvairios infekcijos
• medžiagų apykaitos sutrikimai ir kt. 

Patarimai ir  profilaktika

Mes, skubėdami ir gyvendami savo gyvenimą, pa-
prastai nedaug laiko skiriame sau. Taigi kuo mes ga-
lime padėti sau, suskaudus sąnariui? Patartina tuo
metu pasirinkti patogesnę avalynę. Taip pat vertėtų
skaudamą sąnarį subintuoti, tokiu būdu šiek tiek ap-
ribojami jo judesiai, sąnarys mažiau varginamas. 

Ar riboti fizinį darbą? Taip, bet tik ligos pradžioje.
Skausmams rimstant pamažu grįžkite prie įprasti-
nio krūvio. Viena iš svarbiausių taisyklių, kurią rei-
kia žinoti – judesiai sąnariams būtini ir juos reikia
kasdien mankštinti. Be to, fizinis aktyvumas yra tie-
siogiai susijęs su osteoporozės profilaktika! Miego-
ti sten kitės lygioje lovoje su kietesniu čiužiniu. Van-
dens procedūros: trynimai, plekšnojimas, vandens
srovės, kontrastinis dušas, kompresai, vandens vo-
nios – gerina aplinkinių audinių kraujotaką, mity-
bą, bet tiesiogiai sąnarių struktūrų nevei kia. Jude-
siai jūsų sąnariams yra būtini. Nemankš tinami są-
nariai praranda lankstumą, stingsta, aplinkiniai
raumenys silpnėja. Siūlomi bendri pratimai, ne-
perkraunantys sąnarių – vaikščiojimas, plaukimas.
Šiuos pratimus atlikite nors kartą per dieną. Fizinį
aktyvumą derinkite su poilsiu. Ūmaus uždegimo
metu sąnariams reikalinga ramybė – tuomet suma-
žin kite fizinį aktyvumą ir daugiau ilsėkitės. Varto-
kite gydytojo paskirtus vaistus, ir nenutraukite jų,
nepasitarę su gydytoju. Avėkite patogią avalynę. Nau-
dokite lengvesnius namų apyvokos daiktus, įrankius
storomis rankenomis. Jei ilgesnį laiką gulite lovoje,
kelis kartus per dieną keiskite sąnarių padėtį. Mie-
gokite ant kieto pagrindo, nedėkite pagalvės po su-
lenktais keliais.

Kaip maitintis sergant artritu

Maistas turi būti kaloringas, su pakankamu
angliavandenių, riebalų, baltymų, vitaminų ir mik-
roelementų kiekiu. Siūloma gyvulinius riebalus
keisti augaliniais ar žuvų taukais (žuvų dieta – kuo-
met mėsos produktai keičiami žuvimi).  Būtina kas-
dien vartoti pieno produktus, arba kalcio papildus.
Patariama gerti kuo daugiau šviežio nepasterizuoto
pieno, kefyro, jogurto.

Sveika valgyti pomidorų, obuolių, slyvų, juodųjų
serbentų, spanguolių, šaltalankių, mėlynių. Ypač nau-
dingos pomidorų sultys, nes jos pagerina medžiagų

SVEIKATA

Klastinga sąnarių liga – artritas
apykaitos procesus.

Valgykite kuo daugiau vyšnių. Šios uogos, net-
gi šaldytos ar išimtos iš kompoto, padeda atsikratyti
sąnarių skausmo.

Dėmesio! Reikėtų vengti maisto produktų, tu-
rinčių daug krakmolo ir cukraus, riebios mėsos bei
riebalų, įvairių padažų, alkoholinių gėrimų.

Ar reikalingi maisto papildai?

Nėra pagrįstų įrodymų, kad minėtos medžiagos
turėtų tiesioginį poveikį procesams sąnariuose, bet
pagerina bendrą savijautą. Sveiki ir sergantieji turi
gauti maistą, kuriame nestigtų geležies, kalcio, ka-
lio ir kitų mineralinių medžiagų, mikroelementų, vi-
taminų. Šiandien mūsų mityba dažnai yra „rūgšti”,
nes valgome  per daug riebalų, baltymų, cukraus. Šar-
minantį poveikį turi daržovės, ypač citrinos, mine-
ralinis vanduo. Tačiau svarbiausias vaistas – jūsų po-
žiūris į gyvenimą. Stenkimės į viską žiūrėti pozy-
tyviai. Artritas gali apriboti veiklą, bet neturi kont-
roliuoti jūsų gyvenimo. Nepasinerkime į skausmą. 

Gydomieji tepalai ir kompresai

Artritas trunka ne vienerius metus ir beveik vi-
sada prasideda nepastebimai, nes į nedidelius są-
narių skausmus nekreipiame dėmesio. Tačiau jei art-
rito negydysite, sąnariai gali tapti nejudrūs, defor-
muotis. Šiai ligai gydyti, be gydytojo paskirtų vais-
tų, verta pasinaudoti ir pigiais bei veiksmingais liau-
diškais gydymo būdais.

• Artrito gydomasis tepalas: sumaišykite po 50
g sausų garstyčių miltelių ir kamparo. Mišinį už-
pilkite 10 ml spirito arba degtinės, juo ištepkite gy-
domus sąnarius ir šiltai apriškite.

• Skausmus veiksmingai malšina alyvuogių
aliejaus kompresas: gabalą vatos sumirkykite alie-
juje, uždėkite ant skaudamų sąnarių, apriškite ir pa-
laikykite per naktį.

• Acto kompresas: į pusę litro vandens įpilki-
te  šaukštą acto, suvilgykite lininį rankšluostį, ap-
vyniokite skaudamą sąnarį ir šiltai apriškite. Komp-
resą laikykite 8 valandas.

• Sėmenų kompresas: pakaitinkite sėmenis, su-
berkite į marlės maišelius ir uždėkite ant gydomų vie-
tų.

• Artrito profilaktikai ir gydymui kuo dažniau
darykite bulvių lupenų nuoviro voneles kojoms ir
rankoms. Vonelės trukmė  – 20–25 minutės. Paskui
kojas ir rankas nušluostykite ir patepkite ricina.

• Sąnarių skausmą malšina druskos vonia: vo-
nioje, pripildytoje šilto vandens, ištirpinkite 2 kg ru-
pios druskos ir pagulėkite joje pusvalandį. Kad
vanduo neatvėstų, vis įpilkite karšto vandens. Po pro-
cedūros nenusišluostykite kūno – tik šiltai apsivil-
kite ir 2 valandas pagulėkite lovoje, šiltai užsikloję. 

Jei sąnarių skausmas užtrunka ilgiau nei pusę
metų, vargina ir dieną, ir naktį, negalite dirbti, tuo
atveju gali būti, kad ligai reikia  rimtesnio gydymo. 

Būkite sveiki

Parengta pagal
internetinę žiniasklaidą

Lietuviai tradiciškai dalyvaus Čikagos maratone

LR generalinis konsulatas Čikagoje kviečia Čika-
gos maratoną spalio 12 d. ketinančius bėgti bė-
gikus burtis į vieningą lietuvių koman -

dą ir registruotis siunčiant el. laišką ad-
resu agne.vertelkaite @urm.lt arba
skambinant tel.  312-397-0382,
trump. nr. 204. Žinutėje nurodyki-
te savo vardą ir pavardę, telefo-
no numerį bei el. pašto adresą.
Jau tapo tradicija maratono bė-
gimu pažymėti Lietuviai svarbias
sukaktis, tad šiais metais kvie čia-
me 42 kilometrų bėgimą skirti
garsiojo Baltijos kelio 25-mečiui pa minė-
ti.

Gerų emocijų kupina akcija „Lietuviai
Čikagos maratone” rengiama vienijant sporto mylėtojų
pastangas: Čikagos-Vilniaus susigiminiavusių miestų
komitetas dovanos sportininkams bėgimo marškinė-
lius, Čikagos lietuvių sporto entuziastai organizuos pa-

laikymo punktą, kur lauks komandos bėgikų, taip pat
numatoma rengti šventinį sportininkų sutikimą resto-
rane „Kunigaikščių užeiga”, kurio metu vyks apdova-

nojimai, bus įteikti medaliai greičiausiems ko-
mandos nariams.

Kviečiame sporto mylėtojus akty-
viai prisidėti prie akcijos rengimo ir jo -

je dalyvauti – bendromis jėgomis bus
pasiekta, kad 2014 m. Čikagos ma-
ratonas būtų įspūdingas ir įsimintinas
tiek bėgikams, tiek juos palaikan-
tiems. Prašome savanorius entuzias -
tus rašyti Dainiui Ruževičiui (el. paš-

tu dainius75@yahoo.com), kuris apsi-
ėmė koordinuoti organizacinius reikalus.

Lietuviai sporto mylėtojai, kviečiame
burtis draugėn ir viename didžiausių Čikagos renginių
atstovauti Lietuvą.

LR gen. konsulato Čikagoje info ir nuotr.

2013 m. Čikagos maratono bėgikus palaikantys sirgaliai
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no saulė. Užsitarnauti vietas ir vardus
jiems buvo didelė dovana ir privilegi-
ja. Bizantiška sovietų asmeninių pa-
sižymė jimų sistema turėjo ordinus (di-
dvyrių žvaigždes) ir medalius, bet svar-
biau buvo oficialusis garsenybių įver-
tinimas, valdžiai nusipelniusių meno
veikėjų vardais krikštijant sistemos po-
reikius labiausiai patenkinančius kul-
tūros ir meno žmo nes. Šios piramidės
viršūnėje visada neabejotinai puika-
vosi TSRS nusipelniusio meno veikėjo
titulas. Oficialioji garbė buvo lydima
privilegijų ir pinigų.

Maskvos įvertinimas, viršutiniai
tarnybos karjeros laiptai Komunistų
partijos ir biurokratinės nomenklatū-
ros adeptams tenai labiausiai spindė-
jo. Šiuo požiūriu kolonializmo ir post-
kolonializmo teorinėje perspektyvoje
matyti gerai pažįstami bruožai. Par-
klupdytos Lietuvos (nereiškia, kad
visa parklupdyta) horizonte Mas kva pa-
mažu įgijo visas imperinio centro for-
mas. Daugelis sovietinio kolonializ-
mo principų buvo lygintini su Vakarų
imperiniu kolonializmu. Elitinė edu-
kacija ir didžiausia galia buvo pasie kia-
ma tik metropolijose. Tai, kas vadin-
tina politikos mokslais ir diplomatijos
akademijomis, buvo kolonijinių met-
ropolijų privilegija. Pavergtųjų ir pri-
sitaikiusiųjų elitas ten veržėsi, o pasi-
ekimai (įskaitant darbus sovietų dip-
lomatiniame korpuse) buvo gan plataus
pavydo objektai.

Mokslo ir meno karjeros laiptams
galiojo panašios taisyklės. Didieji meno
vaizdiniai, literatūros, teatro, kino
frontai buvo reguliuojami iš Maskvos.
Kas valdo vaizduotę, valdo minias – tą
sovietų ideologai kuo puikiausiai su-
prato. To dėl iškiliausios mokyklos –
Maksimo Gorkio TSRS tautų literatū-
ros institutas, Visasąjunginis kine-
matografijos institutas, Lomonosovo
universitetas turėjo tas studijų prog-
ramas, kurių Lietuvoje nebuvo galima
pasiekti. Kolonizuotų tautų elitas, net
ir norėdamas savo tautai šviesos ir gė-
rio, turėdavo eiti Maskvos ar Le ningra-
do gatvėmis bei koridoriais. Studijos
Vakaruose buvo tiek retos, kad apie jas
sunku kalbėti be ironijos ir nebent ti-
kėti, kad jas išnaudojo gal elitarinės so-
vietų žvalgybos tarnybos.

443. A Resolution with appended Documents con-
cerning e Decolonization of the Unin of Soviet So-
cialist Republics. Toronto-New York, 1977, p. 7.

444. Anušauskas, Arvydas (red.). Lietuva 1940–
1990. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimų centras, 2007, p. 521.413.

445. Ten pat, p. 522.

rusai. Tačiau nežinia, kiek ta statistika
galėjo atspindėti lietuvių re patriaciją
iš tremties vietų. Dar sunkiau nusta-
tyti, kiek tarp tyrinėtojų išaiškinto
pusmilijonio išvykusių iš Lietuvos
būta lietuvių. Greičiausiai, nedaug.
Tačiau jie vis tiek papildė Rusijos ir jos
pavergtų šalių diasporą.

Politinės ir socialinės istorijos
srityje galima išrutulioti bent dvi pa-
sakojimo kryptis, kurios turi savo li-
teratūrą. Pirmoji, tradicinė, kiek pa-
tetiškai skatina skirstyti pokarinius
Lietuvos lietuvius į sovietų kolabo-
rantus ir pasipriešinimo idėjomis gy-
venusius. Skirstymas daugiau nei są-
lyginis tiems, kurie suvokia, jog dau-
guma buvo tiesiog prisikentėję ir pri-
sitaikę, ir išsivadavimo Sąjūdžiui iš-
aušus, vėl pakėlė akis ir galvas. Tačiau
net ir atsijojus iš buvusių Lietuvos ko-
munistų par tijos narių prisitaikėlius,
liks tūkstančiai tų, kuriems sovietų re-
žimas tapo savu, o sovietų okupuota
Lietuva – Lietuva Tarybų. Būtent
jiems Maskva tapo sostine ir šviesos
šaltiniu net po to, kai nusileido Stali-

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

150

1977m. Jungtinių Tautų Gene-
ralinei Asamblėjai buvo

įteikta Baltijos šalių, Ukrainos ir Bal-
tarusi jos išeivių organizacijų paruoš-
ta rezoliucija dėl Sovietų Sąjungos de-
kolonizacijos būtinumo. Rezoliucijos
iniciatoriai pabrėžė:

Laisvė, nacionalinė nepriklauso-
mybė ir žmogaus teisės yra kiekvienos
civilizuotos pasaulio nacijos ir tautos
aukščiausia vertybė ir siekis. Tai yra pa-
skelbta Jungtinių Tautų Chartijoje,
Konvencijose, Deklaracijose ir Rezo-
liucijose ir nuo 1946 metų Jungtinių
Tautų Organizacijos yra taikoma dau-
geliui Afrikos, Pietų Azijos ir Pietų
Amerikos nacijoms ir tautoms, tačiau
Jungtinių Tautų Organizacija to nie-
kad tiesiogiai netaikė Rytų Europos ir
Šiaurės bei Vidurinės Azijos teri tori-
joms, ypatingai toms 34 nacijoms ir tau-
toms, kuriose viešpatauja Sovietinių So-
cialistinių Respublikų Sąjunga...

Remiantis radikalia Vakarų so-
vietologijos tradicija buvo pabrėžiama,
kad ne priklausomai nuo fakto, jog:

Sovietų Sąjunga (SSRS) kaip vie-
na iš didžiausių kolonialinių galybių
(1/6 Že mės rutulio) pasaulyje (...) yra
pasirašiusi kaip Jungtinių Tautų Or-
ganizacijos narė JT Chartiją, Visuoti-
nę žmogaus teisų deklaraciją, JT Or-
ganizacijos Generalinės Asamblėjos
deklaraciją dėl kolonijinių valstybių ir
tautų nepriklausomybės užti krinimo
(...) ši kolonijinė sistema Sovietų Są-
jungoje toliau egzistuoja...443

Tačiau nei anuomet Vakaruose,
nei šiandien rusiškojo kolonializmo ne-
norėta pripažinti ir taikyti tų pačių
standartų. Didžiųjų kolonijinių užka-
riavimų epo chos rusų grobis Sibiras ir
šiandien maitina savo gelmių turtais
šeimininką, o parklupdytos tautos ir
tautelės baigia išnykti.

Nors Lietuvos rusifikacija nebuvo
vykdoma tokiu plačiu frontu, kaip su
siau bu įsivaizduodavo lietuviai Vaka-
ruose, tačiau jos gylis nebuvo toks ir
mažas. So vietams palikus lietuvių kal-
bos ir kultūros teises, gyvenimo būdo
ir mentaliteto plotmėje tas rusifikaci-
jos procesas pažengė gana toli. Ar Lie-
tuvos žmonės per okupacijos dešimt-
mečius virto labiau lietuviškai šne-
kančiais rusais, tas klausi mas iki galo
dar neatsakytas. Galima kalbėti apie
mentalinius pokyčius, nutiku sius po
visuotinės turto ir net žmogaus na-
cionalizacijos ir pasiduodant Maskvos
galios centrams, tačiau sunku pama-
tuoti poveikio laipsnį.

Priklausomybės laikų lietuviams
abipus geležinės uždangos pirmiausiai
rū pėjo rusinimo demografija. Istorikai
neblogai ištyrinėjo tuos sovietinės im-
peri jos migracijos bruožus, kurie tu-
rėjo asimiliacijos ir prievartinio tau-
tų maišymo politikos bruožų. Bai-
mintasi rusų kolonizacijos pasekmių,
kurios aiškiau matėsi Estijos ir Lat-
vijos statistikoje. Sovietinės Lietuvos
administracija turėjo vykdyti Maskvos
parėdymus ir sudaryti migrantams
išskirtines socialines sąlygas tuo metu,
kai grįžtantiems tremtiniams kildavo
elementarūs įsikūrimo sunkumai.
Kita vertus, įrodyta, kad lietuvių na-
tūralus prieaugis buvo didesnis nei
kaimynų latvių ir estų, net jei jis ur-
banizuojantis lietuviams vis labiau
vienodėjo.

Lietuvos kaime dar buvo pakan-
kamai darbo jėgos, galinčios paten-
kinti nelabai gausių miestų poreikius.
Palyginus su natūralu lietuvių prie-
augiu, rusų migracijos srautas buvo ne-
didelis. 1960–964 m. Lietuvoje kasmet
gimdavo po 36,8 tūkst., imi gruodavo po
2,8 tūkst. Rusai galėjo dominuoti poli-
tiškai, bet jų migracija Lietuvoje ne-
galėjo kompensuoti karo ir pokario

metais patirtų gyventojų nuostolių.
Tuo pat metu rusų migraciniai srautai
į Latviją ir Estiją kėlė grėsmę estų ir lat-
vių tauti niam išlikimui.444

Dėl tos ir kitų priežasčių Lietuvoje
lietuviai per visą sovietmetį sudarė
apie 80 nuošimčių gyventojų. Žymiai
sunkiau yra aprašyti lietuvių migra-
ciją iš Lie tuvos vienintele įmanoma
kryptimi į Rytus, į Rusijos gilumą.
Prievartinių de portacijų laikams pa-
sibaigus tam tikru mastu prasidėjo
laisvanoriškas judėjimas, kuris vie-
naip ar kitaip turėjo paveikti Sovietų
Sąjungos lietuvių statistinius ro dik-
lius. Tačiau anuomet lietuviai gyveno
svajodami apie neįmanomą pabėgimą
į Vakarus, o judėjimas Rytų kryptimi
ir lietuvių būriavimasis Rusijos mies-
tuose neatrodė dėmesio vertas daly-
kas. Čia tyrinėtojų dar laukia nemažai
darbo. Re miantis istorikų turimais
duomenimis galime matyti, jog nuo
1960 iki 1980 metų į Lietuvą imigravo
733 000 žmonių, o emigravo – 525 500
445. Aišku, kad pasiliko daugiausia

Lietuvių kapinės Kazachstane



13DRAUGAS 2014 RUGSėJO 11,  KETVIRTADIENIS

Remkime Draugo fondą
www.draugofondas.org

4545 w. 63 St. Chicago, il 60629

ĮVAIRūS

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChirUrGAi ViDAUS liGOS 

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
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

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mi-
nimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais. 
Tel. 773-940-5264.  

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

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su grįžimu namo. Gali pakeisti savait -
galiais. Kartu gali dirbti ir vyras. Tel.
708-691-6996  

� Moteris gali prižiūrėti pagyvenusį
žmogų. Pilietė, turi rekomendacijas, pa-
 tirtį,  vairuoja, gali dirbti bet kurioje vals-
 tijoje. Tel. 847-281-6659.  

Kryžiaus išaukštinimo šventė
RENATA ŽIŪKAITĖ

Rugsėjo 14 d. minėsime Kryžiaus iš-
aukš tinimo šventę. Ji pirmą kartą pa-
minėta 365 m. rugsėjo 14 d.,  kai šv. Ele-
na surado Jėzaus kryžiaus liekanas. 

Ir šiandien galime pamąstyti, ką
mums sako kryžiaus ženklas? Ko-
dėl žiaurus romėnų kankinimo

įrankis tapo mūsų krikščionių sim-
boliu? Ar ant kaklo pakabintas kry-
želis automatiškai mus padaro tik-
rais krikščionimis? Tad kokį svorį
savyje talpina šis ženklas? Kodėl tiek
daug krikščionių už šį ženklą sumo-
kėjo savo krauju ir dar sumokės iki pat
II Kristaus atėjimo? 

Turino katedroje yra saugoma dro-
bulė, į kurią po mirties buvo suvynio-
tas Jėzaus kūnas. Joje atsispaudęs
Kris taus kūno atspaudas liudija di-
džiu lių  kentėjimų žymes. Nukryžia-
vimas Romos imperijoje buvo viena
žiauriausių egzekucijos formų. Cicero -
nas taip apibūdino nukryžiavimą: žiau-
riausias ir baisiausias kankinimas. 

Jėzus buvo išrengtas, pririštas
prie plakimo stulpo, plakamas su 5 odi-
niais botagais, kuriuose įpinta dantytų
kaulų ir švino gabalų. 

Jis buvo nuvestas į pretorijų, kur
erškėčių karūna susmigo į jo galvą, 600
vyrų iš jo tyčiojosi ir mušė jam per vei-
dą. Tada jis buvo verčiamas ant savo
kraujuojančių pečių nešti sunkų kry-
žiaus skersinį. Kai jie pasiekė nukry-
žiavimo vietą, Jėzus buvo apnuogintas.
Buvo paguldytas ant kryžiaus ir 6 co-
lių ilgio vinys buvo įkaltos į jo rankas
vos aukščiau riešo. Jis buvo paliktas
kyboti dideliame karštyje, su nepa-
keliamu troškuliu, išstatytas minios
pajuokai. Kybojo 6 valandas, kol jo gy-
vybė užgeso. Štai tokią kainą turėjo su-
mokėti Išganytojas, kad atvertų mums
vartus į dangų. O kas išmatuos jo
dvasinias kančias, kai Jis sugėrė visą
žmonijos purvą, kai jautėsi netgi Tėvo
apleistas?

Artėjanti Kryžiaus išaukštini-
mo šventė liudija, kad būti tikru krikš-
čioniu nėra patogu ir lengva, kad
krikščionio kelias visada susijungs su
erškėčiuotu Kristaus keliu. Šv. Faus-
tina turėjo regėjimą. Ji matė du kelius,
iš kurių vienas buvo platus, nubarsty-
tas smėliu ir gėlėmis, pilnas džiaugsmo,
muzikos, įvairių linksmybių. Žmonės
ėjo šiuo keliu šokdami ir linksminda-
miesi, prieidavo galą, nepastebėdami,
kad jau galas. Bet šio kelio gale buvo
baisi praraja – pragaro liepsnos. Ir šios
sielos krisdavo į prarają. O kitas kelias
buvo siauras, akmenuotas, nuklotas
erškėčiais, einančiųjų akys buvo aša-
rotos, įvairūs kentėjimai buvo jų dalia.
Tačiau kelio gale buvo nuostabus so-
das, pilnas visokių džiaugsmų, ir ten
įeidavo šios sielos. 

Dabartinis pasaulis verčia gėdytis
kryžiaus, o kartu gėdytis Kristaus,
jis skatina eiti plačiu keliu – pilnu
linksmybių ir malonumų, kurie grei-
tai baigiasi, kai pasibeldžia mirtis. 

Žydams mirtis ant kryžiaus buvo
prakeikimo ženklas. Senajame Testa-
mente skaitome: „Dievo prakeiktas
tas, kuris kabo ant medžio” (Įst 21,23).
Net žemė žydams buvo sutepta toje vie-
toje, kur stovėdavo kryžius. Kristus tad
pasirinko prakeiktojo dalią, jis nusi-
žemino iki kryžiaus mirties, kad per
jo gėdingą  mirtį mes turėtume gyve-
nimą. Mūsų visų blogis yra išstatytas
Kristaus kryžiuje. Žvelgdami į genia-
laus dailininko Grunewald nutapytą
nukryžiavimo sceną galime tik nutil-
ti – išsukti sąnariai, įsmeigtos vinys,
žaizdomis nusėtas visas kūnas – mūsų
nuodėmių kaina. Net  pranašas Izaijas
sako: ,,Jis nebuvo nei patrauklus, nei
gražus, toks, prieš kurį užsidengiame
veidą” (Iz 53, 2–7).

Ir todėl šv. Pranciškus taip norė-
jo sušukti į pražūtį einančiai miniai –
Meilė yra nemylima! Ir todėl šv. Tere-
sėlė norėjo surinkti ant žemės tekan-
tį šventą Kristaus kraują, aukodama-
si už nusidėjėlių atsivertimą. Juk kry-
žius į raktas į dangų, tai  mūsų išga-
nymo medis. 

Jono evangelijoje skaitome: „O
aš kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus
trauksiu prie savęs” (Jn 12, 32).

Kristui yra pažįstami visi mūsų
kentėjimai, ligos, problemos. Kaip
dažnai mūsų maži kryželiai praplėšia
mūsų kietas širdis ir leidžia įsiskverbti
Išganytojo meilei. Dievas nėra abe-
jingas žmonijos kančiai, jis nėra tik pa-
syvus stebėtojas, Jo Sūnaus kryžius
yra atsakymas viso daromo blogio ir
netiesos akivaizdoje, šis kryžius trau-
kia prie savęs sužeistuosius, sulaužy-
tus, gyvenimo sulamdytus, kad čia
atrastume savo kentėjimų prasmę. Be
Kristaus mūsų kentėjimai tikrai gali
vesti tik į  savęs sunaikinimą, depre-
siją. Ir tiek žmonių žudosi, nes neturi
į ką atsiremti, nebemato vilties. Du-
sinama vis progresuojančios tuber-
kuliozės ir paskendusi dvasinėje tam-
soje šv. Teresėlė prisipažino, kad žmo-
giškomis jėgomis be tikėjimo ji neiš-
tvertų tokių baisių jai tenkančių ken-
tėjimų.

Ir šiandien nešdami ant  pečių
savo problemų naštas, neužmirški-
me, kad  kryžius nėra paskutinis žodis.
Po Kristaus mirties sekė jo prisikėli-
mas. Savo kentėjimuose nesame vieni,
Išganytojas yra arčiausiai tų, kurie
kenčia, jis neša mūsų naštas. 

Kaip ir didįjį penktadienį, taip ir
per  šią  iškilmę  galime tarti: „Tebū-
nie pagarbintas šventasis Kryžiaus
medis, ant kurio kabojo mūsų Atpir-
kėjas”.

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

MŪSŲ STALUI

Ne vien iškilmingomis progomis susitinkame
su draugais. Kartais tie siog šiaip – pasišne-
kučiuoti, praleisti vakarą. Siūlau paprastus re-
ceptus, kurie bus geras užkandis prie alaus
ar kitokio gėrimo, jie papuoš ir šven tinį sta-
lą.

Sūrio suktinukai

Jums reikės: fermentinio sūrio, kelių kiaušinių,
majonezo, grybų, svogūnų, aliejaus  kepti, žalumynų
pa puošti.

Fermentinį sūrį palikite sušilti kambario tem-
peratūroje ir plonai su pjaustykite. Paruoškite įdarą:
ap kepkite smulkiai supjaustytus svogūnus su gry-
bais, atvėsinkite, įdėkite tar kuotų virtų kiaušinių ir
šiek tiek ma jonezo, gerai išmaišykite. Šiuo įdaru ap-
tepkite sūrio griežinėlius, juos su sukite į vamzdelius
ir papuoškite.

Lavašo vyniotiniai

Jums reikės: 3 lydytų sūrelių (kietų), 3–4 skilte-
lių česnako, trijų kiau šinių, 3–4 šaukštų majonezo.

Lydytus sūrelius sutarkuokite stambia trintuve,
česnakus ir virtus kiaušinius smulkiai supjaustykite.
Viską sumaišykite, pagardinkite ma jonezu. Šiuo
įdaru aptepkite lavašą, jį suvyniokite ir supjaustykite
grieži nė liais.

Lavašo vyniotiniai su lašiša

Jums reikės: 1 plono (armėniš ko) lavašo, 2 lydytų
sūrelių, 8 oz silpnai sūdytos lašišos, indelio grietinės,
dviejų skiltelų česnako, 2 šaukštų citrinos sulčių, kra-
pų ir petražolių.

Lavašą sutepkite plonu lydyto sū relio sluoksniu.
Lašišą irgi supjaus tykite plonai ir uždėkite ant lavašo.
Paruoškite padažą: sumaišykite grietinę, citrinų
sultis, kapotus žalumy nus, trintus česnakus. Ap-
tepkite la va šą padažu, susukite į standų vyniotinį ir
supjaustykite aštriu peiliu.

Lavašo vyniotinis su žuvimi

Jums reikės: 1/2 puodelio ryžių, svogūno, 1/2
puodelio konservuotų  kukurūzų, 2 šaukštų majone-
zo, žalu mynų, skardinės aliejuje konservuotos žuvies.

Ryžius išvirkite taip, kad būtų bi rūs, atvėsinki-
te. Žuvį susmulkinkite šakute, sumaišykite su ryžiais,
suber kite kukurūzus ir supjaustykite svo gūną bei ža-
lumynus. Visa tai pagar dinkite majonezu ir užtepkite
ant lavašo. Lavašą suvyniokite ir supjaus tykite.

Sumuštinių aptepas su silke
Pirmas būdas

Silkės filė susmulkinkite iki pastos tirštumo, įdė-
kite sviesto ir kruopščiai išmaišykite. Paruoškite su-
 muštinius, šiuo mišiniu aptepdami duoną arba duo-
niukus.

Antras būdas

Susmulkinkite silkę, virtas mor kas, lydytus sū-
relius. Viską sumai šy kite ir užtepkite ant duonos
arba ant duoniukų.

Vištų sparneliai su česnakiniu padažu

Jums reikės: 2 sv vištų sparnelių, 4 šaukštų sojų
padažo, šaukšto medaus, imbiero šaknies, 2 šaukštų
augalinio aliejaus, 3 česnako skiltelių, maltų juodų-
jų pipirų, druskos, žiupsnelio džiovinto baziliko.

Vištų sparnelius padalinkite į dvi dalis. Sumai-
šydami visas marinato sudedamąsias dalis, užpilki-
te juo sparnelius ir pastatykite į šaldytuvą mažiau-
siai trims valandoms (arba nakčiai). Išdėliokite
sparnelius ant skardos ir kepkite 30–40 minučių 350˚F

temperatūros orkaitėje. Kepi mo metu du kartus ap-
liekite likusiu marinatu. Patiekite su česnakiniu pa-
dažu – jam pasigaminti vienodo mis proporcijomis
sumaišykite grietinę ir majonezą, įdėkite spausto
česnako skiltelę ir mėgstamų žalumynų.

Hooter’s vištų 
sparneliai 

Jums reikės: 2 svarų vištų sparnelių, puodelio
miltų, druskos.

Marinatui sumaišyti: 1/2 puo delio alyvuogių
aliejaus, šaukštą „Le mon Pepper” mišinio, šaukštą
rudojo cukraus, porą šakelių šviežio rozma rino
(arba šaukštą džiovinto), 1/2 šaukšto kajeno pipirų
(jei norite aštrių sparnelių) arba šaukštą džiovintų
čilės pipirų,  4 sutrintas česnako skilteles.

Nuplovę ir nudžiovinę vištų sparnelius, sudėkite
juos į marinatą ir pa statykite į šaldytuvą nakčiai.

Išėmę iš marinato sparnelius apvoliokite mil-
tuose, dėkite juos ant skardos, šepetėliu dar aptep-
kite juos marinatu, pabarstykite druska ir kepkite
365˚F orkaitėje. Kepkite, kol gra žiai apkeps viena
pusė, tada ap verskite ir trumpai pakepinkite kitą
pusę.

Prie sparnelių skanu patiekti spanguolių ar sly-
vų uogienę, bet pa gardintą citrinos sultimis, paaš-
trinta kajeno pipirais ir česnakine druska.

Sūrio lazdelės

Jums reikės: sluoksniuotos tešlos pakuotės,
kiaušinio, fermentinio sūrio, kmynų.

Supjaustykite sluoksniuotą tešlą juostelėmis, ap-
tepkite kiaušiniu. Api barstykite tarkuotu sūriu, už-
berkite šiek tiek kmynų. Kepkite sūrio lazdeles or-
kaitėje, kol įgaus auksinį at spalvį.

Baklažanai 
su sūriu

Jums reikės: baklažano, fermentinio sūrio,
skiltelės česnako, 2 šaukštų majonezo, 3 šaukštų
tiršto pomidorų padažo.

Baklažaną supjaustykite grieži niais ir panar-
dinkite porai minučių į ver dantį pasūdytą vandenį.
Sudėkite apvirtus baklažanų griežinėlius į augali-
niu aliejumi pateptą skardą. Česnakus sukapokite,
sumaišykite su majonezu ir smulkia trintuve sutar -
kuotu sūriu. Viską gerai išmaišykite. Įdarą sudėkite
ant baklažanų žiedų – jų viršų apliekite nedideliu
kiekiu po midorų padažo.

Kepkite 350˚F orkaitėje 15–20 minučių. Bakla-
žanų žiedus patiekite, kol dar karšti.

Morkytės korėjietiškai

Jums reikės: 2 sv morkų, rapsų ar saulėgrąžų
aliejaus, 5–6 šaukštų obuolių acto, 5–6 skiltelių česnako,
labai smulkiai sutarkuoto 1/2 svogū no, šaukštelio drus-
kos, po pusę šaukš telio cukraus, maltos raudonos pa-
pri kos, kajeno arba čili pipirų, malto imbiero, maltos
kalendros, maltų juo dųjų pipirų.

Nuskustas morkas sutarkuokite specialia tarka
plonais šiaudeliais (galima pjaustyti rankomis). Su-
dėki te česnako skilteles, svogūną, supil ki te actą ir
prieskonius. Viską labai gerai išmaišykite. Aliejų ge-
rai įkai tinkite ir trumpai, pamaišydami pa kepinkite
morkas. Šiek tiek paslėgę įdėkite į šaldytuvą parai ar
bent nakčiai. 

Tikras gardumynas prie vištie nos ar kitos mė-
sos ir pačios savaime!

Aštrūs svogūnų žiedai

Jums reikės: 3 didelių svogūnų, 1/2 šaukštelio
maltų raudonųjų pi pirų, puodelio alaus, čili pipirų
dribsnių, 1/2 šaukštelio druskos, augali nio aliejaus,
puodelio miltų.

Paruoškite plakinį. Į dubenį persijokite miltus,

druską ir maltus pipi rus. Po truputį, pamaišydami
supilki te alų. Užmaišykite vienalytę tešlą. Svogūnus
nuvalykite, supjaustykite žiedais, pamerkite į plakinį
ir atsargiai išmaišykite. Puode įkaitinkite augalinį
aliejų ir porcijomis kepkite svogūnus, kol taps švie-
sios gintaro spalvos. Iškeptus svogūnų žiedus su dėkite
ant popierinių servetėlių, kad nutekėtų aliejus. Api-
barstykite čili pipirais.

Mėsos lazdelės su sezamu

Jums reikės: svaro liesos kiau lienos, poros
šaukštų majonezo, aliejaus, druskos, pipirų, sezamo,
4 oz kie tojo sūrio.

Kiaulieną nuplaukite, nudžiovi ki te, supjausty-
kite juostelėmis (su šal dytą kiaulieną pjaustyti šiek
tiek lengviau). Kiekvieną juostelę supjaustykite
maždaug 1 cm pločio „laz de lėmis”. Majonezą (jį ga-
lite pakeisti grietine su garstyčiomis) pagardin ki te
druska, pipirais ir šiuo mišiniu aptepkite mėsos laz-
deles iš visų pu sių. Lazdeles išklokite ant augaliniu
aliejumi suteptos skardos. Ant laz delių viršaus pa-
barstykite smulkia trintuve tarkuoto sūrio. Sezamo
sėklas suberkite į sausą keptuvę ir tru putį apkepki-
te (maždaug minutę), tuomet viryklę išjunkite, o se-
zamo sėklas dar kiek pamaišykite, kad ne pridegtų.
Lazdeles apibarstykite ke pintomis sezamo sėklo-
mis. Kepkite 425˚F temperatūros orkaitėje 25 mi nu-
 tes.                                         

Pagal „Moters virtuvė”

Užkandžiai – draugiškiems susiėjimams



15DRAUGAS 2014 RUGSėJO 11,  KETVIRTADIENIS

www.draugas.org/mirties.html

A † A
ANELĖ STUMBRYTĖ

POCIENĖ

Sulaukė 85 metų amžiaus, mirė 2014 m. rugpjūčio 22 d.
Mylima žmona a. a. Edward T. Pociaus, su kuriuo išgyveno 63

metus.
Mylima mama Edward M. (Laurie) Pocius, DDS, Richard J.

(Marie Grigienc) Pocius, Mary Ellen (Linas) Martis ir Vida
(Rytis) Račkauskas.

Mylima močiutė Andrew, Claire, Kristin, Lydia, Lucia, Paul,
Simona ir Dovas.

Palaidota 2014 m. rugpjūčio 26 d. Šv. Kazimiero kapinėse.

Jaunimo centro ilgametei Moterų klubo pirmi-
 ninkei

A † A
ANELEI POCIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnus Edward M. Po -
cius, Richard J. Pocius, dukteris Mary Ellen Mar tis,
Vidą Račkauskas ir jų šeimas bei artimuosius.

Liūdime kartu su jumis.

Čikagos Jaunimo centro taryba ir
Moterų klubas

Juozas Polikaitis savo pranešime
apie gyvenimo sprendimus ir apsi-
sprendimus priminė krikščioniškas
vertybes ir iššūkius, kai tenka sude-
rinti pažiūras su gyvenimo realybe. Si-
mona Minns ragino visus ieškoti savo
vizijos ir misijos, neapriboti savęs.
Indrė Biskytė pasidalijo savo profesi-
nės kelionės vingiais, ragino būti at-
viriems kitų žmonių idėjoms, susitai-
kyti su savimi ir savo silpnybėmis, ieš-
koti pusiausvyros tarp vėjo ir burių.
Klierikas Lukas Laniauskas, SJ, ne-
skaitė pranešimo, bet vis priminė kon-
ferencijos rengėjų katalikišką pa-
grindą, sukalbėdamas maldas prieš
valgius, primindamas dvasinio pa-
šaukimo  kelią.

Buvo ir temų, susijusių su lietu-
viška veikla. Marius Markevičius pa-
sakojo apie savo  naujausią projektą –
Rūtos Šepetys knygos „Tarp pilkų de-
besų” ekranizaciją  (filmavimas pra-
sidės kitų metų vasario mėn. Lietu-
voje). Tuo pačiu jis patarė, kaip, pasi-
telkus dabartines žiniasklaidos prie-
mones, sudominti amerikiečius lietu-
vių kultūriniais renginiais bei reika-
lais. Prelatas Edmundas Putrimas pa-
sakojo apie mūsų tautiečius lietuvius,
kurie yra ,,modernūs vergai” – įvelti į
nelegalų narkotikų pervežimą ir dabar
sėdintys kalėjimuose Pietų Ameriko-
je. Rima Gungor kalbėjo apie savo su-
sidomėjimą taikiomis revoliucijomis,
tarp jų  ir Sąjūdžio veikla. Jai įstrigo
partizano Juozo Lukšo Daumanto naš-
lės dr. Nijolės žodžiai: ,,You’re as Lit-
huanian as you feel.” Audrius Kirve-
laitis supažindino dalyvius su lietuvių
ir pasaulio istorijos atkarpomis, pri-
mindamas, kad tautos ir pasaulėžiūros
išlaikymas nėra vien sienų gynyba,
kad kova dėl laisvės išlaikymo yra
nesibaigianti. Ambasadorius Žygi-
mantas Pavilionis pastebėjo, kad Lie-
tuvoje, deja, mąstoma labiau tech-
nokratiškai, kai tuo tarpu reikėtų in-
vestuoti į žmogaus orumo, bendruo-
menės, patriotiškumo, pilietiškumo
reikalus. 

Taigi, pranešėjų  būta įvairių,
nors buvo labai pasigesta rašančiųjų –
literatų ir spaudos darbuotojų, ku-
riuos  galėtume  išgirsti tokio pobūdžio
konferencijoje.

Konferencijos kalbėtojai dalijosi
įvairiais patarimais ir paskatinimais –
svarbu nuolat atsinaujinti iš vidaus,
nuolat perkainoti vertybes. Lietuvai
reikia draugų bei užtarėjų – jų reikia
aktyviai ieškoti. Kiekvienas turėtų
dirbti Lietuvos labui taip,  kaip moka
ir gali. Svarbu domėtis kultūriniais
reiškiniais (pvz., muzika), neneigti
sveikatos, miego svarbos ir ieškoti
dvasinių ramsčių susikaupiant ir pa-
švenčiant laiko maldai. Neatmesti tra-
dicijų, bet ir nebijoti pažangos. 

Daugelis prelegentų pranešimus
skaitė lietuviškai, bet kai kuriems
buvo  nelengva savo profesinėmis te-
momis lietuviškai išsireikšti,  tad gir-
dė jome  pranešimų ir anglų kalba.

Koncertas

Penktadienio vakarą Lietuvos am-
basadorius JAV Žygimantas Pavilionis
priėmė konferencijos dalyvius bei vie-
tinius Washingtono lietuvius Lietuvos
ambasadoje. Programą atliko pianistas
Edvinas Minkštimas, kuris pagrojo
kelis Čiurlionio kūrinius (,,Trys pre-
liudai viena tema” ir ,,Rinktiniai pre-
liudai ir lietuvių liaudies dainų aran-
žuotės”), Frederic Chopin (,,Nocturne
Op. 15 No. 1 F Major”, ,,Nocturne Op.
32 No 1 B Major” ir ,,Scherzo No 1 in B
Minor”), Gershwin ir net kelias dainas
iš ,,Charlie Brown” (Vincent Guaraldi).
Po koncerto svečiai vaišinosi amba-
sados paruoštomis vaišėmis ir ilgai
bendravo.

Paskutinį Šiaurės Amerikos atei-
tininkų konferencijos rytą, po sekma-
dieninių šv. Mišių, Šiaurės Amerikos
ateitininkų tarybos (ŠAAT) pirmi-
ninkas Tomas Girnius pastebėjo, kad
nors visų konferencijos patirčių jis dar
nepersijojo, bet jam jau įstrigo kai
kurios mintys. ,,Konferencijos prane-

šimai buvo suverti ant vieno siūlo
– profesijos, profesinės kelionės, aist-
rų paieškos ir atradimo. Konferencijoje
dalyvavusieji tvirtino, kad  pranešimai
davė jiems naudos ir – jų akimis –   kon-
ferencija pavyko”, – sakė jis.

Iš tiesų, tai buvo  neeilinis įvykis
išeivijos lietuviškame gyvenime. Šią
vasarą Ateitininkų federacijos suva-
žiavime Vilniuje išrinktas naujas pir-
mininkas Vaidotas Vaičaitis ŠAAV
pirmininkei Rasai Kasniūnienei ir
konferencijos rengėjams parašė svei-
kinimą: ,,Ačiū Jums už ryžtą ir drąsą,
skleidžiant ateitininkiškus principus
plačioje visuomenėje, kuri negali gy-
vuoti be aiškių ir tikrų gairių. Ir toliau
kviečiu JAV ateitininkus neužsidary-
ti, o išeiti iš formalių savo organiza-
cijos struktūrų ribų ir liudyti ateiti-
ninkų šūkį ‘Omnia instaurare in Chris-
to’, ką jūs ir darote…”. ŠAAK iš tikrųjų
buvo įvairiais atžvilgiais neeilinis ren-
ginys.

Nufilmuotus konferencijos pra-
nešimus galite pasižiūrėti ŠAA tink-
lalapyje ateitis.org. 

A † A
ANGELĖ POŠKAITIENĖ 

PRANAITYTĖ
Mirė 2014 m. rugsėjo 8 d., Hinsdale, IL.
Gimė 1917 m. sausio 26 d. Lietuvoje.
Gyveno Clarendon Hills, IL, anksčiau  Marquette Park.
Nuliūdę liko: duktė Aušra Saulienė su vyru Algirdu; anūkai

Lina Žlio  bienė su vyru dr. Aru ir dr. Vytas Saulis su žmona dr.
Alexan drina; proanūkai Ariana, Julija, Inga Žliobaitės ir Lukas,
Vik to ria Saulis; dukterėčios ir sūnėnai Lietuvoje.

A. a. Angelė bus pašarvota rugsėjo 13 d., šeštadienį, 9 val. ryto
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje 14911 E. 127th St., Lemont, IL, ku -
rioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė
bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Saulutei”.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįsta-

mus dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Brangiai motinai

A † A
REGINAI MIKAILIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame KĘSTUČIUI ČIŽIŪ-
 NUI  ir jo šeimai. Jungiamės maldoje.

Washingtono lietuvių misija ir 
Washingtono ateitininkai

A † A
TOMUI ŽUKAUSKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame mamą IRENĄ,
žmoną ANGELĘ, dukrą INGĄ bei visus artimuo-
sius.

Aidas Grigaliūnas su šeima

Ateitininkų konferencija
Atkelta iš 5 psl.

Pianistas Edvinas Minkštimas
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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

PAS MUS 
IR

APLINK MUS
�  Kviečiame jus dalyvauti Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos (Marquette
Parke) šventėje, metiniuose Šiluvos atlai-
duose. Noveną pradėjome sekmadienį, rug-
sėjo 7 d. ir baigsime rugsėjo 14 d. Kiek-
vieną dieną 10 val. r. Noveną praveda sve-
čias iš Lietuvos kun. Mindaugas Grigalius.
Kunigas Mindaugas priklauso Šiaulių vys-
kupijai ir šiuo metu yra Šiaulių miesto Šv.
Jurgio parapijos vikaras. Noveną baigsime
rugsėjo 14 d., sekmadienį, 11 val. r. iškil-
minga procesija nuo klebonijos į bažnyčią,
kur bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios
Marijos garbei. Mišias aukos klebonas Jau-
nius Kelpšas, pamokslą sakys kun. Algis
Baniulis SJ., Pal. J. Matulaičio misijos Le-
monte vadovas. Po Mišių parapijos salėje
bus iškilmingi pietūs, loterija ir koncertas
dalyvaujant vyrų chorui ,,Tolimi aidai” iš
Los Angeles, Californijos. Pietų kaina 50
dol. Vietas užsisakykite parapijos raštinėje,
vietų skaičius ribotas. Kviečiame parapi-
jiečius ir svečius. Skubėkime!

� Čikagos apylinkių ateitininkai ir ben-
draminčiai yra kviečiami į ypatingą susiti-
kimą su svečiais iš Lietuvos – LR Seimo na-
riu Pauliumi Saudargu bei politologais dr.
Laurynu Kasčiūnu ir Linu Kojala. Susitiki-
mas vyks penktadienį, rugsėjo 12 d., 7:30

val. v. Ateitininkų namuose, 1380 Castle-
wood Dr.  Lemont, IL. Svečiai pasidalins
mintimis apie dabartinę Lietuvą krikščio-
niškos pasaulėžiūros akimis. 

� ,,Tolimi aidai”, vyrų ansamblis iš Cali-
fornijos ir Čikagos lituanistinė mokykla kvie-
čia visus į koncertą-vakaronę, kuri vyks
šeštadienį, rugsėjo 13 d., 6 val. v. Jaunimo
centre. Dėl bilietų ir papildomos informa-
cijos skambinkite Antanui tel. 708-369-
8324.

� Šeštadienį, rugsėjo 20 d., 11 val. r. Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Le-
monte bus aukojamos šv. Mišios a. a. Sta-
sės Semėnienės atminimui. Šeima kviečia
atvykti ir pagerbti visus ją pažinojusius.
A. a. S. Semėnienė buvo ilgametė
,,Draugo” skaitytoja, bendradarbė ir rė-
mėja. 

� Spalio 26 d. 12 val. p. p., sekmadienį,
,,Draugas” rengia pietus ir koncertą Wil-
lowbrook pokylių salėje. Bilietus galima
užsisakyti ,,Draugo” administracijoje darbo
valandomis tel. 773-585-9500. Svečiai
bus vaišinami lietuviškais patiekalais, nu-
matoma dar Čikagoje negirdėta ir neregėta
meninė programa. Dalyvaukite!

naują knygą apie 
JAV lietuvius 

galite nusipirkti ,,Drauge”

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

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

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

LR generalinis konsulatas Čikagoje ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės Lemonto apylinkė

maloniai kviečia į susitikimą-diskusiją

,,Rusijos invazija į Ukrainą ir galimos grėsmės Lietuvai. 
Ar Lietuva pasiruošusi?”

su jaunosios kartos Lietuvos politikais ir politikos ekspertais, 
neseniai grįžusiais iš Ukrainos

LR Seimo nariu, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių
demokratų prezidiumo nariu, šešėlinės Vyriausybės ministru

Pauliumi Saudargu;
Politologu, Rytų Europos studijų centro analitiku

Dr. Laurynu Kasčiūnu;
Politologu, Valstybingumo ir tradicijos studijų centro direktoriumi

Linu Kojala
ir jų surengtos ekspedicijos

Lietuva – Ukraina’14 ,,BROLIAI” pristatymą

2014 m. rugsėjo 13 d., šeštadienį, 1:30 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje

14911 127th Street, Lemont, IL 60439

San Francisco lietuviai kviečiami į susitikimą

Visi SF Lietuvių Bendruomenės nariai kviečiami prisijungti prie SF valdybos
susirinkimo! Ateikite susipažinti, pabendrauti su tautiečiais, pavalgyti ska-
nių lietuviškų patiekalų, pasiklausyti Birutės Jonuškaitės prozos ir aptarti
būsimų Bendruomenės renginių.

Rugsėjo 12 d. 7 val. v.
MamaPapa Lithuania Restaurant

1241 Park Street, Alameda, CA 94501

Birutės Jonuškaitės kūryba – apie žmonių santykius, jų likimus, šeimos
įvykius, kurie nulemia mūsų gyvenimus, apie tai, kad visi siekiame meilės,
harmonijos, šviesos, bet beveik niekas neišvengiame nesėkmių, kančios ir
nusivylimų.
,,Vis dėlto savo kūryba noriu teikti žmonėms vilties ir tikėjimo, kad gyveni-
mas, nepaisant visų išbandymų, yra gražus ir gražiausia jo dalis – bendravi-
mas su kitais žmonėmis. Kai šalia esantis artimas žmogus laimingas – mes
irgi jaučiamės laimingi. Argi ne taip?”

Prozininkės žymiausi kūriniai:
Dviejų dalių romanas ,,Didžioji sala” – apie Lenkijos lietuvių gyvenimą;
,,Ievos neišvarė iš rojaus” – apie po Europą keliaujančios moters nuotykius;
,,Baltų užtrauktukų tango” – apie emigrantus Amerikoje;
,,Meilės sapnų pirklys” – ironiškas požiūris į šiuolaikinę Lietuvėlę.
Prisijunkite prie literatūrinės kelionės.

!righ"n Park
#v$. Mergel%s Marijos Nekal"jo Prasid%jimo  

lietuvi& parapija' 

100 met&
(vie$iame visus lietuvius kart) 

2014 m.,rugs%jo 21 d. *sekmadien+, 
2 val.p.p. -v.s/ i-kilminga0 

jubiliejine0 
-v. Mi-ias, kurioms vadovau0 

1ardinolas Francis George,O.M.I., 
2arapijai priklausan3s i4 

anks$iau dirb. kunigai lietuvia' 
bei sve$iai.

5usi/ksi6 su bi$iuliais, prisiminsi6 
-ioje parapijoje priimt7 Santuokos, 
(rik-" ar Pirmosios #v. Komunijo0 
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9dresas: 2745 West 44 : st. 
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