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Jaunimo akcija ,,Spalvotas
pleistriukas” – 5 psl.

BALSUOK! – 10 psl.

Smarkūs gyvenimo sukrėtimai išgydo mus nuo menkų baimių. – Honoré de Balzac
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DRAUGAS
Brangus, bet bevertis Seimo žaisliukas

,,Dideli emigracijos iš Lietuvos srautai pa-
skatino Seimą steigti naują komisiją, pa-
pildysiančią Etikos ir procedūrų, Konsti-

tucijos, Energetikos, Peticijų bei kitų nuolatinių ko-
misijų gretas. Iki šiol migracijos klausimais rūpino-
si atskiri komitetai bei Lietuvos Respublikos Seimo
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija. Nebu-
vo vienos, kryptingai ir pagal Seimo statutą bei
Konstituciją veikiančios komisijos”, – nuolatinės
Migracijos komisijos įsteigimą antradienį, balan-

džio 14 d., komentavo Seimo narys Mečislovas Zas-
čiurinskas.

„Atėjo laikas ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenei
duoti įrankį, kurio pagalba jie galėtų ne tik teikti re-
komendacijas, bet ir tiesiogiai teikti siūlymus svar-
biems klausimams spręsti. Ir tas įrankis – Migracijos
komisija, kuri savo darbe palaikys glaudžius ryšius
su Pasaulio Lietuvių Bendruomene ir kitomis užsie-
nio lietuvių organizacijomis”, –  pridūrė jis.

– 2 psl.

„Jeigu dailidė Londone uždirba 8 ar 10 kartų daugiau, jokia ko-
misija neprivers jo grįžti. Manau, koncentruotis reikia į darbo
vietų kūrimą, į efektyvesnį ES struktūrinių fondų panaudo-
jimą, į smulkų ir vidutinį verslą. Žinoma, reikia ugdyti ir pa-
garbų požiūrį į darbuotoją”, – dėl sukurtos Migracijos komisi-
jos naudos abejoja Seimo narys Audronius Ažubalis. Vytauto Valentinavičiaus nuotr.

VAIDA LOWELL

Maino valstijos ši žiema nelepino – speigas ir šal-
tis spaudė iki pat Velykų. Dar ir praėjusią sa-
vaitę gamta „palepino” baltu sniegu. Tačiau per

Atvelykį tarsi viskas pasikeitė – gamta pabudo ir atėjo
ilgai lauktas saulėtas ir šiltas pavasaris. Būtent per sau-

lėtą Atvelykį, balandžio 12 dieną, pirmą kartą Maino
valstijoje į susitikimą rinkosi Maine, New Hamshire ir
Massachusetts gyvenantys lietuviai. Oficialiai nėra ži-
noma, kiek lietuvių gyvena Maine, tačiau pavienių lie-
tuvių kartas nuo karto sutikti galima. Ypač vasarą čia
apstu studentų, atvykusių padirbėti ir pakeliauti pagal
„Work ir Travel” programą. – 4 psl.

Laukiame kito susitikimo!

Į lietuvių susitikimą susirinko gausus būrys tautiečių. Vaidos ir Gary Lowell nuotr.
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Laiškai, nuomonės, komentarai

Tokį patarimą duoda Lietuvoje iš-
leistas, kasdien nuplėšiamas ka-
lendorius.  Ten gegužės 3 d. yra

pažymėta kaip Motinos diena ir Saulės
diena. Motinos diena  JAV yra švenčia-
ma antrąjį gegužės mėnesio sekmadie-
nį. Visi žinome apie Motinos dieną. O
kas būtų ta Saulės diena?  Galvojau, kad
tai yra kas nors užsilikę nuo žilos se-
novės, nuo gamtos jėgų garbinimo lai-
kų.  Pasirodo, kad tai diena, kurią su-
galvojo tarptautinė  saulės energijos ben-
drovė (ISES-Europe). Ši diena skirta at-
kreipti dėmesį į saulės energijos galimybes. Šventė mi-
nima nuo 1994 m. Tą dieną profesionalai ir entuzias-
tai organizuoja įvairius  renginius, kuriuose de-
monstruojamos saulės energijos  galimybės. Saulė, vė-
jas, jūros bangos – puikus energijos šaltinis, kurių žmo-
gus pilnai neišnaudoja.

Per daug į visą tai nesigilinant galima  matyti pa-
našumų tarp Motinos ir Saulės dienų. Jos abi yra ener-
gijos šaltiniai. Iš saulės gaunama energija  yra neiš-
senkanti, o šios žemės saulių – motinų – energiją rei-
kia  papildyti, pakrauti, tiesiog saugoti. Minėtame ka-
lendoriuje tiesiai siūloma: ,,Pasveikinkite mylimą
mamą jos dienos proga. Parašykite nuoširdų padėkos
laišką arba išsiųskite atvirlaiškį su šiltais linkėjimais.
Nustebinkime savo mamą. Tegul šią dieną visų
mamų akis  ir širdis užlieja šiluma, jaukumas ir mei-
lė”.  Ten pat įdėtas šiai dienai labai tinkamas Bernardo
Brazdžionio saulės ir motinos sugretinimas: ,,Motina,
man saulė tavo veidą mena, vargo raukšlės  šviečia

kaip žvaigždžių  keliai”.
Kalbant  apie motinas, dažniausia prisimename

biologines motinas.  Be jų yra ir dvasinės motinos, kar-
tais vadinamos motinėlėmis.   Bene garsiausia ir po-
puliariausia  jų yra palaimintoji Motina Teresė, gimusi
Makedonijoje, o visu motinišku grožiu pražydusi In-
dijoje.  Jau būdama vienuole, ji įsteigė kitą vienuoli-
ją, Artimo meilės misionierių kongregaciją. Tai vie-
nuolynas be sienų.  Indijoje vargšai Motiną Teresę va-
dino ,,mirštančiųjų angelu”.   Jos artimo meilės dar-
bai  pasaulyje buvo pastebėti ir įvertinti. Vienas iš jų
buvo  Nobelio taikos premija 1979 m. 2003 metais  Po-
piežius Jonas Paulius II Motiną Teresė paskelbė pa-
laimintąja.

Motina Teresė ne tik dirbo atsiraitojusi rankoves,
bet ir  keliavo po pasaulį skaitydama paskaitas, da-
lindamasi savo patirtimi ir įžvalgomis.  Ji kalbėjo gy-
venimiškai ir suprantamai.  Viena  iš jos temų  buvo
patarimai kasdieniniam gyvenimui.  Jos aptartą aš-
tuonių dalių  gyvenimo planą Motinos dienos proga

noriu pritaikyti  visoms motinoms.  Aiš-
ku, tas planas taip pat labai tinka ir vi-
siems kitiems.

* Žmonės dažnai elgiasi neišmintin-
gai, nelogiškai ir egocentriškai – vis tiek
atleisk jiems.

*  Jei esi gera, tave gali apkaltinti sa-
vanaudiškumu ir slaptais kėslais – vis
tiek būk gera.

* Jei tau seksis ir įsigysi netikrų
drau gų ir mirtinų priešų – vis tiek – tegul
tau sekasi.

* Jei esi dora ir nuoširdi, žmonės gali
tave apgaudinėti – vis tiek – būk dora ir nuoširdi.

* Tai, ką statei metų metais, kažkas gali su-
griauti per vieną naktį – vis tiek – statyk.

* Jei surasi ramybę ir laimę, bus žmonių, kurie
tau pavydės – vis tiek – būk laiminga.

* Tavo gerus darbus  žmonės rytoj tikriausiai pa-
mirš – vis tiek – daryk gerą.

* Atiduok pasauliui tai, ką turi geriausio, nors jis
vis tiek parei kalaus dar daugiau – vis tiek – atiduok
tai, ką turi geriausio.

Savo mintis ji apibendrina išvada, kad viskas yra
tarp tavęs ir Dievo, o ne tarp tavęs ir tų, kurie yra ap-
link.  ,,Šventumas – tai ne prabanga kai kurioms iš-
rinktoms, bet užduotis kiekvienai”.

O dabar visi eikime ranka rašyti  sveikinimus gy-
voms motinoms.  Į Amžinybę jau iškeliavusias Moti-
nos dienos proga prisiminkime mintyse ir maldose.

,,Pasveikinkit mamą 
ranka rašytu atviruku!”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

DRAUGAS
(USPS-161000)
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Kam ir ką veiks naujoji Migracijos komisija – LRT te-
levizijos laidoje „Dėmesio centre” su Seimo nariais Ire-
na Šiauliene, Audroniumi Ažubaliu ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės atstove Lietuvoje Vida Bandis kalbėjosi
Edmundas Jakilaitis.

– Gerb. Šiauliene, jūs esate viena iš komisijos teikė-
jų. Aiškinamajame rašte rašoma, kad emigracijos srautai
iš Lietuvos didėja ir dėl to reikia tos komisijos. Bet tai nėra
visai tiesa. Statistikos duomenys rodo, kad emigracija ma-
žėja, sugrįžtančiųjų daugėja. Tiesa, santykis vis dar yra nei-
giamas, tačiau situacija vis dėlto yra tokia. Ar neklaidin-
gomis prielaidomis kuriama ta komisija?

– Visiškai ne. Pats projektas įregistruotas prieš
metus. Ilgokai vyko šio sprendimo procedūriniai
klausimai. Vis dėlto rodikliai yra neigiami, t.y. grįž-
ta mažiau negu emigruoja. Taip, mastai yra suma-
žėję. Bet praėjusiais metais... Na, Lietuva yra nete-
kusi Jonavos miesto dydžio gyventojų. Kita vertus,
ši aktualija yra svarbi ne tik Lietuvai, ji svarbi ir Eu-
ropai. Europos Komisijoje viena iš programų yra bū-
tent apie emigraciją ir migracijos srautus.

Manome, kad šią problemą reikia spręsti ir
apie ją kalbėti. Juo labiau kad mums jau pradeda
trūkti kvalifikuotos darbo jėgos, todėl greitai reikės
kalbėti ne tik apie emigraciją, bet ir apie imigraci-
ją. Komisija imsis ir imigracijos klausimų. Reika-
linga ilgalaikė valstybės politika šiuo klausimu. Mig-
racijos komisija šios politikos formavimu ir užsiims.

– Gerb. Ažubali, jūs prieštaraujate. Nesutinkate, kad
emigracija yra didelė problema, ar kad reikės kalbėti apie
imigraciją? Dėl kokių priežasčių?

– Jeigu komisijos galėtų sustabdyti emigraciją
ar apsaugoti mus nuo nepageidaujamų imigrantų,
kurie ateina su nedorais tikslais – tai aš būčiau vi-
som rankom už. Tiesiog yra sukurtas dar vienas
brangus žaisliukas Seime, kuris dubliuos kitų ko-
mitetų darbą ir jokių strategijų nekurs. Iš savo pa-
tirties Seime žinau, kad kuria ir pristato projektus
Vyriausybės. Jeigu ši Vyriau-
sybė yra neįgali tai daryti –
taip ir pasakykim.

O ką padarys komisija, aš
nežinau. Žmonės bus tie patys.
Juk Seime – 141 narys, jų dau-
giau neatsiras. Tie patys žmo-
nės dirbs toje komisijoje iš Na-
cionalinio saugumo ir gyny-
bos komiteto, iš Socialinių rei-
kalų komiteto, iš Užsienio rei-
kalų komiteto, iš Europos rei-
kalų komiteto. Tai tie patys
žmonės, tik jie susirinkę kalbės
tą patį, ką kalba savo komite-
tuose.

I. Šiaulienė: deja, tokios
problemos išspręsti negalima, kai ji padalinta tarp
kelių komitetų.

A. Ažubalis: jokia komisija negali sustabdyti
emigracijos. Emigraciją sustabdo paprasti dalykai:
pagarbus požiūris į savo pilietį, darbo vietos, saugi
socialinė aplinka ir panašūs veiksniai.

– Gerb. Ažubali, ar jūs neteigiate, kad tarsi nieko da-
ryti ir nereikia?

– Reikia. Seimo statute labai aiškiai parašyta, ku-
rie komitetai rūpinasi šiais klausimais.

I. Šiaulienė: vien komitetai su tuo nesusitvarkys,
tai yra specifinė aktualija. Mes matome, kaip Lietuva
mažėja ir kito būdo, kur būtų sisteminis požiūris, aš
nematau. Reikia, kad į tai būtų detaliau pažiūrėta:
nustatyta strategija, tikslai, būdai. Taip pat turi būti
vykdoma parlamentinė kontrolė, nes po to ir bus,
kad  devynios auklės – vaikas be galvos. Mes norime,

kad vaikas būtų su galva.

– Gerb. Bandis, kaip Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenė žiūri į tokią Migra-
cijos komisiją? Naudinga ji gali būti, ar
nelabai?

– Kad emigracija yra vienas
svarbiausių ir opiausių Lietuvai
klausimų – negalima ginčytis.
Mums įdomu tik, ar ta komisija su-
gebės tai išspręsti. Galbūt reikėtų
didesnio organo – komiteto ar net
ministerijos, nežinau. Kai paskai-
tau tuos uždavinius, nežinau, kokia
komisija gali tai išspręsti. Žino-
ma, tai yra grynai Lietuvos klau-
simas. Mes dabar žiūrėsime kaip ta
komisija dirbs su mūsų, Pasaulio

Lietuvių, ir Seimo komisija.

A. Ažubalis: terminas „sisteminis požiūris” yra
geras, bet... jeigu dailidė Londone uždirba 8 ar 10 kar-
tų daugiau, jokia komisija neprivers jo grįžti. Manau,
koncentruotis reikia į darbo vietų kūrimą, į efek-
tyvesnį ES struktūrinių fondų panaudojimą, į smul-
kų ir vidutinį verslą. Žinoma, reikia ugdyti ir pa-
garbų požiūrį į darbuotoją. Dažnai žmonės išvyks-
ta dėl to, kad viršininkai ar „naujieji verslininkai”
turi tokių... Kaip man sakė vienas žmogus, nesvar-
bu, kiek moka, svarbu, ar laiko žmogumi ir vertina

Brangus, bet bevertis Seimo žaisliukas

Vida Bandis
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lėžiūra šiuolaiki-
niame pasau lyje
yra tiek viską už-
valdžiusi ir per-
 smelkusi, jog netgi
konservatoriai ne  -
 pajėgia išsiveržti
iš liberalių  prie   -
laidų”.

Įsimintina ir
ši parlamentaro
M.  Adomėno
įžvalga: „Nereikia

konservatizmo, kuris plaukia pasroviui
pas kui tarsi ‘savaime’ besikeičiančias
vi suomenės vertybes, moralinę sank-
lodą, mentalitetą ir neklausia: o ar tai
gerai tai visuomenei ir valstybei, ku-
rioje gyvename?”

Bet ar ši programa bus įgy ven din-
ta? Ką reikėtų daryti, jog šios nuo-
 statos taptų artimos partijos genero-
lams ir pulkininkams?

� � �
Naujuoju VSD vadovu tapo Da-

 rius Jauniškis. Vienas iš stipriausių D.
Jauniškio nuopelnų – sėkmingas va-
dovavimas specialiosioms operacijų
pajėgoms Lietuvos kariuomenėje.

Maloniai nustebintas, kad jo kan-
didatūra priimta Seime įtikinama bal-
sų persvara. Net tie parlamenta rai,
kurie skundėsi, esą Prezidentė Dalia
Grybauskaitė privalėjo Seimo narius
su savuoju kandidatu supa žin dinti
senų seniausiai – prieš pusmetį, – ir tie
palaikė D. Jauniškio kan didatūrą.

VSD vadovų kaitos labai aršiai
nekritikavo ir politikos apžvalginin kai,
slaptųjų tarnybų analitikai. Jie tik už-
siminė, kad ankstesnysis VSD vadovas
Gediminas Grina pradėjo nebeįtikti
prezidentei po patarėjai Daivai Ulbi-
naitei pateiktų kaltinimų neva nute-
kinus slaptąją informaciją.

Man gi atrodo, kad prezidentės
patarėja D. Ulbinaitė nepadarė nieko
smerktino. Smerktinas elgesys tų, ku-
 rie ją tampo po teismus. Nejaugi tie, ku-
rie pateikė D. Ulbinaitei kal ti ni mus dėl
neva slaptos informacijos pa viešinimo,
nuoširdžiai mano, jog pa tarėja at-
skleidė būtent slaptą informaciją?

VSD privalėtų ieškoti tikrų prie šų,
tikrų grėsmių. Beje, VSD derėtų ne tik

įvardinti, bet ir šalinti grės mes. Tačiau
ištaręs šiuos palinkėji mus prisipažįs-
tu pasielgęs banaliai. Grėsmių šalini-
mas – sudėtinga veikla. Kuris iš mūsų,
eilinių mirtingųjų, galime džiaugtis
viską išmaną ir su prantą?

Tiesa, jeigu mūsų saugumui lin ki-
me gero, derėtų ignoruoti Rūtos Jau nu-
tienės laidas, į kurias ji pasi kviečia bū-
tent tuos, kurie kritikuoja kiekvieną
pagirtiną, sveikintiną mū sų „džeimsų
bondų” sprendimą. Save gerbiantys
politikai, žurnalistai, po litikos ap-
žvalgininkai neturėtų dis kutuoti tose
laidose, kurias rengia būtent ši žur-
nalistė.

� � �

Lietuviškojoje žiniasklaidoje pa si-
rodė pranešimų, esą mūsų valstybė el-
giasi neteisingai, uždrausdama kai
kuriuos rusiškus kanalus.

Žinoma, geriau išvengti draudi mų.
Bet ką daryti, jei Rusija meluoja taip
įžūliai? Apsimesti, jog rusiška propa-
ganda ir rusiška dezinformacija tėra
„kita nuomonė”?

Naudodamasis proga noriu pri si-
minti dar 2011-aisiais paskelbtą in ter-
viu su žurnalistu, rašytoju, moksli-
ninku, propagandinių, informaci nių
karų specialistu profesoriumi Olegu
Panfilovu. Profesorius tuo me tu džiau-
gėsi Gruzijos sprendimu už drausti vi-
sas rusiškas politines televizijas. Jis
sveikino Gruzijos spren dimą perkirs-
ti Gordijo mazgą vienu ypu. Profeso-
riaus įsitikinimu, „rusiš kų politinių –
informacinių televizijų  žiūrėjimas
kenkia žmonių sveika-tai”. 

„Sujauktas Lietuvos politinis gy ve-
nimas – tai ir sėkmingos Krem liaus
propagandos nuopelnas. Tik iš pirmo
žvilgsnio atrodo, jog rusiškų te levizijų
žiūrėjimas nedaro neigia mos įtakos.
Neapgaudinėkite savęs. Tai, kad nėra
stabilaus, normalaus politinio gyve-
nimo Ukrainoje, Balta rusijoje, – irgi ru-
siškos propagandos pasekmė”, – tvir-
tino prof. O. Pan fi lo vas.

Taigi egzistuoja du keliai. Ga li ma
klausti, kodėl Lietuva žada blo kuoti
„RTR Planeta”, bet galima klausti, ko-
dėl Lietuva ruošiasi blo kuoti tik „RTR
Planeta”.

Prisipažinsiu, labai nejaukiai pa si-
juntu rinkimų į Seimą metu. Sa vo bal-
sus atiduoti linkęs konserva to riams-
krikščionims demokratams. Balsuoti
už kitas partijas, pradedant socialde-
mokratais, liberalais ar juolab toma-
ševskininkais, – negaliu. To kios mano
pažiūros. Bet balsuoti už konservato-
rius-krikščionis demokratus būtent to-
kius, kokie jie šiandien, taip pat neky-
la ranka.

Konservatoriai su krikščionimis
demokratais – lyg ir savi. Bet jiems nuo-
 lat kažko pritrūksta. Taip iki šiol jų ir
neperpratau. Ar jie nepajėgia nu  veikti
užsibrėžtų tikslų dėl objektyvių, nuo jų
nepriklausančių aplin ky bių, ar tiesiog
nenori atlikti tai, ką deklaruoja savo
rinkiminėse progra mose?

Šias abejones būtų galima ir su švel-
ninti, ir paaštrinti. Jei būčiau at laides-
nis, klausčiau: ar vis tik neįma noma
nuveikti bent šiek tiek daugiau, ypač at-
sidūrus valdžioje? Jei klausčiau piktai,
žodžiai skambėtų maž daug taip: o gal
tik apsimetate tuo, kuo išties nesate ir
net nenorite būti?

Todėl jei balsuoju, balsuoju su kan-
 dęs dantis. Viliuosi, jog Tėvynės Są-
junga – Lietuvos krikščionys de mokra-
tai pasitaisys. Atvirai sakau – bjaurus
jausmas. Balsuoti – reikia. Bet galvoje
nuolat kirba abejonė. Kas teisingiau, są-
žiningiau, principingiau – visai rinki-
muose nedalyvauti, jei nėra politinės jė-
gos, už kurią norėtum drąsiai atiduoti
savąjį balsą, ar vis tik balsuoti už tuos,
kuriems turi daug priekaištų ir įtari,
kad jie į ta    vuo sius priekaištus niekad
neatsi žvelgs?

Teisus Vytauto Didžiojo universi-
teto profesorius istorikas Egidijus Alek-
sandravičius, žurnale „IQ” pažė ręs
priekaištų konservatoriams: „Ide o logi-
nio, bent jau pasaulėžiūrinio skaistumo
sergėtojų vaidmens viešojo gyvenimo
scenoje paprastai grie biasi konserva-
toriai. Jie taip pat nedvejodami kalba
apie save kaip dešiniąją partiją, nors
jau kuris laikas kritikai stebi visiškai
priešingus polinkius”.

Konservatoriški polinkiai turi keis-
tą bruožą. Šios partijos vadovybė daž-
nusyk elgiasi taip, tarsi tyčia no rėtų
kuo mažiau skirtis nuo liberalų. Bet
kam mums dar viena liberalų at maina?

Todėl ir nežinau, ką derėtų palai ky-
ti partijos pirmininko rinki muo se – Ire-
ną Degutienę ar Gabrielių Lan ds bergį?
Greičiausiai abu varian tai – šiaip sau.

Tiesa, atidžiai perskaičiau TS-LKD
frakcijos Seime nario, Vilniaus skyrių
sueigos pirmininko Manto Adomėno
svarstymus „Kodėl mums nereikia kon-
servatizmo”, ir atsirado mažytė viltis,
jog ne viskas prarasta. Jei ši partija pri-
silaikytų parlamentaro M. Adomėno
koncepcijos, už šią partiją būsimuo-
siuose rinkimuose balsuočiau drąsiau.

Man priimtina M. Adomėno pozi-
cija, kai jis teigia:

„Nereikia tokio konservatizmo,
kuris iš esmės niekuo nesiskiria nuo li-
beralizmo – kuris yra tik truputį pa trio-
tiškesnis, pasisako truputį labiau už šei-
mą, bet iš esmės įkalintas tame pačia-
me liberaliame pasaulėvaizdyje. Čia
netikėtai aktuali Alvydo Joku baičio
frazė apie tai, kad liberalizmo pasau-

„Rusiškų politinių-informacinių 
televizijų žiūrėjimas kenkia 
žmonių sveikatai”
GINTARAS VISOCKAS

kompanijoje.
Reikia į viską žiūrėti truputį pa-

prasčiau, tvarkingiau, oriau. Žino-
ma, darbo užmokestis yra svarbu,
bet manau, kad žmogus bus linkęs
uždirbti ir mažiau, jeigu tik jis jau-
sis gerbiamas ir vertinamas.

– Gerb. Bandis, kaip jūs manote, ko-
kios yra esminės emigracijos priežastys?

– Sutinku visiškai su gerb. Ažu-
baliu, kad vienas iš svarbiausių
emigracijos punktų yra orumas
žmogui. Ar tai būtų darbovietėje, ar
tai būtų teisme, ar tai būtų polici-
joje. Lietuvoje yra per daug biu-
rokratijos. Reikia į viską žiūrėti
truputį paprasčiau, tvarkingiau,
oriau. Žinoma, darbo užmokestis
yra svarbu, bet manau, kad žmogus
bus linkęs uždirbti ir mažiau, jeigu
tik jis jausis gerbiamas ir vertina-
mas.

– Gerb. Šiauliene, kas galėtų būti
komisijos vadovu? Kol kas kalbama
apie Valdą Vasiliauską.

– Greičiausiai ir bus Valdas Va-
siliauskas. Bet aš tikiuosi, kad šiuo
klausimu visi dirbs labai vieningai:
ir opozicija, ir valdantieji. Ir tikrai
visi padarysime viską, kad žmonės
iš Lietuvos neišvažiuotų.

– Gerb. Ažubali, norėtumėte dirb-
ti šitoje komisijoje?

– Aš net nežinau, ką pasakyti.
Aš jau ne pirmus metus kuruoju už-
sieniečių teisinės padėties įstatymą,
kuris nustato esminius imigracijos
į Lietuvą principus ir padeda darb-
daviams ieškoti reikiamos darbo
jėgos iš trečiųjų šalių. Manau, kad
komitetas šį darbą dirba gerai. Ži-
noma, jei būtų toks siūlymas – ei-
čiau į tą komisiją. Bet aš joje tą patį
kalbėčiau ir tą patį daryčiau, ką da-
rau komitete. Kažkas yra paskai-
čiavęs, kad Seime daugiau nei 50
proc. visų Seimo narių užima kaž-
kokias vadovaujančias pareigas: tai
komiteto pirmininkai, tai pirmi-
ninkų pavaduotojai, pakomitečiai.
Tai yra pinigai, turi būti kažkoks ra-
cionalumo principas.

Lrt.lt

Šiandien man rūpėtų rasti atsa kymą į
tris klausimus. Juos traktuo čiau kaip
svarbiausius.

Taigi: ar konservatoriams-krikš -
čionims demokratams būsi-
muosiuo se Seimo rinkimuose

pavyks konkuruoti su populiarumą
įgyjančiais li be ralais; ar naujasis
Valstybės saugumo departamento
(VSD) vadovas Da rius Jauniškis su-
gebės, apart fiksavimo, dar ir šalinti
valstybei iškylan čias grėsmes; kaip
Lietuvai surasti optimaliausią takti-
ką atsveriant ru siškąją propagandą?

� � �

A. Kubilius išvyko į Washingtoną
Balandžio 15–19 dienomis Seimo opozicijos vadovas Andrius Ku-

bilius lankosi Washingtone.
Vizito metu parlamentaras, kaip pagrindinis pranešėjas, dalyvaus

Jungtinio Baltijos ir Amerikos tautinio komiteto rengiamoje 11-ojoje
konferencijoje „Istorija kartojasi: Baltijos šalys ir Rytų Europa pavo-
juje?”. Renginyje numatoma aptarti Rusijos agresiją Ukrainoje ir jos
numanomas pasekmes regionui, lietuvių, latvių ir estų bendruomenių
JAV galimus veiksmus siekiant paveikti Jungtinių Valstijų Kongresą.

A. Kubilius, kaip pranešėjas, taip pat dalyvaus Geogretown Uni-
versity organizuojamoje konferencijoje „Transatlantinio bendradar-
biavimo atnaujinimo projektas”, Atlanto Tarybos (Atlantic Council) ren-
giamoje diskusijoje „Ekonomikos galia: reformos Ukrainoje ir ko Ki-
jevas gali pasimokyti iš Baltijos valstybių patirties” bei Europos ins-
tituto organizuojamoje konferencijoje „Euro zonos nauda ir iššūkiai:
Lietuvos perspektyva”.

Kaip numatyta vizito programoje, Seimo opozicijos vadovas A. Ku-
bilius planuoja susitikti su JAV Kongreso Baltijos šalių draugų grupės
pirmininkais John Shimkus ir Adam Schiff, senatoriumi Dick Durbin,
Senato Užsienio reikalų komiteto Europos reikalų ir regioninio saugumo
pakomitečio pirmininku Ron Johnson, Virginia valstijos prekybos sek-
retoriumi Maurice Jones.

Lietuvos atstovas vizito metu dalyvaus Lietuvos Respublikos gar-
bės konsulato Richmonde (Virginia) atidaryme ir susitiks su Was-
hingtono lietuvių bendruomene, su kuria aptars svarbiausius Lietu-
vos vidaus ir tarptautinės politikos klausimus.

LR Seimo info
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Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

LAURA AGAFONOVIENĖ

Lietuviška mokykla „Saulėtas krantas”, įsikūrusi Floridoje, Palm Beach
apylinkėje, Didįjį šeštadienį pasitiko Šv. Velykas. Mokiniai kartu su mo-
kyklos vadove Ingrida Lomberg ir mokytojomis Gintare Kocher ir Lau-

ra Karpavičiūte kepė pyragus ir dažė kiaušinius. Tuo pačiu metu mamos ruo-
šė šventinį stalą, plačiai užklodamos jį tikro lietuviško lino staltiese. Ant sta-
lo sugulė tradiciniai Velykų patiekalai: juoda duona, lašiniai, kisielius, sodo,
daržo ir miško gėrybės. O didžiausia stalo puošmena tapo ką tik vaikų išmar-
ginti margučiai. 

Sukalbėję maldą, prie stalo sėdo ne tik mokyklos bendruomenė, bet ir gar-
bingi svečiai – Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius su
šeima, taip pat Lietuvių Bendruomenės Palm Beach apylinkės pirmininkė Jo-
lita Dromantaitė. 

Šventė tęsėsi ridenant margučius, renkant iš jų gražiausią, tvirčiausią ir
greičiausią. Gražiausio margučio rinkimuose pirmą vietą laimėjo Erikas
Tauškėla ir Domantas Matijošaitis, antrąją – Elena Prane vičiūtė, trečiąją – Si-
mona Vapsva. Vaikų didžiausiam džiaugs mui į svečius užsuko ir Velykų zuikis,
turbūt atsiųstas Velykų bobutės iš Lietuvos... 

Išsidalinę apdovanojimus visi išsiskirstė į namus su džiugia žinia – Vely-
kos paminėtos tradiciškai lietuviškai. 

Atkelta iš 1 psl.

Įpranciškonų sodybą Kennebunkporte
šį balandžio sekmadienį susirinko apie
trisdešimt lietuvių su šeimomis: jauni iš-

eiviai, Amerikoje gyvenantys pastarąjį de-
šimtmetį su jau čia gimusiomis mažomis at-
žalomis, vyresni ir laikinai į pranciškonų so-
dybą atvykstantys lietuviai. Trumpai kar-
tu su visais pabendravo ir pranciškonas tė-
vas Aurelijus Gricius. Tarp svečių buvo
net 150 mylių įveikusi ir iš Worcester, Mas-
sachusetts, atvykusi Aldona, vasaras pa-
prastai leidžianti Maine. 

Susitikimo organizatorės – Kenne-
bunkporte gyvenančios ir kartu dirban-
čios Vaida Labzintytė ir Eleonora Palaima.
Kaip pasakojo moterys, ilgais žiemos va-
karais bendraujant prie arbatos puodelio ir

kilo idėja suorganizuoti Maino lietuvių su-
siėjimą. 

Stalą papuošė margučiai, žagarėliai,
spurgos, kepta duona, baltas lietuviškas
sūris ir kiti lietuviški gardumynai. Vaikai
rideno margučius ir džiaugėsi naujai atrastu
užsiėmimu. Armonikos garsai kvietė visus
dainuoti žinomas lietuviškas dainas. Laima
Žukienė tęsė dainų vakaronę skambindama
pianinu. Visi kartu pritarė jai skambinant
„Oi, neverk, motušėle”, tačiau nutilo  už-
traukus „Geltona spalva – tai saulė”. Laima
pajuokavo, kad gal jau čia kita karta susi-
rinkusi ir nebežino žodžių. Ji pažadėjo kitą
sykį būtinai atspausdinti žodžius.

Apie kitą kartą visi susirin kusieji en-
tuziastingai kalbėjo, o ir idėjų naujiems su-
sitikimams netrūko. Tad – iki naujų susiti-
kimų.

„Saulėto kranto” Velykose apsilankė Lietuvos generalinis konsulas

Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius su šeima apsilankė mokyk-
los  „Saulėtas krantas” organizuotoje Velykų šventėje. Iš kairės: Diana Pranevičienė, Ju-
lius Pranevičius, Laura Karpavičiūtė, Gintarė Kocher, Ingrida Lomberg ir Jolita Droman-
 taitė. 

Mokytojos (iš k.): Laura Karpavičiūtė, Gintarė Kocher ir Ingrida Lomberg kartu su „Sau-
lėto kranto” mokiniais suorganizavo gra žią Velykų šventę.

Vaikučiai noriai dalyvavo gražiausio margučio rinkimuose. Konkurso nugalėtojai (iš k.):
Elena Pranevičiūtė, Simona Vapsva, Erikas Tauškėla ir Domantas Matijošaitis kartu su mo-
kytojomis.                                               Arvydo Račiūno nuotraukos

Laukiame kito susitikimo!

Susitikimo organizatorės (v.) Vaida Labzintytė ir Eleonora Palaima padėkojo visiems su-
sirinkusiems. Vaidos ir Gary Lowell nuotraukos Stalą papuošė kūrybingai išmarginti margučiai.

Mažieji vaikai išmoko naują lietuvišką tradiciją – rideno margučius.
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AISTĖ FURAJEVAITĖ

„Nudžiuginkime Lietuvos onko-ligo-
niukus, užklijuokime skausmingą ada-
tos dūrį vaikišku spalvotu pleistriuku!”
– tokiu šūkiu ankstyvą pavasarį daly-
vauti akcijoje „Spalvotas pleistriukas”
kvietė New Yorko Aleksandros Kazic-
kienės lituanistinės mokyklos (AKLM)
jaunimas. Idėjos autorė – šios mokyk-
los moksleivė Aistė Furajevaitė. Ji į ak-
ciją įtraukė visas JAV lituanistines mo-
kyklas, kovo 21 dieną Riverhead, New
Yorke, suorganizavo akcijos „Spalvotas
pleistriukas” užbaigimą  – gerumo va-
karą. Kaip kilo idėja imtis šio  sumany-
mo, papasakoja pati Aistė.

Rudenį lankiausi Lietuvoje, kur
teko išgirsti labai liūdną istori-
ją. Ją papasakojo teta Sigita Sta-

siukynienė – „Mamų unijos” savanorė.
„Mamų unija” – tai fondas, kuris rūpi -
nasi kiekvienu Lietuvos vaiku, susir-
gusiu onkologine liga. Ji pasakojo įvai-
rias istorijas apie onko-ligoniukus.
Vienos istorijos buvo liūdnos ir skaus-
mingos, kitos kiek džiugesnės. Vaikai
ligoninėse patiria daug skaudžių iš-
bandymų, ištveria begales adatos dū-
rių. 

Ligoninėje seselės, vesdamos li-
goniukus skausmingoms procedūroms,
dažnai išgirsta vaikų klausimą: „Ar
bus spalvotas pleistriukas?” Jeigu se-
selės atsako teigiamai, vaikai sako:
„Ge rai, einam – neskaudės.” Deja, li-
gonines spalvoti pleistriukai pasiekia
tik iš užsienio aukotojų, todėl ne visa-
da mažieji ligoniukai išgirsta teigiamą
atsakymą.

Išgirdusi šią istoriją vis galvojau,
kad turiu kažką padaryti dėl tų vaikų.
Kilo mintis, kad reikėtų nudžiuginti
kuo daugiau mažųjų ligoniukų spal-
votais pleistriukais. Iš pradžių norėjau
eiti į vaistines ir prašyti, kad jie pa-
aukotų spalvotų pleistriukų. Tada pa-
galvojau, kad galėčiau įtraukti AKLM
mokinius pagelbėti. Tikėjausi, kad visi
kartu galėtume surinkti apie 500 dė-
žučių pleistriukų. 

Mama pajuokavo – „surinkite 1
000 dėžučių”. Pamaniau, kad tai neį-

New Yorko jaunimas organizavo akciją „Spalvotas pleistriukas”

Akcijos „Spalvotas pleistriukas” metu Lietuvos onko-ligoniukams buvo paaukota 1 206
dėžutės spalvotų pleistriukų ir 4 167 doleriai.

„Gerumo vakaras” – pirmasis renginys mūsų Rytinio Long Island bendruomenėje organizuotas vien jaunimo jėgomis.
Snieguolės Furajevienės nuotraukos

manoma, bet prisiminiau dr. J. Kazic-
ko žodžius, kuriuos jis man pasakė
per mokyklos atidarymą: „Visada siek
aukščiausio tikslo.” Tie žodžiai paska-
tino, – kodėl gi nepabandžius. 

Šiam tikslui pasiekti į pagalbą pa-
kviečiau visas JAV lituanistines mo-
kyklas. Galvoje sukosi begalė minčių...
Tada sumaniau suorganizuoti „Geru-
mo vakarą” mūsų Rytinio Long Island
bendruomenėje, įtraukti dar daugiau
žmonių į šią gerumo akciją ir tuo pačiu
supažindinti mūsų bendruomenę su
„Mamų unijos” veikla. 

Tai buvo pirmas renginys mūsų
bendruomenėje orgnanizuojamas tik
jaunimo jėgomis. Programą vesti pa-
dėjo Aldas Levišauskas, prisijungė ir
Jokūbas Balčiūnas su Roberta Kurba-
novaite, kurie papasakojo apie „Mamų
unijos” veiklą. Svečiai buvo vaišinami
lietiniais blynais, kuriuos kepė Justas
Klimavičius, Arnoldas Kurbanovas ir
Justas Laužadis. Svečius maloniai ap-
tarnavo Gabrielė Petrauskaitė, Indrė
Zinkevičiūtė, Gabrielė Vadeikaitė, Mig-
lė Mitrulevičiūtė ir Ema Vilčinskaitė.
Renginio metu taip pat vyko kepinių
mugė, už kurią buvo atsakinga Vilia
Baumilaitė. Visus skanumynus mugei
kepė mamos: Snieguolė Furajevienė,
Neila Baumilienė, Marina Levišaus-
kienė, Renata Petrauskienė, Gintė Ge-
nender, Renata Zinkevičienė, Vera Ži-
lionienė, Irma Diržius, Rita Klimavi-

čienė, Rita Breivaitė ir Martyna Uls-
kienė. Įėjimo į renginį mokestis buvo
2 pleistriukų dėžutės. Palaikyti jauni-
mą į renginį atvyko ypatingi svečiai:
Lietuvos generalinis konsulas New
Yorke Julius Pranevičius, Jonas ir
Marcie Kazickai,  Juozas,  Lucy ir
Soph ie Kazickai.

Vien renginio metu buvo surink-
ta 208 dėžutės pleistriukų ir 3 328 do-
leriai paramos. Prie šios akcijos mie-
lai prisijungė JAV lituanistinės mo-
kyklos (LM):  Maironio LM (NY), Bos-
tono LM (MA), LM „Lietuvėlė” (NJ), Dr.
V. Kudirkos LM (NJ), „Saulutės” LM
(FL), LM „Vyturėliai” (CO), Čikagos LM
(IL) ir „Alatėja”, „Baltijos” LM (NC),
„Saulėto kranto” LM (FL), Atlantos
„Saulės” LM (GA), LM „Banginukas”
(MA), Šv. Kazimiero LM (OH), V. Krėvės
LM (PA) ir daugybė geros širdies žmo-
nių iš įvairių lietuvių bendruomenių.
Taip pat esame ypač dėkingi JAV LB
Krašto valdybos pirmininkei Sigitai
Šimkuvienei-Rosen už akcijos palai-
 ky mą skleidžiant informaciją. 

Visos akcijos metu Lietuvos onko-
ligoniukams buvo paaukota 1 206 dė-
žutės spalvotų pleistriukų ir 4  167 do-
leriai. 

Taip pat  tariame nuoširdų ačiū
kompanijai „M&E Baltic”, parėmusiai
siuntos „Mamų unijai” pristatymą į
Lietuvą. Daugiau apie „Mamų uniją”
galite sužinoti apsilankę tinklalapyje
www.mamuunija.lt.  Ačiū Jums vi-
siems už Jūsų gerumą!

Aleksandros Kazickienės lituanistinės mo-
kyklos moksleivė Aistė Furajevaitė – „Spal-
votas pleistriukas” akcijos sumanytoja ir
„Gerumo vakaro” organizatorė.
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skaut YBės keLias

Te ramų poilsį Tau ošia
gimtosios tėviškės miškai.

A † A  j.v.s. fil. Broniui Juodeliui     

Lietuvių Skautų sąjunga reiškia nuoširdžią užuojautą 
žmonai Ramunei, giminaičiams ir artimiesiems.

Dievui – Tėvynei – Artimui
Paminklo granite ir Skauto gyvenime

ALĖ NAMIKIENĖ

Š. m. balandžio 10 d. Lietuvių tautinė -
se kapinėse Či ka goje  palaidoti j.v.s.
Broniaus Juodelio palaikai. Gra žiame
paminkle iškalti žodžiai: Die vui – Tė-
vynei – Artimui.

Gimtajame krašte 1938 metais
skauto įžodį davęs būsimasis
Lietu vių skautų brolijos vy-

riausiasis skau tininkas ilgoje gyve-
nimo kelio nėje savo pasižadėjimą
vykdė viso mis jėgomis.

Po Antrojo pasaulinio karo 1945
m. išvietintųjų lageriuose Vokieti jo -
je, Kemptene, atsikūrus lietuviškajai
skautybei, Bronius Juodelis buvo pir-
masis skautų „Geležinio Vilko” drau-
govės, „Tėviškės” tunto, drauginin-
 kas, o nuo 1947 m. – jūrų skautų „Bal -
tijos” laivo vadas. Kemptene jis reda-
gavo laikraštėlius „Geležinio Vilko

LSS Tarybos pirmija 1964 m. Jaunimo centre Čikagoje (iš k.): kun. Ansas Trakis, Kazys Pal čiauskas, Stasė Gudauskienė, Kazys Cijūnėlis,
Se serijos v.s. Ona Zailskie nė, kun. Jonas Kubilius, SJ, Tarybos pirmininkas Edmundas Palčiauskas, Florentina Kurgonienė ir Brolijos
v.s. Bronius Juodelis.

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org 
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

bal sas” ir „Baltijos banga”. Čikagoje
1950–1951 m. buvo Akademinio skau tų
sąjūdžio leidžiamo „Mūsų Vytis” re-
daktoriaus pavaduotoju. „Draugo”
dienraštyje Bronius Juodelis buvo
antrasis „Skautybės kelio” redakto-
rius (1951–1952 m.) ir nuolatinis ben-
dradarbis. „Skautų aide” ypač daug
rašė 6-ajame dešimtmetyje. 1975 m.
Skautų brolijos ir Skaučių seserijos
vadijos išleido B. Juodelio mokomąją
knygelę „Jūrinis skautavimas”. 

1961–1963 m. j.v.s. Bronius Juo de-
 lis buvo LSB vyr. skautininko (v.s. fil.
Eugenijaus Vilko) pavaduotoju ir Bro-
 lijos stovyklos viršininku Jubilie ji-
nėje stovykloje. 1964–1966 m. buvo Lie-

 tuvių skautų brolijos vyriausiuoju
skautininku. Atlikta daug darbų: pri-
imtos naujos oro skautų patyrimo
laipsnių programos, specialybės; iš-
 leistas jūrų budžių reguliaminas ir
programa; naujai paruošta ir išleista
„Tautinio ženklo” programa; priim-
tas naujas skautų vyčių reguliaminas
bei nauji vėliavų, gairių, gairelių nuo-
statai ir kt. 1964 m. Kalėdų gerasis dar-
belis skirtas Vokietijoje esan tiems lie-
tuviams skautams paremti. 1965 m.
vadovų/ių stovykloje Romu voje, Ka-
nadoje, B. Juodelis buvo Bro lijos pa-
stovyklės viršininku. 1967–1969 m.
LSB vadijoje j.v.s. Bronius Juo delis ėjo
jūrų skautų skyriaus vedėjo pareigas,
savo namuose įruošė jūrų skautams
būklą, ruošė ir vado vavo kursams.
1968 m. Penktoje Tau tinėje stovykloje
Rake jis buvo jūrų skautų „Klaipėdos”

pilies – rajono vir ši ninku.
Lietuvių visuomenėje Broniaus

Juodelio darbų sąrašas yra nepapras-
tai ilgas, liudijantis jo pasiaukojimą,
sąžiningą pareigų atlikimą. Lietuvių
skautų sąjungos aukščiausiu Geleži-
 nio Vilko ordinu Bronius Juodelis ap-
dovanotas 1977 m., ordino „Už nuo pel-
nus Lietuvai” Karininko kryžiumi –
2003 m., JAV LB Kultūros tarybos or-
ganizuotoje premijų šventėje 2004 m.
apdovanotas žurnalisto premija (su-
teikta Lietuvių Fondo).

Kai s. Algimantas Kezys po V Tau-
 tinės stovyklos 1968 m. ruošė fil mą,
Jaunimo centre susirinkę turė jo me
įkalbėti kai kurias dalis. Dar te be-
skamba tada Broniaus uždainuota –
„Ei pirmyn, ei drąsyn, jūreivi, spar-
 čiau! Neški laivo vėliavą Lietuvos pla-
čiau.”

„Nerijos” tunto jūrų jaunės kartu su savo vadove j.ps. Vilija Pauliūte š. m. Kaziuko
mugėje. j.v.s. fil. Taiydos Chiapettos nuotr.

A.a. j.v.s. Bronius Juodelis
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Didžiosios savaitės pabaigoje (balandžio 3–5 d.) Airijos lietuvių katalikų sielovadą
aplankė Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams
prelatas Edmundas J. Putrimas.

Balandžio 4 d., Velyknakčio apeigoms garbus svečias aplankė Š. Airijos
Armagh miesto apylinkių lietuvius, kur vėlai vakare gausiai susirinkus

vietos apylinkių tautiečiams vadovavo Šv. Patriko katedroje Velykų nakties
liturgijai. Čia suteikė Sutvirtinimo sakramentą 26 lietuvaičiams ir pakrikšti-
jo du suaugusius tautiečius. Prieš tai garbus svečias su lietuvių katalikų sie-
lovados atstovais trumpai maldai apsilankė Šv. Brigitos gimimo vietoje esan-
čioje koplyčioje bei prie šventojo šaltinio, kuriame, kaip tikima, šv. Patrikas V
amžiuje krikštijo pagonis.

Balandžio 5 d., šv. Velykų sekmadienį, prelatas Edmundas J. Putrimas
Kristaus Prisikėlimo šventes sutiko su Dublino apylinkių lietuviais Šv.
Andriejaus bažnyčioje, Westland Row, Dublin 2. Gausiai susirinkę tautiečiai
sutartinai meldėsi už Tėvynę Lietuvą bei išeivijos sielovadą Airijoje ir pla-
čiajame pasaulyje.

Šis, jau ne pirmas, prelato Edmundo J. Putrimo apsilankymas Airijoje
buvo skirtas pažymėti Lietuvių katalikų sielovados dešimties metų jubiliejų
šiame krašte. Atsisveikindami su garbiuoju svečiu Airijos lietuviai pasveiki-
no jį su artėjančiu 30-uoju kunigystės jubiliejumi.

Kun. Egidijus Arnašius
Airijos lietuvių katalikų sielovados kapelionas

Prelatas E. Putrimas šventina Velykų žvakę Ernesto Slivinsko nuotraukos

Prel. E. J. Putrimas Velykas sutiko Airijoje

Prel. E. J. Putrimas pasveikintas su artėjančiu kunigystės 30
m. jubiliejumi – jam įteiktas prelato Edmundo mamos
Laurinavičių giminės herbas. Herbą stilizavo dailininkė
Regina Meškuotienė, šiuo metu gyvenanti Dubline, Airijo-
je.

Naglis Montvilas Šv. Velykų dieną  priėmė Pirmąją šv. Komuniją. Po sutvirtinimo sakramento Armagh katedroje

Sutvirtinimo sakramentas. Šv. Patriko katedra, Armagh,
Š. Airija

Lietuviai  susirinko į Velykų Mišias Šv. Patriko  katedroje.
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Grafas J. Zylinski. getwestlondon.co.uk nuotr. 

Lenkų aristokratas kviečia į dvikovą 

Parengė Vitalius Zaikauskas

LietuVa ir PasauLis

Įsteigta Seimo Migracijos komisija

Lietuvoje vyksta nekonvencinis puolimas

Kiek ir ką sekė VSD?

Vilnius („Draugo” info) – Seimas
plenariniame posėdyje nutarė įsteigti
nuolatinę Migracijos komisiją, kuri
bus sudaroma pagal frakcijų propor-
cinio atstovavimo principą. Už šias
Seimo statuto pataisas balsavo 76 Sei-
mo nariai, prieš – 16, susilaikė 15 par-
lamentarų.

Pagal priimtas naujas nuostatas
Migracijos komisija turės kartu su
Seimo komitetais nagrinėti klausi-
mus dėl migracijos procesų valdymo,
rengti ir svarstyti įstatymų ir kitų
teisės aktų projektus bei pasiūlymus
komisijos kompetencijai priklausan-
čiais klausimais, svarstyti ir teikti
Seimui migracijos poveikio valstybės
socialinei ir ūkio raidai vertinimą,
analizuoti tarptautinės teisės, užsienio
valstybių nacionalinės teisės aktus ir
patirtį, susijusią su migracijos srautų
mažinimu, atliekant parlamentinę
kontrolę komisijos kompetencijai pri-

klausančiais klausimais išklausyti at-
sakingų valstybės institucijų ir vi-
suomeninių organizacijų informaciją,
kaip vykdomi įstatymai ir kiti Seimo
priimti teisės aktai, susiję su komisi-
jos kompetencijai priklausančiais klau-
simais, teikti su tuo susijusius pasiū -
lymus ir rekomendacijas Seimui ir
Vyriausybei ir kt. Komisijos darbas
taip pat būtų skatinti Lietuvoje ir už-
sie nio valstybėse gyvenančių lietuvių
bendradarbiavimą, rūpintis abipuse
pagalba ir parama, keistis mokslo,
kultūros ir kita informacija, Seimui ir
kitoms valstybės institucijoms teikti
pasiūlymus, kurie padėtų stiprinti
Lietuvos valstybingumą ir demokra-
tinių tradicijų puoselėjimą.

Seimas įtvirtino, kad Migracijos
komisija savo darbe palaikys glau-
džius ryšius su Pasaulio Lietuvių Ben-
druomene ir kitomis užsienio lietuvių
organizacijomis.

Armėnų žudynės buvo „žiaurumo nusikaltimai”

Vilnius (ELTA) – Lietuvoje šiuo
me tu įvairiomis formomis vyksta ne-
konvencinis puolimas ir Valstybės sau-
gumo departamentas (VSD) turėtų būti
aktyvus jo dalyvis, užkardant valstybei
priešiškas veiklas, sako Prezidentės
vyr. patarėja Giedrė Kaminskaitė-Sal-
ters.

Balandžio 14 d. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė priėmė naujojo VSD va-
dovo Dariaus Jauniškio priesaiką. Anot
G. Kaminskaitės-Salters, mažas šio as-
mens žinomumas visuomenėje yra pri-
valumas, rodantis, kad VSD vadovo
vietą jis užsitarnavo savo patirtimi, o ne
politikavimu. Pasak patarėjos, Prezi-
dentūra iš D. Jauniškio vadovaujamos
įstaigos tikisi didesnio aktyvumo ne tik
stebint, bet ir užkardant Lietuvai prie-
šiškas veiklas.

„Pripažinkime, kad Lietuvoje šiuo
metu vyksta nekonvencinis puolimas –
ir informacinės, ir kibernetinės at-
akos, yra kurstoma nesantaika, steigiasi
šešėlinės struktūros. Čia VSD turėtume

matyti priešakinėse linijose. Ne kaip ste-
bėtoją, bet kaip aktyvų dalyvį, kovojant
su šios atakos pasekmėmis”, – komen-
tavo G. Kaminskaitė-Salters.

Londonas (ELTA) – Graikijos vy-
riausybė ruošiasi skelbti šalies ne-
mokumą dėl valstybinių įsiskolini-
mų, jeigu nepavyks susitarti su tarp-
tautiniais šalies kreditoriais iki ba-
landžio pabaigos. 

„Vyriausybė, greit išnaudojanti
lėšas viešojo sektoriaus darbuotojų
atlyginimams ir pensijoms, nuspren-
dė nepervesti 2,5 mlrd. eurų Tarptau-
tiniam valiutos fondui, jeigu nepa-
vyks pasiekti susitarimo. Šios lėšos
turi TFV pasiekti gegužę ir birželį”, –
sakė neįvardinti šaltiniai, susipažinę

su Graikijos vyriausybės planais.
„Priėjome kelio pabaigą... Jeigu

Europa neperves pinigų iš finansinės
paramos fondo, neturėsime kitos al-
ternatyvos, kaip tik skelbti nemoku-
mą”, – teigė anonimiškai kalbėjęs
Graikijos vyriausybės atstovas.

Graikijos nemokumas taptų pre-
cedento neturinčiu įvykiu visai euro
zonai, todėl tokie pareiškimai gali
tapti taktiniu vyriausybės žingsniu, ro-
dančiu siekį derybose pasiekti kuo
palankesnes sąlygas savo šaliai.

Graikija skelbs nemokumą?

Briuselis (ELTA) – Europos vals-
tybių vadovai taip pat rengia planus, ku-
rių būtų imtasi Graikijai paskelbus
apie nemokumą. Jie teigia, kad Graikija
ir jos partneriai euro zonoje spartina de-
rybas, tačiau iki balandžio 20-osios dar
būtina daug ką nuveikti. Šią dieną Atė- 
nai turi pateikti svarstyti Europai re-
formų sąrašą, turintį padėti šaliai gau-
ti finansinės paramos lėšas.

„Šiuo metu derybos įgauna pa-
greitį, bet vis mažiau lieka ir laiko, – tei-
gia Europos Komisijos narys euro klau-
simais Valdis Dombrovskis. – Iki ba-
landžio 20 d. vis dar turime daug ko im-

tis, daug nuveikti – juk tai daugmaž iš-
ankstinė data, kai Graikija turės pri-
statyti savo planuojamų reformų sąra-
šą”.

Graikijos partneriai euro zonoje su-
teikė Atėnams laiko iki balandžio 20 d.:
mainais į pateikiamą tinkamų prie-
monių sąrašą Atėnai gaus paskutinę ke-
lis šimtus milijardų eurų siekiančios fi-
nansinės paramos programos išmoką –
7,2 mlrd. eurų.

Vėliau, balandžio 24 d., Rygoje su-
sirinksiantys euro zonos finansų mi-
nistrai aptars pateiktas reformas.

New Yorkas (BNS) – Jungtinių
Tautų generalinis sekretorius Ban Ki-
moon laikosi nuomonės, kad prieš
šimtą metų Osmanų imperijos pajėgų
vykdytos armėnų žudynės buvo „žiau-
rumo nusikaltimai” ir nepritaria po-
piežiaus išsakytiems žodžiams, jog ši
tragedija esanti „pirmasis XX am-
žiaus genocidas”, pranešė jo atstovas.

JT atstovas spaudai Stephane Du-
jarric žurnalistams nurodė, kad Ban
Ki-moon įsidėmėjo popiežiaus išsaky-
tus komentarus ir visiškai suvokia
„opumą, susijusį su apibūdinimu to,
kas įvyko” 1915 metais ir su šimtosio-
mis šių „tragiškų įvykių” metinėmis,
kurios balandžio 24 d. bus minimos Ar-
mėnijoje ir visame pasaulyje.

Jis pridūrė, kad generalinis sek-

retorius yra tvirtai įsitikinęs, jog šis
tragedijos šimtmečio minėjimas ir to-
lesnis bendradarbiavimas tarp armė-
nų ir turkų „siekiant nustatyti faktus
dėl to, kas įvyko, turi sustiprinti mūsų
kolektyvinį ryžtą užkirsti kelią įvykti
panašiems žiaurumo nusikaltimams
ateityje.”

Armėnai tvirtina, kad 1,5 mln. jų
tautiečių buvo išžudyti 1915–1917 me-
tais, byrant Osmanų imperijai. Os-
manų imperijos paveldėtoja Turkija at-
meta tuos kaltinimus, argumentuo-
dama, kad 300–500 tūkst. armėnų ir
maždaug tiek pat turkų žuvo per šalį
apėmusius pilietinius neramumus,
kai armėnai sukilo prieš savo valdy-
tojus ir susivienijo su įsiveržusiomis
Rusijos pajėgomis.

Londonas (BNS) – Vienas lenkų
aristokratas į dvikovą iškvietė už griež-
tą imigracijos kontrolę pasisakantį
britų politiką.

Jan Zylinski, kuris teigia esąs ku-
nigaikštis, tvirtina nebegalįs apsikęs-
ti kritika, kurią Jungtinės Karalystės
nepriklausomybės partijos (UKIP) va-
dovas Nigel Farage lieja imigrantams
iš Rytų Europos.

Londone gyvenantis J. Zylinski

kviečia N. Farage susitikti Hyde Par-
ke ir išspręsti šį klausimą „būdu, kurį
būtų pasirinkę 18 amžiaus lenkų aris-
tokratas ir anglų džentelmenas”.

„Siūlau dvikovą, jeigu jūs sutik-
site”, – pareiškė jis, tačiau pridūrė, kad
renkasi „žodžių dvikovą”.

UKIP pasisako už Britanijos iš-
stojimą iš Europos Sąjungos ir siekia
apriboti ES piliečių teisę gyventi Bri-
tanijoje.

Vilnius (BNS) – Pernai Valstybės
saugumo departamentas (VSD) teigia
slapta sekęs per tūkstantį Lietuvos pi-
liečių ir per 800 užsieniečių.

Šių asmenų atžvilgiu gautos teis-
mo sankcijos „asmens telefoninio ar in-
ternetinio susižinojimo stebėjimui,
patekimui į asmens privačią erdvę, jo
dokumentų ir kitų daiktų apžiūrai”, ra-
šoma  paskelbtoje VSD veiklos atas-
kaitoje.

„2014 m. VSD 1884 asmenų atžvil-

giu atliko apygardų teismų sankcio-
nuotus veiksmus. Iš šių asmenų 1042
yra Lietuvos Respublikos piliečiai, 816
– ne Lietuvos Respublikos piliečiai, 26
– juridiniai asmenys”, – teigiama do-
kumente. VSD nurodė, kad teismo
sankcionuotais veiksmais surinktą
žvalgybinę informaciją perduoda vals-
tybės vadovams.

Su visa 2014 metų VSD darbo atas-
kaita, galima susipažinti tinklalapyje
www.vsd.lt. 

ES literatūros premija – U. Radzevičiūtei
Vilnius (Bernardinai.lt) – Balan-

džio 14 d. Londono knygų mugės ati-
darymo iškilmėse Europos Komisijos
atstovas Tibor Navracsics paskelbė
2015 metų Europos Sąjungos (ES) lite-
ratūros premijos laureatus. Tarp jų –
lietuvių rašytoja Undinė Radzevičiūtė.
Premija rašytojai skirta už romaną
„Žuvys ir drakonai”.

ES literatūros premija siekiama at-
kreipti dėmesį į turtingą Europos šiuo-
laikinės literatūros kūrybinį poten-
cialą, skatinti literatūros sklaidą Eu-

ropoje ir raginti labiau domėtis kitų ša-
lių literatūra.

Kiti šių metų nugalėtojai: Caroli-
na Schutti  (Austrija), Luka Bekavac
(Kroatija), Gaëlle Josse (Prancūzija),
Edina Szvoren (Vengrija), Donal Ryan
(Airija), Lorenzo Amurri (Italija), Ida
Hegazi Høyer (Norvegija), Magdale-
na Parys (Lenkija), David Machado
(Portugalija), Svetlana Zuchova (Slo-
vakija) ir Sara Stridsberg (Švedija).
Laureatams premijos bus įteiktos bir-
želio 23 d. Briuselyje.

Briuselis: euro zona dar turi daug ką nuveikti

Prisiekė Darius Jauniškis, naujasis VSD va -
dovas. R. Dačkaus nuotr.
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Automobiliais leis važinėtis už centus Naftos kainos didėja 
Analitikams prognozuojant, jog JAV skalūnų naftos gamyba sumažės,

Azijoje naftos kainos kopia aukštyn. WTI rūšies naftos kainos gegužės san-
doriams augo 45 centais iki 52,36 JAV dolerio už barelį. „Brent” kainos
gegužės sandoriams padidėjo 51 cen tu iki 58,44 JAV dolerio už barelį.

JAV Energetikos informacijos administracija pareiškė, jog skalūnų
dujų gamyba nuo gegužės mėnesio turėtų sumažėti ir šis smukimas prog-
nozuojamas pirmą kartą nuo 2013 metų. Rinkos dalyviai laukia naujausių
duomenų apie JAV naftos atsargas.

Faktai.lt

Vienintelė trumpalaikės auto-
mobilių nuomos paslaugas siū-
lanti įmo nė Lietuvoje „City-

Bee” po trejų metų veiklos džiaugiasi
jau nuostolių ne benešančia veikla ir vil-
niečiams pa siūlys dar lankstesnes pa-
slaugas.

„Anksčiau veikla buvo paremta
klientais, kurie naudodavosi ilgalai-
 kės automobilių nuomos paslaugo mis.
Dėl šios priežasties dalijimosi stotelės
buvo įrengtos prie verslo centrų. Ga-
liausiai įkainiai keitėsi nuo va landinio
iki pusvalandinio, o šiandien taikysime
minutinę apskaitą. Mes skaičiuojame,
kad kelionė Vil niuje užtrunka viduti-
niškai iki 15 minučių”, – pasakoja ben-
drovės di rektorius Aurimas Drūtys.

Stotelės, kuriose galima pasiimti ar
palikti „CityBee” automobilį, atidaro-
mos visuose sostinės gyvenamuosiuo-
se rajonuose. Šiemet jau atida rytos 46
naujos stotelės, kurių viso yra jau 71, o
per artimiausius kelis mėnesius stote-
lių skaičius turėtų išaugti iki 100. 

Pasikeitė automobilio nuomos tvar-
ka – nuo šio galima automobilį palikti
kitoje stotelėje nei jis buvo paimtas.
Taip pat keičiama kainod a ra – vairuo-
tojai mokės tik už tą laiką, kurį važia-
vo automobiliu, o apskaita bus minutės
tikslumu. Viena kelio nės minutė su
„CityBee” kainuos 15 cen tų, o į kiek-
vieną rezervaciją įskai čiuota 50 ne-
mokamų kilometrų. 

Keičia įpročius

Automobilių skaičius taip pat didės
ir pasieks 150. Parką papildys dar 20
„Mini One” ir 10 „Mini Coun tryman”
automobilių. Pastarąjį ga mintoją klien-
tai jau pamėgo, nepaisant to, kad mi-
nutės kaina su juo kainuoja daugiau nei
„Fiat 500” – 19 euro cen tų.

„Su ‘Mini’ automobiliais klientai
važiuoja 30 proc. ilgiau nei su ‘Fiat 500’,
– pastebi bendrovės rinkodaros vadovas
Lukas Yla. Jis taip pat pa brėžia, kad
šiuo metu pagrindinis platformos kon-
kurentas yra įsisąmo ninimas, kad nuo-
savas automobilis yra būtinas. Vis dėl-
to A. Drūtys džiaugiasi, kad šis požiū-
ris keičiasi ir tai galima pastebėti siū-
lomų automo bilių pasirinkime.

„Veiklos pradžioje susidūrėme su
iššūkiu, kad klientai atsisakytų sa vo au-
tomobilio. Buvome pasiūlę net pra-

bangius BMW 5 ir X5 bei šei mos auto-
mobilius. Visgi keičiantis žmo nių sa-
vimonei, šių automobilių paklausa su-
mažėjo”, – teigia direktorius.

Pasak jo, greičiausiai įmonė atsi sa-
kys teikti krovininio transporto nuo-
mos paslaugas.

Nekonkuruos su kitu transportu

Pranešimo metu nekart „City Bee”
paslaugos buvo palygintos su sėkmin-
ga, vilniečių vadinama, oran žinių dvi-
račių nuomos sistema. Tie sa, bendrovės
atstovai teigia, kad jų teigiamos pa-
slaugos veikiau galėtų būti integruotos
į miesto ir tarpmiestinio susisiekimo
sistemas, bet ne nukreiptos į konkura-
vimą.

„Mes nenorime užvaldyti visas
transporto sferas, bet skatiname ieš koti
alternatyvų ir jas jungti: trau kiniai, dvi-
račiai, automobiliai ir ki tos”, – at-
skleidžia L. Yla.

Direktorius papildo, kad ateityje
klientams bus pasiūlyti kelionių pa ke-
tai, į kuriuos įeitų automobilio nuo ma,
traukinio bilietas ar kitos alternatyvos.

Planuose – pasaulio 
užkariavimas

Pati dalijimosi ekonomika pasau-
 lyje nėra naujas dalykas, tačiau į Lie tu-
vą ši kultūra dar tik skinasi kelią.

„Dalijimosi ekonomika leidžia įdar-
 binti savo nenaudojamus daiktus. Ma-
nyčiau, kad ji sparčiai plečiasi ir Lie-
tuvoje. Jau dabar pas mus veikia
AirBnB, kurios vietų skaičius pralen-
kia visų pasaulio viešbučių skaičius.
Visgi, kad dalijimosi ekono mika veik-
tų, būtinas tarpininkų vaid muo, kurie
šiuos santykius pa lengvina technolo-
giniais sprendimais”, – pasakoja So-
cialinis novatorius, „HUB Vilnius” ini-
ciatorius ir įkūrėjas Mindaugas Danys.

A. Drutys papildo, kad JAV vei-
 kianti trumpalaikė autombilių nuo ma
yra sudėtingesnė nei Lietuvoje, nes
reikia pateikti pažymėjimą. Tuo tarpu
mūsų šalyje sistema naudotis reikia tik
išmaniojo telefono. „Klien tas turi tik
savo išmanųjį telefoną ir šia technolo-
gija sieksime užvaldyti visą pasaulį”, –
apie išskirtinumą kalbėjo jis. 

Karolis Birgilas. „Ekonomika.lt”

D. Britanijos verslo žurnalas giria Lietuvą
„Šiais metais Lietuva šventė 25 metų nepriklausomybės sukaktį, jau

11 metų yra Europos Sąjungos narė, o šių metų sausio mėnesį įsivedė eurą.
Visa tai, kartu su galimybe pradėti verslą beveik dvigubai greičiau nei
Didžiojoje Britanijoje, sudaro puikias sąlygas verslo plėtrai Lietuvoje. Sim -
boliška, kad praėjus vos kelioms die noms po nepriklausomybės minėjimo,
Lietuvoje užregistruota įmonė pavadinimu ‘Google Lithuania’”, – rašo
Didžiosios Britanijos verslo žurnalas „Director”.

„Barclays” vyriausiasis informacijos pareigūnas Peter Josse „Direc -
tor” žurnalistus patikino, kad verslo įregistravimas Lietuvoje atnešė di de-
 lę sėkmę jų vykdomai veiklai. Pasak „Director”, „Barclays”, kaip ir Ario -
ga loje įsikūrusi Didžiosios Britanijos baldinių audinių gamintoja „Cami -
ra”, nuo atėjimo į Lietuvos rinką iki šių dienų daugiau nei kelis kartus
padidino darbuotojų skaičių Lietu voje.

Lietuvos privalumai verslui pa skatino Didžiosios Britanijos kompani-
jas plėsti savo veiklą Lietuvoje. „Director” pastebi, kad tiesioginės užsienio
investicijos iš Didžiosios Britanijos į Lietuvą beveik padvi gu bėjo nuo 95
mln. svarų 2010 m. iki 175 mln. svarų 2013 m.

„Director” kalbintas „Nordea” vyriausiasis ekonomistas Žygiman tas
Mauricas teigia, kad Lietuvos BVP išlieka vienu iš sparčiausiai augančių
ES. „Dėl stabilios politinės situacijos, energetinės priklausomybės mažini-
mo ir išvystytos infrastruktūros bei kvalifikuotų darbuotojų Lietuvos
investicinis patrauklu mas ir BVP įgauna pagreitį – 2015 m. prognozuoja-
mas beveik 4 proc. sie kiantis augimas”, – pastebi „Direc tor”.

Visą straipsnį anglų kalba galite rasti 2015 m. balandžio mėn. „Direc -
tor” numeryje, 44–48 psl.

„Investuok Lietuvoje”

Lietuvą priskyrė išsivysčiusioms šalims
Paskelbtoje Pasaulio ekonomikos apžvalgoje Tarptautinis valiutos fon-

das (TVF) Lietuvą įtraukė į išsivys čiusios ekonomikos šalių grupę. Iki šiol
TVF mūsų šalį vertino kaip besiformuojančios rinkos ekonomiką. 

TVF numatė, kad Lietuvos realusis BVP šiemet didės 2,8 proc., o 2016
m. – 3,2 proc. Vidutinė metinė inflia cija, anot prognozės, 2015 m. bus nei gia-
ma (-0,3 proc.), o 2016 m. – 2,0 proc.

„Vienos iš įtakingiausių pasaulio finansų organizacijų pripažinimas
yra ne tik šalies pažangos įvertinimas, bet ir įpareigojimas tvarios eko no-
mikos plėtros siekti laikantis fi nansinės drausmės ir taip nuosekliai artin-
ti šalies finansų sistemą bei visą ūkį prie pažangiausių pasaulio valstybių
lygio”, – sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasi liaus kas.

Lietuva išsivysčiusios ekonomi kos šalių grupei yra priskirta kartu su
kitomis euro zonos valstybėmis.

TVF pasaulio ekonominėse apžvalgose šalys TVF narės pagal pajamas,
tenkančias vienam gyventojui, eksporto erdvių plėtimą ir įsijungimą į glo-
balią finansų sistemą grupuojamos į išsivysčiusios ekonomikos šalis, besi-
formuojančias rinkos eko no mikos šalis ir besivystančias šalis.

Lietuva TVF narė yra nuo 1992 m. 
ELTA

„Nina Ricci” paveldėtoja nuteista už sukčiavimą

Paryžiaus teismas
nuteisė „Ni na Ricci”
kvepalų ir mados namų
pavel dėtoją už mokesti-
nį sukčiavimą po to, kai
buvo nustatyta, kad ši
slėpusi mi lijonus eu rų
HSBC banko, veikian-
čio lengvatinio apmo-
kestinimo zonoje, sąs-
kaitoje.

73-ejų metų Arlette
Ricci nuteis ta metams
kalėti, be to, jai paskir-
ta 1 mln. eurų bauda.

Teismas taip pat konfiskavo dvi keturių milijonų eurų vertės nuo sa vy-
bes.

Be vienų metų įkalinimo bausmės, A. Ricci paskirta dvejų metų baus mė
lygtinai. A. Ricci turi teisę pateikti apeliaciją.

51-erių metų A. Ricci duktė Mar go Vignat taip pat nuteista aštuo niems
mėnesiams lygtinai. 

ELTA

VersLo n auJienos

Euro ir kitų valiutų santykiai (2015 metų balandžio 15 d.)
1 USD (JAV doleris) – 0,94 EUR

1 AUD (Australijos doleris) – 0,71 EUR

1 CAD (Kanados doleris) – 0,75 EUR

1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,39 EUR

1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,70 EUR

,,CityBee” automobiliai. autoreviu nuotr.  

Nuteistoji Arlette Ricci. lexpress.fr nuotr.



Amerikos Kryžkelių apygarda:

nArimAnTAs GrUzdys

Profesija: Agentas/brokeris 

Apylinkė: Colorado apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Amerikos Kryž-
kelių apygarda

Amžius: 50 m.

Apie kandidatą: 

Buvau aktyvus CO
LB narys, juo ta-
pau 2002 m. Nuo
2004 m. iki 2014
m. buvau jos val-
dybos vicepirmi-
ninku. Nuo 2012
m. iki dabar einu
Kryžkelių apygar-
dos vicepirminin-
ko pareigas. Taip pat koncertuoju įvairiose lie-
tuvių bendruomenėse jų kvietimu. 

Esu ir toliau noriu būti naudingas JAV Lietu-
vių Bendruomenei. Didžiuojuosi, kad mano
vaikai laisvai kalba lietuvių ir anglų kalbomis.
Sieksiu, kad visi išeivijos lietuviai saugotų
lietuvybę, puoselėtų kalbą, istoriją ir tradici-
jas.

Amerikos Vakarų apygarda:

rinGAiLė BArysAiTė

Profesija: Bankininkė

Apylinkė: Los Angeles apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vakarų apy-
garda rajonas I

Amžius: 23 m.

Apie kandidatę: 

Baigusi lituanistinę
mokyklą, porą metų
dirbau kaip ,,Kiškių”
darželio pagalbinin-
kė ir mokytoja. Nuo
2008 m. dalyvauju
tautinių šokių gru-
pėje ,,Spindulys”, da-
lyvauju šventėse
JAV ir Lietuvoje. Ak-
tyviai dalyvauju lie-
tuvių Skautų sąjungoje, taip pat esu Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjungos narė. 

Po psichologijos mokslų UC Davis universitete
aš pradėjau dirbti kredito unijoje paskolų
skyriuje. Planuoju sugrįžti į mokslų aplinką, įgy-
ti magistro ar daktaro laipsnį psichologijos sri-
tyje. 

Norėčiau tapti Tarybos nare, kad galėčiau ak-
tyviau dalyvauti JAV Lietuvių Bendruomenėje
ir taip pat įtraukti daugiau jaunimo į šią veik-
lą.

siGiTA BArysiEnė

Profesija: Finansinių paslaugų atstovė 

Apylinkė: Los Angeles apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vakarų apy-
garda rajonas I

Amžius: 56 m.

Apie kandidatę: 

Savo veiklą Los An-
geles pradėjau pa-
dėdama ,,Spindulio”
ansamblio šokėjams.
Dirbau mokytoja
šeštadieninėje mo-
kykloje. 10 metų va-
dovavau šokių gru-
pei ,,Retro”. Įkūrėme
lietuvių paveldo
draugiją – ne pelno
siekiančią organizaciją lietuvių tradicijoms ir
kultūriniam palikimui išsaugoti. Šiuo metu esu

2016 m. XV šokių šventės programos kultūros
narė. 

12 metų dirbau Lietuvių kredito unijoje Los
Angeles. Susijungus su ,,Clearpath FCU”, ga-
vau pasiūlymą tęsti šį darbą ,,Clearpath FCU”
kaip financial services representative (finan-
sų skyriaus aptarnavimo atstovė). Man patinka
dirbti su žmonėmis, padėti jiems, kiek galima. 

Esu ,,trečiabangė”, mano vaikai užaugo čia –
JAV. Tad man svarbu, kad ir svečioje šalyje iš-
laikytume savo tapatybę ir tuo pačiu nesi-
jaustume atskirti nuo Lietuvos. Matau, kad iš
didelio LA trečiabangių būrio mažai kas do-
misi lietuvių bendruomene. Mano tikslas bū-
nant Tarybos nare – padėti, dalyvauti, pri-
traukti trečios bangos lietuvius aktyviai veik-
lai.

ričArdAs čErniAUsKAs 

Profesija: n/a

Apylinkė: Los Angeles apylinkė

Rinkiminė apygarda
(rajonas): Vakarų
apygarda rajonas I

Amžius: 51 m.

Apie kandidatą: 

Aktyviai dalyvauju
lietuviškoje veiklo-
je.

niJoLė GLAzE 

Profesija: Gydytoja 

Apylinkė: Los Angeles apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vakarų apy-
garda rajonas I

Amžius: 62 m.

Apie kandidatę: 

Dalyvavau metinė-
je JAV LB Tarybos
sesijoje, kuri vyko
Los Angeles 2014
m. spalio 10–12 die-
nomis. Esu Sociali-
nių reikalų komisi-
jos narė. Stengiuosi
prisidėti prie Lietu-
vos kultūros pavel-
do išsaugojimo, esu
Lietuvos Paveldo draugijos direktorių Tarybos
narė. Remiu įvairius kultūrinius projektus. 

Pagal profesiją esu šeimos daktarė. 

Aš, kaip gydytoja, moteris, mama, nesu abe-
jinga socialinėms, kultūrinėms, medicini-
nėms problemoms ir aktyviai dalyvausiu jų
sprendimuose.

moniKA Kiznis 

Profesija: Sveikatos direktorė

Apylinkė: Los Angeles apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vakarų apy-
garda Rajonas I

Amžius: 39 m.

Apie kandidatę: 

Savo veikla JAV LB
Los Angeles apylin-
kėje padėjau orga-
nizuoti lietuviškus
renginius ir įsijun-
giau į ,,Vaikų Vilties”
paramos fondo ta-
rybos veiklą. Vėliau
savo darbais ir orga-
nizacine veikla įsi-
jungiau į LA apylin-
kės valdybos veiklą,
pradėjau ruošti ir organizuoti bendruomenės
renginius; koordinavau registraciją ir padėjau
ruošiant JAV LB XX Tarybos sesiją Los Ange-
les. Taip pat aktyviai dalyvavau 28-ųjų Lietu-
vos dienų Ruošos komiteto darbuose, dirbau
tiekėjų koordinatore.
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Jau septintą dešimtmetį skaičiuojanti JAV Lietuvių
Bendruomenė (LB) yra vienintelė organizacija, vie-
nijanti visus Amerikoje gyvenančius lietuvius ir jų

šeimų narius. JAV LB veikla yra be galo įvairi: remia lituanistines mokyklas, orga-
nizuoja kultūrinius renginius, dainų ir šokių šventes, sporto turnyrus, mokslo sim-
poziumus, atstovauja Amerikos lietuviams Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje
(PLB). Taryba yra svarbiausias JAV LB padalinys, nustatantis organizacijos veiklos
kryptį bei būdus. Todėl šie rinkimai yra ypatingai svarbūs JAV gyvenantiems lie-
tuviams ir juose išrinktų kandidatų sprendimai darys įtaką visoms Amerikos lietuvių
bendruomenėms. Labai svarbu kiekvienam iš mūsų aktyviai dalyvauti rinkimuo-
se ir atsakingai išrinkti kandidatus, kurie vadovaus šiai organizacijai ateinančius tre-
jus metus.JAV LB Tarybos rinkimuose balsuoti gali visi JAV LB nariai. Balsuoti ga-
lima trimis būdais: internetu, paštu ir rinkiminėse apylinkėse (asmeniškai).

Balsavimas internetu, paštu ar asmeniškai prasidės ne anksčiau kaip 2015 m.
gegužės 1 d. ir baigsis ne vėliau kaip 2015 m. gegužės 15 d.

BALsAVimAs inTErnETU

Registracija balsavimui internetu baigėsi. Neužsiregistravę galės balsuoti paš-
tu ar asmeniškai.

Pasibaigus registracijai balsavimui internetu, Krašto Rinkimų komisija pateiks
užsiregistravusiųjų sąrašus apygardų ir apylinkių rinkimų komisijoms, kurios už-
tikrins, kad tie patys asmenys nebalsuotų paštu ir/ar asmeniškai.

Likus 2 savaitėms iki rinkimų pradžios, užsiregistravusieji balsavimui internetu
gaus priminimą el. paštu su nuoroda balsavimui.

Balsuoti internetu bus galima bet kuriuo metu nuo 2015 m. gegužės 1 iki
15 dienos JAV LB Tarybos rinkimų svetainėje:www.rinkimai2015.us/vote

BALsAVimAs PAŠTU

Tie, kurie galimybės balsuoti internetu neturi, gali balsuoti paštu. Norint bal-
suoti paštu, reikia pateikti savo gyvenamosios vietos adresą, kuriuo būtų siunčiama
balsuotojo kortelė. Adresą reikia pateikti asmeniškai arba paštu iki balandžio 20
d. apylinkės rinkimų komisijai (jei apylinkės komisijos nėra – apygardos komisijai),
kuriai balsuotoja(s) priklauso. Jei adresą siunčiate paštu, prašome jį siųsti jūsų apy-
gardos ar apylinkės komisijai – adresus rasite rinkimų komisijų skiltyje.

Balsuoti paštu galima tik toje apylinkėje ar apygardoje, kuriai balsuotoja(s) pri-
klauso. Norintys balsuoti paštu, tačiau šiuo metu apylinkei nepriklausantys asmenys,
atsiuntę savo adresą bus automatiškai įtraukiami į tos apylinkės narių sąrašą.

Ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki rinkimų pradžios, užsiregistravę balsavi-
mui paštu gaus balsuotojo kortelę ir informaciją, kaip reikia ją užpildyti ir grąžin-
ti rinkimų komisijai.

Balsuojant paštu, privaloma balsuotojo kortelę išsiųsti apylinkės ar apygar-
dos rinkimų komisijai ne vėliau kaip 2015 m. gegužės 15 d. (balsavimas laiko-
mas teisėtu, jei pašto antspaudo data yra ne vėlesnė kaip gegužės 15 d.).

BALsAVimAs rinKiminėsE APyLinKėsE
(ASMENIŠKAI)

Neturint galimybės balsuoti internetu ar paštu, galima balsuoti asmeniškai
rinkiminėje apylinkėje. Asmenys, kurie apylinkei nepriklauso ar jų gyvenamojoje
teritorijoje apylinkės nėra, asmeniškai balsuoti negali.

Balsuoti asmeniškai apylinkėje gali tik tai apylinkei priklausantys JAV LB na-
riai. Todėl prieš balsuojant privaloma deklaruoti narystę apylinkėje. Skatiname tai
padaryti iš anksto, susisiekiant su apylinkės rinkimų komisija. Jei galimybės iš anks-
to deklaruoti narystę apylinkėje nėra, tą galima padaryti ir rinkimų dieną.

Rinkimai apylinkėse vyks apylinkės rinkimų komisijos nustatytomis dienomis,
bet ne anksčiau kaip 2015 m. gegužės 1 d. ir ne vėliau kaip gegužės 15 d. No-
rint sužinoti, kada tam tikroje apylinkėje bus vykdomi rinkimai, balsuotojai turė-
tų kreiptis į tos apylinkės rinkimų komisiją.

Balsuoti galima tik už tuos kandidatus, kurie pateikė kandidatūrą balsuoto-
jo apygardoje. Šiandieną supažindiname jus su kandidatais Amerikos Kryžkelių ir
Vakarų apygardose.

BALS
UOK
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Baigusi Sveikatos apsaugos vadybos Ma-
gistro studijas, 6 metus dirbau kraujo dono-
rų koordinatore Kraujo donorų centre R.
Reagan UCLA Medical Center. Vėliau dirbau
privačioje šeimos klinikoje sveikatos apsau-
gos vadybininke. Šioje klinikoje dirbu 4-tus
metus, taip pat tęsiu medicinos studijas. 

Mano tikslai yra skatinti dalyvavimą LB veik-
loje, plėsti bendradarbiavimą su kitomis lie-
tuvių bendruomenėmis ir Lietuvos organi-
zacijomis.

dAnGUoLė nAVicKiEnė 

Profesija: Pensininkė 

Apylinkė: Los Angeles apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vakarų apy-
garda rajonas I

Amžius: 71 m.

Apie kandidatę: 

Nuo pat jaunystės
dalyvauju Lietuvių
B e n d r u o m e n ė s
veikloje. Dabartinė
Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės pir-
mininkė, buvusi JAV
LB Tarybos narė ir
Tarybos prezidiumo
pirmininkė, buvusi
LB Vakarų apygar-
dos ir LA apylinkės pirmininkė, daug metų val-
dybos narė. Ilgametė (22 metus) Los Ange-
les ,,Vaikų Vilties” komiteto pirmininkė. 

Daugiausiai laiko dirbau gynybos pramo-
nėje kaip programinės įrangos inžinierė. Dir-
bau karinių lėktuvų navigacijos, radaro ir
ginklų sistemų programų integracijos ir tyri-
nėjimų srityje. Praleidau nemažai laiko, nau-
dojant dirbtinį intelektą karinių lėktuvų įran-
gos projektavimo darbuose. Karjeros pabai-
goje pritaikiau šį mokslą draudimo pramonėje
vystydama rizikos analizės programas ir va-
dovaudama programų ir duomenų bazių
integracijos skyriui. 

Kandidatuoju į JAV LB Tarybą, kadangi per
savo ilgus veiklos metus esu susipažinusi su
JAV LB istorija ir tikslais. Noriu ne tik puose-
lėti LB veiklą JAV, bet ir perduoti savo patir-
tį naujai veikėjų kartai.

AnGELė nELsiEnė 

Profesija: Pensininkė, visuomenininkė, poli-
tikos veikėja 

Apylinkė: Los Angeles apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vakarų apy-
garda rajonas I

Apie kandidatę: 

Būdama JAV LB Va-
karų apygardos pir-
mininke, koordina-
vau apygardos veik-
lą, lankiau apylin-
kes, įsteigiau Las Ve-
gas apylinkę, orga-
nizavau kultūrinius
renginius, vykdžiau
Krašto valdybos pa-
vedimus, rengiau
politiniams kali-
niams, disidentams, Sąjūdžio nariams susiti-
kimus su visuomene. Atstovavau Lietuvių
Bendruomenei Amerikos spaudoje, televizi-
joje ir JAV Kongrese. Sėkmingai ir darniai dir-
bau ir bendradarbiavau su kitomis organi-
zacijomis, vadovavau XII JAV LB Tarybai, vė-
liau buvau pirmininko pavaduotoja. 

Baigiau verslo mokyklą, turėjau atsakingą dar-
bą ,,US Steel Supply Co.”, buvau skyriaus ve-
dėja. Gimus pirmai dukrai, atsidėjau jos auk-
lėjimui, persikėliau į Californiją, sulaukiau
dar dviejų dukterų, įsitraukiau į aktyvią vi-
suomeninę ir kultūrinę, o vėliau – ir politinę
veiklą Lietuvai ir lietuviams. 

Turėdama galimybę ir energijos bei dauge-
lio metų sėkmingos veiklos patirtį, galėčiau
ja pasidalinti su jaunesniais ir, suderinus su da-

bartiniais iššūkiais, tęsti LB veiklą, išsaugojant
nelengvą lietuviškumo gyvavimą Amerikoje
ir pasaulyje (esu ir PLB Seimo narė, kontrolės
komisijos pirmininkė).

diAnA PLAčiAKiEnė

Profesija: ,,Versli Lietuva” atstovė Californijoje

Apylinkė: San Francisco apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vakarų apy-
garda rajonas I

Amžius: 43 m.

Apie kandidatę: 

Lietuvių Bendruo-
menės veikloje da-
lyvauju nuo 2007
metų. Iš pradžių or-
ganizuodavau kul-
tūrinius renginius
bei diplomatų vizi-
tus, o nuo 2010 iki
2014 metų vadova-
vau JAV LB San
Francisco apylinkei.
Šiuo metu daugiau-
siai rašau apie Bendruomenės renginius (vie-
tiniame tinklalapyje bei ,,Draugui”) ir, reika-
lui esant, savo darbu prisidedu prie renginių
organizavimo. Be to, savo patirtimi dalinuo-
si su naująja valdyba.

Aš dirbu valstybinėje ne pelno siekiančioje or-
ganizacijoje, kurios pagrindinė paskirtis –
skatinti Lietuvos įmonių konkurencingumą
bei eksportą. Aš padedu Lietuvos įmonėms,
daugiau susijusioms su aukštosiomis tech-
nologijomis, įeiti į JAV rinką, t.y. ieškoti po-
tencialių partnerių, klientų, išsiaiškinti su
eksportu susijusius klausimus. Nemažai ten-
ka dirbti su Lietuvos pradedančiais versli-
ninkais, kurie atvažiuoja į Silicio slėnį.

Turiu nemažai patirties vietinėje bendruo-
menėje ir norėčiau panaudoti šią patirtį bei
savo žinias, energiją bei meilę Tėvynei pla-
tesniu mastu.

dAnGUoLė rAzUTyTė-VArniEnė

Profesija: Mokytoja 

Apylinkė: Los Angeles apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vakarų apy-
garda rajonas I

Amžius: 66 m.

Apie kandidatę: 

Esu LB narė ir Vaka-
rų apygardos valdy-
boje jau daugelį
metų. Esu LB lietu-
viško jaunimo an-
samblio ,,Spindulys”
vadovė ir Lietuvių
tautinių šokių insti-
tuto narė, buvusi pir-
mininkė. Esu skau-
tė ir lituanistinės mokyklos mokytoja.

Mokytojos darbas yra pašaukimas. Išdirbau
LAUSD 38 metus, mano darbo apimtis plati.
Dirbau pradinių klasių mokytoja – esu Mas-
ter Teacher. Šv. Kazimiero mokykloje dirbau
nuo pat 1968 m. be pertraukų. 

Lietuviška veikla ir darbas niekada nesibaigia,
nes su naujais išeivijos nariais ir visomis kar-
tomis, kurioms dar rūpi Lietuvos ateitis, yra
ką veikti išlaikant lietuvybę užsienyje.

AidA sAKALAUsKAiTė

Profesija: Profesorė

Apylinkė: San Francisco apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vakarų apy-
garda rajonas I

Amžius: 37 m.

Apie kandidatę: 

Esu aktyvi JAV LB San Francisco apylinkės narė

daugiau nei 10 metų.
Daugiausiai laiko ski-
riu lituanistinei mo-
kyklai ,,Genys”, kurią
lanko mano vaikai.
Organizuoju ir ku-
ruoju visas mokyklos
šventes ir kitus ren-
ginius už mokyklos
ribų, kuriuose mūsų
mokiniai dalyvauja.
Taip pat dirbu kaip pagalbinė mokytoja, jei
viena iš mokytojų negali atvykti. 

Esu profesorė, baigusi UC Berkeley germa-
nistikos doktorantūros studijas. Dirbu dėsty-
toja ir mokau vokiečių kalbos, diplominių bei
analitinių darbų rašymo technikos. Esu išleidusi
knygą apie Rytų ir Vakarų Vokietijos bendra-
darbiavimą po susivienijimo 1989 m. Dalyvauju
konferencijose bei jas organizuoju. 

Nuoširdžiai dirbu mūsų Lietuvių Bendruo-
menei. Esu veikli ir darbšti, prisidedu prie visų
renginių organizavimo ir kuravimo.

rAimUndAs ŠiLKAiTis 

Profesija: Direktorius 

Apylinkė: Los Angeles apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vakarų apy-
garda rajonas I

Amžius: 65 m.

Apie kandidatą: 

Su žmona priklauso-
me Šv. Kazimiero pa-
rapijai. Dažnai pasi-
džiaugiame rengi-
niais iš Lietuvos arba
vietinių atlikėjų pa-
sirodymais. Daly-
vaujame chore ,,Los
Angelai” ir jau pasi-
žadėjome dalyvauti
Baltimorėje vyksiančioje šokių šventėje. Mums
didelis džiaugsmas priimti atvykusius iš Lie-
tuvos verslo reikalais, atostogoms ar žadan-
tiems čia gyventi.

Turiu Bakalauro laipsnį farmacijos srityje,
Daktaro laipsnį farmakologijos mokslų srity-
je ir Magistro laispnį verslo administravimo
srityje. Esu dirbęs ligoninėse, vaistų ir medi-
cininių prietaisų gamyklose. Šiuo metu esu
skyriaus direktorius ryšiams su valdžios ga-
mybos priežiūros įstaigomis palaikyti.

Matydamas Lietuvių Bendruomenės darbus
ir jos projektus, noriu prisidėti prie jos išlai-
kymo ir augimo. LB turi būti gyva organiza-
cija, nenukrypstanti nuo jos steigėjų užsi-
brėžtų tikslų. Todėl numatau daug darbo at-
eityje, bet esu pasiryžęs dirbti bendruomenės
gerovei, nes naujom kartom ji tikrai bus
daugiau reikalinga.

GiEdrė BABArsKiEnė

Profesija: Medicinos sesuo

Apylinkė: Portlando apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vakarų apy-
garda rajonas II

Amžius: 37 m.

Apie kandidatę: 

Esu JAV LB Portlan-
do apylinkės valdy-
bos narė, viceprezi-
dentė ir sekretorė.
Naujosios Lithuanis-
tinės mokyklos ,,At-
žalynas” viena iš stei-
gėjų ir Tėvų komite-
to pirmininkė. Akty-
viai organizuoju ir
prisijungiu prie kultūrinių renginių organi-
zavimo ir veiklos skatinimo Portlando apy-
linkėje.

Sėkmingai bendrauju su kitomis apylinkėmis,
tokiomis kaip Seattle, Washington.

Jau penkiolika metų aktyviai dalyvauju šokių

grupėje ,,Aitvaras”.

Dirbu medicijos seserimi jau dešimtį metų,
pašaukimą šiai profesijai jau turėjau nuo
mažų dienų. Pradėjau savo medicininę kar-
jerą, atvykusi į Ameriką. Pradėjau dirbti Pea-
ce Health Medicininiame centre, Vancouver,
WA. Dirbu šioje ligoninėje dar iki šiol. Pri-
klausau grupelei med. seserų, kurios gali at-
likti pareigas visuose skyriuose.

Patirties turiu ortopedijoje, kardiologijoje, gi-
nekologinėje chirurgijoje, reanimacijoje, taip
pat po anestezijos prežiūros skyriuose. Pa-
įvairinu savo darbą papildomai dirbdama ,,Kai-
ser Permanente” med. seserim-konsultante.
Kiek teko susipažinti su JAV LB ir jos veikla, per
pastaruosius keletą metų pastebėjau, jog
yra nedaug žmonių, reprezentuojančių ma-
žas bendruomenes. Mažos apylinkės susiduria
su unikaliais iššūkiais, skatindamos ir plėto-
damos lietuvybę ir Lietuvos kultūrą. Būdama
JAV LB Tarybos narė, tikiuosi praplėsti Lietuvių
Bendruomenės geografiją ir padėti mažes-
nėms apylinkėms tapti aktyvesnėmis plačioje
Lietuvių Bendruomenėje.

irEnA BLEKys 

Profesija: Baltų studijų puoselėjimo draugi-
jos generalinė direktorė administraciniams rei-
kalams

Apylinkė: Seattle apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vakarų apy-
garda rajonas II

Amžius: 66 m.

Apie kandidatę: 

Man teko eiti įvairias
Bendruomenės pa-
reigas, taip pat būti
ir valdybos pirmi-
ninke. Prieš daugiau
nei 20 metų su ke-
letu kitų tėvų pra-
dėjome vasaros sto-
vyklą „Lankas”, kuri
sėkmingai vyksta toliau, o pirmieji jos sto-
vyklautojai jau vadovauja stovyklai. Mokau
vaikus istorijos ,,Lanko” stovykloje vasarą ir vi-
sus mokslo metus mūsų neseniai įkurtoje
,,Lino” lituanistinėje mokykloje.

Esu viena iš Washingtono universiteto Balti-
jos šalių programos įkūrėjų savanorių. Kartu
su latviais ir estais surinkome keletą milijonų
dolerių Baltijos šalių programai Washingto-
no universitete finansuoti, su jais ir toliau kar-
tu dirbame.

Be dalyvavimo šokių grupėje ,,Lietutis” ir
chore ,,Vakarai” dar dirbu generaline direktore
administraciniams reikalams Baltijos šalių
studijų puoselėjimo draugijoje (AABS).

ErnEsTA inGELEVičiūTė

Profesija: Karjeros konsultantė

Apylinkė: Portlando apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vakarų apy-
garda rajonas II

Amžius: 41 m.

Apie kandidatę: 

Šiuo metu esu Port-
lando lituanistinės
šeštadieninės mo-
kyklos mokytoja.
Praeityje taip pat ve-
džiau lietuvių kal-
bos pamokas suau-
gusiems lietuvių
bendruomenės na-
riams. Dalyvauju
planuojant ir ruo-
šiant LB renginius. 

Esu karjeros konsul-
tantė, konsultuoju suaugusiuosius karjeros
planavimo, persikvalifikavimo klausimais. Iš-
silavinimas – psichologijos  magistro  laips-
nis. 

Nukelta į 15 psl.
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sVeikata

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Kai jums sukanka 50 metų – pa galvojate,
kad jau pragyventa pusė amžiaus. Bet tai
tik mintys… O juk ga lėtų būti realybė –
jūs galėtumėte sulaukti 100 metų ir
daugiau. Šiuo me tu pasaulyje gyvena
apie 200 000 žmonių, atšventusių 100
metų jubilie jų.  JAV gyvena 53 364 šim-
tamečiai, ir yra prognozuojama, kad šis
skaičius didės ir 2050 m. pasieks 600 000.
Įdo mu tai, kad dauguma jų nesijaučia la-
bai seni, liūdni ar esantys našta ap linki-
niams. Sveikatos draudimo kom panija
(United Healthcare) ap klausė 104 as-
menis, sulaukusius  tri ženklio skaičiaus
metų, ir dauguma jų teigė, kad jaučiasi
esantys apie 83-jų.

„Mėlynosios  zonos” 
(angl. ,,Blue Zones”)  – kas tai yra?

Tai – palyginti sveikų, ilgaamžių
žmonių gyvenimo vietos. Šimtame čiai
gyvena  Japonijoje  Okinawa sa loje,
Graikijos Ikaria bei Sardinia, taip pat
Loma Linda, Californijoje, Nicoya pu-
siasalyje Costa Rica. Šie žmonės nėra la-
bai silpni – jie dar dir ba, važinėja dvi-
račiais, bendrauja, džiaugiasi gyveni-
mu. Mokslininkai ste bi ir tyrinėja šim-
tamečių ilgaam žiš kumo paslaptis, aiš-
kinasi, ką jie valgo, kaip bendrauja, kuo
užsiima.

Patarimai, kaip gyventi norint 
sulaukti gilios senatvės

Galbūt dažnas iš mūsų nenorim su-
laukti 100 metų, bet keletas pata rimų
galbūt padės sveikai senti:

Susiraskite bendraminčių. Ste bėjimais
nustatyta, kad žmonės il giau gyvena,
kai turi stiprius ryšius su šeima, drau-
gais, kaimynais. Ypač naudinga susi-
rasti draugų, turinčių tuos pačius tiks-
lus. Juk neveltui sa koma, kad „geri ir
blogi sveikatos  įgū  džiai plinta lyg in-
fekcija”. Jei jūsų draugai sveikai mai-
tinasi, dalyvauja religinės bendruo-
menės gyvenime, lanko sporto klubus
ar vaikšto bei važinėja dviračiais, tai ir
jums bus postūmis gyventi tokį gyve-
nimo bū dą. „Mėlynose zonose” gyve-
nantys šim tamečiai  pabrėžia socialinio
bendravimo svarbą. Jie priklauso reli-
gi nėms bendruomenėms (lankantis baž-
nyčioje  keturis kartus per mėnesį – gy-
venimas prailginamas 14 metų), artimai
bendrauja su vaikais, vaikai čiais, kurie
gyvena netoli jų. Gyve nant šeimoje
taip pat galima prailginti gyvenimą
iki trejų metų. Atsi min ki te, kad vie-
natvės jausmas yra vie nas iš labiausiai
slegiančių. Jis gali sukelti depresiją ir
kitus psichikos sutrikimus, o taip pat su-
trumpinti gy venimą. Yra nustatyta,
kad vienat vė kenkia organizmui lygiai
tiek pat, kaip 15 cigarečių per dieną,
piktnau džiavimas alkoholiu, nespor-
tavimas ir yra dvigubai kenksminges-
ni nei nutukimas.  

Sumaniai maitinkitės. Apie maistą
jau daug rašėme anks tes niuose straips-
niuose. Šimtamečiai daugiausiai mai-
tinasi augaliniu maistu, kuris sudaro 95
proc. dienos valgiaraščio. Mėsos jie
valgo tik tru putį, dažniau valgo žuvį.

Kaip išgyventi iki 100 metų?

Vaisiai ir dar žovės valgomos kelis kar-
tus die noje. ,,Mėlynos zonos” gyvento-
jai ski ria daug dėmesio, kad nepersi-
valgy tų, ir didžiausią  maisto dalį su-
valgo ryte, vakarui palieka mažiausia.
Da bar noriu supažindinti, kokį mais tą
valgo Sardinia saloje gyvenantys šim-
tamečiai:

Vienas iš svarbesnių yra ožkų ir
avių pienas, kuris daug leng viau virš-
kinamas nei karvių pienas, pasižymi
priešuždegiminiu poveikiu, mažina
cholesterolio kiekį, apsaugo nuo žar-
nyno vėžio. Ožkų piene yra gana daug
kalcio ir fosforo, kas padeda išlaikyti
normalų kaulų tankį, apsaugo nuo kau-
lų lūžių, o jame esantis cinkas ir selenas
stiprina imuninę  sistemą.

Flatbread (Sardinia saloje – Pane ca-
rasau) – tai plona, kaip pergamentinis
popierius, duona, kepama iš tam tikros
rūšies kviečių (durum  wheat), turinčių
daug baltymų ir že mą gliuteno indeksą
(tokios duonos galima įsigyti Trader
Joe’s parduotuvėje).

Sardinia šimtamečiai valgo mie žių
duoną, kuri anksčiau buvo valgoma
tik vargingai gyvenančių žmonių, o
šiuo metu vis dažniau vartojama, ir net
išstumia baltą kvietinę duoną. Mie-
 žinė duona turi daug baltymų, magnio,
maistinių skaidulų (daugiau nei avižos).

Sourdough duona (moddizzozu) –

rūgščios tešlos duona. Kepimui nau-
dojami neskaldyti kviečiai, o vie toje
mielių – gyvos laktobakterijos   (lacto-
bacillium). Veikiant bakterijoms cukrus
ir gliutenas paverčiami į pieno rūgštį,
kas sumažina glikeminį indeksą,  ap-
saugoma kasa, sumažinamas diabeto ir
nutukimo galimybė.

Pankolis (Fennel) yra plačiai nau-
dojamos Sardinia dietoje. Daržo vės tur-
tingos skaidulomis, vitaminais A, B, C,
pasižymi šlapimą va rančiu veikimu,
vartojamos suma žin ti kraujo spaudimą.

Iš kitų produktų šimtamečiai var-
toja pupeles, pomidorus (ypač kaitin-
tus), migdolus, geria Margai nio arbatą,
kurioje esanti vaistinė medžiaga sili-
marinas valo kepenis, o taip pat rau-
doną vyną.

Siekite užsibrėžto tikslo

„Mėlynose zonose” gyvenantys se-
noliai teigia, kad gyvenime svarbu tu-
rėti tikslą. Tik pastoviai jo siekiant
galime matyti gyvenimo prasmę, ir
tuo pačiu mažinti hormono kortizolio
kiekį bei su juo susijusią įtampą. Lėti-
nis stresas mažina  imunitetą, sukelia
uždegiminius procesus, kas pagreitina
senėjimą bei su juo susijusių ligų išsi-
vystymą. Jau na me am žiuje yra svarbu
karjera, o senstant gyvenimo prasmė

keičiasi, tačiau reikia stengtis atrasti to-
kią veiklą, kuri atneštų jums malonu-
mą, atsipalaidavimą bei naudą jus su-
pan tiems žmonėms. Teigiama, kad da-
rymas gera nesiekiant naudos suteikia
teigiamą jausmą ir vidinį pasitenki ni-
mą. Tai gali būti pagalba auginant
anūkus ar proanūkus, talkininkavi-
mas bendruomenėse, ligoninėse, se ne-
 lių namuose.

Judėkite. Visi žinome, kad akty viai
mankštinantis, lankant sporto klubus
galime sustiprinti sveikatą,  ilgiau iš-
likti jauniems. Įdomu tai, kad šimta-
mečiai ,,Mėlynos zo nos” gyventojai
specialiai nesimankš tina,  nes jie  gy-
vena aktyvų gy venimą. Jie dirba so-
duose, kepa duoną, lanko kaimynus,
vaikšto į parduotuves ar eina pasi-
vaikščioti. Pas kutiniu metu, ypač Ca-
lifornijoje, ta po madingas  grupinis
vaikščiojimas. Kartais to kias grupes su-
daro įvai raus amžiaus žmonės. Tokie
pasivaikščiojimai yra ypač naudingi.
Tai ne tik fiziniai pratimai, kaulų-rau-
menų sistemos stip ri nimas, bet ir so-
cialinis pabendravimas, apsipalaida-
vimas, įtampos ma ži ni mas.

Būkite optimistai. Būkite optimis tai
– tvirtina prof. A. Herz-Som mer. Kaip
žmonės žiūri į tą pačią si tuaciją, tie-
siogiai įtakoja jų įtampos lygį. Visa tai
gali turėti poveikį svei katai ir gyveni-
mo trukmei. Teigia mai mąstantys ir
linksmi žmonės ilgiau gyvena.

Mokslininkai mano, kad didžioji
ilgaamžiškumo paslaptis slypi genuo -
se – net 30 proc., 15 proc. yra susiję su
socialinėmis sąlygomis, 5 proc. įta-
kos turi tiesioginė aplinka,  40 proc.
priklauso nuo mūsų gyvenimo būdo,
10 proc. nuo medicininio aptarnavimo.
,,Ilgas amžius yra paveldimas, bet la-
 bai svarbu nesugadinti genų –  teigia
Vilniuje gyvenantis 100 metų gydyto-
jas Kazys Ambrozaitis. Todėl žmo-
gaus gyvensena – irgi nepaskutinėje
vietoje”.

Normaliai priimkite amžiaus po-
 kyčius, nežiūrėkite į praeitį, turėkite
aistrą gyventi – taip moko šimtame čių
senolių išmintis.

Paruošta remiantis: žurn. „Parade”, abc-
news.go.com, www.health.com, www.svei-
kata.lrytas.lt, www.veidas.lt, www.40plius.lt 



dojimo, Dievo šlovinimo, Šv. Rašto
skaitinių skaitymo. Liturgijos metu
buvo skaitoma evangelijos pagal Jo -
ną pradžia, kur skelbiama, kad pra-
 džioje buvo Žodis, kuris tapo kūnu ir
gyveno tarp mūsų. Ši evangelija yra
Jėzaus įsikūnijimo ir gyvenimo slė-
 pinio paskelbimas. Ji buvo skelbiama
labai iškilmingai įvairiomis kalbo-
 mis: graikų, lotynų, hebrajų, vokie-
 čių, anglų, prancūzų ir mano didžiu -
lei nuostabai – lietuvių. Vienas iš da-
lyvaujančių dvasininkų ją perskai tė
puikiai, visai be akcento. Anas tazija
ir jos mama džiaugėsi kartu su ma-
nimi. Tai buvo netikėta, džiugi staig-
mena. Tai buvo vienas pagrindinių
šios Paschos akcentų.

Dar viena labai svarbi akimirka
buvo šventojo Jono Auksaburnio ho-
milijos paskelbimas. Šis šventasis
džiugiai kvietė krikščionis ateiti į

puotą, nukrautą skaniausiais val-
giais. Ši puota yra Pascha – Vieš pa-
 ties perėjimas. Pabaigoje ortodoksai
krikščionys priėmė Kristų komuni-
joje duonos ir vyno pavidalais. Tai
bu vo kaip šventės kulminacija ir
buvo šiek tiek liūdna nesusijungti su
jais eucharistijoje. Bet užsibaigus
iškilmėms bažnyčioje, žmonės pasi-
ruošė savo vaišių: ryškiai dažytų
kiaušinių, specialių Paschos pyragų,
vadinamų „kulič”. Pagaliau baigėsi
griežto ir ilgo 50 dienų pasninko lai-
kas.

Rusijoje teko lankytis ir žymaus
šventiko, visuomenininko A. Menio
gyvenimo ir mirties vietoje. Šis žy-
 mus Rusijos šviesuolis, dvasininkas
buvo KGB nužudytas už tikėjimo
skleidimą mokyklose, universitetuo -
se, įvairiose žiniasklaidos priemo nė-
 se. Jis, kaip ir Kristus, buvo nužu-
dytas už tiesą. Šio įstabaus žmogaus
gy venimo ir mirties liudijimą išsi-
vežiau savo širdyje į Vilnių. Tikra tie-
sa nemiršta, ir gyvenimas yra stip-
resnis už blogį ir tamsą. Kristus tik-
rai prisikėlė! Aleliuja!

Šiais metais mūsų broliai orto -
doksai Velykas šventė savaitę
vėliau nei katalikai. Tad visą

savaitę mūsų džiaugsmas nebuvo
pilnas, nes dalis krikščionių dar
gyveno Kristaus pri sikėlimo viltimi.
Šiais metais pajau čiau troškimą
Maskvoje kartu su broliais pravos-
lavais išgyventi Didžiąją savaitę ir
kartu švęsti Paschą. Šią pi li grimys-
tę organizavo Taize vienuolyno bro-
liai (apie juos buvo rašyta „Drauge”
sausio mėn.), kurių vienuo lijos vie-
na pagrindinių charizmų yra siek-
ti krikščionių vienybės ne per pro-
zelitizmą, bandant bet kokia kai na
atversti ir patraukti į savo pusę, bet
per krikščionių bendrystę, svetin gu-
mą bei maldą kartu.  

Jauni žmonės buvo pakviesti
jungtis kartu su ortodoksais jiems
svarbiausiose metų liturgijose ir
kartu išgyventi jų Paschos šventi-
mą. Į Maskvą atvyko apie 80 jaunų
žmo nių iš Prancūzijos, Lenkijos,
Vengri jos, Italijos, Vokietijos, Grai-
kijos, Ser bijos ir kitų Europos šalių.
Atvyko keletas jaunuolių net iš Či-
lės ir Mek sikos. Lietuvą mes atsto-
vavome dvie se – aš ir dar viena
mergina iš Vil niaus. Mus priėmė
svetingos pravo slavų šeimos šešio-
se Maskvos parapijose. Teko girdė-
ti apie kai kurių ortodoksų nemei-
lę katalikams, jų nepriėmimą ir ne-
tikėjimą jiems su teikta išganymo
malone. Mums labai pasisekė, nes
mus priėmė parapijos, prijaučian-
čios ekumenizmui. Mūsų Uspenios
parapijos kunigas Vladimi ras daž-
nai atostogų metu vyksta į Prancū-
zijoje pasislėpusį Taize kai melį,
kur kartu su katalikais bei pro tes-
tantais įsijungia į bendrą maldą
bei giedojimą. Man teko gyventi
pas neįgalią jauną mažutę merginą
Anas taziją, kuri visai neseniai  ste-
buklingai pakilo iš invalido veži-
mėlio ir dabar mažučiais žingsne-
liais savo kojomis žengia per gyve-
nimą. Jos buvimas šalia labai su-
stiprino ryžtą nepasiduoti gyvenimo
sunkumams bei iššūkiams ir ženg-
ti pirmyn. Iš jos sužinojau daug
naujų dalykų apie pravoslavų li-
turgiją ir tikėjimą. 

Nuo Didžiojo ketvirtadienio net

kelis kartis per dieną teko daly-
vauti Didžiosios savaitės liturgijose.
Šiose liturgijose gausu ženklų. Pir-
miausia – tai ikonų žvilgsnis į mus,
iš tiesų apreiškiantis gyvą Dievo bu-
vimą. Iko nos žinia yra daug stip-
resnė nei paveikslo, ikona apreiškia
mūsų bū simą garbę amžinybėje.
Labai dažnai ikonos yra naudoja-
mos ortodoksų liturgijose, jose yra
vaizduojamas pamaldose švenčia-
mas įvykis. Kai penktadienį mes
šventėme Kristaus mirties pami-
nėjimą, buvo išstatyta Kristaus lai-
dojimo ikona ir mes visi priėjome ją
pagarbinti bei pabučiuo ti. Per šią
ikoną buvo pagarbintas pats Kristus
ir jo auka ant kryžiaus medžio. 

Ortodoksų liturgijos yra labai il-
gos, net po kelias valandas. Čia nuo-
lat daromas kryžiaus ženklas, mel-
 džiama Dievo pasigailėjimo. Litur-
 gi jai tarnauja ir puošnūs kunigo rū-
bai, ir smilkalai, ir nuostabus dau-
giabalsis giedojimas be instrumen-
tinio pritarimo. Tad net ir tie jauni
žmonės, kurie nemokėjo rusų kal-
bos, galėjo pajusti Dievo praėjimą
per turtingus liturgijos ženklus. 

Mane asmeniškai ypatingai pa-
 lietė velykinės Paschos liturgijos
šventimas. Visi parapijiečiai atėjo
apsirengę raudonai – raudona spal-
va ortodoksams reiškia Kristaus
prisi kėlimo džiaugsmą. Žmonės lai-
kė ran kose žvakutes kaip Kristaus
šviesos simbolį. Po iškilmingos
įžangos visi maldininkai procesija
apėjo aplink cerkvę, ir ši eisena
buvo aliuzija į Kristaus kryžiaus ke-
lią. Jau lauke ku nigas Vladimiras
garsiai ir iškilmingai paskelbė:
Kristus prisikėlė! Vėliau dar daug
kartų ši žinia buvo skelbiama baž-
nyčioje ir visi tikintieji choru atsa-
kydavo: Tikrai prisikėlė! Po pa-
sninko, po tamsos ir kančios me to
nušvito prisikėlimo džiaugsmas.
Šiais žodžiais pravoslavai svei kins
vieni kitus 40 dienų. Toliau tęsėsi
ilga liturgija, pilna iškilmingo gie-
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� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Gali pakeisti savaitgaliais.
Kartu gali dirbti ir vyras. Tel. 708-691-6996. 

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. Tel. 630-240-8237.

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

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

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo.
Galimi pakeitimai. Legalūs dokumentai, ne-
vairuoja. Buitinė anglų kalba. 
Tel. 630-506-4479.  

� Moteris ieško vaikų priežiūros darbo. Bui-
tinė anglų kalba, turi automobilį. Siūlyti įvai-
rius variantus. 
Tel. 708-752-3268. 

� Galiu nuvežti į parduotuves, pas gydytoją,
oro uostą  arba kur tik reikia.
Tel. 708-361-9962, Kęstas.  

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
25 E Washington, ste 1121, 

chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GinTArAs P. čEPėnAs

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

AdVoKATAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Remkime 
Draugo fondą

www.
draugofondas.org

Po DieVo sParnu

Piligrimystė į Maskvą
RENATA ŽIŪKAITĖ

Straipsnio autorė pamaskvėje prie Sergijaus Lavros vienuolyno
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mano VirtuVė

Kiauliena su medumi ir imbieru

Karštas pagrindinis patiekalas 4
žmonėms

4 gabaliukai kiaulienos išpjovos po
250–300 g (1/2 svaro)
5 jauno česnako skiltelės
1 citrinos sultys
2 šaukštai alyvuogių aliejaus
jūros druskos, 
šviežiai maltų juodų pipirų

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

Nuo kiaulienos gabaliukų nupjaus-
tyti nereikalingus riebalus, sudėti juos į
gilų puodą, užspausti citrinos sulčių,
pabarstyti smulkintais česnakais. Su-
maišyti ir uždengti dangčiu. Marinuoti
apie 40 minučių.

Sunkioje keptuvėje įkaitinti aly-
vuogių aliejų ir apkepinti kiaulienos
gabalus iš abiejų pusių, kol atsiras gra-
ži plutelė. Apkeptą kiaulieną dėti į troš-
kinimo indą.

Pagaminti padažą. Jam reikės:

100 ml konjako
2 šaukštų medaus
2 šaukštų šviežio sutarkuoto imbiero
1 žalios aitriosios paprikos ankšties

Smulkiai supjaustytą aitriąją pa-
priką sumaišyti su medumi, imbieru ir
konjaku.

Keptuvėje, kur kepė kiaulienos ga-
baliukai ir liko mėsos kepimo sulčių, pa-
kaitinti konjako  – imbiero – medaus pa-
dažą. Pakaitintu padažu užpilti mėsą, už-
dengti dangčiu ir pašauti į iš anks-
to įkaitintą

orkaitę 30–45 minutėms.
Patiekalą pasūdyti prieš tiekiant į

stalą.

Šis patiekalas neužims daug jūsų lai-
ko, o kiauliena bus iš tiesų labai skani.
Prie jos tiks  jauni salotų lapeliai.

Šokoladinis obuolių pyragas 
su bananais ir baziliku

Receptas tinka bet kuriam metų lai-
kui – juk parduotuvėse visada yra šoko-
lado, bananų ir obuolių!

200 g juodo šokolado (7 oz)
4 obuoliai
3 bananai
20 šviežių baziliko lapų
200 g sviesto (7 oz)
4 kiaušiniai
150 g cukraus (5 oz)
150 g miltų (5 oz)
2 arbatiniai šaukšteliai kepimo mil-
telių 

Šokoladą sulaužyti, sviestą su-
pjaustyti ir ištirpinti garų vonelėje, t. y.
dubenėlį su šokoladu ir sviestu statyti į
puodelį su karštu vandeniu ir maišant iš-
tirpinti.

Kiaušinius išplakti su cukrumi ir lė-
tai pilant įplakti į šokolado masę. Miltus
sumaišyti su kepimo milteliais, persijo-
ti ir lėtai suberti į šokolado masę. Viską
gerai išplakti, kad neliktų gumuliukų.

Obuolius ir bananus nulupti ir su-
pjaustyti. Baziliko lapelius susmulkinti.
Visa tai įmaišyti į tešlą.

Orkaitę įkaitinti iš anksto iki 180˚C
(350 F). Į kepimo popieriumi išklotą ir

sviestu išteptą kepimo
formą supilti tešlą

ir kepti apie 45–50
minučių.

Skanaus! Kaip
matote, šį pyragą iš-
kepti taip pat nesu-
dėtinga, o įspūdį

jūsų svečiams jis tkrai
padarys. Nuoširdžiai kvie-

čiu ir jus pasidalinti savo at-
radimais virtuvėje.

Jūsų Indrė

Laukiate svečių?
Nudžiuginkite juos 
šiais paprastais, bet nekasdieniškais patiekalais.

San Francisco lituanistinė mokykla ,,Genys” jau pradėjo registruoti
vaikus, norinčius mokytis 2015/2016 mokslo metais.

Mokslo metų trukmė: 2015 m. rugsėjis – 2016 m. gegužė. Pamokos
vyksta šeštadieniais nuo 9:30 val. r. iki 1:30 val. p. p.; 4–5 metų vaikams
pamokos vyksta kas antrą šeštadienį nuo 9:30 val. r. iki – 1 val. p. p. 

Priimame vaikus nuo 4 metų. Mokyklos adresas: 2390 Bush Street,
San Francisco, CA.

Registracija vyksta iki gegužės 30 d.: virgilijatali@msn.com.

Lituanistinė mokykla ,,Genys” taip pat ieško mokytojų, norinčių
dirbti mokykloje 2015/2016 mokslo metais kiekvieną arba kas antrą šeš-
tadienį. Jei susidomėjote, prašome rašyti Virgilijai Tali el. paštu: vir-
gilijatali@msn.com.

Laukiame visų!

Balandžio  19 d., sekmadienį San Francisco bendruomenės nariai maloniai
kviečiami prisijungti prie ,,Genio” mokyklos pavasarinės išvykos, kurios metu
turėsite progą susipažinti su mokyklos vaikais, mokytojomis ir mūsų veikla. Iš-
vyka vyks nuo 11 val. r. iki 3 val. p. p. Frontierland Parke. Parko adresas: 900 Yo-
semite Dr. Pacifica, 94044. 

JAV LB San Francisco apylinkės info ir nuotr.

Kviečia ,,Genys”
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. 
Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai 

administracijai: 
administracija@draugas.org 
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.
Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

,,Pro Felikso dureles”
Pirmosios dvi Dovilės Užubalytės-Zduoba

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

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

www.draugas.org/mirties.html

Holokausto atminimo dienos
išvakarėse Kultūros minis-
terijoje pristatyta knyga „Iš-

gelbėti bulvių maišuose: 50 Kauno
geto vaikų istorijų”. Knygos auto-
riai – Solomonas Abramovičius ir
Jakovas Zilbergas.

Kultūros ministras Šarūnas Bi-
rutis pasidžiaugė, kad šioje knygo-
je yra įamžintas atminimas apie
žmones, labai prasmingai nugyve-
nusius savo gyvenimą, rizikavu-
sius savo gerove, gyvybe. ,,Įamžintas
iš pirmų lūpų. Tai sukrečianti is-
torija, tačiau labai svarbu, kad po 70
metų galime skaityti autentiškas is-
torijas ir galime pasakyti, kad pa-
darysime viską, kad tokios istorijos
niekada nesikartotų, o atminimas
apie žmones, kurie paaukojo gyvy-
bes, išliktų ir dokumentuose, ir
žmonių širdyse”, – sakė kultūros mi-
nistras Š. Birutis.

Antrojo pasaulinio karo metu,
bandant išgelbėti vaikus nuo mir-
ties Kauno gete, jie buvo slepiami,
iš geto gabenami bulvių maišuose ir
kitais būdais. Šiais prisiminimais
dalijasi iš geto išgelbėtieji, kurių is-
torijos sudėtos knygoje ,,Išgelbėti
bulvių maišuose: 50 Kauno geto
vaikų istorijų”. 

Istorikų teigimu, šie autentiški
pasakojimai išskirtiniai ir tuo, kad

juos surinko ne istorikai, o du me-
dikai, patys susiję su holokaustu ir
gyvenimu gete. Vieno iš autorių S.
Abramovičiaus sesuo buvo išgel-
bėtasis vaikas, kuris vėliau išgyve-
no holokaustą. Kitas autorius, J.
Zilbergas gimė jau pačiame gete.

Knygos pristatyme Kultūros mi-
nisterijoje dalyvavo Lietuvoje rezi-
duojantys Izraelio ir Japonijos am-
basadoriai, kultūros, meno, mokslo,
žiniasklaidos atstovai, svečiai iš
užsienio. 

Balandžio 16-ąją – Yom Hašoa
(Holokausto atminimo) dieną ren-
giamas tradicinis Gyvųjų maršas –
kelionė į  Panerius,  kur  nužudyta
70 000 Lietuvos žydų. Šiais metais
renginyje pirmąkart dalyvauja ir
700 Vilniaus jaunuolių, sausio-ba-
landžio mėnesiais dalyvavusių Lit-
vakų kultūros pristatymo rengi-
niuose Vilniaus sinagogoje ir Vil-
niaus geto teritorijoje.

Balandžio 17 d. Vilniaus miesto
savivaldybės Tarybos salėje prasidės
tarptautinė konferencija Holokausto
edukacijos tema. Konferencijoje kal-
bės svečiai iš Europos Komisijos,
JAV, Didžiosios Britanijos, Izraelio
ir Lenkijos ir Lietuvos – Holokaus-
to istorijos ir edukacijos autoritetai.

ELTA

Atkelta iš 11 psl.

Norėčiau dalyvauti JAV LB XXI Tarybos veik-
loje ir taip pat padėti formuoti JAV LB veiklos
gaires. Tikiuosi, kad mano mintys ir idėjos bus
naudingos JAV Lietuvių Bendruomenei. Mano
nuomone, lietuviškumo išsaugojimas ir ug-
dymas užsienyje gyvenančių lietuvių greto-
se yra labai svarbus uždavinys.

KęsTUTis J. EidUKonis

Profesija: Rašytojas, veikėjas, buvęs karininkas,
dėstytojas, konsultantas

Apylinkė: Arizo-
na apylinkė

Rinkiminė apy-
garda (rajonas):
Vakarų apygarda
rajonas III

Amžius: 69 m.

Apie kandidatą: 

Atstovas PLB ir
Seimo komisijo-

je. Kovojam už dvigubą pilietybę ir bandome
įtikinti Seimą, kad pakeistų sąlygas Lietuvo-
je, kad žmonės pasiliktų joje gyventi, ne-
emigruotų. Esu parašęs apie tuziną straipsnių,
davęs daug interviu šitais klausimais.

Buvęs karininkas JAV pulkininkas leitenantas.
Tarnavęs Panamoje, Vietname, apdovanotas.
Verslo konsultantas, dar ir dabar dirbu su Lie-
tuvos verslininkais per GLL (Global Lithuanian
Leaders) programą. Dėstęs modernią lyde-
rystę KSU universitete Vilniuje. 

Esu pasiryžęs toliau dirbti ir kovoti dėl didin-
gos Lietuvos, kur žmonės galėtų patogiai gy-
venti ir dirbti Lietuvos ir savo šeimos labui. Ti-
kiu, kad turim dirbti Dievui, Tėvynei ir Artimui.

* * * * * *

Supažindinimą su kandidatais tęsime kito-
se ,,Draugo” laidose. Kandidatų sąrašą ir ap-
rašymus taip pat galite rasti rinkimų sve-
tainės kandidatų sąrašo puslapyje.

JAV LB TARYBOS RINKIMAI

Balandžio 11 d., šeštadienį, Saint Anthony Hospital, Čikagoje sutrikus širdies veik-
lai mirė Leonardas Gogelis. 

A. a. Leonardas Gogelis gimė 1938 m. liepos 28 d. Biržų rajone, Lietuvoje, lietuvio
ir lenkės šeimoje. Imigravo į Lenkiją, kur sukūrė šeimą. Prieš maždaug 25 metus atvyko
į Čikagą, dirbo John G. Shedd Aquarium. Jis giedojo Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijos chore, padėdavo tvarkyti Pasaulio lietuvių archyvą Jaunimo
centre, priklausė Lietuvių skautų sąjungai. L. Gogelis buvo ,,Draugo” garbės prenume-
ratorius, rašydavo straipsnius į ,,Draugą”, labai domėjosi lietuvišku ir lenkišku kultūri-
niu gyvenimu. Jis kolekcionavo knygas, rašė poeziją. 

Prisiminkime a. a. L. Gogelį savo maldose.
JAV LB Brighton Parko apylinkės info

JAV LB Brighton Parko apylinkės pirmininkas Viktoras Kelmelis (k.) ir Leonardas Gogelis
2014 m. balandžio 5 d. Algimanto Barniškio nuotr.

Gedimino Savickio nuotr.

Knygoje įamžintos tikros istorijos

Netekome Leonardo Gogelio
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Pas mus
IR

aPLink mus

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Balandžio 17 d., penktadienį, 7 val. v.
Ateitininkų namuose Lemonte vyks susitiki-
mas su aktyviomis katalikėmis, šeimos ver-
tybių puoselėtojomis iš Lietuvos Jolanta Ra-
moniene ir Marija Keršanskiene. Vakarą ren-
gia Čikagos sendraugiai ateitininkai. Bus vai-
šės. Visi kviečiami dalyvauti. Daugiau infor-
macijos suteiks Rima Sidrienė tel. 708-819-
0051.

�  Balandžio 18 d., šeštadienį, 7 val. v. vi-
sus kviečiame į dainininkės Nidos Grigalavi-
čiūtės koncertą ,,Sielos” galerijoje, Pasaulio
lietuvių centre Lemonte.

� Balandžio 19 d. 10 val. r. Švč. Mergelės
Marijos Apreiškimo bažnyčioje (259 N 5th
Street, Brooklyn, NY 11211) bus atnašauja-
mos šv. Mišios už visuomenininką ir buvusį
choristą a. a. Romą Kezį. Po šv. Mišių para-
pijos apatinėje salėje vyks Romo Kezio pa-
gerbimas bei koncertas – klasikine gitara ir re-
nesanso liutnia gros Jonas Kublickas.   

� Lietuvių rašytojų draugijos (LRD) litera-
tūrinėje popietėje balandžio 19 d., sekma-
dienį, 1 val. p. p. Jaunimo centro Čiurlionio
galerijoje savo kūrybą skaitys kun. Valdas
Aušra, Teresė Bogutienė, Eglė Juodvalkė,
Kornelijus Jazbutis, Daiva Karužaitė, Vilija Va-
karytė ir Stasė Petersonienė. Taip pat vyks

poetės Nijolės Gražulienės, LRD 2014 m. li-
teratūrinės premijos laureatės pagerbimas.
Apie poetės kūrybą kalbės Stasė Peterso-
nienė, o kompozitorius Vytas Beleška atliks
kompoziciją ,,Virtualioji partija”. Pavasariškas
dainas dainuos Ligita ir Algimantas Barniš-
kiai. Bus vaišės. Visi kviečiami ir laukiami.

� Balandžio 25 d., šeštadienį, Baltijos jė-
zuitų plėtros tarybos narys Tadas Birutis kvie-
čia į paukščių stebėjimo iškylą ,,Tėvo Sau-
laičio takais”. Norinčius dalyvauti prašome
pranešti el. paštu: lithjesuit@hotmail.com
arba palikti žinutę tel. 630-243-6234. Smul-
kesnė informacija bus suteikta užsiregistra-
vusiems. 

� Balandžio 26 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. JAV LB Lemonto apylinkės valdyba
kviečia visus apylinkės narius į metinį atas-
kaitinį susirinkimą Pasaulio lietuvių centre
(14911 127th St. Lemont, IL 60439), di-
džiojoje salėje.

� Balandžio 26 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. vyks JC metinis narių susirinkimas. Re-
gistracija – Centro Čiurlionio galerijoje (5620
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636)  pra-
sidės 11:30 val. ryte. Maloniai kviečiame vi-
suomenę dalyvauti. 

Balandžio 19 dieną, sekmadienį,
12:30 val. p. p. Lietuvių Dailės mu ziejuje
Lemonte paskaitą „Done lai čio rankraš-
čiai: naujausi tyrimai ir istorija” skaitys
lietuvių literatū ros istorikas, tekstolo-
gas, bibliogra fas dr. Mikas Vaicekaus-
kas. Paskaito je bus apžvelgta Donelaičio
poemos Metai rankraščių istorija ir tyri-
mai. Nuo juos pradėjusio pirmojo poe-
mos leidėjo Martyno Liudviko Rėzos
1818 m., toliau tęsusių vokiečių moksli-
 ninkų Augusto Schleicherio bei Geor go
Heinricho, Ferdinando Nessel man no ir
XX a. rankraščius tyrusių svarbiausių Do-
nelaičio leidėjų – Juo zo Ambrazevičiaus
ir Leono Gineičio. Bus atkreiptas dėme-
sys ir į krimi na listinę rašto ekspertizę.
Taip pat ap tar ti naujausi rankraščių ty-
rimai, pagrįsti šiuolaikinėmis technolo-
gijomis, moksline patirtimi ar papras-
 čiausiu žmogaus akies žvilgsniu, kuriais
remiantis išleisti Donelaičio rankraščiai ir
Raštų pirmasis tomas. Trumpai papasa-
kota ir rankraščių istorija – nuo Done-
laičio našlės Onos Reginos iki Karaliau-
čiaus universiteto bibliotekos, nuo su-
griautos Lauks tyčių pilies iki Lietuvių li-
teratūros ir tautosakos instituto ar iki
Račių gatvės Vilniuje.

Balandžio 21 dieną socioling vis ti-
kos tyrinėtoja prof. Loreta Vai ce kaus-
kienė Ilinojaus universitete Či kagoje

skaitys dvi paskaitas: lietuvių kultūros
studentams ji skaitys prane šimą „L2
English as persona constructing poten-
tial in stylistic practices of social media”.
Paskaita vyks 9:30 val. r., Burnham Hall
pastate, 308 auditorijoje. 

Antroji Vaicekauskienės paskaita
„English versus Russian: social values
and social meanings of L2 languages in
post-1990 Lithuania” skirta platesniam
ratui. Šioje paskaitoje Vai cekauskienė
aptars naujausius tyrimus apie tai, koks
yra požiūris į dvi pagrindines negimtą-
sias anglų ir rusų kalbas ir jų vartojamą
Lietuvo je. Pasak profesorės, po Lietu-
vos ne priklausomybės atkūrimo, vei-
kiami po litinių ir ideologinių pokyčių,
lie tuviai rinkdamiesi, kurią užsienio
kalbą mokytis, pirmenybę teikia ang lų
kalbai. Tačiau sovietinis paliki mas stip-
riai veikia lietuvių kalbinės bendruome-
nės sociologinę situaciją. Profesorė kal-
bės apie priešišką kalbos normintojų
požiūrį į anglų kalbą ir lietuvių kalba kal-
bančiųjų sociali nį pasiskirstymą pagal
anglų ar rusų kalbos pasirinkimą. Pas-
kaitoje taip pat bus kalbama apie šių
užsienio kalbų įtaką formuojant mies-
tietišką ir internetinę tapatybę. Paskaita
vyks 3 val. p. p. ilinojaus universitete
čikagoje, University Hall pastate,
1501 auditorijoje (601 s. morgan st.). 

daiva Litvinskaitė

PLB Lituanistikos katedra Uic praneša
Balandžio mėnesį PLB Lituanis tikos katedroje Ilinojaus universitete lanky-
sis mokslininkai iš Lietuvos: dr. Mikas Vaicekauskas ir prof. Loreta Vaice-
kauskienė. Studentams ir bendruomenei jie pristatys tris paskai tas:

Balandžio 24 d., penktadienį, 7
val. v. Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje (6500 South Pulaski
Road, Chicago, IL 60629) dr. Gied-
rė Kumpikas pristatys filmą ,,Wings
to Remember” (Spar nams prisi-
minti). Tai vienas iš ,,No Home To
Go To” programos renginių. 

Dr. Giedrė Kumpikaitės, lietuvių kil-
mės New Yorko Long Island universi-
teto filologės 2008-aisiais sukurtas
dokumentinis filmas „Sparnams prisi-
minti” pasakoja apie jos tėvo Julijono

Kumpiko-Kumpikevičiaus jaunystės ir vėlesnius gyvenimo metus. 42-
ajame tarptautiniame Houstono dokumentinių filmų festivalyje „World
Fest” filmas pelnė aukščiausią – platininį prizą „Biografijų ir autobiogra-
fijų” kategorijoje. Bus vaišės.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus info

Gegužės 1 d., penktadienį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 south Pulaski road, chicgo. iL 60629) žurnalistas, vertėjas ir filo-
sofas mykolas J. drunga skaitys paskaitą ,,sovietų sąjunga, Europos
sąjunga: koks skirtumas Lietuvai – ir pasauliui?”

Mykolas Drunga studijavo University of Chicago ir M.I.T.   Nuo 2004 m. jis
gyvena Lietuvoje, dėsto Vytauto Didžiojo universitete. Mykolas Drunga kal-
bės ir apie Balzeko muziejaus, Lietuvių išeivijos instituto ir Prezidento Valdo
Adamkaus bibliotekos-muziejaus bendradarbiavimą.  Bus vaišės.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus info


