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Koncertas po katedros 
skliautais – 7 psl. 

Daug lengviau surasti klaidą negu tiesą. – Johann Wolfgang von Goethe

ŠIAME NUMERYJE:

Žemyn upe! – 5 psl. 

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS

Vilniuje posėdžiauja 
Seimo ir PLB komisija

LR Seimo Konstitucijos salėje birželio 2–4 dienomis posėdžiauja Seimo ir
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija. Ją sveikindama Seimo pir-
mininkė Loreta Graužinienė sakė: ,,Noriu pasidžiaugti, kad komisija re-

guliariai, nuosekliai ir kryptingai veikia jau dvidešimt metų. Esu įsitikinusi,
kad kai kurie klausimai sėkmingai juda į priekį. Kai kurie – dar tebėra disku-
sijų lygmenyje. Manau, kad šiuose posėdžiuose  bus aptarti aktualūs  klausimai
dėl dvigubos pilietybės.  Be abejo, jūsų prioritetinis siekis yra burti po visą pa-
saulį išsibarsčiusius lietuvius ir jiems atstovauti. Tai yra labai reikšminga mums
– ir kaip tautai, ir kaip valstybei.”

Ji taip pat pastebėjo, kad komisijos laukia esminis iššūkis – atsinaujinti.
,,Visų pirma todėl, – sakė Seimo pirmininkė, – kad nuo tada, kai prieš du de-
šimtmečius buvo įkurta ši komisija, pasaulis labai pasikeitė. Pasikeitė ir Lie-
tuva. Išaugo migracijos mastai, keitėsi lietuvių migracijos traukos taškai, vyko
ir pačių bendruomenių vidaus pokyčiai.”

L. Graužinienė pastebėjo, kad toli gražu ne visos užsienyje aktyviai vei-
kiančios Lietuvių Bendruomenės turi savo atstovus šioje komisijoje ir ragino
ieškoti daugiau tiesioginių ryšių su visais lietuvių telkiniais, skatinti aktyvesnį
jų įsitraukimą į komisijos veiklą bei diskusijas įvairiais klausimais.

LR Seimo info

Lietuva pradeda derybas dėl įstojimo į EBPO

Amžinybėn iškeliavo 
Dalia Sruogaitė

Birželio 3 d. Anapilin iškeliavo Dalia
Sruogaitė, rašytojo Balio Sruogos duk-
ra. Kaip skelbia svetainė „Tekstai.lt”, Da-

lia Sruogaitė gimė 1925 metais Kaune. 1943
m. baigė Vilniaus Kunigaikštienės Birutės gim-
naziją. Antrojo pasaulinio karo įvykiai ją
drauge su motina istorike Vanda Daugirdaite-
Sruogiene (1899–1997) nubloškė į Vokietiją.
1946–1949 m. Bonos universitete studijavo
muzikologiją ir meno istoriją, lankė teatro-
logijos seminarą Kelno universitete. Persi-
kėlusi į JAV, aktyviai dalyvavo Čikagos lietu-
vių kultūriniame gyvenime, teatrinėje veik-
loje. 1953 m. su Petru Jurkštu „Margučio” ra-
dijuje įsteigė savaitinę literatūros valandėlę
„Pelkių žiburėlis”, kuriai iki 1977 m. vadova-
vo. Režisavo daugelį radijo pastatymų, tarp
jų – B. Sruogos dramą „Apyaušrio dalia”. 2001
m. sugrįžo į Lietuvą.      

Lietuvoje ji išleido knygą „Atminties
archeologija”, kurioje pasakojama apie jos vai-
kystę ir jaunystę Lietuvoje, karo metus, trau-
kimąsi į Vokietiją, gyvenimą vadinamųjų
„dipukų” stovyklose. Knygoje autorė pasakoja
ir apie savo tėvą, aprašo tragišką prasilenki-
mą su juo karo metais.

Bernardinai.lt

Premjeras Algirdas Butkevičius trečiadienį iš-
vyko į Paryžių, kur birželio 3–4 d. dalyvaus
aukšto lygio Ekonominio bendradarbiavimo ir

plėtros organizacijos (EBPO) Ministrų tarybos susi-
tikime. Lietuva Prancūzijos sostinėje bus oficialiai pa-

kviesta derėtis dėl stojimo į EBPO. Tai svarbu eko-
nomiškai ir geopolitiškai, kad Lietuva galėtų daly-
vauti svarbiose diskusijose ūkio srityje, perimtų
gerąją užsienio partnerių praktiką ir galėtų naudo-
tis EBPO teikiamomis galimybėmis. – 15 psl. 

A. Butkevičius: ,,Įstojimas į EBPO – dar
vienas didelis šalies žingsnis, prilygstantis
euro įvedimui”. EBPO būstinė Paryžiuje. EPA nuotr. 

Seimo ir PLB komisijos posėdyje – jos kopirmininkai dr. J. Prunskis ir O. Valiukevičiūtė,
tarp jų –  Seimo pirm. L. Graužinienė.  Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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Vakaruose esančioms socialistų partijoms – ji re-
miasi pralobusiais turtuoliais ir tuo pačiu, pagal savo
vardą, bando ginti darbininkų ir vargšų reikalus, taip
sėdėdama ant dviejų kėdžių. Kaip ilgai jai seksis veid-
mainiauti ir apgaudinėti Lietuvos rinkėjus, pri-
klausys nuo to, kiek laiko truks subręsti Lietuvos ži-
niasklaidai ir susiprotėti rinkėjams.

Ateinančio referendumo paruošimas ir jo pra-
vedimas bus savotiški seimūnų ir politinių partijų
vadovų egzaminai – ar jie turi pakankamai politinės
valios spręsti kritiškai svarbius Lietuvos gyvento-
jams iškilusius klausimus ir prie pilietybės klausi-
mo pradėti ir kitų klausimų sprendimą. O tų klau-
simų yra susirinkę nemažai, svarbiausi iš jų yra to-
kie:

Progresinių mokesčių įvedimas. Lengvai paperka-
ma žiniasklaida nuolatos tvirtina, kad tokie mo-
kesčiai yra visai nereikalingi ir pamiršta paminėti,
kad Vakarų kraštai  jau seniai turi juos įsivedę.

Rinkėjų teisė atšaukti išrinktus pareigūnus, jeigu jie
neatlieka savo pareigų arba pradeda elgtis savava-
liškai.

Nerinktų  seimūnų įvedimo į Seimą panaikinimas. Par-
tijų paskirti pareigūnai praktiškai nusiperka vietas
Seime. Jie nesirūpina valstybės ar visuomenės rei-
kalais, o tik globoja savo verslus ir yra tikri korup-
cijos židiniai.

Kertelės į Seimą įeinančioms partijoms pakėlimas, kad
po rinkimų Seime būtų mažiau maišaties, sudarant
koalicines vyriausybes. Germaniškos kultūros vals-
tybėse yra po 3–4 politines partijas, o iš jų tik dvi pa-
grindinės, kurios vadovauja valstybėms. Kaip isto-
rija rodo, yra daug sveikiau visuomenės gyvenimui
tokia santvarka, negu buvimas tuzino ar daugiau par-
tijų, ką mes matome Viduržemio jūros kraštuose.

JERONIMAS TAMKUTONIS

Iš partijų vadovų pareiškimų Seime darosi aišku,
kad daugelį metų besitęsiantis dvigubos piliety-
bės klausimas bus sprendžiamas referendumu

kartu su ateinančiais Seimo rinkimais kitų metų spa-
lio mėnesį. Pagal esančias taisykles, kad jis praeitų,
referendume turėtų balsuoti didesnė dalis turinčių
balso  teisę rinkėjų. Kol dar yra laiko, reikėtų pa-
galvoti, kaip būtų galima  patraukti rinkėjų dėmesį
ir įtraukti į referendumą kaip galima daugiau daly-
vių. Nors pagrindinis referendumo tikslas būtų nu-
spręsti ar suteikti dvigubos pilietybės teises daugiau
negu pusei milijono išvykusių tautiečių, ta pačia pro-
ga būtų galima rinkėjams pateikti sprendimui ir ki-
tus iškilusius valstybei ir rinkėjams svarbius klau-
simus.

Po 25 nepriklausomybės metų yra laikas pasi-
žvalgyti po savo kiemą, pažvelgti į susidariusias bė-
das tiek valstybiniame, tiek visuomeniniame gyve-
nime. O tų problemų politiniame, ekonominiame bei
socialiniame gyvenime prisirinko nemažai. Prisi-
pažinkime, praėjusieji 25 metai ne visuomet buvo tin-
kamai išnaudojami. Buvęs Prez. Valdas Adamkus per
savo dvi kadencijas nepateikė svarstymui nė vieno
įstatymo projekto. Laikas ir gyvenimas nieko ne-
laukia – arba mes žengiame kartu su gyvenimu ir
progresuojame, arba, atidėdami svarbių klausimų
sprendimą ateičiai, atsiliekame.

Ateitis priklauso ne tiems, kurie apie ją tik kal-
ba ir svajoja, bet tiems, kurie jai ruošiasi ir dirba jau
dabar. Tarpukario Lietuvoje pravesta žemės reforma
gali būti mums pavyzdžiu. Ji panaikino buvusią feo-
dalinę, dvarais paremtą valstybės santvarką ir ne tik
atvedė Lietuvą į socialinį teisingumą įteisinančią
santvarką, bet ir visai Lietuvos visuomenei suteikė
savotišką pasididžiavimo ir tautiškumo jausmą.
Daugelį metų besitęsiantis judėjimas prieš sovietinę
okupaciją iš dalies buvo tokios santvarkos ir gyve-
nimo, kuris buvo sukurtas Nepriklausomoje Lietu-
voje, siekis.

Dvigubos pilietybės klausimas iškilo prieš ke-
lioliką metų, bet jo sprendimas buvo atidėliojamas.
Lietuvoje dar yra užsilikusi sovietmečio komparti-
jos laikų nuomonė, kad tik vietoje gyvenantys yra tik-
ri piliečiai, o kitur, užsienyje gyvenantys yra tautos
atplaišos, kurie nėra verti dėmesio. Ilgai atidėliotas
dvigubos pilietybės klausimas nėra toks paprastas,
kaip išeivija nušviečia. Išeiviai beveik nebalsuoja Lie-
tuvos rinkimuose, bet užsispyrusiai reikalauja sau
pilietybės išlaikymo. Bet koks sprendimas nepaten-
kins abiejų pusių. Net paties Saliamono sprendimas
nepatenkino abiejų motinų. Galbūt čia galėtų padė-
ti  išeivijai suteikta panaši privilegija kaip lenkų „kor-
ta”.

Seimūnai, sudarydami įvairius komitetus ir ko-
misijas  emigrantų reikalams spręsti, vaidina besi-
rūpinančius išeiviais. Jeigu jiems tikrai rūpėtų iš-
eivių ir Lietuvos visuomenės reikalai, jie atsigręžtų
į patį Seimą, kaip svarbiausią instituciją valstybės
gyvenime, nes jo veikloje yra daug taisytinų dalykų.
Juk išeiviai palieka savo tėviškes ne vien dėl dides-
nių uždarbių užsienyje, o iš dalies ir dėl esamos tvar-
kos ar betvarkės Lietuvoje. Žymiausios problemos,

Laiškai, nuomonės, komentarai

www.facebook.com/draugolaikrastis
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slegiančios Lietuvos visuomenę ir reikalaujančios
sprendimų, yra kelios.

„Kokia valstybės santvarka yra tobuliausia?” –
toks klausimas buvo pateiktas senovės graikų iš-
minčių susirinkime pas Periandrą.

Talis pasakė: „Ta, kur piliečiai nėra nuskurdę nei
labai turtingi”.

Pitakas: „Kur tarnybos visuomet yra duoda-
mos geriausiems ir niekada blogiems”.

Chilonas: „Kur daugiau reikšmės priduodama
įstatymams negu kalbėtojams (politikieriams)”.

Norėdami suprasti bendrą dabartinę padėtį
Lietuvoje, mes turime atidžiau pažvelgti į dabarti-
nę valdančiąją socdemokratų partiją, – kas ji tokia
yra, kokia jos praeitis ir kas dabar ją sudaro? Tei-
singi atsakymai į šiuos klausimus daug ką pasako
apie dabartinę padėtį Lietuvoje.

Jos  šaknys yra buvusi Lietuvos kompartija,
kuri, atėjus Sąjūdžiui ir vadovaujant A. Brazauskui,
pasivadino LDDP,  kurios pagrindą sudaro buvę no-
menklatūrininkai ir iškylantys spekuliantai bei
politiniai avaniūristai. Dar vėliau, bandant prisi-
taikyti prie vakarietiškų formų, ji pasisavino va-
karietišką social-demokratų vardą, nors savo turi-
nio nepakeitė. Germaniškos kultūros kraštuose, ku-
rie yra pavyzdžiai mums, paprastai yra dvi pagrin-
dinės partijos – dešinieji, kurie nori išsaugoti savo
turimas pozicijas slopinant infliaciją ir valstybės iš-
laidumą, kai tuo tarpu kairieji  bando iš valstybės
indo išgauti kuo daugiau  lėšų įvairiems projektams
ir socialinėms paramas žemesniajai klasei. Lietu-
viškoji socialdemokratų partija yra priešingybė

ĮDOMUS SUTAPIMAS

Prieš kurį laiką ,,Draugas” gaudavo labai
ilgus laiškus su pasta bomis bei kritika
kaip atsakymus į skaitytus straipsnius

laikraštyje. Šį kartą straipsnis, mano nuomo-
ne,   bus labai trumpas, bet įdomus. Tokie su-
tapimai dažnai nesikartoja.

Kunigas Matas Čyvas, gyvenantis St. Pe-
tersburg Beach, FL,
šiemet šventė 99-ąjį
gimtadienį.

Fiziškai šiek tiek
nusilpęs, bet šviesaus
proto ir geros atmin-
ties kun. M. Čyvas  lie-
tuvių koplyčioje atna-
šavo šv. Mišias. Mišių
metu jam talkino pa-
tarnautojas, kuris  dar
1941 m. Kaune jam pa-
dėjo aukoti šv. Mišias.

Tas patarnautojas
(,,klapčiu kas”) – An-
tanas Dundzila, kuris
taip pat gyvena Flori-
doje  ir buvo pakvies -
tas dalyvauti iškil-
mėse. Jis su mielu

noru atvyko talkinti specialioms Mišioms.
Belieka džiaugtis, kad kunigas (99-erių

metų) ir ,,klapčiukas” (83-ejų metų) vėl kartu
dalyvauja iškilmingose šv. Mišiose, kurios
buvo aukojamos gimtadienio proga. Tai retai
pasikartojantis įvykis.

Dr. Romualdas Povilaitis
Lemont, IL

Besiruošiant referendumui

Dešinėje – jubiliejinių Mišių svečias Antanas Dundzila, buvęs kun. M. Čyvo
„klapčiukas” Kaune, šiai progai specialiai atvyko iš Daytona, Florida.
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KREIPIMASIS DĖL LIETUVIŲ KALBOS STATUSO UŽSIENYJE

2015 m. birželio 1 d. 

Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės komisijai
Lietuvos Respublikos Seimo nuolatinei Migracijos
komisijai

Gerbiamieji Seimo nariai 
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovai,

2014 m. lapkričio mėn. LRS/PLB komisija priė-
mė rezoliuciją „Dėl lietuvių kalbos, kaip užsienio
kalbos, statuso”.

Rezoliucija siūlė „sudaryti bendrą Lietuvos
Respublikos ir JAV lietuvių kalbos ekspertų darbo
grupę, kuri parengtų JAV pritaikytą lietuvių kalbos
testų ir egzaminų tvarką”. Rezoliucija ragino „at-
sakingas LR ministerijas ir žinybas, atsižvelgus į
darbo grupės sprendimus, kreiptis į JAV valdžios
institucijas informuojant jas, kad Lietuva yra nu-
stačiusi Jungtinių Valstijų ir Europos Sąjungos rei-
kalavimus atitinkančią lietuvių kalbos egzaminų ir
žinių atestavimo tvarką ir yra aprobavusi lietuvių,
kaip užsienio kalbos, statusą JAV formaliojo ir ne-

formaliojo švietimo įstaigose”. 
Nuo 2014 m. lietuvių kalbos už Lietuvos ribų tes-

tavimo ir sertifikavimo klausimas buvo svarstytas
korespondencijoje ir susitikimuose Vilniuje, Ka-
zickų šeimos fonde, su ŠMM Užsienio lietuvių sky-
riaus direktore Virginija Rinkevičiene ir šio sky-
riaus specialiste Maryte Speičiene ir Čikagoje su
Virginija Rinkevičiene. Šis fondas jau dešimtmetį
nuosekliai remia lietuvių kalbos puoselėjimą JAV
ir glaudžiai bendradarbiauja su ŠMM bei URM.

Bandomasis lietuvių kalbos A2 testas jaunimui
buvo atliktas 2015 m. gegužės 9 d. A. Kazickienės li-
tuanistinėje mokykloje ir 10 d. V. Kudirkos litua-
nistinėje mokykloje. Testą ŠMM užsakymu paren-
gė Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų ka-
tedra, o pravesti iš Vilniaus universiteto atvyko Rita
Migauskienė. Abiejų mokyklų mokiniai, tėvai, pe-
dagogai ir administracija labai patenkinti testu ir
laukia rezultatų bei VU ir ŠMM sertifikatų. 

Lietuvių kalbos už Lietuvos ribų testavimo ir
sertifikavimo tvarka ne tik padidins mokinių, daž-
nai šeimose nebekalbančių lietuviškai, motyvaci-
ją lankyti mokyklas, bet ir sąlygos vieningos mo-
kymo sistemos – programų, mokymo medžiagos, va-
dovėlių, testų ir sertifikatų – sukūrimą ir skatins
mokytojus kelti kvalifikaciją. 

2013 m. rudenį New Yorke buvo pradėta aiš-
kintis, kaip išspręsti lietuvių kalbos gebėjimų ver-
tinimą pagal kalbos lygius, suteikiant galimybę li-
tuanistinių mokyklų mokiniams laikyti lietuvių kal-
bos, kaip negimtosios kalbos už Lietuvos ribų, ge-

bėjimų nustatymo testą, suteikti jiems tarptautinį
lietuvių kalbos gebėjimų sertifikatą. Šis klausimas
buvo pradėtas kelti todėl, kad lituanistinių mokyk-
lų mokiniai nuo 9 metų amžiaus turėjo galimybę gau-
ti tarptautinius ispanų kalbos sertifikatus pagal kal-
bos lygius, o jų bendraamžiai šeštadieninėse lenkų
mokyklose galėjo gauti lenkų kalbos kreditus vi-
durinės mokyklos arba gimnazijos diplomuose. Be-
simokantys lietuvių kalbos, deja, tokios galimybės
neturi.

Kazickų šeimos fondas, tęsdamas finansinę pa-
galbą JAV lituanistinėms mokykloms ir skatindamas
lietuvių kalbos mokymo ir mokymosi už Lietuvos
ribų formalizavimą tarptautiniu mastu, tikisi, kad
ŠMM Užsienio lietuvių skyrius, vadovaujamas Vir-
ginijos Rinkevičienės, ne tik toliau tęs jau trejus me-
tus sėkmingai vykstantį bendradarbiavimą su Ka-
zickų Fondu bei JAV LB ŠT lietuvių kalbos už Lie-
tuvos ribų mokymo programų klausimais, bet ir su-
kurs efektyvią lietuvių kalbos testavimo ir sertifi-
kavimo sistemą, kuri suteiks galimybes jau 2016 mėn.
pavasarį visų 40 JAV lituanistinių mokyklų moki-
niams laikyti Diagnostinį lietuvių kalbos testą.
Kiekvienas testą laikęs mokinys galėtų gauti jo kal-
bos mokėjimo pagal savo lygį (A1, A2, B1, (B2)) nu-
rodantį sertifikatą. Toks testas nediskriminuotų nė
vieno mokinio ir vertintų jo ir jo šeimos pastangas
išsaugoti lietuvių kalbą už Lietuvos ribų. 

Taip pat tikimės lietuvių kalbos, kaip ne gim-

tosios kalbos, statuso pripažinimo. Viliamės, jog
ŠMM inicijuos reikiamus teisės aktus, o Seimo
nuolatinė migracijos komisija atliks efektyvią šio
klausimo parlamentinę kontrolę laikotarpiu tarp
LRS/PLB Komisijos posėdžių.

Nuoširdžiai dėkojame LRS/PLB Komisijos pir-
mininkams Onutei Valiukevičiūtei ir Jonui Pruns-
kiui už leidimą JAV atstovei Daliai Shilas dalyvau-
ti 2014 m. lapkričio mėn. posėdžiuose bei rezoliuci-
jos rengime. Taip pat – Seimo vicepirmininkei Ire-
nai Degutienei, Seimo nariui Linui Balsiui už šios
mums, JAV lietuviams, labai svarbios temos pri-
statymą svarstymui, Seimo nariui prof. Vytautui Juo-
zapaičiui, komisijos narei Marytei Šmitienei, ko-
misijų biuro patarėjai Janinai Šniaukštienei ir
ŠMM užsienio lietuvių skyriaus viršininkei Virgi-
nijai Rinkevičienei už rūpinimąsi JAV lituanistinių
mokyklų poreikiais ir už kalbos mokymo ir sertifi-
kavimo reikalingumo viešinimą. 

Tikimės, kad ir toliau vaisingai bendradar-
biausime, spręsdami globaliai kylančius lietuvių kal-
bos išsaugojimo klausimus. 

Pagarbiai,

Neila Baumilienė 
Kazickų šeimos Fondo New Yorko skyriaus direktorė

Dalia Shilas
XV PLB Seimo narė

Darbą pradėjo Seimo Migracijos komisija
Birželio 3 d. vykusiame Seimo Migracijos komisijos posėdyje pirmininkas Valdas Vasiliauskas pasveikino

komisijos narius su darbo pradžia ir pažymėjo, kad komisija savo darbo pobūdžiu bus atvira visuomenei ir
komisijos veikloje kvies aktyviai dalyvauti ekspertus.

Komisija posėdyje pasitvirtino darbo tvarkos taisykles bei aptarė savo veiklos prioritetus.
Į posėdį buvo pakviesti ir jame dalyvavo Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) biuro vadovė Audra

Sipavičienė, Mykolo Riomerio universiteto profesorė Lyra Jakulevičienė, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
atstovė Lietuvoje Vida Bandis ir ekspertas migracijos klausimais Dainius Paukštė. Taip pat posėdyje dalyvavo
Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro biuro atstovai Renata Kuleš ir Vladimiras Siniovas.

Svečiai komisijos posėdyje trumpai išsakė savo nuomonę dėl galimų Migracijos komisijos darbų ir jos
veiklos prioritetų.

Kitą trečiadienį (birželio 10 d.) planuojamas Migracijos komisijos posėdis, kuriame bus aptarta darbų
veiklos programa.

LR Seimo info

Birželio 2 d. Seimo narių ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės atstovų dėmesiui buvo pristaty-
tas ,,Kreipimasis dėl lietuvių kalbos statuso už-
sienyje”. Supažindiname skaitytojus su šiuo do-
kumentu, kurį paruošė Kazickų šeimos fondo New
Yorko skyriaus direktorė Neila Baumilienė ir XV
PLB Seimo narė Dalia Shilas.

Dr. Jonas Prunskis 

Paroda apie gyvenimą DP stovyklose – LR Seime

LR Seime pristatyta paroda „Praradę Tėvynę. Išeivių iš Baltijos šalių istorija. 1944–1952”.           Olgos Posaškovos nuotr.

Birželio 3 d. Seime, Parlamento galerijoje, pristatyta Lietuvių išeivijos instituto ir Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
parengta paroda „Praradę Tėvynę. išeivių iš Baltijos šalių istorija. 1944–1952”. Ši paroda – tai unikalus projektas,
kuriuo siekiama pristatyti išskirtinį išeivių iš Baltijos šalių gyvenimą Vokietijos perkeltųjų asmenų stovyklose. 2014 m. suka-
ko 70 metų, kai iš Lietuvos, vengdami sovietinių represijų, pasitraukė politikos, mokslo ir kultūros elito atstovai. Vokietijoje
įkurtose perkeltųjų asmenų stovyklose vyko aktyvus visuomeninis gyvenimas, buvo steigiamos mokyklos, veikė Pabaltijo
universitetas, buvo leidžiamos knygos, gyvavo teatriniai sambūriai, dailininkai organizavo parodas. Išeiviai iš Baltijos šalių
pirmaisiais gyvenimo svetur metais saugojo ir puoselėjo kalbą, kultūrines tradicijas, tai buvo svarbiausias tautinės tapaty-
bės išlaikymo išeivijoje garantas.  LR Seimo info 
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rY t Ys
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Šeimų šventėje pasveikinti mokytojai ir mokiniai
DALIA SHILAS

Bostono lituanistinė mokykla (BLM), už-
baigdama 65-tuosius mokslo metus,
pakvietė tėvelius ir apylinkių lietuvių
bendruomenę į tradicinę Šeimų dieną.

2015-uosius metus LR Seimas,
pabrėždamas regioninio, is-

torinio ir kultūrinio savitumo išsau-
gojimo ir puoselėjimo svarbą, paskel-
bė Etnografinių regionų metais. Lie-
tuva, pagal skirtingą materialinių ir
dvasinės kultūros reiškinių savitumą
dalijama į penkis ne vienodu laiku su-
siformavusius etnografinius regio-
nus: Aukštaitiją, Dzūkiją (Dainavą),
Mažąją Lietuvą, Suvalkiją (Sūduvą) ir
Žemaitiją.

Todėl šiai šventei BLM mokiniai
ir mokytojai nusprendė įsteigti „Lie-
tuvišką etnografinį muziejų”. Jame
eksponavo gintaro dirbinius, medžio
drožinius, šiaudinukus, molinukus,
juostas, audinius, tautinius kostiu-
mus, žemėlapius, verbas, margučius ir
netgi maistą.

Atvykusi į mokslo metų baigimo
šventę mokykloje JAV Lietuvių Ben-

druomenės Švietimo tarybos (LB ŠT)
pirmininkė Daiva Navickienė JAV LB
tarybos ir valdybos vardu pareiškė
„nuoširdžią padėką už nenuilstamą
ilgą darbą ir paskirtą laiką vedant
mūsų vaikus lietuviškuoju auklėjimo
keliu” BLM direktorės pavaduotojai
Eglei Šležienei, suaugusiųjų klasės
mokytojai Irenai Šebedienei ir etno-
kultūros mokytojai Danai Vainaus-
kienei, mokykloje dirbančioms jau
daugiau nei 10 metų. Šiemet net 39 mo-
kytojos iš įvairių lituanistinių mo-
kyklų gavo tokį ŠT apdovanojimą.

BLM ir Mokinių taryba įteikė
sveikinimą ir įvertinimą už kūrybiš-
kumą bei suteikė „Šauniausios mo-
kytojos” vardą muzikos mokytojai Si-
monai Minns ir 9A klasės mokytojai
Daliai Shilas.

BLM kolektyvas ypač džiaugėsi
devintokės Jaycie Zinsner pirmąja
vieta 9–10 klasių kategorijoje JAV LB
ŠT surengtame piešimo konkurse ir
taip pat rašinių konkurse „Šalis ta Lie-
tuva vadinas” (konkursas pagal Prano
Vaičaičio eiles)  anglų kalba. Jaycie
taip pat buvo apdovanota BLM raštu už
meninį indėlį į „Gelbėkit vaikus. Lie-
tuva” organizacijos veiklą. Devintokas

Bostono lituanistinės mokyklos kolektyvas – administracija, mokytojos ir mokytojų pagalbininkai – sėkmingai užbaigė 65-tuosius moks-
lo metus. Dalia Shilas nuotraukos

Lukas McCarthy – už meninį indėlį į
Kernagio fondo projektą ir ketvirtokė
Monika Šermukšnytė –už veiklą „Spal-
voto pleistriuko” akcijoje.

Jiems ir daugeliui kitų mokinių
buvo įteikti sveikinimo raštai už gerą
lankomumą ir pažangą moksle.

Simona Minns įteikė raštą darže-
linukui Aydin Duru už ypatingas pa-
stangas dainavimo pamokose ir ne-

trukus sukvietė mažuosius koncertė-
liui.

Didelę BLM šeimą ir šventės da-
lyvius pasveikino ir palaimino Šv. Pet-
ro bažnyčios parapijos klebonas Ste-
ponas Žukas. Prie vaišių stalo pakvie-
tė Tėvų komitetas. Mokytojų kolekty-
vas su nuoširdžiausiais linkėjimais
pasveikino nenuilstančią mokyklos
direktorę Gailą Narkevičienę.

BLM kolektyvas džiaugėsi devintokės Jay-
cie Zinsner pirmąja vieta 9–10 klasių kate-
gorijoje JAV LB ŠT surengtame piešimo
konkurse ir taip pat rašinių konkurse „Šalis
ta Lietuva vadinas” anglų kalba.

Už nenuilstamą ilgą pedagoginį darbą pagerbtos BLM mokytojos, mokykloje išdirbusios
ilgiau nei dešimt metų. Iš kairės: BLM direktorės pavaduotoja Eglė Šležienė, JAV LB ŠT pir-
mininkė Daiva Navickienė, BLM direktorė Gaila Narkevičienė, BLM etnokultūros moky-
toja Dana Vainauskienė ir BLM suaugusiųjų klasės mokytoja Irena Šebedienė.

Simona Minns sukvietė mažuosius koncertėliui.
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Floridoje iškilmingai paminėti garbaus amžiaus jubiliejai

Kun. dr. Matas Čyvas kalba šventinių Mišių metu. Iš kairės: prel A. Bartkus, kun. br. A. Kun-
gys, kun. dr. M. Čyvas ir kan. B. Talaišis. Lietuvių klubo archyvo nuotraukos

Lietuvių klubo pirmininkė Vida Meiluvienė (pirma iš k.) ir vicepirmininkė Elena Jasaitie-
nė (d.) sveikina sukaktuvininkę Veroniką Pleskienę (v.). 

St. Petersburge Floridoje, veikiančio Lietuvių klubo  narė Veronika Ples-
kienė gegužės 17 dieną  atšventė savo 102-ąjį gimtadienį. Apsupta Klubo
narių ir artimųjų ji dalijosi prisiminimais iš savo ilgo gyvenimo, vaišinosi

tortu ir dėkojo visiems už linkėjimus.
Kunigo dr. Mato Čyvo garbingas 99-erių metų gimtadienis taip pat neseniai

paminėtas Šv. Kazimiero misijoje, iškilmingų šv. Mišių metu, kurias  aukojo prel.
Algimantas Bartkus, kan. Bernardas Talaišis ir kun. br. Astijus Kungys.

Malonu buvo matyti ir svečią Antaną Dundzilą iš rytų Floridos, kuris prieš
74 metus Karmelitų bažnyčioje Lietuvoje patarnaudavo kun. M. Čyvui. Jubi-
liejinėse Mišiose jis dalyvavo kaip skaitovas. Gausiai į šv. Mišias ir pagerbimo
vaišes susirinkę lietuviai sveikino ir ilgai bendravo su visų gerbiamu ir myli-
mu kunigu dr. Matu Čyvu.

Parengta pagal „Lietuvių žinias”, Nr. 466

Linksmai nusiteikusios St. Petersburgo Lietuvių klubo narės, dėvėdamos tradicines
„Kentucky Derby” arklių lenktynių galvos puošmenas – skrybėles, Bielskių namuose
stebėjo „Run for the Roses” arklių lenktynes. Zinos Čerkienės nuotr.

Arklių lenktynes stebėjo stilingai

Žemyn upe!
Jau kelis metus iš eilės Floridos   grupė
„Banga”  kviečia  visus norinčius pake-
liauti, pamatyti nuostabią Floridos
gamtą ir dar kartą įsitikinti, kokiame ro-
jaus kampelyje gyvename.

Balandžio 25 dienos rytą ketu-
riolika kanojų išsiruošė į su-
planuotą kelionę Peace upe. Po

gausaus lietaus upė buvo patvinusi, tad
nebuvo  didelio pavojaus užkliūti už po-
vandeninių šakų ar akmenų. Tačiau
viena „gabi” įgula vertėsi net kelis kar-
tus, visiems teko gaudyti jų mantą.

Pavargę nuo kaitros visada galė-
jome sustoti atsipūsti ir pasinerti į gai-
vų vandenį. Drąsiausi šokinėjo nuo
medyje pririštos virvės – „tarzankės”.
Šaunuolė Erika irgi neatsilaikė nepa-
bandžiusi šio ekstremalaus malonumo
ir po neilgų abejonių pliumptelėjo į
vandenį.

Stovyklavietė buvo suplanuota
nuostabioje vietoje. Ją pasiekę susku-
bome statyti palapines ir kurti laužą.
Arūnas visus linksmino šmaikščiais
savo kūrybos kupletais. Prie jo prisi-

jungė ir dainorėliai.
O čia jau nuo laužo pakvipo šašlykais. Šeimininkės var-

žėsi dėl skaniausio recepto. Mažieji keliautojai Arnas,
Matas, Meida ir Tadas džiaugėsi galimybe iki soties pasi-
pliuškenti vandenyje. Taip pat vaikai „prižiūrėjo” žuvytes
– statė joms molio „būstus”. Ilgai netilo dainos prie laužo,
visi užmigo jau gerokai po vidurnakčio.

Antrą kelionės dieną teko įveikti likusią atkarpą. Tad

tik papusryčiavę susikrovėme daiktus ir leidomės į kelio-
nę. Plaukėme pasroviui, bet priešpriešis vėjas stabdė, ne-
leido greitai plaukti. Bet po poros valandų irklavimo ir mau-
dynių pasiekėme  tikslą ir jau pradėjome planuoti kitą pa-
siplaukiojimą. Dėkojame „flotilės” kapitonui Arūnui Amb-
rukaičiui už puikiai suorganizuotą kelionę.

Parengta pagal „Lietuvių žinias”, Nr. 466 

,,Bangos” suburti iškylautojai įsiamžino bendroje nuotraukoje.                                                                                              ,,Bangos” archyvo nuotr.

Lietuviškos žinios bus skaitomos ir toliau

Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę kiekviena žinutė iš Lietuvos buvo svarbi ir mie-
la. Ilgametis St. Petersburgo, Floridos, Lietuvių klubo narys a. a. Jurgis Mikaila pra-
dėjo rinkti Lietuvos spaudoje ir internete pasirodžiusias žinias ir jas perskaity-

davo Klubo nariams ir svečiams per sekmadienio pietus. Jis tuo užsiėmė daugelį metų,
iki tol, kol išvyko gyventi į šiaurę.

„Žinių iš Lietuvos” skaitymą perėmė Mečys Šilkaitis. Jo rengiama Lietuvos spau-
dos apžvalga apėmė visas Lietuvos žmonių gyvenimo sritis: politiką, kultūrą, sportą,
visuomeninę, socialinę ir kitą veiklą. M. Šilkaitis žinių skaitymą visada užbaigdavo anek-
dotu ar juokingu nutikimu Lietuvoje. Tai buvo svarbi ir visų laukiama sekmadienio po-
piečių dalis.

Po ilgų žinių skaitymo metų M. Šilkaičiui panorus išeiti „atostogų”, jo pradėtą ži-
nių pateikimo pobūdį perėmė Klubo kultūros būrelio pirmininkė Angelė Karnienė. Ji
žinias taip pat skaitė daugelį metų – iki pat šių metų gegužės pradžios, bet taip pat
nusprendė išeiti „atostogų”. Ji kreipėsi į Klubo narius ir pakvietė  savanorius perimti
šias pareigas. Klubo narių, skaitančių Lietuvos spaudą internete – nedaug, tad sava-
norių neatsirado. Tačiau pavyko prikalbinti Klubo narį Aurelijų Kilbauską perimti šias
pareigas.

Dėkojame jam, kad ši klubo sekmadieninių popiečių programos dalis nenutrūks
ir galėsime toliau išgirsti apie Lietuvos spaudoje aprašomų žmonių gyvenimą, lai-
mėjimus, džiaugsmus ir vargus.

Parengta pagal „Lietuvių žinias”, nr. 466
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skaut YBės keLias

J.V.S. FIL. TAIYDA CHIAPETTA

Nerijos tunto metų veiklos užbaigimo sueiga vyko  gegužės 9 d., šeš-
tadienį, Pasaulio lietuvių centre.  Dalyvavo Ventės laivo ūdrytės,
Juodkrantės laivo jūrų jaunės, Minijos laivo jūrų skautės ir Burių

svajos gintarių įgula.  G.v.v. Daumantė Kaveckaitė puikiai ėjo komendantės
pareigas.  Išsirikiavu sios sesės perėjo  patikrinimą ir vikriai sušuko savo
laivo šūkius bei Nerijos tunto šūkį.  Buvo pristatytos kiekvieno laivo sesės,
įgijusios naujas specialybes, o   jų  nemažai: žaidėjos ženklas, vaidilutės ženk-
las, religinis ženklas, tautinis ženklas, dailininkė, astronomė, dainininkė,
namų dekoratorė, aktorė, okeanologė, sniegbūdė. Kokios nuostabios sesės!
Įvairius žymenis užsitarnavo: Žuvėdros – Maya Chiapetta, Erika Katasukaitė,
Krista Mikaliūnaitė, Alissa Pociūtė, Ugnė Narbutaitė ir Violeta Tallat-Kelp-
šaitė;  vėliavos – Greta Bergmanaitė, Goda Inokaitytė, Daumantė Kaveckaitė,
Daina Kelpšaitė, Eglė Keturakytė, Vaida Narytė, Julija Stroputė, Loreta Su-
tkutė ir Darija Tallat-Kelpšaitė; Tėvynės dukros – j.ps. Vilija Pauliūtė.

Sueigą sesės baigė susikabindamos rankomis ir sugiedodamos ,,Ateina
naktis”.  Po to vaišinosi ir atsisveikino iki susitikimo   Rako stovykloje.  ,,Lais-
vės žingsnių” stovykla vyks liepos 11–25 d.  Registracijos formas rasite tink-
lalapiuose: www.nerija.org, www.rakas. org  arba www.avk-tuntas.org 

Laikas registruotis!
Jau prasidėjo registracija  į šių metų Čikagos skautų
tuntų vasaros stovyklą. Prašome  užsirašyti – lauksime
jūsų iki birželio 25 d. Informaciją ir visas formas rasi-
te tinklalapyje: www.rakas.org

Gegužės 10 d. vakare j. b. Rai-
mundas Kazlas išplaukė ana-
pus. Raimundas buvo visų my-
limas vadovas, buriuotojas.  Jis
su visais galėjo rasti bendrą
kalbą ir lengvai visus prajuo-
kindavo.  Daug metų dalyvavo
buriavimo  ir Rako  stovyklose.
Amžiną atilsį duok mirusiajam ir amžinoji šviesa tegul jam švie-
čia.  Ilsėkis ramybėje, mielas broli Raimudai...

Tie, kuriuos laikome mirusiais, 
tėra tik keliautojai,
išvykę pirma mūsų.  
Mirtis nėra viso ko pabaiga,
o tik įžengimas į tobulą gyvenimą.  

H. Fabre

A. a.  j. b. Raimundas Kazlas

Nerijos tunto sesės atsisveikino iki vasaros

Ventės laivo ūdrytės tunto sueigos rikiuotėje rodo savo nuostabų darbą. 
Nerijos tunto archyvo nuotraukos

Naujos jūrų jaunės įžodį davė  gegužės mėnesį prie Tampier Lake (iš k.): Emilija Dzerza-
nauskaitė, Emilija McCartan, Bella Macytė, Monika Vyšniauskaitė ir Gabrielė Kulikauskaitė.

Nerijos tunto sesės baigė tunto sueigą giedodamos ,,Ateina naktis”.

Minijos laivo jūrų skautės ir kandidatės tunto sueigos rikiuotėje.



7DRAUGAS 2015 BIRŽELIO 4, KETVIRTADIENIS

Lietuvos chorus priglaus St. James katedros  skliautai
JOLANTA URBIETIENĖ

Tarp 65 chorų, dalyvausiančių X Šiau-
rės Amerikos lietuvių dainų šventėje
„Padainuosim dainų dainelę”, – trys gar-
sūs Lietuvos kolektyvai: Kauno ber-
niukų ir jaunuolių choras „Varpelis”, Vil-
niaus Balio Dvariono muzikos mokyk-
los mergaičių choras „Viva Voce” bei Vil-
niaus mokytojų namų mišrus choras
„Bel Canto”. Penktadienio, liepos 3 d.,
vakarą surengtame koncerte kerintys
jų balsai sklis iš didingos St. James ka-
tedros Čikagoje. 

„Varpelis”: kur išmokstama ir
dainų, ir vyriškumo

Pasaulyje berniukų chorinis dai-
navimas turi gilias šaknis ir tradicijas,
besitęsiančias šimtmečiais – sunku
patikėti, kad garsusis Leipcigo „Tho-
manerchor”, kuriam yra dirigavęs net
pats J. S. Bachas, šiemet švenčia 803
metų sukaktį! Ir nors Lietuvoje tų tra-
dicijų puoselėjimas skaičiuojamas dar
tik dešimtmečiais, džiugu, kad ši ne-
didelė Europos valstybė tikrai gali didžiuotis turinti
savų perliukų.

Vienas iš jų – Kauno berniukų ir jaunuolių cho-
ras „Varpelis” (vadovas Ksaveras Plančiūnas), gy-
vuojantis po to paties pavadinimo berniukų chori-
nio dainavimo mokyklos skliautais. Kolektyvo veik-
los ištakos – 1960-ieji. Tuomet Kauno profsąjungų
kultūros rūmuose nutarta suburti pedagogo Povilo
Žemaičio vadovaujamą berniukų chorą. Prabėgęs ge-
ras pusšimtis metų pakeitė ir kolektyvo sudėtį, ir jo
vadovus. Šiandieninis „Varpelis” – nuolatinis mies-
to renginių bei šalies dainų švenčių dalyvis. Jame
nuo ketvirtos klasės dainuoja visi ,,Varpelio” mu-
zikos mokykloje besimokantys mokiniai, jos ab-
solventai ir choristai, pasirinkę muzikos mėgėjų ug-
dymo programos kursą. Repertuaras kupinas įvai-
rių epochų užsienio bei lietuvių kompozitorių cho-
rinės kūrybos, aranžuotų dainų. Choro veiklos są-
raše – akcijos, projektai, konkursai Lietuvoje bei už-
sienyje, bendradarbiavimas su giminingais meni-
niais kolektyvais Europoje bei Azijoje: grįžus iš dai-
nų šventės Čikagoje ir šiek tiek pailsėjus, – rudens
kelionė į Japoniją, draugystė su kuria prasidėjo dar
1997 m. Būsimoji išvyka – svarbi ilgametės kūry-
binės „Varpelio” ir Kunitachi muzikos kolegijos bei
japonų kompozitoriaus Atsuhiko Gondai tąsa. Pra-
ėjusių metų pradžioje ,,Varpelis”  dalyvavo oratorijos
,,Sakurų prisiminimai” projekte: Nacionalinio Kau-
no dramos teatro scenoje pristatyta kompozicija –
draminio siužeto kūrinys chorui, solistams ir or-
kestrui – buvo skirta Lietuvą ir Japoniją jungiančiai
asmenybei, garsiajam tarpukario diplomatui Chiu-
nei Sugiharai.

Prieš pusantrų metų, švęsdamas vadovavimo
šiam chorui 30-metį ir prisimindamas savo pasi-
rinkimą, interviu „Kauno dienos” dienraščiui Ksa-
veras Plančiūnas džiaugėsi nesuklydęs: „Chorvedžio
kelio pradžioje turėjau nemažai galimybių rinktis,
bet pasirinkau berniukų chorą, nes tąsyk galvojau,
kad suaugusiųjų jau nelabai pakeisi, o dirbant su vai-
kais matyti kaitos perspektyva, galimybė nuveikti
kažką apčiuopiamo ir reikšmingo.” Jau tūkstančiais
skaičiuojami ir dabartiniai, ir buvę kolektyvo nariai
patvirtintų, jog per tuos dešimtmečius išmokta ne
tik dainų, bet ir vyriškumo. Ir nuveikta tikrai
daug. Beje, būtent K. Plančiūno iniciatyva 1989 m.
įsteigta Kauno berniukų chorinio dainavimo mo-
kykla „Varpelis”, į kurią 1995-aisiais integruota ir
berniukų, ir jaunuolių choro „Varpelis” veikla.

Kolektyvo darbas įvertintas ne vienu tarptau-
tiniu bei Lietuvos apdovanojimu, tarp kurių – Lie-
tuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių
dainų švenčių fondo „Aukso paukštės” apdovano-
jimas ,,Ryškiausios Lietuvos žvaigždės” nominaci-
joje. 2008 m. už aukštą meninį lygį, veiklą ir rezul-
tatus Lietuvos liaudies kultūros centras „Varpeliui”
suteikė aukščiausią, pirmą, kategoriją. 

„Viva Voce” – viena didelė šypsena 

Tarptautinių konkursų laureatas mergaičių
choras „Viva Voce” (vadovai Virginija Katinienė ir
Raimondas Katinas)  – vienas iš dau gelio Vilniaus Ba-
lio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje su-
sibū rusių kolektyvų. Gyvuojančiam jau nuo 1970 m.,
„Viva Voce” vardas chorui suteiktas 2007-aisiais. 

Kolektyvo,  kuriame dainuoja moksleivės nuo 10
iki 17 metų, repertuaras toli gražu neapsiriboja
vien tik choriniais veikalais, jame – nuo senosios iki
moderniosios muzikos kūrinių, džiazo bei roko sti-
liaus kompozicijų. Įžymių dirigentų sąraše – S. Son-
deckis, M. Pitrėnas, M. Staškus. Drauge grojo Lie-
tuvos kamerinis, Operos teatro ir LRT Lengvosios
muzikos orkestrai, Stokholmo Karališkosios filhar-
monijos bigbendas. Dainuota kartu su V. Noreika, V.
Prudnikovu, E. Kaniava, J. Leitaite, L. Domikaite, V.
Povilioniene, V. Kernagiu bei daugeliu kitų Lietuvoje
žinomų dainininkų. Pasak vadovo R. Katino,  „Viva
Vice” bene pirmasis Lietuvoje pradėjo derinti chorinį
dainavimą, režisūrą, choreografiją, sceninį judesį ir
nepakartojamą choro šypseną, kurios, beje, mokytis
teko ilgai ir nelengvai (po kažkurio koncerto kolek-
tyvas buvo pavadintas „viena didele šypsena”).

Nuo įkūrimo pradžios choras dalyvavo visose res-

publikinėse, vėliau Pasaulio lietuvių dainų šventė-
se, pelnė švenčių laureatų vardus. Dalyvauta dau-
gelyje Vilniaus miesto, respublikinių bei tarptautinių
chorinių renginių, iš kurių parsivežtas ne vienas gar-
bingas apdovanojimas. Tarp paskutiniųjų – 2009 m.
tarptautiniame chorų konkurse Antalijoje (Turkija)
laimėta pirmoji vietą jaunimo chorų kategorijoje
bei pelnytas absoliučiai geriausio choro apdovanoji-
mas „Summa cum laude”; 2011 m. – pirmoji vieta 17-
ajame tarptautiniame jaunimo habanerų konkurse
Torrevieja (Ispanija). 2012-ieji kolektyvui ypač įsi-
mintini: 48-ajame tarptautiniame chorų konkurse
Montreux mieste (Šveicarija) laimėta antroji vieta bei
pelnytas apdovanojimas už geriausiai atliktą priva-
lomą kūrinį; chorui paskirta „Aukso paukštė” „Tarp-
tautinio spindesio žvaigždės” nominacijoje; suteikta
pirma meninio pajėgumo kategorija. Na, o šių metų
vasarį tarptautiniame chorų konkurse „Kaunas Mu-
sica Religiosa 2015” „Viva Voce” tapo Grand Prix, auk-
so diplomo bei „Žiūrovų simpatijų” prizo laimėtoja. 

Kad choras tampa vieta, kur gera, kur traukia,
parodo ir tai, jog išėjusias choristes pakeičia jų vai-
kai. Iš jų gal tik viena kita taps profesionalia daini-
ninke ir muzikante, tačiau meilė muzikai ir dainai,
praturtinusi asmenybę dvasinių vertybių, išlieka visą
gyvenimą.                                               Nukelta į 11 psl.

Kauno berniukų ir jaunuolių choras ,,Varpelis”. Nuotraukos  iš chorų archyvų

Mergaičių choras ,,Viva Voce”  – daugelio  tarptautinių konkursų laureatas.
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Rusijos išvados prajuokino visus 

Parengė Vitalius Zaikauskas

LietuVa ir PasauLis

Į kariuomenę neskris verslo klase

Vyriausybės veikla įvertinta teigiamai

Prezidento V. Adamkaus operacija – šiandien 

Vilnius (BNS) – Krašto apsaugos
ministras Juozas Olekas žada pateik-
ti įstatymo pataisas, kurios užkirstų
kelią į privalomąją pradinę karo tar-
nybą pašauktų užsienio lietuvių skry-
džiams į Lietuvą verslo klase. 

Ministras susitikime su užsienio
lietuviais Seime kalbėjo, kad Lietuvos
įstatymai numato, jog pašauktųjų ke-
lionės atlikti sveikatos apžiūrą, o vė-
liau ir karo tarnybą, tiek Lietuvoje,
tiek užsienyje yra apmokamos iš Kraš-
to apsaugos ministerijos lėšų.

Pasak J. Oleko, vienintelis numa-
tytas apribojimas, kad nebūtų apmo-

kamos kelionės taksi. Jis prisipažino,
kad nepagalvota apie skridimą per
Atlantą verslo klase ir žadėjo pateikti
Seimui pataisytą projektą. 

Seimo ir PLB komisijos posėdyje J.
Olekas sakė, kad gali būti apsispręsta
tai kyti ir Estijoje naudojamą praktiką,
kai šaukti nio kelionei išmokama vien-
kartinė suma.

Krašto apsaugos ministerijos pa-
skelbtuose šaukimo į nuolatinę priva-
lomąją pradinę karo tarnybą sąra-
šuose įtraukti 36 tūkst. 825 jaunuoliai.
Į juos įtraukti ir užsienyje gyvenantys
piliečiai.

Vilnius (Lrt.lt) – Seimas teigiamai
įvertino pristatytą Vyriausybės veik-
los ataskaitą, kurioje – stambūs pro-
jektai, gyventojų darbo užmokesčio
didėjimas, elektros, dujų ir šildymo
kainų sumažėjimas.

„Džiaugiuosi, kad Seime pritarta
vyriausybės veiklos ataskaitai – tai tei-
giamas atliktų darbų ir gautų rezultatų
įvertinimas. Daugiausia dėmesio bu-
vome sutelkę į realų Lietuvos žmonių
gyvenimo pagerinimą – didinome
MMA, mažinome elektros, dujų ir šil-
dymo kainas, grąžinome konservato-
rių ir liberalų nurėžtas pensijas”, – tei-
gė ministras pirmininkas Algirdas
Butkevičius.

Pasak premjero, nepaisant geo-
politinių iššūkių, Rusijos taikomo em-
bargo, vyriausybė sugebėjo ekonomi-
ką auginti, didinti eksportą ir ieškoti
naujų rinkų. Tai leido užtikrinti di-
desnį BVP augimą ir tuo pačiu pajamų

surinkimą į biudžetą.
Greta kasdienių iššūkių, ministro

pirmininko A. Butkevičiaus vado-
vaujama vyriausybė įgyvendino stra-
tegiškai svarbius projektus – pastaty-
tas SGD terminalas, sėkmingai tęsia-
mi jungčių Nord Balt ir LitPolLink pro-
jektai, kurie šiemet bus užbaigti.

„Laikydamiesi griežtos fiskalinės
politikos, bet neskriausdami šalies
žmonių, įvedėme eurą. Tapome euro
klubo nariais, o tai leidžia pritraukti
daugiau investicijų į šalį. Sumažinome
nedarbą, kilome tarptautinėse reitin-
gų lentelėse pagal konkurencingumą.
Mūsų šalies ekonomika pernai augo
sparčiausiai tarp ES šalių, o Tarptau-
tinis valiutos fondas Lietuvą pirmą
kartą įtraukė į išsivysčiusių šalių są-
rašą. Rezultatai kalba patys už save.
Esu įsitikinęs, jog Lietuvos gyventojai
tai mato bei vertina”, – sakė premje-
ras.

Maskva (BNS) – Rusijos prezi-
dentas Vladimiras Putinas vyks į Mi-
laną susitikti su Italijos pareigūnais,
praneša Kremlius. V. Putinas aplankys
Rusijos paviljoną pasaulinėje parodo-
je „Expo 2015”, taip pat dalyvaus de-
rybose su Italijos vadovais.

Pranešimas apie V. Putino planus
vykti į Italiją buvo paskelbtas tuo
metu, kai ES ir Maskvos ryšiai dar la-

biau pašlijo dėl Rusijos paskelbto 89 ša-
lyje nepageidaujamų Europos veikėjų
„juodojo sąrašo”.

Rusijos paskelbtas sąrašas yra at-
sakas į ES sankcijas Maskvai, kurias
Bendrija paskelbė reaguodama į Uk-
rainai priklausančio Krymo aneksiją
ir numanomą separatistinio konflikto
kurstymą Rytų Ukrainoje.

V. Putinas mėgausis Italijos pataikavimu

Praha (Bernardinai.lt)
– Vienas iš Rusijos televizi-
jos kanalų neseniai parodė
dokumentinį filmą apie 1968
metų įvykius anuometinėje
Čekoslovakijoje. Tai sukėlė
tiek Čekijos, tiek Slovaki-
jos valdžios pasipiktinimą,
nes, kaip teigiama, tai aki-
vaizdus Rusijos noras per-
rašyti istoriją.

1968 m. rugpjūtį į Prahą
įvažiavo Varšuvos sutarties
valstybių tankai. Daugiau
nei 100 žmonių buvo nu-
žudyti, malšinant protes-
tus. Rusijos sukurtame do-
kumentiniame filme teigiama, kad in-
tervencija į Čekoslovakiją buvo būtina,
nes reikėjo užkirsti kelią Vakarų re-
miamam perversmui. Kūrėjai ka  rinę
intervenciją vaizduoja kaip humani-
tarinę pagalbą, draugiškumo gestą.

Liberalios reformos Čekoslovaki-
joje tęsėsi nuo 1968 metų sausio iki
rugpjūčio. Šie įvykiai istorijoje žinomi
kaip Prahos pavasaris. Vienu iš per-
tvarkos iniciatorių buvo Čekoslovakijos
komunistų partijos vadovas Alexan-
der Dubček. Jis kovojo prieš cenzūrą,
siekė sukurti humaniškesnį socializmą.
Sovietinė valdžia sureagavo, pasiųsda-
ma į Prahą 2 tūkstančius tankų ir 500
tūkstančių karių.

Rusijos dokumentiniame filme
„Varšuvos sutartis: išslaptinti pusla-
piai” teigiama, kad šis karinis aljansas
buvo išskirtinai gynybinis, kuris ban-
dė duoti atsvarą agresyviai NATO. Do-
kumentiniame filme tvirtinama, kad ro-
mantiška demokratinio sąjūdžio le-
genda yra sufabrikuota, jog iš tiesų
vyko perversmas, kurį palaikė NA -
TO. Rusija prieš kurį laiką yra atsipra-
šiusi už agresiją prieš Čekoslovakijos
gyventojus. Dabar, panašu, šis atsipra-
šymas yra užmirštas.

Čekijos ir Slovakijos politikai nuo-
gąstauja, kad minėtas dokumentinis
filmas – tai provokacija, kuri labai su-
gadins šių šalių santykius su Rusija.

Maskva (BNS) – Rusijos bendrovė,
gaminanti raketų „žemė-oras” siste-
mas „Buk”, pareiškė, kad praeitų metų
liepą oro bendrovės „Malaysian Airli-
nes” skrydžio MH17 lėktuvas buvo nu-
muš tas senesnio modelio raketa, kuri
nebenaudojama Rusijos kariuomenės,
bet kurių dar esama Ukrainos arsena-
luose.

Visi 298 tuo lėktuvu skridę žmonės
žuvo, kai jis buvo numuštas virš Uk-
rainos rytų regiono. Ukraina ir Vaka-
rų šalys įtaria, kad lėktuvą sunaikino
Rusijos gamybos raketa „žemė-oras”,
paleis ta Rusijos pajėgų arba tą regioną
kontroliuojančių prorusiškų separa-
tistų.

Valstybinio konsorciumo „Almaz-
Antej” generalinio direktoriaus pata-
rėjas Michailas Malyševskis sakė, kad
katastrofos priežasčių tyrimas buvo at-
likta remiantis viešai prieinamomis
lėktuvo nuolaužų nuotraukomis. Skir-
tingų „Buk” modelių raketų kovinės
galvutės pripildytos šrapnelio, kurių
dalelių pavidalas skiriasi. M. Maly-
ševskis taip pat sakė, kad lainerį nu-
mušusi raketa veikiausiai buvo pa-
leista ne iš separatistų kontroliuojamo
Snižnės miestelio apylinkių, kaip tei-
gė Ukraina ir kai kurie Vakarų šalių
ekspertai, o iš kitos vietos, kontro-
liuotos Kijevo vyriausybės.

Graikijos derybininkai trina rankas
Paryžius (ELTA) – Derybose tarp

Graikijos ir jos kreditorių pasiekta
„rimtos pažangos”, bet dar reikia įgy-
vendinti nemažai uždavinių, sakė Eu-
ropos Sąjungos (ES) ekonomikos ir fi-
nansų reikalų komisaras Pierre Mos-
covici. 

Neeilinėse derybose Berlyne daly-
vavo Vokietijos kanclerė Angela Mer-
kel, Prancūzijos prezidentas Francois
Hollande ir Europos Komisijos (EK) pir-
mininkas Jean-Claude Juncker, prie
jų netikėtai prisijungė Tarptautinio
valiutos fondo (TVF) ir Europos cent-

riniu banko (ECB) vadovai – Christine
Lagarde ir Mario Draghi.

„Šios diskusijos pradeda duoti vai-
sių”, – pažymėjo optimistiškai nusi-
teikęs P. Moscovici. Jis pabrėžė, kad la-
bai norėtų, jog Graikija liktų euro zo-
noje, bet „laikas spaudžia”. Birželio 5 d.
Graikija privalo sumokėti 300 mln.
eurų įsiskolinimą TVF. Baiminamasi,
kad Graikija neturi būtinų lėšų ir savo
įsipareigojimo neįvykdys, o tai gali
sukelti rimtų padarinių šaliai, įskaitant
ir priverstinį pasitraukimą iš euro zo-
nos. 

Kaunas („Kauno diena”) – ,,Dėjau
daug pastangų, kad būčiau čia, – pra-
ėjusią savaitę viešėdamas Kaune sakė
Prezidentas Valdas Adamkus. – Jeigu
renginys būtų vykęs savaite vėliau, tur-

būt mane reikėtų su neštuvais iš ope-
racinės atnešti.”

Prezidento gydytojas Remigijus
Nargėla, dirbantis Vilniaus Santariš-
kių klinikose, patvirtino, kad jo pa-
ciento inkstų vėžys neapleidžia. Iš-
bandžius ne vieną gydymo metodą, iš

jų ir kriopterapiją, kuri 88-
erių V. Adamkui buvo taikyta
Jungtinėse Amerikos Valsti-
jose, įveikti ligos nepavyksta.
Dėl to nuspręsta sergantį inks-
tą pašalinti.

Prezidento V. Adamkaus
inkste vėžio pažeistų ląstelių
buvo aptikta prieš trejus me-
tus. Taikyta chemoterapija,
inksto užšaldymo procedūros.
V. Adamkus jau jautėsi pa-
sveikęs ir nugalėjęs ligą.

Kas pusę metų Preziden-
tui tikrinantis sveikatą, o tai
daryti jis nuoširdžiai patarė vi-
siems Lietuvos žmonėms, šį
pavasarį nustatyta, kad liga
vėl atsinaujino. Kadangi jau iš-
bandyti visi gydymo metodai,

nuspręsta inkstą pašalinti. Operacija
numatyta birželio 4 dieną.

Sveikinimai naujam Latvijos prezidentui
Vilnius (ELTA) – Lietuvos Res-

publikos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė savo ir visų Lietuvos žmonių
vardu pasveikino išrinktąjį Latvijos
Respublikos prezidentą Raimondą Ve-
juonį.

Naujajam Latvijos prezidentui ša-
lies vadovė palinkėjo sėkmės ir iš-
minties einant svarbias ir atsakingas

pareigas.
Birželio 3 d., trečiadienį, susuma-

vus Latvijos Seime surengto penktojo
šalies prezidento rinkimų rato rezul-
tatus, paaiškėjo, kad naujuoju šalies va-
dovu tapo Latvijos žaliųjų ir valstiečių
sąjungos iškeltas kandidatas, Latvijos
gynybos ministras R. Vejuonis. Jis su-
 rinko 55 parlamentarų balsus.

Rusijos filmas sukėlė pasipiktinimus

Praha 1968 metais. Scanpix nuotr.

Prez. V. Adamkus. A. Aleksandravičiaus nuotr. 
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Baigiamas dar vienas didingas projektas Ukrainiečiai boikotuoja rusiškus produktus

Iš Ukrainos parduotuvių
lentynų dingsta rusiškos
prekės. Prekybos tinklai

prašo tarptautinių kompanijų
importuoti prekes išskirtinai
iš gamyklų Europoje, arba
stengiasi rusišką produkciją
pakeisti vietine. Gamintojai
yra linkę prisitaikyti. Negel-
bėja ir milžiniškos, nematyto
dydžio nuolaidos. Pranešama,
kad kai kuriuose prekybos
centruose šios prekės išdėlio-
tos atskirose lentynose.  Šis
boikotas – Rusijos ekonomikai
dar vienas itin skaudus kirtis. 

Rusiškų prekių boikotas
Ukrainoje prasidėjo dar praėjusiais metais. Jas parduoti yra sunku, todėl par-
duotuvės stengiasi jų ir neįsigyti.

„Pakko Holding”, valdančio prekybos tinklus „Vopak” ir „Pakko”, ge-
neralinis direktorius Olegas Merčenka sakė, kad išsiuntė prašymą tarp-
tautinėms kompanijoms tiekti produkciją iš gamyklų Europoje, o ne Rusijoje.
„Dauguma jų sutiko. Pavyzdžiui, kramtomoji guma ‘Orbit’, kuri parduoda-
ma mūsų parduotuvėse, yra gaminama Lenkijoje”, – sakė jis.

Prieš dvejus ar trejus metus iš 15 tūks. prekių apie 2–3 tūkst. būdavo ru-
siškų, tačiau jų dabar liko vos 200–300.

„Metro Cash & Carry Ukraina” direktorius Martin Schumacher pa-
tvirtino, kad pirkėjai rusiškas prekes pakeičia produktais iš kitų valstybių
ir tiekėjai atsisako rusiškų produktų.

„Mes sulaukiame daug klientų skambučių – jie nori žinoti, kaip atskir-
ti rusišką produkciją. Būta atvejų, kai produkcija buvo grąžinama, nes ru-
siška prekė buvo pažymėta tarptautiniu barkodu”, – sakė vienas didžiausio
Ukrainos maisto prekybos tinklo vadybininkas, norėjęs likti anonimu.

Rusiškų prekių boikotas yra susijęs su keliais dalykais. Svarbiausia prie-
žastis yra politinė – Krymo aneksija ir Rusijos karas Rytų Ukrainoje. Ukrainos
valdžia laiko Rusiją šalimi agresore. Tai lemia ir radikalesnį visuomenės po-
žiūrį į rusus ir jų produktus. Prekybos centruose, stovėjimo aikštelėse ir ki-
tur buvo masiškai dalinami lankstinukai su nuorodomis, kaip prekybos cent-
ruose išsirinkti „teisingas” (Europoje pagamintas) prekes.

Šiuos teiginius patvirtina ir statistika. 2013 metais į Ukrainą iš Rusijos
buvo įvežta prekių už 23 mlrd. dolerių, o 2014 metais jau tik už 11,2 mlrd. do-
lerių. Per pirmus šių metų keturis mėnesius iš Rusijos buvo nusipirkta pro-
duktų tik už 2,1 mlrd. dolerių. Iš to galima daryti prielaidą, kad šiemet im-
portas iš Rusijos bus dar menkesnis nei pernai. Pavyzdžiui, užpernai į Uk-
rainą buvo įvežta arbatos už 43 mln. dolerių, pernai – 29,6 mln. dolerių. Pa-
našiai smunka ir kitų prekių importas iš Rusijos.

Rusams padidinti pardavimus nepadeda ir nuolaidos. Rusiškos arbatos
prekybos centruose Ukrainoje galima nusipirkti 25–30 proc. pigiau, tačiau tai
situacijos negerina. Dviejų prekybos tinklų direktoriai pranešė, kad per ke-
turis šių metų mėnesius jie pardavė vidutiniškai triskart mažiau produkci-
jos nei per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį.                            15 min.lt

Elektros jungties „NordBalt” kabelis – jau prie Švedijos krantų. Nors visą jo tie-
simą planuojama baigti iki metų pabaigos, anot bendrovės „Litgrid” vadovo Dai-
vio Verbicko, rinka jau planuoja pigesnės elektros srautą ir rengiasi būsimiems
pokyčiams. 

Pasak projektą įgyvendinančios „Litgrid” vadovo, kada paskutinieji kabelio
metrai iš laivo guls į dugną, priklausys tik nuo oro sąlygų. „Laivas stovi
ir laukia tinkamų oro sąlygų. Kai jos bus, maždaug 2,2 km ilgio kabelį pa-

guldys jūros paviršiuje ant specialių pagalvių, kurias po truputį nuiminėjant
kabelis iš lėto grims į dugne esančią specialiai paruoštą tranšėją, kur bus su-
jungtas su kabeliu, vedančiu iki žemyninės dalies”, – pasakojo Daivis Verbic-
kas.

Nors nutiesus 400 kilometrų kabelį jūros dugnu jį dar reikės įkasti į smė-
lį ar uolėtose vietose užpilti specialia skalda, „Litgrid” skaičiavimu, jau atlik-
ta 90 procentų projekto darbų.

Iki gruodyje numatytų pabaigtuvių abiejose pusėse – Švedijoje ir Lietuvoje
– bus įrengtos ir elektros skirstyklos, transformatorinės. Beveik prieš pusme-
tį baigta ir jungties veiklai būtina nauja elektros linija tarp Klaipėdos ir Tel-
šių.

Ekspertai skaičiuoja, kad dėl gausių pigios elektros šaltinių Skandinavi-
joje per Švediją importuojama energija bus maždaug 10–15 proc. pigesnė. Todėl
būsimiems rinkos pokyčiams jau rengiasi ir elektros energijos tiekėjai.

„Mes visada pardavinėjame tarsi lūkesčius, tarsi ateitį, nes elektra nėra san-
dėliuojama. Bet kuriuo atveju, mes, modeliuodami, kokios bus kainos 2016 me-
tais, įtraukėme ir galimų jungčių su Švedija ir Lenkija naudą. Kainodaroje tai
atsispindi žemesnėmis kainomis 2016 metams”, – pasakojo „Elektrum” parda-
vimų direktorius Martynas Giga.

„Prieš porą mėnesių skaičiavome, žiūrėjome, kaip rinkos dalyviai prog-
nozuoja elektros kainas, tai matėme apie 12 proc. mažėjimą didmeninėje rin-
koje. Vakar kaip tik su analitikais vėl diskutavome – kaina dar sumažėjo. Tai
– kaip gyvas organizmas, nuolat kinta. Bet viena aišku – visi tikisi kainos ma-
žėjimo”, – sakė D. Verbickas.

Ekspertai sutaria – nutiesus strategines jungtis, kaina rinkoje gali keistis
ne tik dėl pigesnės importuojamos energijos, bet ir dėl didėjančio tiekimo pa-
tikimumo. Mat šią riziką irgi dengia vartotojai – ji įskaičiuojama į galutinę kai-
ną. Abu elektros tiltai į Švediją ir į Lenkiją turi pradėti veikti metų pabaigoje.

Aurelija Malakauskaitė, lrt.lt

Taksi keleiviams Vilniuje nebeprireiks piniginės

Lietuva – vis dar grynųjų pinigų šalis

Mobilioji programėlė, suteikianti
galimybę atsiskaityti už kelionę
vos spustelėjus simbolį ekrane –

jau realybė Lietuvoje. Užuot piniginėje ieš-
koję grynųjų ar traukę iš jos banko korte-
lę, taksi keleiviai jau turi alternatyvą. Dar
labai naują atsiskaitymo būdą „In-App pa-
yment” estų kompanija „Taxify” pastarąjį
mėnesį pristato net dešimtyje šalių, tarp jų
– ir Lietuvoje. 

Programėlę sukūrusi estų kompanija
vysto ambicingus planus tolimesnei plėtrai. „Taxify” pernai buvo pripažinta
geriausia mobiliąja programėle Estijoje, jos kūrėjams suteikta galimybė šie-
met atstovauti šaliai prestižiniuose „World Summit Award Mobile” apdova-
nojimuose – tai tik keli iš veržlios kompanijos pasiekimų pastaraisiais metais.

Lrt.lt 

Lietuvos gyventojų finansiniai įpročiai sparčiai keičiasi – šių metų sau-
sį-balandį, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, atsiskaitymų mo-
kėjimo kortelėmis padaugėjo 30,1 proc., o atsiskaitymų kortelėmis apy-

varta išaugo beveik penktadaliu, rodo DNB banko duomenys. Tačiau net ir da-
bar Lietuva – vis tiek grynųjų šalis. 

„Tik 30 proc. pajamų gyventojai išleidžia atsiskaitydami kortelėmis, o li-
kusią dalį išsigrynina. Pagal šį rodiklį gerokai atsiliekame nuo kaimynų. Pa-
vyzdžiui, Latvijoje kortelėmis išleidžiama apie 41 proc., o Estijoje – 55 proc.
pajamų”, – pastebėjo DNB banko valdybos narys ir prezidento pavaduotojas
Šarūnas Nedzinskas.

Pasak Š. Nedzinsko, atsiskaitymų kortelėmis skaičius ypač išaugo nuo šių
metų pradžios, įvedus eurą. Klientai įvertino kortelės privalumus – atsiskaitant
nereikia skaičiuoti grąžos, nebūtina turėti daug smulkių monetų, kurių skai-
čius po euro įvedimo piniginėse gerokai išaugo.

DNB banko duomenimis, vis daugiau prekybos ir paslaugų vietų sutei-
kia galimybių atsiskaityti ne vien grynaisiais pinigai, bet ir kortele. Pavyz-
džiui, šių metų kovą DNB įrengtų mokėjimo kortelių skaitytuvų skaičius pre-
kybos ir paslaugų vietose siekė daugiau nei 5,1 tūkst. – 56 proc. daugiau nei
pernai tuo pačiu metu. Lrt.lt 

VersLo n auJienos

euro ir kitų valiutų santykiai (2015 metų birželio 4 d. )

1 USD (JAV doleris) – 0,90 EUR
1 AUD (Australijos doleris) – 0,70 EUR
1 CAD (Kanados doleris) – 0,72 EUR
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,37 EUR
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,64 EUR

Lietuva-Švedija elektros jungtis. ,,Facebook” iliustr. 

Parduotuvių lentynos.          AFP/„Scanpix” nuotr



Miuncheno lietuvių stovyklai ir gimnazijai. Tada Ra-
mojus jau turėjo gerą draugą – Mindaugą Tomkų.
Nors aš buvau aukštesnėje klasėje, man buvo labai
malonu su jais draugauti, nes jų kompanijoje buvo
įdomu diskutuoti apie politiką ir kultūrą, lankytis
muziejuose…”, – pasakojo profesorius, pajuokavęs,
kad jų trijulė buvo vadinama „trimis antenomis”, mat
buvo aukštesni už kitus. Vėliau Vaicekauskas ir Ka-
šuba atsidūrė Čikagoje. Tomkus liko New Yorke. Ne-
žino tiksliai, kada iš Vaicekausko tapo Vaičiu, tik pri-
simena, kad University of  Illinois – Navy Pier jis daž-
niau buvo vadinamas Ramojumi. Vėliau, kaip ir dau-
gelis studijuojančių lietuvių, persikėlė studijuoti į Ur-
bana, IL. Tai buvo 1953 metai. „Urbanoje studijavo-
me įtemptai, atsipalaidavimui dažnai žaisdavome te-
nisą. Ramojus nebuvo baliauninkų sąrašuose, bet visi
siekė su juo pabendrauti intelektualiai, ieškojo jo pa-
tarimų inžinerijos problemose”. 

Po Urbanos studijų bičiuliai nesimatė apie 25 me-
tus ir vėl susitiko Lemonte. Dr. Romas Kašuba sakė
buvęs tikras, jog Ramojus įsilies į akademinį pasaulį.
Jis turėjo talentą technikai, tolerancijos ir sėkmin-

go profesoriaus mąstymą, tačiau pasirinko inžinie-
riaus kelią. Jo nuomone, tai buvo didelis nuostolis
akademijai, bet kartu ir didelis laimėjimas inžine-
rijai, nes atliko daugybę svarbių projektų, yra už-
registravęs kelis patentus. Dr. R. Kašubos nuomone,
šv. Petras, įvertindamas Ramojaus sugebėjimus, pa-
kvietė jį dėstyti mechaninę inžineriją Dangiškajame
universitete. Kalbėto jas išreiškė padėką ir mate-
matikos mokytojui Kaziui Vaicekauskui, Ramojaus
tėvui, už rūpestingumą juos mokant Miunchene.

Jonas Variakojis pristatė Ramojaus nueitą gy-
venimo kelią. Įžanginiame žodyje jis pabrėžė, kad Ra-
mojus buvo gabus, talentingas, išradingas, kūrybin -
gas ir visuomeniškas. Jo nueitas turiningas ir pras -
mingas   gyvenimo  kelias  yra pavyzdys visiems ir
atei nančioms kartoms. Jųdviejų draugystė prasidėjo
Čikagoje, University  of  Illinois Navy Pier.

Ramojus gimė 1932 m. Kaune. Vaikystėje gyve-
no Palangoje, Klaipėdoje ir Švėkšnoje, pas grafus Pla-
terius. Vasaras praleisdavo savo mamytės ūkyje
Rietave. 1944 m. su tėveliais ir broliu Vaidotu pasi-
traukė į Vokietiją. Gyveno Miuncheno DP stovyklo-
je. Čia Ramojus lankė gimnaziją, kurioje jo abu tėvai
mokytojavo. Į JAV Ramojus atvyko 1949 m. Penn-
sylvanijoje baigė gimnaziją ir netrukus atvyko į Či-
kagą. Nuo jaunystės mėgo gamtą, paukščius ir norėjo
studijuoti meną, nes mokėjo gražiai piešti, tačiau pa-
sirinko praktiškesnę sritį – mechanikos inžineriją.
Įstojo į University  of  Illinois, dvejus metus lankė
Navy Pier ir pusantrų metų – Urbana-Champaign, įsi-
gydamas bakalauro laipsnį. Čia jau reikia pabrėžti
Ramojaus kalbų gabumus. Jis išlaikė vokiečių kal-
bos egzaminus, gavo papildomus kreditus ir su-
trumpino bakalauro studijas puse metų. Studijas tęsė
Illinois Institute of  Technology Čikagoje, kur įsigi-
jo magistro laipsnį iš mechanikos inžinerijos.

Nuo jaunystės Ramojus mėgo kalbas, tad pats iš-
moko vokiečių, ispanų, italų, net lotynų, rusų, pran-
cūzų ir graikų, neskaičiuojant lietuvių ir anglų. Skai-
tė knygas originalo kalba. Dirbo įdomų darbą, susi-
jusį su naujais mechanikos išradimais ir patobuli-
nimais „Duchossois Industries” kompanijoje. Dirbo
„Principal Engineer” ir „Stress Analyst” JAV ka-
riuomenės kontraktų projektuose. Ramojus su-
konstravo tobulą pašto rūšiavimo mašiną, padarė pen-
kis išradimus, kurie buvo patentuoti.

Po 31 metų darbo išėjo į pensiją. Dar 10 metų kon-
sultavo įvairiose bendrovėse. 1993 m. Vilniaus uni-
versitete vieną semestrą dėstė mechanikos inžinerijos
kursą magistrantams.

Ramojus turėjo daug visokių idėjų ir projektų.
Viena jo idėjų, pareikalavusių didelio talento ir su-
gebėjimo, buvo burinis laivas, kurį Ramojus pats pro-
jektavo ir statė. Tai buvo 141/2 pėdų burinis šedev-
ras, kuriuo jis buriuodavo Michigano ežere. Jis pui-
kiai žinojo buriavimo techniką. Vėliau įsigijo 30 pėdų
burinį laivą, kuriuo 10 metų buriavo su žmona Aldona
ir draugais. Yra perplaukę skersai ežerą iki New Buf-
falo, Michigan, uosto ir grįžę atgal.
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NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Netektis visuomet yra skausminga. Ypač ši. Neten-
kame žmonių, kurie mums brangūs, patys svar-
biausi. Sielvartas – neišvengiamas netekčių paly-
dovas. Tai natūrali žmogaus reakcija. Mirusiųjų pa-
gerbimo diena bent trumpam sustabdo gyvenimo
tempą, primena, kad jis yra baigtinis, kad visi šiame
pasaulyje esame pakeleiviai. Nejučia susimąstome,
kurioje gyvenimo traukinių stotelėje ir mes turėsi-
me išlipti. Tai diena, kuri grąžina į prisiminimus apie
tuos, kurių netekome. Tai diena, kuri skatina pa-
galvoti ir apie tai, kaip gyvename patys. Mintys apie
amžinybę ir baigtinumą, apie būtį ir nebūtį, tikiu, pa-
daro mus truputį geresnius ir atidesnius vieni kitiems
ir sau, trumpam suvienija.

Su a. a Ramojum Pranu Vaicekausku-Vaičiu at-
sisveikinome 2015 m. gegužės 9 d. Lemonte,
Pal.  J. Matulaičio bažnyčioje. Šv. Mišias au-

kojo šios misijos direktorius, administratorius
kun. Algimantas Baniulis. Gausiai susirinkusi vi-
suomenė, pilnutėlė bažnyčia rodė, koks svarbus, iš-
kilus žmogus buvo a. a. Ramojus. Šv. Mišių metu gie-
dojo solistė Genovaitė Bigenytė, akompanavo mu-
zikė ir misijos choro vadovė Jūratė Grabliauskienė.
Vieną giesmę kartu su soliste giedojo Aldonos Vai-
tienės anūkė Izabelė.

Po šv. Mišių Aldona Vaitienė padėkojo taip
gausiai susirinkusiems ir pakvietė į atsisveikinimo
pietus, kurie buvo surengti PLC didžiosios salės va-
karinėje dalyje. Šiuose pietuose dalyvavo apie 100
žmonių, ir tai tik trečdalis visų dalyvavusiųjų šv. Mi-
šiose. 

Buvo pristatyti atsisveikinime dalyvaujantys
Ramojaus Vaičio artimieji giminės: Ramojaus dėdė
Viktoras Jautokas su žmona Rūta, Renata ir Regi-
na Stanislovaičiai iš Minneapolio, Judita Fabijo-
naitė-Stanislovaitienė, Aldonos Vaitienės pussese-
rė Kristina Kucetto, Aldonos dukra Aleksandra  bei
anūkai – Nemunas ir Izabelė.

Aldonos Vaitienės žodžiais, mes čia susirinko-
me ne gedėti, ne verkšlenti, to Ramojus nebūtų no-
rėjęs, susirinkome pasidalinti gražiais prisimini-
mais apie kartu nueitą gyvenimo kelią. Ji perskai-
tė iš Lietuvos gautą Leono ir Reginos Narbučių laiš-
ką. „Kai pagalvoji apie Ramojų, užlieja prisimini-
mų jūra, prisiminimai dar nuo studentavimo laikų.
Bet labiausiai įstringa neseni susitikimai Lietuvoje,
tos praleistos akimirkos Teatro gatvėje. Labai gerai
prisimenu tą dieną, kai Ramojus paprašė perrašy-
ti jo sukurtą kompoziciją savo mylimajai – ‘Aldonos
valsas’. Ramojus – kompozitorius? Taip, ir kompo-
zitorius, ir inžinierius, ir lingvistas. Taigi, vasara
ateis, Aldona sugrįš, tik Ramojaus nebebus su mu-
mis. Bet ar iš tiesų? Pasvarstykime, kas yra drau-
gystė, kas yra meilė, kas yra artumas šeimoje šv. Au-
gustino žodžiais: Meilė neišnyksta.
Mirtis nieko nereiškia, aš tik perėjau
į gretimą kambarį. Aš esu aš. Va-
dinkit mane tuo vardu, kuriuo vi-
suomet vadinot. Kalbėkit su manim,
kaip visados kalbėjot. Nebūkite iš-
kilmingi ar liūdni, juokitės iš to,
kas mane visados prajuokindavo.
Šypsokitės, galvokite apie mane,
melskitės už mane… Gyvenimas reiš-
kia viską, ką reiškė iki šiol. Siūlas ne-
nukirptas. Kodėl aš turėčiau būti
anapus jūsų minčių, ar vien todėl,
kad esu anapus jūsų regėjimo? Aš
nesu toli – tik kitoje kelio pusėje”.

Gražiais, įdomiais prisimini-
mais  iš Vokietijos lagerio laikų
apie jaunystės dienas pasidalijo jo
gimnazijos draugas profesorius dr.
Romas Kašuba. Išreiškęs savo šei-
mos giliausią atjautą Aldonai ir vi-
sai plačiai Vaičių ir Vaicekauskų gi-
minei, profesorius R. Kašuba padė-
kojo už suteiktą garbę pasidalinti
prisiminimais. Draugiškas, malo-
nus, kultūringas, visuomet ramus,
atidus kitam, garbingas. Toks buvo
Ramojus. „Su si pažinome 1945 m.,
rugpjūčio mė nesį, formuojantis

Atsisveikinome su amžinybėn išėjusiu R. Vaičiu

R. Vaitys buvo ilgametinis org. ,,Vaiko vartai į mokslą”
iždininkas.

Tarp daugybės R. Vaičio pomėgių – ir tautiniai šokiai. 2002 m. ,,Grandies”  koncerto akimirka. ,,Draugo” archyvo nuotraukos
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Ramojus turėjo didelių gabumų
muzikoje. Puikiai grojo akordeonu ir
pats kūrė muziką. Studijų metais, po
pamokų mokslo draugus prablašky-
davo grodamas akordeonu klasikinės
muzikos ištraukas iš operos „Aida”,
Rossini operų uvertiūras ir t. t. Sukū-
rė ir savo kompozicijų. Lietuvoje Dva-
riono muzikos mokyklos pedagogas
muzikas Petras Garšva Ramojaus kom-
poziciją pritaikė pianinui. Leono Nar-
bučio ir dviejų pianistų dėka Ramojaus
kompozicija buvo įrašyta į kompaktinį
albumą. Paminėtinos jo kelios kompo-
zicijos – tai „Aldonos valsas” ir „Lais-
vės daina” – kompozicija Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimui paminėti.
Lietuvos poetė šiam veikalui parašė žo-
džius, Lietuvos nacionalinis radijo ir te-
levizijos orkestras su choru ją įdaina-
vo ir atlieka Lietuvoje.

Ramojus buvo veiklus Santaros-
Šviesos organizacijoje. Mokslo ir kūry-
bos simpoziumuose buvo organizatorius
ir prelegentas. Organizacijoje  „Vaiko
vartai į mokslą” 12 m. ėjo iždininko pa-
reigas. Priklausė tautinių šokių an-
sambliui „Grandis”. Su juo šoko Ame-
rikoje, Kanadoje ir 2003 m. Lietuvoje. 

Ramojus mėgo istoriją, geografiją,
archeologiją. Mėgo keliones ir aplankė
daug šalių. Pastaruosius 6 metus stu-
dijavo teologijos pranašystes. Tėvo A.
Saulaičio Šv. Rašto pamokose Ramojus
dėstė Dievo pranašystes.

Jonas Variakojis sakė esąs dėkin-
gas likimui už tokį artimą ir nuoširdų,
talentingą draugą. Savo ir šeimos var-
du išreiškė nuoširdžią užuojautą žmo-
nai Aldonai, jos dukrai, anūkams, sū-
nui Tomui ir jo šeimai bei visai Vaice-
kauskų giminei. 

Kelis žodžius tarė Irena Grigai-
tienė, kuri su Ramojum ir jo pirmąja
žmona Giedre kartu išgyveno daug ir
džiaugsmingų, ir skaudžių valandų.
Ji papasakojo, kad jų draugystė užsi-
mezgė seniai ir tęsėsi daugiau kaip 50
metų. Ji yra sūnaus Tomo krikštamo-
tė. Šeimos kartu augino vaikus, vežė
juos į mokyklas, skautų iškylas, kitus
renginius. Giedrę pasiglemžė netikėta
liga. Tai buvo didelis skausmas Ra-
mojui, sūnui Tomui, bet gyvenimas
ėjo toliau. Su Ramojumi jie susitikda-
vo Lemonte kiekvieną sekmadienį,
kartu dalyvaudavo „Vaiko vartai į
mokslą” organizacijoje. Jų draugystė
nenutrūko ir į Ramojaus gyvenimą at-
ėjus žmonai Aldonai. 

Aldona Vaitienė, padėkojusi drau-
gams už gerus žodžius, dėkojo Dievui,
kad leido jai su Ramojumi kartu išgy-
venti laimingus 27 metus. Pabaigai pa-
dainavo jų abiejų mėgstamos dainos ke-
lis punktelius, kuriuos ji paskyrė Ra-
mojui: „Jau nėr tavęs šalia, jau tu toli,
noriu papasakot tau vienam, kas manoj
širdy…” 

Aldoną Vaitienę visados matome
linksmą, kupiną energijos, visados po-
zityviai galvojančią, tad dar labiau ją
įvertiname, kad ji su tokiu atsidavimu
priėmė Dievo valią. Tik giliai tikintis
žmogus gali taip susitaikyti su viskuo,
kas skirta. Yra žmonių, kurie negali
verkti, bet tai nereiškia, kad jie nesisie -
loja. Sakoma, kad besišypsančios akys
daug daugiau kenčia, negu ašarotos.
Taip galima pasakyti ir apie Aldoną. 

Gedulingus pietus palaimino kun.
Algimantas Baniulis, kuris pasidžiau-
gė ramiu, pakiliu atsisveikinimo su ve-
lioniu renginiu, organizuotumu, nuo-
širdumu dvelkiančiais prisiminimų
žodžiais: „Tegul Dievas laimina jus vi-
sus ir Dievo malonė tegul mus globoja
ir veda”. 

Ramojus Vaitys į amžinybę iške-
liavo 2015 m. balandžio 15 d. Highland
Parke, Il. Bus palaidotas Lietuvoje,
Rietavo kapinėse. Ilsėkis ramybėje.

„Bel Canto”: gražaus dainavimo beieškant... 

Vilniaus mokytojų namų mišrus choras „Bel Canto”
(vadovas Artūras Dambrauskas) – tai grupė 2009 m. su-
sibūrusių neprofesionalų, turinčių ilgametę chorinio
dainavimo patirtį įvairiuose Lietuvos choruose. Dabar ko-
lektyvas yra gerokai išaugęs: šiandien jų,  muzikos mėgėjų
tikrąja ir gražiąja to žodžio prasme, savo laisvalaikį ski-
riančių kokybiškai ir maloniai veiklai – dainavimui, yra
jau per 60. Ir nors choro sudėtyje yra keletas profesiona-
lių muzikantų, visi jie
yra labai skirtingų
profesijų – nuo fizikų
iki „lyrikų”. Tai žmo-
nės, suvienyti bendrų
bruožų – ryškaus cho-
rinės muzikos intelek-
to, aukštos komandi-
nės vidinės kultūros
ir nuoširdumo. Vien
choristų pasirinktas
drąsus ir ambicingas
pavadinimas atsklei-
džia jų viziją ir daina-
vimo kokybės siekį:
dainininkai pasirengę
ilgam, nelengvam, ku-
pinam kūrybinių eks-
perimentų, atradimų
ir nuotykių keliui gra-
žaus dainavimo – Bel
Canto – beieškant.

Šis palyginti dar
gana jaunas choras –
nebe naujokas festiva-
lių bei konkursų are-
nose, jam jau gerai pažįstamas pergalės skonis. Apdova-
nojimų ypač gausūs treji pastarieji metai. 2013 m. lapkritį
„Bel Canto” laurus nuskynė tarptautiniame Stasio Šim-
kaus chorų konkurse Klaipėdoje, bene seniausias tradicijas
turinčiame Baltijos šalių chorų konkurse. Jis laimėjo pir-
mąją vietą mišrių chorų kategorijoje bei pelnė du spe-
cialiuosius apdovanojimus. 2013 m. gruodžio mėn. Lietu-
vos chorų sąjungos ir Lietuvos liaudies kultūros centro kas
ketverius metus organizuojamo pagrindinio Lietuvos
chorų konkurso finale tarptautinė vertinimo komisija „Bel
Canto” skyrė aukščiausią įvertinimą, jį paskelbdama ge-
riausiu mišriuoju choru Lietuvoje. Iš Rygos (Latvija)
2014 m. liepą parsivežtas prestižinės Pasaulio chorų olim-
piados aukso medalis. Šiame svarbiausiame pasaulio
chorinės muzikos konkurse choras dalyvavo pirmą kar-
tą ir Čempionų konkurse varžėsi vienoje sunkiausių –
šiuolaikinės chorinės muzi kos – kategorijų, kurioje galėjo
dalyvauti tik chorai, olimpiadoje pristatę specialiai jiems
parašytą naują kū rinį (Vytautas Miškinis chorui sukū rė
„I Am Here”). 

Taigi, drauge su kitais chorais iš viso pasaulio „Bel
Canto”  įsitvirtino geriausiųjų lygoje. Tačiau be šių ap-
dovanojimų, kolektyvo prizų skrynioje – ir „Aukso pa-
ukštė” „Naujai suspindusios žvaigždės” kategorijoje bei

pirmoji vieta tarptautiniame chorų konkurse Ohride
(Makedonija), ir kiti, tik dar labiau skatinantys jo jau-
natvišką entuziazmą ir didžiules kūrybines ambicijas. Per
tuos kelerius gyvavimo metus suspėta išleisti ir kom-
paktinių audio plokštelių, ir video įrašų. Sukurtas pro-
fesionalus kanalas Youtube interneto svetainėje. „Bel
Canto” pirmasis iš mėgėjų chorų Lietuvoje debiutavo pa-
saulinėse internetinėse muzikos įrašų parduotuvėse iTu-
nes bei Amazon. Surengta daugybė koncertų, į kuriuos ne-
tilpo visi norintys. Ir dar – kelionės, ta neatsiejama tobu-

lėjimo dalis. Viena iš jų – į Milano „Expo 2015” pasaulinę
parodą Italijoje, kur „Bel Canto” ir Vilniaus Šv. Kristofo-
ro kamerinis orkestras pakviesti liepos 15-ąją pasirodyti
svarbiausiame Lietuvos nacionalinės dienos renginyje. 

***
Bet artimiausiuose šių trijų chorų planuose – kelionė

už Atlanto. Liepos 3 d., penktadienį, 8 val. v. „Bel Canto”,
„Varpelis” ir „Viva Voce” lietuviškąją bei angliškai kal-
bančią Čikagos ir iš kitų valstijų bei šalių dainų šventėn su-
važiavusią visuo menę pakvies į įspūdingą St. James katedrą
(65 E Huron St., įėjimas – iš Wabash gatvės). Po erdviais jos
skliautais nuskambės V. Miškinio, R. Katino, G. Kuprevi-
čiaus, Nijolės Sin kevičiūtės, kitų kompozitorių kūriniai, pa-
lydėti mušamųjų bei elektroninės muzikos akompani-
mento. Tą vakar bus unikali proga išgirsti populiarios
dainos ,,Brolužis” aranžuotę. Atlikusi šį savo sukurtą kū-
rinį, Raminta Naujanytė, žinoma Bjelle sce niniu vardu, su
grupe PERU „Lietuvos talentų” konkurse 2011-aisiais lai-
mėjo antrąją vietą. Pasi ruoškite būti nustebinti – šių cho-
rų atlikimo stilius privers šiek tiek kitaip pažvelgti ir į tra-
diciškai suvokiamą chorinį kūrinį, ir į liaudies dainą. Dau-
giau informacijos rasite ir bilietus nusipirksite apsilankę
šventės interneto svetainėje dainusvente.org.

Lietuvos chorus priglaus St. James katedros skliautai 
Atkelta iš 7 psl.

Vilniaus mokytojų  namų mišrus choras ,,Bel Canto”.



nes ligos sukėlėjas Bacterium Borrella
Burgdorferi aptinkamas erkių žarnyne.
Kad bakterija patektų į žmogaus ar gy-
vūno organizmą reikia, kad erkė siurb-
tų kraują ne trumpiau kaip 36–48 val.
Tad, jei įsisiurbusi erkė greitai aptin-
kama ir ištraukiama – nuogąstauti
dėl Laimo ligos nereikėtų.

Laimo liga

Ši liga yra paplitusi tiek Europoje,
tiek Amerikoje. Ligos požymiai gana
įvairūs. Ligos inkubacinis periodas
(laiko tarpas nuo bakterijos pateki-
mo į organizmą iki pirmųjų ligos po-
žymių) yra nuo 2 dienų iki 6–9 mėn.
Pradinėje ligos stadijoje atsiranda
,,klajojanti raudonė” (lot. Erythema
migrans), tai – įvairių formų į šonus
plintanti rausva dėmė, kurios kraštai
yra ryškiai raudoni, o centras – švie-
sesnis (nors kartais būna ir atvirkš-
čiai). Toliau gali atsirasti sąnarių pa-
tinimai, sąnarių, raumenų skausmai,
bendras negalavimas, galvos skaus-
mai, akių uždegimai. Po 4–6 savaičių
eritema dažniausiai išnyksta, bet, jei
liga negydoma, išlieka sąnarių, širdies,
nervų sistemos pakenkimai. Laiku
nustačius ir gydant antibiotikais, Lai-
mo liga sėkmingai išgydoma.

Kaip pašalinti įsisiurbusią erkę?

Geriausiai įsisiurbusią erkę  ša-
linti gydymo įstaigoje, bet, jei nėra ga-
limybės, galite ištraukti patys. Patar-
tina naudokite gumines pirštines.  Pin-

cetu (jei neturite pinceto naudokite po-
pierių) suimkite erkę už galvos, kuo ar-
čiau odos, ir iš lėto traukite. Nedarykite
sukamųjų judesių, nes gali nutrūkti er-
kės galva ir pasilikti odoje. Nesuspaus -
kite erkės pilvelio, nes užkrėstą žar-
nyno turinį galite išvirkšti į įkandimo
žaizdelę. Ištraukę erkę įkandimo vietą
nuplaukite muilu, dezinfekuokite  al-
koholiu arba jodu. Taip pat dezinfe-
kuokite rankas, jei nenaudojote pirš-
tinių. Jei erkės kūnas nutrūksta, o
galva pasilieka odoje, bandykite ją iš-
traukti su pincetu, bet, jei tai nepavyks -
ta, per daug nerimauti nereikia, nes
galvutę, kaip svetimkūnį, organizmas
pats pašalins.

Negalima įsisiurbusios erkės tep-
ti aliejumi, įvairiais tepalais, nagų
laku, deginti degtukais tikintis, kad ji
uždus ir bus lengviau ją pašalinti. Nu-
statyta, kad tai tik pablogina situaciją,
nes erkės pradeda gaminti daugiau
seilių ir taip  paskleidžia daugiau in-
fekcijos sukėlėjų.

Jei po keleto dienų ar  savaičių at-
siras rausvas bėrimas, būtina kreiptis
į gydytoją.

Kaip apsisaugoti nuo erkių?

Jei jūs gyvenate ar atostogaujate
miškingose vietose, kur pasitaiko er-
kių, o taip pat jų pernešamų pavojingų
ligų, privalote pasirūpinti savo, vaikų
bei keturkojų augintinių saugumu.

� Vaikščiokite tik pažymėtais ta-
kais, stenkitės laikytis tako vidurio, ne-
vaikščiokite stirnų takais.

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Atšilus orams atbunda visa gamta, o
kartu su ja  įvairūs gyviai bei vabz-
džiai. Vieni iš jų yra erkės, kurios plati-
na sunkių ligų, tokių kaip erkinis ence-
falitas, Laimo liga, sukėlėjus. Kokios
tai ligos, kaip jomis užsikrečiama, kaip
elgtis erkei įsisiurbus bei kaip apsisau-
goti nuo jų, pabandysiu trumpai ap-
žvelgti.

Erkės. Kas tai?

Erkės (lot. Acari) – 2–4 mm dydžio
vabzdžiai, priklausantys voragyvių
klasei (Arochnida). Erkių yra apie 850
rūšių, bet tik 8 iš jų pavojingos, t. y. gali
būti virusų ir bakterijų nešėjos. Erkės
skirstomos į dvi pagrindines grupes:
kietąsias ir minkštąsias. Kietosios er-
kės yra paplitusios nuo Arkties iki
Antarkties, o minkštosios – tropikuo-
se ir subtropikuose. Kietųjų erkių pa-
vadinimas kilo nuo jų turimo kieto sky-
delio ant nugaros. Minkštosios erkės to-
kio skydelio neturi. Lietuvoje yra dau-
giau paplitę miško arba taip vadinamos
šunų erkės, kurios yra rudos spalvos ir
žymiai didesnės nei Amerikoje papli-
tusios stirninės erkės – juodomis ko-
jomis, rausvai rudos spalvos, 3–5 mm
dydžio.   

Vidutiniškai erkės gyvena 3–6 me-
tus ir minta tik žmogaus ar kitų gy-
vūnų krauju. Prisisiurbusi kraujo erkė
gali išgyventi net iki 10 metų. Jei erkės
negauna kraujo – žūsta, bet kai kurios
gali išgyventi be kraujo net metus.   

Erkių aktyvumas

Erkių aktyvumo laikotarpis pri-
klauso nuo temperatūros ir drėgmės.
Pavasarį jos pradeda judėti esant 5–7
laipsniams šilumos. Erkės paprastai
būna aktyvios nuo gegužės iki rugpjū -
čio mėnesio, bet  pasitaiko erkių įkan-
dimai  ir spalio mėnesį. Šiltos žiemos
erkėms sėkmingai leidžia sulaukti pa-
vasario.

Erkės gyvena žolėse, krūmuose, jos
neskraido, nešokinėja, neturi akių, o
artėjantį žmogų ar gyvūną pajunta iš
iškvepiamo anglies dvideginio ar pa-
sikeitusių oro srovių. Erkės tyko žolė-
je, iškėlusios pora kojelių,  pasiruošu-
sios bet kokia akimirka įsikibti į pra-
einantį žmogų ar kitą gyvūną. Jų įkan-
dimas yra neskausmingas, tai leidžia
joms nepastebimai siurbti kraują.

Kaip užsikrečiama?

Erkės platina daug ligų, iš kurių
gana pavojingos yra erkinis encefalitas,
Laimo liga. Iš rečiau pasitaikančių
ligų galima paminėti įvairias hemo-
ragines karštliges, o taip pat tuleria-
miją, anaplazmozę, erlichiozę, babe-
ziozę (serga šunys ir kiti naminiai gy-
vūnai).

Erkinio encefalito virusas daugi-
nasi erkių seilių liaukose, todėl  užsi-
krečiama erkei įsisiurbus į odą (ši liga
plačiau paplitusi Europoje). Užsikrės-
ti Laimo liga (borelioze) nėra lengva,
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� Vilkėkite šviesius rūbus, marš-
kinėlius ilgom rankovėm, ilgas kel-
nes sukiškite į kojines. Taip vilkėti
nėra patogu, ypač karštą dieną, bet tai
neleis erkei įsisiurbti į odą, o ant švie-
sių rūbų bus lengviau ją pastebėti.

� Grįžę iš miško ar parko apžiū-
rėkite rūbus ir kūną. Ypač atkreipkite
dėmesį į paausius, sprandą, pažastis,
pakinklius, kirkšnis – į šias vietas er-
kės mėgsta įsisiurbti. Išsišukuokite
plaukus, išsimaudykite po dušu (nesi-
maudykite, jei įsisegusi erkė, prieš tai
ją ištraukite). Jei vaikštinėjote su šu-
nimis, apžiūrėkite ir juos, radę erkes,
ištraukite. Rūbus pakabinkite negy-
venamoje patalpoje arba saulėtoje vie-
toje – sausame ore erkės trumpai gy-
vena.

Apsaugai nuo erkių naudojami
repelentai  – cheminės priemonės, ku-
rių veiklioji medžiaga yra dietilmetil-
benzamidas (angl. DEET),  atbaidantis
erkes. Šias priemones siūloma purkš-
ti ne tik ant rūbų, bet ir ant odos, tačiau
reikia atsiminti, kad jie patys yra tok-
siški, tad reikia juos atsargiai naudo-
ti. Ypač atsargiai naudoti vaikams,
pasirenkant žemesnės koncentracijos
priemones (10–30 proc.), purškiant sau-
goti, kad nepatektų į burną, akis, žaiz-
das. Nenaudoti kūdikiams. DEET yra
įvairių repelentų sudėtyje, ir juos  ga-
lima įsigyti purškalų, kremų, servetė-
lių, pieštukų pavidalu. Vieni iš daž-
niausiai naudojamų yra ,,OFF! Deep
Woods”, ,,Ben’s 100”. 

Apsisaugoti nuo erkių taip pat pa-
deda ,,Permethrin Premium Insect Re-
peliant”, kurio sintetinė veiklioji me-
džiaga Permethrin yra panaši chri-
zantemos žieduose randamą cheminę
medžiagą. Šia priemone  yra supurš-
kiami rūbai.  Taip apdorotų rūbų ga-
lima įsigyti ir parduotuvėse. Pramo-
niniu būdu apdoroti rūbai išlaiko ap-
saugą nuo erkių iki 70 skalbimų. Pa-
togu naudoti vaikams, vykstantiems į
stovyklą.

Nepamirškite pasirūpinti savo ke-
turkojų draugų apsauga. Siūloma kas-
dien patikrinti jų kailiukus, ir, radus
erkes, nedelsiant ištraukti. Erkių at-
baidymui galite įsigyti įvairių purš-
kalų, specialių apykaklių, lašų bei
kramtomųjų tablečių.  

Galima pasirinkti natūralius bei
saugesnius repelentus, kurie yra pa-
gaminti iš eterinių aliejų ir spirito. Jie
apsaugo nuo erkių taip pat, kaip žemos
koncentracijos DEET. Renkantis re-
pelentus ieškokite ant pakuotės užra-
šo ,,natūralus”  ar ,,ekologiškas”.

Namų sąlygomis galima pasiga-
minti apsaugos priemones iš  įvairių
eterinių aliejų, tokių, kaip arbatme-
džio, nimbamedžio, gvaizdikėlių, le-
vandų, citrusinių vaisių aliejaus, o
taip pat česnako. Siūloma vieną dalį
vieno iš šių aliejų sumaišyti su dviem
dalim vandens, suplakti ir naudoti
kaip purškalą ant odos bei rūbų. Čes-
naką patariama valgyti, bet jei jo ne-
mėgstate – dvi dideles skilteles česna-
ko sugrūskite ir užpilkite stikline šil-
to vandens. Atbaido erkes bei uodus.

Saugiai džiaukitės vasaros malo-
numais.

Paruošta remiantis: cdc.gov, wikipe-
dia.org, vivapets.com, alfa.lt, 15min.lt

Apsisaugokime nuo erkių



Šios knygos tikslas yra išsaugoti istoriją ir kultūrinį paveldą krašto, iš ku-
rio kilo Mažvydas, Donelaitis ir Vy dūnas, kur buvo išspausdinta pir ma lie-
tuviška knyga ir pirma lietuviška gramatika, krašto, kuriame kny  gos buvo
spausdinamos spaudos draudimo laiku ir knygnešių slaptai gabenamos
į Didžiąją Lietuvą. No rint pasiekti didesnį skaitytojų skai čių ši knyga yra
išleista anglų kalba.

Knygą išleido: Mažosios Lietuvos Fondas (MLF – JAV ir Kanada) ir Moks-
lo ir enciklopedijų leidybos centras (Vilnius), 2014. 656 puslapių, iliustracijos,
žemėlapiai, ISBN 978-5-420-01746-3  Knygos išleidimą finansavo MLF rėmė-
jai ir Lietuvių Fondas.

Knygą galite įsigyti ,,draugo” knygynėlyje.
Kaina – 50 dol.

Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., 
persiuntimas paštu – 5 dol. 

4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629;
tel. 773-585-9500; el. paštas: administracija@draugas.org

RENATA ŽIŪKAITĖ

Šį sekmadienį švęsime Kristaus Kūno ir
Kraujo šventę,  daugelyje pasaulio vie-
tų vyks eucharistinės procesijos. Jėzus
ostijos pavidalu keliaus miesto gatvė-
mis, kad pagautų nors vienintelį žvilgs-
nį, skubančių ir niekad jo neprisime-
nančių miesto gyventojų, kad meilės
spinduliais apgaubtų giliai purve įklim-
pusius ir akių į bažnyčią pakelti  nebe-
drįstančius. 

Jėzaus paliktas ženklas – duona,
permatomas paplotėlis, kuriame
Jis taip klusniai pasilieka per

kiekvienas šv. Mišias kunigui ištarus
Jo paties pasakytus žodžius per Pa-
skutinę Vakarienę: Mano kūnas tikrai
yra valgis, mano kraujas tikrai yra gė-
rimas (Jn 6, 55). Ir kitoje vietoje Jėzus
sako: Aš esu gyvybės duona! Kas ateina
pas mane, niekuomet nebealks, ir kas
tiki mane, niekuomet nebetrokš (Jn 6,
35). 

Jėzus palieka mums savo kraują
kaip ženklą savo neišmatuojamos au-
kos už sielų išganymą. Jo kraujas, pa-
sak Bažnyčios tėvų, yra kaip Jėzaus Su-
žadėtinio kraitis savo nuotakai Baž-
nyčiai. Viduramžiais legendinis paukš-
tis pelikanas, bado atveju persiplėšęs
krūtinę ir maitinęs savo vaikus krau-
ju,  buvo tapatinamas su Kristumi,
kuris taip pat per kiekvienas Mišias nu-
sileidžia pamaitinti bei sustiprinti
savo krauju savo draugų.

Kaip suvokti tokį paradoksą, –
argi gali duonos paplotėlyje tilpti Die-
vas su visa visata, mikro bei makro
kosmosu, argi gali Dievas taip nusiže-
minti iki visatos dulkelės žmogaus?
Žmogiškam protui tai nesuvokiama, ta-
čiau Dievui juk nėra ribų mylėti, Jo
Meilė skurdžiai žmogaus prigimčiai at-
rodo  kaip beprotybė. Dievas tampa
silpnas ir pažeidžiamas duonoje, Jis pa-

tikliai atsiduoda į mūsų rankas. 
Ši šventė dar kartą liudija – Kris-

 tus yra gyvas duonos ir vyno pavida-
luose ir kas nevertai valgo Kristaus
kūną ir kraują, užsitraukia sau pa-
smerkimą, rašo apaštalas Paulius. 

Kaip dažnai kai kuriose Europos ir
Amerikos bažnyčiose žmonės yra ska-
tinami priimti Komuniją be išpažinties,
nepasiruošus, nuryti ją  kaip kokią ku-
nigo siūlomą tabletę nuo skausmo. Ši-
taip artintis prie švenčiausio Sakra-
mento yra šventvagystė. Jėzus vėl iš
naujo yra paniekinamas jau žmonių
širdyse, per kunigų aplaidumą. Ko-
munija tarsi praranda savo sakralumą
ir prasmę, šitas ženklas jau nekalba
žmonių širdims.  Kai kuriose  bažny-
čiose Amerikoje  tai liudija ir atsainus
Švč. Sakramento dalintojų išrinkimas
bei ruošimas šiai didžiai bei atsakingai
misijai. 

Popiežius Pranciškus ragina eiti iš-
pažinties bent kartą per mėnesį. Krikš-
čionis vis labiau artėdamas prie Dievo,
kuris yra Šviesa, vis labiau mato savo
nuodėmingumą, tad dažną  išpažintį
diktuoja nesugadinta ir jautri jo sąži-
nė. Mūsų brolių ortodoksų požiūris yra
dar griežtesnis, jie privalo atlikti iš-
pažintį net 2–3 dienas prieš Komunijos
priėmimą, o geriausiai tą pačią dieną,
kai yra švenčiama eucharistija. 

Kunigas Juozas Zdebskis, kelis
kartus kalintas už vaikų katechizaciją,
jų ruošimą sakramentams, savo die-
noraštyje rašė: Neišeikime iš Bažnyčios
tuoj pat, priėmę šv. Komuniją! Pabūki-
me keliolika minučių, nors ir kaip sun-
ku būtų čia pasilikti. Tegul Jėzus mato
mūsų pastangas Jį suprasti ir pamilti,
bent pasakykime savo reikalus taip,
kaip sutiktam geram draugui tai pa-
sakome. Pasakykime Jam ir kitų rei-
kalus taip,  kad  Komunija  mus  moky-
tų kartu ir artimo  reikalais  gyventi –
artimą  mylėti,  jam atstovauti pas Jė -
zų. 
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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

Kristaus kūno 
ir kraujo iškilmė

ĮVAiRūS

„Concise encyclopaedia 
of Lithua nian Minor” 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali ang-
lų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savaitgaliais.
Tel. 773-940-5264.  

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo, ga-
limi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
773-615-5235.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo
pakeitimų. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-387-7232. 

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo pa-
keitimų pietvakariniuose rajonuose. Tel.
773-387-7232 arba 773-600-2887. Skam-
binti vakare nuo 8 val. v. iki 11:30 val. v.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Gali pakeisti savaitgaliais. Kar-
tu gali dirbti ir vyras. Tel. 708-691-6996. 

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu ar pakeitimų. Legalūs dokumentai, vai-
ruoja, patirtis.  Tel. 312-307-4619. 

� Profesionali, sąžininga moteris, turinti di-
delę slaugos darbo patirtį, legali, vairuojan-
ti automobilį, ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu Čikagoje ar jos
priemiesčiuose. Tel. 312-647-3208. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Galimi pakeitimai. Legalūs
dokumentai. Tel. 630-280-1347. 

Bronislavas Bikulčius, gyvenantis Arlington,  TX, atsidėkodamas
už kalėdinius atvirukus ir kalendorių atsiuntė 100 dol. Nuoširdžiai dėko-
jame už nuoširdžią paramą.

Aldona Simonaitis, gyvenanti Rockford, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo 100 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Ačiū, kad skaitote, ačiū, kad dosniai remiate mūsų
laikraštį.

Birutė Viskantienė, gyvenanti Los Angeles, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Nuoširdi padėka, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Angela Skladaitis, gyvenanti Lemont, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų parama padės skleisti lietuvišką
žodį išeivijoje.

Algirdas Saulis, gyvenantis Clarendon Hills, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad
remiate lietuvišką spausdintą žodį.
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mano VirtuVė Visi mėgsta kiną

Braškių pyragas

3 kiaušinių baltymai
2 arbatiniai šaukšteliai nutar-
kuotos citrinos žievelės
2 šaukšteliai citrinos sulčių
1 puodukas + 1 šaukštas cukraus
1,5 puoduko maltų migdolų (be
žievelės, paskrudintų)
6 puodukai šviežių braškių su la-
peliais
1 šaukštas kirsch 
3 šaukštai geros braškių uogienės

Įkaitinti orkaitę iki 325 F. Išplak-
ti baltymus, įmaišant citrinos žieveles
ir cukrų iki standžių putų. Atsargiai
įmaišyti migdolus. 9 colių skersmens
formą neaukštu kraštu patepti alieju-
mi (geriausiai naudoti purškiamą) ir
padėti ant pergamentu išklotos kepimo
skardos. Supilti tešlą, išlyginti pavir-
šių ir palikti 10 minučių. Iš pradžių,
apie 10 minučių, kepti vos vos praviroje
orkaitėje (0,5 colio – galima užkišti me-
dinį šaukštą). Po to sumažinti ugnį iki
300 F, uždaryti orkaitės dureles ir kep-
ti dar apie 25 minutes – kol kepinys įgy-
ja gražią rusvą spalvą ir sustandėja.
Išimti iš formos it atvėsinti. 

Dalį braškių perpjauti per pusę,
kitas supjaustyti išilgai į keturias da-
lis. Dubenyje braškes sumaišyti su
kirsch, cukrumi ir citrinos sultimis.
Palikti pusvalandžiui pastovėti (gali-
ma ir ilgiau, iki 2 valandų, retkarčiais
pamaišant). Nedideliame puodelyje
pašildyti uogienę, kol suskystės. Pa-
tepti ja migdolinę tešlą. Pagal kepinio
kraštą išdėlioti braškių puseles, vidurį
gražiai užpildyti smulkiau pjaustyto-
mis uogomis. Susidariusiu skysčiu
pašlakstyti braškes. Pyragą galima
valgyti tuoj pat arba leisti jam pasto-
vėti porą valandų, kad sultys susiger-
tų į tešlą. 

Šis nuostabus pyragas priminė
man kitą receptą – šokoladinio vynio-
tinio, kuriam pagaminti taip pat ne-
reikia miltų. Būtent dėl to jis nuosta-
biai drėgnas ir purus. Nesijaudinkite,
jeigu jis kiek suskilinės, kai jį vynio-
site, atrodys tik dar įdomesnis. 

Šokoladinis vyniotinis

6 oz šokolado
5 kiaušiniai 
6 oz cukraus

Kiaušinių baltymus atskirti nuo
trynių. Sulaužyti šokoladą ir ištir-
pinti jį indelyje, įstatytame į indą su
verdančiu vandeniu. Nereikia, kad
šokoladas būtų karštas, gali susifor-
muoti gumuliukai.

Dideliame dubenyje plakti try-
nius su cukrumi, kol masė pabals ir
taps puri. Plakant po truputį supilti šo-
koladą. Kitame inde iki standumo iš-
plakti baltymus.

Ketvirtadalį išplaktų baltymų
šaukštu sudėti į šokolado masę ir at-
sargiai išmaišyti. Dalimis sudėti li-
kusius baltymus ir išmaišyti, jokiu
būdu ne staigiais judesiais. 

Skardą iškloti kepimo popieriumi,
ištepti sviestu, supilti šokolado masę,
išlyginti peiliu, kad tešla būtų vieno
storio ir užpildytų visus formos kam-
pus.

Orkaitę iš anksto įkaitinti iki 350
F. Kepti 15 minučių (kol sutvirtės).
Išimti iš orkaitės, pridengti drėgnu
rankšluostėliu ir palikti ataušti dviem
valandom.

Įdaras
stiklinė riebios grietinėlės (35
proc.)
3 šaukštai kavos likerio
1 šaukštas cukraus pudros
Grietinėlę išplakti su likeriu ir
cukraus pudra.

Atvėsusį šokoladinį kepinį ap-
versti ant kepimo popieriaus, pabars-
tyto cukrumi, nuo viršaus atsargiai nu-
lupti kepimo popierių. Užtepti grieti-
nėlę, paliekant nedidelius kraštus. At-
sargiai suvynioti, pabarstyti cukraus
pudra ir padėti ant lėkštės. Galima ko-
kiai valandai įdėti į šaldytuvą.

Skanaus!
Jūsų Indrė

Pyragai be miltų
Šiandieną mūsų skaitytoja Irena iš Naperville, IL, dalinasi savo šeimos ir draugų
mėgstamiausiu pyragu. ,,Jis ne tik nuostabiai atrodo ir yra labai skanus, – rašo
Irena. – Svarbiausia tai, kad jam pagaminti nereikia miltų. Man tai didelis priva-
lumas, nes niekada gerai neišeina nei viena tešla.” Ką gi – prasideda pats braš-
kių sezonas, tad pamėginkime išsikepti braškių pyragą,
kurio pagrindą sudaro malti migdolai.

www.facebook.com
draugolaikrastis

Tai antrasis filmas iš „Avengers”
filmų serijos. Filmas prasideda
pilyje Europos rytuose, kur yra

įsikūręs blogasis daktaras von Stucker.
Daktaras dirbo „Avengers” grupėje
SHIELD, kai pradėjo daryti tyrimus su
žmonėmis, tarp jų – ir su broliu bei se-
serimi, kurie įgavo ypatingų jėgų.
„Avengers” grupė užpuolė pilį, surado
daktarą ir pamatė, kad jis yra paėmęs
specialų objektą – galingą lazdą. Iš
ankstesnio filmo žinome, kad tai Lokio
lazda, kuri yra pavojinga dėl ypač ga-
lingos energijos.

Grįžę į New Yorką, kur „Aven-
gers” grupė turi savo bazę, du „Aven-
gers” nariai, Iron Man ir Hulk, slapta
eksperimentuoja su Lokio energijos
lazda. Iron Man atranda, kad energi-
ja lazdoje gali kažkaip mąstyti, ir jis
pabando šį protą perkelti į jo naujai su-
kurtą robotą. Tokiu būdu jis siekė
prisidėti prie taikos pasaulyje išlai-
kymo. Iš pradžių Iron Man nepavyks-
ta perkelti proto, bet po ilgo eksperi-
mentavimo protas/energija pereina į
robotą. Tik dirbtinis robotas, pava-
dintas Ultron, nenori padėti žmonijai,
atvirkščiai – nori ją sunaikinti. Ultron
pereina per visą karo bazės elektro-
niką kaip kompiuterinis virusas. Tuo-
met Ultron sutinka „Avengers” grupę.
„Avengers” nariai labai nepatenkinti,
kad Iron Man ir Hulk naudojo Lokio
lazdą, bet ypač jie nepatenkinti Ultron,
sumaištį ir pulti „Avengers” narius. Ar
„Avengers” grupei pasiseks sustabdyti
Ultron, ar Ultron pavyks sunaikinti pa-
saulį? Teks žiūrėti filmą.

Filmo aktoriai
Dauguma aktorių, kurie vaidina

šiame filme, vaidino ir kitame „Aven-
gers” arba kituose „Marvel” kompa-
nijos filmuose. Filme vaidina Robert
Downey, Jr. (Zodiac, Sherlock Holmes)

– tai Iron Man/Tony Stark, Chris
Hemsworth (Thor) – Thor, James Spa-
der (Crash, Boston Legal) vaidina Ult-
ron, o Samuel Jackson (Pulp Fiction,
Star Wars) yra agentas Fury.

Filmo įvertinimas
Tiesiai šviesiai galiu pasakyti,

kad šis filmas yra prastesnis negu pir-
masis „Avengers” filmas. Pirmasis
buvo taip gerai sukurtas, kad pakėlė to-
kių veiksmo superherojų filmų lygį.
Šiame filme trūko kelių dalykų. Pir-
masis trūkumas – kad nebuvo gerai su-
konstruotas pats siužetas, netgi atrodo,
kad filmo statytojai juo rimtai nepasi-
rūpino. Pavyzdžiui, filmo viduryje yra
15–20 minučių nuobodus dialogas (aš
vos neužmigau); kitame „Avengers”
filme tokio ilgo dialogo nebūtų įmano -
ma rasti. Antras trūkumas tai, jog ja -
me yra kur kas mažiau veiksmo ir hu-
mo ro, lyginant su pirmuoju „Aven-
gers” filmu. Truputis humoro niekada
nepakenkia. Dar reiktų pridurti, kad
JAV į šį filmą per 10 dienų kino teatrai
pardavė mažiau bilietų negu į pirmą-
jį filmą.

Taigi šiam filmui aš duočiau šešis
iš dešimties taškų, bet čia tik mano
įspūdžiai. Internete yra keli tinklala-
piai, kuriuose vertinami filmai ir duo-
dami jiems balai. Vienas iš jų – „Rotten
Tomatoes” – duoda šiam filmui 72 taš-
kus iš 100, o pirmajam „Avengers” fil-
mui davė 92 iš 100 taškų. IMDB jam sky-
rė 8.3 taškus iš dešimties. Nors reitin-
gai yra prastesni, šis filmas yra gan po-
puliarus ir jau uždirbo daugiau kaip 900
milijonų dolerių visame pasaulyje (jo
pastatymas kainavo 280 mln.dolerių). 

Aš skaitytojams siūlyčiau šiek
tiek palaukti ir vėliau šį filmą išsi-
nuomoti. Tikrai neverta eiti į kino te-
atrą ir brangiai mokėti už bilietą.

Žiūrėkite naują filmą 
„Avengers: Age of Ultron” 

GYTIS KRIAUČIŪNAS
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Valė Austras, gyvenanti St. Pete Beach, FL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
suteiktą finansinę paramą.

Birutė Kožica, gyvenanti Daytona Beach, FL, kartu su metiniu
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų dėka lietuviškas
žodis skamba tarp mūsų.

Premijuotą knygą apie JAV lietuvius 
galite nusipirkti ,,drauge’’

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

Knygoje – aštuoniolika pokal-
bių su JAV lietuviais, kurie Antrojo
pasaulinio karo metais nuo artė-
jančio sovietų fronto ir tremties
grėsmės buvo priversti palikti Lie-
tuvą ir trauktis į Vakarus. Knygos
sudarytojų paš nekovai atvirai pa-
sakoja apie bėgimo iš Lietuvos ap-
linkybes, gyvenimą DP stovyklose
Vokietijoje, apsisprendimą emig-
ruoti ir įsikūrimą Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose.

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

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

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

Remkime Draugo fondą

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

Veikliam Amerikos lietuviui, ilgamečiam JAV LB
tinklalapio administratoriui

A † A
PRANUI PRANCKEVIČIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai
ŽIBUTEI LIETUVNINKAITEI-PRANCKEVIČIENEI,
sūnui JUOZUI, dukroms EMILIJAI ir ALENAI, sese-
riai IRENAI BARAUSKIENEI, broliui JONUI VAIČI-
 KO  NIUI  ir visiems artimiesiems.

JAV LB Krašto valdyba

Idėjos draugui, ateitininkui

A † A
PRANUI PRANCKEVIČIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai ŽIBUTEI,
dukroms ALENAI ir EMILIJAI, sūnui JUOZUI, bei vi-
siems PRANCKEVIČIŲ ir LIETUVNINKŲ šeimų na-
riams, giminėms ir artimiesiems.

Šiaurės Amerikos ateitininkai

llgamečiui Ateitininkų sąjungos, ŠALFASS tinkla -
lapio administratoriui bei ASK ,,Lituanica” nariui

A † A
PRANUI PRANCKEVIČIUI

tragiškai žuvus, nuoširdžią užuojautą reiškiame
žmo nai ŽIBUTEI, sūnui  JUOZUI, Čikagos ,,Lituanica”
komandos žaidėjui, dukroms EMILIJAI ir ALENAI, se-
 seriai IRENAI BARAUSKIENEI ir jos šeimai, broliui JO-
NUI VAIČI KO  NIUI bei visiems artimiesiems.

Liūdime kartu su jumis.

ŠALFASS Centro valdyba

A † A
JULIJAI VAILOKAITIENEI

Amžinybėn iškeliavus, reiškiame gilią užuojautą
dukrai ANGELIKAI, anūkams, giminėms bei arti-
mie siems.

Beverly Shores Lietuvių klubas, Indiana

Atkelta iš 1 psl.

,,Įstojimas į EBPO būtų dar vie-
nas laimėjimas Lietuvai – dar vienas
didelis šalies žingsnis, prilygstantis
euro įvedimui. Oficialus pakvietimas
derėtis dėl įstojimo reiškia ir Lietuvos
pripažinimą – tai mūsų Vyriausybės
ir Lietuvos institucijų atsakingų pa-
stangų rezultatas. Aš pats asmeniškai
turėjau ne vieną susitikimą su užsie-
nio vadovais dėl narystės EBPO. Be
abejonės, narystė prisidės prie toles-
nių valdymo reformų sėkmės, užtik-
rins investicinį patrauklumą naudo-
jantis suteiktais pranašumais nusta-
tant tarptautinius skolinimosi rei-
tingus, aišku, gerės ir mūsų šalies
įvaizdis tarptautinėje erdvėje”, – sakė
premjeras.

A. Butkevičius Paryžiuje susi-
tiks su EBPO generaliniu sekreto-
riumi Angel Gurria. Su EBPO vadovu
Vyriausybės vadovas kalbės apie Lie-
tuvos pažangą ir pasirengimą toles-
niam stojimo į EBPO procesui.

Numatomas A. Butkevičiaus su-
sitikimas su 2015 m. EBPO Ministrų
tarybos susitikimui pirmininkau-
jančių Nyderlandų ministru pirmi-
ninku Mark Rutte. A. Butkevičius su
kolega iš Olandijos kalbės apie dvi-
šalio bendradarbiavimo stiprinimą,
taip pat apie bendradarbiavimą EBPO

kontekste. Be kita ko, A. Butkevičius
vizito metu susitiks ir su prancūzų
verslininkais. Kartu delegacijoje yra
užsienio reikalų ministras Linas Lin-
kevičius. 

Dar 2000 metų Vyriausybės prog-
ramoje buvo atspindėtas šalies siekis
tapti EPBO nare, o oficialų prašymą
stoti į organizaciją Lietuva įteikė 2002
metais. Siekis užtikrinti sklandų pa-
sirengimą Lietuvos narystei EBPO
yra įtrauktas į Vyriausybės 2016 m.
veiklos prioritetus.

EBPO – organizacija, dažniau-
siai apibūdinama kaip sėkmingų vals-
tybių klubas. Tai ekspertų forumas,
kuriame valstybės formuoja bei plė-
toja naujas ekonominės bei socialinės
politikos gaires, kurios vėliau perke-
liamos į praktinį valstybių  gyveni -
mą.

Šiuo metu EBPO priklauso 34
valstybės: Airija, Australija, Austrija,
Belgija, Čekija, Čilė, Danija, Estija,
Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Iz-
raelis, Japonija, JAV, Jungtinė Kara-
lystė, Kanada, Pietų Korėja, Lenkija,
Liuksemburgas, Meksika, Naujoji Ze-
landija, Nyderlandai, Norvegija, Por-
tugalija, Prancūzija, Slovakija, Slo-
vėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija,
Turkija, Vengrija, Vokietija.

ELTA

Lietuva pradeda derybas dėl
įstojimo į EBPO
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Birželio 6 d., šeštadienį, PLC Lemonte,
Maironio lituanistinės mokyklos didžiojoje sa-
lėje # 121, prie rytinio įėjimo (E) vyks JAV
LB Vidurio vakarų apygardos metinis suva-
žiavimas. Registracija – 9:30 val. r. Pradžia
– 10 val. r. Maloniai kviečiame atvykti.

� Bronwyn Mauldin romano ,,Love Songs of
the Revolution”, kurio veiksmas vyksta Vilniuje
1989 metais, sutiktuvės vyks birželio 6 d. 5
val. p. p. – City Lit Books (2523 North Ked-
zie Boulevard, Chicago 60647). Autorė tiki-
si didelio lietuvių skaitytojų susidomėjimo. Dau-
giau informacijos apie knygą rasite svetainė-
je: http://bronwynmauldin.com.

�  Birželio 7 d., sekmadienį, 12 val. p. p.
Ateitininkų namų gražiame ąžuolyne (1380
Castewood Dr. Lemont, IL) vyks gegužinė.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti ateitininkų
rengiamoje šventėje. Bus vaišės, šokiai, ma-
lonus pabendravimas. Gegužinę ruošia Namų
valdyba.

�  Birželio 14-ąją, minint Gedulo ir vilties
dieną, visus kviečiame dalyvauti šv. Mišiose
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (11
val. r.). Po Mišių parapijos salėje – minėjimas,
dalyvaujant LR generaliniam konsului Čika-
goje Marijui Gudynui ir advokatui Povilui  Žum-
bakiui. Cepelinų pietūs.

� Lietuviškos šv. Mišios Waukegan-Lake
County apylinkių lietuviams atnašaujamos
kiekvieno mėnesio antrą sekmadienį 2 val. p.
p. Santa Maria Del Popolo koplyčioje, 116 N.
Lake St. Mundelein, IL 60060. Kviečiame da-
lyvauti!

JoniniŲ ŠVenTĖ
Birželio 20 d. Centrinėje nJ jau šeštą kartą  vyks

Joninių – vasaros šventė 
,,Oi girioj girioj, žalioj girelėj...”, 
į kurią kviečiame visus visus!

Mugė, šventinis koncertas ir Joninių linksmybės!
Varžysis stipruoliai, plukdysime vainikus, dainuosime ir 

šoksime, paparčio žiedo – laimės ieškosime!

Šventė vyks 
estų namuose – 4 Cross St. & Veterans Hwy., 

Jackson nJ 08527 
Pradžia – 5 val. p. p.

Šventė skirta Etnografinių regionų metams paminėti.
Rengia Centrinė NJ Lietuvių Bendruomenė.

Įėjimo auka – 25 dol., vaikams iki 15 metų – nemokamai.
Pasiteirauti galite el. paštu: lietuviskabendrija@yahoo.com.

2011 m. Joninių šventės  Centrinėje NJ
vaizdo įrašas: https://vimeo.com/25909624

JoniniŲ  MUGĖ
Kviečiame tautodailininkus, menininkus ir prekiautojus lietu-
viškai dirbiniais (medžio drožiniais, juvelyrika, siuviniais, mez-
giniais ir kt.) prekiauti šventinėje Joninių mugėje, kuri vyks
birželio 20 d. estų namuose, 4 Cross St. & Veterans Hwy.,
Jackson, nJ 08527.

Mugės pradžia – 5 val. p. p.
Registracija ir daugiau  informacijos 

tel. 732-581-8436 (Skaidrė)
arba el. paštu lietuviskabendrija@yahoo.com.

Antradienį, birželio 2 d., į Lietuvą išvyko pirmoji šios vasaros savanorių grupė, ne-
trukus jais paseks ir kiti. Iš viso 15 savanorių iš Čikagos apylinkių, Michigano bei Penn-
sylvanijos valstijų tris savaites dirbs, žais ir bendraus su org. ,,Vaiko vartai į moks-
lą” remiamų penkių dienos centrų rizikos grupės lankytojais – Vilniuje (2), Kazlų Rū-
doje, Varėnoje ir  Žemaičių Kalvarijoje. Savanorių šeimos nariai juos palaikė ir rėmė,
be jų paramos šie jaunuoliai nebūtų galėję keliauti į Lietuvą. Į kelionę juos palydėjo
organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” tarybos narė Daina Čyvienė, kuri kartu su val-
dybos nare Rita Vencloviene paruošė šių metų savanorius šiam artimo meilės dar-
bui. Valdyba ir visi mes linkime savanoriams Aleksui, Amilijai, Andriui, Dainai, Da-
riui, Julijai, Lilei, Lukui, Marijai, Matui, Tadui, Ugnei, ūlai, Veronikai bei Vincui pra-
smingos patirties Lietuvoje, jų tėvų ir protėvių žemėje. Lauksime jų sugrįžtant, pa-
sidalinant įspūdžiais bei nuotraukomis.

Ramunės Kubiliūtės info
Dainos Čyvienės nuotr.  

Į Lietuvą išvyksta savanoriai

LR ambasadoje JAV aidėjo paskutinis skambutis

Daina Čyvienė (stovi k.) O'Hare oro uoste atsisveikina su pirmąja savanorių
grupe

Gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje Washingtone susirinkusi 55-
uosius metus skaičiuojančios Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos ben-
druomenė išlydėjo 2014/2015 metų laidos aštuntokus abiturientus. Išleistuvių
šventės dalyvius pasveikino LR ambasadoriaus JAV pavaduotojas ministras pata-
rėjas Mindaugas Žičkus.

Abiturientai su mokytoja Marija Dainiene    LR ambasados Washingtone nuotr.

,,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. 


