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Lietuva ir Vokietija atmena Pasaulio teisuolius

Didžiausią galvos skausmą sukeliantys žodžiai. Lietuvos pašto nuotr.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Lietuvoje
ir Vokietijoje vykusio projekto padėti žydų gel-
bėtojams iniciatoriais. Dviejose valstybėse vykęs

Lietuvos žydų gelbėtojų projektas gimė Maltos ordino ir
Lietuvos žydų bendruomenės iniciatyva.

Projekto tikslas – padėti Lietuvoje gyvenantiems žmo-
nėms, gelbėjusiems žydus per Antrąjį pasaulinį karą. Šią
iniciatyvą globoja Lietuvos ir Vokietijos prezidentai Da-
lia Grybauskaitė ir Joachim Gauck.

,,Pasaulio teisuoliai net pačiomis tamsiausiomis
mūsų istorijos valandomis liudijo žmogiškumą. Lietu-
va ir Vokietija drauge prisimena jų drąsą ir pasiauko-
jimą, visuomet būsime dėkingi už pasaulio teisuolių did  -
vyriškumą ir kilnumą. Šis projektas sujungia žmones ir
valstybes, tiesia tiltus tarp praeities ir ateities, neleidžia
nugalėti abejingumui”, – sakė D. Grybauskaitė.

–  2 psl.

Lietuvos paštas kartu su Nacio-
nalinio diktanto rengėjais iš-
siaiškino, kokių lietuviškų žo-

džių rašyba Lietuvos gyventojams
kelia daugiausia keblumų. Iš dau-
giau nei pusės tūkstančio pateiktų žo-
džių sudaryta sudėtingiausios rašy-
bos žodžių atmintinė, padėsianti juos
geriau įsidėmėti ir išmokti. 

Tiek moksleiviams, tiek ir suau-
gusiems didžiausią galvos skausmą
sukelia šių lietuvių kalbos žodžių
rašyba: sūkurys, ačiū, beždžionė, vą-
šelis, nuopuolis, įsiręžęs, įgrysta,
slenksčiai, įspįsti, sąžinė. Šių žodžių
vartojimas yra dažnas tiek bendri-
nėje, tiek šnekamojoje kalboje, todėl
įsidėmėti jų rašybą yra pravartu
kiekvienam. 

,,Jeigu kasmet pavyktų išmokti
bent po dešimt įsidėmėtinos rašy-
bos žodžių, neabejoju, kad taptume
kur kas raštingesni”, – teigė Nacio-

Tarp sudėtingiausių žodžių 
– ačiū ir
sąžinė

Kuriasi nauja 
LB apylinkė – 5 psl.

Jauna kūrėja
ilgisi  žibučių – 4 psl.

nalinio diktanto vertinimo komisijos
pirmininkė Aldona Šventickienė.

Sudėtingiausios rašybos žodžio
vardas buvo siūlomas ir įvairiems
moksliniams terminams, pavyzdžiui,

ezofagogastroduodenofibroskopija ar
cheminiams junginiams: deoksiribo-
nukleorūgštis ar imunocelistonat-
riochlorhidrokarbonatas. 

ELTA

Susitikimo Prezidentūroje dalyviai. Roberto Dačkaus nuotr.
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Neatsargiai investuojant galima prarasti didelę dalį pensijos

ALGIRDAS ZAILSKAS

Ar įsivaizduojate, kad iš pensijų plane
sukauptų 250 000 dol. per kelis mėne-
sius gali likti tik 100 000? Panašiai at-
sitiko daugeliui bankrutavusios ,,Enron”
kompanijos darbuotojų 2001 metais.
Šie žmonės net 60 proc. pensijai kau-
piamų lėšų buvo investavę į ,,Enron” ak-
cijas. Panašu, kad iš istorijos pasimokyta
nepakan kamai. Energetikos kompani-
jų darbuotojai didelę dalį pensijų lėšų
te beinvestuoja į įmonių, kuriose dirba,
akcijas. 

Kaupti pensijai JAV galima ke-
liais skirtingais būdais. Vienas
populiariausių – ,,401 (k)” pen-

sijų planas. Pasirinkus jį, dalis darbo
užmokesčio ne išmokama darbuotojui,
o reguliariai pervedama į pensijos
kaupimo sąskaitą. Kai kurios įmonės
moty vuodamos darbuotojus skiria dar
ir papildomų įmonės lėšų dirban čiųjų
pensijoms. Tai yra puikus būdas kaup-
ti ateičiai.

Taupantis pensijai žmogus turi
teisę pasirinkti, kur investuoti pinigus.
Paprastai darbuotojams siūlomi ge-
rai paskirstyti investicinių fondų port-

feliai. Tačiau ne kiekvienas gerai iš-
mano finansų rinkas, todėl dažnai
žmonėms trūksta žinių, kur ir kaip in-
vestuoti. O pasikliauti ne finansų pro-
fesionalo – kaimyno, draugo ar kolegos
– ar net darbdavio patarimu gali būti
rizikinga.

Energetikos sektoriuje
investuojama 

pernelyg rizikingai 

Investuoti į įmonės, kurioje dir-
bama, akcijas nėra blogai. Viena ver-
tus, tai yra gera motyvacinė priemonė,
nes darbuotojas gali būti labiau suin-
teresuotas savo įmonės sėkme.

Tačiau jeigu į vienos kompanijos
akcijas yra investuojama per didelė
kaupiamų lėšų dalis – tai yra labai ri-
zikinga. Deja, nemažoje dalyje JAV
energetikos kompanijų į šių įmonių ak-
cijas investuojama žymiai per daug.

,,Reuters” atliktas tyrimas rodo,
kad didesnėse energetikos įmonėse
nuo 20 iki 60 proc. pensijų lėšų inves-
tuota į šių kompanijų akcijas. Pavyz-
džiui, energetikos milžinės ,,Chevron”
darbuotojai 47 proc. ,,401 (k)” lėšų in-
vestavę į ,,Chevron” akcijas, atitinka-
ma investicijų suma kompanijoje ,,Ex-

xon” siekia net 57 proc. Tiesa, ,,Chev-
ron” nuo praėjusių metų nebesiūlo
rinktis kompanijos akcijų, ,,Exxon”
to atsisakė 2006 m. 

Prisiminkime – ,,Enron” 
darbuotojai prarado daugiau 

nei pusę pensijų 

Panašu, kad JAV energetikos mil-
žinės ,,Enron” istorija jau pamiršta.
Kompanija bankrutavo 2001 m. pabai-
goje. Šios įmonės darbuotojai ,,401 (k)”
pensijų planuose daugiau nei 60 proc.
pensijų lėšų buvo investavę į ,,Enron”
akcijas. Akcijų vertė nukrito iki nulio,
o darbuotojai tuo pačiu metu prarado
ne tik darbus, bet ir daugiau nei pusę
pensijai sukauptų lėšų. Pavyzdžiui,
prieš ,,Enron” akcijų kainos kritimą,
pensijų kaupimo plane 200 000 dol. tu-
rėjęs darbuotojas po kompanijos bank-
roto tetu rėjo maždaug 80 000 dol.

Energetikos sektorius išgyvena
ne pačius geriausius laikus 

Dėl istoriškai žemų naftos ir dujų
kainų, kai kurių mažesnių energetikos
kompanijų akcijų kainos nukritę dra-
matiškai. Pavyzdžiui, įmonės ,,Chesa-

peake” iš Oklahomos akcijos vertė
nuo 2015 pradžios sumažėjo maždaug 80
proc. Tuo tarpu šios įmonės darbuo-
tojai 35 proc. pensijų lėšų investuota į
,,Chesapeake” akcijas.

2015 metais akcijų kainų kritimus
patyrė daugelis energetikos sektoriaus
įmonių. Žinoma, ne visos  bendrovės
turi finansinių problemų. Naftos ir
dujų kainų svyravimai yra įprastas
reiškinys, o dalis verslų prie vyrau-
jančių žemų žaliavų kainų jau prisi-
taikė ir sėkmingai dirba toliau.

Verta pasitarti 
su ekspertais

Net sena patarlė sako, jog negalima
visų kiaušinių laikyti vienoje pintinėje.
Tas pats galioja ir finansų pasaulyje –
investuoti didelę dalį pensijai kaupia-
mų lėšų į vieną įmonę yra pernelyg ri-
zikinga. To mokomi studentai univer-
sitetuose, taip patars kiekvienas pro-
fesionalus finansų konsultantas. Ir jei-
gu abejojate dėl savo pensijos investi-
cijų, gali būti naudinga pasitarti su ne-
priklausomu finansų ekspertu, o gal
net su keliais iš jų. Tai turėtų padėti
daugiau sukaupti ateičiai bei išvengti
finansinių katastrofų.

Lietuva ir Vokietija
atmena Pasaulio
teisuolius
Atkelta iš 1 psl.

Šio projekto metu Vokietijoje
buvo surengtas labdaros koncertas,
per kurį surinktos lėšos skirtos
Lietuvoje gyvenantiems Pasaulio
tautų teisuoliams. Šiuo metu Lie-
tuvoje gyvena 87 žmonės, turintys
Pasaulio tautų teisuolio titulą.

Lietuvos vadovė po dviejų sa-
vaičių – balandžio 20–21 dienomis
– vyks valstybinio vizito į Vokieti-
ją, kur susitiks su Vokietijos pre-
zidentu J. Gauck, kanclere Angela
Merkel, taip pat atidarys Lietuvos
ir Vokietijos verslo forumą. Vo-
kietijos prezidentas J. Gauck su
valstybiniu vizitu Lietuvoje vie-
šėjo 2013 metų vasarą.

Prezidentei D. Grybauskaitei,
aktyviai remiančiai Maltos ordino
veiklą, už ypatingus nuopelnus
skatinant labdaringą veiklą, sava-
norystę, humanitarines vertybes ir
paramą kenčiantiesiems pernai
buvo įteiktas aukščiausias Maltos
ordino apdovanojimas ,,Pro meri-
to Melitensi” su aukso grandine. 

ELTA 

Tarptautinėje parodoje „Ag-
roBalt 2016” svečiai iš JAV ne
tik papasakojo apie produktų
eksporto ypatumus, bet ir ra-
gino aktyviau žengti į šią
rinką. Lietuva praėjusiais me-
tais gavo leidimus ekspor-
tuoti mėsos produktus į JAV.

„Jungtinių Amerikos
valstijų rinka yra la-
bai perspektyvi, nors

dabar atrodo, kad tai neįtikė-
tina, vis dėlto taip yra ir ilga-
laikėje perspektyvoje, ma-
nau, kad visi tuo įsitikinsime. Mes esame įpratę dirbti su
rytų valstybėmis, su Rusija, tačiau atėjo laikas pasižvalgyti
kitur. JAV gyvena apie 700 000 litvakų, tad mūsų produktai
ten yra reikalingi. Būkite drąsūs, investuokite į Ameriką”,
– tarptautinėje parodoje „AgroBalt 2016” kalbėjo buvęs
Lietuvos ambasadorius JAV dr. Žygimantas Pavilionis.

Virginijos sandraugos agentūros Virginijos Žemės ūkio
ir vartotojų paslaugų departamento Europos biuro atsto-
vas Andrew Brown papasakojo apie šią valstiją ir jos ypa-
tumus bei paragino eksportuoti jautieną per  Virginijos
uostą. JAV pareigūnai patikino gausiai susirinkusius se-
minaro svečius, kad labai svarbu yra laikytis reikalavimų,
kitaip bus sunku patekti į JAV rinką. Anot jų, visi gami-
niai, kurie yra eksportuojami į Jungtines Valstijas, ati-
džiai tikrinami, tad gamintojui gali tekti perženklinti visą
produkciją, jeigu pakuotės buvo sužymėtos netinkamai.

Dar vienas svarbus aspektas – tai tinkamas produkto
pateikimas. Anot Tarptautinės rinkodaros ir prekybos ska-
tinimo agentūros ,,CMA Global Partners/German Foods
North America” direktoriaus ir vadovaujančiojo partnerio

Arnim von Friedeburg, būtina tinkamai pateikti savo pro-
duktą, suplanuoti rinkodaros veiksmus. Pristatant gami-
nius  JAV būtina orientuotis į tam tikrą vartotojų seg-
mentą, į jų amžių. Taip pat JAV pareigūnai pažymėjo, kad
Jungtinėse Valstijose auga apsipirkimo telefonais mastai.
Elektroninė prekyba sparčiai populiarėja, tokiu būdu savo
produktus yra lengviau parduoti, tačiau reikia žinoti, kaip
tą padaryti. Nauji vartotojai yra mobilesni ir nebe tokie lo-
jalūs. Dabar vis dažniau įmonės renkasi pristatymą į na-
mus, tad ekspertai iš JAV patarė užmegzti verslo santykius
ne su prekybos tinklais, o su bendrovėmis, kurios užsi-
ima elektronine prekyba. Tačiau šalia rinkodaros veiksmų
svarbu nepamiršti kokybės. Labai svarbu pateikti mėsos
produktus, kuriuose nėra hormonų ar antibiotikų, kitaip
nepavyks pasiekti Amerikos vartotojo simpatijų.

2013 metais Lietuva į JAV daugiausia eksportavo kvie-
čių glitimo, sūrių ir varškės, duonos ir pyrago gaminių,
valgomųjų ledų.

Alkas.lt

Lietuvos verslininkai raginami būti drąsiais 
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NuomoNės, komeNtarai

Lietuvos kaimas nemiršta
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Perskaičiau praėjusio šeštadie nio (,,Draugas”, ba-
landžio 2 d.) puslapiuose paskelbtus Vitalijos Dun-
čienės skaudžius pa mąs tymus „Nereikalingi” apie vos
ne marinamą Lietuvos kaimą ir pagal vo jau, kad čia ją
gerokai suklaidino jos giminės ar pažįstami Lietuvo-
je. Negalima nekritiškai priimti lietuvių verkavimų, –
mes juk esame ver kimo čempionai! Straipsnyje pa-
teikta smulkaus ūkininko nuomonė – dėl ma  žėjančių
pieno supirkimo kainų ga  li prireikti atsisakyti šio
verslo. Bet tai tik viena medalio pusė. Norė čiau pa-
rodyti ir kitą.

Mes penkiasdešimt metų kovojo me dėl savo
laisvės – visų laisvių, ne tik valstybės ne-
priklausomybės, bet ir asmens, žodžio bei

verslo (nere gu liuojamo verslo) laisvės. O laisvėje yra
daug pavojų. Laisvė man yra lais vė ir mano kaimy-
nui bei konkurentui. Taigi laisvoje rinkoje užprog-
ramuota konkurencija. O pastaraisiais metais pieno
sektorius patyrė ypatin gų sunkumų – dėl Rusijos em-
bargo su mažėjo pieno produktų paklausa, o kadan-
gi Europos Sąjunga (ES)  panai kino pieno gamybos
kvotas, jau be veik metus galima gaminti daugiau pie-
no. Taigi ES pieno jau yra per daug, todėl negalima
sakyti, kad dėl kaimiečių problemų kalta tik valdžia
ar perdirbėjai. Žinoma, kai kam to kioje situacijoje
teks ir ban kru tuoti. Bet, kaip bebūtų keista, pirmo-
ji smul kių ūkininkų (taip pat ir pieno gamintojų)
bėda yra nepasi ti kė jimas vienas kitu. Jau dvidešimt
še  šerius metus ir valdžios, ir atskiri mokslininkai bei
specialistai skatina smulkius žemdirbius jungtis į
bendroves, tam yra skiriami netgi vals  tybės finansai,
bet reikalai nejuda dėl pačių kaimiečių nenoro. Vėl-
gi – tai okupacijos laikų atgyvena – nie kuo nepasi-
tikėti. 

Kodėl reikia vienytis? Ogi to dėl, kad susijungę
į dideles bendro ves, žemdirbiai (grūdinių kultūrų au-
gin tojai, pieno gamintojai, mėsos ga mintojai ir kt.)
diktuotų kainą pa tys. Kita vertus, susivieniję jie ga-
 lėtų pasistatyti savo perdirbimo įmo nes ir produkciją
pardavinėti patys kur tik nori – Lietuvoje ar užsie-
nyje (tik reikėtų ieškoti rinkų ir jose vėlgi kon kuruo-
ti). Todėl nedejuoja stambūs pieno ūkiai, nes yra pa-
dėties šeimininkai. Tik prieš keletą dienų skai čiau
interviu su ūkininku iš Žagarės (Joniškio r.) Vilium
Kaikariu, kuris tik juokiasi iš šiandieninių pieninin -
kų problemų ir Lenkijos konkurencijos, – su kitais
akcininkais jis valdo 12 žemės ūkio bendrovių, per
dieną primelžia 30 t pieno, turi 4 tūkst. gal vijų, iš jų
– 2 tūkst. melžiamų karvių. Bandą planuoja sparčiai
didinti. Pa si statė pieno perdirbimo įmonę ir da bar
jaučiasi užtikrintai. Nors šiuo me tu sunku ir jam, bet
jis sako gerais metais yra sukaupęs pakankamai pel-
 no, kad galėtų išgyventi dabartinį sunkmetį. Lygiai
tokie pat savaran kiš ki galėtų būti ir 20 ar 50 karvių
turintys ūkininkai, sukūrę koopera ci jos įmones ir pa-
sistatę savo pieni nes. Tuomet jų produkcija būtų pi-
gesnė ir konkurentiškesnė, nes
nereikė tų trečdalio produkto kai-
nos mokėti perdirbėjui. 

Teisingai autorė pamini, kad
mū sų žemės ūkis negali konku-
ruoti su Lenkijos žemės ūkiu. Ir
čia nėra kalta nei valdžia, nei biu-
rokratai, nors ko rupcija pas mus
dar gana didelė. Len kijoje ūkiai
yra stambesni, o didelis ūkis gali
išgyventi pelno užsidėjęs tik vie-
ną procentą, nes jis parduoda
tūkstančius tonų produkcijos.
Mažame ūkelyje negalima dirb-
ti mechanizuotai, čia viskas da-
roma rankomis, o rankų darbas
yra brangus. Todėl ir mū sų sūris,
ir mūsų kumpis yra bran gus,
kaip sako ekonomistai – nekon-
kurencingas, nors skanus. 

Autorė kaltina valdžią, kad
ūki ninkams nemažina pridėti-
nės vertės mokesčio (PVM). Aš

čia pasakysiu jau kaip pieno produktų vartotoja ir
jų didelė mėgėja, – o kodėl aš ūkinin kui turiu dary-
ti išimtis (valstybės pi nigai yra mano pinigai, ku-
riuos aš sudedu mokesčiais) už jo nesugebė jimą ūki-
ninkauti ar susitarti su kai mynais? Tuo labiau, jei-
gu PVM ma žinsi pieno gamintojui, norės ir kiau lių
augintojai, ir daržovių augintojai, ir visi kiti ga-
mintojai. Gaila, žinoma, kad darbštus smulkus ūki-
ninkas turi bankrutuoti, bet tokia laisvos rinkos lo-
gika – stipresnis ar apsukresnis jį gali nurungti, to-
dėl šiandien (o gal ir visada) smulkiam gamintojui
reikia dirbti ne tiek rankomis, kiek galva. Štai da-
bar tapo beveik mada, kad jaunimas meta miestą ir
išvažiuoja į se nelio ūkį auginti, pvz., ožkų, retų veis-
lių buliukų ir kt. gyvio. Turi 20–30 ar dar mažiau gy-
vulėlių, ir iš to gyvena, pvz., gamina ožkos sūrius,
iš pūkų velia gražius daiktus, savo so dy bose priima
miestiečius ir užsienie čius, kuriems rodo senuosius
ama tus ir kitaip juos užima ir t. t. Jei gu neišgyveni
iš pieno gamybos, ieš kok kito užsiėmimo, kuris leis-
tų iš gy venti. Yra kas augina stručius ir res toranams
tiekia strutieną (prieš de šimtmetį tokių ūkininkų
buvo daug, bet rinka sureguliavo paklausą ir pa siūlą,
liko tiek, kiek reikia), fazanus, putpeles, grybus, slie-
kus ir t. t. Dvi mo teriškės įsigudrino parduoti net Lie-
tuvos pievų orą (tai ne balandžio 1-osios pokštas) –
pabėgioja su tuščiu polietileniniu maišeliu, jį čia pat
už riša ir supakuoja. Sako, japonai no riai perka, nors
sunku tuo patikėti.

Žinoma, jeigu ūkininkui – per 70 metų, jam per-
siorientuoti į naujo višką ūkininkavimą jau nebe-
leidžia ir su stabarėjęs mąstymas, ir jėgų bei entu ziaz-
mo trūkumas, jam rūpi ra miai užbaigti dienas. Ir
apie tai pagal vota – galima atsisakyti ūkininkavimo,
ir valstybė už tai sumokės. O kad kai miečio darbas

yra labai sunkus, pir kėjui dėl to neskauda. Kiek-
vienas pa sirenka savo kelią ir gyvenimo šal ti nį. Po-
licininkui dar sunkiau – jam nuolat reikia rietis su
nusikaltėliais. O gaisrininkui kasdien tenka lįsti į
ugnį...

Dabar dėl pieno supirkimo kai nos. Autorė bara
valdžią, kad ji ne re gu liuoja pieno kainos taip, kad iš-
gy ventų smulkusis ūkininkas. Lietuvos valdžia tar-
si ją išgirdo ir sureguliavo – Seimas prieš savaitę lai-
kinai, iki 2017 m. sausio 1 d., nustatė minimalią ža-
lio pieno supirkimo kainą smul kiems pieno ga-
mintojams – 16,5 ct už litrą; tarpininkas, kuris pats
neper dirba, turėtų mokėti – 13 ct. (planuota suma-
žinti iki 8 ct), bet šiam įstatymui pasipriešino net pa-
tys smulkieji pieno gamintojai, mat pieno supirkė-
jai tą pačią dieną jiems pranešė, kad iš jų pieno vi-
sai nebepirks, nes negali tiek mokėti – Europoje yra
pieno per teklius. Tai kas iš to „gero” įstatymo? Įsta-
tymo greičiausiai nebūtų pasira šiusi ir Prezidentė,
jeigu po kelių dienų jo nebūtų sustabdžiusi Seimo eti-
kos komisija, – įstatymas buvo priimtas skubotai ir
nesilaikant taisyklių. Bus svarstomas iš naujo. O Pre-
 zi dentė taip pat sako, kad smulkių ga mintojų vienas
kelias – jungtis.

Kad Lietuva praėjusiais metais pieno daugiau
įsivežė negu išvežė – tai labai gerai, mūsų galingos
pieno perdirbimo įmonės superka Lenkijos ir Lat-
vijos pakraščio ūkininkų pieną ir perdirbusios par-
duoda produktą kur nors užsienyje. Lietuvos pie-
ninių darbininkai provincijoje turi darbo, o pieni-
nės moka mokesčius Lietuvos valstybei. Blogai,
kad lenkiška žemės ūkio produkcija per nekontro-
liuoja mą ES vidaus sieną patenka ant Lie tuvos tur-
gų prekystalių kaip lietuviška, bet kiekvieno suk-
čiaus nesukontroliuosi; o lietuviai taip pat yra savo

produkcijos patriotai – jie daž-
 niau siai perka lietuvišką – ūki-
ninkų tur geliai didžiuosiuose
miestuose klesti, ir žmonės pa-
tenkinti, nes gauna įvai raus,
skanaus ir šviežio maisto. O kaip
minėtame interviu sakė Žagarės
ūkininkas, lenkų pienas yra tik
baltas vanduo – į vandenį supil-
ti pieno milteliai, lietuviškas
pienas yra natū ralus. 

Kad Lietuvos pakraščio gy-
ventojai palei Lenkijos sieną va-
žiuoja apsi pirkti į Lenkiją, nieko
nepadarysi, ten pigiau, bet, Pre-
zidentės nuomone, Lietuvos eko-
nomikai tai – tik smulkmena.
Kita vertus, į Lietuvą važiuoja ap-
sipirkti baltarusiai ir latviai, nes
jiems pas mus yra pigiau. Žmo-
gus ieš ko kur geriau, žuvis – kur
giliau, – sako liaudies išmintis. 

Nukelta į 15 psl.

Ekologišką produkciją Lietuvoje augina vis daugiau ūkininkų.                                                                Verslas.lrytas.lt nuotr.

Lietuvoje auginamos jau ir alpakos. Iš „AgroBalt-2016” – didžiausios Baltijos kraštuose žemės ūkio
ir maisto pramonės parodos Kaune, „Žalgirio” arenoje.
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Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Prezidentė siunčia pavasariš kus linkėjimus
Praeitą savaitę Lietuvos Respub likos prezidentė Dalia Grybauskaitė
su darbo vizitu viešėjo Washington, DC. Savo „Facebook” paskyroje
Pre zidentė pasidalijo pavasariška nuotrau ka su prierašu „Linkėjimai
iš žydinčio Washingtono!”.

„Facebook” nuotr.

JOVITA BELIAK-
ANTANAVI ČIENĖ

Tikėtina, lietuviai visuose pasau lio
kampeliuose minėjo Kovo 11-tąją –
Lietu vos Nepriklausomybės atkūrimo
die ną. Plevėsuodami vėliavomis, ga-
mindami lietuviškus patiekalus ar gie-
dodami Lietuvos himną, tautiečiai pri-
 siminė, kokį kelią Lietuva nuėjo Ne pri-
klausomybės link. New Yorko bei ap-
linkinių valstijų lietuviai šią dieną pa-
minėjo svetingame Lietuvos Res pub li-
kos konsulate New Yorke. Čia kovo
16-ąją susirinko ypatingai daug žmonių
– apie 100 lietuvių! Ko kia tokios dide-
lės traukos priežastis? O gi lietuviška
dvasia bei pagarba gim tinei, kad ir
kaip toli ji bebūtų.

Įšventę atvyko ir tautiečius pa svei-
kino New Yorke su darbo vizitu vie-
šėjusi LR Socialinės apsaugos ir

darbo ministrė Algimanta Pabedins-
 kienė. ,,Džiugu matyti, kad taip gra žiai
visi buriatės”, – kalbėjo ministrė, ne-
slėpdama šypsenos ir negailėdama
gražių žodžių susirinkusiems. Kiek vie-
 nas svečias galėjo ministrei už duoti
jam aktualius klausimus, su ži noti apie
tai, kas vyksta Lietuvoje ar šiaip pa si-
šnekučiuoti. Viename iš pokalbių su
ministre buvo užsiminta apie studen-
tus ir jų gyvenimo pasirinkimo ke lią.
Amerikoje, priešingai nei Lie tu voje,
aukštosiose mokslo įstaigose studentai
mokslo sritį, kurioje nori tobulintis, pa-
sirenka tik paskutiniai siais mokslo
metais. Jiems yra skirtas netrumpas
laikotarpis apsispręs ti. Lietuvoje, deja,
dažnai tiek spe cia lizacijos kryptis,
tiek baigiamųjų dar bų temos privalo
būti pasirinktos pirmaisiais studijų
metais. Dar savęs ne atradęs jaunuolis
jau turi priimti vie ną svarbiausių gy-
venimo sprendimų. Nenuostabu, kad
tokia švietimo siste ma didina skai-
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Jaukus vakaras su jauna pianiste

čių tų, kurie baigę moks lus savo dip-
lomą ilgainiui pa mato užklotą dulkė-
mis. Liūdna, bet padėtį galima keisti,
ir mokytis yra iš ko.

Pianistės Evelinos 
Puzaitės pasirodymas

Lietuva – daininga ir skambi ša-
 lis, todėl ir daug gabių, talentingų
bei muzikalių žmonių gimsta Lietu-
voje. Puikus pavyzdys – lietuvių kil-
mės pia nistė Evelina Puzaitė, savo
pasi ro dymu vainikavusi šventę kon-
sulate. „Pirmiausia, buvo be galo ma-
lonu, kad apsilankė tiek daug klau-
sytojų!” – džiūgavo muzikantė.

Kiek energijos parodė pianistė,
kiek emocijų buvo žiūrovams! Žmo nės
plojo atsistoję. Tai buvo pasirodymas,
kurio metu žmonių mintys, žvilgs-
niai nukeliavo kažkur toli, o kūnas pa-
sidavė stebuklingai muzikai – vie ni
lingavo galva į muzikos ritmą, kiti vos
pastebimai trepsėjo koja, o kai kurie

tiesiog sustingę nuo fortepijono skam-
besio giliu žvilgsniu paskendo muzikos
garsuose. Koncertas buvo atgaiva kū-
nui ir sielai. Po pasirodymo net svečiai
tapo žvalesni, jų akyse suspindėjo ža-
vios kibirkštėlės, o nuovargis po darbo
dienos kažkur iš nyko. Neabejotinai
pianistės gerbėjų gretas papildė nauji
gerbėjai.

Pirmoji fortepijono kelionė
per Atlanto vandenyną

Niujorkiečiai džiaugėsi, jog E. Pu-
 zaitė su šeima visai neseniai at si-
kraustė gyventi į Ameriką, Old Green-
wich, Connecticuto valstiją. Tad tiki-
mybė išgirsti jos grojimą New Yorke
dabar didesnė. Nors pia nistė gimė Lie-
tuvoje ir pirmą kartą scenoje pasirodė
būdama 11-os metų, studijos vis dėlto
išviliojo ją į užsienį. 

Sulaukusi 18-os E. Puzaitė gavo sti-
pendiją studijuoti Londono Guil dhall
muzikos ir dramos mokykloje (The
Guildhall School of  Music and Drama).
Anglija tapo jos namais, ku riuose ji
kūrė, koncertavo bei sukūrė savo šei-
mą. ,,Tai mano antrasis kraus tyma-
sis”, – sakė ji apie persi kėlimą gyven-
ti į Ameriką. 

Tačiau paklausus apie sunkumus,
kuriuos teko įveikti, E. Puzaitė atsi-

dusdama prisiminė: „Tai buvo pir mas
kartas, kuomet mano fortepijonas ke-
liavo per vandenyną. Visa tai truko 6
savaites ir rezultatas nebuvo labai sėk-
mingas. Mano fortepijonas atkeliavo su
didele skyle dėžėje, nes kažkuriuo
metu jis buvo numestas... Tris mėne-
sius negalėjau praktikuotis, nes inst-
rumentą taisė meistrai.” Pasakodama
apie šią situaciją, pia nis tė optimistiš-
kai pridūrė: „Tačiau nebūtų to blogo,
kas neišeitų į gerą: ieškodama, kur ga-
lėčiau praktikuotis, atsidūriau Old
Greenwich bažny čioje, kurioje mane
priėmė kaip savą ir leido groti tiek,
kiek tik norėjau”. E. Puzaitė buvo pa-
kviesta surengti kon certą bažnyčioje
Valentino dienos proga. Vėliau sulau-
kė pakvietimų koncertuoti Floridoje,
Čikagoje bei Californijoje. Šiose vals-
tijose gyve nan tys lietuviai turės gali-
mybę pasigrožėti užburiančia muzika
bei už kalbinti pianistę. O ji lietuviškai
kal ba nuostabiai!

Pianistė atskleidė savo svajonę

E. Puzaitė ne tik koncertuoja di-
 džiosiose pasaulio scenose bei mu zi kos
festivaliuose, groja su žinomiausiais or-
kestrais, tokiais kaip  Brigh ton Phil-
harmonic Orchestra, GSMD Sympho-
ny Orchestra, Guernsey Sym phony

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Al-
gimanta Pabedinskienė pasveikino į Lie-
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos
minėjimą gausiai susirinkusius lietuvius. Pianistė Evelina Puzaitė prikaustė susirinkusiųjų dėmesį.

Į LR generalinį konsulatą New Yorke paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo die-
nos susirinko labai daug žmonių.            LR generalinio konsulato New Yorke nuotraukos
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Maine, šiauriausioje JAV
Rytų pakrantės valsti-
joje, vietos lietuviai ge-

 gužės 1 dieną oficialiai steigia
JAV Lietuvių Bendruomenės
apylinkę „At lantas”. Organiza-
toriai kviečia visus Maine ir
New Hampshire lietuvius, lie-
tuvių kilmės asmenis ir jų su-
 tuoktinius atvykti į šventę ir ak-
tyviai įsitraukti į Bendruomenės
veiklą.

Šventė vyks Pranciškonų
vienuo lyno svečių namų salėje
Kennebunk miestelyje (26 Beach
St.). Šventinėje programoje ke-
tina dalyvauti garbūs svečiai:
Lietuvos generalinis konsulas
New Yorke Julius Pranevičius,
JAV LB Krašto valdybos pirmi-
ninkė Sigita Šimkuvienė, JAV LB
Naujosios Anglijos apygardos
pirmininkė dr. Regina Balčai-
tienė. Koncertuos Mai ne gyve-
nanti lietuvių dainininkė, kom-
 pozitorė, pianistė ir poetė Gin ta-
 rė Jautakaitė. Vaišės suneštinės,
bus renkamas simbolinis soli-
darumo – JAV LB narystės mo-
kestis. 

Daugiau informacijos 
Maine lie tuvių „Facebook” puslapyje:
https://www.facebook.com/groups/88
3022788403512/. Apie dalyvavimą

bū tinai praneškite
lbatlantas@gmail.com.

JAV LB „Atlantas” apylinkės
organizatorių informacija

Maine kuriasi nauja 
Lietuvių Bendruomenės apylinkė

Connecticuto lietuviai paminėjo Nepriklausomybės dieną

Šventės programoje koncertavo Vaivos Vėbraitės lituanistinės mokyklos mokiniai.

Daug dėmesio sulaukė garbės viešnia Rita Vileišytė-Bagdonienė – dr. Jono Vi-
leišio, Nepriklausomybės akto signataro, duktė. 

Orintos Gelumbickas nuotraukos

Kovo 19 dieną JAV Lietuvių Ben druomenės New Ha-
ven apylinkė Connecticuto valstijoje paminėjo Lietu-
vos Nepriklausomybės dienos šventę. Nuotraukose –
šventinės akimirkos.

Kalbą pasakė buvęs New Haven apylinkės pirminin-
kas Tomas Plečkaitis (naujai išrinktas Marijus Kova-
liukas).

Orchestra, St. John’s Cham ber Or-
chestra, Lietuvos simfoniniu orkestru,
bet ir pati kuria muziką. Šiuo metu mu-
zikantė kuria muziką filmams, ketina
įrašyti į kompaktinę plokštelę.

Pianistė išsidavė, jog viena iš mu-
zikinių jos svajonių yra dalyvauti pa-
saulio didžiausiame klasikinės muzi-
kos festivalyje BBC „Proms” Londone.
O jeigu kas pakviestų dar kartelį pa-
koncertuoti Carnegie Hall New Yorke,
kuriame ji koncertavo 2012 metais, ji
tikrai neatsisakytų. Kurti ir dalintis
muzika yra be galo malonus jausmas,
ypatingai tada, kai klausytoją gali
bent trumpam nuto linti nuo kasdieni-
nių darbų ir leisti pabūti su savimi, su-
stoti, pailsėti ir pa simėgauti tikrais mu-
zikos garsais. 

E. Puzaitė yra gavusi daugybę ap-
 dovanojimų, tačiau paklausta apie
tuos, kurie labiausiai nustebino ar ku-
rių mažiausiai tikėjosi, ji išskyrė tris:
Tel-HaI konkurse Izraelyje lai mė ta
pirmoji vieta; M. K. Čiurlionio kon-
kurse laimėta 3-ioji vieta („buvau jau-
niausia laureatė visoje konkurso isto-
rijoje”!); A. Semeniako kompozitorių
konkurse laimėta 2-oji vieta (šis apdo-
vanojimas mane paskatino daugiau
kurti) bei „Landor Records” įra šų kon-
kurse laimėta 1-oji vieta – „bu vo be galo
smagu rasti savo įrašą pa čiose di-
džiausiose ir žymiausiose mu zikos
parduotuvėse!” Kiekvienas lai mėjimas
yra svarbus ir skatina toliau judėti pir-
myn, siekti savo svajonių ir skleisti pa-
sauliui gėrį per muziką. Kla sika ne-
miršta ir visuomet ras klausytojų au-
sis, nesvarbu kuriame pasaulio kam-
pelyje bebūtų. 

Lietuviškų žibučių ilgesys

Nors lietuvaitė šiuo metu dar la-
biau yra nutolusi nuo savo gimtosios
žemės, tačiau meilė tėvynei ir ilgesys
tik stiprėja. „Pasiilgstu savo gimtojo
Vilniaus, išties vieno gra žiau sių pa-
saulio miestų. Pasiilgstu Dargužių kai-
melio prie Merkio, kur leisdavau savo
vaikystės vasaras”, – muzikantė pa-
skęsta prisiminimuose. Jos šeima,
draugai bei giminės neišvažinėjo po
visą pasaulį ir kasmet laukia pianistės
parvykstant. 

Tikėtina, po atsikraustymo į Ame-
 riką bus kiek sudėtingiau skristi į Lie-
tuvą, tačiau galbūt bent kartą per me-
tus pavyks. Siauros Vilniaus sena mies-
čio gatvelės bei lietuviškos žibu tės daž-
nai yra tai, ko trūksta ir ko ilgi si nuo
savo gimtinės atitrūkęs ir už Atlanto iš-
keliavęs jaunas lietuvis. Gražiausi pri-
siminimai susiformuoja vaikystėje,
kuri dažnai yra įkvėpimo šaltinis, per
kurį gimsta skambi ir bent mažą kruo-
pelytę gimtinės asociacijų turinti mu-
zika. 

LR generalinis konsulas New Yorke Julius
Pranevičius padėkojo pianistei-kompozi-
torei Eve linai Puzaitei už puikų koncertą.
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skaut YBės keLias

TARA BARAUSKAS

Kovo 6 d. Šv. Kazimiero parapijoje
vyko ypatinga Kaziuko mugė.
Šiais metais švenčiame 65-erių

metų Los Angeles skautų veiklos ir
mūsų mielos stovyklavietės Ramby-
no 50-ies me tų sukaktis! Tad Kaziuko
mugė buvo linksma ir kupina jubilie-
jinės energijos! Pradė-
jome dieną šv. Mišio-
 mis, jose skautai gau-
siai dalyvavo. Kar tu nu-
ėjome į parapijos apati-
nę salę ir prieš atida-
rant mugę padėkojome
Rasai Matulaitytei-Hen-
derson, kuri sukūrė
Rambyno 50 metų su-
kakties ženklą. Tą ženk-
lą dažnai naudo sime – jį
matysite ant skautiškų
marš kinėlių, kavos puo-
delių ir dar ki tose vie-
tose! Mugę atidarė visi
skautai, kurie dalyvavo
pirmojoje Rambyno sto-
vykloje prieš 50 metų –
Rimvydas Dabšys, Re-
gina Polikai tienė ir kt. 

Kol vaikai valgė karštas dešreles ir
žaidė žaidimus, skambant linksmai
muzikai, su gera nuotaika daly viai
ap žiūrėjo rankdarbius, prekes, mais tą.
Sesės pardavinėjo gražius mar gučius
stiklinėse, velykines atvi rutes, skare-
les ir kaspinėlius, lietuviš kas prekes ir
skanius lietuviškus valgius („Enjoyer”
ledus, duoną ir kt.). Broliai iškepė ska-
nių dešrelių, skautai pirmą kartą pa-

Los Angeles

Ypatinga Palangos ir Kalniš kių tuntų skautų Kaziuko mugė 

gamino varš kės spurgų (labai ska-
nios!), vilkiukai papuošė maišelius,
skautai ir vyr. skautės kandidatės su-
ruošė karna valą su visokiais žaidi-
mais vaikams. Gražinietės siūlė ypač
gražių lietuviškų prekių ir gamino
skanius lietuviškus pietus. Akademikai
paruošė „Auksinę kavinę” (50 metų
kavinę) su įvairiausiomis nuotrauko-
mis iš pra ėju sių stovyklų. 

Mugėje priminėme visiems, kad

galima prisidėti prie Rambyno 50 me -
tų jubiliejaus, atliekant 50 gerų darbe-
lių ar paremiant mūsų tuntų veiklą bi-
lietais į Rambyno balių (gegužės 21 d.),
ar aukomis. Taip pat kviečiame svečius
iš kitų miestų atvykti į Ram byno sto-
vyklą, kuri vyks liepos 24–rugpjūčio 6
d.! Jeigu turite klau simų, kreipkitės į
Aurį Jarašūną auris@earthlink.net.
Dėkojame vi siems, kurie prisideda
prie mūsų ypa tingų jubiliejų!

Vilkiukai gražiai papuošė krepšelius. Nidos Variakojienės nuotraukos

Laima Baipšienė ir Lina Ruplėnienė parduoda Rambyno
stovyklos 50 metų jubiliejaus marškinėlius.

Čikagos apylinkių lietuvių skautų tuntų tradicinės Kaziuko mugės akimirkos

Skautai pardavinėja marškinėlius – didelio populiarumo sulaukė marškinėliai su užrašu
,,Prezidentė”. Iš k.: Ugnė Narbutaitė, Krista Mikaliūnaitė, Alisa Pocius, Violeta Tallat-Kelp-
šaitė, Julija Stroputė, Albinas Liubinskas.

Mugei einant į pabaigą Dana Mikužienė su jaunais skautukais ,,pagrobė” mikrofoną ir links-
minosi ant scenos.  Audronės Kižytės nuotraukos

Kaziuko mugė – tai tikras džiaugsmas mūsų jaunesniosioms skau-
tėms paukštytėms. Gera proga smagiai praleisti dieną žaidžiant
įvairius žaidimus, bandant išlošti loterijoje,  pasigardžiuoti lie-
tuvišku maistu ir saldumynais.

Sesė Diana Ramanauskaitė, apsivilku-
si skautų akademikų sukurtais lietuviš-
kais marškinėliais, pardavinėjo riestai-
nius. Visas pelnas skiriamas Korp/Vytis
akademikams – ASD (Collegiate Division
of Lithuanian Scouts)

Aušros Vartų-Kernavės tunto paaukotais daiktais ,,Gražinos garaže”
prekiauja Nida Petronienė ir Ramutė Kazlauskienė – visi uždirbti pinigai
skiriami skautų veiklai. 
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KRISTINA LAPIENYTĖ

Parodoje iš Lituanistikos tyrimo ir studijų centro ar-
chyvų  – unikali 70 metų senumo medžiaga apie Lie-
tuvių rašytojų draugijos ištakas bei naujesnė, apie
veiklą pastaraisiais metais. Ši paroda – tik nedidelė
dalis būsimos virtualios parodos, kurią LTSC rengia
kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo
biblioteka. 

Susipažinkite – Lietuvių rašytojų draugija, šiais
metais švenčianti 70 me tų sukaktį. Artėjant Ant-
rojo pa sau linio karo pabaigai į Vakarus pa si-

traukę lietuviai, nors ir tebegyvendami DP stovyklose,
vienaip ar kitaip stojosi ant kojų, kūrė mokyklas, pra-
 dėjo leisti laikraščius, organizuoti meno grupes. Ka-
dangi pasitraukė ir nemažai lietuvių rašytojų, 1946 m.
Augsburge įvyko pirmasis lietuvių ra šytojų suva-
žiavimas, kurio metu buvo nutarta įkurti Lietuvių ra-
šytojų tremtinių draugiją. Jos pirmininku tapo Sta-
sys Santvaras. Parodoje pa teikiama dokumentų iš šio
suvažiavimo dalyvių sąrašas. 

1948 m. susikūrė Lietuvių rašytojų draugija
Amerikoje, kuriai vado vauti pradėjo Jonas Aistis.
Abi drau gijos palaikė glaudžius ryšius, parodoje ma-
tyti dviejų pirmininkų, Ais čio ir Santvaro, susira-
šinėjimas, sie kiant, kad kuo daugiau rašytojų iš Vo-
kietijos DP stovyklų galėtų apsigy venti Amerikoje.
Vėliau Lietuvių ra šytojų tremtinių ir Lietuvių ra-
šytojų Amerikoje draugijos susijungė ir at sirado Lie-
tuvių rašytojų draugija, kurios pirmininku tapo Be-
nediktas Babrauskas, kuris jau prieš tai Či kagoje
buvo įkūręs Čikagos lietuvių rašytojų klubą. Drau-
gijos veikla apėmė rūpinimąsi knygų leidyba, li te ra-
tūros kūrinių premijavimu, bendravimo su kitų
tautų rašytojais skatinimą. Parodoje trumpai ap-
žvelgiama kiekvieno iš dvylikos LRD pir mi ninkų: jau
minėtų S. Santvaro, J. Ais čio, B. Babrausko bei Juo-
zo Tyslia vos, Leonardo Andriekaus, Aloyzo Ba rono,
Prano Naujokaičio, Anatoli jaus Kairio, Prano Jur-
kaus veikla. Ber nardas Brazdžionis pirmininkavo
draugijai net dvi kadencijas. Me džia gą parodai tik-
riausiai būtų buvę labai nelengva surasti, jei ne ra-
šytojo Česlovo Grincevičiaus įdėtos pastangos. Jis

buvo ir LRD pirmininkas, ir Pasaulio lietuvių ar-
chyvo direktorius, ir būtent jis ilgus metus tvarkė ra-
šytojų draugijos archyvą. Naujau sią medžiagą apie
Lietuvių rašytojų draugiją gavome iš dabartinės drau-
 gi jos pirmininkės Stasės Peterso-
nie nės, kuri vadovauja draugijai
nuo 1998 metų. 

Parodą apie Lietuvių rašytojų
draugijos veiklą buvo įdomu ruoš-
ti, tikimės, kad bus įdomu ir žiūrėti
– skai tyti. Čia ir retos nuotraukos,
ir renginių programos, taip pat
rašytojų laiškai ir susirašinėji-
mas: bene nie kur neskelbtas Ber-
nardo Braz džio nio eiliuotas svei-
kinimas Česlo vui Grincevičiui,
Antano Vaičiulai čio laiškai, pir-
mojo rašytojų suvažia vimo plaka-
tas, rašytojo Anatolijaus Kairio
spausdinimo mašinėlė. Paro dą iki
balandžio 19 d. galima apžiūrėti

„Sielos” galerijoje Lietuvių dailės muziejuje Le-
monte, vėliau ją planuojama rodyti Čiurlionio gale-
rijoje Jau nimo centre, kur balandžio 24 d. vyks tra-
dicinė „Poezijos pavasario” popie tė.

Paroda „Lietuvių rašytojų draugijai – 70 metų”

Parodoje – unikali 70 metų senumo medžiaga apie Lietuvių rašytojų draugijos ištakas bei dabartinės drau-
gijos veiklą.

Iš kairės: Danguolė Varnienė, Nijolė Pupienė ir Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos archyvo
direktorė Genutė Razumienė apžiūri LTSC turimą praėjusių šokių švenčių archyvą.

Čikagoje, ,,International Amphitheatre”, 1957 m. birželio 30 d. vykusioje I JAV ir Kanados
lietuvių tautinių šokių šventėje šokama ,,Sadutė”.                                    LTSC archyvo nuotr.

Rašytojo Anatolijaus Kairio spausdinimo mašinėlė LTSC archyvo nuotr.

Ruošiama paroda apie šokių švenčių istoriją
Į priekį juda dar vienos Lituanistikos tyrimo ir studi-
jų centro  (LTSC) parodos ruošimo darbai. Ši paroda,
kuri bus pristatyta birželio 30–liepos 3 d. Baltimorėje
vyksiančioje XV lietuvių tautinių šokių šventėje, pa-
sakos apie turtingą Šiaurės Amerikos lietuvių šokių
švenčių istoriją. Vėliau paroda bus pristatyta JAV ir
Kanados lietuvių bendruomenėse.

Prieš šv. Velykas turėjome viešnią iš Los An-
geles – šokių grupės LB ,,Spindulys” vadovę,
Lietuvių tautinių šokių instituto narę Dan-

guolę R. Varnienę. Su ja aptarėme būsimą parodą,

peržiūrėjome turimą medžiagą apie šokių šventes.
Esame dėkingi D. Varnienei, pasidalinusiai prisi-
minimais apie praėjusias šokių šventes, jų organi-
zavimą, taip pat negailėjusiai patarimų, atrenkant
tinkamą medžiagą parodai. Į pagalbą mums atėjo ir
Čikagoje gyvenanti kita tautinių šokių mylėtoja, VI
šokių šventės meno vadovė, dabar mokanti jaunimą
šokti Čikagos lituanistinėje mokykloje, Nijolė Pu-
pienė. Ypatingai buvo vertinga mūsų viešnių pagalba
atpažįstant nuotraukose švenčių vadovus, dalyvius,
svečius.

Kartu peržiūrėję turimą medžiagą pamatėme,
kad dar yra spragų, kurias turime užpildyti, todėl

kreipiamės į praėjusių švenčių dalyvius, vadovus, fo-
tografus – jeigu turite įdomios medžiagos (kokybiš-
kų nuotraukų, dokumentų, emblemų ir pan.), ma-
loniai prašome ja pasidalinti su mumis. Mums ypač
trūksta II, VIII ir paskutinių švenčių nuotraukų, do-
kumentų. Jeigu eksponatus norėsite pasilikti, mes pa-
sidarysime jų kopijas, o originalus grąžinsime. Kvie-
čiame ir finansiškai prisidėti prie parodų rengimo,
iš anksto dėkojame už jūsų paramą. Daugiau infor-
macijos tel. 773-434-4545 arba el. paštu info@lithua-
nianresearch.org.

LTSC informacija
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Čikagos „Atletas” vėl  tapo ŠALFASS čempionais
2016 m. Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio

auklėjimo sporto sąjungos (ŠALFASS) sen-
jorų krepšinio turny rą antrus metus iš eilės
laimėjo Či ka gos „Atleto” komanda. 

„Atleto” krepšininkai pakartojo praėju-
sių ŠALFASS žaidynių pasie ki mą, kai čem-
pionais jie tapo Flori doje vykusiame krep-
šinio turnyre.

Šiemet ŠALFASS senjorų krepši nio tur-
nyras buvo surengtas Michi ga no valstijoje,
Detroito mieste. Čia susirinko keturios ko-
mandos: be mi nėto „Atleto” varžybose taip
pat dalyvavo dvi šeimininkų – Detroito „Ko -
vo” (A ir B) komandos bei svečiai iš Kanados
– Hamiltono „Kovo” krepši nin kai.

„Atleto” komanda šiame keturių ko-
mandų turnyre nesunkiai nugalėjo visus
varžovus ir pelnytai tapo ŠALFASS žaidynių
čempionais. „Atleto” komandos garbę gynė
šie krepšinin kai: Arenijus Mejeras, Aivaras
Ma jus, Edvinas Majus, Virgis Gražulis, And-
rius Virbickas, Algirdas Kubilius ir Ramūnas
Žemaitis.

Komandos vadovas A. Majus džiau gėsi iš-
kovotais čempionų me da liais bei dėkojo už
gerą varžybų organizaciją ir priėmimą ŠAL-
FASS žaidy nių organizatoriams – Detroito
„Ko vo” sporto klubui.

Pagrindinis ŠALFASS žaidynių krepšinio
turnyras (vyrų ir jaunimo) gegužės 21 d.
vyks Čikagoje. Čikagos „Atletas” antrus metus iš eilės tapo ŠALFASS senjorų krepšinio varžybų čempionais.

Amerikos lietuvių tinkli-
nio lygos (ALTL) čem-
pionate dalyvaujančios

komandos baigė reguliariojo se-
zono rungtynes ir pradės at-
krintamąsias varžybas („play-
off”). Balandžio 3 d. sužaistos
paskutinės II rato rungty nės – vi-
sos jos baigėsi vienodais re zul tatais 3:0.

Keturiskart ALTL čempionai „At-
lan tic Express” tinklininkai įro dė,
kad ir šį sezoną bus rimčiausi pre-
tendentai į nugalėtojų titulą. Regu-
 lia rųjį sezoną jie baigė pirmoje vieto-
je, kurią įtvirtino nesunki pergalė 3:0
(25:22, 25:16, 25:13) prieš „Pilėnų” ko-
mandą.

Kur kas atkakliau vyko „Panevė -
žio” ir „Šiaulių” komandų susitikimas,
kuriame sėkmė lydėjo panevė žiečius.
Jie iškovojo itin sunkią pergalę 3:0
(28:26, 25:23, 25:19) ir išsaugojo antrą-
ją turnyrinės lentelės vietą.

ALTL senbuviai „Gubernijos”
tink lininkai rezultatu 3:0 (25:9, 25:16,
25:14) įveikė šio sezono naujokus
„Lockport” tinklininkus, o dar viena
ALTL naujokė „Nemuno” komanda

pergalę tokiu pat rezultatu 3:0 įsirašė
be kovos, kadangi jų varžovai – BG
„Team” tinklininkai neatvyko į var žy-
 bas.

Balandžio 10 d., nuo 4 val. p. p. Pa-
sau lio lietuvių centre Lemonte ALTL
ko mandos pradės „play-off ” varžy-
bas. Visą varžybų tvarkaraštį galima
ras ti internete – www.tinklinis.com.

Po re guliariojo sezono varžybų
(vieta, komanda, taškai):

1. „Atlantic Express” 35
2. „Panevėžys” 32
3. „Gubernija” 28
4. „Šiauliai” 25
5. „Nemunas” 16
6. BG „Team” 11
7. „Lockport” 13
8. „Pilėnai” 5

Či k a g o s
lietuvių
krepši-

nio lygos
(ČLKL) krepši-
ninkai baigė
regu lia rio jo se-
zono varžybas
ir jau balan-
 džio 9–10 die-
nomis pradės
atkrinta mąsias
– ketvirtfinalių varžybas.

Pagrindinėje – šešių stipriausių
ČLKL komandų grupėje be kovos į
pus finalio varžybas žengė reguliario-
jo sezono nugalėtoja „Radviliškio” ko-
 manda (14 pergalių, 2 pralaimėjimai)
ir antroje vietoje likę praėjusio sezono
ČLKL čempionai „Juodkran tės” (13/3)
krepšininkai.

„Radviliškio” ir „Juodkrantės”
ko mandų varžovai pusfinalyje paaiš-
 kės po „Atleto” (11/5) – „Stumbro”
(8/8) ir „Lituanicos” (11/5) – „Švytu rio”
(9/7) komandų ketvirtfinalio dvi kovų,
kuriose šios komandos sužais po dve-
jas rungtynes. Į pusfinalį pa teks ge-
resnį įmestų ir praleistų taškų santy-
kį turinti komanda.

Pirmosios „Lituanicos” ir „Švy tu -
rio” komandų rungtynės bus žai džia-
mos balandžio 9 d., šeštadienį, 4:30
val. p. p., o 6 val. v. rungtyniaus „Atle-
tas” ir „Stumbras”. Atsakomo sio se
dvikovose komandos susitiks kitą var-
žybų dieną – balandžio 10 d., sekma-
dienį: 11.20 val. r. rungtyniaus „Stumb-
ras” – „Atletas”, o 12:30 val. p. p. – „Švy-
turys” ir „Lituanica”.

Antroje pagal pajėgumą ČLKL ko-
mandų, kovojančių dėl „Iššūkio” tau-

rės grupėje, ba-
landžio 23 d. pus-
finaliuose susi-
rems „Lietkabe-
lio” ir „Aukštai-
tijos” bei „Lieta-
vos” ir „Jau ni -
mo” komandos.

ČLKL mėgė-
jų lygos varžybo-
se balandžio 10
d., sekmadienį,

pirmose ketvirtfinalių rungtynėse su-
sitiks „Panevėžys” – „Pelenai” (9 val.
r.) ir „Ąžuo las” – „Savas LT” (10:10 val.
r.). Po savaitės, tuo pačiu laiku, šios ko-
 mandos susitiks dar kartą. Šių porų
nugalėtojai pusfinaliuose balandžio
24 d. susitiks su reguliariajame sezo ne
1–2 vietas užėmusiomis „Arkos” ir
„Alytaus” komandomis.

ČLKL turnyrinė lentelė po reguliariojo
sezono varžybų (vieta, komanda, per-
galės, pralaimėjimai):

1. „Radviliškis” 14 2
2. „Juodkrantė” 13 3
3. „Atletas” 11 5
4. „Lituanica” 11 5
5. „Švyturys” 9 7
6. „Stumbras” 8 8

ČLKL „Iššūkio” taurė

1. „Lietkabelis” 8 7
2. „Jaunimas” 7 7
3. „Lietava” 5 11
4. „Aukštaitija” 5 10
5. „Lituanica 9-okai” 2 14
6. „Vilnius” 1 15

Gerb. Redaktoriau,
Sporto skyriuje („Draugas”, kovo 22–24 d.) rašoma: JAV amerikietiško fut-

bolo lygoje Tautvydas Kieras tapo pirmuoju lietuviu. NFL žaidėjų tautybių
sąraše yra Arūnas Vasys, vienintelis lietuvis. Jis gimė 1943 m. Lietuvoje ir žai-
dė tris sezonus NFL su Philadelphijos „Eagles”.

Linkiu T. Kierui sėkmės įsitvirtinti profesionalų lygoje ir tapti NFL žai-
džiančiu antruoju lietuviu.

Su pagarba,                                                                         Jonas J. Kaunas
Downers Grove, IL

Dar norėtume papildyti, kad kitas Vilniuje gimęs (1913 m.) sportininkas – Bill La-
jau sky – vieną sezoną (1936 m.) žaidė Pittsburgho ,,Pirates” saugo pozicijoje.  

– Redakcija

ČLKL krepšininkai pradės „play-off” varžybas ALTL komandos baigė reguliarųjį sezoną
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Lietuvis vartininkas sudomino NHL klubą

Kanados „Maple Leafs” klubas do mi si Lietuvos rinktinės ir Stok holmo
„Djurgardens” (Švedija) vartininku, 23-ejų lietuviu Mantu Arma liu. Ka-
nados spauda pažymi, jog vartininkas yra ne tik puikus vartų sargas,

bet ir manekenas, išbandęs po diumą garsių dizainerių kolekcijų pristatyme.
Plungėje gimęs, kelių mėnesių su šeima į Švediją išvykęs Mantas Ar malis

yra pagrindinis Lietuvos rinktinių vartų sargų nuo 2008 metų, kuo met dar pen-
kiolikametis debiutavo aštuoniolikmečių rinktinėje.

„Djurgardens” klube M. Armalio partneriu yra vartininkas Mikael Tellqvist,
kuris anksčiau yra žaidęs Toronto klube.

Mantas ne kartą yra pažymėjęs, jog svajoja žaisti NHL. Apie lietuvio gali-
mybes žaisti NHL ne kartą pa lankiai yra atsiliepęs ryšių už Atlan to turintis Lie-
tuvos rinktinės vyriausiasis treneris Berndas Haake.

„Maple Leafs” klubas šiuo metu NHL Rytų konferencijoje žengia pas kuti-
nis.

Nacionalinės koledžų atletų asociacijos (NCAA) krepšinio sezono kul-
minacija balandžio 4 d. tapo nepa kartojamo grožio krepšinio spektak-
liu. „Villanova Wildcats” gynėjo Kris Jenkins metimas su sirena lėmė

jo atstovaujamo universiteto pergalę 77:74 (34:39, 43:35) prieš North Carolina „Tar
Heels”. 

Likus žaisti apie penkias minu tes, „Wildcats” turėjo 10 taškų per svarą (67:57).
Tačiau tada North Caro lina University krepšininkai kilo į le miamą kovą, o fan-
tastiškas Marcus Paige tritaškis, likus žaisti 6 sekundes, rezultatą išlygino – 74:74.
Vis dėl to Villanova University komandos gynėjas Ryan Arcidiacon lemiamoje
atakoje sėkmingai sutraukė varžovų gynybą, atliko perdavimą K. Jenkins, o šis
šaltakraujiškai išplėšė savo komandai pergalę ir pirmąjį NCAA čempionų titulą
nuo 1985 metų.

Finalo rungtynės vyko Houstono NRG stadione, kurį visiškai užpildė net
80 tūkstančių sirgalių. Šis NCAA finalas laikomas vienu dramatiškiau sių tur-
nyro istorijoje.

NCAA finalas virto drama, kokios dar nėra buvę 

Šis NCAA finalas laikomas vienu dramatiškiau sių turnyro istorijoje.

M. Armalis svajoja žaisti NHL. Jo svajonę gali išpildyti Toronto „Maple Leafs” klubas.

Pasaulio lietuvių centras (PLC)
vėl organizuoja kasmetinį lab-
daros golfo turnyrą, kuris

šiais metais vyks  birželio 11 d., šeš-
tadienį, svetingame Lieponių šei-
mai priklausančiame Old Oak
Country Club. Turnyro dalyviai ga-
lės pasidžiaugti 18 golfo duobučių,
įvairiais konkursais, žaidimais, nuo-
stabiais  apdovanojimais, lietuvišku
maistu (bandelėmis su lašinukais,
kugeliu, koldūnais) ir lietuviškais
gėrimais. Turnyrui pasibaigus vyks
kokteilių valanda, iškilminga va-
karienė ir apdovanojimų iškilmės.

2016 m. turnyro pirmininkas
Ričardas Chiapetta labai laukia ren-
ginio: ,,Praėjusiais metais visi sma-
giai dalyvavo turnyre ir kartu mes
surinkome daugiau nei 25 000 dol.
svarbiems PLC remonto darbams.
Šiais metais ir vėl ruošiame puikią
žaidimų, draugysčių ir pramogų
dieną PLC pagerinimo projektams
paremti. Kviečiame visus – lietuvius
ir  ne tik!”

Turnyro metu dalyvių laukia
įvairios staigmenos: golfo patrankos konkursas, kurio nugalėtojas laimės 3
dienų  ir 2 naktų nakvynę dviems sve čiams Tropicana Resort Las Ve gas. Šiais
metais golfo žaidėjai, kurie užsiregistruos turnyrui iki gegužės 1 d. gaus 25
dol. nuolaidą nuo 175 dol. registracijos mokesčio naudojant kodą EARLYBIRD.
21–30 metų žaidėjai, norintys žaisti trumpesnį žaidimą, gali registruotis jau-
nimo kategorijai. Už 50 dol. registracijos mokestį šie žaidėjai džiaugsis 9 gol-
fo duobutėmis, įvairiais konkursais,  apdovanojimais, lietuvišku maistu ir
gėrimais.

Visi  kviečiami į šį labdaros renginį, kuris vyks Old Oak Country Club,
14200 S. Parker Rd., Homer Glen, IL. Golfo žai dėjams ir rėmėjams nereikia
būti lie tuviais – priima  me visus! Regist ruokitės tinkla lapyje www.lithua-
niangolf.com. Dėl papildomos informacijos kreipki tės į PLC raštinę tel. 630-
257-8787 ar el. paš tu admin@lcenter.org;  arba  į Šarūną Daugirdą el. paštu
daugirdas@lcenter.org.

PLC įsteigtas 1987 m. Čikagos lietuvių socialinėms, kultūrinėms, dvasinėms ir švieti-
mo reikmėms patenkinti, Pasaulio lietuvių centras yra 501(c)(3) ne pelno siekianti or-
ganizacija, adresas 14911 127th St. Le mont, IL. Centras glaudžia 35 lietuviš kas ne pel-
no siekiančias organizacijas, įskaitant Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją, Maironio
lituanis tinę mokyklą, Lietuvių dailės muzie jų ir daug kitų.

PLC info ir nuotr.

Pasaulio lietuvių centras kviečia 
visus Čikagos golfo žaidėjus

Golfo žaidėjai ruošiasi 2015 m. Pasaulio lietuvių centro golfo turnyro pradžiai.

Pasaulio lietuvių centro valdybos pirmi-
ninkas Linas Gylys 2015 m. labdaros golfo
turnyro metu.

Žaidėjų ketvertukas džiaugiasi gražia gamta Old Oak Country Club Pasaulio lietu-
vių centro 2015 m. golfo turnyro metu.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LietuVa ir PasauLis

Sudegė dar viena bažnyčia
Vilnius („Draugo” info) – Ben-

drajam pagalbos centre buvo praneš-
ta, kad Ignalinos rajone, Ceikinių sen.,
Ceikinių kaime, dega medinė bažny-
čia. 

Į įvykio vietą išsiųstos priešgais-
rinės gelbėjimo pajėgos, informacija
apie įvykį perduota Utenos apskrities
greitosios medicinos pagalbos stočiai
ir Vilniaus apskrities vyriausiajam
policijos komisariatui. 

Degė bažnyčios stogas. Gaisras
buvo gesinamas šešiomis autocister-
nomis, naudojamos dvejos autokopė-
čios. Stogas netrukus įgriuvo. Sudegė
visos meno ir kultūros vertybės, alto-
rius, senoji bažnyčios puošyba. 

Medinė bažnyčia buvo baroko sti-
liaus, viena seniausių ir vertingiausių
šalyje, statyta 1773 metais, architek-
tūros paminklas.

Nuostoliai dar skaičiuojami, ta-
čiau vertingų ir saugojamų meno kū-

rinių nebeliko. Sudegė ir originali
medinė 13 pakopų varpinė. 

Gaisro priežastis nežinoma, ta-
čiau tyčinio padegimo versija, anot pa-
reigūnų, mažai tikėtina. 

Juridiškai už pačios bažnytėlės ap-
saugą, ją pačią ir čia buvusias vertybes
atsakinga Vilniaus arkivyskupija. Ta-
čiau ji savo atsakomybės nekomen-
tuoja.  

Ankara (ELTA) – Turkijos pre-
zidentas Recep Tayyip Erdogan pa-
reiškė, kad laikas, skirtas taikos de-
ryboms su Kurdistano darbo partija
(PKK), baigėsi, ir pasižadėjo nuslo-
pinti tris dešimtmečius vykstančius
sukilimus. Turkijos prezidentas pa-
sakė, kad kovotojai privalo pasiduoti
arba bus ,,neutralizuoti”.

PKK liepos mėnesį nutraukė dve-

jus metus trukusias paliaubas ir at-
gaivino konfliktą, kuris nuo 1984 metų
nusinešė per 40 tūkst. gyvybių.

Remiantis vyriausybės duome-
nimis, nuo liepos mėnesio žuvo apie
400 karių ir policijos pareigūnų bei
keli tūkstančiai kovotojų. Anot poli-
tinių opozicijos partijų, per kovas
nuo liepos mėnesio taip pat žuvo nuo
500 iki 1 000 civilių. 

Vilnius ( Vyriausybės info) – Mi-
nistrų kabinetas pasitarime pritarė
2017 metų Vyriausybės veiklos priori-
tetams. Išskirti trys prioritetai, tai – ša-
lies konkurencingumo didinimas, vie-
šųjų paslaugų kokybės ir viešojo sek-
toriaus efektyvumo didinimas bei už-
sienio politikos ir nacionalinio sau-
gumo stiprinimas.

Taip pat išskirtos pagrindinės pri-
oritetų įgyvendinimo kryptys, pagal
kurias ministerijos turės pasiūlyti
svarbiausius prioritetų įgyvendini-
mo darbus ir siekiamus rezultatus.

Kartu su 2017 metų Vyriausybės

veiklos prioritetais patvirtinti ir 2017–
2019 metų Lietuvos Respublikos vals-
tybės biudžeto asignavimų planavi-
mo bendrieji principai, kuriais asig-
navimų valdytojai turės vadovautis
rengiant 2017–2019 metų strateginius
veiklos planus.

2017–2019 metų asignavimų pla-
navimo bendrieji principai pabrėžia
viešųjų išlaidų planavimo pagrįstumo,
prioriteto suteikimo didžiausią vertę
kuriančioms veikloms svarbą ir val-
dymo išlaidų efektyvumo didinimo
poreikį.

Vilnius (LRT.lt) – Vidaus reikalų
ministerija siūlo paprasčiau suteikti
leidimus laikinai gyventi Lietuvoje.
Taip tikimasi palengvinti verslo plėt-
rą bei skatinti investicijas.

Ministerija siūlo nustatyti, kad už-
sieniečio alga, atsižvelgiant į atitin-
kamą profesiją, negali būti mažesnė už
vidutinį atlyginimą prieš mokesčius.
Tačiau, pasak ministro Sauliaus Skver-
nelio, tai neturėtų skatinti darbdavių
įsivežti pigesnės darbo jėgos ir pras-
tinti vietos darbuotojų sąlygas bei ma-
žinti atlyginimus.

Jei įstatymo pataisos būtų priim-
tos, Vyriausybė patvirtintų profesijų,

kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, są-
rašą. Leidimai laikinai gyventi būtų iš-
duodami per 1 mėnesį arba per 15 die-
nų. Šiuo metu šis terminas yra nuo 1
iki 4 mėnesių.

Be to, siūloma leisti laikinai gy-
venti užsieniečiams, kurie diegia nau-
jas technologijas ar kitas reikšmingas
naujoves, startuolių kūrėjams ir jų šei-
mų nariams. Prašymai būtų nagrinė-
jami greičiau, o leidimai būtų ilgesni
– dvejiems metams. Juos gavusieji
privalėtų įsteigti įmonę bei pradėti
veiklą, o to nepadarius, leidimas būtų
panaikintas.

Vilnius (BNS) – Dėl šnipinėjimo
Rusijoje sulaikytas Lietuvos pilietis
Aristidas Tamošaitis nuteistas kalėti
12 metų. Kovo 17 dieną įvykusio teis-
mo nuosprendį iš Maskvos pranešė
Lietuvos Respublikos ambasadorius
Rusijoje Remigijus Motuzas.

Pasak ambasadoriaus, A.Tamo-
šaičio advokatas žada skųsti šį teismo
sprendimą. Diplomato teigimu, užda-
rame teismo posėdyje dalyvavo Lie-
tuvos ambasados Rusijoje konsulinė
darbuotoja.

„Bylos medžiaga nebuvo skaityta,
nes ji pažymėta grifu ‘slaptai’”, – tei-
gė ambasadorius.

Rusijos federalinė saugumo tar-
nyba – FSB A. Tamošaitį Maskvoje su-
laikė pernai gegužę. Maskva skelbė,
kad lietuvis prisipažino dirbęs Lietu-
vos karinėje žvalgyboje. A. Tamošai-
tis buvo suimtas praėjus trims savai-
tėms po to, kai Lietuvoje buvo sulai-
kytas šnipinėjimu FSB įtariamas Ru-
sijos pilietis.

Washingtonas (BNS) –
Joe Medicine Crow, paskuti-
nis tebegyvenęs Didžiųjų ly-
gumų indėnų karo vadas, šį ti-
tulą pelnęs už savo žygius
Antrajame pasauliniame
kare, mirė būdamas 102 metų. 

2009 metais Prezidentas
Barack Obama įteikė J. M.
Crow Prezidento laisvės me-
dalį, aukščiausią šalies civi-
linį apdovanojimą.

J. M. Crow koledže studi-
javo antropologiją ir tris de-
šimtmečius dirbo Indėnų rei-
kalų biure. Vėliau jis tapo Montanos
krou genties oficialiu istoriku.

Kai Jungtinės Valstijos įsitraukė
į Antrąjį pasaulinį karą, J. M. Crow
atidėjo studijas ir užsirašė savanoriu
į kariuomenę.

Jis tapo į Europą pasiųstos 103-
osios armijos divizijos žvalgu ir įvyk-
dė keturis uždavinius, kad taptų krou
karo vadu: vadovavo reidams priešo
užimtoje teritorijoje, įžengė į priešo
stovyklą ir pavogė arklių, nuginklavo

priešą, taip pat palietė priešą, jo ne-
nužudydamas.

„Niekada nepatyriau nė įbrėži-
mo”, – dešimtmečiais vėliau sakė jis.

Jo senelis Medicine Crow buvo
karys ir žvalgas XIX amžiaus Didžių-
jų lygumų karuose.

„Senelis išmokė mane būti kovo-
toju, – sakė Joe Medicine Crow 2013
metais. – Krou žmonės buvo, kaip sa-
koma, karingi. Mes buvome labai ka-
ringa tauta.”

Atsistatydino Islandijos premjeras
Reikjavikas (ELTA) – Islandijos

vyriausybė siekia greičiau rasti pa-
mainą atsistatydinusiam premjerui ir
taip išvengti pirmalaikių rinkimų.

Islandijos premjeras Sigmundur
David Gunnlaugsson postą paliko ba-
landžio 5 dieną, po to, kai buvo pavie-
šinti ,,Panamos dokumentai”.

Jei pavyktų išsirinkti naują prem-
jerą, valdančioji koalicija galėtų išlikti
valdžioje. Ši mintis nepatinka opozi-
cijai, kuri nori balsuoti dėl pasitikė-
jimo vyriausybe ir surengti naujus
rinkimus, galinčius nulemti radika-
lius politinius pokyčius. 

Šalies politikų veikla nepaten-
kinti žmonės šią savaitę jau ne kartą
išėjo protestuoti į gatves. Per vieną iš
mitingų tūkstančiai protestuotojų ša-
lies parlamento pastatą apmėtė kiau-
šiniais ir jogurtu.

Panamos teisinių paslaugų fir-
mos ,,Mossack Fonseca” dokumentai
parodė, kad vienas iš firmos klientų
buvo ir Islandijos premjeras S. D.
Gunnlaugsson. Juose teigiama, kad
premjeras su žmona, firmos ,,Mos-
sack Fonseca” padedami, 2007 m. Bri-
tanijos Mergelių salose įsigijo leng-

vatinio apmokestinimo bendrovę
,,Wintris”, o į parlamentą 2009 metais
išrinktas S. D. Gunnlaugsson apie tai
nepranešė bei po aštuonių mėnesių 50
proc. bendrovės pardavė savo žmo-
nai už vieną dolerį. 

Tuo metu Ispanijos prokurorai
pradėjo tyrimą dėl pinigų plovimo po
didžiulio mokestinių dokumentų nu-
tekinimo iš Panamos teisinės firmos,
užsiimančios lengvatinio apmokesti-
nimo bendrovių kūrimu pasaulio tur-
tingiesiems ir galingiesiems.

Tyrimas buvo pradėtas, kai iš Pa-
namoje įsikūrusios teisinių paslaugų
bendrovė „Mossack Fonseca” buvo
nutekinti daugiau nei 11,5 mln. do-
kumentų, atskleidusių šokiruojančių
detalių apie šimtų tūkstančių jos
klientų iš viso pasaulio, įskaitant Is-
paniją, lengvatinio apmokestinimo
sandorius.

Tarp klientų iš Ispanijos yra fut-
bolo komandos „Barcelona” žvaigždės
Lionel Messi šeima, Ispanijos kara-
liaus Felipe VI teta Pilar de Borbon,
taip pat iškilus ispanų kino kūrėjas,
„Oskaro” laureatas Pedro Almodova-
ro.

Turkija nebesiderės su kurdais

Viltis užsieniečiams verslininkams 

Lietuviui už šnipinėjimą - 12 metų

Lankysis Vatikano valstybės sekretorius

Patvirtino vyriausybės prioritetus

Vilnius („Draugo” info) – Lietu-
voje lankysis Vatikano valstybės sek-
retorius kardinolas Pietro Parolin. Jis
dalyvaus gegužės 6–8 dienomis vyk-

siančiame Nacionaliniame gailestin-
gumo kongrese. Kardinolas vadovaus
sekmadienio iškilmingai procesijai ir
šv. Mišioms.

Washingtonas ( „Draugo” info) –
Balandžio 4 dieną dešimtys „Amerikos
balso” radijo bokštų griuvo kaip do-
mino lentelės.

48 bokštai, stūksantys North Ca-
rolina valstijoje esančiame Boforto
miestelyje, žemėje, kuri priklauso
valstijos Augmenijos ir gyvūnijos iš-
teklių komisijai, jau 10 metų nebuvo
naudojami.

„Amerikos balsas” buvo įkurtas
1942 metais, kad teiktų radijo naujie-
nų paslaugas žmonėms, gyvenantiems
uždarose ir karo niokojamose šalyse.
Dabar, kaip rašoma radijo svetainėje,
jis transliuoja naujienas daugiau nei
40-ia kalbų.

Šis JAV finansuojamas radijas
buvo plačiai vertinamas už priešpriešą
sovietinei įtakai Šaltojo karo metu.

Nugriauti „Amerikos balso” radijo bokštai

Mirė lygumų indėnų karo vadas

Tokia buvo Ceikinių bažnyčia.      
„Facebook” nuotr. 

J. M. Cow buvo apdovanotas aukščiausiais apdo-
vanojimais. Scanpix nuotr.
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Californija taps pirmąja JAV vals-
tija, iki 15 JAV dolerių padidinusia va-
landinį atlygį. Toks siūlymas buvo pri-
imtas abiejų parlamento rūmų narių
balsavimu.

Šiuo metu ir New Yorko valstijos
pareigūnai svarsto galimybes kelti mi-
nimalų darbuotojų gaunamą atlygini-
mą. Tiesa, dokumente kalbama, kad
stambiosiose Niujorko įmonėse darbo
užmokestis kils sparčiau, o mažesnėse
bendrovėse ir šiauriniuose regionuose

įsikūrusiose valstijos įmonėse bus tai-
komas 12,5 JAV dolerių valandinis už-
mokestis.

Californija pasiryžusi palaipsniui
visoje valstijoje iki 2022 metų stambio-
se įmonėse pakelti valandinį atlyginimą
nuo šiuo metu mokamų 10 JAV dolerių
iki 15 JAV dolerių. Smulkesnėms ben-
drovėms terminas buvo pratęstas iki
2023 metų.

ELTA

Viena Japonijos bendrovė išplatino
specialią reklamą, kurioje atsiprašo
vartotojų už tai, jog populiarių ledų por-
ciją pabrangino ...9 centais.

Bendrovė „Akagi Nyugyo”, gami-
nanti milijonų japonų vaikų mėgstamus
„GariGarikun” ledus ant pagaliuko,
pirmą kartą per 25 metus padidino ga-
minių kainas dėl ilgametės defliacijos.

Baimindamasi didžiulio visuome-
nės pasipiktinimo, bendrovė per na-
cionalinius televizijos kanalus parodė
vaizdo įrašą. Jame matyti, kaip prie
„Akagi Nyugyo” būstinės stovi nusi-
minę vadovai ir kiti darbuotojai – iš viso
maždaug 100 žmonų. Fone groja popu-
liaraus vietos dainininko daina. Įrašo

pabaigoje visi žmonės nusilenkia (kas
Japonijoje yra atgailavimo ženklas) ir
pasirodo užrašas: „Atsilaikėme 25 me-
tus, tačiau ...60»70”.

Užrašas reiškia, kad „GariGari-
kun” ledų porcijos kaina buvo padidi-
na nuo 60 jenų (54 JAV dolerio centų) iki
70 jenų (63 JAV dolerio centų). 

Verta paminėti, kad tai buvo pir-
mas kainos padidinimas nuo 1991 m..
Beje, tais metais šių ledų kaina buvo pa-
didinta 10 jenų ir tuomet kompanija
laikraštyje taip pat išplatino atsipra-
šymą.

Vaizdo įrašas matomas: https://
www.youtube.com/watch?v=3rfU3zaoR
z8.

Tarptautinės gaiviųjų gėrimų ga-
mybos grupės įmonė „Coca-Cola HBC
Lietuva” įsigijo vieną didžiausių Lie-
tuvoje mineralinio vandens gamintojų
– „Neptūno vandenis”.

„Coca-Cola HBC Lietuva” pranešė
baigusi „Neptūno vandenų” įsigijimo
sandorį, kurio vertė nenurodoma.

„Ši investicija liudija ir mūsų il-
galaikį įsipareigojimą veikti Lietuvos
paruoštų vartoti gaiviųjų gėrimų rin-
koje”, − teigia „Coca-Cola HBC” Balti-

jos regiono prekybos vadovas Valdas
Pakštys.

Tarptautinio susivienijimo „Coca-
Cola HBC”, veikiančio 28 pasaulio ša-
lyse, grupės dalis „Coca-Cola HBC Lie-
tuva” yra įmonės sukurtų gėrimų −
„Coca-Cola”, „Sprite”, „Fanta”, „Bo-
naqua”, „Römerquelle” − gamintoja
bei didmeninės prekybos atstovė.

BNS

„Coca-Cola” įsigijo „Neptūno vandenis” 

Pirmoji valstija, kurioje valandinis atlygis 15 dolerių 

Atsiprašė vartotojų dėl 9 centais brangesnių ledų

VersLo N auJieNos

Japonijoje užregistruotas rekordi-
nis skaičius ieškinių dėl kompensaci-
jų už žalą, susijusią su staigia mirtimi
dėl persidirbimo. Šis fenomenas, vadi-
namas specialiu žodžiu ,,karoshi”, spar-
čiai plinta tarp jaunimo ir moterų.

Kai kurios bendrovės tiesiog mė-
gina iš turimų darbuotojų išreikalau-
ti maksimumą, o tai kartais turi tra-
giškų padarinių.

Iškeltų ieškinių dėl kompensacijos
už žalą, susijusią su staigia darbuoto-
jo mirtimi dėl persidirbimo, skaičius
pasiekė rekordinį lygį – 1456 per metus.
Daugiausia mirčių užfiksuota sveika-
tos apsaugos, socialinių paslaugų, kro-
vinių pervežimo ir statybos sekto-
riuose, kur nuolat trūksta darbo jėgos.

Tačiau manoma, kad tikras ieški-

nių skaičius greičiausiai 10 kartų vir-
šija oficialius duomenis, nes vyriau-
sybė nenoriai pripažįsta panašius in-
cidentus.

Japonijos Darbo įstatymuose ne-
numatytas darbo laiko apribojimas,
bet Darbo ministerija skiria dvi  rūšis:
mirtis nuo širdies ir kraujagyslių ligų,
susijusių su persidirbimu, ir savižu-
dybes, kurioms didelės įtakos turėjo
darbe sukeltas stresas.

Savižudybių, susijusių su pervar-
gimu darbe, skaičius išaugo 45 proc. per
pastaruosius ketverius metus tarp as-
menų iki 29 metų amžiaus ir 39 proc. –
tarp moterų, rodo Darbo ministerijos
duomenys. 

ELTA 

Bestselerio „Pirkėjas ant kab-
liuko: kaip kurti įpročius for-
muojančius produktus” auto-

rius Nir Eyal paskelbė apie priežastis,
skatinančias pirkėjus vėl pirkti jiems
jau žinomų bendrovių gaminius.

Psichologiniai veiksniai veikia
kasdienius žmonių sprendimus. Tuo
tarpu dauguma nė nesusimąsto, kokie
motyvai juos įtakoja. Todėl verslas
gali sėkmingai panaudoti neviešus
psichologinius metodus   pelnui pa-
didinti.

Darbas lygus meilei
2011 m. paskelbti tyrimo apie tai,

kaip darbas įtakoja daiktų vertę, re-
zultatai. Eksperimento metu univer-
siteto studentams buvo nurodyta pa-
gaminti gervės arba varlės origamio
figūrėles. Atlikus užduotį, jiems buvo
pasiūlyta savo dirbinius įsigyti. Mi-
nimali kaina – 1 JAV doleris. Antrai
studentų grupei, nemačiusiai, kaip
buvo gaminami lankstiniai ir nepa-
žinojusiai dirbusiųjų,  leista daly-
vauti   perkant gaminius. Trečioji
eksperimento dalyvių grupė vertino
profesionalų pagamintus origamius.

Paaiškėjo, kad gaminusiejį figū-
rėles jas įvertino penkis kartus di-
desne kaina, nei antrosios grupės
studentai, nieko nežinoję nei apie ga-
minius, nei apie gamintojus. Trečio-
ji grupė profesionalų kūrybą vertino
tik nedaug aukščiau, nei pirmoji gru-
pė – savąją. Išvada: pirmoji eksperi-
mento grupė savo kūrybą taip verti-
no todėl, kad tai buvo jų pačių darbo
rezultatas.

Vienas tyrimo autorių šį rezulta-
tą pavadino „IKEA efektu”. IKEA
parduoda nesurinktus baldus ir siū-
lo pirkėjams patiems padirbėti. Tuo
tarpu konkurentai prekiauja surink-
tais gaminiais. Matyt, esama prasmės,
kai pirkėjas įdeda fizinių pastangų,
kad galėtų naudotis įsigytomis pre-
kėmis.

Nuoseklumo siekis
Žmonėms patiktų manyti, kad jų

sprendimų niekas neįtakoja, kad jie
apsisprendžia nepriklausomai nuo
ankstesnių savo pasirinkimų. Tačiau
tyrimais įrodyta, jog žmogaus praei-
tis leidžia prognozuoti  jo ateitį. Nir
Eyal papasakojo apie eksperimentą,
kurio metu dviems priemiesčio gy-
ventojų grupėms prie jų namų pasiū -
lyta pasistatyti didelius neišvaiz-
džius įspėjamuosius ženklus „Būkite
atsargūs kelyje”. Pirmoje grupėje su
tuo sutiko 17 proc. gyventojų, antro-
je – 76 proc. Paaiškėjo, kad  prieš dvi
savaites antrosios grupės nariai jau
buvo leidę pastatyti tokio paties tu-
rinio, bet daug mažesnį ženklą. Su tuo
buvo sutikę praktiškai visi grupės da-
lyviai.

Po dviejų savaičių eksperimento

sumanytojai apsilankė grupės narių
namuose ir pamatė, kad didžioji dau-
guma mažus ženklus pakeitė dideliais.
Teigiama, jog taip patvirtinama nuo-
seklumo siekio ir praeityje priimtų
sprendimų tarpusavio priklausomy-
bė.

Žmonės vengia nesuderinamų
įsitikinimų

Straipsnio autorius primena Ezo-
po pasakėčią apie lapę ir vynuoges: al-
kana lapė niekaip nepasiekė vynuo-
gių kekės ir nuėjo sau, nusprendusi,
jog uogos rūgščios. Šioje istorijoje
lapė pakeitė savo nuostatas todėl,  kad
jai buvo pernelyg sunku susitaikyti su
saldžių ir prinokusių uogų nepasie -
kia mumu. Dvi konfliktuojančias min-
tis lapė sutaikė pakeitusi savąjį vy-
nuogių vertinimą. Taip ji išvengė to,
kas psichologijoje vadinama kognity -
viniu disonansu, kai manipuliuojama
iracionaliu pasaulio suvokimu. Daug
kartų pavartojus tai kas neska nu,
prisiverčiama tai pamėgti, matant
vartojant aplinkinius. Bandome ir
mes kol, galiausiai, priprantame.

Kognityvinį disonansą, kuris at-
siranda dėl nemėgstamų, tačiau ap-
linkinių naudojamų daiktų, žmonės
įveikia keisdami savo požiūrį į tuos
daiktus.

Didelė mažų pastangų nauda
Trys aprašytos tendencijos parodo,

kaip galima paveikti pirkėjų elgesį. Au-
torius apibendrina: 1. Kuo daugiau į ką
nors įdėta pastangų, tuo vertė didesnė;
2.  Visi esame priklausomi nuo savo
sprendimų; 3. Siekdami išvengti kog-
nityvinio disonanso keičiame savo
pirmenybines nuostatas.

Norėdami psichologiškai adap-
tuotis, žmonės keičia nuostatas ir įsi-
tikinimus – toks procesas vadinamas
racionalizavimu. Racionalizavimas
padeda pateisinti tam tikrą elgesį, net
jei tokio elgesio priežastis sukėlė pats
žmogus.

Versle siekiama, kad pirkėjas ar
klientas gautų progą įsigyjamą pro-
duktą ar paslaugą praturtinti savo pa-
stangomis – tam naudojami visi trys
aprašyti būdai. Pirkėjo indėlis gali
būti piniginis, informacinis, laiko
sąnaudų, pastangų ar dar koks nors –
rezultatas tas pats. Šitaip – per pirkėjo
dalyvavimą – kompanijos paveikia
jo pasirinkimus, skonį ir įpročius.

Verslas.in 

Daugėja mirčių dėl persidirbimo Kodėl pirkėjai perka ?  

Euro ir kitų valiutų santykiai (2016 metų balandžio 7 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,88 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,66 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,67 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,25 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,59 €

Atsiprašo, kad šiek tiek padidino kainas. Scoooops.com nuotr.

„Facebook” nuotr. 
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sVeikata maNo VirtuVė

Vaflinis tortas

Šis tortas ,,įkandamas” net neprityrusiai šeimininkei – jo gamyba ne-
sudėtinga, išsilaiko jis ilgai, o ir patinka daugeliui. Pabandykite pa-
gaminti ir nusinešti į vakarėlį – neabejoju, kad tai bus pats popu-
liariausias skanėstas

Ben Grigaliūnas, gyvenantis Campton Hills, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Ačiū, kad skaitote, ačiū kad dosniai remiate mūsų laikraštį.

Sofia S. Pumputis, gyvenanti Downers Grove, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 70 dol. Nuoširdus ačiū, kad skaitote
mūsų laikraštį ir dosniai jį remiate.

Jonas Dunčia, gyvenantis Newtown, PA, kartu su metinės „Drau -
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 60 dol. Jūsų paramos dėka dar ilgai
gyvuos lietuviškas spausdintas žodis.

Kęstutis Ječius, gyvenantis Villa Park, IL, suprasdamas nelengvą
„Draugo” finansinę padėtį išlaidoms sumažinti paaukojo 60 dol. Nuo šir -
džiai dėkojame už paramą.

Q10 – kas tai?
GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Šiandien atsiliepiame į skaitytojų pra-
šymą paaiškinti, kas tai yra kofer-
mentas Q10. 

Kofer-
mentas

Q10 yra riebaluose
tirpi, į vitaminus
panaši į medžia-
ga, randama vi-
sose mūsų orga-
nizmo ląstelėse. Q10 ga-
mina mūsų organizmas, ir jo yra pa-
kankamai iki 40 metų. Kofermentas
yra būtinas užtikrinti normalų ląs-
telių gyvavimą, jų energijos palaiky-
mą. Jis veikia kaip antioksidantas, ap-
sau gantis ląsteles nuo kenksmingo
rad kalų poveikio. Daugiausiai šios
me džiagos randama širdyje, kepe-
 nyse, inkstuose, kasoje, smegenyse,
nes šių organų veiklai palaikyti reikia
daugiausiai energijos. 

Ar būtina vartoti 
kofermentą Q10?

Jei esate jaunas ir sveikas žmo-
gus, manoma, kad organizme jo yra
pakankamai, tad papildomai vartoti
nereikia. Tačiau su amžiumi jo pasi-
gamina mažiau, o, be to, jo gamybą su-
mažina kai kurios ligos ir vartojami
vaistai. Ypatingai Q10 mažina vaistai,
vartojami cholesterolio kiekiui ma-
žinti, nes tuo pačiu metu kepenyse slo-
pinama ne tik cholesterolio, bet ir
koenzimo Q10 sintezė. Yra žinoma,
kad Q10 neutralizuoja neigiamą cho-
lesterolio kiekį mažinančių vaistų

poveikį organizmui (ypač kepenims).
Jei  jums daugiau nei 50 metų ir var-
tojate minėtus vaistus, siūloma ne-
pamiršti ir kofermento Q10. Q10 siū-
loma vartoti sergant širdies ligomis,
vėžiniais susirgimais, cukralige, Alz-

heimerio liga,  sutrikus kepenų
ir inkstų veiklai,  jaučiant lėti-

nį nuovargį. 

Kokius kofermento 
Q10 papildus rink-

tis?

Kofermento Q10 papildai
yra išleidžiami dviejų formų: ubi-
quinone ir ubiquinol. Kurią iš jų
rinktis ? Abi jos yra veiksmingos,

bet šiek tiek veiksmingesnė yra ubi-
quinol, nes šios formos Q10 yra pa-
našus į organizmo gaminamą Q10, to-
dėl greičiau įsisavinama bei leng-
viau patenka į ląsteles.  Kad ubiqui-
none būtų įsisavinama, ji turi būti pa-
versta į ubi qui nol. Kai kurių autorių
duomeni mis ubiquinol (yra tirpi jo
forma) yra net 6 kartus biologiškai ak-
tyvesnė nei ubiquinone. Priklau somai
nuo jūsų sveikatos būklės (jei turite
anksčiau išvar dintas ligas bei varto-
jate cholesterolį mažinančius vais-
tus) siūloma vartoti 50–100 mg tirpios
ubiquinol  formos kofermentą Q10.
Vartojant ubiquinone formą, siūlo-
mos didesnės dozės: nuo 100 iki 200
mg. Kadangi ubiquinol yra žymiai
brangesnė, dauguma žmonių pasi-
 renka ubiquinone. Galite pasitarti su
šeimos gydytoju, kokią formą ir kokį
kofermento Q10 kiekį jums reikėtų
vartoti.

Paruošta remiantis: ,,Chicago Tribune”,
,,The Regional News”, www.Mayoclinic.com,
www.Delfi.lt, www.sveikasžmogus.lt,
www.inhumanexperiment.blogspot.com

JUMS RŪPI

Reikės:
Pakelio nepjaustytų vaflių lakštų
(jie paprastai būna apvalūs arba
stačiakampiai ir parduodami par-
duotuvėse, kur yra lietuviškų, len-
kiškų, vokiškų produktų) 
400 g (14 oz) sviesto (minkšto)
1 skardinės saldinto kondensuoto
pieno (išvirto)
200 g (7 oz) juodo šokolado
2 šaukštų kakavos miltelių 
1 nutarkuotos citrinos žievelės
1/2 citrinos sulčių (arba 2 šaukštų
konjako)
1/2 puodelio smulkiai kapotų rie-
šutų (nebūtinai)

Skardinę su kondensuotu pie-
nu dėti į puodelį, užpilti vandens
tiek, kad apsemtų, ir virti 1,5 val.
Atvėsinti ir atidaryti skardinę –
kondensuotas pienas virsta tiršta
ruda mase (jį galima pasiruošti
iš anksto). 

Sviestą išsukti iki purumo.
Šokoladą sulaužyti ir ištirpin-

ti vandens vonelėje (t.y. indelį su šo-
koladu įstatyti į puoduką su karš-
tu vandeniu ir leisti šokoladui iš-
tirpti).

Į išsuktą sviestą dėti po 1 šaukš-

tą išvirto kondensuoto pieno ir
sukti iki vientisos masės. Taip su-
dėti ir išsukti visą  iš anksto pa-
ruoštą kremą. (Dėmesio, svarbu –
kad kremo nesutrauktų, sviesto
ir pieno temperatūra turi būti tokia
pati). Įmaišyti kakavos miltelius.
Tuomet po truputį pilti atvėsusį iš-
tirpintą šokoladą ir viską atsargiai
išmaišyti. Sudėti nutarkuotą cit-
rinos žievelę ir atsargiai maišant
po truputį supilti citrinos sultis
(arba konjaką). Jei naudojate, įmai-
šyti smulkiai kapotus riešutus.

Paruoštu kremu pertepti pir-
mąjį vaflių lakštą, ant viršaus dėti
kitą kremu  suteptą  lakštą ir t. t.
Uždėjus kiekvieną vaflių lakštą
šiek tiek paspausti, kad  jie geriau
suliptų. Viršutinis sluoksnis lieka
be kremo.

Suteptą tortą įvynioti į mais-
tinę plėvelę, padėti ant lentos ir pa-
slėgti, uždedant ant viršaus kokį
nors svorį (nelabai didelį – pvz.,
puodą ar keptuvę). Palaikyti kam-
bario temperatūroje pusdienį, po to
dėti į šaldytuvą. Tortas šaldytuve
gali stovėti ne vieną dieną, ir kuo
toliau, tuo jis darosi skanesnis!

Su pavasariniais linkėjimais, 
Jūsų Indrė

www.facebook.com/draugo laikrastis

Savo klausimus gyd. O. Radze vičienei galite perduoti redakcijos el. paštu: vyr.re-
daktorė@gmail.com ar ba skambinti ,,Draugo” tel. 1-773-585-9500
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Remkime 
Draugo fondą

www.draugofondas.org

DR. JOVITA KERELIS
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

RENATA ŽIŪKAITĖ

Atvelykio sekmadienį Švč. Mer ge lės
Marijos Nekal tojo Prasidėjimo   bažny-
čio je Brighton Parke buvo at ver tos Ju-
biliejinių Gailestingumo metų  durys. 

Didįjį Ketvirtadienį vyskupas Al-
berto Rojas paskelbė, kad Švč.
Mer ge lės Marijos Nekal tojo

Prasidėjimo   bažnyčia taps Jubiliejinių
Gailestin gumo metų šventove.  Dievo
Gailes tin gumo sekmadienį vyskupas
Rojas atvėrė šventąsias Gailestingumo
me tų duris, papuoštas gėlėmis ir po pie-
žiaus Pranciškaus herbu. Iš kil mėse
dalyvavo apie 600 žmonių – lietuvių,
amerikiečių, ispanakalbių. Netoli Gai-
lestingumo durų buvo pastatyta nauja
Adoracijos koplyčia. Žmonėms žen-
giant pro šventąsias duris, baž nyčios
choras giedojo „Aleliuja”. Šv. Mišios
vyko 3 kal bomis: lietuvių, anglų ir is-
panų. Eucharistijai vadovavo vyskupas
A. Rojas. Šv. Mišias kartu su vyskupu
koncelebravo parapijos klebonas Ma-
 nuel Dorantes, kun. Gediminas Ker šys,
kun. Ben Owusu ir kun. Carlos Aran-
cibia. Iškilmingoje procesijoje buvo
nešamos Lietuvos, Amerikos ir Ispa-
nijos vėliavos. Parapijietis Gintaras
Ilevičius, apsirengęs tautiniais drabu-
žiais nešė Popiežiaus vėliavą. Homili-
joje vyskupas Rojas kalbėjo apie tris do-
vanas, kurias gauname žengdami pro
Šventąsias duris: tai ramybė, atleidi-
mas ir tikėjimas. Prisikėlęs Kristus at-

neša ramybę savo mokiniams, jis nori
išlieti savo ramybės dvasią ant kiek-
vieno, kuris trokšta susitikti su Kris-
tumi. Šie metai yra ypatinga proga pri-
eiti atgailos sakramento, susitaikyti su
Dievu, savimi ir kitais. Šie metai ska-
tina paliudyti mūsų tikėjimą, kad Jė-
zus Kristus tikrai yra mūsų gyvenimo
Viešpats. Kunigas G. Keršys kalbėjo
apie visų mūsų atsakomybę peržengus
pro Šventąsias duris atverti savo šir-
dies duris Jėzui ir su pasitikėjimu pri-
imti Jo gailestingu mą. Po Komunijos
LR konsulas Čikagoje Marijus Gudy-
nas kalbėjo apie Gailestingojo Jėzaus
paveikslą, kurį įkvėpė šv. s. Faustinos
vizija. Jis papasakojo šventojo pa-
veikslo istoriją ir visus pakvietė at-
vykti į Vilnių, kur Gailes tingumo šven-
tovėje prie šio paveikslo suklumpa
maldai šimtai piligrimų iš viso pa-
saulio. 

Popiežius Pranciškus sakė, kad
kiekvienas,  kas žengs pro Gailes tin gu-
 mo duris,  patirs paguodžiančio, at lei-
džiančio ir viltį įkvepiančio Dievo mei-
lę. Jubiliejinių Gailestin gumo metų
piligrimystė žengiant per Šven tąsias
duris turėtų būti akstinas atsiversti.
Kristus sakė: „Aš esu vartai. Jei kas eis
per mane, bus išgelbėtas”. (Jn 10, 9). 

Keletas šių ypatingų Mišių da ly vių pa-
sidalijo mintimis, ką jiems reiškia perženg-
ti per Gailestingumo metų duris, ką jiems
reiškia šie ypatingi Jubiliejiniai metai. 

Ilgametis šios bažnyčios parapijie-
tis Vytas Stanevičius liudijo, kad praeiti

pro Jubiliejinių metų duris jam buvo di-
džiulis įvykis. Dievas jį atnaujino, pa-
kvietė kartu žengti į naują žygį – liudyti
Dievo Gailes tingumą kiekvienam su-
tiktajam. Vytas dažnai skaito s. Fausti-
nos dienoraštį ir Jėzus per Faus tiną ra-
gina priimti jo gailestingumo malones.
Šie Gailestingumo metai yra dar viena
galimybė žmonijai atsiversti, o po jų gali
prasidėti Dievo teisingumo laikas. Vy-
tas, jausdamas savo nuo dė mingumą,
žinodamas, kiek daug Dievas jam at-
leido,  trokšta kiekvieną akimirką ieš-
koti Dievo valios savo gy venime. Vi-
suomet, o ypatingai Gai les tingumo me-
tais  jis  atsiliepia į po pie žiaus ragi-nimą
daryti gailes tingumo darbus. Vyto ši-
lumą ir globą yra patyrę ir patiria jo na-
muose pri glausti emigrantai, lankomi
ligoniai. 

Kita apeigų dalyvė Kristina Balniūtė
sakė, kad pereiti per Jubiliejinių me tų
duris jai reiškė palikti už tų durų visa,
kas slegia širdį, kas yra bloga ir pasi-

nerti į Dievo Gailestingumo slėpinį. Jai
buvo didelė malonė dalyvauti šiose
Atvelykio Mišiose, kai pats Jėzus per
s. Faustiną ragino nebijoti prisiartin-
ti prie Jo Gailestingumo versmių. Kris-
tina pasakojo, kad ji jautė Dievą įvai-
riose sunkiose situacijose. Jai prisi-
artinus prie Jo su vaikišku pasitikėji-
mu, Dievas visus skaudulius, bevil-
tiškas situacijas pakeisdavo į gera.
Kristinai ypatingai brangi yra Gai les-
tingumo vainikėlio malda, padiktuota
s. Faustinai. Tai malda, kuri keičia gy-
venimus. Kristina nori visa širdimi at-
siliepti į popiežiaus Pranciš kaus ragi-
nimą parodyti gailestingu mą savo ar-
timui. Kaip meldėsi s. Faustina, kad jos
akys ir burna būtų gailestingos. Kris-
tinai labai svarbu yra šiais metais vi-
siems atleisti,  taip pat artimąjį pa siek-
 ti savo mažomis aukomis, pastebėti
tą, kuris jaučia nepriteklių,  kuriam
rei kia  pagalbos, susilaikyti nuo apkal -
bų, bei įžvelgti kito žmogaus gerąsias
puses. 

Po DieVo sParNu

Gailestingumo durų atidarymas Brighton Parko bažnyčioje

Išpuoštos bažnyčios durys prieš simbolinį jų atidarymą. Vyskupas Alberto Rojas (v.) ir kunigai, vadovavę apeigoms.

Iškilmėse ir šv. Mišiose dalyvavo ir Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje nariai. 
Jono Kuprio nuotraukos
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Tęsinys. I dalis balandžio 5 d. laidoje

JONAS ŠARKA

1941 m. birželio 22 d. Vokietija pradėjo nepaskelb-
tą karą prieš Sovietų Są jun gą. 99-osios vokiečių di-
vizijos plačiu frontu,  nuo Baltijos iki Juodosios jūrų,
greitu tempu stūmėsi į Rytus. Apie rugpjūčio vidu-
rį Wehrmacht šarvuotieji daliniai iš patrankų jau ga-
 lė jo apšaudyti antrąjį savo dydžiu Sovietų Sąjungos
miestą Leningradą (Peterburgą), buvusią carinės
Rusijos sostinę. Netrukus visas miestas, įskaitant Tsars-
koje Selo, buvo apsuptas ir atsidūrė vokiečių rankose. 

Prieš apleisdami Tsarskoje Selo rūmus, rusai
dar bandė išmontuoti milžiniškos vertės Gin-
taro kambarį, bet buvo per vėlu – nebuvo ži-

novų ir nebeliko laiko nukabinti tą lobį nuo sienų.
Bandant nuimti plokštes, jos trūkinėjo, nes gintaras
ilgus metus išbuvęs sausoje aplinkoje pasidarė tra-
pus. Rusai bandė užmaskuoti sienas užklijuodami
jas sieniniu po pie riu mi, bet veltui. Vokiečiai jau iš
anks  čiau žinojo apie čia esantį gar sųjį kambarį, tad
jiems ilgai ne truko jį atrasti. Nuo čia ir prasidėjo dar
vienas, ir gal paskutinis, Gintaro kam bario kelionės
etapas.

Gintaro kambarys vokiečių rankose

Su specia listų pagalba vokiečiai per 36 valandas
nuo sienų nukabino visą Gintaro kambario turtą, jį
gerai supakavo į 27 dėžes ir 1941 m.  spalio 14 d. iš-
siuntė į Karaliau čių. Visa tai vyko paties Hit lerio įsa-
kymu, prižiūrint Rittmeister Graf  Solms-Laubach.
Grafo Solms teigi mu, Gintaro kambarys iškeliavo
namo... Nežinia, kokiais keliais tas neįkainojamas
krovinys buvo vežamas, bet nesunku įsivaizduoti,
kad jei tai vyko sausuma, tas lobis keliavo sunkve-
ži miuose per Žemaitiją, per Nemuną ir Tilžę, per Ma-
žąją Lietuvą, į išdidžiai stovėjusią, tuomet dar ne-
 sugriautą pilį Karaliaučiaus centre.

Karaliaučiaus pilyje,   prižiūrint Ryt prūsių
nacių partijos vadovui Erich Koch, Gintaro kam-
barys vėl buvo sumontuotas ir 1941 m.  lapkri čio 13
d. iškilmingai atidarytas lankytojams. Deja, ta pa-
roda neilgai buvo galima  gėrėtis. Artėjant frontui
iš Rytų ir dažnėjant sovietų aviacijos antpuoliams,
1943 m.  lapkričio mėn. saugumo sumetimais kam-
barys  vėl buvo  išmontuotas. Gin  taras buvo supa-
 kuo tas į neper šlam pamas dėžes ir sukrautas pilies
rūsyje. 1944 m.  rugpjūčio mėnesį anglų aviacija su-
bombardavo Karaliau čiaus miestą ir pilį. Kitų metų
pra džioje Raudonoji armija priartėjo prie miesto, ir
jos artilerija dar daugiau sugriovė pilį, kurioje, ne-
skaitant gintaro, buvo ir kitokio karo grobio.

1945 m.  sausio viduryje Erich Koch gavo įsa-
kymą iš vyriausios Hitlerio būstinės visą turtingą
pilies meną supakuoti. Paskutinis pranešimas iš
Koch buvo: „Kai tik [supakavimas] bus atliktas, aš
tas plokštes evakuosiu į Wechselburg, netoli Roch-
litz, Saksonijoj”. Dvidešimt keturios dė žės buvo su-
krautos pilies kieme ir labai saugomos ginkluotos
sargybos. Deja, Erich Koch, karo metu žinomas kaip
žiaurus ir suktas civilinės valdžios administratorius
Karaliaučiuje, ne už baigęs užduoties pabėgo iš mies-
to apsupties. Apgulto miesto reikalus tvarkyti per-
davė generolui Otto Lasch. Šiam daugiau rūpėjo
miesto gynybos reikalai, negu terliojimasis su kaž-
kokiomis dėžėmis pilies kieme. 

Nuo čia ir prasideda visa painiava. Karaliau-
čiaus pilies kiemas yra paskutinė vieta, kur teisėti
liudinin kai matė šį neįkainojamos vertės gintaro
krovinį. Spėliojama, kad dėžės niekuomet nepasiekė
Wechselburg ir neaišku, ar jos iš vis paliko pilies kie-
 mą, nors buvo liudininkų, mačiusių jas ge ležinkelio
stotyje. Apie tolimesnę Gin taro kambario kelionę yra
likę tik gandai ir teorijos.

Ar Gintaro kambarys nuskendo?

Keletas žmonių tarėsi matę įtartiną mantą
kraunamą į laivą ,,Wilhelm Gustloff”, kurį netrukus

Kur dingo Gintaro kambarys? (II)

po išplaukimo paskandino rusų povandeninis lai vas.
Manau, kad daug kas iš skaitytojų, ypač klivlendie-
čių, esate girdėję apie pasižymėjusį fotografą Vytautą
Pliodžinską, mano žmonos svainį. Jis man asme-
niškai yra pasakojęs įdo mių  savo nuotykių Ryt prū-
siuose. Kaip buvęs plechavičiu kas, jis pakliuvo į Luft-
waffe pagalbinius dalinius ir dirbo  kariniuose  ae-
rodromuose. Vienas iš įdomiau sių darbų buvo iš-
statyti oro pripūstus guminius  „lėktuvus” priešo la-
kūnams klaidinti, kad jie bereikalingai šaudydami,
išeikvotų savo šovinius. 

Sumažėjus Karaliaučiaus apsu pi mo žiedui, Vy-
tauto Pliodžinsko da linys buvo pristatytas prie ,,Wil-
helm Gustloff” pakrovimo darbų Gdynėje. Jis ten ma-
tęs keletą nemažų dėžių, bet, žinoma, neturėjęs jokio

supratimo apie dėžėse esantį krovinį. Baigus laivą pa-
 krauti, lietuvių dalinys įsitaisė jame, bet buvo prie-
varta išlai pintas  vykdant įsakymą  užleisti vietas at-
 sku bėjusiam SS daliniui. Tragišką šio laivo likimą
žinome: žuvo 9 400  jame buvusių žmonių. Vytautas
vėliau mažesniu laivu laimingai pasiekė Kiel uostą.

Paslaptis didėja, teorijų daugėja

Gandai, kad Gintaro kambarys buvo pakrautas

į ,,Wilhelm Gustloff”  lai vą, taip ir  liko tik  gandais.
Jau daug metų įvai rios grupės, ieškančios nacių auk-
so ir lobių, periodiškai paskelbia, kad Gin taro kam-
barys surastas. Vokiečių ieškotojų grupė 1998 m.  buvo
įsitikinusi, kad jis  yra  vienoje Vokietijos si dabro ka-
sykloje. Lietuvių grupė tikino, kad gintaras – Kuršių
marių dugne.  Knygoje „Mystery of  the Amber
Room” autorius Chuck Lyons rašo, kad netoli Sak so-
nijos miestelio Deutschneu dorf, apleistose vario ka-
syklose, ra daro pagalba užtikta nemažai metalo,
neatitinkančio vario savybių.  Anot jo, kai kurie ste-
bėtojai, įskaitant ir miestelio burmistrą, teigė, kad
ta ka sykla buvo Gintaro kambario kapi nės. Jei tai tei-
sybė, tai iki šiol tos „kapinės” savo paslapčių neiš-
duoda – šachtos yra patvinusios vandeniu, o įėjimai
aklinai užversti storu žemės sluoksniu. 

Tiesa, vos nepamiršau paminėti, kad Chuck
Lyons pristato dar vieną teoriją, jog kambarys, kar-
tu su kitais nacių išvogtais turtais, guli 350 pėdų gy-
lio Toplitz ežere, Austrijos Alpėse. Ten karo pabaigoje
buvo susispietę daug aukšto rango vokiečių karinin -
kų. Neva tie karininkai sunk veži miais, paskui ark-
liais ir vežimais ga beno dideles dėžes ir nuo kranto
su metę ežeran jas paskandino.

Dar kiti spėliojo, kad Gintaro kambarį vokiečiai
paslėpė apie 2 000 pėdų gylio druskos kasyklose, ša-
lia Göttingen, Vokietijoje. Užkoduotoje telegramoje,
pasiųstoje į Berlyną 1945 m.  sausio mėnesį, parašy-
ta, kad „Ginta ro kambario procedūra užbaigta. Ob-
jektas patalpintas B. Sch. W.V.” Spėliojama, kad kal-
bėta apie kasyklą ,,Wittekind Volpriehausen”. Bet pa-
tvirtinti spėjimų neįmanoma – kasykla nuo tų laikų
apsemta vandeniu.

Kasyklos tinka ne tik lobiui, bet ir šunybėms

Tikiuosi, skaitytojo nesuerzinsiu nukrypdamas
į šoną ir papasakodamas su kasykla  susijusį atsiti-
kimą iš jaunystės dienų. Trumpai (prieš ka ro pabaigą
ir po jo) visa Šarkų šeima dirbome pas Bavarijos ūki-
ninkus Trabelsdorf  kaime, netoli Bamberg. Vieną
sekmadienio popietę aš su jaunesniuoju broliu Vy-
tautu, lydimi šeimininko dukters Gretchen, leidomės
apžiūrėti gal už poros kilomet rų buvusią kažkokio
metalo kasyklą. (Mane, tarp kitko bavaro Hoffman
šeimyna Hanseliu vadindavo, nepai sant to, kad jau
buvau pakankamai subrendęs dviem jaučiais laukus
arti). Vėjavaikiškosios Gretchen ve dami, kasyklą ne-
sunkiai suradom. 

Pasibaigus karui kasykla jau nebeveikė, prie įėji-
mo buvo skelbimas: Achtung! Gefaerlich – Eintritt

Tragiškasis kambario likimas ir neišaiškinta paslaptis

Nenuostabu, kad dėl šito lobio virė tiek aistrų. 

Jonas Šarka: Apie Gintaro kambarį esu girdėjęs visokių
pasakojimų. 
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ĮVAIRūS

n Vyras ieško žmonių priežiūros darbo
pakeitimų penktadieniais, šeštadieniais,
sekmadieniais.  Legalūs dokumentai, vairuo-
ja, patirtis, rekomendacijos. Tel. 708-465-
6854.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, ga-
limi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
708-571-8930

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu rusų ar lietuvių šeimoje.
Didelė patirtis. Gali pakeisti bet kurią
savaitės dieną. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
773-640-3559

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
ang lų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
ga liais. Tel. 773-940-5264.

n Vyras ieško nebrangiai  išsinuomoti
studiją ar vieno miegamojo butą Lemont,
IL. Tel. 708-220-3202.

n Moteris ieško savaitgalinio žmonių
priežiūros darbo. Vairuoja. Palikti žinutę. Tel.
224-766-9067.

n Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su grįžimu namo, su gy -
venimu arba  naktimis.  Didelė patirtis. Tel.
708-955-3690.

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

n Rūbų pataisymo parduotuvei Elmhurst
reikalinga patyrusi siuvėja. Tel. 773-329-
3273 arba 630-833-5633.

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 

Eidamas 68 metus staiga mirė Jono ir Onutės Keraminų sūnus

A † A
VIDUTIS KERAMINAS

Vidutis gimė 1947 m. liepos 11 d. Vokietijoje.
Keraminų šeima atvyko į Ameriką 1949 metais, gyveno New

Yorke, o vėliau persikėlė į Rockford, IL.
Vidutis Keraminas buvo pagrindinis NY lietuvių tautinių šo-

kių šo kėjas, dalyvaudavo Pasaulio Lietuvių dainų ir šokių šven-
 tėse, buvo puikus tautodailės meistras.

Kaip ir visi to laikmečio tremtiniai, Keraminai labai daug pa-
dėjo Lietuvos žmonėms ir garsino Lietuvos vardą Amerikoje. Savo
namuose Keraminai įkūrė unikalų „Lietuvos kambarį”, ku-
 riame sukaupta Keraminų šeimos rankdarbių, apdovanojimų bei
lietuviškos tautodailės kolekcija.

Tėtis Jonas Keraminas (1924–2001), tautodailės meistras bei ak-
tyvus kovotojas už Lietuvos Nepriklausomybę, savo darbais gar-
sino lietuvybę Rockforde, buvo apdovanotas garbingu „Metų
Tėvo” apdovanojimu.

Onutė Keraminienė, Vidučio mama, tiek Lietuvoje, tiek viso-
je Amerikoje gerai žinoma šiaudinukų meistrė. Ji savo darbais re-
 mia Čikagos Jaunimo centrą, Balzeko muziejų, Lietuvos Dukte-
rų draugiją, „Draugą” ir kitas organizacijas. Onutė įkūrė Lietu-
vos Kultūrinio paveldo galeriją Rockfordo „Ethnic Heritage Mu-
 seum”, jos dovanotais rankdarbiais, tautiniais kostiumais, kny-
gomis, grožisi muziejaus lankytojai. Onutė Keraminienė ilgametė
Lietuvos Dukterų draugijos narė. Už nuopelnus garsinant Lie tuvą
bei pasiaukojančią pagalbą kitiems, ji vienintelė lietuvė ga vusi
„Amerikos Moterų Revoliucionierių” aukso ordiną. Būdama 87
metų, Onutė vis dar aktyviai rūpinasi lietuvybe ir remia dau gelį
lietuviškų organizacijų.

Lietuvos Dukterų draugija reiškia nuoširdžiausią užuojautą
ilgametei LD draugijos narei Onutei Keraminienei ir jos arti mie-
siems, dėl mylimo sūnaus Vidučio Keramino mirties.

Velionio palaikai bus laidojami Tennessee valstijoje, kur gy-
vena dukra Even Keraminas-Kidd. Šv. Mišios už a. a. V. Kerami-
ną bus aukojamos balandžio 10 d., sekmadienį, 11 val. r. Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127th Street, Lemont,
IL.

Lietuvos Dukterų draugija

Atkelta iš 3 psl.

Aš manau, kad Lietuvos kaimas
nemiršta. Ten yra daug prasigėrusių
žmonių, tiesa, bet, manau, tai laikinas
dalykas – šios kartos bėda, nes dalis
žmonių nesugebėjo pritapti prie pasi-
keitusių nepriklausomos Lietu vos są-
lygų. Jie, pripratę būti pastum dėliais
sovietiniame kolchoze, ne su ge bėjo im-
tis savarankiško verslo, nie ko nesu-
kūrė, o anais laikais išmokę gerti, to-
liau liko gerti ir nusigėrė. Daž nas gir-
tuoklis patraukė paskui save ir savo
vieną kitą vaiką, bet juk negalime dėl
to kaltinti nepriklausomybės. 

Blogai, kad iš Lietuvos žmonės
emi gruoja. O kada lietuviai neemigra -
vo? Tiesa, sovietų laikais, nes bu vo už-
darytos sienos. O kas kaltas? Ne sąži-
ninga reikalauti iš prieš 25-erius metus
nepriklausoma tapusios valstybės su-
teikti savo žmonėms tokias gyvenimo

sąlygas kaip Amerika, D. Britanija, kur
šimtmečiais nebuvo nei karo, nei ki-
tokios suirutės, ar Nor vegija, kuri gy-
vena iš naftos.  

Autorė ragina Lietuvos žem dir-
 bius streikuoti, eiti į gatves ir reika lau-
 ti pinigų. Taip jie ir padarė – prieš ke-
lias dienas išėjo į Vilniaus Gedi mi no
prospektą. Bet aš nesutinku žem dir-
biams mokėti papildomų pinigų – pi-
nigai nėra valdžios, pinigai yra ma no
ir kitų mokesčių mokėtojų, ir jei gu visi
juos pradės išmušinėti jėga, kaip mes
išgyvensime? Neseniai strei kavo mo-
kytojai dėl per mažų atlyginimų. Ne-
patenkinti gydytojai, nes ir jiems mo-
kama per mažai. Ma žai gauna gaisri-
ninkai, policininkai. O kur tas aukso
puodas, iš kurio vi siems semti papil-
domų atlyginimų? Vis ta pati mokesčių
mokėtojų kiše nė. Taigi tarkimės, kad
ir vilkas būtų sotus, ir avis (tai mes, ku-
rie mokame mokesčius) sveika. 

Lietuvos kaimas nemiršta

Geriausias tortas – lietuviški lašiniai.

Verboten (Dėmesio! pavojinga – įeiti
draudžiama). Bet uždraustas vaisius
visuomet saldesnis. Atidarę vartus
ėjome tune liu tol, kol  nuo įėjimo angos
sklido šviesa. Iš tunelio gilumos dvel-
kiantis šaltas oras privertė mus grįž-
ti atgal. Pastebėjome, kad tuneliu  ėjo
labai siauri geležiniai bėgiai, o netoli
įėjimo vartų buvo ant šonų sustatyti
ma ži vežimėliai. Kažkuriam iš mūsų
kilo šelmiška idėja vieną iš tų ve žimu-
kų pastatyti ant bėgių ir paleisti žemyn
į kasyklos gilumas. Nežinau, kaip mes
sugebėjome, bet taip ir pa darėm. Ve-
žimukui pranykus tunelio tamsumoj
mes dar ilgokai, priglaudę ausis prie
bėgių, klausėmės ratų kleksėjimo
jiems riedant per bėgių sudūrimus, kol
staiga viskas nutilo. Nežinia, gal jis pa-
sinėrė į užtvindytą šachtą, gal nurie-
dėjo nuo bėgių, o gal atsimušė į tune-
lio pabaigą. Dabar, kai pagalvoju, gal
ir neprotingai padarė me. Vežimukas
galėjo atsimušti į dė žes, pilnas meno
turtų ar Gintaro kam bario lobio...

Daugiau  painiavos

Po karo pabaigos dėl Gintaro kam-
bario kilo ir tam tikras diplomatinis
karas. 2004 m. britų žurnalistai Cat-
herine Scott-Clark ir Adrian Levy kny-
goje išspausdino įrodymus, tariamai
paimtus iš anksčiau uždarytų so vieti-
nių laikų archyvų, kurie patvir tino,
kad Gintaro kambarys buvo Raudo-

nosios armijos sunaikintas. Tačiau
Rusijoje, kur laikomasi įsiti kinimo,
kad naciai išardė kambarį ir su pri-
jaunčiančiųjų pagalba kažkur jį pa-
slėpė, ši knyga buvo  labai  pasmerkta.
Minėti anglų žurnalistai sa vo radi-
niuose teigia, kad tuo klau simu  yra ir
daugiau prieštaringų sovietų valdžios
pareigūnų pasisaky mų. Bet visko ne-
išpasakosi ir intrigų neišnarpliosi,
kai visos istorijos taip  supainiotos.

Aiškūs yra ne taip seni istorijos
faktai, kad kurį laiką Karaliaučiaus pi-
lies griuvėsiai buvo atviri turistams,
paskui uždaryti, o 1967 m.  paties Alek-
sey Kosygino įsakymu jie buvo iš pa-
matų sunaikinti, o jų vietoje pastaty-
ti Tarybų rūmai. Yra ir faktas, kad 2003
m. Gintaro kambarys buvo naujai at-
kurtas Rusijoje. Po 24 metus trukusių
atstatymo darbų kambarys buvo ati-
darytas tuose pačiuose Tsarskoje Selo
rūmuose, iš kur 1941 m. originalusis
gintaras bu vo vokiečių išvežtas į Ka-
raliaučių. Ati darymo iškilmėse, ku-
riose buvo  minimos 300 metų Peter-
burgo įkūrimo sukaktuvės, kartu su
Rusi jos premjeru Vladimiru Putinu da-
lyvavo ir Vokietijos kancleris Gerhart
Schröder. Mat Vokietija finansiškai
prisidėjo prie Gintaro kambario at sta-
tymo. Paliksiu skaitytojams pa tiems
pamąstyti ir daryti savo išva das. Baig-
siu liaudišku pasakymu – kas žino, kur
šuo pakastas...

Pabaiga
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� Balandžio 8 d., penktadienį, LR gene-
ralinis konsulatas New Yorke 6 val. v. kvie-
čia į kamerinės muzikos koncertą bei su-
sitikimą su LR ambasadoriumi Washingtone
Rolandu Kriščiūnu. Prašome registruotis el.
paštu: ny.renginiai@urm.lt.

� A. Kazickienės lituanistinė mokykla
alumni balandžio 9 d. 7 val. v. kviečia į ant-
rąjį jaunimo organizuojamą gerumo vaka-
rą ,,Krepšinio galia”. Vakaras vyks David’s
Episcopal Day School, 573 Roanoke Ave,
Riverhead, NY 11901. Bus aukcionas, ska-
nus lietuviškas maistas, naminių kepinių
mugė, diskoteka. Renginyje dalyvaus NBA
krepšininkas Jonas Valančiūnas. Pradžia 7
val. v. Renginio koordinatorė – Aistė Fura-
jevaitė, tel. 631-965-8003.

� Balandžio 9 d., šeštadienį, Jaunimo cent-
ro didžiojoje salėje (5620 S. Claremont Ave.
Chicago, IL 60636) 7:30 val. v. vyks Či-
kagos lituanistinės mokyklos metinis lab-
daros pokylis ,,Šokame su ČLM žvaigždė-
mis”. Bus vakarienė, šokių konkursas,
50/50 loterija, tylusis aukcionas, baras,
,,Dance Duo” pasirodymas, ,,Kauko” mu-
zika.

� Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44th St., Chicago, IL 60632) šį sekmadienį,
balandžio 10 d., 10 val. r.  Šv. Mišiose švę-
sime trečiąjį Velykų sekmadienį. Eucharis-
tijos šventimą atnašaus kun. Gediminas Ker-
šys.  Taip pat primename, kad kievieną ket-
virtadienį, 8 val. r. šv. Mišios atnašaujamos
lietuvių kalba.  Po šv. Mišių yra klausomos
išpažintys.  Maloniai kviečiame visus da-
lyvauti.

� Balandžio 16 dieną, penktadienį, 2 val.
p. p. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 Sauth Pulaski Road, Chicago, IL,
60629) vyks Californijoje gyvenančios lie-
tuvių kilmės amerikiečių rašytojos Birutės
Putrius knygos „Lost Birds” pristatymas.

� Visus maloniai kviečiame į Jaunimo cent-
ro metinį susirinkimą, kuris vyks balandžio
17 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. Re-
gistracija prasidės 11:30 val. r. Jaunimo
centro Čiurlionio galerijoje, 5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636.

� Korp!Giedra visus kviečia į rašytojo An-
tano Vaičiulaičio minėjimą, kuris vyks ba-
landžio 17 d., sekmadienį, PLC didžiojoje
salėje. Pradžia 12:45 val. p. p. Programoje
– ištraukos iš Vaičiulaičio raštų: romano ,,Va-
lentina”, ,,Italijos vaizdai”, ,,Pasaka apie gerą
senelį, nykštuką Ulduką ir milžiną Žaliapūgį”
ir kt.

� Psichologinės ir dvasinės pagalbos
draugija kviečia visus besidominčius drau-
gijos veikla atvykti į metinį susirinkimą, ku-
ris vyks balandžio 17 d., sekmadienį,
2:30 val. p. p. Tėviškės lietuvių liuteronų
bažnyčios salėje (5129 Wolf Rd., Western
Springs, IL 60558). Draugijos nariai aptars
savo per metus nuveiktus darbus, planuos
naujus, pasitars, kaip būtų galima geriau pa-
dėti lietuvių visuomenės nariams iškilus dva-
siniams, psichologiniams ir socialiniams sun-
kumams.Bus pietūs. 

� JAV Lietuvių Bendruomenės Lemonto
apylinkės valdybos ataskaitinis susirinkimas
vyks balandžio 24 d. 12:30 val. p. p. Pa-
saulio lietuvių centro pokylių salėje. Visus
JAV LB Lemonto apylinkės narius kviečia-
me aktyviai dalyvauti. Bus kavutė ir vaišės.

� Balandžio 24 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. Čikagos Lietuvių tautodailės institu-
tas kviečia visus į lietuvių tautinių drabu-
žių ir prijuosčių parodą, kuri vyks Tautodailės
galerijoje, Dailės muziejuje, PLC. Parodo-
je matysite senoviškas ir šiuolaikines aus-
tas prijuostes iš visų Lietuvos etnografinių
apylinkių.  Paroda tęsis iki gegužės 15 d.
Muziejaus darbo valandos: šeštadieniais
nuo 9 val. r.  iki 2 val. p. p.  ir  sekmadie-
niais nuo 11 val. r. iki  2 val. p. p. 

� Lietuvių rašytojų draugija balandžio 24
d. 2 val. p. p. Jaunimo centro Čiurlionio ga-
lerijoje rengia tradicinę ,,Poezijos pavasa-
rio” literatūrinę popietę. Programa bus pa-
skelbta vėliau. Visi kviečiami dalyvauti.

� Gegužės 1 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. Jaunimo centro didžiojoje salėje Mo-
tinos dienos proga vyks Lietuvos bardo Vy-
ganto Kazlausko koncertas. Dalyvaus gita-
ristas Tomas Varnagiris bei akordeonistas
Martynas Norvilas. Koncerto lėšos bus
skiriamos Čikagos lituanistinei mokyklai.

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Balandžio 9 d., šeštadienį, 7 val. v. Chicago Community choro ir jų vadovo

Keith Hampton kvietimu ,,Dainava” pasirodys koncerte ,,Celebrating Chi-

cago”.  Koncertas vyks First Baptist Congregational Church,  1613  W.

Wash ington, Chicago, IL (netoli United Center). Bilietus galima įsigyti prie

durų arba internetu: http://www.chicagocommunitychorus.org. Kaina –

20 dol. suaugusiems,10 dol. studentams. Nuoširdžiai kviečiame į šį neeilinį

renginį!

Jono Kuprio nuotr.


