
Meilė žiūri pro teleskopą, pavydas – pro mikroskopą – George Bernard Shaw
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„Dainava” Čikagos chorų bendruomenei skelbia lietuvišką žodį

GIEDRĖ VENCIUS

Balandžio 9-osios vakarą buvo ver ta tai išgirsti
ir pamatyti apsilan kius istorinėje gotikos sti-
liaus First Baptist Congregational Church – Či-

 ka  gos šiaurės vakaruose įsikūrusioje neeilinio gro-
žio bažnyčioje, statytoje 1869–1871 metais. Ten vyku-
siame ren ginyje specialaus svečio teisėmis da lyvavo

meno ansamblis „Dainava” ir jos vadovas bei diri-
gentas Darius Po likaitis. Lietuvių bendruomenei
gerai pažįstamas meno ansamblis garsėja novato-
riškais projektais ir naujų idė jų įgyvendinimu. Mėg-
stantys ansamblį nepraleidžia progos apsilankyti
bent kelis kartus per metus jų rengiamuose rengi-
niuose lietuvių bendruomenėje, tačiau pastarasis
projektas buvo iš skirtinis – kitoks.                  – 9 psl.

Gyvybės mokslai – bendradarbiavimo sritis

AVK tunto 
gerasis darbelis – 6 psl.

Nauja tradicija Bostone – 4 psl. 

Lietuvos vadovė D. Grybauskaitė Berlyne atidarė Lietuvos ir Vokietijos verslo forumą. Roberto Dačkaus nuotr.

Didingi bažnyčios skliautai priglaudė neeilinio projekto dayvius. Lawrence Nalls nuotr.

Berlyne atidarydama Lietuvos ir Vokietijos verslo
forumą, Prezidentė Dalia Grybauskaitė pabrėžė,
kad stiprėjantis Lietuvos gyvybės mokslų sektorius

atveria dar vieną galimybę dvišaliam bendradarbiavimui.
Pasak Prezidentės, išvystyta infrastruktūra ir talentų

gausa į Lietuvą jau atvedė pasaulinio masto medicinos ir
biotechnologijų kompanijas. 

,,Sukūrusi palankią aplinką verslui, Lietuva jau įsi-
tvirtino Vokietijos verslo žemėlapyje. Mūsų šalyje veikia
per 400 Vokietijos kapitalo įmonių, o investicijos siekia 1,3
milijardo eurų. Šiandien akcentuojame inovacijas. Tai ta

sritis, kur šiandien Lietuva tampa matoma ir girdima
pasaulyje”, – verslo forume kalbėjo D. Gry bauskaitė.

Lietuvos ir Vokietijos mokslininkai kartu vykdo dau-
giau nei 50 Europos Sąjungos finansuojamų mokslinių
projektų. Naujų galimybių bendradarbiavimui atveria ir
Lietuvoje įkurtas didžiausias Baltijos šalyse itin moder-
nus mokslinių tyrimų ir plėtros kompetencijų centras,
jungiantis 14 universitetų, 13 mokslo institutų ir 10 tech-
nologijos parkų. 
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RENATA ŽIŪKAITĖ

Neseniai pasirodęs apaštalinis paraginimas
Amoris Laetitia (Meilės džiaugsmas) apvaini-
kavo du įvykusius Sinodus Šeimai ir dar kartą

patvirtino Bažnyčios rūpinimasi viso pasaulio šeimomis
ir jų esama  padėtimi. Šių dienų Bažnyčia nori dalyvauti
šeimų gyvenimuose, padėti numalšinti  jų dvasinį alkį,
gydyti santuokoje patirtus sužeidimus. 

„Draugas” paprašė Eglės ir Roberto Jurevičių pa-
sidalinti savo mintimis naujojo dokumento šviesoje.

– Naujajame popiežiaus dokumente ,,Meilės džiaugs-
mas” Pranciškus ragina kunigus atsidėti gilesnei šeimų
pastoracijai, pažinti šeimos gyvenimą ne tik teoriškai, kny-
giškai, bet  prisiliečiant prie vidinių šeimos problemų. Jis
kalba apie gilesnį seminaristų ruošimą šeimų tarnystei.
Kaip manote,  ar iki šiol šeimų pastoracija buvo pakan-
kama? Ko jūs lauktumėte iš Bažnyčios ir tikėtumėtės?

– Mes su vyru Robertu buvome užauginti
krikščioniškose bendruomenėse. Robertas aktyviai
dalyvavo charizmatinėje bendruomenėje, aš – pran-
ciškonų bendruomenėje, tačiau kažkokio sąmo-
ningo ruošimo šeimai, santuokos sakramentui
nebuvo. Mus ruošė tapti Kristaus sekėjais, karita-
tyvinei tarnystei, bet nebuvo ruošimo būti vyru ir
žmona. Mes nebuvome paruošti pasitikti tuos sun-
kumus, kurie mūsų laukė santuokoje. Apie san-
tuokos problemas mes išgirdome tik tose paskai-
tose, kurias turėjome lankyti besiruošiant san-
tuokai.  Tie šeimos kursai buvo skirti didelei au-
ditorijai, reikėjo įsitekti laike, tad apie diskusijas
nebuvo kalbos. Mes bandėme ieškoti žinių sava-
rankiškai, skaitėme knygas. Robertas daug sužinojo
apie šeimą studijuodamas Lenkijoje, Katalikiška-
me Liublino universitete, bet ne iš Bažnyčios.

Neneigiu, Bažnyčioje yra veiklų šeimai: tai ir
Šeimos akademija, ir Darnos bendruomenė, kur jau-
nos šeimos gali kartu dalintis, bendrauti, sustiprė-
ti savo dar neilgame gyvenimo kartu tarpsnyje.

Aš manau, kad Bažnyčia turėtų ruošti kom-
petentingus žmones, kurie galėtų įsijungti į šeimų
pastoraciją. Pvz., man asmeniškai labai trūksta ti-
kinčių psichologų, kurie galėtų pažvelgti į situaciją
tikėjimo šviesoje. Aišku, dvasininko apsilankymas
namuose  yra didelė dovana mūsų šeimai, galime
numalšinti dvasinį alkį, kuris natūraliai kyla nuo-
lat sukantis buityje. Apsilankius dvasininkui ga-
lime klausti įvairių mums aktualių klausimų. Ži-
nau, kad  Baltriškėse gyvena vienuoliai, kurie ren-
gia šeimoms stovyklas, tačiau atstumas, deja, ap-
riboja mūsų galimybes.

Manau šeimos, kurios augina vaikus, labai no-
rėtų  sulaukti iš Bažnyčios savanorių, kurie pasi-
aukotų ir išleistų sutuoktinius į šv. Mišias. Tas sa-
vanorystės atgaivinimas būtų labai svarbus. Tai gal-
būt yra nematomas darbas, tyli tarnystė, kurios kiti
nepastebi, bet ši tarnystė yra taip pat labai svarbi
ir reikalinga Bažnyčioje.

Mes su vyru stengiamės atrasti kunigą pagal
širdį. Ne visi kunigai gali padėti šeimoms. Jei ku-
nigas bijo pažvelgti moteriai į akis, koks čia gali
būti dvasinis vadovavimas. Nuostabu, kai kunigą
pastoracijai paruošia ne tik teorinės žinios semi-
narijoje, bet ir asmeninė patirtis, dalyvaujant se-
serų, brolių šeimų gyvenimuose.

– Popiežius kalba apie išsiskyrusiųjų ir vėl susituoku-
siųjų didesnį integravimą. Ar pažįstate tokių šeimų?  Kaip
jos jaučiasi Bažnyčioje, kokie didžiausi jų poreikiai? 

– Galėčiau atsakyti iš asmeninės patirties. Ro-
berto  brolis gyvena antroje, ne bažnytinėje santuo-
koje. Jie da lyvauja  šv. Mišiose, bet nesijaučia visa-
verčiais  Bažnyčios  nariais. Tai tas pats, kai dalyvauji
gimtadienyje ir nieko nevalgai. Bažnyčioje jie nega-
li išgyventi pilnatvės nepriimdami sakramentų.
Jiems reikalingas ypatingas dvasinis vedimas, pa-
laikymas, malda. Jie taip pat jaučiasi atskirti, kai nie-
kas negali jų pasirinkti kaip krikštatėvių savo vai-
kams. Gyvendami ne santuokoje jie negali liudyti
savo tikėjimo. Bent jau iki šiol taip buvo manoma.
Taip pat ir jų pačių vaikams dažnai Bažnyčioje iškyla
klausimas, kodėl tėveliai nepriima Komunijos. Kaip
tokiu atveju būti tikėjimo pavyzdžiu vaikams?  Labai
dažnai antrose santuokose pastebime daugiau meilės
ir supratimo nei skubotuose pirmose sakramentinėse.
Šie žmonės nuolat jaučia  dvasinį alkį ir Bažnyčios mi-
sija yra jų tą alkį pasotinti. 

– Ar vienišos mamos su vaikais, kurios priklauso ne-
tipinių šeimų grupei, sulaukia tinkamos pagarbos ir su-
pratimo?

– Mano aplinkoje dažnai pasitaiko, kad vienišos
mamos Bažnyčios bendruomenėje dėl nesupratin-
gumo yra priskiriamos nepilnaverčių grupei – kad
jos vienišos, jų šeimos nepilnos. Popiežius gina tokias
šeimas, gina jų orumą ir vertę. Pažįstu nemažai vie-
nišų išsiskyrusių moterų, kurios gyvena šventą gy-
venimą Bažnyčioje, atranda save įvairiose tarnystė-
se: kaip zakristijonės, maldos užtarėjos, giedotojos. Jos
turi pasirinkti – ar gyventi nuodėmėje,  priimti kito
vyro pasiūlymą gyventi kartu, ar  pasirinkti Kristų.
Jos atranda save Bažnyčioje, yra laimingos, pasikei-

tusios. Kristus yra jų vienintelis Sužadėtinis. Savo šei-
mose jos patyrė baisių dalykų: smurtą, alkoholizmą,
o Bažnyčioje jos atranda savo naujus namus. 

– Kaip jums sekasi priimti vienas kitą su visais neto-
bulumais? 

– Pranciškus šiame dokumente duoda šeimoms
labai daug naudingų patarimų remdamasis Šv. Raš-
tu. Jis remiasi apaštalo  Pauliaus Himnu meilei. Juk
meilė yra kantri, maloninga, visa pakelia. Gyvenimo
tikslas yra priimti savo vyrą kaip dovaną su visais jo
trūkumais, o vyrui – žmoną. Tai ne visada pavyksta.
Tik Kristus yra tobulas, vyras gali nuvilti, sužeisti.
Kai Kristus yra pirmoje vietoje, tu neišaukštini
vyro, o vyras – žmonos. Kristus moko pastoviai at-
leisti, priimti vienas kitą.  Nuolat turime savyje ir nuo-
dėmės baimę (kaip galėtume kitą išduoti dėl neišti-
kimybės ar įskaudinti).  Atsimenu kunigo Benedik-
to Jurčio žodžius: ,,Sutuoktiniai yra atsakingi už vie-
nas kito Dangų.  Turime vienas kitam padėti užaug-
ti Dangui.  Dviejų žmonių sąjunga yra nuolatinis dar-
bas, reikia išmokti mylėti net tada, kai skauda”.

Sutuoktinių Roberto ir Eglės Jurevičių liudijimas 
popiežiškojo Amoris Laetitia šviesoje

Eglė  ir Robertas  Jurevičiai

Į balandžio 14 dieną ,,Drauge” išspausdintą Vitalijos
Dunčienės komentarą ,,Lietuvai grėsmę keliantys...” su pa-
aiškinimu atsiliepė LR Valstybės saugumo departamen-
to (VSD) atstovas spaudai. 

Gerbiami ,,Draugo” skaitytojai, 

Norėčiau trumpai pristatyti, kas konkrečiai kal-
bama 2015 metų VSD ir AOTD parengto Grėsmių
nacionaliniam saugumui vertinimo skyriuje ,,Ru-
sijai parankūs politiniai visuomeniniai judėji-
mai”. 

Šiame skyriuje  teigiama, kad 2015 metais su-
aktyvėjo save „nesistemine opozicija” vadinan-
čios politinės ir visuomeninės organizacijos ir ju-
dėjimai. Dauguma tų organizacijų beveik jokios įta-
kos Lietuvos visuomenei neturi, tačiau jų veikla
naudojasi Kremliaus kontroliuojama žiniasklaida,
formuodama nuomonę, kad Lietuvoje veikia gau-
si „nesisteminė opozicija”, kuri nesutinka su Lie-
tuvos pasirinkta vakarietiška orientacija ir vyk-
doma užsienio politika. 

Aktyviausios iš šių organizacijų buvo: politinė
partija „Socialistinis  liaudies frontas” (SLF), Ro-
lando Paulausko vadovaujamas neformalus judė-
jimas „Mūsų gretos” bei grupė, propaguojanti „Vi-

suomenės saugumo koncepciją”, kuriai atstovau-
ja Vaido Lekstučio koordinuojamas sambūris „Bū-
kime vieningi”. Didžiausią dėmesį šios organiza-
cijos skyrė prorusiškos propagandos sklaidai lie-
tuviškame internete. Tokio pobūdžio informacija
daugiausiai platinta per interneto svetaines „eks-
pertai.eu”, „ldiena.lt”, „sauksmas.lt”, „revoliuci-
ja.org”, „slfrontas.lt”, „sarmatas.lt”, „versijos.lt”,
„laisvaslaikrastis.lt”. Didelis dėmesys platinant šią
informaciją skirtas ir socialiniams tinklams, „You-
tube”.

Šias jėgas bando  sutelkti  Zigmas Vaišvila, ku-
ris per pastaruosius keletą metų tapo vienu daž-
niausiai Lietuvos prorusiškoje bei Rusijos Krem-
liaus kontroliuojamoje žiniasklaidoje cituojamų
Lietuvos politikų.

Pagarbiai,
Vytautas Makauskas, 
VSD atstovas spaudai

P. S. Diskusijose ir komentaruose reikėtų rem-
tis tuo, kas rašoma dokumente. Jame niekas nėra
kaltinamas – čia  įvardijamos tendencijos, kuriomis
naudojasi nedraugiškai nusiteikusių valstybių
propagandistai.  



3DRAUGAS 2016 BALANDŽIO 21, KETVIRTADIENIS

NUOMONėS, KOMENTARAI

VITALIJA DUNČIENĖ

Ar atsimenate pasaką „Vištelė ir gaidžiukas”?  Tiems,
kurie primiršo, priminsiu: gaidelis, mesdamas iš laz-
dyno vištelei riešutus, išmušė varg š ei akeles. Bobu-
tė, pabandžiusi išsiaiš kinti, kodėl gaidžiukas tai pa-
darė, sužino, kad dėl to kaltas lazdynas, nes sudras-
kė gaidžiuko naujas kelnaites.  Lazdynas apkaltina
ožką, o ji – pieme nį... ir kaltinimų aibė nutįsta, ban-
dydama mažųjų skaitytojų kantrybę.  Kantriausias
klausytojas, sulaukęs pasakos pabaigos, sužino, kad
kaltų ne liko, o vėliausiai apkaltintas vilkas pagriebia
paršelį ir, pasirūpinęs skaniais pietumis, pabėga į miš-
ką, kur jo neras jokie kaltųjų ieškotojai.  Ban dant iš-
siaiškinti, kodėl Lietuvos smul kusis ūkininkas už lit-
rą pieno gaudamas tik 8–10 euro centų verčiamas
bankrutuoti, negali neįžiūrėti pa ralelių su vaikystės
pasaka be laimingos pabaigos. Niekad nepa vargs tan-
tis kaltintojo pirštas visada nukreiptas į kitus: „patys
ūkininkai kalti, nes nesikooperuoja; pieno per-
 dirbėjai kalti, nes žlugdo susi koope ravusius ūkinin-
kus; stambieji ūki nin kai kalti, nes nori smulkesnių ūki-
ninkų žemės; nėra laisvos rinkos, nes pieno perdir-
bimo įmonės ir maisto prekių parduotuvės priklau-
so ke liems žmonėms; Europos Sąjunga (ES) kal ta, nes
Lietuva negali priimti nei vieno įstatymo nesuderi-
nusi su ES;  Lenkijos valdžia kalta, nes taiko daug ma-
žesnį pridėtinės vertės mokestį (PVM) maisto pro-
duktams ir tokiu būdu iškreipia laisvos rinkos prin-
cipus ir tokiuos kaltinimus galima tęs ti ir tęsti. Bai-
soka, kad panašių istorijų klausytojai, paskutiniai lie-
tuviš kojo kaimo mohikanai, taip ir nesulaukę jų pa-
baigos bus suryti pasaulio – iškeliaus iš Lietuvos duo-
nos ir rea lybės ieškoti svetur. Žinoma, kad iš tuš tėję
kaimai ir miesteliai neilgai bus tušti, nes į Europą ke-
liauja mi nios naujų gyventojų iš Sirijos, Afri kos ir kitų
šalių.

Žurnalistė Audronė Škiudaitė balandžio 7 d.
„Drauge” teigia, kad Lietuvoje egzistuoja lais-
va rinka ir są žininga konkurencija, o Lietuvos

kai mas atsigauna, nes į kaimą ūki nin kauti grįžta
jauni žmonės ir pra de da sėkmingai auginti ekolo-
gines daržoves, ožkas, avis, lamas, stručius, fazanus,
sliekus ir panašiai. Džiau giuosi, kad yra Lietuvoje
tokių sėkmės istorijų. Deja, mano tėviškės apy lin-
kėse (toli nuo Vilniaus) tokių kaimo atgimimo ži-
dinėlių visai nėra.  Emigravusių, bankrutavusių, nu-
mi ru sių kaimiečių žemes supirko ne aišku kas (kai-
miečiai juos vadina „berniukais”). Jie pasirodo
kaime tik 2 kartus metuose: pavasarį apsėja laukus,
o rudenį – nuima derlių.

Visada galima žmones pavadinti „verkavimų
čempionais” ir nekreipti į jų kalbas dėmesio. Bet ne-
gali ne pa stebėti apgriuvusių, piktžolėmis apau-
 gusių tuščių namų; ištuštėjusių kelių; užsidariusių
mokyklų; apšepu sių bažnytėlių, kurios atveria du-
 ris tik 1 val. sekmadieniais, nes vienas ku nigas ap-
tarnauja 3–4 parapijas. Kaimo didžiausios naujie-
nos – kas nu mirė. Didžiausias žmonių šurmu lys – ap-
link kapus. Žiniasklaida pra dėjo skelbti apie mies-
telių merų no rus nugriauti apleistus daugiabučius
namus, kurie yra pavirtę narkomanų landynėmis. 

Ir sunku negirdėti susirūpinimo ūkininkų kal-
bose: „mes galime užau ginti bet ką, pagaminti bet
ką... bet nebeliko visai žmonių, kurie pirktų.  Ne-
beliko žmonių!!!  Ne vienas bandė pradėti savo
verslą, iškentėdami nesibaigiančias tikrintojų ko-
misijas, bet po kiek laiko verslai žlunga, nes ap lin-
kiniuose miesteliuose neliko žmo nių, likusieji neturi
pinigų, o į Vilnių kiekvieną kartą nenuvažiuosi.  Ir
dar.  Maždaug kas pusmetį besikeičiantys valstybi-
niai įstatymai visiškai atima viltį. Juk pakeisti
ūkininkavimo kryp tį užtrunka 4–5 metus; parei ka-
 lauja daugybės pinigų ir pastangų – negali vienais
metais karves melžti, o kitais – fazanų kiaušinius
pardavi nėti.  O gyventi tai reikia. Štai nuėjo kaimynė
pas daktarą, jai įtaria vėžį, liepė važiuot į sostinę pas

specialistą. Pasirodo, kad specialistas konsultacijai
ją priims tik už pusės metų, bet jeigu ji norinti grei-
čiau, tai turi pati susimokėti. O iš kur gi paimti pi-
nigų švaresniems drabužiams, kelionei, mais tui, su-
simokėjimui už konsulta ciją/gydymą, vaistams,
jeigu už 100 litrų pieno (beveik 3 bidonai) gauni 8 eu-
rus užmokesčio”.

Stebuklingas žodis – koope racija

Dauguma miesto žmonių rodo pirštu į pačius
ūkininkus: „nesikoo peruojantys, sustabarėjusio
mąstymo, okupacijos laikų atgyvenos – ne pasitikin-
tys kitais, nenorintys keistis, nenaudojantys galvų...”
Pasido mėjus, kodėl gi tie ūkininkai taip nenori pa-
siduoti kooperacijos ste-
buk lams? Pasirodo, kad
sunku suras ti kaime ūki-
ninką, kuris nebūtų ban-
 dęs įsijungti į kokį nors
žemės ūkio kooperatyvą.
Kaip taisyklė, koopera ty-
vai  pažadėdavo  šviesią at-
eitį, susi rinkdavo įnašus
ir... po kelių mėnesių ar
metų pradingdavo. Viskas.
Nei kal tų, nei pinigų, nei
kooperatyvo.  Sa koma, kad
voveraitę prie paukščių
lesyklėlės papurčius porą
kartų silpna elektros sro-
ve, ji ten niekada nebe-
sugrįžta. Man nesunku su-
prasti, ko dėl ūkininkai ne-
skuba jungtis į dar vieną kooperatyvą.  

Niekas nesiginčija, kad Rusijos embargas mais-
to produktams, pieno perteklius Europoje apsunkino
situa ciją žemės ūkyje.  Bet ar visi pieno pro duktų ga-
mybos dalyviai vienodai pasiskirstė nuostolius, ar
tik „nuleido” nuostolius žemyn, priversdami ūki-
ninkus bankrutuoti? 

Be abejo, būtų gerai, jeigu ūki nin kai nuo karvių
priežiūros ir mel žimo laisvu laiku galėtų įsteigti pie-
 no perdirbimo įmones, parduotuves – tokiu būdu su-
kuriant pieno sek to riuje tikrai laisvą rinką ir tikrą
kon kurenciją, kurios dabar visai nėra. Viena prob-
lema – pieno gamintojams nelieka laiko užsiimti dar
ir pieno per dirbimu ir sėkmingu jo pardavi nė jimu
ar eksportavimu į užsienį.  Be veik kiekviename Lie-
tuvos miestelyje buvo pieno perdirbimo įmonės.  Pa-
bandykite sužinoti, kur tos įmonės dingo?  Kas joms
atsitiko?  Kur dingo jų turtas, įrengimai?

Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė ra-
gina smulkiuosius kooperuotis, bet tuo pačiu pa-
aiškina, kad tai esamos situacijos nepakeis:  „Jau
šiandien maždaug 10 proc. ūkių valdo apie 70 proc.
žemės ir apie 70 proc. visų galvijų. Žemės trūkumas
Lietuvoje – didžiulis, todėl siekiama, kad iš ūki-
ninkavimo pasitrauktų smulkieji žemdirbiai. Ne-
dideli ūkiai galėtų išgyventi, jeigu kooperuotųsi.
Deja, matome didžiulį tiek perdir bė jų, tiek stambiųjų
žemvaldžių pasiprie šinimą kooperacijai. Tarkime,
kooperatyvas, surinkęs iš ūkininkų pie ną, pats jį pri-
statęs, gauna iš per dirbėjų mažiau pinigų, nei mo-
kama ūkininkams ar bendrovėms, tiekian čioms
perpus mažesnį kiekį pieno. Akivaizdu: Lietuvoje da-
roma viskas, kad kooperatyvų neatsirastų.”
(http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/ministre-gina-
smulkiuosius-ukininkus/220528)

Apie susikooperavusių ūkininkų „sėkmę” pa-
sakoja ūkininkas Andrie jus Stančikas: „Kooperatyvą
Žemaiti joje ‘Pieno gėlė’ mes įkūrėme prieš 15 metų,
tada susijungė 21 ūkininkas. Tiks las buvo vienas –
kuo didesnis parduodamo pieno kiekis, tuo geriau
galima susitarti su perdirbėjais dėl kainos. Dabar šis
kooperatyvas jungia per 700 ūkininkų. Didžiąją
dalį su daro smulkieji ūkininkai keturiose savival-
dybėse. Šiuo metu per dieną pagaminame 60–70 tonų
pieno, vasa rą – apie 100 tonų. Kooperaty vas, nu vežęs
pieną į gamyklą savo pienove žiais, gauna 16,2 cen-
to už kilogramą. Pieno surinkimo kaštai koopera-
tyvui – apie 5 centai. Už kilogramą pie no ūkininkui
lieka apie 10 centų ir mažiau.  Pažiūrėkime, kiek kai-

Laisvos rinkos karikatūra nuoja pakelis pieno parduotuvėje. Apie 80 centų. Tai
yra beveik 10 kartų daugiau, negu gauna ūkininkas!
Man kyla klausimas – kur dingsta pinigai?”
(http://valstietis.tv3.lt/naujienos/ukininku-zinios/a-
stancikas-parduotuveje-pienas-kainuoja-10-kartu-
brangiau-nei-uz-ji-gauna-ukininkas/).  

Parašiau elektroninius laiškus ir, prisistačiusi
„Draugo” žurnaliste, paprašiau du stambiuosius
Lietuvos pieno perdirbėjus pakomentuoti šias žemės
ūkio ministrės mintis.  Norė jau sužinoti, kodėl pie-
no supirkėjai neperka pieno iš visų gamintojų už tą
pačią kainą, kodėl jie net 30 proc. per dirbamo pieno
importuoja iš užsie nio? Deja, jokio atsakymo ar pa-
aiški nimo niekada nesulaukiau.

Paskaičius žemės ūkio ministrės mintis, išgirdus
kooperuotų ūkinin kų patirtį, supranti, kad burtažodis
„kooperacija” stebuklų nepadarys.  Kaimynystėje vi-
sada bus lenkai su valdžios pagalba (Lenkijoje 5 proc.
PVM maisto produktams, Lietuvoje – 21 proc.) siū-
lantys pigesnius maisto produktus importui. O Lie-

tuvoje vi sa da egzistuos rinkos ekonomikai nepa-
klūstantys tarpusavio santykiai, suteikiantys vie-
niems galimybę už dirbti daugiau kaimynų sąskaita.

Nelaisva konkurencija

A. Škiudaitė balandžio 7 d. „Drau ge” kelia klau-
simą: „kodėl aš ūki ninkui turiu daryti išimtis (vals-
tybės pinigai yra mano pinigai, ku riuos aš sudedu
mokesčiais) už jo ne sugebėjimą ūkininkauti ar sutarti
su kaimynais?” Priminsiu, kad Lietuvos ūkininkai
irgi moka mokesčius į valstybės biudžetą. Lietuvos
kaimo ir ma žesnių miestelių žmonės gali tik pasva-
joti apie laisvą rinką ir konku rencijos būdu besire-
guliuojančias kainas. Maistą pardavinėja vienintelė
parduotuvė (kitos subankrutavo), pirklausanti vie-
nam iš didžiau sių Lietuvos prekybos tinklų. Ūki nin-
 kai priversti pirkti pašarų gyvuliams papildus, trą-
šas iš monopolistų ran kų. Pieną ar mėsą supirkinė-
ja vienintelės kompanijos, kurios nustato ne kon-
kurencines supirkimo kainas, o ko kias tik nori. Vos
tik ūkininkas ap sidžiaugia, atsiradus naujai mėsos
supirkimo kompanijai, pasirodo, kad tai tik „dukte-
rinė” tos pačios kompa nijos dalis, siūlanti tas pačias
supir kimo kainas. Į klausimą, kodėl Lie tu vos kaime
nesivysto normali konku rencija, ūkininkai paaiški-
na:  „Lietu va mažas kraštas, neliko ne tik kai me, bet
ir Lietuvoje  žmonių –  versli ninkai   negali   išgyven-
ti.” 

Tuo pačiu Lietuvos gamintojai ir perdirbėjai pri-
versti konkuruoti su Lenkijos kolegomis, kuriuos re-
mia valdžia (mokesčių mokėtojai), taikanti 16 proc.
mažesnį PVM maisto produktams. Tai kodėl kalba-
me apie lais vą rinką, sąžiningą konkurenciją, jei gu
Lietuvoje tai neegzistuoja? 

Neseniai girdėjau JAV verslo žinias (PBS Night-
ly Business Report 04.12.2016). Buvo kalbama, kad JAV
sojos pupelių ir kukurūzų augintojai, dėl sumažėju-
sių kainų, šiemet už dirbs perpus mažiau pinigų, nei
prieš 3 metus.  Todėl JAV valdžia išmokės sojos pu-
pelių ir kukurūzų augintojams maždaug 14 bilijonų
dolerių, kad jie nesubankrutuotų.  Ir neteko girdėti,
kad žurnalistai pradėtų vadin ti JAV valdžią komu-
nistais ar pra dėtų abejoti, kad JAV egzistuoja laisva
rinka.  Visi supranta, kad valdžios viena iš pareigų
pasirūpinti tais, ku rie yra papuolę į bėdą.

Nukelta į 15 psl.
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Naujiena Bostone: jaunimo diskusijos „Theology on Tap”

SIMONA MINNS

Visiems gerai žinoma, kad didžiąją pa-
rapijiečių dalį dažniausiai sudaro vi-
dutinio arba vyresnio amžiaus žmo-
nės. Bažnyčiose neretai trūksta jau-
natviško judesio, idėjų, energijos. Toji
energija padėtų parapijoms tapti pa-
trauklesnėmis bei ilgaamžiškesnėmis
lietuvių ir amerikiečių bendruomenėse.
Toji energija taip pat galėtų įnešti dau-
giau gyvojo tikėjimo pavyzdžių, dina-
mikos, problemų kėlimo ir atsinaujini-
mo Kristuje. 

Religijos diskusijų 
vieta – kontroversiška

Bostono Šv. Petro bažnyčia, norė-
dama pritraukti daugiau aktyvaus ka-
talikiško jaunimo, ėmėsi iniciatyvos or-
ganizuoti diskusijas „Theology on
Tap”, vykstančias kartą į mėnesį. Į dis-
kusijas kviečiami vyresnio amžiaus
mokiniai, studentai bei jauni profe-
sionalai. 

„Theology on Tap” yra daugelio
vyskupijų remiama ir organizuojama
programa. Tai diskusijos pobūdžio
paskaitos, kurios dažniausiai veda-
mos parapijos dvasios vadovų ir te-

ologijos dėstytojų. Diskutuojamų temų
pagrindas yra religija ir teologija. Vie-
nas iš ryškiausių šių diskusijų bruožas
yra tai, kad jos vedamos bare arba ka-
vinėje. Toks vietos pasirinkimas ne-
retai sulaukia kontroversiškų reakci-
jų, tačiau tai neabejotinai pritraukia
daugiau jaunimo.

Šis diskusijų formatas yra gana po-
puliarus tarp liuteronų, anglikonų ir
metodistų bažnyčių. Idėja pradėti šias
diskusijas Bostone kilo Šv. Petro baž-
nyčios buvusiam klebonui Steponui
Žukui.

Diskusijų tikslas – pritraukti 
daugiau žmonių

Keičiantis parapijos  kunigui ir sie-
kiant išlaikyti lietuviškos bendruo-
me nės  pastovumą parapijoje aš buvau
paskatinta imtis šios iniciatyvos. Dis-
kusijų tikslas – pritraukti daugiau
jau nų žmonių, suteikti tikėjimui gy-
vybės, dinamikos, plėsti dvasinę ben-
druomenę tarp lietuvių  ir ne tik.
„Theology on Tap” yra nepriklausoma
programa, savarankiškai veikianti
prie Šv. Petro bažnyčios. 

Apsiėmiau savarankiškai vesti šią
grupę, nes manau, kad  lietuvių jau-
nimui trūksta atviro bendravimo dva-
sinėmis temomis. Skatinant atviru-
mą, kuriamas gilesnis bendruomeninis

ryšys, pasitikėjimas, pojūtis, kad nesi
vienas savo išbandymuose ir bėdose.
Kol kas grupėje sulaukėme tiek stu-
dentų iš Lietuvos, tiek JAV lietuvių,
tiek ne lietuvių jaunuolių, kurie, nu-
girdę apie diskusijas, nusprendė pri-
sijungti. Diskusijos atviros visiems, ta-
čiau gvildenamos temos daugiau skir-
tos jaunesnio-vidutinio amžiaus žmo-
nėms. 

Kvietė maldą įtraukti 
į kasdienį gyvenimą

Pirmasis susirinkimas įvyko va-
sario mėnesį Bostono lietuvių klubo ka-
vinėje, o pirmosios diskusijos tema
buvo „Mūsų planai ir vizijos”. Buvo
kalbama apie tai, kaip mes galime ak-
tyviau įtraukti maldą į kasdienį gyve-
nimą, kiek Dievo buvimas yra svarbus
ir pakeičiantis. Įdomu buvo pasida-
linti asmenine patirtimi apie tai, kokia
forma kiekvienas diskusijos dalyvis
kalbasi su Dievu ir kuria su juo savo as-
meninį santykį.  

Nebuvo išvengta diskusija ir apie
šv. Mišių aukos simbolizmą, ir tų sim-
bolių suvokimą. Kelta problema apie
tai, kaip mūsų ritualai ir tradicijos gali
pagyvinti tikėjimą, sujudinti iki širdies
gelmių arba atvirkščiai, atitolinti nuo
Dievo, panardinti į blankų įvykių se-
kimą, atitraukti nuo tiesioginio są-
moningo dalyvavimo. 

Turbūt karščiausia paliesta tema
buvo liudijimai. Visi diskusijos daly-
viai dalijosi gyvenimiška patirtimi
apie Dievo veikimą jų gyvenime, apie
tai, kaip Dievas suteikia tai, ko tau la-
biausiai reikia, o ne tai, ko mes norime
ir geidžiame. Šiose diskusijoje verti-

namas nuoširdumas!

Susidomėjimas religiniais 
klausimais – didžiulis

Kovo mėnesio susitikimas buvo iš-
skirtinis – dalyvavo svečias kunigas Lu-
kas Laniauskas, SJ iš Čikagos. Šis su-
sirinkimas sulaukė itin didelio susido-
mėjimo. Į susitikimą su  Luku  susirinko
net 16 žmonių! Pasirinkta diskusijos
tema buvo „Dievo gailestingumas”. 

Kunigas Lukas Laniauskas, SJ
pristatė šią temą per paralelę į sienos,
skiriančios mus nuo Dievo, statymą ir
galimybę tą sieną sugriauti. Diskusijos
dalyviai dalijosi mintimis apie tai, iš ko
mes statome minėtąsias „sienas” ir
kaip mes galime jas sugriauti, norė-
dami priartėti prie Dievo. Diskusijos
truko ilgiau nei keletą valandų ir tai pa-
rodė, kad jaunimo susidomėjimas dva-
siniais ir religiniais klausimais yra di-
delis ir tokio pobūdžio susirinkimai la-
bai reikalingi.

„Theology on Tap” vyksta vieną
kartą per mėnesį Bostono lietuvių pi-
liečių klubo kavinėje po lietuviškų šv.
Mišių 1 val. p. p. Tai aktyvios ir jau-
natviškos diskusijos, į kurias kviečia-
me įsijungti visus katalikybei ir te-
ologijai neabejingus studentus ir jau-
nus profesionalus. Diskusijos vyksta
anglų ir lietuvių kalbomis, tad kvie-
čiame ir lietuviškai nekalbančius žmo-
nes. Taip pat atėję galėsite pasivaišin-
ti nemokama pica ir nemokamais gė-
rimais bei lietuvišku alumi!

Artimiausi susirinkimai numaty-
ti balandžio 24 ir gegužės 15 dienomis
Bostono lietuvių piliečių klubo kavi-
nėje. 

Kunigas Lukas Laniauskas, SJ pristatė temą „Dievo
gailestingumas”.

Susitikimas su besišvečiuojančiu kunigu iš Čikagos Luku Laniausku, SJ buvo itin populiarus.
Šv. Petro bažnyčios „Facebook”  nuotraukos

Bostono Šv. Petro bažnyčia, norėdama pritraukti daugiau aktyvaus katalikiško jaunimo,
ėmėsi iniciatyvos organizuoti diskusijas „Theology on Tap”. Alekso Lapšio nuotr.

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org 
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.
Skaitykite ,,Draugą” greičiau!
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Pavasariškos nuotaikos bei visuo-
meninis aktyvumas neaplenkia ir
Lietuvos Respublikos (LR) gene-
ralinio konsulato New Yorke. Ba-
landžio mėnuo prasidėjo garbin-
gų svečių iš Washington, DC ir Lie-
tuvos pasitikimu bei muzikos
programomis. 

New Yorke lankėsi Lietuvos
ambasadorius JAV 

Balandžio 8 d. LR ambasadorius
JAV ir Meksikai Rolandas Kriščiū nas,
su vizitu lankydamasis New Yorke,
apsilankė YIVO Institute bei susitiko su
World Jewish Congress  prezidentu
Robert Singer. Vėliau ambasadorius su-
sitiko su vietos lietuviais. Svečiai tu-
rėjo išskirtinę galimybę užduoti am-
basadoriui aktualius klausimus ar tie-
siog mielai pasišnekučiuoti. 

„Skaičiau straipsnį, kuriame buvo
rašoma apie tai, kaip greitai nyksta
mūsų Lietuva”, – įsidrąsinęs pradėjo
kalbėti vienas iš konsulato svečių. „Ką
reikia daryti, kad Lietuva neišnyk-
tų?”, – ambasadoriui  buvo užduotas
vienas iš sudėtingiausių klausimų.
Kaip žinia, Lietuvos gyventojų kas-
met vis mažėja – tai viena didžiausių
šiandienos problemų. „Stiprinant bei
plečiant ekonomiką, kuriant papildo-
mas darbo vietas bei pritraukiant už-
sienio investicijas – taip galime su-
stabdyti bei apsaugoti Lietuvą nuo iš-
nykimo”, – kalbėjo ambasadorius. Eko-
nomika yra šalies pamatas, ant kurio
atsistojęs žmogus jaučiasi arba klimps-
tantis gilyn, arba tvirtai stovintis. Šiuo
metu Lietuva aktyviai siekia šio tvir-
tumo tam, kad tarptautiniu mastu ji
būtų laikoma perspektyvia šalimi, į ku-
rią norėtų grįžti emigravę piliečiai ir
kurioje norėtų pasilikti ateities kartos. Roanoke lietuviai dalyvaus

tarptautiniame festivalyje

Kasmetinis festivalis „Local Colors”, skaičiuojantis jau 26-
erius metus, Roanoke, Virginia valstijoje, šiemet vyks ge-
gužės 21 dieną  nuo 11 val. r. iki 5 val.  p. p. Čia, Elmwood

parke, daugiau nei 90-ies šalių atstovai pristatys savo šalių kul-
tūrą, dalyvaus „Tautų parade”. Per trečdalį dalyvaujančių šalių
parengs stendus, bus galima sužinoti daugiau apie kiekvienos
šalies kultūrą, pasimėgauti tradiciniais patiekalais, nusipirkti įvai-
rių suvenyrų. 

Scenoje visą dieną vyks meniniai pasirodymai. Roanoke lietuvių bendruomenė kvie-
čia visus atvažiuoti ir kartu dalyvauti „Tautų parade”, aplankyti Lietuvos stendą, nusipirkti
,,tinginio”, žagarėlių ir kitų lietuviškų saldumynų. Scenoje pasirodys lietuviškos mokyk-
los „Baltija” šokėjai, kurių kelionę iš Charlotte, North Carolina valstijos remia JAV LB  bei
Lietuvių Fondas. Įėjimas į festivalį yra nemokamas. Daugiau informacijos apie festivalį
rasite tinklalapyje www.localcolors.org. Dėl informacijos apie lietuvių dalyvavimą gali-
te susisiekti su Silvija Butkeraityte,  JAV LB Roanoke apylinkės pirminin ke: silvijab@gmail.com
ar per „Face book” puslapį: www.facebook. com/ Ro ano ke-VA-Lithuanians-
144347048961690/.   

JAV LB Roanoke apylinkės informacija

Konsulate New Yorke gyvenimas verda

2015 metų festivalio „Local Colors” akimirka. Iš kairės: JAV LB Roanoke, VA, apy-
linkės pirmininkė Silvija Butkeraitytė kartu su Dovile Meržvinskaite bei mažaisiais
festivalio dalyviais. fromtheeditr.blogspot.com/2015/05/photo-essay-faces-of-lo-
cal-colors.html nuotr.

Skambėjo kamerinė muzika

Vakaro metu svečiai mėgavosi ka-
merinės muzikos koncertu. Griežė
smuikininkė Barbora Valiukevičiū tė,
jai akompanavo pianistas Miles Mas-
sicotte. Kaunietė Barbora Valiukevi-
čiūtė yra baigusi Kauno J. Naujalio mu-
zikos gimnaziją. Vėliau mokėsi muzi-
kos Italijoje, tobulinosi meistriškumo
kursuose, o šiuo metu studijuoja Stony
Brook universitete New Yorke. Barbo-
ra yra International Chamber Soloist
bei New York Symphonic Ensemble
grupių narė. Muzikantė sparčiai kopia
karjeros laiptais: atliko solistės parti-
ją su New Yorko simfoniniu ansambliu,
grojo rečitalius prestižinėse salėse,
yra aktyvi kamerinės muzikos pasau-
linių festivalių dalyvė, domisi sociali-
ne veikla ir pedagogika. 

Pianistas Miles Massicotte gimė
Connecticut valstijoje, šiuo metu siekia
muzikos daktaro laipsnio Stony Brook
universitete New Yorke. Miles Massi-
cotte savo pirmąjį viešą rečitalį  atliko
būdamas 17 metų ir iki šiol aktyviai
koncertuoja: dažnai atlieka solo reči-
talius, kamerinę muziką, akompanuo-
ja. Barboros ir Miles sukurtas puikus
kamerinės muzikos vakaras LR gene-
raliniame konsulate New Yorke leido su-
sirinkusiems svečiams šiek tiek atsi-
palaiduoti, pabėgti nuo kasdieninių
darbų ir  minčių.

Konsulate lankėsi Lietuvos
krašto apsaugos ministras

Balandžio 10 dieną į New Yorką at-
vyko Lietuvos krašto apsaugos mi-
nistras Juozas Olekas. Kartu su LR ge-
neraliniu konsulu New Yorke Juliumi
Pranevičiumi bei LR ambasadoriumi
JAV Rolandu Kriščiūnu ministras da-
lyvavo šv. Mišiose Apreiškimo parapi-
joje. Parapijos salėje ministras susiti-

ko su lietuvių bendruomene. Lietuviai
aktyviai uždavinėjo klausimus mi-
nistrui bei domėjosi dabartine Lietu-
vos apsaugos situacija. Pastarieji įvy-
kiai Europoje bei nenuspėjamas Rusi-
jos elgesys kelia neramumą ir už At-
lanto gyvenantiems tautiečiams. 

Balandžio 14 dieną ministras Juo-
zas Olekas dalyvavo JAV analitinio
centro „Atlantic Council” ir Lietuvos
krašto apsaugos ministerijos konfe-
rencijoje „Ginant Europos Rytų flangą”,
vykusioje Washingtone, JAV Senate.
„Esu tikras, kad NATO viršūnių susi-

tikime Varšuvoje bus patvirtintas
sprendimas dėl bataliono dydžio Al-
janso pajėgų dislokavimo kiekvienoje
Baltijos valstybėje”, – konferencijoje sa -
kė ministras. Savo pranešime ministras
J. Olekas pažymėjo, kad tiek strateginė
partnerė JAV, tiek Aljansas nuo 2014 m.
padarė daug svarbių sprendimų, kad
Baltijos šalių žmonės galėtų jaustis
saugesni, o agresyvų elgesį demonst-
ruojanti Rusija gautų ryž tingą signalą.

LR generalinio konsulato New Yorke
informacija ir nuotraukos

Smuikininkė Barbora Valiukevičiūtė ir pianistas Miles Massicotte koncertavo LR genera-
liniame konsulate New Yorke.

Lietuvos ambasadorius JAV ir Meksikai Rolandas Kriščiūnas susitiko su New Yorko  lie-
tuviais.

Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas apsilankė Apreiškimo parapijoje
New Yorke.
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SKAUT YBėS  KELIAS

Aušros Vartų/Kernavės tunto gerasis darbelis
RITA RAŠYMIENĖ

Penktadienį, kovo 18 d., apie 40 Auš-
ros Vartų/Kernavės sesių (ir brolių) su-
sirinko atlikti gerąjį darbelį „Feed
My Starving Children” (FMSC) patal-
pose, Aurora, IL.

„Feed My Starving Children” yra
krikščioniška, pelno nesiekianti or-
ganizacija, kuri parūpina maisto  nuo-
lat  jo trūkstantiems vaikams. Kiek-
vieną negendančio, pagerinto maisto
pakuotę pagaminti kainuoja tik  22
centus. Maistą finansuoja aukotojai
ir pakuoja savanoriai. FMSC pakuotes
siunčia savo partneriams tose šalyse,
kurioms skiriama pašalpa. Misijos ir
humanitarinės pagalbos organizaci-
jos maistą išdalija šeimoms ir vai-
kams našlaičių namuose, mokyklose,
klinikose, pabėgėlių stovyklose ir kitoje
bendruomeninėje aplinkoje. FMSC pa-
rama yra pasiekusi beveik 70 pasaulio
kraštų. Apie pusę FMSC savanorių
yra jaunesni negu 18 metų. 2014 m. be-
veik 900,000 FMSC savanorių pasaulio
vaikučiams  supakavo daugiau kaip
229 milijonų maisto porcijų.

Skautėms ir skautams reikėjo šva-
riai nusiplauti rankas, ant galvų užsi-
dėti plastikines kepuraites/tinklelius
(kad plaukai nekristų į maistą) ir su-
pakuoti maistą, kuris šį kartą buvo
siunčiamas vargstantiems ir badau-
jantiems vaikams Nikaragvoje. Sesės
ir broliai susipažino su šia programa,
pamatė trumpą filmuką apie organi-
zacijos veiklą ir pagalbą, o kai baigė
maistą pakuoti, gavo paragauti to, ką
dėliojo. Maistas buvo gana skanus.
Buvo tikrai malonu matyti, kaip sesės
ir broliai dirbo kartu, norėdami padė-
ti kitiems. Visi liko patenkinti, nes
padarė tokį gerą darbelį.

Čia dalyvavo sesės Renata Boruc-

Gerojo darbelio dalyviai „Feeding My Starving Children” įstaigoje.                                                                     Sesės Renatos Borucki nuotraukos

ki, Rasa Ramanauskienė, Regina Ra-
manauskaitė, Elytė Maurukienė, Vija
Maurukaitė, Krista Plačaitė, Julytė
Kudirkienė, Ilona Kudirkaitė, Ingrida
Naudžius, Kristutė ir Julytė Sherpi-
tytės, Evelina ir Veronika Gecevičiū-
tės, Onutė Gecevičienė, Lidija Šoliū-
nienė, Lilė Šoliūnaitė, Judita Hoch,
Amelia Hoch, Aldona Urbienė, Tessa
ir Monika Papartytės, Ramunė Pa-
partienė, Jūratė ir Aria Davies, Pau-
lina ir Emilija Matukaitės, Julija Deus-
chle, Stefa Deuschle, Irena Valaitienė,
Ariana Butkevičiūtė ir Aurelija But-
kevičienė bei broliai Lukas Kudirka,

Rimas Gecevičius, Aras Hoch, Džiugas
ir Liudas Davies bei Tom Davies. Ačiū
visiems, kad atėjote, padėjote ir prisi-
dėjote prie gerojo darbelio.

Kitą dieną sesė Julytė Kudirkienė
parašė labai gražų laiškelį: „Ačiū vi-
soms šeimoms, kurios dalyvavo šio
vakaro išvykoje, pakuojant maistą

‘Feed My Starving Children’ įstaigoje!
Daug pasimo kėme ir išgelbėjome Ni-
karagvos vargšų. Buvo puikus geras
darbelis, ypač Gavėnios laikotarpiu.
Mano vaikučiai jau ruošiasi pakarto-
ti! Ačiū tuntininkei, sesei Renatai Bo-
rucki ir skaučių draugininkei, sesei Ju-
ditai Hoch už mintį ir organizavimą!”

Nesvarbu, ar jauni, ar vyresni, visi linksmai dirba, stengdamiesi padėti savo artimui. Sesės Irena Valaitienė, Vija Maurukaitė ir Julija Deuschle pakuoja maistą.

Aušros Vartų/Kernavės (AVK) tunto 
iškilminga Šv. Jurgio sueiga  

vyks šeštadienį, balandžio 23 d.,
1:30 val. p. p. 

Lietuvių Fondo salėje, PLC.

Visos sesės atvyksta apsirengusios
išeiginėmis uniformomis.

Laukiame  padėjėjų, galinčių 
at vykti anksčiau (1 val. p. p.) 

ir pa dėti su statyti kėdes ir stalus.
Taip pat reikės pagalbos 

viską sutvarkyti su eigai pasibaigus. 
Būsime dėkingos.

Rakui – 60!
Jau priimamos  paraiškos dalyvauti šios vasaros Lemonto apylinkių lietuvių
skautų tuntų Rako stovykloje. Stovykla vyks liepos 16–23 d. Registracijos

anketas rasite tinkla lapyje: www.nerija.org arba kreipkitės į savo vadovus. 

Registracija vyks gegužės 14 d. nuo 12 val. p. p. iki 2 val. p. p. 
Pasaulio lietuvių centre Lemonte, prie skautų kambario. 



Naujas Felicia Basanavicius spektaklis
„Jensen and Wit” Čikagos scenoje

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Ne paslaptis, jog Basanavičiaus pavardė gan reta net
Lietuvoje, o juolab Amerikoje. Todėl kai prieš porą
metų į mano akiratį pakliuvo viena lietuvių kil-

mės aktorė ir režisierė tokia pavarde, nutariau jos kū-
rybos pėdsakais pasekti kiek įmanoma atidžiau. 

Apie save el. pašto laiškutyje ji prabilo itin kukliai:
„Mano pilnas vardas Felicia Marie Basanavicius. Gimiau
St. Louis. 2013 m. pavasarį Missouri State University ap-
gyniau bakalaurą ‘Aktoriaus profesionalo mokymo prog-
rama’ (professional actor training program).  Apie savo
lietuviškas šaknis žinau mažai”. Aha, matau, jog čia jau
bus darbelio. Teks man knistis giliai...

Kiek „dosniau” kortas apie ją atskleidė galingasis in-
ternetas. Felicia Basanavicius (mažybinis vardas Fee)
gimė 1990 m. gegužės 4 d. Ji augo Hazelwood, MO, kartu
su broliu David (gimusiu 1989 m. spalio 27 d.). Jų mama
Karen labai mylėjo savo vaikus, juos lepino „gooey but-
ter” keksais, augino airių tradicijomis bei Sherlock Hol-
mes nuotykių skaitymu. Laisvalaikiu Felicia džiaugiasi
savo pomėgiais – rankdarbiais, daržininkyste, naujų
muzikinių srovių atradimu, o labiausiai mėgsta juokin-
ti žmones.

Nors jos brolis David mokslų nebaigė, jis turi šmaikš-
čią plunksną ir įvairiuose leidiniuose skelbia savo  kū-
rinius. Maloniai skaitosi jo penkių puslapių apsakymas
„What do you  hate”, kuris pasirodė „Voyageur” (St. Louis
Community College studentų žurnalas) 2008 m. pavasa-
rio laidoje. Nutariau tokiu būdu „paglostyti” savo paš ne-
kovę, nes po pirmojo bendravimo sužinojau, kaip jį iš tik-
rųjų myli savo brolį. Pavyko pralaužti ledus. Po keleto
skambučių Fee mano adresu „sušvelnėjo” ir prisipažino,
kai David galutinai baigs savo karjerą JAV karo laivyne,
jiedu žada bendromis jėgomis rašyti knygą pagal jų vai-
kystėje sugalvotus personažus.

Jauna, energinga aktorė bei režisierė tvirtai jaučiasi
tiek kino ekrane, tiek ir teatro scenoje.  Prieš porą metų
Felicia įsikūrė Čikagoje. „Man čia patinka – tai dina-
miškas miestas dirbti ir gyventi”, – tvirtina Fee. Ir čia ji
jau šį tą nuveikė. Suvaidinta dviejuose (beje, visos daly-
vės – moterys aktorės) Quinton Tarantino spektakliuo-
se „Reserior Dogs” bei „Inglorious Basterds” (abu „Bear
Knuckle Productions” pastatymai). Praėjusiais metais Fee

Basa navicius vaidino visiškai kito profilio personažą –
Lavinia dramaturgo W. Shakespeare tragedijoje „Titus
Andronicus”. 

„Kas Tavęs laukia po to?” – tuomet jos paklausiau. Fee
pakiliu tonu atsakė: ‘Po „Andronicus’ žadu toliau vaidinti
improvizacijas, nes noriu išvystyti save kaip komedijos
aktorę...”

Tačiau likimas patvarkė kitaip... Fee rašo scenarijus
spektakliams, juos režisuoja. Ji subūrė teatro trupę
„Reutan Collective” – tai septyni aktoriai (Sarah Nutt,
Emilie Modaff,  Jimmy Wilson, Matthew Tassell, Rainee
Denham, Bethany Elfrink, Jessamyn Fitzpatrick) iš sep-
tynių skirtingų valstijų, kurie nutūpė „Vėjų mieste” su
vienu tikslu – kurti. Jų pastangų rezultatas – spektaklis
„Jensen and Wit”. Siužetas lyg ir paprastas. Porelė nori
sukurti šeimą, kaip visi provinciniame kaime Bourbon,
Missouri, tačiau Jensen ir Wit pakliūva į gan sudėtingą
šeimyninį ir socialinį sūkurį. Kaip nugalėti aplinkos spau-
dimą? 

Atsakymą sužinos žiūrovas, apsilankęs šiame avan-
gardiniame reži sie rės Felicia Basanavicius spektaklyje.
60 minučių trunkantis „Jensen and Wit” spektaklis ro-
domas  balan džio 21 d. ir balandžio 28 d., ketvirtadienį,
8 val. v. The Public House Theatre, 3914 North Clark Street
Čikagoje. Bilietus galima užsisakyti   tel. 773-230-4770.

Režisierės Felicia Basanavicius gyvenimo credo yra
legendinio kino aktoriaus Charlie Chaplin aforizmas:
„Diena be juoko yra prarasta diena”. Manau, jog ir
„Jensen and Wit” Či kagos žiūrovą privers ne kartą nu-
sišypsoti…
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Prijuostė – tautinio kostiumo puošmena
VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

„Lietuvės moters puošniausia tautinio
kostiumo dalis – prijuostė”, – tvirtina Či-
kagos lietuvių tautodailės instituto
(ČLTI) pirmininkė Audronė Tamu lienė.
Šį tautinių prijuosčių grožį ir įvairovę ga-
lės įvertinti kiekvienas, ba landžio 24
dieną apsilankęs Pasau lio lietuvių cent-
re Lemonte esančioje Tautodailės ga-
lerijoje. Tą dieną bus ati daroma lietu-
vių tautinių prijuos čių paroda. Daug lai-
ko jos planavimui, eksponatų rinki-
mui ir jų paruošimui skyrė ČLTI kuratorė
Vida Rimienė. 

Parodoje numatoma parodyti apie
50 rankų darbo tradiciniais liau-
dies raštais austų prijuosčių.

Vien tik pažvelgę į raštus, specialistai
gali iš karto pasakyti, kurio Lietuvos
etnografinio regiono atstovės puošda-
vosi tokiomis prijuostėmis. Mat aukš-
taitės, žemai tės, suvalkietės, dzūkės, ar
Mažosios Lietuvos moterys savo tau-
tiniams rū bams dekoruoti rinkdavosi
skirtingas spalvas ir ornamentus.

Kai kuriems iš būsimos parodos
eksponatų yra jau daugiau nei 100
metų. Kelios ekspozicijai paruoštos
pri juostės yra išaustos dar prieš Pir-
 mąjį pasaulinį karą. Tautiniai dra bu-
 žiai lietuvių šeimose būdavo perduo-
dami iš kartos į kartą. Antrojo pa sau-
 linio karo pabaigoje traukdamiesi iš
savo gimtinės į Vakarus, lietuviai pa-
 siėmė ne tik reikalingiausius, bet ir šir-
džiai brangiausius daiktus. Nere tai
šeimos paskubomis surinktame ba-
 gaže glausdavosi ir tautiniai dra bu žiai.
Kelias iš tų laikų per kartas išlaikytas
ir išsaugotas prijuostes šeimininkai pa-
skolino ir būsimos parodos rengėjoms. 

Kita rengiamos ekspozicijos da lis
– garsių išeivijos lietuvių meistrių
audiniai. Tarp jų yra ir lietuvių tauti-
nio paveldo išeivijoje puoselėtojos, da-
bar jau mirusios Anastazijos Ta mo šai-
tienės išaustų prijuosčių. Ji kar tu su
savo vyru Antanu Tamo šai čiu buvo
Kanados lietuvių tautodai lės instituto
steigėjai, abu parašė ir išleido ne vie-
ną knygą apie Lietuvos tautinį meną.
„1956 metais man ma ma padovanojo A.
Tamošaitienės išaus tus tautinius dra-
bužius”, – pri siminė A. Tamulienė. 

Šį sekmadienį, balandžio 24 die ną,
12:30 val. p. p. atidaromoje parodoje bus
jos bei kitų Čikagos lietuvių tautodai-
 lės instituto moterų išaustų prijuos čių.
A. Tamulienė „Draugui” pa sa kojo,
kad ji pati audimu susido mėjo būdama
16-kos metų. Pirmą kartą pa mačiusi,
kaip rėmeliuose au džiama tautinė
juosta, ji nusprendė ir pati išmokti šio
nuostabaus darbo.  Tuo metu Audronė
kartu su savo tėvais gyveno Baltimo-
rėje. 

„Ta meistrė, dabar prisimenu tik
jos pavardę – Radžiuvienė, mane iš mo-
 kė rėmeliais austi juostas. Paskui su-
žinojau, kad tokius audimui skirtus rė-
melius turi ir mano mama. Ta čiau ji la-
bai nemėgo austi. Todėl apie tai nie-
kada nebuvome pasikalbėjusios”, –
pasakojo apie savo pirmuosius audėjos
žingsnius A. Tamulienė. Vėliau ji įsi-
gijo tikras audimo stakles ir toliau to-
bulino savo įgūdžius bei žinias: daug
skaitė, mokėsi iš paty ru sių audimo
meistrių. Ne vieną jų su tiko lankyda-
masi Lietuvoje. 

Dabar A. Tamulienė gali pa si-
 džiaugti, kad pati jau ne vieną Čika goje
ar jos apylinkėse gyvenančią lie tuvę iš-
mokė, kaip reikia austi juos tas. Mat šis

darbas yra gerokai pa prastesnis, nei su
didelėmis audimo staklėmis nuausti
raštuotą audinį. To kias audimo stakles
A. Tamulienė turi savo namuose. Jas
pirko prieš tris dešimtmečius. Pačiai
audėjai la biausiai prie širdies yra gim-
tosios Dzūkijos tautiniai ornamentai. 

„Mūsų, Čikagos lietuvių tauto-
dailės instituto narių tėra apie trisde-
šimt. Bet visos esame jau peržengusios
į antrąją savo gyvenimo pusę. No rėtųsi
paruošti sau pamainą. Ta čiau supran-
tame, kad jaunos mote rys, kad ir labai
norėdamos išmokti lietuvių tautodai-
lės meno, neturi tam pakankamai lai-

ko. Joms reikia dirb ti, taip pat augin-
ti ir lavinti savo vai kus. Bandėme
kviestis jaunų moterų į pamokas, ta-
čiau tais kvietimais su sidomėjo tik
nedaugelis. Jeigu kas pa reikštų tikrą
norą  mokytis  austi, mie lai imčiausi
pamokyti”, – pripažįsta tau todailinin-
kė.

O kol kas Instituto narės džiaugiasi
galėdamos pakviesti į jų pačių inicia-
tyva ir jėgomis surengtas tautodailės
parodas. Šios moterys dirba rimtą švie-
tėjišką darbą. Tokiose parodose lan-
kydamiesi toli nuo Lietuvos gyvenan-
tys tautiečiai kartu su savo vaikais gali

susipažinti su per amžius sukauptais
ir entuziastų puoselėjimais tautinio pa-
veldo turtais.

Balandžio 24 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Čikagos Lietuvių tautodailės in s-
titutas kviečia visus į lietuvių tautinių dra-
bužių ir prijuosčių parodą, kuri vyks Tau-
todailės galerijoje, Dai lės muziejuje, PLC.
Parodoje matysite senoviškas ir šiuolaikines
austas prijuostes iš visų Lietuvos etnogra-
finių apylinkių. Paroda tęsis iki gegužės 15
d. Muziejaus darbo valandos: šeš ta die niais
nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p. ir sekmadieniais
nuo 11 val. r. iki 2 val. p. p.

Akimirka iš spektaklio „Jensen and Wit”. Iš k.: Emilie Modaff ir
Sarah Nutt. Jennifer Hickey nuotr.

Teatro režisierė tautos patriarcho pavarde

Audronė Tamulienė tautiniu kostiumu
XII Tautinių šokių šventėje, Čikagoje.

Jono Kuprio nuotr.
,,Lietuvių dienose” Navy Pier (iš k.): Audronė Tamulienė, Rugilė Šlapkauskienė, ČLTI
kuratorė Vida Rimienė ir Kinga Tamulytė (priekyje). Arvydo Tamulio nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

UFC (Ultimate Fighting Cham pion ship) ringe dar vieną pergalę iš ko vojo 23
metų lietuvių kilmės ko votoja Rose Namajunas (5–2), kuriai tei sėjai taškais sky-
rė pergalę prieš iki šiol nepralaimėjusią 26-erių ame  ri kietę Tecia Torres (7–1).

Ši kova prasidėjo gana ramiai, pir majame raunde abi merginos rin kosi kon-
servatyvią taktiką. Vėliau R. Namajunas bandė imtis iniciatyvos, tačiau T. Tor-
res atsakė keliais taik  liais smūgiais.

Antrąjį raundą geriau pradėjo Rose, kelis kartus puikiai smūgiavusi var-
žovei kumščiais. Vėliau R. Nama junas skaudžiai krito, bandydama at likti smū-
gį koja, tačiau raundo pa bai goje T. Torres teko gintis nuo var žo vės kumščių kru-
šos.

Trečiajame raunde jau kur kas geriau sekėsi T. Torres, kuri atliko daugiau
smūgių, tačiau persverti re zultato savo naudai nesugebėjo.

Tai buvo antroji iš eilės R. Nema junas pergalė UFC ringe, kuriame ji yra
laimėjusi tris kovas ir patyrusi vie ną nesėkmę. 2013 m. šių varžovių kovoje buvo
laimėjusi T. Torres.

„Dabar manęs lau-
kia atostogos, noriu
kiek atsigauti, ypač psi-
cho lo giš  kai. Tačiau po
to sieksiu kovos dėl
čempionės vardo – tai
mano tikslas”, – po dvi-
kovos sakė R. Namaju-
nas.

Pačioje lengviau-
sioje svorio kategori-
joje iki 52,2 kg (Straw-
weight) be sivaržanti
lietuvių kilmės kovo-
toja vertinimų lentelė-
je yra trečioje vietoje, o
jos įveikta varžovė –
ketvirtoje.

Svorio kategorijos
pasaulio čempionės
vardas šiuo metu pri-
klauso Joannai Jedr-
zejczyk iš Lenkijos (11–
0).

Dėl ALTL aukso žais 
„Atlantic Express” ir „Panevėžys”

11-ojo Amerikos
lietuvių tinkli nio lygos
(ALTL) čempionato fi-
nale balandžio 24 d. su-
sitiks „Panevėžio” ir
„Atlantic Express” tink-
lininkai. 

Šios dvi komandos
ALTL finale kovojo ir
praėjusiais metais ir tą-
kart laimėjo penktą kartą stipriausia išei vijos lietuvių tinklinio lygos koman-
da pripažinta „Atlantic Express”.

Pusfinaliuose „Atlantic Express” tinklininkai rezultatu 2:1 (25:14, 25:15, 21:25)
nugalėjo „Šiaulių” komandą, o „Panevėžys” rezultatu 3:0 (25:13, 25:16, 25:18) ne-
pasigailėjo „Guberni jos” tinklininkų.

Rungtynėse dėl penktosios vietos susitiks „Nemuno” ir „Lockport” tink-
lininkai. „Nemunas” rezultatu 3:0 (25:22, 25:8, 25:18) nugalėjo „Pilėnų” koman-
dą, o „Lockport” tinklinin kams pergalė prieš į rungtynes neat vykusius „BG
Team” tinklininkus ati teko be kovos.

ALTL finalinės rungtynės rungtynės bus žaidžiamos balandžio 24 d., sek-
madienį, 4 val. p. p. dėl 7-osios vie tos rungtyniaus „Pilėnai” ir „BG Team”, 5 val.
p. p. dėl 5-osios vietos kovos „Lockport” ir „Nemunas”, 6 val. v. dėl bronzinių ALTL
apdovanojimų žais „Gubernija” ir „Šiauliai”, lemiamame susitikime dėl 11-ojo
se zono ALTL čempionų vardo susikaus „Atlantic Express” ir „Panevėžio” tink-
lininkai. Kviečiame visus tinkli nio gerbėjus stebėti šių rungtynių.

ČLKL „Iššūkio” taurės finale kovos
„Lietkabelio” ir „Jaunimo” komandos

Čikagos lietuvių krepšinio lygos (ČLKL) čempionato antrosios pagal pa-
jėgumą grupės finale susitiks Pa ne vėžio „Lietkabelio” ir „Jaunimo” ko mandos. 

Pirmose pusfinalio varžybose pa nevėžiečiams pergalė 20:0 prieš į var žybas
neatvykusius „Aukštaiti jos” krep šininkus atiteko be žaidimo, ta čiau jau kitą
dieną vykusioje atsa komojoje dvikovoje „Lietkabelis” įro dė savo pranašumą
(67:49) prieš aukštai čius ir aikštelėje ir tokiu būdu atvėrė sau kelią į finalą.

Žymiai sunkiau ČLKL pusfinalio varžybose kovoti sekėsi „Jaunimo” ko-
mandai. Pirmame susitikime ji re zultatu 70:64 įveikė „Lietavos” ko man  dą,
tačiau pralaimėjo antrąsias tarpusavio rungtynes 68:70. Vis dėlto pirmose rung-
tynėse sukauptos dides nės taškų persvaros „Jaunimo” ko man dai pakako, kad
prasimuštų ke lią į ČLKL „Iššūkio” taurės finalą.

Mėgėjų lygoje – „Panevėžio” ir „Savas LT” pergalės

ČLKL mėgėjų lygos čem-
pionate sužaisti ketvirtfinalių
susitikimai, kurių nugalėto-
jais tapo „Panevėžio” ir „Savas
LT” krepšininkai, kurie į pus-
finalius pateko dėl geresnio
taškų santykio dvejose rung-
tynėse su „Pele nų” ir „Ąžuolo”
komandomis.

Panevėžiečiai pirmose
rungtynė se 67:57 nugalėjo „Pe-
lenų” komandą, tačiau antra-
me susitikime turėjo pripažinti varžovų pranašumą 50:55. 

„Savas LT” krepšininkai jau pirmose rungtynėse su „Ąžuolu” įgijo so-
 li dų pranašumą (55:38), tad antrose rungtynėse leido sau atsipalaiduoti ir nu-
sileido varžovams 48:57. 

Nepaisant to, „Savas LT” krepši nin kai, kaip ir „Panevėžio” komanda iš-
kovojo teisę žaisti pusfinaliuose. Čia „Savas LT” krepšininkų varžove ba lan-
džio 23 d., šeštadienį, bus „Aly taus” komanda (1 val. p. p.), o „Pane vė žys” (2:10
val. p. p.) kovos su „Arkos” ko manda.

Tą pačią dieną ČLKL įvyks ir stipriausios ČLKL komandų grupės pus-
finalių rungtynės. Čia „Radviliš kis” susitiks su „Švyturiu” (4:40 val. p. p.),
o „Atletas” su „Juodkrante” (6 val. v.). 

Lietuva Rio laimės 4 medalius?
Tarptautinė sporto analitikų kom panija „Infostrada Sports” Rio de Janeire

prognozuoja Lietuvai keturis apdovanojimus ir 38-ąją vietą bendroje medalių
įskaitoje. 

Naujausioje prognozėje auksas numatomas penkiakovininkei Laurai Asa-
dauskaitei-Zadneprovskienei ir plaukikei Rū-
tai Meilutytei 100 m nuotolyje krūtine.

Kitus du apdovanojimus Lietuvai tu-
rėtų pelnyti irkluotojai: sidabrą – Ro-
 landas Marčinskas ir Saulius Ritte ris, bron-
zą – Donata Vištaraitė ir Milda Valčiukai-
tė.

Mūsų šalies vyrų krepšinio rinktinės
„Infostrada” ekspertai ant garbės paky-
los nemato: pirma – JAV, antra – Serbija,
trečia – Ispanija. Tie sa, serbai kol kas net ne-
turi olimpi nio kelialapio – dėl jo kovos atran-
kos turnyre liepą.

Latvijos ir Estijos perspektyva Rio de Janeire piešiama vienodai – po vie-
nintelę imtynininkų bronzą: A. Grigorjevai svorio kategorijoje iki 63 kg ir es-
tei E. Mae kategorijoje iki 75 kg. Tai reikštų pasidalytą 74-ąją vietą bendro-
je rikiuotėje.

„Infostrada Sports” spėja, kad me dalių pelnys 84 šalių atstovai.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę mūsų šalies olimpiečiai tris kartus –

2000 m. Sidnėjuje, 2008 m. Pe ki ne ir 2012 m. Londone – iškovojo po penkis
olimpinius medalius.

Žaidynės Rio de Janeire vyks rugpjūčio 5–21 dienomis.

R. Namajunas įveikė be pra lai mėjimų
kovojusią amerikietę

Po pergalės R. Namajunas už si minė apie siekį kovoti dėl
UFC čempionės vardo.

Algimantas Norkevičius, gyve nantis Westborough, MA, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad
remiate lietuvišką spausdintą žodį.

Elvyra Narutienė, gyvenanti Lemont, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne viene-
rių metų  paramą.

Vanda Gvildys, gyvenanti Lisle, IL, pratęsė metinę „Draugo” prenu-
meratą ir paaukojo 50 dol. Padėka už išsaugotą lietuviško žodžio skam-
bėjimą.

Audronė Hoeschele, gyvenanti Plymouth, MI, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiausius
padėkos žodžius skiriame Jums.
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„Dainava” Čikagos chorų bendruomenei skelbia lietuvišką žodį

Atkelta iš 1 psl.

Pirmiausia, renginio idėja
atspin dėjo dviejų skirtingų kul-
tūrų ir atlie kamos muzikos uni-
kalumą. Iš meno vadovo D. Po-
likaičio tikrai galima ti kėtis bet
ko – tai asmenybė, atvira pa sau-
liui, atvira muzikai. Visur, kur
skam ba muzikos garsai, lydimi
cho rinio dainavimo, galima ap-
čiuopti di rigento prisilietimų,
todėl net nereikia ir stebėtis,
kad „Dainava” skambėjo kar tu
su evangelinę muziką (gospel –
Red.) propaguojančiu „The Chi-
cago Community” choru. Ne-
reikia stebėtis, nes choras savo
koją gali įkelti bet kur, ir tokiu
būdu dar kartą garsiai pasa kyti – mes, lietuviai, esa-
me iš šalies su sena istorija, mažos, daug iškentusios
žemės, mes, tauta – su unikalia kalba ir unikalia kul-
tūra, kurios tiesioginiu nešėju į pasaulį esame visi,
geros va lios ambasadoriai, tautos dainiai. Ren ginio
metu pristatytame lietuviš kame repertuare jautėsi
žiūrovų su sidomėjimas ir šiltas priėmimas. D. Po li-
kaitis apibendrino atliekamų dai nų turinį, prista-
tydamas istorinius mūsų tautos įvykius, apdainuo-
tus kū riniuose, taip dar labiau sudominda mas ne tik
dainingai skambančia kal ba, bet kartu ir išgyveni-
mu, lydimu melodijos. 

D. Polikaičio diriguotos M. K. Čiur lionio „Anoj
pusėj Dunojėlio” ir V. Klovos „Rūta žalioji” buvo at-
liktos abiejų chorų lietuvių kalba ir sulaukė ypatingo
ne tik lietuvių klausytojų di delio susidomėjimo. Kū-
riniai labai melodingi, ir puikią akustiką turinčio-
je bažnyčioje vilnijo kaip marios, me lodijai suteik-
damos naują atspalvį. Kultūra ir muzika suvienija
tautas, sujungia širdis ir tokiomis neeilinėmis aki-
mirkomis leidžia suprasti, kad nė ra sienų, skirian-
čių žmones, nėra kalbos, kurios neįveikia muzika,
kaip ir nė ra svetimos kultūros, – yra tik nenoras ją
suprasti.

Apie tai ir praėjusio koncerto nuotaikomis
šiandien dalijamės su meno ansamblio „Dainava” va-
dovu ir dirigentu Dariumi Polikaičiu. 

– Koks tai projektas „Švenčia me Čikagą” (Celebrating
Chicago – Red.) ir kaip į jį patekote?

– „Švenčiame Čikagą” – kasmetinis „The Chi-
cago Community” choro renginys. Kasmet choras pa-
gerbia nu sipelniusius Čikagos apylinkių mu zikus.
Šiais metais atkreiptas di džiulis dėmesys į dirigentę
ir kompozitorę Reneé Baker bei pastorę bei evan-
gelinės muzikos atlikėją Mitty Collier. Siekdamas at-
kreipti dėmesį į Čikagos apylinkių kultūrinę įvairo -
vę, choras pakviečia kartu koncertuo ti ir kokią
nors etninę meno gru pę. Pažinčių tarp Čikagos
amerikie čių muzikų pagalba „The Chicago Com-
munity” choro meno vadovas, di rigentas ir kompo-
zitorius dr. Keith Hampton sužinojo apie „Dainavą”
ir pakvietė dalyvauti. Taip paprastai tapome šio ren-
ginio dalimi.

– Tai dviejų skirtingų kultūrų, atrodo, sunkiai sude-
rinamų, deri nys, bet rezultate – vykusiai sulipu sių. Ar leng-
va buvo perteikti sa vo požiūrį į muziką?

– Sakyčiau, kad visai nesunku. Bu vau maloniai
nustebęs „The Chi ca go Community” choristų im-
lumu svetimoms kalboms bei lietuviškai chorinei

muzikai, o taip pat žavėjausi
„Dainavos” choristais, kurie
gana greitai prisijaukino evan-
gelinės mu zikos stilių. Kas pa-
dėjo visa tai su de rinti? Ogi ir
vienų, ir kitų choristų gerano-
riškumas, taip pat tikėjimas,
jog muzika yra universali kalba,
ku ria gali dalintis bet kokių
kalbų ir tikėjimų žmonės daug
efektyviau nei vien žodžiais.

– Kodėl parinkote tokį auten-
tišką lietuvišką repertuarą – liau dies
dainas, o ne kažką iš populiariosios
Jūsų atliekamos muzikos?

– Kai tarėmės su dr. Keith
Hamp ton dėl repertuaro, pasi-
ūliau įvairių lietuviškų kūrinių

– tradicinių, liau dies dainų ir naujoviškesnių, net ir
popso stiliaus aranžuočių. Tačiau dr. Keith Hampton
išreiškė norą išgirsti ir dainuoti būtent liaudies dai-
nų aran žuotes, norėdamas, jog „The Chi cago Com-
munity” choras ir jo klau sytojai pajustų autentiškos
lietuviš kos muzikos skonį, kuri laisvai gali konku-
ruoti su geriausia pasauline chorine muzika. Iš
visų siūlomų kū rinių pasirinkome M. K. Čiurlionio
„Anoj pusėj Nemuno” ir V. Klovos „Rū ta žalioji”.

– Ar daug reikėjo pastangų įvairių konfesijų ir skirtingos
kil mės žmones iš visos Čikagos iš mo kyti dainuoti lietuviškai
ir ar jie mielai tai priėmė?

– Kadangi didelė dauguma choristų ir pats va-
dovas yra Afrikos ame rikiečiai, jų repertuare vyrauja
evangelinė ir dvasinga muzika, tačiau cho ras dai-
nuoja daug ir kitokių kū rinių, todėl dainavimas ki-
tomis kal bo mis nėra svetimas. Gerokai prieš kon-
certą persiunčiau kūrinių įrašus bei įkalbėtus dai-
nų tekstus ir vieną kartą nuvykau į repeticiją inten -
sy viau padirbėti su tomis dainomis ir lietuvių kal-
ba. O kad choristams bū tų lengviau išmokti, pa-
ruošėme fone tines transkripcijas. Džiugu, kad cho-
ristai labai nuoširdžiai priėmė visa tai ir tikrai sten-
gėsi. Tad mokyti juos dainuoti lietuviškai tikrai ne-

buvo sunku. Tie, kas apsilankė koncerte, patvirtins,
jog rezultatas buvo vykęs. 

– Tokią „Dainavos” ir Jūsų veiklą vienareikšmiškai gali-
ma traktuoti Lietuvos vardo garsini mu. Ar tai pirmasis
toks projektas, ar panašiuose projektuose esa te dalyva-
vę ir anksčiau?

– Tai jau ne pirmas kartas. Prieš apytikriai 10
metų kartu su Du Page „Chorale” ir jų vadovu Lee
Kessel man bei orkestru atlikome M. K. Čiur lionio
„De Profundis” ir J. Brahm so „Requiem”. Taip pat
prieš kelis metus dalyvavome etninės re li ginės mu-
zikos festivalyje, kuriame giedojo meksikiečių, fili-
piniečių, len kų ir Afrikos amerikiečių chorai. To kie
renginiai suteikia progos prista tyti lietuvišką mu-
ziką ir Lietuvą kitų kultūrų atstovams, o mums pa-
tiems – patirti kažką nauja. Pavyzdžiui, pastarąjį kar-
tą žiūrovai ypač šiltai ir jautriai priėmė mūsų su-
dainuotą V. Augustino „Anoj pusėj Dunojėlio”, o „Dai-
navos” choristai nepraleido progos  pasitempti ir iš-
mokti padainuoti evangelinės muzikos kūrinių. 

– Koks buvo „Dainavos” choristų įspūdis?
– Choristai liko labai patenkinti. Koncerto metu

ir bendroje repeticijoje jautėsi pakili, drauginga nuo-
taika. „The Chicago Community” choras mus priė-
mė labai šiltai, tad viliamės, jog tokia pati teigiama
energija pulsavo ir iš mūsų. Abiejų chorų nariai
dainavo  sustoję kartu, o tai suteikė didesnę ga-
li my bę bendrauti. 

– Garsėjate kaip eksperimentatorius, kur dar gali nu-
nešti Jūsų fantazija?

– Artimiausiuose planuose – da lyvavimas šv. Mi-
šiose, skirtose Šilu vos Marijos koplyčios 50-mečio mi-
nė jime Nekaltojo Marijos Prasidėjimo nacionalinė-
je bazilikoje Washingto ne. Tai įvyks spalio 9 dieną.
Giedosi me kartu su chorais „Exultate” iš Cle velando,
Ohio valstijos, „Volunge” – iš Toronto (Kanada) ir
„Laisve” iš Phi ladelphijos. O tolesni planai dar ku-
riami. Mums patiems yra įdomu iš bandyti kažką
nauja ir neįprasta, todėl klausytojai gali tikėtis ir
daugiau naujovių, apie kurias netruksime pranešti
lietuviškoje spaudoje. 

Muzika – universali kalba. Ją puikiai suprato visi ,,Švenčiame Čikagą” dalyviai. Lawrence Nalls nuotr.

D. Polikaitis: Abiejų chorų nariai  dainavo  sustoję kartu, o tai suteikė didesnę galimybę bendrauti. Dainos Čyvienės nuotraukos
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Prezidentė lankėsi Vokietijoje

Vilnius (Prezidentūros info) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė balan-
džio 20–21 dienomis su valstybiniu vi-
zitu lankėsi Vokietijoje. Lietuvos va-
dovė susitiko su Vokietijos prezidentu
Joachim Gauck, kanclere Angela Mer-
kel. 

Su Vokietijos vadovais Prezidentė
aptarė šalių bendradarbiavimą spren-
džiant geopolitines problemas, taip
pat dvišalių santykių stiprinimo gali-
mybes.

Pabėgėlių antplūdis, Rusijos ag-
resija Europos Sąjungos (ES) kaimy-
nystėje, terorizmo grėsmės ir bran-
duolinis saugumas – aštriausi tarp-
tautinės darbotvarkės klausimai, ku-
riems ir Lietuva, ir Vokietija skiria
nuolatinį dėmesį.

Vizito metu kalbėta apie veiks-
mingiausias priemones migracijos

srautams suvaldyti, sankcijų poveikį
Rusijai ir Minsko susitarimų įgyven-
dinimui. Buvo kelti energetinio ir
branduolinio saugumo klausimai –
kalbama apie tarptautinių saugumo
reikalavimų neatitinkantį Astravo ato-
minės elektrinės projektą ir ES ener-
getikos sąjungos principus pažei-
džiantį dujotiekį „Nord Stream 2”.

Daug dėmesio skirta saugumo ir
gynybos klausimams. Aptartas pasi-
rengimas liepą Varšuvoje vyksian-
čiam NATO viršūnių susitikimui.

Lietuva su Vokietija intensyviai
bendradarbiauja švietimo ir kultūros
srityse. Vokietija remia Huttenfelde
veikiančią Vasario 16-osios gimnaziją,
veikia 7 lituanistinės mokyklos, di-
džiuosiuose universitetuose įsteigta
10 baltistikos centrų. 

Vilnius (LRT.lt) – Lietuvos ka-
riuomenė plečia ir atnaujina poligo-
nus. Juose bus įrengtos tankų ir kovos
mašinų šaudyklos, taip pat padidės pa-
čių poligonų teritorijos. Anot Krašto
apsaugos ministerijos, šitaip siekiama
sudaryti tinkamas sąlygas treniruotis
Lietuvos ir užsienio sąjungininkų ka-
riams. Tikimasi, kad visi statybos pro-
jektai bus baigti iki 2022 metų.

Didžiausi plėtros darbai supla-
nuoti penkiuose šalies poligonuose: Pa-
bradės, Gaižiūnų, Kairių, Kazlų Rūdos

ir Rokų. Labiausiai atnaujintas turėtų
būti Pabradės poligonas – jame, be
šaudyklų, bus įrengtas pirmasis toks
Baltijos regione kompleksas „Mūšis
mieste”. Jis nuo įprastų skirsis tuo,
kad jame kariai treniruosis vykdyti
operacijas ne mūšio lauke, kaip įpras-
ta, bet žmonių apgyvendintoje vieto-
vėje. Pabradės poligonas padidės dvi-
gubai – nuo 9 iki 18 tūkst. hektarų. Iš-
siplės ir Gaižiūnų poligono teritorija
– nuo 5 iki 12 tūkst. hektarų.

Vilnius (ELTA) – Sklypą būsi-
mam namui Vilniaus rajone įsigijusi
Prezidentė Dalia Grybauskaitė teigia
baigusi kadenciją neketinanti naudo-
tis privilegija į būstą, išlaikomą už mo-
kesčių mokėtojų pinigus. Ji žada ini-
cijuoti įstatymų pakeitimus, kuriais
būtų apribotos kadenciją baigusių ša-
lies vadovų privilegijos.

Pašilių kaime Riešės seniūnijoje
ateityje kurtis ketinanti Prezidentė
sakė sklypą išsirinkusi pagal tai, kad
jis ,,arti Vilniaus, netoli miško”. ,,O
mieste tiesiog neįpirkau”, – sakė šalies
vadovė. Tuo tarpu Prezidento A. Bra-
zausko našlę Kristiną iš Turniškių
bando iškeldinti teismas. 

Vilnius (Seimo info) – Seimas
pradeda svarstyti įstatymų pataisas,
kuriomis girtaujantiems asmenims
nebūtų skiriamos piniginės sociali-
nės paramos ir nedarbo išmokos. Tuo
siekiama, kad valstybės paramą gau-
nantys žmonės nepiktnaudžiautų al-
koholiu, o gautus pinigus naudotų bū-
tiniausioms reikmės.

Dar šią vasarą nepasiturintiems
asmenims, kurie girtauja, nebūtų ski-
riamos socialinės paramos ar nedarbo

išmokos. Be to, nustačius, kad asmenys
girtauja, išmokų mokėjimas galėtų
būti ir nutrauktas. Tikimasi, kad nau-
ja tvarka skatins asmenis atsisakyti ža-
lingų įpročių ir padės kurti saugesnę
aplinką šeimose.

Skelbiama, kad apsvaigus nuo al-
koholio kasmet per buitinius konflik-
tus nužudoma 180 žmonių. Dėl nesai-
kingo alkoholio vartojimo beveik 20
tūkst. asmenų Lietuvoje turi psichikos
ir elgesio sutrikimų.

Vilnius (BNS) – Užsienio reikalų
ministerijos interneto tinklalapiams
praėjusią savaitę patyrus kibernetinę
ataką, Lietuvos kriminalistai šia me-
džiaga papildė ikiteisminį tyrimą dėl
išpuolio prieš Seimo interneto svetai-
nę. 

Lietuvos kriminalinės policijos
biuras pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl
neteisėto poveikio elektroniniams duo-
menims. 

Už kibernetinius išpuolius prieš
didelę reikšmę valstybės valdymui tu-
rinčias institucijas numatyta bau-

džiamoji atsakomybė nuo baudos iki
laisvės atėmimo šešeriems metams.

Kibernetines atakas nuo praėju-
sios savaitės pabaigos patyrė Seimo,
Prezidentūros, Užsienio reikalų mi-
nisterijos ir Teisingumo ministerijos
informacinės sistemos.

Prieš visas institucijas buvo vyk-
domos vadinamosios DDoS atakos.
Šių atakų metu siunčiama daugybė už-
klausų iš įvairių interneto taškų, taip
sutrikdant interneto puslapio veikimą
dėl per didelių lankytojų srautų.

Berlynas (ELTA) – Vokietijos
URM paskelbė rekomendacijas Tur-
kijoje poilsiaujantiems savo šalies pi-
liečiams.

Ministerija pataria turistams vo-
kiečiams atsargiai rinktis pokalbių
temas viešose vietose ir susilaikyti nuo

kritikos Turkijos valdžios, taip pat
šios šalies Prezidento Recep Tayyip Er-
dogan adresu.

Be to, rekomendacijų tekste įspė-
jama, kad negalima reikšti simpatijų
teroristinėms organizacijoms.

Berlynas (BNS) – Bu-
vęs Vokietijos kancleris Hel-
mut Kohl perspėjo, kad Eu-
ropa negali tapti „naujais
namais” milijonams mig-
rantų, ir taip netiesiogiai su-
kritikavo dabartinės kancle-
rės Angela Merkel liberalią
prieglobsčio politiką.

Vokietijos liberali pabė-
gėlių politika pernai sudarė
sąlygas atvykti 1,1 mln. prie-
globsčio prašytojų iš Sirijos, Irako ir
kitų šalių.

H. Kohl teigimu, migrantų krizės
sprendimas glūdi ne Europoje – jis tu-
rįs ateiti iš regionų, iš kurių masiškai
išvyksta žmonės. Daug migrantų „at-
vyksta iš kitokios kultūrinės aplin-
kos”, pridūrė jis.

„Dažniausia jie turi tikėjimą, ku-

ris skiriasi nuo judėjų ir krikščionių
tikėjimų, kurie sudaro dalį mūsų so-
cialinės santvarkos ir mūsų vertybių
pamatų”, – sakė 86 metų H. Kohl. 

Iš aktyvios politikos jis pasitrau-
kė 2002 metais. Nuo to laiko, kai 2008
metais pargriuvo, o paskui patyrė in-
sultą, jam sunku kalbėti, be to, jis
naudojasi invalido vežimėliu.

Talinas (BNS) – Estija pradėjo
rengti sąrašą asmenų, kuriems bus už-
drausta atvykti į šalį dėl jų ryšio su uk-
rainietės karo lakūnės Nadijos Sav-
čenko pagrobimu ir kalinimu Rusijo-
je. Talinas tokį žingsnį atliks sekdamas

Lietuvos pavyzdžiu.
„Lietuva paskelbė sąrašą, kuriame

yra daugiau negu 40 vardų. Mes (tokį
sąrašą) rengiame dabar”, – aiškino
Estijos diplomatijos vadovė.

Ryga (LRT.lt) – Sovietų okupacijos
žalą vertinanti Latvijos komisija pa-
reiškė, kad  ši žala siekia  185 mlrd.
eurų.  Pasak komisijos atstovo,
vien Latvijos demografiniai nuostoliai
gali sudaryti daugiau nei kelias de-
šimtis milijardų eurų.

Komisijoje dirba ekspertai iš tei-
sėsaugos, valstybinių institucijų, vi-
suomeninių organizacijų. Komisija
dirbo nuo 2005 metų, tačiau krizės
metu keleriems metams nutraukė veik-
lą. Darbą komisija atnaujino 2013-ai-
siais.

Maskva (ELTA) – Daugiau kaip
pusė – 51 proc. – rusų mano, kad So-
vietų Sąjungos iširimo buvo galima iš-
vengti, o 56 proc. apgailestauja, kad tai
įvyko. 

Sovietinių laikų besiilginčių Ru-
sijos gyventojų dalis yra didžiausia
nuo 2010 metų lapkričio, bet istorinis
maksimumas viršija dabartinį rodik-
lį – 2000 metų gruodį dėl SSRS suby-

rėjimo apgailestavo trys ketvirtadaliai
– 75 proc. – rusų.

33 proc. apklaustųjų pareiškė, kad
SSRS žlugimas buvo neišvengiamas.

Dauguma apklaustųjųų – 58 proc.
– norėtų, kad būtų atkurta Sovietų Są-
junga ir jos socialinė sistema. 44 proc.
pažymėjo, kad šiuo metu tai nerealu.
Kas trečias Rusijos pilietis nenorėtų,
kad būtų atkurta SSRS ir socializmas. 

Sugrįžo prie Rugsėjo 11-osios medžiagos
Washingtonas (Faktai.lt) – JAV

prezidentas Barack Obama pranešė,
kad šalies žvalgybos vadovas iš naujo
nagrinėja medžiagą, įtrauktą į bylą dėl
Rugsėjo 11-osios teroro atakų, kuri
iki šiol buvo įslaptinta, ir gali reko-
menduoti ją paviešinti.

Ta prieštaringai vertinama me-
džiaga, kurią sudaro įslaptinti vy-
riausybės dokumentai, kaip manoma,

suteikia užuominų apie galimą Saudo
Arabijos ryšį su 2001 metų rugsėjo 11-
ąją įvykdytomis atakomis.

Beveik 3 000 žmonių žuvo, kai te-
roristų užgrobti lėktuvai rėžėsi į du Pa-
saulio prekybos centro dangoraižius
New Yorke ir Pentagono pastatą prie
Washingtono.

Ketvirtas užgrobtas lėktuvas su-
dužo Pennsylvanijos valstijoje.

Karpys buvusių vadovų privilegijas

Nurėš pašalpas girtaujantiems 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kibernetinių atakų 

H. Kohl kritikuoja A. Merkel pabėgėlių politiką.    
wnd.com nuotr.

Plečia ir atnaujina poligonus

Berlynas (ELTA) – Teroristinė
„Islamo valstybės” (IS) organizacija
planuoja atakuoti Pietų Europos ku-
rortus. 

Teroristai gali surengti išpuolius
dėdamiesi paplūdimio prekeiviais arba
padėti sprogstamuosius įtaisus tarp
gultų. Kaip galimi teroro aktų taikiniai
įvardijamos Italija, Ispanija ir Pietų

Prancūzija.
„Labai galimas daiktas, kad IS ke-

tina pereiti prie naujo teroro lygmens,
– cituoja šaltinis. – Kurortų paplūdi-
mius kažin ar įmanoma apsaugoti”.

Oficialios informacijos šiuo klau-
simu iš Vokietijos saugumo tarnybų
kol kas negauta. 

IS planuoja teroro aktus Pietų Europoje

Patariama nekritikuoti Turkijos prezidento

Europa negali būti guminė

Estija turės „Savčenko sąrašą”

Latvija paskelbė okupacijos žalos vertę

Vis daugiau rusų norėtų atkurti SSRS
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Kataro sostinėje Dohoje žlugus
naftą išgaunančių šalių deryboms dėl
gavybos įšaldymo, kai kurie analitikai
prognozuoja, kad naftos barelis gali at-
pigti iki 30 JAV dolerių.

Nuo vasario mėnesio nafta pa-
brango maždaug 30 proc. rinkos daly-
viams tikintis, kad naftą išgaunančios
šalys susitars dėl gavybos apimčių įšal-
dymo. Tačiau derybos Dohoje žlugo po
to, kai Saudo Arabija pareiškė neįšal-
dysianti gavybos, jeigu to nepadarys
Iranas. 

„Kainos per kelias artimiausias

dienas gali smukti iki 30 JAV dolerių”,
– mano „Natixis” analitikas Abhishek
Deshpande. 

„Šiuo metu pagrindinis techninis
lygis yra 38 JAV doleriai. Žemiau šio ly-
gio smukusios naftos kainos veikiausiai
dar labiau smuks. Viltys dėl Dohos su-
sitarimo buvo vienintelis dalykas, ska-
tinęs naftos brangimą. O be jo nafta, ti-
kėtina, gali pasiekti 30 JAV dolerių
lygį”, – mano IG rinkos analitikas An-
gus Nicholson.

BNS

Suklastotų ir piratinių prekių
importo vertė pasaulyje siekia
beveik 0,5 trln. JAV dolerių per
metus ir sudaro maždaug 2,5 proc.
pasaulio importo. Labiausiai nu-
kenčia JAV, Italijos ir Prancūzijos
prekių ženklai, o nemaža paja-
mų dalis tenka organizuotoms
nusikalstamoms grupuotėms.

Pasaulyje importuotų pa-
dirbtų prekių vertė 2013 metais su-
darė 461 mlrd. JAV dolerių, o viso
pasaulio importo vertė tais metais
siekė 17,9 trln. JAV dolerių.

Klastojama viskas – nuo ran-
kinių ir kvepalų iki mašinų dalių
ir chemikalų, rašoma ataskaitoje. Daž-
niausiai klastojama avalynė, nors yra
pažeidžiami net braškių ir bananų pre-
kių ženklai. Kai kurios klastotojų pre-
kės kelia pavojų gyvybėms – pavyz-
džiui, automobilių dalys, kurios genda,
vaistai, nuo kurių žmonės suserga,
žaislai, kurie yra pavojingi vaikams,

pieno mišiniai kūdikiams, kuriuose
nėra jokių maistingųjų medžiagų, ar
medicininiai prietaisai, kurių parody-
mai neatitinka tikrovės.

Kinijai tenka 63,2 proc. visų pa-
saulyje pagaminamų klastočių.

1 psl.lt

Tris tarptautinius oro uostus val-
danti bendrovė Lietuvos oro uostai
pernai gavo 2,1 mln. eurų grynojo pel-
no – 74 proc. daugiau nei 2014 metais.

„Veiklos efektyvumas didėja, (...)
finansinį stabilumą užsitikriname ne
tik augindami pajamas, bet ir valdy-
dami veiklos sąnaudas”, – pranešime
sakė bendrovės vadovas Gediminas

Almantas.
Tai lėmė išplėstas skrydžių tinklas

– pernai aptarnauta 15 krypčių dau-
giau nei 2014 metais.

Pernai keleivių skaičius Vilniaus,
Kauno ir Palangos oro uostuose siekė
4,2 mln. – 11,3 proc. daugiau nei 2014
metais.

BNS

Lietuvos oro uostų pelnas padidėjo 74 proc.

Naftos kainos gali pasiekti 30 JAV USD

Nuostoliai dėl padirbtų prekių

VERSLO N AUJIENOS

Siūloma arbatpini-
gius prilyginti su darbo
santykiais ar jų esmę ati-
tinkančiais santykiais su-
sijusioms pajamoms. Šias
pajamas administruotų,
jų apskaitą vykdytų as-
muo, su kuriuo gyvento-
jas susijęs darbo santy-
kiais. Šis asmuo turėtų
prievolę deklaruoti iš-
mokėtas arbatpinigių su-
mas ir išskaičiuoti bei
sumokėti į biudžetą pa-
jamų mokestį.

Tai numatančius Gyventojų paja-
mų mokesčio, Pridėtinės vertės mo-
kesčio, Pelno mokesčio, Valstybinio
socialinio draudimo įstatymų pakei-
timo projektus įregistruotas Seime.  

Gyventojų pajamų mokesčio įsta-
tyme nėra aiškiai įvardinta, kad ar-
batpinigiai būtų priskiriami su darbo
santykiais susijusių pajamų kategori-
jai.

Šiuo metu arbatpinigiai, kurie
įskaičiuojami į sąskaitą, priskiriami
bendrovės pajamoms, tad vėliau, juos

išmokant darbuotojams, arbatpinigiai
apmokestinami pajamų, pelno mokes-
čiais. Nuo jų turi būti mokamos pri-
valomojo sveikatos draudimo ir vals-
tybinio socialinio draudimo įmokos.
Atitinkama dalimi darbuotojas, ku-
riam arbatpinigiai buvo skirti, tos pi-
nigų dalies negauna. 

Kadangi arbatpinigius administ-
ruos darbdavys – jis turės nustatyti ar-
batpinigių paskirstymo darbuotojams
sistemą.

ELTA 

1. 93 proc. vartotojų bent vieną kar-
tą per metus pasinaudoja nuolaidomis.

Tyrimai rodo, kad 93 proc. pirkėjų
naudojasi nuolaidomis. Pažiūrėkite į šį
faktą kitu kampu – jeigu 100 potencia-
lių klientų padarysite nuolaidą, 93 iš jų
nusipirks jūsų produktą. Pasakysime
dar paprasčiau, žmonės ieško nuolaidų,
o ne prekių. Tikrai didelė tikimybė,
kad žmonės per nuolaidą nusipirks
plaukų priežiūros rinkinį netgi būda-
mi pliki.

2. Vartotojai teigia, kad geriau 50
proc. pagerinta gaminių kokybė, nei
jiems suteikta 33 proc. nuolaida.

Pagal University of  Minnesota va-
dybos fakulteto atliktą tyrimą nusta-
tyta, kad daugumai klientų perkant
prekę patraukliau gauti didesnį jos
kiekį už jiems įprastą kainą nei įsigy-
ti įprastą kiekį su nuolaida kainai.

3. Brangi pakuotė veikia geriau nei
nuolaida.

University of  Minnesota ekspertas
atliko eksperimentą: jis pardavinėjo
rankų kremą dviejose prekybos taš-
kuose. Pirmojoje produktas buvo par-
duodamas su nuolaida. Antroje vieto-
je kremą pardavinėjo už įprastą kainą,
tačiau brangioje pakuotėje. Rezultatai
stulbina: buvo parduota 73 proc. dau-
giau to kremo, kurio pakuotė buvo
brangesnė. 

4. 30 proc. žmonių kažką perka,
kad tiesiog turėtų prekę, 70 proc.
žmo nių perka norėdami išspręsti prob-
lemą.

Dauguma žmonių perka kompiu-
terius naršymui internete, telefoną
bendravimui, automobilį susisieki-
mui – tai padeda spręsti jų problemas.

5. Nuolaidas privaloma teisingai
reklamuoti.

Pasak „Psychology Today”, nuo-
laidų  veiksmingumas  priklauso nuo
to, kaip jas pateikia pats pardavėjas. Pa-
vyzdžiui, reklama ,,įsigyjant du pro-
dukto vienetus, antra prekė nemoka-
ma” veikia geriau nei paprasta nuo-
laidos informacija „įsigykite prekę 50
proc. pigiau”. Pirkėją labiau džiugina
idėja, kad jis gavo 100 Eur, nei kad su-
taupė 100 Eur.

6. 70 proc. vartotojų per pastarą-
jį mėnesį informaciją apie nuolaidas
gavo el. laišku.

Pasak „Blue Kangaroo online”,
pirkėjai aktyviai naudojasi nuolaido-
mis ir ,,promo” kodais, kuriuos gauna
el. paštu. 70 proc. apklaustų respon-
dentų pripažino, kad bent kartą per mė-
nesį naudojasi jiems suteikiamomis
nuolaidomis. 

7.  Vartotojų savo elektroninio

pašto dėžutėse ieško nuolaidų ir ,,pro-
mo” kodų.

„Blue Kangaroo” ekspertai daro
dar vieną išvadą dėl el. pašto marke-
tingo naudos. Pagal jų atliktą apklau-
są, 75 proc. procentai vartotojų ieško
nuolaidų ir ,,promo” kodų savo pašto
dėžutėse. 

8. Daugiau nei pusė vartotojų į
elektroninio pašto dėžutes pageidau-
ja gauti pranešimus apie nuolaidas, o
ne informaciją apie nemokamą prekės
pristatymą arba lojalumo programas.

Pagal „CMo Council” duomenis, 55
proc. jūsų įmonės veiklos sekėjų pa-
geidauja gauti pranešimus apie nuo-
laidas. Tokia informacija prieštarauja
prieš tai aprašytam University of  Min-
nesota tyrimui. Tikėtina, kad vartoto-
jai pageidauja gauti nuolaidas ypatin-
gomis sąlygomis: geras aptarnavimas
ir brangi pakuotė, kai kalbama apie pa-
siūlymą, gaunamą el. paštu. 

9. Nemokamos prekės pristatymo
sąlygos didina sandėrio galimybes.

Pagal „Wall Street Journal” duo-
menis, nemokamas prekės pristaty-
mas yra sėkmingos šventinės prekybos
sąlyga. Toks pasiūlymas sandėrio ga-
limybę didina 4–5 kartus. Didesnė ti-
kimybė, kad žmonės nusipirks 500 Eur
vertės prekę su nemokamu pristatymu,
nei įsigys  250 Eur vertės prekę ir tiek
pat sumokės už pristatymą. 

10. Nuolaidos siejamos su suma-
žėjusia paklausa arba prasta prekės ko-
kybe.

„Entrepreneur” duomenimis, var-
totojai dažnai mano, kad prekė yra
netinkama arba prastos kokybės, jeigu
jai taikoma nuolaida. Būtinai nurody-
kite vartotojams, kodėl taikote nuo-
laidą, galima sieti nuolaidas su šven-
tėmis arba metų laikais. Pirkėjai ne-
mano, kad prekė yra brokuota, jeigu
jūs vykdote kalėdinį arba vasaros iš-
pardavimus. Galima nuolaidą taikyti
su tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui,
perkant prekę B, suteikite nuolaidą A
prekei. Taikykite nuolaidą klientui, ku-
ris atlieka išankstinį mokėjimą, tai irgi
padeda išvengti klientų nepasitikėjimo
prekės kokybe.

Rasymas.lt

Ketina apmokestinti arbatpinigius10 faktų apie nuolaidas        

Euro ir kitų valiutų santykiai (2016 metų balandžio 20 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,88 €

1 AUD (Australijos doleris) – 0,69 €

1 CAD (Kanados doleris) – 0,69 €

1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,27 €

1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,62 €

Didžioji klastočių dalis pagaminama Kinijoje.
15 min lt nuotr.

Nuolaidos daro stebuklus. Prasom.lt nuotr.

Dabar arbatpinigiai neturi aiškaus finansinio statuso. 
„Facebook” nuotr.
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

SVEIKATA

Kas yra GMO maistas?

GMO maistas – tai genetiškai pa-
keistas (modifikuotas) maistas, paga-
mintas naudojant GMO (genetiškai
modifikuotus organizmus). Tokie mais-
to produktai pasi rodė prekyboje 1996
metais. Dažniau siai genų inžinerija
yra pakeisti kukurūzai, sojos pupelės,
medvilnė, rapsai. Nuo 1996 metų pa-
sauliniai jų pasėlių plotai išaugo 87 kar-
tus ir 2010 m. užėmė 148 mln. hektarų.
Dau giausiai genetiškai pakeistų grū-
dinių kultūrų auginama Amerikoje,
Brazilijoje, Argentinoje, Indijoje.

– Ar kenkia organizmui GMO maistas?
– Genetiškai pakeistas maistas ver-

tinamas prieštaringai, o ir jį apspren-
džiantys įstatymai įvairiose šalyse yra
skirtingi.

Kai kurios studijos  teigia, kad į or-
ganizmą patenkančios medžiagos gali
suaktyvinti vienus ar kitus genus, dėl
ko gali sutrikti hormoninė pusiausvy-
ra, pasikeisti imuninės sistemos rea-
gavimas į įprastinius antigenus (dir-
giklius). Nors iki šiol dar nebuvo pa-
skelbta nei vieno atvejo, kad GMO
maistas būtų pakenkęs sveikatai, tačiau
ilgalaikė šio maisto žala nėra pakan-
kamai ištirta, ir nėra nustatyta, kokių
neigiamų pasekmių sveikatai gali turėti
ateityje. Turėtų praeiti dar 20–50 metų,
kuomet galėtų pasireikšti GMO šalu-
tinis poveikis žmonėms bei kitiems
gyviems organizmams. GMO saugu-
mas nuolat tiriamas. Pernai pavasarį
Pasaulinės sveikatos organizacijos
(angl. The World Health Organization –
PSO) Vėžinių tyrimų centras patvirti-
no, kad herbicidas (cheminė medžiaga,
naikinanti piktžoles) glyphosate gali
veikti kaip kancerogenas (medžiaga, su-
kelianti vėžinius susirgimus). Šiuo
metu Maisto ir vaistų departamentas
(angl. FDA – Food and Drug Ad minist-
ration) tiria, ar  glyphosate randama
maisto produktuose.

Kaip teigia kai kurios studijos, ge-
netiškai pakeistos grūdinės kultūros

JUMS RŪPI

galbūt ypatingo pavojaus sveikatai
nesukelia, tačiau  herbicidai, naudo-
jami naikinti piktžoles, bei pesticidai,
naikinantys įvairius kenkėjus, suke-
lia didelį pavojų, nes jie patenka į dar-
žoves bei grūdines kultūras, t. y. ir į
mūsų maistą bei  organizmą. Glyp-
hosate jau yra naudojamas gana ilgą
laiką, ir šiuo metu pradėta naudoti dar
stipresni ir pavojingesni herbicidai,
kadangi piktžolės prie jo prisitaikė, ir
jis tapo mažiau veiksmingas.

– Ar verta pirkti organinį maistą?
Nepaisant to, kad genetiškai pa-

keistas maistas vartojamas jau 20
metų, tik pastaruoju metu pradėta
daugiau kalbėti ir aiškintis, ar saugu
jį vartoti. 2015 m. Tyrimų centro (Pew
Research Center) duomenimis, net
57 proc. vartotojų teigia, kad genetiš-
kai pakeistas maistas vartoti yra ne-
sau gus, kai tuo tarpu The American
Association for the Advancement of
Science net 88 proc. mokslininkų pri-
pažįsta GMO maistą, kaip apskritai
saugų. Šiuo metu vyksta diskusijos dėl
maisto produktų, turinčių GMO, žy-
mėjimo. Mokslininkai bei sveika tos
tyrinėtojai (ekspertai) teigia, kad var-
totojai turėtų žinoti, ką jie valgo. Illi-
nois valstija nesiruošia žymėti, kai tuo
tarpu kai kurios kitos valstijos, tokios
kaip Vermont nuo liepos mėn. 1-os die-
nos pradės savanoriškai žymėti mais-
to produktus.

Organinis maistas yra žymiai
brangesnis, ir ne visi gali apsipirkti
Whole Foods parduotuvėse ar pirkti
maistą be GMO,  tačiau, galvojant
apie sveikatą, kartais verta išleisti
daugiau pinigų. 

* * * *

Kita laikraščio skaitytoja rūpinasi,
ar reikia skalbti naujai įsigytus rūbus?
,,Jie atrodo tokie švarūs ir gražiai at-
rodo, – rašo ji. – Neišskalbti, naujai pirk-
ti rūbai, man atrodo, geriau nešiojasi,

ilgiau išlaiko gražią formą, mažiau
glamžosi. Tačiau, pasidalijusi savo min-
timis su draugėmis, kurių nuomonės
buvo skirtingos nei mano, pradėjau
abejoti savo teisumu. Prašyčiau paaiš-
kinti, kaip teisingai elgtis su naujai įsi-
gytais rūbais”.

,,Taip, reikia”, – teigia  Columbia
University medicininio centro odos
ligų profesorius Donald Belsito. – Nors
rūbai ir atrodo švarūs, bet taip iš tiesų
nėra.”

Dauguma žmonių negalvoja, kokį
kelią rūbai praeina, kol pasiekia var-
totoją. Dažniausiai medžiaga pagami-
nama vienoje šalyje, kitoje – nudažoma,
trečioje – pasiuvamas rū bas. Kiekvie-
noje šalyje yra skirtingi įstatymai, nu-
statantys leidžiamą che minių me-
džiagų kiekį. Ypatingai di delė chemi-
nių medžiagų koncentracija yra Kini-
joje pagamintuose rūbuose. Gana daug
sveikatos problemų sukelia dažų lie-

kanos, kurios gali sudirginti odą, su-
kelti uždegimines bei alergines reak-
cijas. Ypač pavojingos bespalvės for-
maldehido dujos, naudojamos išlaiky-
ti gaminio formą, apsaugoti jį nuo de-
formacijos bei pelėsių. Prieš įsigydami
naują rūbą mes net nežinome, kiek
žmonių ir kokių jį buvo užsidėję, o taip
pat nepagalvojame, kiek rankų jį lietė:
pradedant nuo vietos, kur buvo pa ga-
minta, paruošta siuntimui, persiųsta,
iškabinta parduotuvėse. O ir matavi-
mosi kambariai ne visuomet yra ypa-
tingai švarūs. Juose galima užsikrėti
įvairiomis bakterijomis, grybeliais.
Dėvėdami neišskalbus naujus rūbus
galima užsikrėsti net ir niežais bei
utėlėmis.

Siūloma naujai įsigytus rūbus iš-
skalbti  net du kartus (vieną kartą bū-
tinai). 

Paruošta remiantis: 
Chicago Tribune, delfi.lt, 

Wall Street Journal.      

,,Nuolat skaitau jūsų laikraštį, – rašo viena mūsų laikraščio skaitytoja.  – Ypač lau-
kiu ketvirtadienio   laidos,  kurioje  galiu rasti įdomių straipsnių apie sveikatą.
Pas taruoju metu, atsiradus sveikatos problemoms, tai tapo ypatingai svarbu. Pra-
dėjau gilintis, kaip sveikai gyventi, kokį maistą rinktis? Girdžiu įvairias nuomo-
nes apie GMO maistą. Norėčiau išsamiau sužinoti, kas tai yra? Ar GMO maistas
kenkia sveikatai? Ar verta mokėti žymiai didesnius pinigus, perkant organinį be
GMO maistą?”

Į skaitytojos laišką atsako gyd. Ona Radzevičienė.
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Vida Morris, gyvenanti Yar mouth Port, MA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Esame Jums labai
dėkingi už paramą.

Stasė Bacevičienė, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
suteiktą finansinę paramą.

Saulius Vaičekonis, gyvenantis Crownsville, MD, suprasdamas
nelengvą „Draugo” finansinę padėtį, išlaidoms sumažinti atsiuntė 50 dol.
Dėkojame už suteiktą paramą.

Aldona Chesna, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiausius  padėkos žodžius
skiriame Jums.

Gaida Zarkis, gyvenanti Downers Grove, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate
lietuvišką spausdintą žodį.

Viktoras A. Kuraitis, gyvenantis Mokena, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne viene -
rių metų paramą.

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

MANO  VIRTUVė

Šiltėjant orams natūraliai renkamės lengvesnius patiekalus pietums
ir vakarienei – vietoj sočios sriubos ar kepsnio vis dažniau atsigrę-
žiame į salotas, žuvį. Šiandieną siūlau jums porą lengvų pavasari-
nių receptų.

www.facebook.com/draugo laikrastis

Burokėlių-porų salotos

Reikės:
2 porų
2 burokėlių
2 skiltelių česnako
1/4 puodelio graikinių riešutų
2 šaukštų alyvuogių aliejaus
1 šaukšto obuolių acto
salotų lapų
graikinių riešutų
petražolių
balzaminio acto
aviečių (nebūtinai)

Poro baltąsias dalis supjaustyti 5–
6 cm gabalais, dėti į verdantį vandenį
ir pavirti 3–4 minutes. Ataušinti šal-
tame vandenyje, supjaustyti šiaude-
liais (išilgai).

Burokėlius išvirti,
ataušinti ir supjaustyti
plonais griežinėliais.

Česnaką susmul-
kinti, riešutus su-
grūsti. Į dubenėlį su
česnaku ir riešutais
po truputį pilti aly-
vuogių aliejų ir viską
ištrinti iki košelės. Tada
įpilti 1 šaukštą obuolių
acto, išmaišyti.

Salotinėje gražiai iš-
dėlioti burokėlių grieži-
nėlius, ant jų uždėti česna-
kų-riešutų padažą (jis bus
tirštas), pabarstyti graikinių
riešutų puselėmis. 

Užberti porus, pabarstyti
susmulkintomis petražolė-
mis. 

Ant viršaus uždėti salotų
lapelių (labiausiai tinka graž-
garstė – angl. arugula), pašlaksty-
ti balzaminiu actu ir pabarstyti avie-
tėmis.

Šios salotos labai tinka prie mėsos,
keptos ant grotelių (jei negalite be jos
apsieiti!).

Salotos su keptu kalafioru
ir sūdyta lašiša

Reikės:
galvutės kalafioro
pankolio šaknies (angl. fennel)
salotų mišinio
sūdytos lašišos
druskos, pipirų
1 šaukšto grūdėtų garstyčių
1 šaukšto citrinos sulčių
4 šaukštų alyvuogių aliejaus
(+kalafioro pašlakstymui)
petražolių

Kalafiorą išskirstyti žiedynais,
sudėti į kepimo skardą,

pabarstyti druska, pi-
pirais, pašlakstyti
aliejumi. Kepti 15–
20 min. orkaitė-

je, įkaitintoje
iki 220˚C (425 F).

Iš garsty-
čių, citrinos su-

lčių ir aliejaus pa-
ruošti užpilą (jei

rūgštu – galima pridėti
truputį skysto medaus).

Kai kalafiorai iškeps,
perdėti juos į dubenį ir už-

pilti puse paruošto užpilo.
Leisti pastovėti kelias mi-
nutes.

Į didelę lėkštę sudėti salotų
mišinį, supjaustytą juostelėmis

pankolį ir kalafiorus. Ant vir-
šaus uždėlioti sūdytos lašišos ga-

baliukus ir pašlakstyti likusiu užpilu.
Papuošti smulkintomis petražolėmis.

Skanaus!
Jūsų Indrė

Per skautybę – lietuvybei
Išeivijos skautų lietuviško liaudies meno knyga

1945 metais Vakarų Vokietijoje pabė-
gėlių, išvietintųjų lageriuose-stovyklose
buvo atkurta Lietuvos skautų organizacija.
2015 metais Lie tuvių skautų sąjunga šventė
lietuviš kos skautybės atgimimo 70-ąją su-
kaktį. Šios sukakties proga v.s Alė Nami kienė
paruošė gausiai iliustruotą kny gą, kurioje ap-
stu išeivijos lietuvių skaučių ir skautų sukurto
liau dies meno pavyzdžių – kalėdinių šiau di-
nukų, velykinių margučių, lietuviškų juostų,
tautiniais drabužiais aprengtų lėlių, lietuviš-
kais raštais iš degintų lėkščių... Knygoje apra-
šyti lietuvių liaudies meno puoselėtojai įvai-
riose Amerikos ir Kanados vieto vėse.  Kaip
leidinio įvade teigiama, jis „...yra skirtas pri-
siminti seses ir bro lius, kurie, suvėrę šiaudi-
nukus,  prie lietuviško, skautiško Kūčių stalo
su kvietė mūsų visuomenę, velykes, mar ginusias margučius ir tą meną ro džiusias
kitataučiams, parodų ren gėjas, audėjas, kurios tautiniu dra bu žiu aprengė mūsų
jaunimą.  Visa tai – kad Lietuvos vardas būtų gy vas...”

Knygą  „Per skautybę – lietuvybei” galite įsigyti ,,Draugo”
krautuvė lėje.  Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos pridėtinės ver-
tės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.)  Tei rau-
 kitės tel. 773-585-9500. 

ĮVAIRūS

n Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių
priežiūrai, turi automobilį, legali, ieško
darbo. Gali dirbti Čikagoje ir jos priemies-
čiuose. Tel. 773-330-0092.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus,
galimi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 331-245-5378

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mini-
mali anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti
savaitgaliais. Tel. 773-940-5264.

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

n Vyras ieško žmonių priežiūros darbo
pakeitimų. Tel. 773-757-9666.
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Padėka už paramą

Kelmės ligoninės Slaugos ir pa laikomojo gydymo skyrius gavo tre čią finansinę paramą
iš Amerikos, Floridos valstijos St. Petersburgo Lie tu vos Dukterų draugijos, kuriai va-
do vauja Aldona Stasiukevičienė. Šioje draugijoje yra 40 moterų, tarp jų – iš Kelmės ki-

lusios Aldona Čės nai tė ir Kristina Šiušienė-Juzėnas. A. Čėsnai tė nuo šių metų sausio 1 d. iš-
rinkta vadovauti gausiai St. Petersburgo Lietu vių Bendruomenei, o Irma Krisčiū nie nė – Kris-
tinos Šiušienės-Juzėnas dukra – grįžo iš saulėtos Floridos po mėnesio atostogų ir parvežė nuo
minėtos draugijos 1 000 do lerių.

Pinigai pagal geradarių nurody mą perduoti Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus ve-
dėjai gydytojai Elenai Čėsnienei, kuri pinigus perdavė Kelmės ligoninės buhalterijai, kad būtų
nupirkti nauji čiužiniai ir ki tos pagalbinės priemonės li go niams. Tai labai reikalinga parama,
nes pagal Kelmės ligoninės administracijos planus nuspręsta minėtame skyriuje didinti lovų
skaičių.

Slaugos skyrių prieš šv. Velykas ir šv. Kalėdas lanko Kelmės Švč. Mer gelės Marijos Ėmimo
į Dangų baž nyčios klebonas dekanas Mindaugas Grigalius ir jo brolis vikaras Dona tas.

Kaip sako Slaugos skyriaus gydytoja E. Čėsnienė, kartais ligonis jau čiasi tarsi aplink jį būtų
bloga aura, slegia sunki našta, tam tikros gy ve nimo klaidos, išgyvenimai. Todėl ku nigo dva-
sinė pagalba labai naudinga, apie naudą galima spręsti iš ligonio veido, geresnės nuotaikos. Sky-
riuje yra nedidelė koplyčia, kur tikintieji gali pasimelsti, o laisvamaniai pame dituoti. Prieš di-
džiąsias religines šven tes minėtą skyrių aplanko Kel mės „Carito” moterys.

Kelmės ligoninės direktorė Be ni na Petrošiūtė, Slaugos skyriaus vedėja gydytoja E. Čėsnienė,
darbuotojai ir ligoniai dėkoja St. Petersburgo Lietuvių Bendruomenės pirmininkei Aldonai Čės-
naitei, Lietuvos Dukterų draugijos pirmininkei Aldonai Sta siukevičienei, K. Šiušienei-Juzėnas
ir visiems geradariams už finansinę ir dvasinę paramą.

Karolis Vienuolis,

Lietuva

dainų kūrėjui). Genialu tai, kas paprasta. Susipaži-
nau su Sandra Čikagoje. Džiaugiuosi, kad bendra-
darbiauti su ja pakankamai lengva, yra tarpusavio
supratimas. Esu parašęs jau 12 dainų jos tekstais.

– Noriu Tavęs paklausti to paties, ko klausiau ir Vy-
ganto Kazlausko: ,,Kas turi patrauk ti  Tave, skaitytoją, kad
eilės virs tų daina?”

– Logiškas atsakymas būtų – eilėraščio tekstas,
tačiau būna įvairiai, kartais pirmiau gimsta melo-
dija, kuriai reikia teksto. Vienareikš miško atsakymo
nėra – 50:50 (tekstas: melodija).  Dar svarbu pasakyti,
kad eilėraščio turinys nulemia, kokia bus melodija.
Prie muzikos priderinti tekstą yra sunkiau, daugiau
ieškojimo.

– Ar sutinki, kad sielvartas – vienas iš svarbiausių žmo-
nijos kūrybiškumo variklių? 

– Ir taip, ir ne. Viskas asmeniška, nors liūdesio
kažkodėl mūsų gyvenime daugiau.

– Tavo dainą ,,Lyja lietus” į savo repertuarą yra įtrau-

LAIMA APANAVIČIENĖ

Balandžio 30 d., šeštadienį, 7 val. v. ,,Bunkery-
je”, 8900 Archer Ave., Willow Springs, IL 60480,
vyks koncertas – Rimo Pažemecko autorinių

dainų vakaras ,,Mėnulio sodai”. Ta proga kalbamės
su dainų autoriumi ir atlikėju. 

– Rimantai, tave čikagiečiai karts nuo karto mato su
gitara rankoje, tačiau gal tik artimi draugai žino, kad esi
technikos žmogus. Daug metų Tavo gyvenimas buvo susijęs
su motociklais. Iš kur ta meilė meilė ,,riaumojančiam žir-
gui”?

– Muzika ir motociklai mano gyvenime  prasidėjo
tuo pačiu metu, kai man buvo 14–15 metų. Taip ir ke-
liavo lygiagrečiai iki išėjimo į sovietinę armiją (tie-
sa, tarnaudamas 2 me tus irgi grojau ansamblyje). 

Žaidžiau futbolą, ledo ritulį, tačiau motociklų
krosą ,,griebiau už ragų” rimtai ir aktyviai spor-
tuodamas praleidau apie 14 metų, o dirbdamas or-
ganizacinį darbą šioje srityje   –   dar tiek pat. Įgy-
vendinau visas savo sportines svajones, o šiuo metu
mėgaujuosi  Amerikos motokrosu  savo malonumui.

– Kada pajutai, kad vien motociklų neužtenka, rei-
kalinga ir muzika?

– Kaip minėjau, muzika ėjo lygiagrečiai su spor-
tu, ir ja užsiiminėjau gan rimtai. Pati gamta mane ap-
dovanojo pomėgiu muzikai ir kitaip negalėčiau at-
sakyti į šį klausimą – tiesiog  groju ir noriu groti, ma-
nęs niekas nevertė.

– Kur mokeisi muzikos pradmenų, o gal esi sava-
mokslis?

– Mokydamasis 5 klasėje įsigijau gitarą ir akor-
dų sąsiuvinį, o visa kita grojau iš klausos. Buvau įsto-
jęs į Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokyklą (dabar
– Juozo Gruodžio konservatorija – L. A.), tačiau grei-
tai nusivyliau tuometiniu mokymo principu, gal-
vojau, kad bus daugiau dirbama su manimi asme-
niškai, o pasirodė, kad reiks 4 metus ,,trinti” kori-
dorius dėl popiergalio. To negalėjau sau leisti, nors
dabar jau aišku, kad medalis visada turi dvi puses,
ir, jei būčiau iškentėjęs, galbūt rimtam darbui būčiau
likęs muzikoje.

– Kas Tau yra tas noras muzikuoti – saviraiška, nos-
talgija, atsivėrimas ar noras praskaidrinti savo dienas?

– Natūrali saviraiška.

– 2014 m. liepą teko girdėti ne tik dainuojant, bet ir
susipažinti su Tavimi kaip su muzikos kūrė ju? Kada suvo-
kei, kad nori kurti? 

– Tikrai ne iš karto. Turbūt norint kažką sukurti
reikia gerokai pagyventi pačioje muzikoje ir sulauk -
ti tos akimirkos, kada ją pradedi gir dėti ir be inst-
rumento rankose. Buvo pirmi bandymai ir pirmi nu-
sivylimai. Girdėjau garsių žmonių pasakojimus,
jog daug  metų praleido bandydami kurti muziką, o
garsiais tapo pradėję dainuoti kitų kurtą muziką. No-
rint kurti,  turi įvykti keletas svarbių dalykų. Pir-
miausia – psichologinis perversmas tavo mąstyme (aš
esu aš, ir niekas kitas man nesvarbu); antras daly-
kas – teksto ir melodijos pusiausvyra, surišimas (čia
reikėtų išsamesnio paaiškinimo). Taip atsirado vie-
na kita daina ir pasidarė nebe taip sudėtinga. Kūrėju
nesijaučiu, tačiau pastebiu, jog mano muzika žmo-
nėms patinka. Tai  mane gerai nuteikia ir skatina
kurti toliau. 

– Kas Tau įdomiau – kūryba ar atlikimas? Ar dažnai
kamuoja kūrybinės kančios?

– Vienodai įdomu, nors reikia pripažinti – metai
daro savo, ir balso galimybės darosi ribotos, todėl su
malonumu atiduočiau savo kurtas dainas kitiems at-
likėjams.

– Kada gyvenimo keliai suvedė su  poete Sandra Avi-
žienyte?

– Dainas kūriau jau iki susipa žinimo su Sandra.
Nepamenu, kur gir dėjau tą pasakymą, tačiau skam-
ba taip: ,,... poetų, kurių eilėraščiai taip lengvai tik-
tų dainoms, tikrai nėra daug.” Labai atsakingai no-
riu pasa kyti, jog Sandros eilėraščiuose  vy rauja sa-
votiškas paprastumas, lengvai suprantamas, įsime-
nantis tekstas (kas svarbu klausytojui), istorija pa-
sakojama nuo pradžios iki galo (ko labiausiai reikia

Groti manęs niekas nevertė

Rimantas Pažemeckas.

kęs Vygantas. Koks jausmas apima išgirdus, kad  tavo kū-
rinį dainuoja kitas dainininkas?

– Tikrai  geras, tuo labiau kad Vygantas – pui-
kus dainininkas ir  atlieka tą dainą labai origina-
liai.  Tai didelis įvykis mano gyvenime, esu jam dė-
kingas už tokį pasirinkimą.

– Tavo dukra Kotryna taip pat bando save muzikoje.
Ar norėtum ją matyti profesionale muzike?

– Kiekvienas tėvas norėtų, kad vaikas rastų savo
vietą gyvenime ir būtų sėkmingas. Kotryna turi gerą
klausą, kantrybę, liktų tik įdėti daug daug darbo tam,
kad užliptų į didžiąją sceną… Manau, kad daugelis
tą galėtų padaryti, tačiau sunkiausia, turbūt, yra įti-
kinti jaunimą, išaiškinti jam gyvenimo prasmę: dirb-
ti mėgstamą darbą yra didžiausias malonumas,
kad keletą metų sunkiai padirbėjus, bus lengva
visą likusį gyvenimą.

Sunku  dabar pasakyti, kokį kelią ji pasirinks
– dar turi laiko, bet, manau, kad  didžiausias priešas
muzikai yra kiti jos gabumai, kurių ji turi taip pat.

– Gal turi kokią idėją „fix”, kažką, ką planuoji reali-
zuoti ateityje? O gal esi labai rimtas žmogus ir tokiom ,,fix”
idėjoms neturi laiko?

– Man  patinka  įvairūs  bendri   projektai, tad
ateityje būtinai kažką sugalvosiu. Didžiausias noras
– subur ti  muzikantus, su kuriais galima tuos pro-
jektus įvykdyti. Reikėtų pagalvoti apie kompaktinės
plokšte lės išleidimą,  nes medžiagos jau tam  yra…

– Kaip ilsiesi – kokios muzikos klausaisi, kokius fil-
mus žiūri, o gal žvejoji?

– Muzika, kurios klausausi, tikrai įvairi, nesu
prisirišęs prie vieno stiliaus. Kaip mėgstu juokau-
ti: ,,Kalta skurdi vaikystė. Ką tik gaudavom, tą ir
klausydavom.” Todėl tapau universalas. Kinas:
veiksmo, drama-komedija, lengva fantastika. Žvejybą
mėgstu labai. Tai pabėgimas nuo kasdienybės, sa-
votiškas sportas, gaila šiam malonumui lieka labai
mažai laiko.

– Ruošiesi ne tik savo kūrybos vakarui, bet ir balan-
džio 23 d.  S. Avižienytės knygos pristatymui ,,Sielos” ga-
lerijoje. Kuo pradžiuginsi klausytojus? 

– Tai bus puikus vakaras kartu su atlikėjais Vy-
gantu Kazlausku, Aura Kizyte ir muzikantais Tomu
Varnagiriu bei Martynu Norvilu. Atliksiu keletą vi-
sai naujų dainų, skirtų šiam vakarui, padainuosiu
ir jau žinomas klausytojams dainas: ,,Lietus”  ir due-
tu su Aura atliksime ,,Ar mylėsi mane?”

– Ačiū už pokalbį ir iki malonaus susitikimo.
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http://draugokalendorius.org

,,Sugar Mountain” - 
Eglės Juodvalkės knyga anglų kalba

50metų besitęsianti cukrali-
gė, dvi kasos persodinimo

operacijos, trys inkstų persodi-
nimo operacijos ir labai sunki
širdies operacija – kliūtys gy ve-
nimo kely. Bet gyvenimas tęsia-
 si. Autentišku mas ir tikrumas
yra šios šekspy rinio masto dra-
mos sude damoji dalis.  Ji siekia
aktorės karjeros ir autosto pu
keliauja per Euro pą – nuo Strat-
 ford-on-Avon iki Dub rovniko. Ji
neieš ko El Dorado, ji su juo su-
sipažįsta. Tai šiuolaikinis pa sa-
kojimas apie lietuvės moters
jausmus ir jausmingumą, nu-
spalvintas amerikietišku penti-
mento. Pasakoji mas apima Grai-
kijos salas, apsuptas žydro Egė-
jo jūros mėlio, akistatą su žira-
fomis ir drambliais Afrikos sa-
vanoje, santuoką Paryžiaus Mai-
rie du 11e arrondissement, su rū-
kytos anties kaulais, nuplautais Margaux vynu ir pėdsakais, vedančiais į
atelje prie Pont du Sèvres. Ji betarpiškai patiria komunizmo žlu gimą ir ty-
rinėja pasaulį nuo ,,Velnio nosies” Ekvadoro Anduose, Di džiosios kinų sie-
nos, iki Melbour no ir Cape Towno. Kraujo tyrimai  persipina su Dorothy
Sayers detektyvais, o širdies, pulso, plaučių ir kraujo spaudimo rodikliai
įsiterpia į Lau rence Sterne ,,The Life and Opinions of  Tristram Shandy, Gent-
leman”. Kovotoja kariauja su tuo, kas matoma ir apčiuopiama, bet taip pat
su tuo, kas nepažįstama, nematoma  ar pa simetę žvaigždėse.      

Henryk Skwarczynski

Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.  Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos
pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500.  

www.draugas.org/mirties.html

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 

Žmonių mažėja,
valdžios daugėja

Nėra abejonių, kad valdžia pa da-
 lintų pinigų ūkininkams ir visiems,
kurie skundžiasi dėl mažų atlygini mų.
Deja, Lietuvos biudžete tokių pi nigų
nėra. Žiniasklaidoje mirga pra nešimai
apie vis didėjančias valdžios išlai-
das. (http://valstietis.tv3.lt/pirma-ka-
tegorija/klerku-armija-apzioja-vis-
daugiau-milijonu/). Seimo Audito ko-
 miteto pateikti duomenys rodo, kad
valdininkų atlyginimai auga, jie dos-
niai dar apdalijami priemokomis ir
premijomis, vis daugiau lėšų skiriama
jų komandiruotėms ir kvalifikacijai
kelti, jiems darbus nuveikti padeda
samdyti ekspertai ir konsultantai.
Remiantis Seimo Audito komiteto pa-
 teikta informacija, nuo 2012 m. išlai-
dos klerkų darbo užmokesčiui didėja,
o pernai, palyginti su 2014 m., jos išau -
go 43,5 mln. eurų.  Pernai Seimo Au-
dito komitetas atliko Valstybės tar ny-
bos departamento skelbiamų vie šojo
sektoriaus įstaigose esančių pareigy-
bių analizę ir nustatė, kad nuo 2014 m.
pradžios iki 2015-ųjų sausio 1 d. vie-
šajame sektoriuje buvo įsteigta 1 430
naujų pareigybių. Be veik 800 iš jų –
Vyriausybėje, ministerijose ir joms pa-
valdžiose įstaigose.  Pvz., neseniai
Seime buvo priimta rezoliucija „dėl
emigracijos mažinimo”. (http://vers-
las.lrytas.lt/rinkos-pulsas/nuleidzia-
rankas-emigracija-nestabdoma-ir-ne-
sustabdoma.htm).  Buvo nuspręsta,
kad „šalyje būtina kurti instituciją,
kuri būtų atsakinga už emigracijos
kontroliavimą, o de mografinės bei
emigracijos problemos turi būti pa-
skelbtos valstybės prioritetais”. Ar at-
kreipėte dėmesį, kad bus kuriama
dar viena kontroliavimo institucija?! 

Kur dingsta pinigai?

Grįžkime prie kooperuoto ūki-
 nin ko Andriejaus Stančiko klausi-
mo: „Jeigu pakelis pieno, kuris iš
ūki nin ko buvo nupirktas už 10 centų,
parduotuvėje kainuoja 10 kartų dau-
giau (80 centų), tai kur dingsta 70
centų?”  Bandydami spėlioti, kur gi
dingsta iš Lietuvos euro centai, pa-
klaidžiokime po lietuviškos žiniask-
laidos puslapius. Štai internetinis
laikraštis „15 min.” skelbia apie vie-
no iš „Maxi ma”, „Euroapotheca”,
„Ermita žas/Ak  ro po lis” savininkų
persikėli mą gyventi į Angliją: „Tur-
tingiausio lietu vio Nerijaus Numavi-
čiaus mo kesčiai gali atitekti tik Jung-
tinei Ka ralystei”.  „Delfi” skelbia apie
„Lietu vių meilę paslaptingiesiems of-
šorams: kur dažniausiai nusėda pi-
nigai”.  (http://www.delfi.lt/vers-
las/verslas/lietuviu-meile-paslaptin-

giesiems-ofsorams-kur-dazniausiai-
nuseda-pinigai.d?id=70967286). Jų su-
rinkti duomenys rodo, kad vien tie-
siogiai „ofšorinėms” (lengvatinių mo-
kesčių) kompanijoms priklauso 370
Lietuvoje registruotų UAB (uždarųjų
akcinių bendrovių) ar AB (akcinių
bendro vių). Tarp tolimųjų „mokesčių
rojų” populiariausios pagal tiesio-
giai Lie tuvos įmones valdančius ak-
cininkus – Seišeliai (28), Didžiosios
Britanijos Mergelių salos (23), Pana-
ma (22), Be lizas (17). Internetinis „Lie-
tuvos ry tas” skelbia apie Lietuvą al-
koholiu ap rūpinančio verslininko pir-
kinį: „350 milijonų: tiek kainavo Lie-
tuvos įmonių savininko jachta”.

Istorijos pabaiga

Nežinau šios painios kaltininkų
ieškojimo istorijos pabaigos.  Palieku
skaitytojui sugalvoti, kas tas plėšrū-
nas/ai, naikinantis/ys ne tik lietuviš -
ką kaimą, pačią Lietuvą, bet ir lietu-
višką sielą, vardan mados, didesnių
mašinų/pilaičių, garbės, aukštesnių
pareigų...? 

Prisimenu vieno vyruko pasako-
jimą apie kareivišką gyvenimą. Iš min-
tingas vadas suskirstydavo karius į
grupes, paaiškindavo užduotį (pvz., 20
km bėgimas pelkėmis) ir primindavo,
kad užduotis bus įvykdyta tik tada, kai
tai padarys paskutinis grupės narys.
Suprantama, kad gru pė je būdavo įvai-
raus fizinio pajėgumo karių ir stip-
rieji/greitieji turėdavo tempti ar net
panešti silpnesnius, kad visi kartu pa-
siektų tikslą.  Belie ka tikėtis, kad
Lietuvai vadovauti pradės išmintingi
žmonės (kaip minimas kareivių va-
das), kurie supras, kad valstybė turi
pirmiausia pasirū pinti „bejėgiškiau-
siais” savo šalies pi liečiais, kad jie pa-
sijustų svarbūs, reikalingi Lietuvai,
sugebantys sąži ningu darbu užsi-
dirbti sau ir savo šeimai pragyvenimą.
Dar viena „emigracijos kontroliavimo
institucija” nesustabdys emigracijos
ir nesugrą žins namo emigrantų. Tik
valstybėje įsitvirtinęs teisingumas,
nuo korup cinių ryšių išlaisvinta kon-
kurencija,  pagarba bet kuriam žmo-
gui,  žmonių sąžiningumas, galimybė
pragyventi iš savo darbo pradės slo-
pinti emigr a cijos bangą.  

Ir nelaukime, kol „stebuklinga”
valdžia pradės daryti stebuklus.  Pra-
 dėkime nuo savęs. Kai kitą kartą pa-
 matysime dejuojantį žmogų, nesku bė-
 kime jo paskelbti „tinginiu, verka-
 vimo čempionu..”, o nuoširdžiai jo pa-
 klauskime: „Kodėl tu dejuoji, bro-
lau/sese?  Žinok, jeigu skauda tau, tai
skauda ir man. Kaip aš tau galiu pa-
dėti?” Ir įsiklausykime. Ir išgirski me.
Ir tai bus nauja pradžia.

Laisvos rinkos 
karikatūra
Atkelta iš 3  psl.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2016 m.
balandžio 18 d., sulaukęs 89 metų, mirė mūsų mylimas tėvelis

A † A
ANTANAS TUSKENIS

Gimė 1926 m. Lietuvoje, Šeimyniškėlių kaime, Anykščių vals-
čiuje, Utenos apskrityje.

Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Kanadoje, New Yorko valstijo-
je, Čikagoje ir Burbank, IL.

Nuliūdę liko: sūnus Albertas; duktė Elena su Mary Callis; anū-
kė Audra; svainis Jokūbas su žmona Jadwyga ir jų vaikai; kiti gi-
minės Lietuvoje ir Amerikoje.

Velionis priklausė  Švč.  Mergelės Marijos Gimimo parapijai
ir ak tyviai dalyvavo BALF’o veikloje.

A. a. Antanas bus pašarvotas penktadienį, balandžio 22 d. nuo
3 val. p. p. iki 9 val. vak. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S.
Roberts Road, Hickory Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 23 d. Iš laidojimo namų
10:45 val. ryto a. a. Antanas bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčią, kurioje 11:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už
jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimie ro kapinėse
Či kagoje, šalia žmonos a. a. Apolonijos ir sūnaus a. a. Edvardo.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse ir prisiminti a. a. Antaną savo maldose.

Nuliūdusi šeima

Laidotuvių direkt. Lack & Sons Funeral Home, tel. 708-430-5700



� Maloniai kviečiame visuomenę gausiai
dalyvauti šv. Mišiose tėvų Jėzuitų koplyčio-
je balandžio 24 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
šv. Mišias atnašaus kun. Jaunius Kelpšas. Po
šv. Mišių – vaišės Jaunimo centro kavinėje. 

� Lietuvių rašytojų draugija balandžio 24
d., sekmadienį, 2 val. p. p. Jaunimo cent-
ro Čiurlionio galerijoje rengia tradicinę „Poe-
zijos pavasario” literatūrinę popietę.  Savo
kūrybą skaitys: kun. Valdas Aušra, Teresė Bo-
gutienė, Aldona Česnulevičienė, Eglė Juod-
valkė, Kornelijus Jazbutis, Daiva Karužaitė,
Arūnas Šatkus, Linas Umbrasas, Vilija Va-
karytė, Stasė Petersonienė. Pavasariškas dai-
nas dainuos Algimantas Barniškis. Renginyje
bus pristatyta Lituanistikos tyrimo ir studi-
jų centro paruošta Lietuvių rašytojų draugi-
jos 70-mečiui skirta paroda.  Bus vaišės.  Visi
kviečiami.

�  Balandžio 24 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. Pasaulio lietuvių centro didžiojoje sa-
lėje vyks JAV Lietuvių Bendruomenės Le-
monto apylinkės valdybos ataskaitinis susi-
rinkimas. Visus narius kviečiame aktyviai da-
lyvauti. Bus kavutė ir vaišės.

� Šį sekmadienį, balandžio 24 d., 10 val.
r. vyks ekskursija pėsčiomis po Čikagos sker-
dyklų rajoną. Ji prasidės ties S. Halsted ir Ex-
change Ave. sankryža, truks  2–3 val. Eks-

kursiją ves University of Illinois prof. Gied-
rius Subačius.

� Gegužės 7 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127 St., Lemont, IL 60439,
įvyks 53-iasis metinis Lietuvių Fondo narių
suvažiavimas. Suvažiavimo metu vyks rin-
kimai. Daugiau informacijos – www.lietu-
viufondas.org

� Gegužės 8 d., sekmadienį, 3:30 val. p.
p. Maria del Popolo parapijoje, Mundelein,
Illinois, vyks JAV LB Waukegan-Lake Coun-
ty apylinkės metinis narių susirinkimas. Jo
metu bus išklausyti valdybos pirmininko ir
iždininko  pranešimai apie atliktus darbus,
ateities planus, iždo stovį, Revizijos komiteto
pranešimas apie iždo knygų tvarkymą. Taip
pat bus renkami nauja valdyba ir Revizijos
komitetas. Kviečiame aktyviai dalyvauti. 

� Gegužės 15 d., sekmadienį, maloniai kvie-
čiame į Lietuvių Operos premjerą – Franz Le-
har operetę ,,Paganini”, kuri vyks 3 val. p.
p. Morton High School auditorijoje (2423 S.
Austin Blvd, Cicero, IL 60804). Pranešame,
kad visi Lietuvos atlikėjai jau turi vizas ir spek-
taklis tikrai įvyks. Pernai įsigytus bilietus pa-
keisime į naujus. Bilietus pasikeisti galite sek-
madieniais Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Le-
monte po 9 val. r. ir 11 val. r. Mišių. Pasi-
teirauti tel. 773-547-0520.

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

Šeimos istorija –  
viena iš daugelio
Š. m. gegužės 14 dieną, šeštadienį, 2 val. p. p.  Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago IL) – Ievos Nei manas Pipynė knygos „Half
a Slice of Bread” pristatymas.  

Tai pasakojimas apie šeimą, patekusią į Antrojo pa-
saulinio karo sūkurį. Neimanų šeima, gelbėdamasi
nuo sovietų režimo, kartu su šešerių dukrele Ieva 1941 m. bėga į Vokietiją. Taip
jie tikisi pradėti naują ramesnį gyvenimą. Tačiau likimas bėgliams parengia ki-
tokį scenarijų...

„Šią knygą pradėjau rašyti tuomet, kai mirė mano jauniausias brolis. Jo vai-
kai tuomet buvo dar jauni. Brolio žmona paprašė, kad parašyčiau mūsų šeimos
gyvenimo istoriją, tam, kad vaikai žinotų, kokia sunki ji buvo. Tai mano pirmoji
ir paskutinė knyga”, – sakė Ieva Neimanas Pipynė. 

Muzikinis 
pavasaris 
Čikagoje

Balandžio 23 d., šeštadienį, 7 val. v.
,,Sielos” galerijoje, 12711 127th. St., Lemont,
IL 60439, vyks San dros Avižienytės poezi-
jos knygos ,,Ką vadinom vardais” sutiktu-
vės ir bardo Vyganto Kazlausko kompak-
tinės plokštelės ,,Neišsiųsti laiškai” (eil.
Sandros Avižienytės) pristatymas. 

Balandžio 24 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Švč. Mer ge lės Marijos Gimimo pa-
rapijos salėje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chi-
cago, IL 60629, koncertuos svečiai iš Lie-
tuvos ir Čikagos.

Balandžio 30 d., šeštadienį, 7 val. v.
,,Bunkeryje”, 8900 Archer Ave., Willow
Springs, IL  60480, vyks Rimo Pažemecko
autorinių dainų vakaras  – ,,Mėnulio sodai”.

Gegužės 1 d., sekmadienį, 2 val. p. p.
Jaunimo centre, 5620 S. Clare mont Ave.,
Chicago, IL 60636, vyks kon certas, skirtas
Motinos dienai. Jo metu surinktos lėšos ski-
ria mos Čika gos lituanistinei mokyklai pa-
remti.

Visuose keturiuose renginiuose da-
lyvaus gitaristas Tomas Varna gi ris, akor-
deonistas Martynas Nor vilas bei daininin-
kas Vygantas Kazlauskas iš Lietuvos ir či-
kagiečiai: Rimantas Pažemeckas (gitara, vo-
kalas), Aura Ki zytė (vokalas), Gintaras Mi-
lius-Airis (būgnai), Paulius Jankauskas (bo-
sas).

Rengėjų info

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

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

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