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Tebeprisimename jį tokį, 
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Valstybės gerovę kuriame visi

Maine susikūrė Lietuvių Bendruomenės apylinkė „Atlantas”

Nauja JAV LB apylinkė „Atlantas” pradeda kurti savo istoriją. Iš kairės: apylinkės pirmininkė Vai-
da Lowell,  Bostono lituanistinės mokyklos direktorė Gaila Narkevičienė, JAV LB Naujosios Ang-
lijos apygardos pirmininkė Regina Balčaitienė, JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimku-
vienė-Rosen, Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius, apylinkės valdybos narė
Leonora Palaima, pranciškonas vyskupas Paulius Antanas Baltakis ir apylinkės pirmininkės pa-
vaduotoja Vaida Labžintytė.

Gegužės 16 d. Vyriausybėje į Užsienio lietuvių reikalų
koordinavimo komisijos posėdį, pirmininkaujamą minist-
ro pirmininko Algirdo Butkevičiaus, susirinko Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės (PLB) ir Vyriausybės nariai. 

Posėdžio metu buvo diskutuojama, kaip pasau-
lio lietuviai galėtų prisidėti prie valstybės at-
kūrimo 100-mečio šventės, taip pat aptarti

kiti aktualūs klausimai, tokie kaip dvigubos pilie-
tybės įteisinimo procesas. 

„Drauge galime nuveikti nepalyginamai dau-
giau nei dirbdami atskirai. Kaip ir kaskart mūsų su-
sitikimuose, taip ir šiandien noriu dar sykį pakartoti
– Jūsų žinios ir patirtis visada buvo ir yra labai svar-
bios Lietuvai”, – sakė premjeras A. Butkevičius. 

Susitikime dalyvavęs Vyriausybės kanclerio pir-
masis pavaduotojas Rimantas Vaitkus pristatė Lie-
tuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo prog-

ramą, šimtmečio šventės koncepciją bei vizualinį
identitetą. 

„Nors Lietuvos valstybingumo ištakos siekia
daugiau nei 1 000 metų, 2018 m. Lietuva minės at-
kurtos valstybės 100 metų jubiliejų. Tai tik dalelė
mūsų istorijos, tačiau nepaprastai svarbi. 1918 m. pa-
sirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas yra
milžiniškas žmonių, nepabūgusių prisiimti atsako-
mybę už savo valstybės ateitį, laimėjimas. Tai lai-
mėjimas žmonių, kurių dėka šiandien galime jaus-
tis laisvi ir nevaržomi, dalytis savo kūryba ir pasie -
kimais su visu pasauliu. Pagrindiniai koncepcijos idė-
jos elementai – kūryba, dalijimasis ir atsakomybė –
atitinka Lietuvos pažangos strategijoje ‘Lietuva
2030’ įtvirtintas svarbiausias vertybes – atvirumą, kū-
rybingumą ir atsakomybę”, – kalbėjo Vyriausybės vi-
cekancleris. 

– 3  psl. 

Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos posėdžio dalyviai. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Prieš apytikriai metus
Maine valstijos lie-
tuviai pirmą kartą

buvo susirinkę į Atvelykio
šventę ir įžiebė ugnelę nau-
jiems susitikimams. Metai
– tiek truko subrandinti ir
įgyvendinti naują idėją. Ge-
gužės 1 dieną Amerikos
šiaurės rytų Maine valsti-
joje įsikūrė nauja JAV Lie-
tuvių Bendruomenės (LB)
apylinkė „Atlantas”. 

Į naujos apylinkės stei-
gimo šventę tėvų pranciš-
konų sodyboje Kennebunk
mieste gausiai susirinko
lietuviai iš Maine, New
Hampshire ir Massachu-
setts valstijų bei centrinia-
me Maine įsikūrusio „Lit-
huanian Heritage” klubo
atstovai. 

– 4  psl. 



Bet bala nematė liberalų, krizė ištiko ne tik
juos, o visą Lietuvos politinę sistemą. Krizė – mora-
linė ir didesnė negu kada nors Nepriklausomos Lie-
tuvos metais. Iki šiol nė vienas partijos vadas taip aki-
vaizdžiai nebuvo nutvertas su pinigais. Kai kas prog-
nozuoja, kad nusivylę žmonės iš viso nebeis į rinki-
mus. 

Vėlgi tenka prisiminti žydų istoriją, – pagal le-
gendą Mozė savo tautą iš Egipto nelaisvės vedė
40 metų. Kodėl 40, jeigu realiai tai būtų buvę

galima atlikti per daug kartų trumpesnį laiką? Kad
išmirtų karta, kuri buvo vergai, ir į Pažadėtąją žemę
ateitų dvasia laisvi žmonės. Taigi, matyt, ir mums be
tų 40 metų nepasiseks atsikratyti sovietinės vergijos
metais įgytų ydų, tarp kurių labiausiai veši būtent ko-
rupcija. Per 26 metus ji šiek tiek sumažėjo dėl naujų,
korupciją mažinančių įstatymų, bet mūsų moralė šio-
je srityje daugeliu atvejų liko tokia pat iškrypusi. Ypač
korumpuota savivalda, sveikatos sritis... Ir taip yra
todėl, kad mes, piliečiai, su tuo taikstomės. 

Tik kodėl blogai, jeigu verslo įmonė partijai
prieš rinkimus davė pinigų (prokurorai paskelbė, kad
pinigai buvo skirti partijai, kuri turėjo veikti verslo
naudai, ne pačiam E. Masiuliui)? Ogi todėl, kad tik
prieš keletą metų Seime buvo priimtas įstatymas, jog
verslas negali remti partijų (tik privatūs asmenys ir
tik po keliolika eurų; nes partijas pagal tai, kiek jos
laimi rinkimuose, išlaiko valstybė), buvo norima už-
kirsti kelią stambiajam kapitalui jas papirkinėti. Iro-
niška – Seime inicijuojami vis griežtesni antikorup-
ciniai įstatymai, o juos laužo ir tos partijos, kurios bal-
savo už. Tada kam reikia tokių veidmainiškų įsipa-
reigojimų? Štai skaitau, kad kandidato į JAV prezi-
dentus D. Trump „pinigų kišenė” bus kažkoks mili-
jardierius... Ir niekas tuo nesistebi, nes tai legalu, to
nedraudžia JAV įstatymai. Lietuvoje įstatymais po-
litikus bandoma sudrausminti, o visuomenei – įdieg-
ti mintį, kad politika nėra perkama už pinigus. Gal
mūsų vaikai tokių laikų ir sulauks. Bet šiuo atveju,
manau, didžioji bėda yra ne pinigai, o dar kartą su-
tryptas gležnas augalas – žmonių tikėjimas, kad po-
litika gali būti švari.

Štai citata: „Lietuvos politinė sistema toliau ri-
tasi į dugną. Mūsų visų kantrybę ir pinigus siurbia
korupcija, siauri grupiniai interesai, valdžios skan-
dalai, melas, arogancija ir žmonių mulkinimas. Po-
pulistai dirbtinai kursto žmonių viltis ir veda šalį į

pragaištį. Senosios nomenklatūros tra-
dicijas ciniškai ištobulino „abonen-
tai” (čia turimas galvoje ankstesnis li-
beralų vadas Artūras Zuokas, papuolęs
į tokį patį korupcijos skandalą. Red.) ir
„kombinatoriai”. Kaip manote, iš kur
šie gražūs žodžiai? Ogi iš E. Masiulio
vadovaujamo Liberalų sąjūdžio steigi-
mo manifesto prieš 10 m. Tai reiškia,
kad kuriant naują partiją turėta gerų
norų, bet eita senu keliu. Šiandien, po
STT (Specialiųjų tyrimų tarnybos) Li-

beralų sąjūdžio vadui mestų įtarimų, E. Masiulis tam-
pa tokiu pat „abonentu ir kombinatorium”, kokiu lai-
kė savo pirmtaką. 

Kai kurie politikuotojai pradžioje dar manė,
kad didelės įtakos liberalų populiarumui šis įvykis
neturės – E. Masiulis pasitraukė iš partijos pirmi-
ninko posto, iš partijos ir iš Seimo; esą pasielgė pa-
doriai ir taip išpirko liberalų gerą vardą. Praėjus ke-
letui dienų tonas visiškai pasikeitė, dabar jau tik vie-
netai betiki, kad liberalai, kurie prieš rinkimus skel-
bėsi kaip sveiko proto žmonės, atsigaus. Greičiausiai
rinkėjai tokios apgaulės nedovanos. Apklausos rodo,
kad tiems, kurie balsuoja už liberalus, moraliniai da-
lykai yra svarbūs. Kaip tik E. Masiulis uoliausiai skel-
bėsi kovotoju su korupcija ir negailestingai smerkė
prasižengėlius, o štai pasirodė – kad jis tik eilinis me-
lagėlis. Pradeda lįsti ir mažesni griekeliai, kurie vyks-
ta praktiškų liberalų valdomose savivaldybėse.

Spėliojama, o kas buvo tas šnibždukas, kuris pa-
skundė liberalus? Kai kas mano, kad tai naudinga
konservatoriams, kuriuos liberalai jau buvo aplenkę,
arba žaliesiems, kurie rinkimuose konkuruos dėl tų
pačių rinkėjų. Kiti įtaria Prezidentę. Man atrodo, kad
esant šiai Prezidentei, kuri ryžtingai reikalauja
skaidrumo ir atsakomybės, savo darbą pradėjo dirb-
ti pati STT. Beje, tą dieną, kai buvo fiksuotas kyšio
ėmimo-davimo faktas, netoli Liberalų būstinės įvyko
auto avarija – kažkoks užsižiopsojęs vairuotojas įva-
žiavo į ten stovintį STT pareigūnų automobilį. Tai gali
reikšti, kad liberalai buvo sekami; eina gandas, kad
ir pas politiką rastieji pinigai buvo pažymėti. 

Jeigu iš tiesų bus įrodyta, kad liberalai – kyši-
ninkai, būtų labai gaila, nes tai darė naujoji politikų
karta. Kita vertus, geriau, jeigu tai įvyko dabar, ir vė-
žys į kitą kadenciją nepersimes. Gal tai bus jau pa-
skutinė pamoka? Didieji kombinatoriai – Darbo par-
tija ir paksininkai jau nueina nuo arenos, konser-
vatoriai, toje srityje jau pasimokę anksčiau, tokių da-
lykų greičiausiai nebedarys. O dabar bus pasimokę
ir liberalai (nors kai kas mano, kad jie jau nebepri-
sikels). Tikėkimės, kad prasidės tikroji politika – ne
iš pinigų, o iš smegenų ir tikro darbo. Nėra to blogo,
kas neišeitų į gera. 

Ką, o socialdemokratai, turintys tvirtas šaknis iš
anų laikų, šventi? – paklausite. Nepagautas – ne va-
gis. Tokiais atvejais ironiškoji liaudies išmintis dar
sako: čigonas savo vaiką muša ne dėl to, kad vogė, o
kad nemokėjo vogti.

Praėjusį ketvirtadienį paskambino la-
bai nusiminusi mano sesuo, – jai buvo
gaila Eligijaus Masiulio. Kadangi išei-

vija Seimo rinkimuose tradiciškai daugiau
balsų atiduoda už dešiniuosius, Nepriklau-
somybės siekusias partijas, manau, kad tą die-
ną širdį suspaudė ir ne vienam Lietuvos pi-
liečiui užsienyje. Skaudu visiems, kurie tikėjo
jauna ir modernia jėga – Liberalų sąjūdžiu.
Ant partijos  vadovo krito įtarimai paėmus 106
tūkstančių eurų kyšį (vėliau gandai sumą pa-
didino iki 255 tūkst.) iš vienos stambiausių Lie-
tuvoje įmonių grupės „MG Baltic” (tarp gausių jos
veiklos sričių yra, pvz., „Stumbro” degtinė ir
LNK televizija). 

Kaip bebūtų gaila, apie daugelio spėtą pamėgti
Liberalų sąjūdį panašūs gandai sklido jau nuo pra-
ėjusios kadencijos, kai šios partijos vadas Eligijus
Masiulis tapo susisiekimo ministru. Politikų
sluoksniuose buvo šnibždamasi, kad ministras iš
susisiekimo įmonių ima (ar iš jų spaudžia) didelius
kyšius. Panašiai po įvykio viešai kalbėjo ir Seimo
narys Petras Gražulis, nusistebėjęs, kodėl libera-
lais susidomėta tik dabar ir kodėl jie papuolė su to-
kia „menka” pinigų suma. Už tokio pat pobūdžio
nusikaltimą (25 milijonai litų „juodų” pinigų par-
tijos kasoje) teistas Darbo partijos buvęs  vadovas
Viktoras Uspaskichas sako, neva ir Prezidentė
anksčiau neviešuose pokalbiuose E. Masiulį yra
įvardijusi kaip korumpuočiausią politiką. Kitų par-
tijų atstovai žinią komentuoja diplomatiškai –
gal čia tik priešrinkiminis triukšmas...

Kokia buvo pačių liberalų reakcija? Pirmasis
prabilo Liberalų sąjūdžio pirmininko pirmasis pa-
vaduotojas, europarlamentaras Antanas Guoga ir
karštai ėmėsi tvarkyti reikalus – pareikalavo par-
tijos vadovo pasiaiškinimo, kitą rytą surengė par-
tijos valdybos posėdį, dar vėliau paskelbė, kad par-
tijoje inicijuos auditą, kalbėjo apie kitų partijos va-
dovų patikrinimą melo detektoriumi ir t.t. Žur-
nalistai ir politikos komentatoriai nuo pat A.
Guogos veiksmų pradžios į jį žiūrėjo su nepasiti-
kėjimu, kai kas netgi tai įvardijo kaip A. Guogos
smūgį peiliu E. Masiuliui į nugarą. Triukšmo
Antanas sukėlė tiek daug, kad vienu momentu apie
E. Masiulį buvome lyg ir pamiršę.

Taigi, kas yra tas Antanas Guoga? Vienas tur-
tingiausių net Europos Parlamente, kur jis buvo iš-
rinktas pagal liberalų sąrašą. Turtus jis susikro-
vė iš labai keisto verslo – pokerio lošimo Austra-
lijoje, matyt, todėl komentatoriai jo atžvilgiu ir yra
skeptiški, nors pats jis nuolat pasisako už skaidrų
verslą ir skaidrią politiką, užsiima labdara, stam-
biai rėmė Lietuvos krepšinį ir atsiliepia į dažną pa-
galbos prašymą. Jis pretendavo ir į partijos pir-
mininkus, bet E. Masiulis rinkimuose jį aplenkė.
Pagal šios partijos statutą jis laikinai užėmė pir-
mininko postą (birželio mėn. vyks partijos suva-
žiavimas ir naujo pirmininko rinkimai) ir jau spė-
jo pareikšti, kad visus savo Lietuvoje turėtus vers-
lus perduos labdaros fondui (rems bažnyčios sta-
tybą Vilniuje, Pilaitėje, aukštojo mokslo studijas,
vaikų kompiuterinio raštingumo programas ir kt.).
Galima buvo suprasti, kad pretenduos į rimtus Lie-
tuvos politikus, bet per tas kelias dienas jis tiek
daug visko prikalbėjo, kad galų gale turėjo atsi-
statydinti, nes partijos valdyboje buvo inicijuotas
jo pašalinimas iš partijos. 

Specialiai nesidomėjus liberalų vidaus rei-
kalais atrodo, kad būtent A. Guoga įsuko Libera-
lų sąjūdžio pastarąjį sėkmės ratą (kai kurie ko-
mentatoriai jį vadina populistu, o žmonės jį mėgs-
ta). Ir šiandien daug kas tiki, kad jo norai buvo geri
– liberalų partiją išvalyti nuo korupcijos. Bet ka-
dangi jis veikė vienas, kaip pokerio žaidėjas, jam
nepasisekė. Be to, viską jis darė labai ugningai, jo
veiksmai buvo karštakošiški ir neprognozuojami. 
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Nėra to blogo, 
kas neišeitų į gera
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

PAtIkSLInImAS

Gegužės 17 d. ,,Draugo” laidoje paskelbtame  Ros-
setos Vingevičiūtės-Wilbur straipsnyje ,,Ar turės
JAV lietuviai savo atstovą Lietuvos Respublikos
Seime?” minimas Rimvydas Baltaduonis yra ne tik
JAV LB Kontrolės komisijos pirmininkas, bet ir akcijos
,,Mūsų metas dabar” koordinacinio komiteto pir-
mininkas. Su šia JAV LB iniciatyva, skatinančia aktyviai
balsuoti būsimuose LR Seimo rinkimuose, galite su-
sipažinti naujai sukurtame puslapyje www.musu-
metasdabar.lt. Užsiregistruoti spalio 9 d. vyksiantiems
rinkimams į LR Seimą galima www.vrk.lt.

FILmAS, kuRIO vEIkėjAS – tAutA
Gegužės 22 d., sekmadienį, po 11 val. r. šv. Mišių
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje
(Marquette Parke) bus pristatytas prof. Gražinos Ru-
čytės-Landsbergienės ir režisierės Agnės Marcin-
kevičiūtės trijų dalių filmas „Lūžis prie Baltijos”. Tai
dokumentinė juosta, kurioje pasakojama apie di-
dįjį istorijos virsmą. Šį kartą žiūrėsime jau trečiąją
dalį „Baltijos keliu į Nepriklausomybę”, kurioje
daugiausia dėmesio skiriama šiam istoriniam įvy-
kiui – Baltijos kelias reiškė širdžių išsivadavimą.

,,Bravo bites” užkandžiai. Visi laukiami.



rinkėjai nuo šiol turi moralinę teisę tapti atlaidesni
„juodąja buhalterija” kaltintam Viktorui Uspaskichui
bei Prezidento priesaiką sulaužiusiam Rolandui Pa-
ksui. Pagrįsti rinkėjų svarstymai: „jei susimovė
net teisingumą ir teisybę visur ir visada demonstravę
liberalai, tai tada nebėra kuo tikėti, nebėra už ką bal-
suoti – tiesiog nėra šventųjų”.

Žodžiu, suklupdamas E. Masiulis pakišo koją ne
vien liberalams. Kiaulystė iškrėsta ir partneriams.
Tarsi apspjaudyti pasijuto ir visi tie, kurie tikėjo, jog
po R. Pakso ir V. Uspaskicho skandalų lietuviškoji po-
litika po truputį skaidrėja, gražėja, gerėja. Nė velnio.

Seimo narys konservatorius Kęstutis Masiulis
šių eilučių autoriui tvirtino, kad Liberalų są-
jūdį ištikęs gegužės 12-osios nemalonumas

greičiausiai bus lemtingas ne vien liberalams. Mat
Tėvynės Sąjunga drauge su Liberalų sąjūdžiu šiuo-
se rinkimuose ketino laimėti užtektinai daug balsų,
kad kartu galėtų formuoti parlamentinę daugumą. 

Teisėsaugai susidomėjus liberalų  vadovo sąži-
nin gumu ši viltis ženkliai mažėja. Viena vertus, abe-
jojantys liberalų rinkėjai ieškos alternatyvų – balsus
galėtų atiduoti konservatoriams, tuo pačiu sustip-
rindami Tėvynės sąjungos galimybes. Bet konser-
vatoriai vargu ar galės formuoti daugumą be liberalų

paramos. Tad jei gegužės 12-osios įvykiai
ženkliai sumažino liberalų reitingus, su-
mažės ir konservatorių galimybės kardi-
naliai pakeisti per ketverius metus nieko
rimto ir doro nenuveikusius socialde-
mokratus bei jų satelitus.

Ir vis dėlto gal dar anksti nurašyti į po-
litikos užribį E. Masiulį? Tinklalapyje
lzinios.lt įdomų komentarą paskelbė po-

litikos apžvalgininkas Alvydas Medalinskas. Jis pa-
stebi, kad iki šiol lietuviškoji teisėsauga tirdavo daž-
niausiai tik žemo lygio korupcijos bylas. Šį sykį už-
simota itin aukštai. Akivaizdu, kad įtarimai E. Ma-
siuliui – naujas žingsnis teisėsaugos praktikoje. Tik
ką jis reiškia: „džeimsai bondai” tapo profesionalesni,
jiems leista už atlapų stverti tūzą ar viso labo kelią
kažkam perbėgo juoda katė?

Didžiausia bėda, kad Lietuvoje išties sukonst-
ruotos prastos žaidimo taisyklės, neleidžiančios do-
riesiems į valdžią ateiti be ženklios finansinės pa-
ramos. Bet Liberalų sąjūdžiui vadovauti pasišovusių
R. Šimašiaus ir Eugenijaus Gentvilo pareiškimuose
apie korupcines žaidimo taisykles – nė žodžio. Vien
pažadai, jog liberalai po kilusių nemalonumų kaip
niekad vieningi, susiklausę, jog liberalų gretose –
daug sąžiningų ir puikių žmonių, jog nuo šiol jie pa-
žada dirbti dar skaidriau, dar sąžiningiau.

Šiuose į rinkimus vesti partiją pasiryžusių li-
beralų žodžiuose matau dviprasmybių. Kodėl tik po
gegužės 12-osios jie žada būti net du sykius princi-
pingesni? Ir kaip įmanoma tuo pačiu metu deramai
vadovauti Vilniaus miestui bei į rinkimus vesti
gausią partiją?

V. Uspaskicho žodžiuose, jog „visi mes iš molio
drėbti”, – daugiau tiesos nei norėtume prisipažinti.

Kiekvienos valstybės gyvenime esama
laikotarpių, kai pasitikėti politikais
ypač pavojinga. Omenyje turiu pasku-

tiniuosius keletą mėnesių, liekančių iki Seimo
rinkimų. Dabar Lietuvoje būtent ši atkarpa.
Taigi ir vėl sulaukėme meto, kada valdžios sie-
kiančios jėgos ima bruzdėti, siekdamos kuo
gražiau pasirodyti rinkėjams. 

Vieniems labiau pasiseka į save atkreip-
ti balsuotojų dėmesį, kitiems – mažiau. Liberalų są-
jūdžiui itin nepasisekė. Kad ir kaip besistengtų, 2016-
ųjų rudens rinkimuose jie jau nebeatrodys labai gra-
žūs. Nors dar iki gegužės 12-osios kratų ši politinė
jėga buvo įvardinama kaip būsimųjų rinkimų fa-
voritė, galinti sulaukti didžiausios rinkėjų paramos. 

Tačiau partijos  vadovas  Eligijus Masiulis pa-
teko į rimtą bėdą. Lietuviškoji teisėsauga įtaria, kad
politikas iš, be kita ko, ir įtakingas žiniasklaidos prie-
mones valdančio  susivienijimo „MG Baltic” vice-
 prezidento Raimondo Kurliansko paėmė solidžią pi-
nigų sumą. Mainais už politinę paramą? Jei nau-
dosime teisėsaugos terminus, – „panašu į akivaizdžią
prekybą poveikiu ypač dideliu mastu”.

Beje, iš pradžių įvardinta 106 tūkst. grynųjų eurų
suma, dabar jau teigiama, jog kyšis galėjo būti dar
didesnis – 250 tūkst. eurų.

Grynuosius pinigus Lietuvos specialiųjų tar-
nybų agentai aptiko E. Masiulio namuose kratų
metu. Tie pinigai buvo specialiai pažymėti, tad lie-
tuviškiesiems „džeimsams bondams” tikriausiai
nebus sunku įrodyti, jog tai būtent tie, o ne kiti pi-
nigai.

Panašių korupcijų, kyšininkavimų ir prekybų
poveikiais lietuviškoje padangėje jau būta. Tačiau
gegužės 12-ąją įsiplieskęs skandalas turi du ryškius
specifinius bruožus. Pirma, rimtų įtarimų sulaukęs
politikas nepuolė gintis, esą konkurentų neva pa-
pirkta teisėsauga prieš jį ir jo partiją surengė pro-
vokaciją. 

Antra, E. Masiulis nedelsdamas pareiškė pasi-
traukiantis iš partijos vadovo posto ir, svarbiausia,
atsisakantis Seimo nario mandato. Taigi prokuro-
rams neteks prašyti Seimo leidimo patraukti E. Ma-
siulį baudžiamojon atsakomybėn. Sutikite, vyriškas
iki šiol labai perspektyviu politiku vadinto žmogaus
žingsnis. Iki E. Masiulio ne visi įtariamieji politikai
lengvai atsisakydavo teisinės neliečiamybės. Yra pa-
sitaikę bėgimų ir į Lenkiją, ir į Ameriką, vieni iki
šiol neprisipažįsta sulaužę Prezidento priesaikos, kiti
ištisą dešimtmetį neigė turį „silpnųjų vietų buhal-
terijoje”.

Tiesa, duodamas interviu E. Masiulis prasitarė,
kad norėtų labai daug ką mums pasakyti ir mums
dar būtinai pasakys, tik šiandien šito negali pada-
ryti „dėl tam tikrų proceso reguliavimo dalykų”.  No-
rom nenorom į galvą šauna mintis: jei jau turėjai
svarbių žinių, kodėl jų viešai nepaskelbei bent jau
skandalo išvakarėse? 

Kita vertus, tereikia prisiminti kai kurias keis-
tas lietuviškas baudžiamąsias bylas (pavyzdžiui, Eg-
lės Kusaitės, Gatajevų, Neringos Venckienės, omo-
nininko Michailovo...), tirtas mūsų teisėsaugos, ir tu-
rėsime dar vieną klausimą be atsakymo: o kas pa-
sakė, kad galima aklai pasitikėti lietuviškųjų „džeim-
sų bondų” principingumu ir sąžiningumu? Ten – vis-
kas balta ir švaru?

Juolab kad keistokas E. Masiuliaus bendražygio
Antano Guogos elgesys. Vos tapęs laikinuoju parti-
jos  vadovu šis pokerio virtuozas puolė tvirtinti, jog
partijos vadovybei dera pasitikrinti melo detekto-
riumi. Mat, jo manymu, partijoje gali būti ir daugiau
žmonių, galimai susijusių su korupcija. Taigi E. Ma-
siulio dešiniąja ranka dažnai vadintas A. Guoga ne-
tiesiogiai metė savąjį nepasitikėjimo šešėlį partijos
vadams, įskaitant net ir E. Masiulį. 

Vienas iš Liberalų sąjūdžio  vadovų Remigijus
Šimašius mano, jog „A. Guoga darė revoliuciją
siekdamas alkūnėmis išsikovoti sau daugiau erdvės”.
Vadinasi, siekė užimti partijos vadovo postą? 

Šiandien pokerio profesionalas jau net ne lai-
kinasis partijos pirmininkas. Jis savo noru pasi-
traukė iš Liberalų sąjūdžio, nors akivaizdu, kad ne-
pasitraukęs savo noru būtų ištrenktas „prievartos
būdu”. Oficiali pašalinimo priežastis – prieštaringi
vertinimai. O kas slypi už prieštaringų vertinimų,
greičiausiai nesužinosime arba sužinosime tuo-
met, kai ši tema jau nebus aktuali. Liberalų parti-
jos vadovu tapęs R. Šimašius teigė, jog „partija prieš
A. Guogą jokių sukilimų nerengė”. Suprask, tai A.
Guoga kurpė prieš partiją intrigas.

Taigi rinkimų išvakarėse turime bjaurią si-
tuaciją. Skaidrumo, sąžiningumo ir viešumo pasiilgę
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Politinių 
gražbylysčių metas
GINTARAS VISOCKAS

Atkelta iš 1 psl.

R. Vaitkus pažymėjo, kad pa-
sitinkant 100 metų jubiliejų, tiki-
masi išeivijos įsitraukimo į šven-
tinius renginius ir iniciatyvas.
„Visi šventiniai renginiai bus
skiriami žmonėms bei jų idėjoms.
Minint valstybės atkūrimo šimt-
metį, bus siekiama didinti visuo-
menės socialinę ir pilietinę atsa-
komybę, skatinti savanorišką
veiklą ir taip ne tik toliau stiprinti
valstybingumo idėją, bet ir įtvir-
tinti modernios ir kūrybiškos
valstybės įvaizdį”, – sakė R. Vait-
kus ir pridūrė, kad PLB nariai yra
puikūs Lietuvos ambasadoriai
svetur. 

PLB pirmininkė Dalia Henke
dar kartą padėkojo Vyriausybės
vadovui už sprendimą nerengti
referendumo dėl dvigubos pilie-
tybės įteisinimo kartu su Seimo
rinkimais spalio mėnesį. „Džiau-
giuosi Jūsų sprendimu neskelbti
referendumo dėl dvigubos pilie-
tybės įteisinimo, nes dabartinė-
mis sąlygomis pasiekti reikiamų
referendumo rezultatų yra tik-
rai neįmanoma. Labai vertinu
Jūsų supratimą ir įsiklausymą”,

– pakartojo D. Henke. 
Susitikimo metu taip pat pri-

statytas Globalios Lietuvos – už-
sienio lietuvių įsitraukimo į vals-
tybės gyvenimą – kūrimo 2011–
2019 m. programos vykdymas.
Programoje didelis dėmesys ski-
riamas užsienyje gyvenančių tau-
tiečių – savo srities profesionalų
– įtraukimui į Lietuvos diasporos
tinklus, jų profesinėms galimy-
bėms Lietuvoje.

Gegužės 17 d. Seime prasidė-
jo du kartus per metus rengiami
LR Seimo ir PLB komisijos posė-
džiai. Šįkart bus nagrinėjami

klausimai dėl LR darbo kodekso
ir kitų socialinio modelio įstaty-
mų projektų priėmimo Seimo pa-
vasario sesijoje, dėl galimybės
sumažinti pridėtinės vertės mo-
kesčius, dėl statomos Astravo ato-
minės elektrinės Baltarusijoje
grėsmės ne tik Lietuvos, bet ir vi-
sos Europos saugumui, žmonių
sveikatai ir gamtai, dėl Lietuvos
veiksmų, siekiant stabdyti šios
elektrinės statybą. Taip pat bus
svarstomi klausimai dėl patrio-
tinio ugdymo Lietuvos mokyklo-
se, dėl pasirengimo 2018 m. Dainų
šventei, dėl siūlymų kartu su Sei-
mo rinkimais 2016 m. spalio 9 d.
surengti privalomą referendumą
dėl dvigubos pilietybės įteisinimo,
pakeičiant LR Konstitucijos 12
straipsnį. Posėdžiuose taip pat
bus diskutuojama dėl politinių
partijų ir kampanijų finansavimo,
dėl Lietuvos Respublikos žemės
ūkio paskirties žemės įsigijimo
įstatymo pakeitimų ir kt. Posė-
džiai baigsis gegužės 20 d. suren-
giant spaudos konferenciją, ku-
rioje Seimo ir PLB komisija pri-
statys posėdžiuose priimtus
sprendimus.

ELTA

Valstybės gerovę kuriame visi

Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos posėdis.

Ministras pirmininkas
Algirdas Butkevičius
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Atkelta iš 1 psl.

Šventėje dalyvavo garbingi svečiai: Lietuvos
generalinis konsulas New Yorke Julius Pra-
nevičius, JAV LB Krašto valdybos pirmininkė

Sigita Šimkuvienė-Rosen, JAV LB Naujosios Angli-
jos apygardos pirmininkė Regina Balčaitienė, Bos-
tono lituanistinės mokyklos direktorė Gaila Narke-
vičienė, broliai pranciškonai kartu su vyskupu Pau-
liumi Antanu Baltakiu. Apylinkės
pirmininke šventės metu išrinkta
Vaida Lowell.

Šventinėse kalbose S. Šimku-
vienė-Rosen ir R. Balčaitienė trum-
pai pristatė Lietuvių Bendruomenės
veiklą ir palinkėjo naujai apylinkei
augti ir stiprėti. Lietuvos generali-
nis konsulas New Yorke Julius Pra-
nevičius apylinkei padovanojo dro-
bę su išaustu Lietuvos himnu bei ra-
šiklį, simboliškai linkėdamas pra-
dėti rašyti Maine lietuvių istoriją.
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos
šv. Kazimiero provincijos kunigas
pranciškonas Jonas Bacevičius,
OFM (Ordo Fratrum Minorum –
Red.), savo šventinėje kalboje naujai
susikūrusią apylinkę pavedė Švč.
Mergelės Marijos globai. 

Šventėje koncertavo Maine gy-

venanti kompozitorė, poetė, pianistė ir dainininkė
Gintarė Jautakaitė. G. Jautakaitė atliko savo kūry-
bos dainų. Susirinkusius ji nustebino dar niekur ne-
skambėjusiu nauju kūriniu, sukurtu pagal Kristijono
Donelaičio poemą „Metai”. Dainininkei užtraukus
„Viešpaties lelija” dainos priedainį „Lietuva, mana
Lietuva”, visa salė vieningai dainavo. 

Susirinkusieji galėjo pasigardžiuoti suneštinė-
mis vaišėmis. Taip pat visi turėjo galimybės įsigyti

išsiilgtų lietuviškų produktų iš „Linos skanumynų”
(New Jersey), sūrio „Džiugas” (Connecticut) stendų,
susipažinti su „Draugo”, „Draugas News”, „Lit-
huanian Heritage”, JAV LB „Naujienos” ir „Bridges”
spaudos pavyzdžiais.

Taip jau atsitiko, kad apylinkės steigimo šventė
sutapo su Motinos diena, pirmą gegužės sekmadie-
nį švenčiama Lietuvoje. Mamoms, dalyvavusioms
šventėje, organizatoriai dovanojo po rožės žiedą.

Šventės organizatorės – apylin-
kės pirmininkė Vaida Lowell, apy-
linkės pirmininkės pavaduotoja Vai-
da Labžintytė ir sekretorė Leonora
Palaima širdingai dėkoja visiems
svečiams ir dalyviams, nepabūgu-
siems ilgo kelio. Labai ačiū tėvams
pranciškonams už galimybę šventę
surengti po savo stogu. Nuoširdus
ačiū talentingajai Gintarei Jauta-
kaitei už nuostabią koncerto prog-
ramą.

Maine valstijoje niekada nebu-
vo oficialios Lietuvių Bendruome-
nės, tad naujoji LB apylinkė „At-
lantas” sieks suburti tiek Maine,
tiek New Hampshire valstijų lietu-
vius bendrai veiklai. 

JAV LB ,,Atlantas” apylinkės 
informacija

Maine susikūrė LB apylinkė „Atlantas”

Į naujos JAV LB apylinkės „Atlantas” steigimo šventę gausiai susirinko lietuviai ir garbės svečiai iš Maine ir aplinkinių valstijų. Viduryje: sėdi „Atlantas” apylinkės pirmininkė Vaida
Lowell ir pranciškonas vyskupas Paulius Antanas Baltakis. Centre stovi (su gėlėmis) dainininkė Gintarė Jautakaitė. Už jos – Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Prane-
vičius. Į dešinę nuo konsulo – viena iš „Atlantas” apylinkės organizatorių ir valdybos narė Leonora Palaima, JAV LB Naujosios Anglijos apygardos pirmininkė Regina Balčaitienė ir
Bostono lituanistinės mokyklos direktorė Gaila Narkevičienė. Į kairę nuo konsulo: „Atlantas” apylinkės pirmininkės pavaduotoja Vaida Labžintytė ir JAV LB Krašto valdybos pirmi-
ninkė Sigita Šimkuvienė-Rosen.                                                                                                                                                                                                                                                                Gary Lowell nuotraukos

Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius apylinkės pirmininkei Vaidai
Lowell įteikė drobę su išaustu Lietuvos himnu bei rašiklį, simboliškai linkėdamas pradė-
ti rašyti Maine lietuvių istoriją.

Šventės organizatorės pakvietė visus susirinkusius į JAV LB „Atlantas” apylinkės šventę.
Iš kairės: Leonora Palaima, Vaida Labžintytė ir Vaida Lowell.

Šventėje koncertavo Maine gyvenanti kompozitorė, poetė, pianistė ir dainininkė Gintarė Jautakaitė.
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LAURA AGAFONOVIENĖ

Floridos lituanistinės mokyklos „Saulėtas krantas”
mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai balandžio mėnesį
aplankė Lake Worth istorijos muziejų, kuriame at-

rado ir dalelę Lietuvos. Juos lydėjo ir vaizdžiai apie muziejų
bei jo eksponatus pasakojo docentė Helen Vogt Greene. 

Nuolatinė Lietuvos ekspozicija Lake Worth muzieju-
je buvo atidaryta 1980-aisiais ir yra surinkta iš vietinės lie-
tuvių bendruomenės suneštų eksponatų. Lietuvos išeiviai
padovanojo muziejui visa, kas buvo brangiausia ir primi-
nė Tėvynę, kad ateinančios kartos galėtų geriau pažinti Lie-
tuvą. Ekspozicijoje galima pamatyti gintarinių dirbinių,
Lietuvos trispalvę, tautinį kostiumą, rūpintojėlio ir audė-
jos skulptūrėles ir dar daug kitų įdomių ir vertingų daik-
tų.

Docentė H. Greene mokyklos mokiniams ne tik daug
pasakojo, bet taip pat patikrino jų žinias apie Lietuvą, jos
istoriją ir papročius. Mokiniams išvyka paliko didelį ispūdį,
o ypač tai, kad muziejuje tokia garbinga vieta yra skirta Lie-
tuvai ir jos istorijai.

Lake Worth istorijos muziejus yra įsikūręs 414 Lake
Avenue, Lake Worth, Fl-33460.  Darbo laikas: trečiadieniais-
penktadieniais nuo 1 val. p. p. iki 4 val. p. p. Taip pat pagal
atskirą susitarimą gali būti organizuojami turai grupėms
sutartu laiku, tel. 561-588-9317 arba tel. 561-533-7354.

Gegužės 7-ąją, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, buvo įteikta antroji Ze-
nono Rekašiaus stipendija. Šiais metais ji paskirta Vilniaus universiteto Komunikacijos
fakulteto Žurnalistikos instituto analitinės žurnalistikos antro kurso magistrui Da-
riui Matui. „Tik dabar iš tikrųjų jaučiuosi esąs priimtas į žurnalistų gretas”, – atsi-
imdamas stipendiją sakė ekonomikos bakalaurą turintis Darius, šiuo metu dirbantis
„Žinių radijuje”. Pasak jo, ši stipendija yra vienas iš aukščiausių jo žurnalistinio dar-
bo pripažinimų ir įvertinimų.  Pirmoji Z. Rekašiaus stipendija buvo įteikta praėju-
siais metais Kauno Vytauto Didžiojo universitete žurnalistiką studijuojančiam stu-
dentui.

Dalia Cidzikaitė 
LF Z. Rekašiaus vardinio fondo atstovė Lietuvoje

Dvi Lituanistikos tyrimo ir studijų centro parodos apie Šiaurės Ame rikos lietuvių spor-
to ir dainų švenčių istoriją buvo pristatytos Kanado je. Jos pradėjo kelionę per Ka-
nadą Vancouveryje ir pasiekė Montrealį, Hamiltoną ir tris vietas Toronte. Iš viso mūsų
parodas pamatė maždaug 300 žiūrovų. Dabar parodos bus pristatytos Detroite, iš
ten keliaus atgal į Čikagą. Nuoširdžiai dėkojame vi siems parodos lankytojams, au-
kotojams ir tiems, kurie padėjo mūsų parodas pristatyti Kanados lietuviams – Ka-
nados lietuvių muziejaus-archyvo direktorei Danguolei Juozapavičiū tei-Breen ir ŠAL-
FASS valdybos pir mininkui Laurynui R. Misevičiui.

LTSC informacija

Pietų Floridos muziejuje – dalelė Lietuvos

Nuolatinė Lietuvos ekspozicija Lake Worth muziejuje yra surinkta iš vietinės lietuvių bendruomenės suneštų eksponatų. Apie juos pasakojo docentė Helen Vogt Greene.

Mokyklos „Saulėtas krantas” išvyką į Lake Worth istorijos muziejų organizavo mokyklos vadovė Ingrida Lom-
berg (pirma iš d.).                                                                                                                                 Ingridos Lomberg nuotraukos

Lietuvių Fondo Z. Rekašiaus vardinė stipendija
įteikta  VU žurnalistikos studentui 

Sporto ir Dainų švenčių istorija 
pristatyta kanadiečiams

Dalia Cidzikaitė įteikė LF Z. Rekašiaus stipendiją Dariui Matui. 
D. Cidzikaitės asmeninio albumo nuotr.



Kristina Mattienė gyvena San Francisce, CA,
šiuo metu eina ASD pirmininkės pareigas,
sėkmingai globoja kandidačių programą.

Sesė Kristina baigė Saint Mary’s Colle-
ge bakalauro laipsniu. Toliau tęsė studijas
University of Illinois Urbana-Champaign, kur
įsigijo magistro laipsnį (M. Ed.) ir Universi-
ty of San Francisco, kur įsigijo daktaro
laipsnį (Ed. D). Šiuo metu sesė Kristina dir-
ba Digital Learning & Support, San Francisco
Unified School District. Taip pat priklauso
AERA Technology, Instruction, Cognition &
Learning Board Member; Silicon Valley
Computer Using Educators Board Mem-
ber; ISTE, CUE ir yra EdTechTeam paskaitininkė.

Laisvalaikį sesė Kristina leidžia su savo jauna, augančia šeima. Mėgsta skai-
tyti fantastines knygas, gaminti maistą ir jį ragauti, pasivaikščiojimus ir keliones,
siūti minkštas antklodes, rišti skautiškus mazgus, bendrauti ir palaikyti ryšius su
draugais Twitter ir Google.
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SKAUT YBĖS  KELIAS

Austėjos būrelio veikla
RITA RAŠYMIENĖ

Rakui – 60!
Liepos 16–23 dienomis Rake vyks Čikagos apylinkių tun-
tų stovykla. Registracijos anketas galite rasti www.neri-
ja.org, tinklalapyje www.rakas.org arba kreipkitės į savo
vadovus. Registracija baigiasi birželio 25 d.

Susipažinkite su Akademinio skautų sąjūdžio vadija

Kristina Mattienė
Asmeninio archyvo nuotr.

Paskutinė Aušros Vartų/Kerna-
vės (AVK) tunto vyr. skaučių
Austėjos būrelio sueiga vyko sek-

madienį, balandžio 3 d., pas sesę Daną
Mikužienę, tolimame Shorewood kai-
me. Dalyvavo sesės Kristina L., Lidija,
Rita S., Lilė, Gilė, Loreta, Dana, Gailė,
Rasa R., Marytė, Rasa A., Rita R. ir
Kristina V. Buvo pristatyta viena nau-
ja narė – sesė Lilė Rekašiūtė-Martinka.
Sveika atvykusi, sese Lile! Sesė Loreta
atvežė marškinėlių pardavimui – tam-
siai mėlynų, trumpomis rankovėmis,
su tunto vardu ir šūkiu bei vyr. skau-
čių – ilgomis rankovėmis marškinėlių
su vyr. skaučių įžodžiu. Visoms labai
patiko, bet ne visos  turėjo su savimi pa-
kankamai pinigų. Bus galima įsigyti
kitą kartą.

Susėdom prie kupino suneštinio
stalo ir tęsėme sueigą. Austėjos sesės
prisidėjo prie Kaziuko mugės ir tvarkė
kavinę. Taigi buvo aptarti kavinės rei-
kalai – kas pavyko, kas ne taip gerai pa-
sisekė. Didelis ačiū už organizavimą ir
rūpestį tvarkant šią kavinę sesėms Lo-
retai  bei Danai, kuri taip gražiai pa-
darė stovyklinius ženklelius ant skau-
tiškų kepurėlių. Nuspręsta, kad ateityje
reikės daugiau reklamos, daugiau na-
muose keptų tortų. Valgykloje tortai ir
kava būti pardavinėjami prie pagrin-
dinės kasos, kad visi matytų. Taip pat
reikia daugiau talkos, kad tortus gali-
ma būtų nešioti per visą salę ir siūlyti
lankytojams.

Austėjos būrelyje yra dvi vyr. skau-
tės kandidatės – tai sesės Lidija Šoliū-
nienė ir Marytė Kriaučiūnienė. Mes
joms padedame praeiti visą vyr. skau-
čių židiniečių programą ir ruošiame jas
įžodžiui. Praėjusią sueigą, vasario 28 d.,
pas sesę Kristiną Vaičikonienę joms
buvo pristatyti 3, 4, 6 ir 7  židiniečių
programos punktai. Šįkart sesė Gilė
pristatė 5 punktą – „Supranta skautiš-

kos drausmės, pagarbos, seseriškumo
ir pareigų atlikimo svarbą skautiška-
me gyvenime”. Vyko gyvos diskusijos.
Kiekviena sesė, pradedant kandidatė-
mis, aiškino, ką tai joms reiškia jų kas-
dieniame ar skautiškame gyvenime.
Gerai, kad sesė Gilė kiekvienai daliai
skyrė po 5 minutes, kitaip būtume kal-
bėjusios iki kitos dienos. Kilo daug
gerų minčių, pasisakymų ir išvadų.
Mes visos esame čia, nes mums skau-
tybė yra svarbi. Kadangi 3-čias punk-
tas reikalauja iš kandidatės žinoti:
„kuo skiriasi šios sueigų rūšys ir kaip
jas pravesti: (a) darbo, iškilmingos (b)
skilties, draugovės, tunto (c) paukšty-
čių, skaučių, prityrusių skaučių, vy-
resniųjų skaučių”, tai tuntininkės Re-
natos Borucki paprašytos, balandžio 23
d. jos vedė  kitą tunto (šv. Jurgio) su-
eigą. Sesė Marytė parašė trumpą vai-
dinimėlį apie karalaitę ir šv. Jurgį (lie-
tuvių skautų globėją), kuris  tunto se-
sių buvo suvaidintas per šią sueigą.
Smagu, kad šiame vaidinime turėjo
progos  dalyvauti visos sesės.

Sesė Lidija yra tunto prityrusių
skaučių vadovė ir turi dvi seses, ku-
rioms ji pristato prit. skaučių progra-
mą.

Praėjusią sueigą taip pat buvo kal-
bėta apie lietuviškumą ir lietuvių kal-
bą – reikia ir mums skaityti lietuviškas
knygas. Sesė Gilė parodė kelias knygas,
kurias galime rasti internete – vienos
truputį lengviau skaitomos, kitos tru-
putį sudėtingesnės. Reikia tik pasi-
rinkti ir skaityti. Štai jos pasiūlymai:
Vinco Krėvės „Šiaudinėje pastogėje” ir
Anzelmo Matučio „Šnekučiai”. Sesės
yra prašomos peržiūrėti šias knygas ir
balsuoti, kurią knygą skaitysime va-
saros metu, kad galėtume diskutuoti
stovykloje arba rugsėjo mėnesio suei-
goje.

Sesė Loreta būrelio kandidatėms

perdavė labai daug svarbios informa-
cijos apie tolesnius punktus ir lietuvių
skautybę – ką reiškia vyr. skaučių
ženkliukas ir jo spalvos? Kas yra Ga-
bija? Kodėl ji mums yra svarbi?  Ir t.t…
Būtų gerai mums visoms šią informa-
ciją peržiūrėti ir atnaujinti žinias.

Kiti veiklos punktai – kai kurios
būrelio sesės dalyvavo AVK tunto ge-
rojo darbelio projekte „Feed Our Star-
ving Children” Auroroje kovo 18 d.
Atrodo, kad sesės buvo laimingos ir pa-
tenkintos, atlikusios šį gerąjį darbelį.
Taip pat prisidėjome prie AVK būklo
valymo ir perorganizavimo Pasaulio
lietuvių centre balandžio mėnesio šeš-
tadieniais. Ačiū sesėms, kurios atėjo į
talką. 

Turime dar vieną naują būrelio
sesę – tai Indrė Toliušytė-Tho-
mas. Nors ji gyvena toli, bet da-

lyvaus visur, kur tik galės  – gal netgi
per mūsų visų naują ir gerą draugą –
internetą! Sveikiname naują Austėjos
būrelio sesę Indrę ir laukiame vėl su-
sitikimo su ja.

Kadangi jau buvo vėlu, ir mes už-
sikalbėjome, tai sesė Dana greitosiomis
parodė, kaip daryti paprastas atvirutes.
Reikia tik „Styrofoam” popieriaus,
peiliuko ir paprastų acrylic dažų – ir, ži-
noma, geros rankos bei vaizduotės.
Čia gali būti mūsų projektas kalėdinei
mugei. Sesė Kristina V. taip pat siūlė
daryti šiaudinukus, dėti juos į plasti-
kinius maišelius ir abiem kalbom (lie-
tuvių/anglų) parašyti apie juos.

Sesė Loreta turi vieną gerą drau-
gę, kuri augina arklius ir dirba su mo-
terų grupėmis. Ši draugė labai mielai
mus priimtų viešnagei – reikia tik nu-
spręsti, kada norėtume ar galėtume ten
nuvažiuoti.

Ačiū sesei Danai, kad mus taip
mielai priėmė, sesei Gilei už 5-to punk-
to pristatymą, sesei Loretai – už visas

puikias mintis ir visoms, nepabūgu-
sioms ilgo kelio ir dalyvavusioms su-
eigoje.

Baigiant visos perskaitė žodžius
apie skautišką dvasią. Skautiška dva-
sia yra skambi daina, bendras dar-
bas, nuoširdus džiaugsmas, kilnūs
jausmai, švelnūs žodžiai, linksmos die-
nos, artimui pagalba, ramybė gamtoje,
tiesa ir ištikima tarnyba, jaukūs laužai,
Tėvynės meilė, artumas Dievui, visų
žmonių tėvui, ir tyla žvaigždėtoj pa-
dangėj. Tepaliečia skautiška dvasia
mūsų ausis, mintis, akis, lūpas, rankas,
kojas ir širdis. (Sakant žodžius – pa-
liesti ausis, galvą, akis, lūpas, rankas,
savo kojas, savo širdį. – iš knygos
„Tau, Vadove”). Sudarėme ratą, susi-
ėmėme rankomis ir sugiedojome „At-
eina naktis”. Paspaudėme vienos ki-
toms rankas ir sušukome… „I-ki pa-si-
ma-ty-mo!!!” Taigi iki greito pasima-
tymo. 

„Aušros Vartų/Kernavės” tunto vyr. skaučių Austėjos būrelio sesės sueigos metu.

Sesės Gilė Liubinskaitė, Dalia Stropienė ir Dana Mikužienė sueigos metu.

Sesė Loreta Jučienė (d.) padeda sesei Kris-
tinai Likanderytei tvarkyti naujus vyr. skau-
čių darbo uniformos marškinius.

Sesės Loretos Jučienės nuotraukos
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IRENA NAKIENĖ-VALYS

„Skaudžiausio moralinio išban dy mo akivaiz-
doje Jėzus liko vienas. Artimiausi draugai, pavargę
ar išsigandę, miegojo, Dangus, kurio valiai kenčian-
tysis atsidavė, tylėjo. Mirtino sielvarto apimtas, jis dar
karščiau mel dėsi. Jo prakaitas pasidarė tarsi tiršto
kraujo lašai, varvantys žemėn” (Lk 22, 44).

Jau penkeri metai, kai a. a. kun. prof. Arvydas Pet-
ras Žygas atgulė Kau no Kristaus Prisikėlimo Bazili -
kos kriptoje. Ta proga gegužės 8 d., sek madienį,
Punske (Lenkija) buvo atnašaujamos šv. Mišios. Ti-
kintieji rin kosi iš įvairiausių kampelių, baž ny čioje vos
tilpo.

Laikas bėga lyg byrantis smėlis tarp pirštų. Dar
nespėjome susitai kyti, kad nebeturime a. a.
kun. prof. Arvydo Petro Žygo, o jau penkeri...

Ir dar ilgai nesusitaikysime, melsdami jam ramybės.
Todėl, kad Jis turėjo Die vo dovanų, talentų ir jėgų,
patirties, žinių, kuriuos sėjo, dalijo taip, kaip gražia
gamta dera gėrėtis, gėle pasidžiaugti. A. a. kun. Ar-
vydas mo kė – gyvulį paglostyti, žmogų prakal binti,
nesigėdyti parodyti gerumą ar švelnumą kitam,
nes taip rodome mei lę ir Dievui. Tebeprisimename
jį tokį, kuris visus matė, galėjo pasilenkti, pa kelti,
nešti ir niekada nematė var go padėdamas kitiems.
Iš jo pamokslų girdėjome padrąsinimą: „turėkite drą-
 sos išsiskirti iš minios ir susitikti su Dievu, daug ži-
nių ir savo nuomo nę, šaknis savoj tautoj ir sparnus
pla tyn, sveiką kūną ir dar sveikesnę dva sią, visa, kas
reikalinga, pasitikėjimą savim ir pasidavimą Dievo
palaimai”.  

Kaip Evangelijos skelbėjas, buvo kupinas Dva-
sios, kuri augino tikėjimo sėklą. Jis tikrai mokėjo
bendra uti su pasauliečiais, priimda mas jų talentus
ir gabumus, už juos dėkodamas ir dirbdamas išvien
su jais dėl Bažnyčios. Jo užauginta jau nų Lietuvos
katalikų, ateitininkų kar ta, mokslo ir kultūros pa-
saulio žmonės, jo bendražygiai Bažnyčioje, kurių gy-
venimams jis suteikė neiš reiškiamų dovanų savo as-
menybės spindėjimu ir „širdies erudicija”. Ir į Ne-
priklausomybės apyaušrio padangę, dar aptrauktą
drumstų sovietizmo debesų, jis įsiveržė kaip ryškus
meteoras iš laisvos Vakarų visuome nės, politinės lie-
tuvių emigracijos ir katalikiškos šeimos ugdymo, at-
sinešdamas geriausius tų tradicijų bruo žus: tvirtą,
ramų savo pažiūrų išpa ži nimą, intelektą be „aka-
deminio pasi pūtimo”, patriotizmą, reiškiamą su
įsi mylėjėlio įkarščiu, neatsiprašant už tai, kad esa-
me lietuviai ir norime jais būti.

Kunigas Arvydas, per mokslinin kų mainų prog-
ramą 1988 metais at vykęs dėstyti į Vilniaus univer-
sitetą, patraukliai ir organiškai liudydavo sa vo, jau-
no mokslininko, katalikybę ir lietuvybę sustabarė-
jusioje, baimės ir intrigų persmelktoje merdinčio re-
žimo aplinkoje.

Ateitininkijos kūrimosi laisvėjančioje Lietuvo-
je liudytojai prisimename kone dvimetrinį Arvydo
stotą, iškylantį virš žemaūgio moksleivių, studentų
miško kokios nors MAS aka demijos ar stovyklos šv.
Mišiose. Aukšto ūgio priešingybė buvo jo vidinė lai-
kysena ir savivoka. Nepaisant mokslinių laipsnių ir
vi suo menės žavėjimosi, filosofijos daktaras, antro-
pologijos dėstytojas ir prof. St. Šalkauskio premijos
(1993 m.) laureatas mums tapo gyva iliustracija to, ką
Viešpats tikriausiai ma nė sakydamas, kad į Dangaus
Kara lys tę įeisime tik pasidarę kaip maži vaikai (plg.
Mt 18, 3). Galėjo ramiai, draugiškai ir be įtampos dis-
kutuoti su vyskupais, valdžios pareigūnais, „su Val-
du ir  Alma” (jaunystėje JAV buvo dirbęs Prez.
Adamkų Tabor Farm). Bet lygiai pagarbiai, dėme-
singai bendraudavo su vaikais stovyklose, maištau-
jančiais paaugliais, skaus mingas dvasinės tapatybės
pa ieškas išgyvenančiais klierikais, kai buvo Kauno
kunigų seminarijos dvasios tėvas.

Ypač daug dėmesio skyrė ken čian tiems. Di-
džiulių Arvydo, 1989–1993 m. VDU studentų dekano,
pastangų dėka bene pirmąkart Lietuvoje buvo su-
darytos sąlygos neįgaliems jaunuoliams studijuoti
aukštojoje mo kykloje. Nesant pritaikytos infrast-
ruktūros dekanas iš ateitininkų studentų suorga-
nizavo ištisą pagalbos tinklą, įgalinusį fizinės ne-

Paminėtos kun. prof. Arvydo Petro Žygo
penktosios mirties metinės

galios ar priešiškos opinijos suvaržytus žmo nes ly-
giaverčiai įsilieti į akademinį gyvenimą. Tų pačių
motyvų skatinamas Arvydas reikalavo ir pasiekė, kad
ateitininkai priimtų į savo sto vyk las neįgalius vai-
kus, kad rengi nių metu jais rūpintųsi ir juos glo botų.
Dirbdamas Kunigų seminarijoje drauge su klierikais
lankydavo vargstančiuosius, senelius ir ligonius, di-
džiųjų švenčių progomis pa rengdavo dovanėlių ir pra-
džiugindavo psichiatrinės ligoninės pacientus Kau-
ne, Muitinės gatvėje – įstaigoje, panašioje į kalėjimą
su durimis be ran kenų.

Ko gero, ne tiek teorinės paskai tos apie gailes-
tingąją meilę, o asme ninis pavyzdys lėmė, kad dau-
gelį šio „pasauliečio apaštalo”, o vėliau kunigo
liepsnos palietė neramaus būdo jau nuolius, šiandien
pripažintus mokslo, kultūros, krikščioniškosios
bendruomenės vadovus, gausių šei mų tėčius ir ma-
mas, toliau gyvenan čius jo dvasia ir sėjančius pa-
saulyje jo diegtąsias vertybes.

Labiausiai kunigas prof. Arvy das Petras Žygas
buvo vertinamas Len kijos lietuvių, o ir dabar prisi-
menamas. Ir jo ypatinga meilė buvo Puns ko kraštui,
kurį lankydavo dar sovietmečiu būdamas  jaunas stu-
dentas, nes į komunistinę Lenkiją iš JAV buvo leng-
viau patekti negu į Tėvynę, at skirtą spygliuota

SSRS siena. Ten su Punsko ir Seinų patriotais lie-
tuviais jis užrašinėjo liaudies dainas ir etnografinius
papročius, ten, ant kalno pa sienyje, atsigręžę į oku-
puotą Lie tu vą, giedojo uždraustąjį himną. Atkūrus
Nepriklausomybę tą Punsko mei lę Arvydas stengė-
si perduoti ateiti ninkams, rengė jų išvykas, stovyk-
las, atsiveždavo jaunimo delegacijas į punskiečių Jo-
nines ir garsiuosius Žo linės atlaidus. Jam rūpėjo ne
vien pa laikyti lietuvybės ugnį toje už mūsų valsty-
bės sienų likusioje „saloje”, bet gal dar labiau – už-
krėsti, sužavėti mū siškius gyvu Punsko lietuvių pa-
 triotizmu...

...Paskutines jo gyvenimo dienas sunkiai sergant,
kenčiant didelius skaus mus, labai svarbu buvo ne
vien ligoninės balti chalatai ir modernūs preparatai.
Gal jam svarbiau buvo bendražygių, mylinčiųjų ar-
tumas, žmo giška šiluma. Jis parodė Lietuvai ir
mums išeivijoje tiek meilės, o jo skaus mo valandą
mūsų nebuvo ša lia...

Viešpats teatlygina už a. a. kun. prof. A. P. Žygo
kančią ir meilę savąja meile.

Irena Nakienė-Valys – JAV LB Rytinės CT apy-
linkės pirmininkė, PLB XV Seimo narė

Kun. prof. A. P. Žygas Pažaislyje 2006 m.  
Šarūno B. nuotrauka

A. P. Žygas su popiežiumi Paulium II 1979 m.  
,,Ateities” žurnalo nuotr.

Kun. Arvydas Žygas 2010 m. Nekalto prasidėjimo Šv. Mergelės Marijos vienuolyne su lietuvių bendruomene. 
P. Valys nuotrauka
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

13-ojo Čikagos lietuvių krepšinio lygos (ČLKL) sezono
nugalėtojais vėl tapo „Juodkrantės” krepšininkai. Ge-
gužės 14 d. vykusiose itin atkakliose rungtynėse
„Juodkrantė” rezultatu 70:65 nugalėjo šio sezono at-
radimą – „Švyturio” komandą ir apgynė ČLKL čem-
pionės vardą, laimėdama didžiausios išeivijoje lietu-
vių krepšinio lygos varžybas antrus metus iš  eilės.

Finalo pradžią paskelbė Lietuvos valstybinį
himną sugiedojęs svečias iš Lietuvos, praėjusių
metų „Eurovizijos” dainų konkurso dalyvis Vai-

das Baumila. Lemiamas rungtynes geriau pradėjo pir-
mąkart ČLKL finale kovoję „Švyturio” krepšininkai,
kurie iškart nėrė į priekį – 5:0, tačiau netrukus ini-
ciatyvą perėmė varžovai. „Juodkrantės” krepšinin-
kai kelių taškų persvarą išlaikė visų rungtynių
metu  ir   pergalingai  baigė  jas  rezultatu 70:65.

Šį laimėjimą šokdami pergalės šokį „Juodkran-
tės” krepšininkai aplaistė šampanu, o netrukus
jiems buvo įteikti ČLKL auksiniai apdovanojimai bei
įteikta čempionų taurė, kurią nugalėtojai kėlė  į vir-
šų kartu su savo treneriu Aurimu Matulevičiumi. 

Šiame ČLKL sezone „Juodkran tės” krepšininkai
pralaimėjo tik dvi pirmąsias čempionato rungty-
nes, o vėliau šventė net 16 pergalių iš eilės.

Iki tol stipriausiomis ČLKL komandomis yra tapę
„Radviliškis” (4 kartus), „Alytus”, „Kunigaikščiai” (po
3 kartus) bei „Lituanica”.

2015/2016 metų sezono ČLKL čempionais tapo šie
„Juodkrantės” žaidėjai: Donatas Ružys, Mantas Ta-
mošauskis, Karolis Tamošiūnas, Martynas Einikis,
Paulius Otruškevičius, Mantas Dubauskas, Matas
Kuokšys, Edvinas Masilionis, Justinas Mažeika, Liu-
tauras Malžinskas, Domas Zdanevičius, Mantas Va-
leiša, Džiugas Jasinskas bei komandos legionieriai –
Luois Green ir Jason Warren. Būtent pastarasis žai-
dėjas, rezultatyviausiai  žaidęs  paskutinį susitikimą
(pelnė 17 taškų) buvo pripažintas naudingiausiu šio
sezono žaidėju (MVP).

Dvikovoje dėl trečiosios vietos „Radviliškio” ko-
manda rezultatu 67:54 įveikė „Atleto” komandą ir pa-
sidabino ČLKL bronziniais apdovanojimais.

„Iššūkio” 
taurė – „Lietkabeliui”

ČLKL antrosios pagal pajėgumą komandų grupės
varžybose „Iššūkio” taurę pirmąkart iškovojo čem-
pionato senbuviai Panevėžio „Lietkabelio” krepši-
ninkai. Finale jie rezultatu 59:51 įveikė ČLKL de-
biutantę „Jaunimo” komandą. 

Rezultatyviausiai finale žaidęs nugalėtojų ko-
mandos puolėjas Paulius Narbutas (16 tšk.) buvo įver-
tintas naudingiausio čempionato žaidėjo prizu (MVP).

Trečiąją vietą iškovojo „Lietavos” krepšinin-

„Juodkrantė” apgynė ČLKL čempionės vardą

„Juodkrantės” komanda ČLKL čempione tapo antrus metus iš eilės. ČLKL archyvo nuotraukos

kai, kurie kovoje dėl bronzos medalių rezultatu
69:49 nugalėjo „Aukštaitijos” komandą.

ČLKL mėgėjų lygos čempionate, kuriame varžėsi
6 komandos, stipriausia tapo „Alytaus” komanda.
Čempioniškai finalą užbaigę alytiškiai lemiamose
rungtynėse rezultatu 72:56 nugalėjo „Arkos” ko-
mandą. Naudingiausiu lygos krepšininku (MVP) pri-
pažintas net 32 taškus finale pelnęs nugalėtojų ko-
mandos krepšininkas Giedrius Jucys.

Bronzos medalius iškovojo  komanda „Savas LT”,
kuri 68:54 parklupdė  „Panevėžio”  komandą.

Apdovanoti geriausieji

Pasibaigus finalinėms rungtynėms į aikštės vi-

durį buvo pakviesti ir asmeniniais prizais  apdova-
noti  geriausi   ČLKL  sezono krepšininkai.

Rezultatyviausiu  ČLKL sezono žaidėju tapo
„Lietavos”  komandos snaiperis Deividas Markevi-
čius (vidutiniškai  23.2  tšk. per rungtynes), taik-
liausiu baudų metiku paskelbtas Laurynas Motužis
(„Juodkrantė”/86 proc. taiklumas), taikliausiai
dvitaškius metė Andrius Žukauskas („Radviliš-
kis”/74 proc. taiklumas), taikliausiu tritaškių me-
tiku tapo Mantas Dubauskas („Juodkrantė”/46
proc.), daugiausiai kamuolių šį sezoną atkovojo Lu-
kas Žebrauskas („Švyturys”/178), o didžiausią pa-
žangą padarė „Švyturio” komandos žaidėjas Steve
Vodička. 

ČLKL „Iššūkio” taurę laimėjo „Lietkabelio” krepšininkai.

ČLKL mėgėjų lygos čempionė – „Alytaus” komanda.
ČLKL 13-ojo sezono geriausieji (iš kairės): Lukas Žebrauskas, Mantas Dubauskas,
Laurynas Motužis ir Steve Vodička.
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D. Zubrus tęsia kovą dėl NHL titulo

Vyriausias San  Jose  „Sharks” ledo ritulio klubo žaidėjas 37-
erių Dainius Zubrus po pergalingų septintųjų NHL Vakarų
konferencijos pusfinalio rungtynių su Neshville „Preda-

tors”  klubu itin džiaugsmingai sutiko šią pergalę.
„Rykliai”  laimėjo 5:0, serijoje įveikė varžovus 4:3 ir keliauja į

Vakarų konferencijos finalą. Finalą, kurio klubas dar niekada nėra
laimėjęs. Tris kartus bandęs laimę patekti į NHL finalą, „Sharks”
klubas paskutinį kartą tokią progą turėjo 2011 metais, kai Vakarų
konferencijos finale 1:4 nusileido Vancouver „Canucks”  ledo ritu-
lininkams.

Ketvirtą kartą konferencijos finale savo jėgas išmėgins ir Dai-
nius Zubrus. Jei klubas nežino, kas yra kova NHL finale, tai lietu-
vis gali pasidalinti prisiminimais apie du bandymus NHL finale iš-
kovoti .

Jau pirmajame sezone žaidęs NHL finale, o paskutinį kartą 2012
su „Devils” klubu finale nusileidęs Los Angeles „karaliams”, D. Zub-
rus komandoje yra ne tik vyriausias, tačiau ir labiausiai patyręs žai-
dėjas. 

Pirmosiose NHL Stanley Cup varžybų Vakarų konferencijos fi-
nalo serijos iki keturių pergalių rungtynėse D. Zubraus atstovaujamas
San Jose ,,Sharks” klubas gegužės 15 d. svečiuose 19,5 tūkst. žiūro-
vų akivaizdoje 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) nusileido St. Louis ,,Blues” ledo ri-
tulininkams.

Šioje dvikovoje lietuvis per  aštuonias su puse žaidimo minutes
(8:21) kartą metė į varžovų vartus ir išvengė baudos minučių.

Per keturias rungtynes  atkrintamosiose varžybose puolėjas iš
Lietuvos aikštelėje praleido beveik 40 minučių (39:56), tris kartus
metė į vartus, blokavo varžovo metimą ir išvengė baudos minučių.

D. Zubrus reguliariajame sezone per 50  susitikimų savo  ko-
mandai pelnė 3 įvarčius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei su-
rinko 20 baudos minučių.

D. Sabonis keliaus 
į Detroito „Pistons”?

NBA komandų skautai vis daugiau dėmesio skiria Lietuvos
rinktinės jaunajam puolėjui Domantui Saboniui. Vienas rea-
liausių variantų, jog ateinantį sezoną Gonzaga  University

žaidėjas  galėtų užsivilkti Detroito ,,Pistons” marškinėlius. Ap-
žvalgininkų teigimu, jei taip įvyktų, Detroito komanda  gautų tai,
kas jiems išsprūdo iš rankų, kai nepavyko sėkmingai užbaigti san-
dėrio su Donatu Motiejūnu.

Domantas ir Donatas yra tarsi iš akis traukti dvyniai. Jų abie-
jų ūgis labai panašus, abu yra kairiarankiai, puikiai pataiko tiek iš
baudos aikštelės, tiek iš vidutinio nuotolio, pasižymi universalumu,
nes gali žaisti tiek sunkiojo krašto puolėjo pozicijoje, tiek „centruoti”.

Nors Domantas užaugo Portlande, jo šaknys, kaip ir Donato, įleis-
tos Lietuvoje. Ir nors autoritetu jaunasis Domantas savo legendiniam
tėvui turbūt niekada neprilygs, mažai abejonių, kad savo pėdsaką
stipriausioje planetos lygoje jis paliks kur kas  greičiau  nei dabar-
tinis Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas.

Dėl daugybės sudėtingų traumų ir politinės situacijos Arvydas
Sabonis NBA duris pravėrė tik būdamas trisdešimties. Jo jauniau-
sias sūnus Domantas tai padarys dešimtmečiu anksčiau. Vis mažiau
abejojančių, kad D. Sabonis jau dabar yra pasirengęs praverti stip-
riausios planetos krepšinio lygos duris.

Jaunojo aukštaūgio rodikliai ypač šoktelėjo tuomet, kai to la-
biausiai reikėjo – „Kovo beprotybėje”. Sezoną antrakursis D. Sabo-
nis baigė turėdamas įspūdingus rodiklius – vidutiniškai 17,6 taško
ir 11,8 atkovoto kamuolio.

„Jis yra žvėris, – savo buvusiam komandos draugui pagyrų ne-
gailėjo ‘Bulldogs’  žaidėjas Kyle Wiltjer. – Manau, kad jis turi tokius
duomenis, kurių niekur neišmoksi. Jo krepšinio supratimas yra ypa-
tingas ir esu tikras, kad tai netrukus išvys ir įvertins visas krepši-
nio pasaulis. Jo krepšinio IQ yra milžiniškas. Jis gali puikiai atlikti
perdavimą, yra visiškai nesavanaudis, per pastaruosius metus ge-
rokai pagerino šuolį.” 

K.Wiltjer manymu, abejonių, jog jo jaunasis komandos draugas
NBA slenkstį peržengs jau šiemet lieka vis mažiau.

D. Sabonio žaidimas neliko nepastebėtas ir tai atsispindėjo ar-
tėjančios NBA naujokų biržos prognozėse. Drąsiausiai 211 cm ūgio
žaidėjo  galimybes  vertina „NBA Draft”  ekspertai, kurie tiki, kad
lietuvis  bus pakviestas 8-uoju šaukimu. Šis numeris priklauso Sac-
ramento ,,Kings”  komandai, kuri turi teises ir į Vilniaus „Lietuvos
ryto” ketvirtąjį numerį Artūrą Gudaitį.

Kiek santūresnis lietuvio atžvilgiu išlieka ESPN apžvalgininkas
Chad Ford. Jo teigimu, D. Sabonis šią akimirką galėtų tikėtis 12-ojo
šaukimo, kurį savo kišenėje turi Utah ,,Jazz”. „DraftExpress” prog-
nozėje lietuvio pavardė pažymėta 18-uoju punktu, o šis šiuo metu pri-
klauso Detroito ,,Pistons”.

Manoma, jog lietuvį savo gretose nori matyti ne vienas NBA klu-
bas, tad žaidėjo agentas jau dabar pluša pasiraitojęs rankoves ir, ma-
noma, derasi su keliais neįvardintais klubais. Vienas tokių vei-
kiausiai yra ir Detroito ,,Pistons”. Manoma, kad klubas norėtų pa-
sikviesti aukštaūgį į savo treniruočių bazę Auburn Hills ir padirbėti
su juo individualiai dar prieš birželio 23-ąją Brooklyne įvyksiančią
naujokų biržą.

TEATRų IR KOncERTų
SALĖSE

visi nori tikėti pasaka
Įspūdžiai po Joffrey baleto „Pelenė” 

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Ar vaikams, ar suaugusiems – nėra nieko nuo-
stabesnio už pasaką apie Pelenę. Puikiai ži-
noma nuo vaikystės, ir net suaugus paliekanti
laimingos pabaigos viltį... 

Pelenė – liaudies pasakų veikėja, kuriai
dažniausiai būdinga nepelnyti paže-
minimai, o pasakos pabaigoje – laimė

ir pripažinimas. Anksčiausiai ši  „nuo skur-
do iki prabangos” istorija atkeliavo iš toli-
mos Kinijos, o kiek vėliau – iš Italijos. Ją taip
pat savo pasakose pavaiz-
davo vokiečiai broliai
Grimm. 1697 m. prancūzas
Charles Perrault pristatė
Pelenę skaitytojams iki
šių dienų mėgstamoje
knygoje ,,Histoires ou con-
tes du temps passé”. Bū-
tent pagal šią pasaką pa-
rašyta Sergejaus Prokof-
jevo baleto ,,Pelenė” mu-
zika – vienas geriausių
kompozitoriaus kūrinių.
Jo premjera įvyko 1945 m.
lapkričio 21 d. Maskvos
Didžiajame teatre.  Per-
rault pasaka įkvėpė ir ita-
lų kompozitorių Gioachi-
no Rossini, amerikietį ani-
macinių filmų kūrėją Walt
Disney, Broadway miu-
ziklų meistrus Rodgers ir
Hammerstein. 1948 metais
ši pasaka tapo istorine šo-
kio pergalė Londono Ka-
rališkosios operos rūmų
scenoje. Choreografas se-
ras Frederick Ashton su-
kūrė turbūt geriausią iki tol Prokofjevo ba-
leto variantą į vakarus nuo Maskvos. 

Būtent Ashton choreografiją savo jubi-
liejinio, 60-ojo, sezono užbaigimui pasirin-
ko Joffrey Ballet. Ir neatsitiktinai. Reikia pa-
minėti, kad  trupės įkūrėjas Robert Joffrey
buvo didelis pasakų mėgėjas, o Prokofjevo
,,Pelenė” buvo vienas mėgstamiausių jo ba-
letų, taigi šiuo spektakliu pagerbiamas ir jo
atminimas. 

Nepaisant pasirinktos klasikinės bale-
to versijos, tai, ką Joffrey baleto trupė pa-
teikė žiūrovams pereitą šeštadienio vakarą,
buvo nebūdinga ir šmaikštu. Buvusi Kara-

liškojo baleto trupės šokėja Wendy Ellis
Somes pritaikė Ashton klasikinį kūrinį
Joffrey trupės poreikiams. Rezultatas –
įspūdingas! 45 šokėjai 39-iuose skirtinguo-
se vaidmenyse pasakiškai šoko Čikagos
Auditorium teatro scenoje. Somes ir jos pa-
dėjėjos Malin Thoors inscenizacija suteikia
kiekvienam trupės nariui magiškų judesių.
Skaisčiai balta Pelenė (Christine Rocas)
puikiai suporuota su kunigaikščiu (Temur
Suluashvili). Gobšių ir nerangių Pelenės įse-
serių partijas šmaikščiai atlieka šokėjai
vyrai – David Gombert ir Rory Hohens-

tein. Tačiau mano akimis,
visus atlikėjus ,,nušlavė”
itin plastiškas ir žaismin-
gas Derrick Agnoletti juok-
dario vaidmenyje. Žinoma,
prie pasakos magijos daug
prisidėjo vizualiniai efek-
tai, kvapą gniaužianti sce-
nografija bei spalvingi Da-
vid Walker sukurti kostiu-
mai. 

Joffrey baleto trupės
muzikos vadovas, dirigen-
tas Scott Speck pastebi, jog
„Pelenės” atlikimas yra
itin sudėtingas. Būdamas
gabus pianistas, Prokofje-
vas kūrė savo orkestruotes
atsisėdęs prie instrumento.
Nėra sunku atlikti jo mu-
zikinius šuolius tarp okta-
vų fortepijonu, tačiau įsi-
jungus kitiems instru-
mentams toks grojimas
tampa žymiai sudėtinges-
nis. Kompozitoriaus nepa-
stovūs muzikiniai ,,karpi-
niai” neleidžia muzikan-

tui atsipūsti nė akimirkai. Tik itin discip-
linuotas ir profesionalus orkestras, toks
kaip Chicago Philharmonic, gali sėkmingai
įveikti tokį muzikinį iššūkį.

Joffrey baleto trupė negalėjo šauniau at-
švęsti savo 60-mečio, o taip pat kompozito-
riaus Sergejaus Prokofjevo 125-mečio. Šią
„Pelenę” dar galite pamatyti Auditorium te-
atre, 50 East Congress Parkway iki gegužės
22 d. Daugiau  informacijos tel. 1-800-982-2787
arba internetinėje svetainėje www.joff-
rey.org.  Tačiau šįsyk siūlyčiau palikti vai-
kus namie, nes Joffrey „Pelenė” – pasaka su-
augusiems!

Temur Suluashvili ir Christine Rocas. Herbert Migdoll nuotr.

Jeraldine Mendoza repeticijos me -
tu.                   Todd Rosenberg nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Su JAV ambasadore aptartas viešasis saugumas 
Vilnius (VRM

info) – Vidaus reikalų
ministras Tomas Ži-
linskas su Jungtinių
Amerikos Valstijų ne-
paprastąja ir įgaliotąja
ambasadore Lietuvoje
Deborah Ann McCart-
hy aptarė aktualius vie-
šojo saugumo klausi-
mus bei tolesnį Vidaus
reikalų ministerijos bei
jai pavadžių įstaigų
bendradarbiavimą su
JAV ambasada Vilniu-
je, teisėsaugos institucijomis. 

Šalys aptarė Lietuvos valstybės
sienos, kuri yra ir rytinė Europos Są-
jungos išorės siena, apsaugos stiprini-
mo bei bendradarbiavimo integruo-

jant gynybos ir vidaus reikalų sistemos
pajėgas galimybes, atsižvelgiant į be-
sikeičiančią geopolitinę situaciją bei jos
diktuojamus iššūkius viešajam saugu-
mui.

Vilnius (Bernardinai.lt) – Inicia-
tyvinė grupė prieš Astrave statomą ato-
minę elektrinę surinko jau daugiau nei
6 tūkst. 600 parašų, iš kurių 600 su-
rinkti elektroniniu būdu. Parašai ren-
kami ne tik Lietuvoje, LR piliečiai ak-
tyviai pasirašo ir užsienio valstybėse.

Iš viso iki liepos 9 d. reikia su-
rinkti 50 tūkst. piliečių parašų, kuriais
prašoma paremti Seimui teikiamą
įstatymo projektą, uždrausiantį Lie-
tuvoje pardavinėti nesaugioje Astravo
AE pagamintą elektrą bei naudotis
Lietuvos elektros sistema.

Gyventojai pasirašyti, kad bet
kuri Lietuvos vyriausybė nebegalėtų
į mūsų valstybę importuoti baltaru-
siškos energijos, pagamintoje Astravo
AE, turi galimybę įvairiuose šalies
miestuose.

Norintys paremti iniciatyvą elekt-
roniniu būdu gali tai padaryti plat-
formoje Lietuva 2.0 (www.lietuva2.lt
/astravuine).

Astravo aikštelė atominės elekt-
rinės statyboms pasirinkta nesilai-
kant tarptautinių rekomendacijų, be
tarptautinės ekspertizės, nesuderinus
su kaimynais (Lietuva) ir nepaisant
Lietuvos protestų.

Pavojus Vilniui ir visai Lietuvai
pirmiausia kyla dėl to, kad branduo-
linė elektrinė statoma tik 50 kilomet-
rų atstumu nuo sostinės, todėl katast-
rofos atveju dėl radioaktyvios taršos
gali tekti evakuoti Vilnių, o visa ši te-
ritorija ilgam laikui būtų užteršta ra-
dioaktyviomis nuosėdomis. 

Laikantis TATENA branduolinės
rizikos vertinimo standartų, įprastai
branduolinės jėgainės statomos ne
mažesniu kaip 100 kilometrų atstu-
mu nuo sostinių ir didelių miestų.

Branduolinės saugos principai ir
tarptautinių aplinkosaugos konvencijų
reikalavimai jau yra pažeisti ir nebe-
ištaisomi, nes yra pasirinkta Lietuvai
ir jos sostinei grėsmę kelianti aikštelė.

Vilnius (ELTA) – Šiemet pirmą
kartą bus surengtas Lietuvos metų
medžio konkursas. Konkurse siekiama
ne tik išrinkti Metų medį, kuris at-
stovaus Lietuvai Europos metų medžio
konkurse. 

Paraiškos bus priimamos visą bir-
želį, konkurso dalyvius atrinks komi-
sija, kurią sudarys jo rengėjų ir vi-
suomeninių gamtosauginių organiza-
cijų atstovai, kraštovaizdžio architek-
tas, etnografijos ar istorijos specialis-
tas, fotografas ar vaizduojamojo meno
specialistas, dendrologas ar arboristas. 

Konkurso organizatoriai šiemet
vertinimo komisijos posėdį surengs iki
liepos 7 d. Jo metu bus išrinkta ne dau-
giau kaip 12 medžių, kurie dalyvaus
antrajame etape. 

Metų medį rinks visuomenė, bal-

suodama elektroninėje erdvėje. At-
rinktų medžių sąrašas bus skelbia-
mas tinklalapiuose http://www.am.lt
ir http://www.arboristai.lt, taip pat
socialiniuose tinkluose, leidiniuose.
Už konkurso dalyvius bus galima bal-
suoti nuo rugsėjo 5-osios iki spalio 10-
osios. Lietuvos metų medis bus pa-
skelbtas spalio 17 dieną. 

Išrinktas Lietuvos metų medis ki-
tąmet dalyvaus Europos metų medžio
konkurse. Šis konkursas čekų inicia-
tyva pradėtas rengti 2011 metais. Tuo-
met Europos metų medžiu buvo iš-
rinkta rumunų Lelicenio liepa, 2012 m.
– vengrų Felsomocsolado liepa, 2013 m.
– vengrų Egerio platanas, 2014 m. – bul-
garų Sliveno guoba, 2015 m. – estų
ąžuolas Saaremos saloje, šiemet – veng-
rų Bataszeko ąžuolas. 

Vilnius (ELTA) – Seimas pradėjo
svarstyti Baudžiamojo kodekso patai-
sas, kuriomis siūloma nustatyti bau-
džiamąją atsakomybę asmeniui, kuris
neturėdamas kompetentingos institu-
cijos išduoto leidimo verstis maisto
tvarkymo veikla, ar kitu neteisėtu
būdu, tvarkė maistą ar kitaip klastojo
maistą.

Pagal teikiamus pakeitimus už

šią veiką asmeniui grėstų bauda arba
laisvės apribojimas, arba areštas, arba
laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Pasak projekto iniciatorių, norint
sulaukti efektyvių rezultatų, būtina
griežtinti sankcijas pažeidėjams, nes
nedidelės administracinės baudos,
konfiskuojamas ir sunaikinamas kro-
vinys neatgraso pažeidėjų nuo vykdo-
mos veiklos.

Maskva (BNS) – Rusijos
opozicijos vedlys Aleksejus
Navalnas ir penki jo darbuo-
tojai buvo sužeisti, kai grupė
kazokų juos užpuolė prie vie-
no oro uosto šalies pietuose.

A. Navalnas ir apie 30 jo
antikorupcinio fondo darbuo-
tojų savaitgalį dalyvavo ko-
mandos tarpusavio ryšių stip-
rinimo renginyje užmiestyje, o
vėliau atvyko į Anapos oro
uostą, kur juos užpuolė kazo-
kai.

Pasak liudininkų, kazo-
kai šaukė „Nešdinkitės iš mūsų kraš-
to!”, o po to puolė aktyvistus, mušda-
mi vyrus ir moteris. Vienas iš A. Na-
valno bendradarbių buvo paguldytas į
ligoninę.

Išpuoliai prieš politikos aktyvistus
Rusijoje pastaruoju metu tapo gana
dažni. Aktyvistai dažnai sulaukia gra-
sinimų arba tampa smurto taikiniais
kaskart, kai išvyksta iš Maskvos į
provincijas.

Washingtonas (BNS) – Džihadis-
tų judėjimas „Islamo valstybė” (IS)
toliau stumiamas iš savo kontroliuo-
jamų teritorijų Irake ir Sirijoje. Irake
šios grupuotės valdos sumažėjo be-
veik perpus.

JAV gynybos departamentas anks-
čiau buvo įvertinęs, kad IS kovotojai
prarado apie 40 proc. teritorijų, kurias

anksčiau kontroliavo Irake ir apie 10
proc. savo teritorijų Sirijoje. Šie skai-
čiai dar labiau padidėjo pastarosiomis
savaitėmis, sakė Pentagono atstovas
Peter Cook.

„Dabar Irake susigrąžinta apie 45
proc. teritorijos, kurią jie anksčiau
kontroliavo, – pažymėjo P. Cook. – Si-
rijoje – nuo 16 iki 20 procentų”.

Londonas (ELTA) – Prieš refe-
rendumą dėl tolesnės Jungtinės Ka-
ralystės narystės Europos Sąjungoje
(ES) padaugėjo britų, pasisakančių už
tolesnę narystę, parodė atlikta ap-

klausa. Skelbiama, kad 55 proc. ap-
klaustųjų nori likti ES, o 40 proc. bal-
suos prieš tolesnę narystę joje. Refe-
rendumas vyks birželio 23 dieną.

New Yorkas (1 psl.lt) – Jungtinių
Valstijų farmacijos milžinė „Pfizer”
uždraudė naudoti savo preparatus mir-
tinoms injekcijoms, tokį savo sprendi-
mą grįsdama doroviniais sumetimais. 

Kaip teigiama bendrovės pareiš-
kime, jos preparatai skiriami žmo-
gaus gyvybei gelbėti. „Pfizer” griežtai
pasisako prieš savo produkcijos nau-
dojimą vykdant mirties bausmę. Dėl to-
kio bendrovės sprendimo JAV peni-
tenciarinė sistema gali netekti pasku-

tinio preparatų, naudojamų egzeku-
cijoms, šaltinio.

„Pfizer” ketina apriboti septynių
preparatų, kurie galėtų būti naudoja-
mi kaip mirtinų injekcijų komponen-
tai, pardavimus, taip pat griežtai kont-
roliuoti priežastis, dėl kurių perkami
tokie preparatai.

Bendrovė „Pfizer” buvo įkurta
JAV 1849 metais ir šiuo metu yra vie-
na iš pirmaujančių farmacijos pra-
monėje.

Haga (Faktai.lt) – Nyderlanduose
moteriai, kurią kamavo potrauminio
streso sindromas (PTSS), leista savo
noru pasitraukti iš gyvenimo pasi-
naudojus mirtina injekcija. 

Nyderlandų eutanazijos komisi-
jos duomenimis, moteriai, kurios var-
das neskelbiamas, buvo 20-30 metų.
Nuo penkerių iki 15 metų ji buvo sek-
sualinės prievartos auka, po to ją ka-
mavo PTSS, anoreksija, haliucinacijos

ir kiti psichikos sutrikimai.
Nors po intensyvios terapijos pa-

cientės psichinė būklė pagerėjo, gy-
dytojai priėjo išvadą, kad moters ne-
galavimai yra neišgydomi, ir prieš
dvejus metus leido jai savo noru pasi-
traukti iš gyvenimo. Nepranešama,
kada konkrečiai buvo suleista mirtina
injekcija.

Eutanazija Nyderlanduose buvo
įteisinta 2001 metais.

NATO gali nespėti pagelbėti 
Briuselis (15min.lt) – NATO grei-

tojo reagavimo pajėgos nepagelbėtų
Baltijos šalims Rusijos agresijos atve-
ju. Tokia žinutė siunčiama „The Fi-
nancial Times” paskelbtame straips-
nyje, kuris remiasi dviejų NATO ge-
nerolų pasisakymais. 

2014 metais Wales susitikime pa-
tvirtintos 5 000 karių pajėgos turėtų
būti Rusijos atgrasymo ašis. Tiesa, al-
janso generolų teigimu, šios pajėgos
būtų itin pažeidžiamos, jei tektų ginti
Lenkiją ir Baltijos valstybes.

Rusijos karinių pajėgų stiprinimas
ir technikos permetimas į Kaliningra-
dą reiškia, kad NATO greitojo reagavi-

mo pajėgos gali tiesiog būti atkirstos.
NATO viršūnių susitikimo Var-

šuvoje metu turėtų būti susitarta ne tik
dėl atgrasymo, bet ir dėl teritorinės gy-
nybos priemonių. Tai parodo, kad
NATO rūpestis dėl galimo Rusijos puo-
limo nėra tik teorinis.

Viena iš žymiausių gynybos prie-
monių – keturių batalionų dislokavi-
mas Lenkijoje ir Baltijos valstybėse.
Vis dėlto, greitojo reagavimo pajėgos iš-
liks pagrindine jėga, jei NATO prireiks
staigaus atsako.

Didžiausią pavojų kelia tai, kad
Rusija naudojasi Kaliningrado sritimi
kaip karinės galios kaupimo erdve.

Baus griežčiau už maisto klastojimą

Renkami parašai prieš Astravo AE

Renkamas Lietuvos metų medis

Užpultas Rusijos opozicijos vadovas

IS prarado didžiules teritorijas

Daugėja ES norinčių pasilikti britų

„Pfizer” preparatai – gyvybei, ne mirčiai 

Nyderlanduose leista pasinaudoti eutanazija

Su ambasadore aptarti saugumo klausimai.         Lrv.lt nuotr.

Rusijos opozicijos vadovas dažnai užpuolamas.
Lionheartslair.com nuotr.
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Finansų ministerija siūlo sujungti
lošimų automatus į vieną tinklą. Taip
esą būtų efektyviau vykdoma duome-
nų apskaita bei kontrolė. Lošimų ir žai-
dimų asociacija tokį siūlymą griežtai
pasmerkė.

Asociacijai nepriklausantys salo-
nų savininkai tokį Finansų ministe-
rijos siūlymą palaiko.

Finansų ministerija siekia įdieg-
ti elektroninę lošimų automatų duo-
menų valdymo sistemą, į kurią būtų
sujungti visi šalyje veikiantys lošimų
automatai. 

Tačiau Nacionalinė žaidimų ir lo-

šimų asociacija, kuriai priklauso trys
automatų salonų tinklai, užimantys di-
džiąją rinkos dalį, griežtai smerkia
tokį siūlymą. Anot asociacijos, jei įsta-
tymas būtų priimtas, jie turėtų at-
naujinti visus turimus aparatus, įdieg-
ti naują programinę įrangą. Tai kai-
nuotų  daugiau  kaip  20 milijonų eu-
rų.

Tuo metu antrąją vietą rinkoje
užimančio lošimų automatų salonų
tinklo atstovai sako tokiam siūlymui
neprieštaraujantys, nors jie taip pat pa-
tirtų papildomų išlaidų.

BNS

Benzino kainos JAV šią
vasarą, kaip manoma, bus
mažiausios nuo 2004 metų,
prognozuoja JAV energeti-
kos departamento Energeti-
kos informacijos administ-
racija (EIA).

Prognozuojama, kad
benzino kainos degalinėse
šią vasarą sudarys viduti-
niškai 2,04 JAV dolerio už ga-
loną. 2015 metų vasarą vi-
durkis siekė 2,63 JAV dolerio,
o 2014 metų vasarą – 3,59
JAV dolerio.

Vidutinė WTI rūšies naftos kaina
šią vasarą sudarys 34,6 JAV dolerio už
barelį ir bus maždaug 29 proc. mažes-
nė negu pernai bei maždaug 63 proc.
mažesnė negu 2014 metais.

Benzino paklausa vasarą turėtų
pasiekti rekordinį lygį.

„Dėl mažų kainų degalinėse ir be-
sitęsiančio užimtumo augimo bus dau-

giau vairuojama, taigi benzino pa-
klausa šią vasarą turėtų būti rekor-
diškai didelė”, – pareiškė EIA vadovas
A. Sieminski.

Pasak A. Sieminski, šiemet, paly-
ginti su 2015 metais, bus galima su-
taupyti maždaug 350 JAV dolerių.

BNS

Vokiečių moksli-
ninkai ieško būdų, kaip
išgelbėti milijonus viš-
čiukų nuo mirties vos
tik jiems išsiritus iš
kiaušinio. Ką tik išsiri-
tę viščiukai yra pa-
smerkti tik todėl, kad
yra vyriškos lyties, o
gaidžiukai paukštinin-
kystės srityje iš esmės
laikomi beverčiais: jie
nededa kiaušinių, o ir jų
mėsa nėra tokia populiari. 

Todėl vos išsiritę vyriškos lyties
viščiukai yra sunaikinami. Dažniausiai
jie mechaniškai susmulkinami gyvi ir
naudojami kaip pašaras gyvuliams. 

Suburtoji mokslininkų komanda
ieško būdų užkirsti kelią tokiam ma-
siniam vyriškos lyties viščiukų naiki-
nimui nustatant viščiuko lytį dar kiau-
šinyje. 

Komanda jau kelerius metus to-

bulina programą ir sako, kad dabar viš-
čiuko lyties nustatymo tikslumas yra 95
proc. Taigi, nustačius, kad kiaušinyje
yra vyriškos lyties embrionas, jis būtų
sunaikinamas viščiukui dar neišsiritus. 

Jei nebus rasta, kur panaudoti ne-
pageidaujamus „vyriškos lyties kiau-
šinius”, iš jų bus gaminamas pašaras
žuvims ar jie bus naudojami šampūno
gamybai.

BNS

Jeigu birželį vyksiančio referen-
dumo metu Didžioji Britanija balsuos
už pasitraukimą iš Europos Sąjungos
(ES), kai kurie JAV bankai gali atsi-
sakyti savo veiklos Europoje. 

Penki didieji JAV bankai iš viso
Londone turi apie 40 tūkst. darbuoto-
jų, tai daugiau nei kitose Europos
valstybėse kartu sudėjus. Finansų ins-
titucijos naudojasi ES galiojančiu re-
žimu, leidžiančiu joms iš būstinių

Londone savo paslaugas siūlyti ir ki-
toms Europos šalims.

Jeigu tektų pertvarkyti savo veik-
lą ir steigti naujus padalinius žemy-
ninėje Europos dalyje – tokį scenarijų
bankai vadina vienu blogiausių, – tai
JAV  bankams taptų per brangu, tek-
tų rimtai  apsvarstyti  savo veiklos  ES
ateitį.

BNS

JAV bankai baiminasi dėl veiklos Europoje

Lošimų automatus jungs į vieną tinklą

Benzino kainos JAV vasarą – rekordiškai mažos

Kaip atskirti kiaušinių lytį

VERSLO n AUJIEnOS

Nauja Hinkley atominė jėgainė,
planuojama statyti Jungtinės
Karalystės pietvakariuose, So-

merseto grafystėje, bus brangiausias
objektas žemėje. „Optimistiškai spė-
jant, jos statybos kainuos 24 mlrd.
GBP”, – mano žaliųjų judėjimo „Green
peace” atstovai.

Su projektu dirbantys ekspertai
teigia, kad neįmanoma iš anksto pa-
sakyti galutinės sumos, kurios pri-
reiks norint pradėti ir užbaigti šias mil-
žiniškas statybas. Tikėtina, kad skai-
čiai gali dar labiau išaugti. Net jei
kalbėtume tik apie statybos išlaidas,
kaina vis tiek didelė – 18 mlrd. GBP.

Už šią sumą būtų galima „paso-
dinti” mažą miškelį iš „Al Burj Halif”
– tai aukščiausias pasaulio pastatas Du-
bajuje, kurio vertė – 1,5 mlrd. USD.
Arba nutiesti 70 mylių ilgio dalelių
greitintuvą. Toks didysis hadronų prie-
špriešinių srautų greitintuvas, pasta-
tytas šalia Prancūzijos ir Šveicarijos
sienos, kainuotų tik 4 mlrd. GBP.

Kodėl Hinkley atominė jėgainė
bus tokia brangi

Pasak Steven Thomas, University
of  Greenwich energetikos ir politikos
katedros mokslininko, atominės elekt-
rinės yra sudėtingiausiai įrengiamos
ir paruošiamos darbui, todėl jos – to-
kios brangios.

Palyginimui, Didžiosios Britanijos
atominė elektrinė „Sizewell B”, baigta
statyti 1995 m., kainavo 2,3 mlrd.
GBP arba 4,1 mlrd. GBP, jei medžiagos
būtų perkamos šių dienų kainomis.

Brangiausias tiltas

Brangiausiai kada nors pastatytas
tiltas kabo virš San Francisco įlankos
Californijos valstijoje ir jungia du
Amerikos miestus: Oklandą ir San
Franciscą. Garsusis The Golden Gate
Bridge suprojektuotas taip, kad atlai-
kytų stipriausius žemės drebėjimus,
kuriuos prognozuoja seismologai per
ateinančius 1 500 metų. Tiltas kainavo
4,5 mlrd. GBP.

Gizos piramidės

Tinkamai įvertinti objekto statybų
sąnaudas, kai šis pastatytas prieš 4 500
metų, labai sunku. 2012-aisiais ap-
skaičiuota, kad Gizos piramidės sta-
tyba dabar kainuotų nuo 750 iki 900 mi-
lijonų GBP.

500 mln. būtų skirti akmens plokš-
tėms. Už 12 kranų tektų pakloti 40
mln. GBP. Statybose užtektų įdarbinti
600 žmonių. Originaliai piramidei pa-
statyti tuo metu prireikė 20.000 vergų.

Du dešimtmečius piramidę ver-
gai statė po 4 mėn. per metus, tuo
metu, kai per kasmetinį potvynį Nilas
užliedavo jų dirbamus laukus. Su-

skaičiavus piramidės statybai skirtą
laiką, kiekvienas darbininkas šiam
monumentaliam paminklui atidavė 53
savo gyvenimo metus.

Remiantis dabartiniu Egipto mi-
nimaliu darbo užmokesčiu, bendra
darbo jėgos kaina būtų 305 mln. GBP.

Vergai per dieną užsidirbdavo po
10 riekių duonos ir ąsotį alaus.

Archeologiniai atradimai perša
nuomonę, kad piramidės statybininkai
gaudavo mėsos ir žuvies, o štai šių die-
nų Egipte 10 riekių duonos, skardinė
kolos ir porcija jautienos arba žuvies
kainuoja apie 4 svarus.

Faraonui žaliava nekainavo – tiek
jo rūmai, tiek paprasti namai buvo sta-
tomi iš purvo plytų, – praktiškai be-
vertės žaliavos.

Tačiau 500 milijonų  už akmenį ir
305 milijonai už darbo jėgą niekaip ne-
gali lygintis su Hinkley atominės jė-
gainės projekto kaina.

Didžioji kinų siena

Didžioji kinų siena buvo dar di-
desnis projektas. Atžvelgiant į tai, kad
jos ilgis – 8 850 km, jos masė yra smar-
kiai didesnė už Gizos piramidę. Ar-
cheologai skaičiuoja, kad sienos kaina,
jei statytume šiandien, būtų kiek dau-
giau nei 300 mlrd. USD.

Grįžtant prie šių dienų, nei pa-
grindinis Jungtinės Karalystės oro
uostas, nei naujasis Londono geležin-
kelis ar didžiausia pasaulio mečetė
negali lygintis su Hinkley jėgaine.

Galimas jėgainės varžovas yra
Honkongo tarptautinis oro uostas, pa-
statytas 1998 m. ant dirbtinės salos. Jo
kaina tuomet siekė 13,7 mlrd. GBP, da-
bartinėmis kainomis tai būtų 20 mlrd.
GBP.

Gorgono terminalas Australijoje

Visus šiuos objektus užgožia Gor-
gono suskystintų gamtinių dujų ter-
minalas Australijoje, jo kaina 37 mlrd.
GBP. Tikėtina, kad vieną dieną bus per-
šokta ir ši kainų kartelė.

Galiausiai išvis nesvarbu, kad ir
koks būtų brangiausias objektas Že-
mėje, aukštai danguje yra kai kas, kas
užtemdo visus šiuos objektus, – tarp-
tautinė kosmoso stotis, kainavusi 100
mlrd. GBP.  

Vaida Daiginaitė, „Verslo žinios”

Brangiausi objektai Žemėje

Euro ir kitų valiutų santykiai (2016 metų gegužės 18 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,88 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,65 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,28 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,60 €

Dar neišsiritę gaidžiukai bus sunaudoti kosmetikoje ar pa-
šarams. Laikas.lt nuotr.

Šią vasarą bus galima pakeliauti daugiau.
„Facebook” nuotr.

Hinkley atominė jėgainė – brangiausias
objektas. Independent.co.uk nuotr.



Maistinės skaidulos – kas tai?

Maistinės skaidulos – tai augalinės
kilmės medžiagos, kurių žmogaus or-
ganizmas  nevirškina, bet jos yra bū-
tinos daugumai gyvybinių funkcijų.
Skaidulos padeda maistui judėti per
žarnyną, sugerdamos vandenį ir pa-
lengvindamos tuštinimąsi. Siūlomas
skaidulų kiekis  parai yra 25 gramai
moterims ir 38 gramai vyrams. Kaip
rodo tyrimai, žmonės suvartoja tik
pusę siūlomo skaidulų kiekio. Viduti-
niškai vienas Amerikos gyventojas
sunaudoja 17 gramų.

Skaidulos sudarytos iš nekrak-
molingų polisacharidų tokių, kaip
dekstrinas, inulinas, celiuliozė, pekti-
nai ir kitų.

Skaidulų rūšys

Pagal tirpumą vandenyje skaidu-
los skirstomos į dvi rūšis. Tai tirpios
vandenyje ir netirpios.

Tirpiųjų skaidulų daugiausiai yra
brokoliuose, briuselio kopūstuose, pu-
pelėse, špinatuose, obuoliuose, apelsi-
nuose, greipfrutuose, avižiniuose dribs-
niuose, vynuogėse, slyvose.

Netirpių skaidulų yra tamsiai žalio-
se lapinėse daržovėse, riešutuose, sėk-
lose, vaisių žievelėse, nemaltų kviečių
produktuose bei kviečių sėlenose.

Kuo naudingos maistinės 
skaidulos?

Tirpios skaidulos judėdamos per
virškinimo traktą yra paveikiamos
bakterijų, sugeria vandenį  ir pasida-
ro kaip želatina. Šios skaidulos regu-
liuoja cukraus kiekį, mažina blogojo
cholesterolio kiekį, apsaugo arterijas,
tuo pačiu apsaugo  nuo širdies krau-
jagyslių uždegimų. Skaidulos slopina
vidinius uždegiminius procesus, ska-
tinančius senėjimą.  Jos taip pat su-
teikia  pilnumo jausmą ir palaiko svei-
ką kūno svorį.

Netirpios skaidulos judėdamos
žarnynu nepasikeičia. Jos reguliuoja
žarnyno rūgščių šarmų pusiausvyrą
(pH), palaiko žarnyno sienelių susi-
traukinėjimą, apsaugo nuo vidurių
užkietėjimo, pagreitina toksinų paša-

linimą, neleidžia mikrobams išskirti
kenksmingas medžiagas, sukeliančias
žarnyno vėžį.

Netirpių skaidulų siūloma suvar-
toti tris kartus daugiau nei tirpių, ta-
čiau yra gerai tai, kad dauguma auga-
linės kilmės produktų turi abiejų tipų
skaidulas, todėl nereikia per daug
vargti, norint palaikyti tinkamą san-
tykį. Skaidulų kiekis vaisiuose ir dar-
žovėse yra nevienodas. Vidutinio dy-
džio apelsinas turi 3 gramus skaidulų;
obuolys ar kriaušė su žievele turi dau-
giau nei 5 gramus. Puodelis salotų
turi 1 gramą, puodelis lęšių ar skaldy-
tų žirnių – 16 gramų.

Jei  kasdien į valgiaraštį  įtrauk-
site 7–10 gramų skaidulų, pagerinsite
savijautą, sumažinsite tikimybę  su-
sirgti širdies ligomis bei vėžiniais su-
sirgimais net 9 proc.

Kodėl ir kiek mums 
reikia cinko?

Visi mes žinome apie mikroele-
mento cinko naudą.  Vos susirgę vir-
šutinių kvėpavimo takų susirgimais
tuoj griebiamės cinko pastilių, purš-
kiklių į nosį, cinko papildų.  Ar tai yra
saugu, ar gali būti ir neigiamas  cinko
poveikis, domisi   keli laikraščio skai-
tytojai. Į šį klausimą pabandysiu trum-
pai atsakyti.

Pastaruoju metu cinko papildų
vartojimas žymiai išaugo. Kaip žinome,
cinkas stiprina imuninę sistemą, todėl
jis ypač naudingas susirgus virusinė-
mis infekcijomis bei viršutinių kvė-
pavimo takų katarais. Cinkas yra  įvai-
rių medikamentų, mažinančių slogą,
kosulį, palengvinančių galvos skaus-
mą, sudedamoji dalis. 

Cinkas yra svarbus mikroele-
mentas, užtikrinantis svarbius gyvy-
binius procesus.  Jis dalyvauja DNR at-
statyme, skatina žaizdų gijimą, užtik-
rina skonį bei uoslę, yra atsakingas už
100-to enzimų veiklą. Nepakankamai
gaunant cinko, kas dažnai pasitaiko
silpnai išsivysčiusiose šalyse, stebi-
ma atminties, regėjimo, skonio suma-
žėjimas, sutrinka vaikų augimas, vys-
tosi viduriavimai, silpnėja imuninė
sistema. Tai iš tiesų yra naudingas
mikroelementas, tačiau problema yra
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SVEIKATA

Elona M. Vaišnienė, gyvenanti North Haven, CT, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų parama dar ilgam
išsaugos gimtąją kalbą išeivijoje.

Pijus Bielskus, gyvenantis Hinsdale, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiausius padėkos žodžius tariame
Jums.

Daina E. Kojelytė, gyvenanti Villa Park, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame
už suteiktą finansinę paramą.

Alicia M. Solienė, gyvenanti Juno Beach, FL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

Petras Pundys, gyvenantis East Greenwich, RI, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdi padėka už
paramą.

JUMS RŪPI
ta, kad žmonės galvoja, jei nedidelis
kiekis yra gerai, tai didesnis kiekis –
bus dar geriau. Todėl daugelis asmenų
vartoja cinko papildus, neatsižvelg-
dami į tai, kad dažnai vartojamuose vi-
taminuose jau  cinko yra pakankamai
(kartais net daugiau nei siūlomas kie-
kis),  o susirgę stengiasi jo vartoti dar
daugiau.

Per didelis cinko vartojimas, pa-
sak mokslininkų, tampa problema.
Siūlomas cinko kiekis parai yra 11 mg
vyrams ir 8 mg moterims. Studijos įro-
dė, kad keletą mėnesių vartojant 50 g
cinko per parą,  gali išsivystyti vario
nepakankamumas, kas nulemia ma-
žakraujystę, kaulų masės sumažėji-
mą, nervų pakenkimą bei kitas prob-
lemas. Varto jant 80–100 mg gali išsi-
vystyti negrįžtami pokyčiai. Padidin-
ti cinko kiekį  lengva, nes cinko papil -
duose, parduodamuose vaistinėse, yra
50 mg cinko, o čiulpiamose cinko pa-
stilėse yra 13 mg. Cinko mes gauname
su šiais  maisto produktais: 6 austrėse
yra 75 mg cinko, 3 oz virtos jautienos
porcijoje – 9 mg, puodelyje keptų pu-

pelių – 3 mg, sausuose pusryčiuose – 15
mg. Dauguma polivitaminų turi 15 mg.

Mokslininkai siūlo vengti purš-
kiklių į nosį,  kurių sudėtyje yra mik-
roelementas  cinkas. Buvo nustatyta,
kad ilgai vartojant homeopatinį purš-
kiklį Zicam į nosį, pastebėtas nosies
ner vo, apsprendžiančio  uoslę, pažei-
dimas.

Susirgus viršutinių kvėpavimo
takų katarais, čiulpiamos cinko pa-
stilės ženkliai palengvina ligos požy-
mius. Jas reikia pradėti vartoti vos tik
pajutus pirmuosius požymius.  Savai-
tę laiko vartoti cinko pastiles yra gana
saugu, tačiau nepatariama jų vartoti
visą gripo ir katarų sezoną.

Pastaruoju laiku kai kurios stu-
dijos siūlo vartoti cinko papildus su ne-
dideliu vario kiekiu, apsaugant orga-
nizmą nuo per didelio cinko kiekio. Ta-
čiau, mokslininkų teigimu, geriau-
sias būdas stiprinti organizmą – svei-
ka mityba ir pakankamas poilsis.

Paruošta remiantis: Chicago Tribune,
www. Mayoclinic.org, www.sveika.lt

Kuo naudingos maistinės skaidulos?
Laikraščio skaitytojui, kuris domisi, kas yra maistinės skaidulos,
atsako gyd. Ona Radzevičienė. 
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Kun. dr. prof. Kęstučio Trimako paskutinė knyga

,,mano pasaulėjautos kelionė”

Knygą sudaro trys dalys: 1. kun. Trimako parašyti tekstai apie savo jau-
nų dienų patirtį; 2. jaunystės dienoraščiai iš karo pabėgėlių stovyklų
Vokietijoje; 3. atsiminimai apie autorių – su juo bendravusių, dirbusių
asmenų įžvalgos. Knyga išleista kun. Trimako testamento paskirtomis
lėšomis.
Knyga parduodama ,,Drauge”. Jos kaina – 30 dol. (be per -
siun timo išlaidų). Visos surinktos lėšos bus per siųstos į Lietuvą, į kan-

kinės Adelės Dirsytės fondą. 

D R A U G A S  – 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0

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
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

Pyragus namie kepti verta. Visų pirma dėl to, kad pirktiniuo-
se saldumynuose daug cukraus, dažnai yra ir konservantų, da-
žiklių bei kitų nepageidaujamų priedų. Kepdami patys žinote,
iš ko susideda jūsų pyragas. Taigi, naminis kepinys – ir skaniau,
ir sveikau, ir pigiau. Be to, tai – labai paprasta! Pabandykite.

Pyragas su morkomis

Reikės:
500 g (1 svaro) morkų
2 kiaušinių
1 puodelio cukraus
1/2 puodelio alyvuogių aliejaus
2 1/2 puodelio miltų
1 arb. šaukštelio (kupino) kepimo
miltelių
2 arb. šaukštelių meduoliams
skirtų prieskonių mišinio (cina-
mono, gvazdikėlių, muskato rie-
šuto, kardamono)
druskos
cukraus pudros pyrago paviršiui
pabarstyti
sviesto kepimo formai ištepti

Morkas nuskųsti, nuplauti ir su-
tarkuoti bulvine tarka.

Kiaušinius išplakti su cukrumi,
įpilti aliejų ir vėl išplakti. Miltus su-
maišyti su kepimo milteliais, žiups-
neliu druskos ir prieskoniais.

Į miltus supilti kiaušinio plakinį,
išmaišyti iki vientisos masės. Į gautą
tešlą sudėti tarkuotas morkas ir viską
gerai išmaišyti.

Kepimo formą iškloti kepimo po-
pieriumi, ištepti sviestu, supilti tešlą,
išlyginti jos paviršių ir dėti į iš anks-
to iki 180˚C (350 F) įkaitintą orkaitę.
Kepti apie 50 minučių – kol gražiai ap-
skrus.

Patiekti ataušinus iki kambario
temperatūros apibarsčius cukraus
pudra.

ĮvAIRūS

n  Moteris, turinti medicininį išsilavinimą, pa-
sišventusi ligonių ir senų žmonių priežiūrai,
turi automobilį, legali, ieško darbo. Gali dirb-
ti Čikagoje ir jos priemiesčiuose. 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, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
galiais. Tel. 773-940-5264.

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

n  Vyras ieško žmonių priežiūros darbo pa-
keitimų. Tel. 773-757-9666.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis. Gali pa-

keisti bet kurią savaitės dieną. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 773-640-3559

n   Medikė ieško senų žmonių priežiūros dar-
bo IN, MI, IL valstijose. Patirtis, rekomenda-
cijos, gali išleisti atostogų. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 773-280-3421.

n  Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo. Gali gyventi kartu, vairuoja, turi
rekomendacijas. Gali dirbti bet kurioje vals-
tijoje. Tel. 847-281-6659.

n  Moteris ieško senelių priežiūros darbo tris
ar  keturias  valandas per dieną.  Tel.  773-387-
7232.

n  Vyras ieško žmonių priežiūros darbo. Gali
pakeisti tik savaitgaliais.  Tel. 773-600-2887
arba 773-387-7232.

n Moteris  ieško  žmonių   priežiūros darbo
su gyvenimu, ar grįžimu, ar savaitgaliais.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-712-5906.

Dovanoju du oro vėsintuvus. Tel. 773-387-7232

Pyragas su šaldytomis arba
šviežiomis vyšniomis

Reikės:
150 g (5,3 oz) sviesto 
180 g (6,5 oz) migdolų 
90 g (3,2 oz) pistacijų 
150 g (5.3 oz) kokoso drož-
lių 
2 valg. šaukštų miltų
1/2 puodelio cukraus
3 kiaušinių
1 arb. šaukštelio (kupino)
kepimo miltelių
2 puodelių vyšnių be kau-
liukų (jeigu šaldytos – jas
atitirpinti)
sviesto kepimo formai iš-
tepti 

Puodelyje ant nedidelės ug-
nies ištirpinti sviestą.

Dubenyje migdolus ir pusę
kiekio pistacijų susmulkinti ne-
dideliais gabaliukais.

Į riešutus supilti kokoso drož-
les ir miltus, sumaišytus su kepi-
mo milteliais.

Kiaušinius išplakti su cuk-
rumi iki purumo ir supilti į sau-
sus produktus. Viską išmaišyti.
Tuomet vis maišant tešlą nedide-
le srovele supilti ištirpintą svies-
tą. 

Kepimo formą (apvalią, su
nuimamais kraštais) iškloti ke-
pimo popieriumi ir ištepti sviestu.
Jos dugną ir šonus iš išorės ap-
sukti dviguba folija, kad kepant
neišbėgtų skystis.

Orkaitę įkaitinti iki 190˚C (375
F).

Vyšnias (jei buvo šaldytos,
kartu su tirpstant susidariusiu
skysčiu) supilti į kepimo formą.
Ant viršaus uždėti tešlą ir pa-
barstyti likusiomis pistacijomis,
sukapotomis šiek tiek stambiau.
Galima naudoti ir sūdytas pista-
cijas – suteiks pyragui įdomų sko-
nį.

Kepti 35–40 min.

Skanaus!
Jūsų Indrė

http://draugokalendorius.org
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PO DIEVO SPARnU

RENATA ŽIŪKAITĖ

Pastaraisiais metais br. Benedik tas ma-
tomas ir girdimas kaip užsidegęs onko-
loginėmis ligomis sergančiųjų globėjas
ir draugas. Tačiau kažkada jo gyvenimo
kelias buvo pasukęs ir į Vidurinę Aziją, o
jaunystės dienomis pėsčiomis, „autos-
topu” ir traukiniais pasiekti atokieji Tian
Šanio, Pamyro kalnai. Buvęs pranciškonų
provincijolas kun. Benediktas Jurčys,
OFM sutiko pasidalinti su „Draugo” skai-
tytojais savo tikėjimo ir pašaukimo isto-
rija, tais neįtikėtinais keliais, kuriais Die-
vas jį vedė.

– Kun. Benediktai, kaip prasidėjo Jūsų
tikėjimo kelionė?

Gyvenimo galutinis tikslas yra
mąstyti, rinktis, gyventi kaip Jėzus, o
ne taip,  kaip aš noriu. Ačiū Dievui, tai
suvokiau jaunas, kad mano išgany-
mui maža naudos, kad Kristus gyvena
Pauliaus širdyje. Mano išganymui rei-
kia, kad Kristus gyventų manyje. Tad
visą savo gyvenimą pašvenčiau sam-
būviui su Kristumi. 

Aš gimiau Klaipėdoje 1952 metais
ir nuo pat vaikystės mane formavo
antimilitaristinė dvasia. Priešais mūsų
namą Lelijų gatvėje buvo tankų gar-
nizonas ir kiekvieną rytą mes vaikai
girdėdavome tankų gausmą. Tad nuo
pat vaikystės esu tikras antimilitaris-
tas. Gyvenau labai keistoje aplinkoje –
mūsų kaimynai buvo čigonai, sentikiai,
rusai. Ir būdamas 14 metų mamos pa-
klausiau: „Kur Dievas?” Ir kiekvie-
nas iš jūsų matyt buvote tokioje situa-
cijoje, kai širdis klykė, šaukė: ,,Kur Die-
vas?”  Juk pasaulyje matome tiek blo-
gio, tiek neteisybės. Ir mama pasakė la-
bai paprastą sakinį: „Daryk gerus dar-
bus ir sutiksi Dievą.” Atsimenu, su
draugu išvažiavome  prie Minijos nak-
tinei žūklei ir apsistojome vienkie-
myje pas tokią senyvą močiutę liute-
ronę. Mes sutvarkėme močiutės na-
mus, kiemą ir prieš išvažiuojant ji
mums padovanojo seną gotikiniu šrif-
tu spausdintą Karaliaučiuje Bibliją. Ir
aš 14-metis iš žvejybos grįžau su Biblija.
Pasidedu ant stalo ir visa šeima nus-
tebusi – kas čia dabar. Tėvas turėjo
daug pažįstamų kunigų, nes jis kuni-
gams siūdavo sutanas. Ir  štai po žve-
jybos aš pradedu  skaityti Bibliją, ban-
dau  perprasti tą gotikinį šriftą. Klai-
pėdos klebonas manęs klausia: „Ką
čia veiki?” Atsakau: „Skaitau Bibliją”.
O Jis: „O kam tau reikia?”   Kai išgirsti
iš kunigo lūpų – kam tau Biblija, atsi-
randa labai daug klausimų, o tau tik-
tai 14-iolika metų. 

– O kaip Jumyse pabudo pašaukimas
būti kunigu?

– Klaipėdoje mes buvome ,,gėlių
vaikai”.  Po Romo Kalantos susidegi-
nimo prasidėjo hipių persekiojimas.
Mus negailestingai medžiodavo skve-
ruose, parkuose, gatvėje – tiek Palan-
goje, tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje. Pa-
gauna – iškerpa pluoštą plaukų, su-
plėšo džinsus. Tokioje dvasioje mes
kaip apaštalai iš vieno miesto riedėjo-
me į kitą. Jauni gražūs vaikinai va-
žiuoja be bilieto traukiniais per visą Ta-

kun. B. jurčys, OFm:
Iki pat šiandien esu „hipis pacifistas”

rybų Sąjungą iki Kaukazo, iki Pamyro
kalnų. Tose kelionėse mes visi  keistai
brendome. Vienos kelionės metu  mes
išėjome su draugais į Pamyro kalnus ir
galvojome, kad ten apsigyvensime. Pa-
myro kalnuose susitikau su Odesos ir
Volgos vokiečiais, apie kuriuos aš nie-
ko nebuvau girdėjęs. Po pokalbio  jie
sako man: „Tu įdomus žmogus. Būtų
gerai, kad taptum kunigu ir atvažiuo-
tum pas mus.”  Kitame kišlake vėl su-
sitinku su vokiečiais ir  jie taip pat  pa-
žada melstis, kad aš galėčiau atva-
žiuoti pas juos dirbti kunigu. Kalnuo-
se mes visi buvome pagauti dvasios ir
išsiskyrėme. Ėjau kartą per aukštą
perėją ir įkritau į sniego duobę. Gal-
voju – čia mano gyvenimo pabaiga. Kai
man jau pasidarė šalta,  žiūriu – nusi-
leidžia virvė su mazgais. Tie mazgai
man priminė kažkada skaitytą vie-
nintelę religinę knygą apie šventąjį
Pranciškų. Tai buvo Modestas Griga-
liūnas – klaipėdietis. 

– Ar ištesėjote savo pažadą  vokiečių
tremtiniams?

– Prieš įstojant į seminariją daug
metų draugavau su kunigu Bernardu
Talaišiu. Jis buvo mūsų šeimos drau-
gas. Įstojau į seminariją ir kiekvieną
dieną salėje stovėdavau ant galvos. Ne
todėl, kad būčiau jogas. Tiesiog norė-
josi gyventi visiškai kitaip, nei buvo ten
diegiama. Klierikai gyveno nuolati-
nėje baimėje. Ir aš mąsčiau – jei besi-
mokydamas seminarijoje penkis metus
bijosiu, tai būsiu profesionalus bailys.
Kažkurie klierikai mane įskundė se-
minarijos vadovybei, ir vieną gražų va-
karą man stovint ant galvos įeina se-
minarijos vicerektorius, dvasios tė-
vas ir prefektas. Kitą dieną suabejojau
savo pašaukimu – gal man tikrai čia ne
vieta, bet vyskupas Michelevičius
mane padrąsino, kad aš turiu čia būti.
Seminarijoje susidraugavau su dva-
sios tėvu Steponu Brazdeikiu, kuris
buvo ypatingas. Aš jį labai pamilau.
Kartą aš jį pakviečiau: važiuojame į Ka-
ragandą aplankyti kunigo Albino
Dumbliausko. Mes nuvažiavome. Bu-
vau baigęs trečią kursą, uoliai mo-
kiausi vokiečių kalbą, prisiminiau vi-
sus Odesos ir Volgos vokiečius ir jų pa-
žadą melstis už mano pašaukimą būti

kunigu. Po metų dar kartą nuvažiavau
į Karagandą. Ir kai 1984 metais baigiau
seminariją, saugumas man pasakė:
„Tau vietos Lietuvoje nėra.”  Gal jie no-
rėjo įnešti į mano širdį sumaištį... Vie-
ninteliam vyskupui Antanui Vaičiui
tuomet  pasakiau: „Važiuosiu į misijas,
į Dušanbė.”   Ir per šventą Antaną at-
vykau į Tadžikijos sostinę. Važiavau
tuščiomis, nes nežinojau  kur važiuo-
ju, tik žinojau, kad yra vokiečių ben-
druomenės, kurios turbūt meldžiasi.
Jei vokietis pažadėjo, tai kaip ir že-
maitis, jis meldžiasi. Na ir pirmą va-
karą – atsimenu, buvo labai karšta –
stotyje nuėjau į restoraną ir pama-
čiau vaikiną, kuris atsisėdęs prie for-
tepijono pradėjo  skambinti. Supratau,
kad tai bus mano pirmoji pažintis. Jis
buvo labai geras žmogus, Odesos vo-
kietis, su kuriuo mes labai daug gerų
dalykų padarėme. Jis parašė labai
daug giesmių, kurias iki pat šiandien
katalikų bendruomenės  Rusijoje gie-
da. Visos tos giesmės gimė mūsų Du-
šanbės bendruomenėje. 

– Kaip pavyko kurti pirmąsias katali-
kiškas bendruomenes? Kaip Jus priėmė vie-
tiniai tadžikai?

– Seminarijoje klierikai mane pra-
vardžiuodavo Morka, nes buvau vege-
taras. Aš iki šiol nevalgau nei mėsos,
nei pieno produktų.  Kai atvažiavau į
Dušanbė, mano svoris buvo 60 kg., o po
to jis dar labiau nukrito. Man teko klau-
sytis išpažinčių ir dieną, ir naktį.
Žmonės 50 metų nebuvo matę  kunigo.
Visi labai troško išpažinties, palaimi-
nimo, šv.Mišių, komunijos. Mano svo-
ris tik krito, o bendruomenė augo tie-
siog valandomis. Mačiau, kad vienas
nepajėgsiu to darbo atlikti, todėl  po
dvejų metų pasikviečiau seminariją
baigusį Mykolą Letkauską. Jis taip
pat buvo pogrindinis pranciškonas.
Pakviečiau ir  šv. Jurgio bažnyčios
rektorių kun. Paulių  Bytautą. Pradė-
jau steigti bendruomenes ir Turkmė-
nijoje, ir Uzbekijoje, ir Kirgizijoje. Vo-
kiečių buvo daug, o taip pat lenkų, uk-
rainiečių. Evangelizacija vykdavo taip:
mes su vokietuku, kuris grojo gitara,
ateiname į turgų ir pradedame rusiškai
dainuoti. Aplink mus sustoja žmonės,
aš pasakau trumpą pamokslą ir pa-

kviečiu: jei jūs norite daugiau sužino-
ti apie Jėzų, ateikite ten ir ten. Kai žmo-
nės ateidavo, vykdavo katechezė, kal-
bėdavome apie įvairiausius dalykus ir
taip steigėsi nedidelės bendruomenės.
Man teko įdomus vaidmuo mokyti ta-
džikus „Tėve mūsų”, aiškinti  apie
Dievą. Turguje susirinkdavo ir milici-
ninkai, ir komunistai. Susėdame tarp
arbūzų, geriame  žalią arbatą ir  kal-
bame iki išnaktų. Aš juos mokiau
melstis. Mūsų bendruomenė  labai iš-
augo, net komunistai mus pamėgo.

Mūsų bendruomenė pirmoji So-
vietų Sąjungoje Eucharistiją šventė
„Versus populum”, t. y.  kunigui atsi-
gręžus veidu į žmones. Ši Viešpaties
puota mums buvo labai reikšminga, čia
nebuvo anoniminių bendruomenės na-
rių. Joje žmogus tikrąja žodžio prasme
šventė savo vertę. Mėgo mus lankyti ir
vietiniai tadžikai. Jiems buvo įdomu
pasiklausyti mūsų maldavimų, drauge
su mumis dalyvauti sekmadieninėje
agapėje.

Turėjau gražų citrinų sodą ir di-
džiulį gėlyną, kurį pats prižiūrėda-
vau, gėlėmis išpuošdavau bažnyčią.
Taip pat gėlių nunešdavau į ligoninę,
kur lankydavau Afganistano kare su-
žeistus kareivius. Drauge skaitėme
Šventąjį Raštą, rašydavau laiškus jų ar-
timiesiems. Iki šiandien visa savo sie-
los savastimi esu „hipis pacifistas”.
Nors saugumas „per gaidžio žingsnį”
mane nuolat sekė, ėmiausi protestuo-
ti prieš Dušambės cemento gamyklos
vadovus dėl jų nesiskaitymo su ekolo-
gija. Buvo tikrai ne kas. Nusipirkau
dviratį, užsidėjau respiratorių ir, vil-
kėdamas kunigo rūbus, kasdien po
pietų, mėnesį prieš šv. Pranciškaus
šventę, važinėjau netoli gamyklos, at-
kreipdamas į save dėmesį. Akcija buvo
sėkminga. Prisimenu net vieną straips-
nį, parašytą iškilaus komunisto, ku-
riame buvo „išaiškinta” žodžio Du-
šambė reikšmė: „Duša našėvo Bene-
dikta”. (,,Mūsų Benedikto siela” – rus.)

Gorbačiovo valdymo metu  vo-
kiečiai pradėjo vykti į tėvynę,  ir ta ga-
mykla nus tojo veikusi. Aš vėl atsidū-
riau saugumo akivaizdoje, bet kai jie
mane pamatė, numojo ranka: „Ką su
juo kalbėti, jis kaip Gandi.”  Mano vie-
ni kaulai buvo likę. 1989 metais išva-
žiavau. 

– Kokią žinią jūs norėtumėte perduo-
ti viso pasaulio lietuviams?

– Lietuva gali susivienyti ir, mums
šis vieningumo jausmas yra kaip nie-
kad reikalingas. Po daugelio metų ben-
dravimo su onkologiniais ligoniais, aš
patyriau, kad kiekviename žmoguje
yra tiek daug jėgos, tiek daug Dievo ma-
lonės, kad jis gali išeiti iš pačios sudė-
tingiausios situacijos, tik jis turi atrasti
tą Archimedo tašką, į kurį galėtų  at-
siremti. Ir šiandien norėčiau pakvies-
ti visame pasaulyje gyvenančius lie-
tuvius susivienyti. Lietuvoje tiek daug
sergančių diabetu, kraujagyslių ligo-
mis, alkoholizmu, tiek vaikučių, kurie
atskirti nuo tėvų. Mums reikia vie-
ningumo, kad Lietuva vėl prisikeltų ir
pasveiktų.  Nors mes gal atrodome ge-
rai, bet Lietuva serga. Tam turime su-
sivienyti Kristuje ir tokiu būdu prisi-
kelti, pasveikti. 

Brolis Benediktas Klaipėdoje. Asmeninio albumo nuotr.
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www.draugas.org/mirties.html

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

A † A
LINAS J. PAUŽUOLIS

Mirė 2016 m. gegužės 14  d., sulaukęs 59 metų. 
Gimė  1957 m. vasario 13 d., Chicago, IL.
Gyveno  Hanover Park, IL, anksčiau Marquette Park.
Nuliūdę liko:  žmona  Carrie  Rudd Paužuolienė; sūnus   An-

 ta nas,   sūnus   Dominic;  tėvas  Antanas Paužuolis; brolis Riman -
tas su žmona Patricia; brolis Algirdas su žmona Judy; dukterėčia
Lin dsey Bartlett su vyru Jacob, vaikai Emma ir Ellie; sūnėnas Ni-
cholas Paužuolis su žmona Gigi, vaikai Ashton ir Lilliana; sū nėnas
ir krikšto sūnus Thomas Paužuolis su žmona Nicole; krikšto sū-
nus Gianni Bandera; krikšto duktė Hayley Ellen Petkus; artimi
draugai Domenic Bandera su žmona Mary ir Donny Petkus bei kiti
giminės Lietuvoje.

Priklausė Lietuvos  Skautų organizacijai. 
A. a. Linas buvo sū nus  a. a. Emilijos  Vaitkevičiūtės. 
Velionis bus pašarvotas penktadienį,  gegužės   20 d. nuo  2 val.

p. p. iki 9 val. vakaro Petkus  Lemont  laidojimo na muose, 12 401
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. 

Atsisveikinimas vyks gegužės 21 d., šeštadie nį, 9 val. ryto Švč.
M. Marijos Gi mimo bažnyčioje, Marquette Park. 10 val. ryto bus
au kojamos šv. Mi šios. Po šv. Mišių a. a. Linas bus palaido tas Šv. Ka    -
zimiero kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti LSA Lituanicos tuntui arba Ra-
ko stovyklai.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvau -
ti lai dotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

kapų puošimo diena
memorial Day šiais metais įvyks

LIEtuvIų tAutInėSE kAPInėSE
LIthuAnIAn nAtIOnAL CEmEtERy

Gegužės 29 d., sekmadienį
Iškilmės prasidės 1 val. p. p. 

Kviečiame visus lietuvius ir jų draugus aplankyti 
Čikagos apylinkių  lietuviškas kapines  

bei dalyvauti šiose apeigose.

Šiais metais metais minėsime Prezidento Kazio Griniaus
150-ąsias gimimo metines. Dalyvaus Dariaus ir Gi rėno Post
271 nariai, šauliai, skautai ir kitų organizacijų ats to vai.

Pavaikščiokite po šias gražias kapines, 
aplankykite šeimos  narių, artimųjų, draugų 
bei žymių lietuvių amžinojo poilsio vietas.

Lietuvių Tautinės kapinės
Lithuanian National Cemetery

8201 S. Kean Avenue
Justice, IL 60458-1720

708-458-0638

Jau keletą metų Lituanistikos ty rimo ir studijų centras (LTSC) ben-
dradarbiauja su University of  Illinois at Chicago PLB Lituanistikos kat-
edra, vadovaujama prof. Giedriaus Su bačiaus. Universiteto studentai,

pasi rinkę lietuvių kultūros kursą, klausosi paskaitų apie Lietuvą, skaito
kny gas bei atlieka rašto darbus. Vie na iš pasirenkamų užduočių, kuria prof.
G. Subačius siekia supažindinti dažnai visai nelietuvišką jaunimą su lietu-
višku gyvenimu, yra talkininka vimas LTSC archyve. Kiekvieną semestrą su -
laukiame nemažai žingeidžių jaunuolių, kurie ateina savanoriauti. Šį se mes-
trą UIC studentai skenavo įvai rius dokumentus ir pagal metus su skirstė ren -
ginių programas. Jie, nors ir nesuprasdami lietuvių kalbos, ža vėjosi lietu-
viškų renginių gausa. Stu dentų dėmesį ypač patraukė senosios 1910–1940
metų lietuviškų renginių programos, kurių LTSC saugoma tikrai nemažai.
Šis Lituanistikos katedros ir LTSC bendradarbiavimas yra abipusiai naudin-
gas.

LTSC informacija ir nuotr. 

Čikagos lituanistinė mokykla kviečia 25-ąjį rugsėjį pasitikti kartu – jau
prasidėjo registracija 2016/2017 mokslo metams. Pas mus mokomi vaikai
nuo 3 iki 16 metų, per tą laiką jie išmoksta lietuviškai kalbėti, skaityti ir rašy-
ti; susipažįsta su mūsų tautos istorija, literatūra, geografija, papročiais ir tra-
dicijomis. Mokiniai dalyvauja skaitymo, rašinių, piešinių konkursuose, kartu
švenčiame mūsų tautos šventes, šokame, dainuojame, susirandame gerų
draugų. Silpnai lietuviškai kalbantys (mokyklinio amžiaus ir suaugusieji) pri-
imami į besimokančiųjų klasę. Sėkmingai baigusieji mokyklą gauna pažy-
mėjimą, kuris pripažįstamas Illinois valstijos gimnazijose, suteikiant užsie-
nio kalbos kreditus.

Mes esame įsikūrę 
Jaunimo centre, 5620 S Claremont Ave., Chicago, IL 60636.

Mokyklos direktorė – Laima Apanavičienė, el. paštas: laimaa@hotmail.com. 
Elektroninę registracijos formą ir informaciją apie mokėjimą rasite čia
http://www.cikagoslituanistinemokykla.org/Registracija.html .

Daugiau apie mus sužinosite apsilankę
https://www.facebook.com/CikagosLituanistineMokykla/?fref=ts
Prisijunkite prie mūsų, kartu saugokime ir puoselėkime lietuvybę! 

Mokyklos administracija

Lituanistikos katedros ir LTSC bendradarbiavimas

UIC studentės Dhara Gandhi ir Masumi Patel LTSC.  

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis



VILNIUS
A NEW DESTINATION
WHERE LIFE SCIENCE
TRENDSETTERS MEET
The largest life science event in the
Baltics and Nordic region

� Molecular medicine, biology, chemistry, biochemistry,
pharmaceuticals and biopharmaceuticals 

� Age-related diseases

� Regenerative medicine

� Technology transfer

� Preclinical and clinical trials

� Bio-banking

� Medical devices 

IN 2012 AND 2014: 
� MORE THAN 100 LECTURERS
� 1900 ATTENDEES FROM 40 COUNTRIES
� 30 INVESTOR-READY START-UPS
� INDUSTRY EXHIBITION: TOP 100 LITHUANIAN AND FOREIGN COMPANIES  

Why LITHUANIA?
� LITHUANIA IS ONE OF THE MOST INNOVATIVE HUBS and is becoming one of the top high tech 
innovation centers   in Europe

� LITHUANIA IS 10th IN THE WORLD IN RESEARCH AND DEVELOPMENT PERSONNEL per capita
� NUMEROUS DISCOVERIES POSITION LITHUANIA ON THE MAP for ambitious scientific endeavors
� LITHUANIA IS A WORLDWIDE LEADER IN EMPLOYEES PER CAPITA in the field of life sciences

JOIN OVER 1000 BUSINESS LEADERS, SCIENTISTS AND ENTREPRENEURS,  NETWORK AND MEET POTENTIAL PARTNERS
FORUM: - CONFERENCE – EXHIBITION – B2B PARTNERSHIP EVENT – START-UP SESSION – SOCIAL PROGRAMS

LITHUANIA  is hosting the bi-annual forum for the third year in a row
THE 2016 INTERNATIONAL FORUM WILL FOCUS ON:

LIETUVA LAUKIA JŪSŲ!


