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Lietuvių širdyse – rūpestis dėl Ukrainos
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Tikėjimas yra gyvenimo jėga. – L. Tolstoj
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ŠIAME NUMERYJE:

XVII Pietų Amerikos lietuvių
jaunimo suvažiavimas – 7 psl.

Amerika pakeitė gyvenimą – 
12 psl. 

Kijevas (ELTA) – Ankstų trečiadienio rytą polici-
ja atnaujino Kijevo Nepriklausomybės aikštėje susi-
rinkusių protestuotojų stovyklos puolimą, per susirė-
mimus žuvo mažiausiai 25 žmonės. 

Vidaus reikalų ministerijos atstovai patvirtino, kad
tarp aukų yra 9 policijos pareigūnai. BBC duomenimis
per riaušes nukentėjo 241 žmogus, įskaitant 79 polici-
ninkus ir 5 žurnalistus.

Įvykio vietoje protestuotojai į pareigūnus mėtė ak-
menis ir butelius su degiuoju skysčiu, policija atsakė
ašarinių dujų užtaisais ir guminėmis kulkomis bei van-
dens patrankomis. ,,Reuters” duomenimis, po kelių va-
landų sumaišties policijai pavyko užimti beveik pusę
aikštės ir keletą aukštų Prekybos sąjungos rūmuose.

Opozicijos vadovai ragino žmones pasilikti savo vietose.

Maskva: kalti ekstremistai ir Vakarai

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lav-
rovas trečiadienį pareiškė: 

,,Tai mėginimas įvykdyti valstybės perversmą.
Didelė dalis atsakomybės tenka opozicionieriams, ku-
rie nesutiko siekti kompromisų ir galiausiai neįsten-
gė įvykdyti to, dėl ko buvo susitarta. Negaliu nepasa-
kyti, kad atsakomybė tenka ir Vakarams, kurie skati-
na opoziciją imtis neteisėtų veiksmų, koketuoja su smo-
gikais, grasino ir tebegrasina Ukrainai sankcijomis”.

– 2 psl.

Daugiau nei 400 Lietuvos vals-
tybės atkūrimo minėjimo Was-
hingtone dalyvių vasario 18 dieną
renginį pradėjo tylos minute, skirta
pagerbti jos išvakarėse Kijeve žu-
vusias aukas.

Anot renginyje dalyvavusio
užsienio reikalų ministro Lino Lin-
kevičiaus, Lietuvai minint valsty-
bės atkūrimą, daugumos jos žmo-
nių mintyse ir širdyse – rūpestis
dėl Ukrainos ateities.

„Šiomis dienomis Kijevo gat-
vėse sprendžiama Ukrainos ateitis.
Reikalaujame Ukrainos vyriausybę
nedelsiant sustabdyti smurtą ir
kartu su opozicijos lyderiais sėsti
prie derybų stalo dėl naujos vy-
riausybės sudarymo ir konstituci-
nės reformos”, – šimtams renginyje
dalyvavusių JAV Kongreso narių,
aukštų administracijos pareigūnų,
diplomatų ir kitų garbių svečių
teigė ministras.

Už Lietuvos vardo garsinimą
ir indėlį į demokratines vertybes
jis Užsienio reikalų ministerijos
garbės ženklu „Lietuvos diplomati-
jos žvaigždė” apdovanojo Naciona-
linio demokratijos fondo prezi-
dentą Carl Gershman bei ilgametį

Vasario 19 d.: aukų skaičius Kijeve išaugo iki 25

Lietuvos garbės konsulą JAV Stanley
Balzeką.

C. Gershman aukščiausias mi-
nisterijos apdovanojimas įteiktas už
demokratinių institucijų Vidurio ir
Rytų Europoje stiprinimą, S. Balzekui
– už indėlį į Lietuvos kultūros paveldo
išsaugojimą ir puoselėjimą JAV, taip
pat nepaliaujamą filantropinę veiklą.

Lietuvos ambasados JAV komer-
cijos rūmuose organizuotame minė-
jime Lietuvą su Valstybės atkūrimo
diena be kitų garbingų svečių svei-

kino ir JAV komercijos sekretorius Er-
nest Moniz, renginyje dalyvavo Lietu-
vos ūkio ministras Evaldas Gustas.

Pasak Lietuvos ambasadoriaus
JAV Žygimanto Pavilionio, renginio
vieta simbolizuoja Lietuvos pirminin-
kavimo ES metu ir po jo nuolat pabrė-
žiamą transatlantinio suartėjimo pre-
kybos ir verslo srityje svarbą. Šiuo
metu vykstančios ES ir JAV derybos
dėl prekybos ir investicijų sutarties –
tiesiausias kelias į šį suartėjimą.

– 15 psl. 



Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas
Dimitrijus Peškovas pareiškė, kad dėl aukų ir
smurto protrūkio Ukrainoje visa kaltė tenka ekst-
remistams:

,,Jų veiksmai gali būti vertinami kaip bandy-
mas nuversti Ukrainos valdžią – kalbame apie pa-
statų grobimą ir bandymus gauti ginklų”. Rusijos
prezidento atstovas pranešė, kad V. Putinas lauks
kuo greitesnio ‘situacijos sureguliavimo’ ir pridūrė,
kad Ukrainos vyriausybė turi pati nuspręsti, ko-
kiomis priemonėmis tą padaryti”. 

Rusijos federacinės tarybos (aukštesniųjų Dū-
mos rūmų) tarptautinių reikalų komiteto vadovas
Michailas Margelovas pareiškė tikįs, kad trečia-
dienį Ukrainoje prasidėję smurtiniai veiksmai buvo
suplanuoti. Jo žodžiais, smurtinius veiksmus kursto
,,kazokų nusikaltėliai ir nacionalistinės jėgos”. ,,Po
trapių paliaubų Kijeve, Maidanas įgauna pagreitį
provincijose: Lvove, Ternopiluose, Ivano Fran-
kovske. Jie (protestuotojai) ten ne tik užima vy-
riausybinius pastatus, bet ir šturmuoja policijos
būstines, nuginkluoja ‘Berkut’ pareigūnus”, – kalbė -
jo M. Margelovas. 

ES svarstys galimybę imtis sankcijų

ES užsienio reikalų ministrai vasario 20 d. Bel-
gijos sostinėje apsvarstys galimybę imtis finansi-
nių ir vizų sankcijų prieš asmenis, atsakingus už

smurtą Ukrainoje. Tai trečiadienį pareiškė Euro-
pos Tarybos pirmininkas Herman Van Rompuy.

,,Europos Sąjunga reaguos į situacijos blogėji -
mą kryptingomis priemonėmis. Mūsų ministrai ES
Užsienio reikalų taryboje rytoj apsvarstys tam tik-
ras priemones, tokias kaip finansinių ir vizų sank-
ci jų įvedimas prieš as-
menis, atsakingus už
smurtą”, – pabrėžė H.
Van Rompuy.

ET pirmininkas sa -
vo pareiškime, nelauk-
damas, kol bus atliktas
ty rimas, apkaltino Uk-
rainos valdžią neadek-
vačiu jėgos naudojimu.
Jis taip pat paragino su-
silaikyti nuo smurto ,,vi-
sas konflikto šalis”. 

Tuo tarpu Tarptau-
tinis olimpinis komite-
tas neleido Ukrainos de-
legacijos nariams Sočio
žiemos olimpinėse žai-
dynėse ryšėti gedulo raiš-
 čių pagerbiant tautiečių, žuvusių per riaušes Ki-
jeve, atminimą. Tarptautinis olimpinis komitetas
priėmė šį sprendimą, vadovaudamasis Olimpine
chartija. 

Demonstracijos prieš prezidento Viktoro Janu-
kovyčiaus valdymą peraugo į smurtą antradienį, pra-

ėjus dienai po to, kai įsigaliojo amnestijos protestuo-
tojams įstatymas. Kelių šimtų demonstrantų grupė
užpuolė V. Janukovyčiaus partijos būstinę ir daužė
akmenimis pastato langus. Prieš tai riaušės kilo prie
parlamento. Demonstrantai ragino parlamentarus
balsuoti už 2004 metų Konstitucijos grąžinimą, kada
pagrindinės prezidento galios būtų perleistos parla-
mentui. 

Ukrainos vyriausybė paskelbė ultimatumą pro-
testuotojams. Opozicijos šalininkams duota laiko nu-

traukti smurtinius protestus. Priešingu atveju sau-
gumo pajėgos esą imsis rimtų priemonių smurtui su-
stabdyti.

Ukrainoje ketvirtadienį skelbiama gedulo
diena. Tokį įsaką pasirašė šalies prezidentas Vikto-
ras Janukovyčius.

lankyti šią mokyklą gali visi, kas tik
nori, nes socialiai remtiniems tereikia
mokėti pusę kainos (24,5 Lt mėnesiui),
važinėjimo išlaidos irgi pa dengiamos.
Tereikia tik instrumen to. Tačiau pra-
džiai puikiai galima apsieiti ir kitaip –
pasigroja mo kykloje.

Gražus straipsnis, bet ...Rotary
klu bui priklauso verslininkai. Terei kia
pasidomėti, kiek jie moka savo dar bi-
ninkams ir kiek pelno gauna pa tys, kad
praeitų noras gražiai pos trin gauti. Pa-
našu, kad jums tai ne įvei kia ma už-
duotis..

Tiesa, Marijampolės kolegija dėl
demografinių priežasčių  mažėja. Tai
ir pianinai yra vos ne savikaina iš par  -
duodami... Tiek tos paramos....

Gaila, kad reklamuojat ne pačią
gra žiausią veiklą.

Lina Lukšienė
Igliauka, Marijampolės savivaldybė

Linos Lukšienės laišką komentuoja Ma-
rijampolės Rotary klubo prezidentas Juo-
zupas Zimnickas

Marijampolės Rotary klubas bu vo
įkurtas 1995 metais ir nuo pat savo veik-
los pradžios vienu iš veiklos priorite-
tų numatė paramą tiems, ku riems ta
parama labiausiai reikalinga. Jau daug
metų klubas remia Ma rijampolės ko-
legijos studentus, kurie gerai mokosi,
bet sunkiai verčiasi – jiems kas mėne-

sį mokamos stipendijos. Per tuos metus
vien Marijampo lės ligoninė, įgyven-
dinant įvairius tarp tautinius Rotary
projektus, su lau kė paramos už maž-
daug 300 tūks tančių litų – už juos nu-
pirkta įvairios labai reikalingos me-
dicininės įrangos, kuria naudojasi visi
pacientai.

Pinigai paramai į Marijampolės
Ro tary fondą surenkami iš 2 procentų
gyventojų pajamų mokesčių ar as me-
ninių klubo narių ir jų šeimų na rių įna-
šų. Kiekvienas iš pianinų, kai navusių
po 300 litų, taip pat buvo nu pirktas iš
asmeninių pinigų. Tokiu bū du buvo pa-
remti gabūs vaikai, ku riems instru-
mentai buvo labai reika lingi ir juos iš-
ties pradžiugino. Šių vaikų sąrašą klu-
bui pateikė Mari jam  polės savivaldybės
administraci jos socialinių reikalų sky-
rius.

Marijampolės Rotary klubo na-
riai, tarp kurių 70 proc. sudaro tar-
nautojai, samdomi darbuotojai ir pen-
 sininkai, o 30 proc. – turintys savo
verslą, kuris yra varomoji jėga ir to-
liau tęs savo labdaringą veiklą, steng-
sis padėti sunkiau besiverčiantiems
žmonėms, daugiavaikėms šeimoms,
neįgaliesiems, tam skirdami ir savo pi-
nigus, ir savo laiką.  
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DAR VIENAS  ATSAKYMAS Į 
RASOS JUO ZAPAITYTĖS-KAPENIAK

LAIŠKĄ 
(,,Drau gas” ,  2014 m. vasario 8 d.)

Visiškai sutinku su gerb. laiško au-
torės pastebėjimais. 

5–10 klasės lietuvių kalbos ir lite-
 ratūros programos projekte litera tūros
kūriniai grupuojami pagal te mas. R.
Šepetys knyga ,,Tarp pilkų debesų” yra
ne privalomas, o pasiren ka mas kūrinys
7–8 klasės programos projekto temoje
,,Asmeninės patirties pa sakojimai –
sukrečiantys laiko liu dijimai” (žemiau
pateikiu visą prog ramos projekto
temą). D. Grinke vi čiū tės ,,Lietuviai
prie Laptevų jūros”, B. Sruogos ,,Die-
vų miškas” yra 11–12 klasės progra-
moje (XX a. vidurio ka tast ro fų litera-
tūra). Prašau atkreipti dėmesį, kad
programos projektas dar yra tobuli-
namas.

7–8  klasė
VII tema. Asmeninės patirties pasa-

kojimai – sukrečiantys laiko liu dijimai:
Jaunas žmogus ribinėse situacijose, jo
moralinės laikysenos, tvirtumo šalti-
niai. Dokumentinio pa sakojimo savi-
tumas, jo vertė. Žmo gui tenkantys is-
torinės tikrovės iššūkiai. Asmenybę
kuriančios patirtys: žmo niškumo pa-
mokos prievartos pasau ly je. Literatū-
rinė dokumentinio pasa kojimo in-
terpretacija.

Skaitomi ir analizuojami per pa-
mokas kūriniai: J. Ulinauskaitė Li-
 kimo išbandymai (ištrauka – skyrius
Lemtingi gyvenimo posūkiai); A. Frank
Dienoraštis, J. Aputis Šunelis alksnio
viršūnėje; Dobilė. 1954 metų naktį, G.
Morkūnas Iš nuomšiko gy venimo.

Rekomenduojami papildomi kū-
 ri niai: M. Katiliškis Išėjusiems ne grįž-
 ti, A. Suckeveris Iš Vilniaus geto (iš-
traukos – skyriai Devynmetis daili nin-
 kas, Dainininkė), J. Beilesas Judkė (iš-
trauka, p. 37–45), B. Pūkele vi čiūtė Aš-
tuoni lapai, R. Spalis Ant ribos, Re zis-
tencija, V. Juknaitė Ta riamas iš tam  sos,
G. Kanovičius Sap nas apie din gusią Je-
ruzalę, R. Šepe tys Tarp pil kų debesų, A.
Šlepikas Mano vardas – Marytė.

Lietuvių literatūros ir tauto sakos instituto 
direktoriaus pavaduotoja mokslo reika-
lams, humanitarinių mokslų dr., prof.

Aušra Mar tišiūtė-Linartienė

TIEK TOS PARAMOS

Buvo labai nemalonu skaityti
straips nį ,,Kalėdų svajonės išsipildy-
mas – savas pianinas” (,,Draugas”,
2014 m. gruodžio 28 d.)

Gyvename Marijampolės sav., esa-
 me socialiai remtini – paprastai kal-
bant – ubagai.

Jau dvi dukros lan ko Marijam po-
lės muzikos mokyklą. Beje, mokykla la-
bai puiki, pasišventę mokytojai, daug
puikių koncertų, graži veikla. Taigi,

Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus 
redakcija netaiso

LAIŠKAI

Vasario 19 d.: aukų skaičius Kijeve išaugo iki 25
Atkelta iš 1 psl.
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3DRAUGAS 2014 VASARIO 20, KETVIRTADIENIS

Dviejų nugarų
niekas neturi

V. Landsbergio kalba, pasakyta 
Vasario 16-tą iš Signatarų namų balkono

Sveiki, piliečiai pilėnai, 
Pilies gatvės brolija!

Sveikinu Jus, dar kartą čia susi-
rinkusius.

Nutariau pasidalyti mintimis apie
šachmatus ir dūmus.

Mano geroji žiniasklaida, jaučiu,
tuoj daro išvadą: tas Landsbergis jau
visai. Juk šachmatai ir dūmai neturi
nieko bendra.

Klystate, brangieji, labai daug
bendra. Prisimenu savo studentišką
jaunystę, kai daug vyresni stra tegi-
 niai partneriai prie languotos lentos
pūsdavo man į veidą „Belomor” dū mų
kamuolius, kad apsvaigęs, nebe įžvelg-
damas net vieno ėjimo į priekį, pada-
ryčiau kokią istorinę klaidą.

Išgrauš! – būdavo mano atsaky-
mas. Bet rūkyti nepradėjau.

Tačiau šiandien daugelis jau pa-
miršo, o mokykloje nė nebemoko, kas
tas „Belomor” kanalas ir jo ge ležinke-
lis tundroje, kur po kiekvienu pabė-
giu guli nukankintas vergas. To dėl pa-
sisekimo kai kuriose auditorijose su-
silaukia dainos: „Aš padarytas vergi-
joje”. Naujieji keisti patriotai dū sauja:
„Ilgu, ilgu man tarybų, šalin bjaurybę
Europą!” ir svaiginasi jau ne dūmais,
o referendūmais. Deja, į agitatorių ju-
desius įtraukta daug suklaidintų nuo-
širdžių žmonių, turbūt neskaičiusių
pono Juliaus teksto, kurį parėmė. Me-
nininkai, dvasinin kai... Jausmai dėl
tėvynės ima viršų, bet į tėvynę pa-
žvelkim ir iš proto po zicijų. Ir bent
pora ėjimų į priekį, ir nereikia pykti
ant klystančių.

Esam novatoriai. Lietuvoje stu-
miamas dar negirdėtas antieuropinis
referendūmas. Tokia jo esmė, tik sle-
piama apgavystėmis, pradedant nuo
tos, kai mūsų sąjungininkai euro pie-
čiai gudriai suplakami su vi so pasau-
lio „užsieniečiais”.

O jei kalbam sąžiningai apie eu-
ropiečius, tai valstybė užuot pa skel-
 busi „Tomui Ilvesui parduoti drau-
džiama!”, galėtų mandagiai naudotis
pirmumo teise. Pati pirkti. Po to – par-
duoti Ramūnui. Bet juk tikslas kitas.
Tikslas yra susipykti su Euro pos Są-
junga, o dar geriau, ką skelbia p. Šliu-
žas, išstoti iš jos. Putinas net Soči sap-
nuoja apie tokią Lietuvą.

Daug kalbantys apie žemę pa-
 miršta apie žemėlapį. Lyg mokyklų ne-
 lankę. O žemėlapis primintų – kur de-
mokratinė Europa, kur putininė Eu-
razija, tad ką toliau renkasi Lie tuva.
Nereikia Europos, tai krenti į Eura-
ziją. Atgal į narvą.

Daug kalbantys apie Tautą Di džią -
ja Raide savo siūlomais kūlvirs čiais
nebent paspartins realios tautos per-
sikraustymą kur geriau. O kaip ver-
tinti, kai tyčia arba iš neraštingumo
Petro sklypą vadina valstybės terito-
rija? Mat jeigu Petras parduos latviui,
tai Lietuva sumažės, o Latvija padi-
dės. Yra tuo patikėjusių. Gal auklytės
paaiškintų darželyje, jog demo kratinė
valstybė savo suverenios teritorijos
parduoti negali net vyriausybei no-
rint. Juolab – ūkininko Petro spren-
dimu, nes jis parduoda tik skly pą, ne
valstybės gabalą.

Vyresnieji gal atsimenate, kaip
univermage norėdami atsikratyti pre-
kių šlamštu sudarydavo „dovanų pa-
ketą”, kurį gali pirkti tik visą.

Dabar išrastas būdas, kaip teikti
piliečiams balsavimą „taip” arba „ne”
už keletą konstitucinių dalykų iš
karto. Tuo keliu einant, jūsų ir mū sų
greit lauks toks trijų sprendimų pake-
tas:

(1) Minimalų atlyginimą – dvi gu-
bai!

(2) Nacionalizuoti skandinavų
bankus, atkurti „Snorą”, parsikviesti
šokėją Romanovą.

(3) Gerbiant kultūros paveldą, su-
grąžinti Stalino paminklą į tradici nę
vietą Vilniuje prie geležinkelio stoties.

Arba ir toks paketas:
(1) Minimalų atlyginimą trigu bai!
(2) Atkurti „draugiškus san ty-

 kius”, kaip anie sako, su V. Putino va-
dovaujama Rusija.

(3) Tuo tikslu atšaukti 1992 metų
referendumą, dabar iš naujo nusta tant

pagal Kremliaus „pervyj banditskij”
Kanalą, kad Lietuva niekad ne buvo
Sovietų SSR okupuota, todėl jo kios ža-
los dėl nebūtos okupacijos ir nebuvu-
sių tremčių nepatyrė.

Žiūrėkit, piliečiai, panaši padė tis:
ankstesnį Lietuvos 2004 m. re fe ren-
 dumo sprendimą, kad stojame į Euro-
pos Sąjungą, dabar siūlo atšaukti
nauju tautos balsavimu: dešimt metų
pasinaudoję, atmetam stojimo sutartį!

Tik padaryk pradžią, ir eisim toli.
Petro sklypą, kurį jis norėtų parduoti

europiečiui susitardamas dėl kainos,
ir jei nevaržys Lietuvos įsta tyminiai
saugikliai, tik pavadink šven ta visa-
liaudine nuosavybe – ir viskas atro-
dys kitaip, jaudins, ir va rysim atgal į
būvį be privačios „bur žuazinės” nuo-
savybės. Brolį latvį pa vadinkim pra-
keiktu užsieniečiu, ku ris šiukštu ne-
gali įsigyti Petro sklypo ir jame užsi-
auginti maizės, – ir velniop tą latvį su
visais jo bjauriais eurais ir Europa!
Tai būtent gudru čių siūloma. Vienu
pabalsavimo ėji mu, be jokios analizės
į priekį, brauktume viską, ko pasiekę.
Gautume Europoje nebe sąjunginin-
kės, o „tre čiosios šalies” statusą lygiai
su Ru sija ir Gudija.

Ką apie mus tada pasakytų estai,
jau neseniai girdėjom, kai pagrasėm
blokuoti europinį Baltijos geležin ke -
lį. O ką tars broliai ukrainiečiai? Jie
pasišventę kovoja už savo teisę pasi-
 rinkti Europą. Mes lyg remiam, už jau-
čiam, bet patys užsimoję – kai kurie –
balsuoti prieš Europą! Ne vis kas joje
ir mane žavi, bet tai reikštų – už būvį
vakuume ir laukiančią Eura ziją, iš ku-
rios liūno atrodėm išsiver žę.

Savo televizijose matom aktualių
debatų: kaip apsaugoti mokyklas ir
vaikus nuo narkoverslininkų ir kitų
kriminalų skverbimosi? Kitur nevisp-
ročiai atsineša ginklą ir šaudo mo ky-
tojus, mokinius... Yra parengtas Lie-
tuvai mokyklų saugumo planas, bet
štai pinigų jam įgyvendinti nėra, gau-
sim nebent iš ES. Tą sako policija,
švietimas ir TV. Gudrūs referendumi-
ninkai tyli.

Kaip gelbėti griūvančias ligoni-
nes, kad jos nevirstų tik numarinimo
įstaigomis? Turim gerų progra mų,
sako ministras, gal padės Euro pa, ir
nebereikės balkiais ramstyti lubų.
Tikrai, pats laikas išstoti iš Euro pos
Sąjungos ir toliau ramstytis balkiais.

Nenustebčiau, jei antieuro pi niam
referendumui pavykus, išgirstume ir
tokių diagnozių iš nelemtojo Briuse-
lio: pasisiuskit su savo senom bran-
duolinėm atliekom. Nors dabar Euro-
pos biudžete numatėm jums gausiai
padėti, bet jeigu einat lauk, tai ir eikit,
ir eikit, ir eikit.

Ukrainiečiai vis dar žiūri į mus su
pavydu, ima Sąjūdžio pavyzdį, tai te-
gul p. Šliužas nuvažiuoja ten su Pu-
 tino propaganda, kad Europos Sąjun -
ga yra blogis. Ir apstulbę ukrainiečiai
gal susivoks, nepadarys klaidos, at-
 suks Europai nugarą. O ponai Panka
ir Šliužas atsiims Raudonosios žvaigž-
 dės ordinus iš paties kunigaikščio
Murzos rankų.

Taip klostytųsi, kadangi dviejų
nugarų niekas neturi; nusigręžę nuo
Europos šypsosimės ir lankstysimės
Kremliaus kurantams. Sakiau, žem-
valdžiai, pasižiūrėkite į žemėlapį. Rau-
donas kylis nuo Maskvos iki Ka raliau-
čiaus perkirstų Europos Są jungos
erdvę tarp Latvijos ir Lenki jos. Lietu-
vos vaidmuo taptų žiauriai istorinis.
Šioje vietoje, Pilies gatvėje, daugiau
mums nebūtų ko rinktis.

Todėl nemiegokime kaip išsigan-
 dęs draugas Vaigauskas, bet galvo-
 kime tam darbui skirta kūno dalimi –
galva. Tąsyk būsim atėję čia ne pas ku-
tinį kartą. Nesisvaiginkime žodeliais
ir būgneliais, išlikim blaivūs ir, jeigu
reiks, ramiu referendūmo boi ko tu ap-
ginkim europietišką Lietuvą. Yra ir
toks būdas gintis.

Toks bus ir Vasario 16-osios įpa-
 reigojimas: nepriklausomybė nuo šim-
tamečių carų, europinė kryptis ir de-
mokratija.

Su apvaizdos padėjimu nepames-
 kim kelio.

Alfa.lt

Dainiaus Labučio nuotr.
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Vasaris kupinas įvairių švenčių: kalendorinės žiemos vidurys, Šv. Valentino
diena ir Lietuvos Nepri klausomybės diena. Norėtųsi tikėti, kad žiema Rytų pa-
krantėje jau persi rito į antrą pusę, bet tenka ir suabe joti, – gal barsukas šiemet
pramigo ir neapsivertė ant kito šono? Pūga veja pūgą, sniego pusnys pūpso jau
aukš čiau tvorų, o šaltukas spaudžia taip, kad į lauką net nosies kišti nesinori.  Ma-
nau, kad šiemet kaip niekada lauk sime Užgavėnių ir iš visų plau čių vysime
žiemą: „Žiema, žiema, bėk iš kiemo!”

Tačiau šalta žiema negąsdina lie tuvių telkinių. Kaip juokavo bosto niš kiai, or-

ganizavę Nepriklausomy bės minėjimo šventę, juk neišsigandome sovietų
tankų, tai negi sniegas išgąsdins? Vasario 16-osios šventei pažymėti Lietuva
ruošė daugybę ren ginių. Apie vieną jų saulėtoje Flori doje – šiame numeryje, o
apie kitus pa pasakosime artimiausiu metu. Taip pat kviečiame paskaityti apie
Vlado Lašo, pasaulyje žinomo tikslių jų mokslų ir technologijų specialisto apsi-
lankymą New Yorke bei Balti mo rės lietuvių organizuojamą žaismin gą „kai mo
vakarušką”. Smagaus skai tymo ir, kaip visada, labai laukiame naujie nų iš jūsų vie-
tinių telki nių! Rašykite adresu: draugas.east.coast@gmail.com.

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

New York, NYBaltimore, MD

Senas tvartas... Žirgas žvengia...
Zosė gryčią šluoja... Ona krosnį
ku ria... Juozas lašinių paltį

raiko... Rai mis samanę pilsto... Ką
Jums tai primena? Taip, lietuvišką
kaimą! Mes pasiilgome kaimo ir vasa-
rio 22 d. va karą bandysime bent vienai
dienai jį perkelti į Baltimorės Lietuvių
na mus.

Pagrindiniai šio renginio suma-
 ny tojai – mūsų vyrai. Jie pamąstė, kad
kultūra – tai ne vien patriotinės šven-
tės ir politiniai minėjimai, ir suma nė,
kad retrospektyvinis kaimiškas vaiz-
delis turėtų būti savotiška atsva ra tam
tradiciniam patriotizmui. Sa tyrinę šio
renginio potekstę atspindi ir jo pava-
dinimas: „Kaime virto ąžuolai”. Ren-
ginio idėja – suburti tautie čius ne pa-
gal tradiciškai mus vienijančias ver-
tybes, bet tiesiog į papras tą ir kartu,
deja, prarastą, bet dar dau gelio at-
mintyje šmėžuojančią kas dienybę. Pa-
prastais, visų žinomais, bet netradici-
niais šventiniais patiekalais ir vaišė-
mis, kai visi linksmai trepsi ne pagal
nublizgintą ir įrašytą melodiją, o pa-
gal gyvą muzi ką ir kvatoja klausy-
dami juokingų istorijų, kai visi vienu
metu traukia iki skausmo visiems ge-
rai žinomą lietuvišką dainą.

Kad kaip įmanoma labiau būtų
galima atspindėti šią nuostalgišką
dvasią ir sugebėti kartu iš savęs ir
kitų draugiškai pasijuokti, žiūrovai
kviečiami apsirėdyti „kaimiečio” ap-

 ranga. Kaimietis šiuo atveju –  tai ne
tas tradicinis folklorinis personažas,
bet atsipalaidavęs tipas, kuriam ne-
 rūpi dideli politiniai, ekonominiai sie-
kiai ar samprata. Jo rūpesčiai ir už-
mojai labiau žemiški. Origina liau sios
aprangos savininko lauks apdovano-
jimas. 

Trauksime užstalės dainas, tryp-
sime pagal liaudiškos muzikos akor-
dus ir juoksimės! Daug ir iki ašarų
juoksimės! Kodėl? Nes mūsų vakaro-
 nės kviestinis svečias ne kas kitas, o
Lietuvos anekdotų karalius Raimun-
 das Šilanskas! Jis iš Lietuvos atskrai-
 dins gerą humoro saują! Būkit pasi-
 ruošę! Jei atsinešite pora sauskelnių,
mes suprasime kam jos skirtos, net
siūlytumėme tą padaryti! Lie tuviš kas,
gerai žinomas, bet primirštas dainas,
padės prisiminti grupės „Po liarizuoti
stiklai” atlikėjas Šarū nas Mačiulis. 

Nesinorėtų atskleisti daugiau ren-
ginio detalių, tebūnie tai visiems at-
ėjusiems svečiams maloni staigmena.
Tačiau pažadame – lietuviško kaimo
skonį, kvapą, vaizdą, garsą ir dvasią
tikrai pajusite!

Daiva Mėlingytė Gavrilčikas,
Bal timorės Lietuvių namų vedėja

Vytas Pakalniškis, 
Baltimorės Lietuvių namų direktorius ir

ren ginio organizatorius

Į lietuvių verslą investuoja 
Hollywoodo žvaigždė ir reperis

Kauno technologijos universitetas (KTU), Jacobs universitetas Bre-
mene, vykdomasis direktorius prestižinėje finansų bendrovėje „Goldman
Sachs”, nuosavas verslas „YPlan”, per metus pritraukęs 36,2 mln. litų in-
vesticijų. Tokia yra geometrine progresija į viršų šaunanti 32 metų Viktoro
Juciko karjeros kreivė.

2012 m. pabaigoje KTU absolventas  kartu  su  savo  draugu  ir  verslo
part neriu Ryčiu Vitkausku (29 m.), sukūrė išmaniesiems telefonams „iP-
hone” skirtą programėlę „YPlan” (liet. „Kam planuoti”), kuri pritraukė apie
4,4 mln. litų investicijų.

„YPlan” tikslas – pasiūlyti apie 10 paskutinės minutės pasiūlymų pra-
leisti vakarą Londone. Pigesnius bilietus į varžybas, koncertą, spektaklį,
klubą ar kitą renginį kreditinę banko kortelę turintis vartotojas įsigyja la-
bai greitai ir paprastai – keliais mygtukų paspaudimais.

Šiandien kompanijoje dirba apie 60 žmonių, „YPlan” galima naudotis
ir „Android” telefonais, programėlė turi daugiau nei pusę milijono varto-
to jų, verslas keliasi už Atlanto.

Įsitvirtinti NewYorke padeda pritrauktos beveik 32 mln. litų investici-
jos. Į kompaniją investavo ir Hollywoodo žvaigždė Ashton Kutcher, o spe-
cialiuoju patarėju tapo garsus dainininkas ir muzikos prodiuseris Pharrell
Williams, surengęs nedidelį pristatomąjį „YPlan” koncertą ir vakarėlį.

2013 m. „YPlan” buvo pripažinta geriausia Startuolių apdovanojimuose
Londone. Apie savo sėkmės istoriją kuriančius lietuvius daug pasakojo Di-
džiosios Britanijos, JAV ir, be abejo, Lietuvos žiniasklaidai. Lietuviai pra-
dedami lyginti su didelės pasaulinės sėkmės sulaukusiu verslininku Ilja
Laurs.                                                                                                                        ktu.lt

2014m. vasario 7 d. JAV Lietuvių Bendruomenės New Yorko apygardos
pirmininkas Algirdas Grybas bei New Yorko Lietuvių Bendruome-

nės verslininkai susitiko su Kauno technologijų universiteto Informatikos
mokslų daktaru, unikalių pasaulinių mokslinių projektų pradininku ir da-
 lyviu Vladu Lašu.

V. Lašas susitikimo dalyviams pa sakojo apie ką tik įvykusioje organizaci-
jos „Carbon War Room” sesijoje aptartą pažangą energijos gavybos srityje bei
sukuriamas galimybes, ypač žemo išsivystymo šalyse. Pavyz džiui, kai kuriose
Karibų salų šalyse naudojamos pasenusios dyzelinės energijos gavybos tech-

Vladas Lašas lankėsi New Yorke

Iš k.: Saulius Čerkasas, Algirdas Grybas, Mantas Tursa, Vladas Lašas, Viktoras Juci kas, Ma-
rius Griškonis, Simona Vit kauskienė, Audrius Masalskis.

Vienam vakarui 
kviečia į kaimo vakarušką

Baltimorės lietuviai rinksis į satyrinį „kaimišką” vakarą su gyva muzika ir linksmomis is-
torijomis.    Audrio Mališausko nuotr.
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MEČYS  ŠILKAITIS

Svarbiausios Lietuvos Ne pri-
 klausomybės dienos paminė-
jimas prasidėjo iškilmingo-

mis šv. Mišiomis Jėzaus vardo baž-
nyčioje, Gulfport,  FL. Šv. Mišias au-
kojo keturi kunigai: mon sinjoras
Algimantas Bartkus, Tėvas Augus-
tinas Simanavičius, OFM, dr. Matas
Čyvas ir kan. Ber nardas Talaišis. Su
vėliavomis dalyvavo vietinės Šaulių
organizacijos kuo pos nariai. Nedi-
delis chorelis gie dojo giesmes. Gau-
siai dalyvavo vietos ir mūsų apy-
linkėje atostogaujantys tautiečiai.
Pamaldos baigtos Lietuvos himnu.

Po pamaldų visi rinkosi į Lietu -
vių klubą – jis buvo perpildytas.
Klu bo pirm. Vida Meiluvienė pa-
sveikino susirinkusiuosius į minė-
jimą ir pa kvietė į sceną „Saulutės”
mokyklos moksleivius. Vėl buvo
sugiedoti himnai. Amerikos himną
savo sodriu balsu pradėjo LR garbės
konsulas Algimantas Karnavičius.
O Lietuvos himną, pritariant daly-
viams,  giedojo pirmų klasių moki-
nukai. Padėka mo kytojams ir tėve-
liams už kantrybę savo vaikus tai-
syklingai mokant tarti himno žo-
džius. Toliau jaunimas deklamavo,
skaitė rašinėlius ir net pašoko „Ke-
purinę”. Nepriklausomybės aktą
perskaitė Lituanistinės mokyklos
vedėja Jūratė Navickienė. Sveikini -
mus iš Lietuvos ir vietinės valdžios
atstovų lietuvių ir anglų kalbomis
perskaitė LR garbės konsulas Algi-
 mantas Karnavičius. Pagrindinis
kal bėtojas prof. Povilas Karoblis,
kuris šiuo metu lankosi pas savo, čia
studijuojančią dukrą, pateikė de-
šimt priežasčių „kodėl mes turime
minėti Vasario 16-ąją”. Buvo įdomūs
jo vertinimai ir išvados. Prof. Povi-
las Ka roblis yra išleidęs daug kny-
gų, pa rašęs šimtus straipsnių apie
lietuvių sportinius pasiekimus.

Po paskaitos visų laukė Angelės
Straukienės paruošti lietuviški pie-
 tūs. Užbaigti šventę Angelė Kar-
nienė pakvietė daina „Ten, kur su-
si renka lietuviai, ten turi būti ir dai-
 na”, – sakė ji. Jos sūnus, garbės
kon sulas, užtraukė „Ant kalno mū-
rai”. Po kelių sutartinių šventinė po-
pietė buvo baigta visiems dainuo-
jant  „Lie tuva brangi”.

West Palm Beach lietuviai išrinko naują valdybą

Vasario 2 d. LR garbės konsulate Palm Beach, FL įvyko ataskaitinis rin-
 kiminis JAV LB West Palm Beach apylinkės susirinkimas. Susirinkime

dalyvavo 25 nariai ir buvo išrinkta nauja valdyba: pirmininkė Jolita Dro man-
taitė, vicepirmininkė Nijolė Kupstas, sekretorė Laima Lileikienė Shea, iž-
dininkė Fausta Maass ir valdybos narės Renata Armalaitė bei In grida Bri-
di kytė Lomberg.

Laimos Lileikienės Shea info ir nuotr.

JAV LB West Palm Beach išrinktos naujos valdybos narės (iš kairės): Jolita Dromantaitė,
Renata Arma lai tė, Laima Lileikienė Shea, Nijolė Kups tas, Ingrida Bridikytė Lomberg ir
Fausta Maass.

nologijos, dėl kurių 1kWh gavybos
kaina siekia 1 JAV dolerį. Tuo tarpu
naudojant šiuolaikines technologijas,
švarios saulės energijos gavybos
kaina te sie kia vos 0.12–0.15 JAV dole-
rių.

Karštas diskusijas apie kvapą
gniaužiančias galimybes, kurias su-
 kuria šių laikų technologijos, keitė po-
kalbiai apie New Yorko Lietuvių Ben-
druomenę. New Yorko apygardos pir-
mininkas Algirdas Grybas supa žin-
dino V. Lašą su JAV Lietuvių Ben druo-
menės struktūra, apygardos ir apy lin-
kių veikla New Yorko valstijoje. A.
Grybas džiaugėsi, kad pastarai siais
metais prie organizacijos vis drąsiau
jungiasi ir jaunoji išeivijos karta, ne-
retai turinti puikų išsilavinimą bei
darbo patirties tarptautinėse kompa-
nijose. A. Grybas pakvietė V. La šą daž-
niau apsilankyti New Yorke ir vylėsi,
kad pavyks užmegzti akty ves nius ry-
šius su Lietuvos bei pa saulio šviesuo-
mene.

Susitikime taip pat dalyvavo „Mil-
lenium Partners” fondo investicinio
portfelio valdytojas Saulius Čerkasas,
konsultacinės agentūros „Oliver Wy-
man” stažuotojas Mantas Tursa, prog-
ramos „YPlan” įkūrėjas Viktoras Ju-
cikas, buvusi investicinio banko
„Goldman Sachs” analitikė, už prade-
dančiosios įmonės „Hailo” stra tegiją
ir naujų produktų vystymą at sakinga
vadybininkė Simona Vit kaus kienė,
teisinės firmos „White & Case LLP”
partneris Marius Griško nis, „YPlan”
programuotojas Aud rius Masalskis.

Vladas Lašas gerai žinomas pa-
 saulyje kaip novatoriškas tiksliųjų
mokslų ir technologijų specialistas, vi-
zionierius, moralaus ir visuomenei at-
skaitingo verslo šalininkas. 2009 m. V.
Lašas buvo vienas iš organizacijos
„Carbon War Room” įkūrėjų, tarp ku-
 rių yra ir seras Richard Branson. 2012
m. Business for Peace Founda tion
įteikė V. Lašui „Business for Peace”
apdovanojimą – aukščiausią įverti-
nimą taiką ir stabilumą skatinančio
verslo vadovui. V. Lašas taip pat žino-
mas kaip startuolių akceleratoriaus
„Cambridge Startup Accele ra tor
Springboard” įkūrėjas, žmonijos ap-
gyvendinimo Marse projekto „Mars
One” patarėjas, TED projekto globė-
jas. 

JAV LB New Yorko apygardos 
info ir nuotr.

,,Draugo” prenumeratoriai gali
skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio 

papildomo mokesčio. 
Pageidaujantys turėtų 

parašyti apie tai 
administracijai: 

administracija@draugas.org 
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.

Skaitykite 
,,Draugą” greičiau!

St. Petersburg,  FL

Vasario
16-oji

LR garbės konsulas Algimantas Karna -
vičius skaito sveikinimą.

,,Saulutės” mokiniai gieda Lietuvos himną. M. Šilkaičio nuotraukos

Smagu šokti ,,Kepurinę”.

Prof. Povilas Karoblis įteikia Klubo pirmininkei Vidai Meiluvienei naujausius sporto žur-
nalus.
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SKAUT YBĖS  KELIAS

Skautai kviečia visus į 
tradicinę Kaziuko mugę
sekmadienį, kovo 2 d., 2014 m.

9:00 v.r. Šv. Mišios

10:15 v.r. Atidarymas
Ritos Riškienės salėje

Pasaulio Lietuvių centre

Įvairūs prekybininkai, kavinė, 

Norintys prekiauti mugėje rašykite Edžiui:

eddieslivin@yahoo.com

LAISVĖS ODĖ
Mylita Nasvytienė

Tėvyne Lietuva, tu kraštas nu my lėtas,
esi tas tolimas miražas,
naktų svajonė nerami.
Tavo visas kančias ir skausmą nešu savo širdy!

Šiandien teskamba lakštingalos
pergalės daina.
O šimtmečių vargus ir ašaras,
nuplauna Baltijos puta!

Tėvyne, praeitim savo didžiuokis
semk išminties iš ainių savų.
Prabočiai garbės ir laisvės gies mę gieda
ir aš  Tavo laisve vėl tikiu!

Padėkos vainiką noriu Tau nu pinti
ir gintarėliais padabinti.
Tu laisvės troškimo – KANČIO SE – nepraradai
Išaušo pergalės laikai.

Vėl skamba dainos – džiugina lietuvio širdį.
Vėl žydi, kvepia žemčiūgų mė ly ni laukai.
Šia priesaika tegu prabočiai gir di:
„MES AMŽIAMS LIKSIM TAU, TĖVYNE,
IŠTIKIMI TAUTOS VAI KAI”.

Los Angeles Akademikų 
skautų  metinė šventė

FIL. V.V. VYTENIS VILKAS

Kiekvienais metais Los Angeles
Akademikų skautų filisterių
skyrius surengia metinę šven-

tę, skirtą pami nėti Akademikų skautų
įkūrimą Kau ne.  2013 m. lapkričio 10 d.
Aka de mikai skautai šventė 79-ąsias
meti nes. Šventė  prasidėjo Šv. Kazi mie-
ro baž nyčioje lietuviškomis šv. Mi šio-
 mis, kurių metu buvo  įneštos ASD ir
Korp! Vytis vėliavos. Šv. Mišias auko-
jo kun. Tomas Karinauskas. 

Po to šventė tęsėsi Brookside
Country Club patalpose Pasadena,  CA.
Susirinko gausus būrys dalyvių – 85
skautai akademikai ir svečiai.  Vėl
bu vo įneštos vėliavos ir sugiedoti Ame-
rikos ir Lietuvos himnai.  

Fil. Zita Rahabar sukvietė filiste-
 rius į rikiuotę trumpai sueigai, o  fil.
Auris Jarašūnas sukvietė senjorus ir
ASD nares į pasitarimą – vyko skyrių
narių rinkimai. Los Angeles filiste-
rių skyriaus pirmininku buvo išrink-
tas fil. Vytenis Vilkas, o pava duo toju –
fil. Dontas Empakeris. Į val dybą iš-
rinkti: fil. Albinas Sekas, sek retorius ir
Zita Kulišietė-Pollack, ASS iždininkė.
Senj. Aleksas Vilkas buvo išrinktas Los
Angeles Korp! Vytis pirmininku, Dia-
na Viskan tai tė – ASD pirmininkė.

Po skanių pietų fil. Vytenis Vil kas
pristatė šventės prelegentą, pul kininką
leitenantą dr. s.v. Arūną Ba nionį. Lie-
tuvos paštas Arūną ap do va nojo už Da-
riaus ir Girėno ,,Litua ni cos” transat-
lantinio skrydžio 80-čio jubiliejui su-
kurtą pašto ženklą.   Apie dr. Arūną Ba-
nionį jau anksčiau yra ra šęs laikraštis

„Draugas” bei „Skau tų aidas”. Arūnas
užaugo Los An ge les,  netoli Šv. Kazi-
miero bažnyčios ir mokyklos. Nuo vai-
kystės jis renka paš to ženklus ir domisi
aviacija. Arū   nas skautavo, tapo oro
skau tu,  vė liau – skautu vyčiu.  Baigęs
me dicinos mokslus, 1995 metais jis
įstojo į JAV karo aviaciją.  Banioniui
teko vertėjauti Lietuvos kariuomenei
taikos palaikymo pratybose, kurios
vy ko   Ft Polk, Louisia na.  2000 metais
išėjo į atsargą ir pasi rinko šeimos me  -
diciną. Arū nas su žmona Leslie au gina
tris vai kus ir gyvena mažame mieste-
lyje ne toli Seattle, WA.

Dr. Arūnas, naudodamasis kom-
piu terio programa bei  nuotraukomis,
įdomiai kalbėjo apie  Da riaus ir Girė-
 no pasiruošimą istoriniam skrydžiui,
dalinosi žiniomis apie ,,Lituanicos”
lėktuvą ir patį skrydį. Įdomu, kad Arū-
 no mama su šeima buvo tarp  Kauno
aerodrome laukian čių pasirodant la-
kūnų. Dr. Arūnas parodė įvarių savo
pašto ženklų ir su humoru pasakojo
apie savo patirtį. Jis taip  pat prisimi-
nė  2013 metų va sarą, kai Lietuvoje teko
priimti premi ją ir dalyvauti valstybi-
nėse Da riaus ir Girėno jubiliejaus iš-
kilmėse.  Dr. Arūnas atsakė į klausimus
ir įtei kė fil. Vyteniui Vilkui  ir fil. Al-
binui Sekui padidintas savo sukurto
pašto ženklo kopijas. 

Toliau programą vedė fil. sk. Au ris
Jarašūnas, Ramiojo Vandeny no ra-
 jono vadas, kuris fil. Giedrai Pet raitie-
nei ir fil. Daliai Cernienei  įtei kė 50
metų LSS skautavimo ženk liukus. Bro-
lis Auris trumpai papa sa kojo apie ap-
silankymą LSS Jubi lie jinėje stovyklo-

je „Viltis”, kuri vy ko
Camp Manatoc, Ohio
valstijoje. Šioje stovyk-
loje dalyvavo trys sesės iš
Los Angeles Palangos
tunto, o  ilgam sa vait ga-
liui buvo nuvykęs ir senj.
s.v. Aleksas Vilkas, Jubi-
liejinės stovyklos dainos
„Nauja viltis” autorius.
Bro lis Alek sas, pritarda-
mas gitara, šią dainą  at-
liko šventės dalyviams, o
susirinkę daly viai pa-
dainavo keletą skautiš-
kų laužo dainų. Šventės
pa baigą  ap vainikavo tra-
dicinė „Ateina naktis”.
Lauksime tolimesnės
veiklos  ir, žinoma, gar-
bingo 80 metų ASS veik-
 los jubiliejaus.

Filisteriai iškilmingoje sueigoje. Fil. v.s. Albino Seko nuotraukos

Senj. Aleksas Vilkas dainuoja Ju  biliejinės stovyklos dainą
„Nauja vil tis”.
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GABRIELĖ PETRAITYTĖ 

JUAN IGNACIO
FOURMENT KALVELIS

2014m. nuo sausio 30 d. iki va-
 sa rio 2 d. Argentinoje vyko

XVII Pie tų Amerikos lietuvių jaunimo
suvažiavimas.

Pirmoji suvažiavimo diena vyko
Villa Lugano (Buenos Aires) esančia -
me Argentinos lietuvių centre. Čia su-
 gužėjo ne tik gausus Argentinos lie tu-
vių jaunimo būrys, bet ir lietuviai iš
Urugvajaus, Brazilijos, Kanados, JAV
bei Lietuvos. Artėjant savaitgaliui da-
lyvių tik daugėjo. Iš viso dalyvavo
dau giau nei 70 jaunuolių. 

Po dalyvių registracijos vyko tra-
dicinis susipažinimo vakaras. Jo metu
suvažiavimo dalyviai susipažįsta
vieni su kitais, bendrauja ir daugiau
sužino vieni apie kitus.

Per pirmąsias dvi suvažiavimo
dienas dalyviai aplankė jau minėtą
Lie tuvių centrą, o taip pat ir kitą lie tu-
vių draugiją  – Susivienijimą lie tuvių
Argentinoje, įsikūrusį šalia Bu enos
Aires esančiame Lanús mies te ir šie-

met švenčiantį šimto
metų jubiliejų. Ten
jaunimas sportavo ir
mau dėsi baseine. O
prieš tai apžiū rė jo
Buenos Aires, aplan -
kė La Boca, San Tel -
mo, Puerto Made ro ir
Plaza de Mayo rajo-
nus. Tą dieną suva-
žiavimo atstovai taip
pat internetu bendra -
vo su   TV žinių laidos
„Info diena” žurnalis-
tais.

Likusioms dviem
suvažiavimo dienoms
jaunimas patraukė į
šiek tiek atokiau nuo
Buenos Airių esantį
Berissą (70 km nuo
sostinės), tituluojamą „Buenos Aires
provincijos imigrantų sostine”, ir
laiką leido šios sa vivaldybės stovyk-
lavietėje. Tame mies te gyvuoja dvi lie-
tuvių draugijos „Nemunas” ir „Min-
daugas” bei lietuviška radijo valan-
dėlė „Ecos de Li tuania”.

Berisso dalyviai mėgavosi įvai-

Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas

rio mis pramogomis bei dalyvavo dis-
 kusijose. Jas inicijavo ir moderavo Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės (PLB)
valdybos Pietų Amerikos reikalų ko-
misijos pirmininkas Juan Ignacio
Fourment Kalvelis bei PLB valdybos
Sielovados reikalų komisijos pirmi-
ninkas prelatas Edmundas Putrimas.
Jie skatino jaunimą pasida linti patir-
timi iš jų mokslų Vokie tijoje veikian-
čios lietuviškos Vasario 16-osios gim-
nazijos bei Vilniuje vei kiančios gim-
nazijos Lietuvių namų. Diskutuota
apie abiejų mokslo  įstaigų skirtumus
bei bendrumus, apie naudą ir para-
doksus, pvz., kad Pietų Amerikos jau-
nimui mokslas Lietuvoje kainuoja kur
kas brangiau nei ekonomiškai gero-
kai stipresnėje Vokietijoje. Taip pat
pasidalinta mintimis ir apie 2013 me-
tais Londone vykusį Pasaulio lietuvių
jau nimo kongresą, Europos lietuvių
ir tolimesnių pasaulio lietuviškų ben-
druomenių skirtumus, nuo jų nu tolu-
sias aktualijas bei netolygų atstova-
vimą joms.

Suvažiavimas vyko lietuvių bei is-
panų kalbomis, tačiau tarpusavy jau-
nimas bendravo ir angliškai bei por-
tugališkai. 

Jam baigiantis imta žarstyti svei-

 kinimo žodžius jį organizavu siems Ar-
gentinos lietuvių jaunimo sąjungos
valdybos nariams bei visiems prisi dė-
jusiems. 

Vakare vyko labai laukiamas jau
tradicinis renginys – „Talentų vaka-
 ras”. 

Suvažiavimas baigėsi maldos dva-
sioje žodžio liturgija bei tradici niu ar-
gentinietišku lauko kepsniu – asado.
Apsidalinę dovanomis ir prisi žadėję
susitikti XVIII Pietų Amerikos lietu-
vių jaunimo suvažiavime, kuris vyks
2015 metų sausio 14–18 d. Urug vajuje,
dalyviai atsisveikino tikindami, jog
parveš savo bendruomenėms šio su-
važiavimo įspūdžius bei naujai įgytą
patirtį. Kai kurie užsiminė, jog susiti-
ki mo ilgai laukti neteks – jie jau pla-
nuojantys kelionę į liepos mėnesį vyk-
siančią Dainų ir šokių šventę.

Galiausiai vakare  prelatas E. Put-
 rimas kartu su parapijos klebonu au-
kojo šv. Mišias Aušros Vartų parapi-
joje Avellanedoje paminint Susi vieni-
 jimo Lietuvių Argentinoje drau gijos
gyvavimo veiklą ir už mirusius na-
rius. Po jų vyko vaišės ir pasibendra-
vimas parapijos lietuvių muziejaus sa-
lėje.

XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo dalyviai.

Suvažiavimo dalyviai stovyklavietėje Berisso.

Kelionė į Buenos Aires.

ALJS valdyba                       

Padėka
Užsienio lietuvių departamento prie Už-
sienio reikalų ministerijos di rektorei Gin-
tei Damušytei

Pasaulio Lietuvių Bendruome nės
valdybai ir jos pirmininkei Dan guole Na-
vickienei

Prelatui Edmundui Putrimui.
Susivienijimui Lietuvių Ar gen tinoje;

Argentinos lietuvių centrui; P. Alfredo
Dulkei; Kanados Lietuvių jau nimo sąjun-
gos atstovėms Skaidrai Puodžiū nai tei, Ai-
dai Valevičiūtei ir Vidai Naudžiūnaitei; JAV
Lietuvių jau nimo sąjungos nariui Kovui
Kul biui; Gabrielei Petraitytei iš Lietu vos;
Lietuvių kultūros draugijai „Ne munas”;
Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos val-
dybai (ALJS); Kiek vie nai šeimai, kuri mie-
lai pri ėmė į sa  vo namus suvažiavimo da-
ly vius; Visiems dalyviams ir atstovams,
ku rie dalyvavo PALJ suvažiavi me.
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Vilnius (ELTA) – Valstybės sau-
gumo departamentas (VSD) pernai
sekė 872 Lietuvos piliečius, 905 užsie-
nio valstybių piliečius, 38 juridinius as-
menis bei 7 „techninius įren ginius, ku-
rių savininkas nežinomas”. Kiekvie-
nais metais VSD teikia dviejų tipų
ataskaitas – viena jų yra įslaptinta,
skir ta Departamento parlamentinę
priežiūrą vykdančiam komitetui, o
kita yra vieša, skirta vi suomenei. Pi-
liečius ypač domina Valstybės saugu-
mo departamento slaptoji žvalgybinė
ir kontržvalgybi nė veiklos pusė. De-
partamento manymu, dalies duomenų
apie VSD slaptą veiklą paskelbimas

leistų susidaryti aiškesnį vaizdą apie
Departamento veiklos pobūdį ir at-
liktų prevencinę funkciją. Valstybė
per Žvalgybos įstatymą suteikia gali-
mybę žvalgybos institucijų, tarp jų ir
Valstybės sau gumo departamento, pa-
reigūnams, pagal motyvuotą apygar-
dos teismo nutartį, stebėti ir fiksuoti
asmens susirašinėjimą ir kitokį susi-
 žinojimą; patekti į asmens būstą, ki to-
kias patalpas ar automobilius; slapta
paimti ar apžiūrėti dokumentus ir
daiktus; gauti informaciją apie elekt-
roninius ryšius bei stebėti bet ko kias
asmenų finansines operacijas.

VSD sekė 872 lietuvius ir 905 užsieniečius

Delis (BNS) – Indijos Aukščiau sia-
sis Teismas pakeitė mirties baus mes
trims buvusio premjero Rajiv Gandhi
žudikams.

Teismas tris žudikus nuo kartuvių
apsaugojo remdamasis tuo, kad vienas
kitą keitusiems Indijos prezidentams
prireikė 11 metų sprendi mui dėl jų ma-
lonės prašymų priimti.

Praėjus 23 metams po to, kai prem-
jerą nužudė tamilų separatistai, toks
sprendimas buvo priimtas, kai Aukš-
čiausiasis Teismas praėjusį mė nesį

pakeitė mirties bausmes 15-ai nu teis-
tųjų, nutartimi, kuria įvedami nauji
suvaržymai kalinių egzekucijoms In-
dijoje – didžiausioje pasaulio demok-
ratijoje.

Trys žudikai, minimi nutartyje,
buvo „Tamil Ilamo” išvadavimo „tig -
rų” (TIIT) nariai. Patį nužudymą įvyk-
 dė sprogdintoja mirtininkė. Visi trys
nuteistieji jau daugiau kaip 20 metų
sėdi kalėjime Tamil Nadaus valstijoje
Indijos pietuose.

Pakeistos bausmės Rajiv Gandhi žudikams

Kijevas (ELTA) – Trečiadienį Ki-
jeve protestuotojai užėmė Valstybinio
televizijos ir radijo komiteto pastatą,
esantį netoli Nepriklausomybės aikš-
tės.

Kaip pareiškė vienas iš aktyvistų,
šiose patalpose protestuotojai nakvos,
čia taip pat bus įrengtas medicinos
punktas.

Anksčiau opozicijos šalininkai
užėmė Konservatoriją prie Nepri-
klausomybės aikštės, taip pat centrinį
paštą. Pašte įsikūrė radikalaus judė-
jimo ,,Dešinysis sektorius” štabas.

Vietos leidinys ,,Vzgliad” taip pat
praneša, kad mitinguotojai užėmė ke-
lias kavines Kreščiatike, kuriose jie
įkūrė operatyvinius štabus.

Užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius nutrauks savo vizitą
Jungtinėse Tautose New Yorke ir vyks

į ketvirtadienį Briuselyje rengiamą
Užsienio reikalų tarybą, kurioje bus
svarstoma sankcijų atsakingiems už
smurtą Ukrainoje galimybė. 

Dar prieš išvykdamas iš New
Yorko Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras planuoja padėtį Ukrainoje ap-
tarti su Jungtinių Tautų generaliniu
sekretoriumi Ban Ki-moon.

Pasak ministro, svarbiausias visų
galimų priemonių tikslas yra sustab-
dyti kraujo praliejimą. 

Kijeve užimtas televizijos ir radijo pastatas

Talinas-Maskva (BNS) – Rusijos
ir Estijos užsienio reikalų ministrai
Sergejus Lavrovas ir Urmas Paet va-
sario 17 d. Maskvoje pasirašė susita-
rimus dėl valstybinės sienos tarp šių
šalių.

Šių dokumentų tekstų parengi-
mas truko 23 metus.

Susitarimai dėl sausumos ir jūrų
sienos pirmą kartą buvo pasirašyti
2005 metų gegužę, bet Estijos parla-
mentas tvirtindamas dokumentą
įtraukė į įstatymą dėl ratifikacijos
pre ambulę, kuri netiko Rusijai.

Estijos parlamentarai rėmėsi ne-
 begaliojančia 1920 metų Tartu taikos

sutartimi tarp Estijos ir sovietų Ru si-
jos, kuri Talinui, kaip tikino Mask va,
paliko galimybę reikšti Rusijai terito-
rines pretenzijas. Kalba galėjo eiti dėl
dviejų pasienio su Estija miestų.

Tada Rusijos Federacijos parašai
po sutartimi buvo atšaukti.

Ministrai taip pat pasirašė susi-
tarimus dėl valstybinės sienos ir dėl
jūros sienos Narvos ir Suomijos įlan-
kose, taip pat – susitarimą dėl diplo-
matinio nekilnojamojo turto, pagal
kurį Estijai bus perduotas diplomati-
nės atstovybės pastatas Maskvoje, o
Rusijai – Taline.

Rusija ir Estija pasirašė sutartį dėl sienos 

Prezidentei – juodasis garbės diržas

Vilnius (Alfa.lt) – Tarptautinė
iniciatyva „Atviros valdžios partne-
rystė” šiemet nusprendė nevertinti
Lietuvos pažangos didinant valdžios at-
virumą ir įtraukiant pilietinę vi suo me-
nę, nes Lietuvos Vyriausybė atsisakė
pateikti duomenis. Washing tone įsi-
kūrusi organizacija pranešė rengian-
ti 35 prie iniciatyvos prisidė jusių šalių
ataskaitas, tačiau nurodė nevertin-
sianti trijų valstybių – Lietu vos, Mal-
tos ir Turkijos. Anot ne vy riau sybinės
organizacijos „Transpa rency Inter-
national” atstovų Lietuvo je, nors 2012
metais Andriaus Kubi liaus vadovau-
jama Vyriausybė prisijungė prie ini-

ciatyvos, bendradarbia vimas buvo ne-
aktyvus, o po rin kimų pasikeitus val-
džiai išvis nutrūko. ,,Atviros valdžios
partnerystės” programos atstovų
sprendimas nevertinti Lietuvos prog-
reso yra vienareikš miškai bloga žinia
Lietuvai”, – sakė „Transparency In-
ternational” Lietu vos skyriaus atsto-
vas Karolis Granic kas. Jo vertinimu,
Lietuvos Vyriausy bė, nors ir prisidė-
jusi prie šios inicia tyvos, per pasta-
ruosius dvejus metus taip ir nesuge-
bėjo įvykdyti paprasčiausių įsiparei-
gojimų ir skirti būtiną dėmesį narys-
tei „Atviros valdžios partnerystėje”.

Lietuvos valdžia demonstruoja uždarumą 

Vilnius (BNS) – Prieš porą metų
pradėta byla dėl galimos korupcijos
Migracijos departamente išduodant
leidimus gyventi Lietuvoje užsitęsė, ne-
sulaukiant atsakymų iš Jungtinių
Valstijų. Bylos tyrimą kontroliuojantis
Vilniaus apygardos prokuratūros Or-
ganizuotų nusikaltimų ir korupcijos ty-
rimo skyriaus prokuroras Linas Kup-
ru sevičius sakė, kad praėjusių metų
vasarį išsiuntė teisinės pagalbos pra-
šymą į JAV, atsakymas į jį ne gautas iki
šiol, nors jau praėjo metai. „ Tai susi-
ję su elektroniniu paštu – įtariamieji
susirašinėjo elektroniniu paštu, ka-
dangi naudojosi pašto tarnyba ‘Gmail’,
o jos būstinė yra JAV, išsiųstas teisinės
pagalbos prašymas”, – sakė L. Kupru-
se vičius. 

2012 metų lapkritį Specialiųjų ty-
rimų tarnyba (STT) ir prokuratūra
pranešė, kad tiriama galima korup cinė
schema, pagal kurią ne Europos Są-

jungos šalių piliečiai, pageidaujantys
gauti leidimus laikinai gyventi Lietu-
voje arba tokius leidimus prasitęsti,
mokėjo pinigus tarpininkaujantiems
advokatams bei advokatų padėjėjams.
Įtariama, kad advokatai ir jų padėjėjai
perduodavo savo pažįstamiems asme-
nims, turintiems ryšių Migracijos de-
partamente, o šie – Migracijos depar-
tamento pareigūnams, galintiems pa-
dėti, kad leidimai užsieniečiams būtų
išduodami greičiau. Ikiteisminis tyri-
mas atliekamas dėl kyšininkavimo,
papirkimo, piktnaudžiavimo ir doku-
mentų suklastojimo. Iš 2012 me tais
sulaikytų septynių sulaikytų Migra-
cijos departamento pareigūnų keturi
asmenys ėjo skyrių vedėjo, vie nas –
skyriaus vedėjo pavaduotojo pa reigas,
likę du – vyr. specialistai. Įta riama, kad
šie asmenys galėjo netei sėtai pelnytis
iš leidimų gyventi Lie tuvoje.

Korupcijos byloje nesulaukiama JAV pagalbos

Seulas – Vilnius (Prezidentės spaudos
tarnyba) –  Darbo vizito į Pie tų Korėją išvy-
kusiai Lietuvos Respublikos prezidentei Da-
liai Gry bauskaitei Pasaulio Taekwondo fede -
racijos prezidentas Dr. Chungwon Choue
įtei kė Taekwondo 9-ojo dano juodąjį garbės
diržą, diplomą ir aprangą.

Juodasis garbės diržas yra ypa tingos
pagarbos ženklas šalies vado vei, juo įverti-
namas indėlis kuriant geresnį ir taikingesnį
pasaulį.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir pati yra
įgijusi Rytų kovos menų pirmo dano juodąjį
diržą 1999 m. JAV Rytų kovos menų akade-
mijoje. Tuo met Prezidentė dirbo Lietuvos am-
 basadoje Washingtone.

Islamabadas (ELTA) – Dėl taria -
mų nesantuokinių meilės ryšių viena
pora Pakistane buvo minios užmėtyta
akmenimis. Tokią bausmę, papra šy-
 tas moters sutuoktinio, skyrė vie nas
islamo dvasininkas.

Bausmė porai Beludžistano pro-

 vincijoje įvykdyta praėjusį sek ma-
dienį. Pasak provincijos teisingumo
ministro Sarfraz Ahmed Bugti, su-
 tuoktinis, dvasininkas ir dar keturi
žmonės suimti. Jie už ,,šį gėdingą nu-
 sikaltimą” esą bus nubausti. 

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Įsimylėjėliai Pakistane už mė tyti akmenimis

Graikijoje diplomatai įtariami sukčiavimu
Atėnai (ELTA) – Graikijoje aštuo -

niems asmenims, įskaitant tris diplo-
matus, gresia kaltinimai dėl įtariamo
sukčiavimo, susijusio su kovos su mi-
nomis labdaros organizacija.

Buvęs nenurodytos organizacijos
vadovas ir jo žmona yra tarp asmenų,
kurie įtraukti į jau ilgą laiką atlieka -
mą tyrimą.

Kaltinimai susiję su 9 mln. eurų,
kuriuos Graikijos užsienio reikalų mi-
nisterija 2000–2004 metais skyrė ne-

valstybinei organizacijai.
Policija įtaria, kad lėšos, skirtos

minų pašalinimui Bosnijoje Hercego-
 vi noje, Irake ir Libane, buvo gautos
nelegaliai.

Anot tyrėjų, organizacija neįgy-
vendino reikalavimų, kad tos lėšos
būtų suteiktos.

Į skandalą įsivėlė pareigūnai, tuo-
met dirbę Graikijos užsienio rei kalų
ministerijoje ir kitose įstaigose.

Roberto Dačkaus nuotr. 
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VERSLO N AUJIENOS

Pietų Korėja – naujos galimybės Lietuvai

Valiutų santykis (2014 metų vasario 18 d. )   

1 USD (JAV doleris) – 2,52 LTL

1 EUR (euras) – 3,45 LTL

1 AUD (Australijos doleris) – 2,28 LTL

1 CAD (Kanados doleris) – 2,30 LTL

1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų – 4,23 LTL

1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,10 LTL

Parengė Vitalius Zaikauskas 

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Pietų Ko-
rėjos prezidente Park Grun-hye. Tai pirmasis aukšto lygio abiejų valsty-
bių vadovių susitikimas. Prieš metus pareigas pradėjusi eiti Prezidentė

Park Grun-hye yra pirmoji prezidentė moteris Pietų Korėjoje. 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė padėkojo už Pietų Korėjos indėlį statant su-

skystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo laivą „Independence” (lietuviškai
„Nepriklausomybė”). Pasak Prezidentės, Lietuva jau 10 metų yra ES ir NATO
narė, turi karinio ir politinio saugumo garantijas, o pasistačius SGD terminalą
– užsitikrins ir energetinį saugumą. 

Lietuva yra pasirašiusi dvišales sutartis dėl bendradarbiavimo prekybos
srityje, abipusių investicijų skatinimo ir apsaugos, dvigubo apmokestinimo pa-
naikinimo. Prieš trejus metus pradėta taikyti ES ir Pietų Korėjos laisvosios pre-
kybos sutartis. Prezidentės teigimu, P. Korėja yra 13-ta didžiausia investuotoja
pasaulyje, kuri ypatingą dėmesį skiria modernioms technologijoms. Todėl Lie-
tuva turi daug geriau išnaudoti šių sutarčių teikiamas galimybes. 

Pasak šalies vadovės, vien tik 2011 m. pradėjus taikyti ES – Pietų Korėjos
laisvosios prekybos sutartį, Lietuvos eksportuotojai sutaupo apie 4 milijonus
litų kasmet muitų mokesčiams. Per dvejus metus lietuviškų prekių eksportas
į Pietų Korėją išaugo 11 proc.

Prezidentės spaudos tarnyba 

Ribojimai kiaulienos importui –  
neproporcingi

Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos
komitete vykusioje diskusijoje su ES sveikatos apsaugos komisaru Tonio
Borg europarlamentarė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė iškėlė Lietuvai

ir visai Europos Sąjungai gresiančią iš Baltarusijos plintančio afrikinio kiau-
lių maro problemą ir ragino ieškoti bendrų sprendimų.

„Deja, pati Baltarusija, iš kurios plinta užkratas, o taip pat Rusija jau pra-
dėjo riboti kiaulienos iš visos ES importą, po to, kai Lietuvoje buvo užfiksuoti
keli afrikinio kiaulių maro atvejai”, – apgailestavo politikė.

Teiraudamasi komisaro nuomonės apie neproporcingas Rusijos ir Balta-
rusijos kiaulienos importą ribojančias priemones, R. Morkūnaitė-Mikulėnienė
pasidomėjo, kokios pagalbos galima tikėtis Lietuvai iš ES, kovojant su šia liga
ir atsižvelgiant į tai, kad bet kuri nacionaliniu mastu planuojama priemonė
(šernų naikinimas, apsauginės tvoros su Baltarusija statymas, dezinfekcijos
priemonės) kainuoja ypač daug – arba lėšų, arba poveikio bioįvairovei prasme.

Savo atsakyme T. Borg teigė, kad Rusijos įvestą precedento neturintį pre-
kybos apribojimą kiaulių ir kiaulių mėsos iš visų 28 ES valstybių narių eks-
portui vertinantis kaip politinį Rusijos Federacijos žingsnį.

T. Borg teigimu, Rusijos ir Baltarusijos taikomi apribojimai gali turėti ne
tik rimtą neigiamą ekonominį poveikį Europos verslui, bet taip pat yra nepro-
porcingi ir prieštarauja tarptautiniams prekybos principams. Anot komisaro,
šiuo metu svarstomas kreipimasis ir į Pasaulio prekybos organizaciją, kurios
nare Rusija yra.

Bernardinai.lt

Ūkio ministras E. Gustas lankosi JAV

Vasario 16–21 d. ūkio ministras Eval-
das Gustas ir delegacija su darbo vi-
zitu lankosi Jungtinėse Amerikos

Valstijose. Vizito tikslas – stiprinti dvišalį
ekonominį bendradarbiavimą, plėtoti ino-
vacijas, investicijas ir spręsti verslui ak-
tualius klausimus. 

Ministras E. Gustas lankysis NASA
būstinėje, kur bus aptarta galima Lietuvos
ir NASA bendradarbiavimo plėtra kosmoso
srityje. Lietuvos mokslininkai ir inžinie-
riai jau vykdo pavienius bendrus projektus
su NASA, tačiau siekiama suintensyvinti
šį bendradarbiavimą.

Inovacijų politikos aktualijos ir gali-
mos bendradarbiavimo sritys taip pat bus aptartos JAV Nacionalinėje mokslų
akademijoje ir Alexandria Center for Life Science, skatinančiame inovatyvų pa-
sauliniu mastu žinomų mokslo ir medicinos institucijų ir verslo įmonių ben-
dradarbiavimą. Ketinama apsilankyti ir verslo inkubatoriuje „1776”, vienijan-
čiame Washingtono pradedančiąsias įmones (angl. startup).

Per susitikimus su Amerikos lietuvių verslo atstovais ir Washingtono lie-
tuvių bendruomene ūkio ministras pristatys verslo galimybes Lietuvoje ir
svarbiausius Ūkio ministerijos darbus, kurie vykdomi siekiant pagerinti verslo
aplinką Lietuvoje, supaprastinti verslo pradžios sąlygas, mažinti administra-
cinę naštą.

Numatyta dalyvauti apskritojo stalo diskusijoje su Europos ir Amerikos
prekybos rūmų atstovais. Ūkio ministras ir kiti delegacijos nariai pristatys Lie-
tuvos investicinės aplinkos pranašumus ir aptars Lietuvos ir JAV ekonominio
bendradarbiavimo galimybes.

Susitikime su Amerikos ir Lietuvos verslo taryba ūkio ministras aptars Lie-
tuvos ir JAV dvišalio ekonominio bendradarbiavimo santykius ir tolesnes jų
vystymo perspektyvas.

2013 m., palyginti su 2012 m., Lietuvos eksportas į JAV išaugo beveik 97 proc.
ir pasiekė 2,35 mlrd. litų, lietuviškos kilmės prekių eksportas į JAV išaugo 105
proc. ir pasiekė 2,27 mlrd. litų.

Lietuviškos kilmės prekių eksporto didžiausią dalį sudarė mineralinis ku-
ras ir alyvos (68,7 proc. viso Lietuvoje pagamintų prekių eksporto į JAV dalis),
baldai (10,4 proc.), trąšos (8,5 proc.).

2013 m. duomenimis, JAV verslas Lietuvoje buvo investavęs 448,79 mln. litų
ir tai sudaro apie 1 proc. visų tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje.

Ūkio ministerijos info ir nuotr.

Dujų terminalas – energetinės
nepriklausomybės įtvirtinimas

Vasario 19 d. Prezidentė Dalia Grybauskaitė Pietų Korėjos mieste Ulsa-
noje dalyvavo Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo
laivo inauguracijos iškilmėse. Laivą – SGD saugyklą Lietuvai Pietų Ko-

rėjoje pastatė norvegų įmonė „Hoegh LNG” bendradarbiaudama su šios šalies
įmone „Hyundai Heavy Industries”.

Šalies vadovė pabrėžė, jog šis laivas simbolizuoja savotišką geopolitinį tri-
kampį, kurį sudaro mūsų šiaurinė partnerė Norvegija, Lietuva ir Pietų Korėja.

Pagal laivų inauguracijos tradicijas, Prezidentė SGD laivui suteikė mote-
rišką vardą „Independence” (lietuviškai „Nepriklausomybė”) ir į jo bortą su-
daužė specialiai šiai progai paruošto putojančio vyno butelį. Nuleistas į vandenį
„Independence” Lietuvą pasieks šių metų pabaigoje.

„Ši diena yra istorinė Lietuvai. Laivas gražiu simboliniu vardu „Nepri-
klausomybė” yra realus žingsnis į energetinę mūsų nepriklausomybę ir sau-
gumą. Tai reiškia, kad mes turime alternatyvą ir daugiau niekas negalės mūsų
šantažuoti aukštomis dujų kainomis, per energetiką daryti įtakos mūsų poli-
tiniam ir ekonominiam gyvenimui. Tai ne tik teisingos kainos mūsų žmonėms,
tai ekonomiškai stipresnė ir konkurencingesnė Lietuva”, – sakė Prezidentė.

Pasak šalies vadovės, pradėjus veikti Klaipėdos terminalui, galėsime dujas
importuoti iš viso pasaulio už konkurencingą rinkos kainą. Vien todėl, kad ter-
minalas yra, Prezidentės teigimu, Lietuva turės galimybę derėtis dėl pigesnių
dujų su visais, kurie tiekia ne tik per terminalus, bet ir per vamzdynus. Šiuo
metu neturint dujų tiekimo alternatyvos Lietuva už gamtines dujas moka
„Gazpromo” primestą politinę kainą – apie 30 proc. daugiau nei kitos ES šalys.

Lietuvos Prezidentės teigimu, didžiulis ir modernus SGD laivas, kuriame
pritaikytos pažangiausios technologijos pasaulyje, rodo ir mūsų šalies ekono-
minį potencialas. „Mes turėsime moderniausią laivą, kuris galės dirbti ne tik
Lietuvai, bet visam Baltijos regionui. Tampame rimta energetikos valstybe”, –
sakė šalies vadovė.

Prezidentė taip pat pabrėžė, jog SGD terminalas yra labai svarbus ne tik
Lietuvos, bet ir viso Baltijos regiono energetiniam saugumui. Klaipėdos ter-
minalo pajėgumų užteks ne tik Lietuvos poreikiams, bet ir visoms Baltijos
valstybėms – per terminalą importuotos gamtinės dujos galės būti tiekiamos ir
Latvijai su Estija. Tai mūsų energetinio savarankiškumo garantas.

Vasario 19 d. laivas ,,Nepriklausomybė” pakėlė inkarą ir išplaukė į jūrą.

Prezidentės spaudos tarnyba

Prezidentė (5-ta iš k.)  Pietų Korėjos mieste Ulsanoje dalyvavo Klaipėdos suskystintų gam-
tinių dujų (SGD) terminalo laivo inauguracijos ceremonijoje. Roberto Dačkaus nuotr.

Ministras E. Gustas
Andriaus Ufarto nuotr.
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Įveikę Šveicarijos komandą, Latvijos ledo ritulininkai iškopė į ketvirtfinalį.
Sidabrą Latvijai laimėjo Martins Dukurs. EPA-ELTA nuotraukos

Isabella ir Deividas atlieka trumpąją programą.

Vyrų šuolių su slidėmis nuo tramplyno komandų varžybas laimėjo Vokietijos rinktinė.

Istorinė Latvijos ledo ritulininkų pergalė 

Lietuvos ledo šokių pora – septyniolikta

Sočio žiemos olimpinių žaidynių
vyrų ledo ritulio varžybų aš-
tuntfinalyje antradienį, vasario

18 d. Latvijos rinktinė 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
įveikė pasaulio vicečempionus Švei-
carijos ledo ritulininkus. 

Penktą kartą olimpinėse žaidy-
nėse dalyvaujantys latviai į ketvirtfi-
nalį iškopė pirmą kartą. 

Latvijos komanda ketvirtfinalyje
trečiadienį susitiko su nugalėtojų ti-
tulą ginančiais Kanados ledo rituli-
ninkais ir garbingoje kovoje pralai-
mėjo 1:2.

Čekijos rinktinė aštuntfinalyje 5:3

(3:0, 1:1, 1:2) įveikė Slovakijos ekipą ir
ketvirtfinalyje susitiks su JAV ko-
manda. 

Kelialapį į pusfinalį trečiadienį iš-
kovojo pasaulio čempionė Švedijos
rinktinė, rezultatu 5:0 (1:0, 0:0, 4:0) nu-
galėjusi olimpinių žaidynių debiu-
tantę Slovėnijos komandą.

Švedai pusfinalyje penktadienį
žais su Turino žaidynių sidabro ir
Vancouverio žaidynių bronzos meda-
lių laimėtoja Suomijos rinktine, re-
zultatu 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) nugalėjusia
varžybų šeimininkus Rusijos ledo ri-
tulininkus.

Sočio žiemos olimpinių žaidynių
dailiojo čiuožimo šokių ant ledo
varžybose Lietuvos pora – 22-ejų

metų Isabella Tobias ir 28-erių metų
Deividas Stagniūnas – užėmė 17-ąją
vietą. 

Olimpinėse žaidynėse pasirodę
mūsų šalies atstovai surinko 139 taš-
kus. 

Laisvojoje programoje pirmadienį
pagal atlikėjos Adele dainą ,,Skyfall”
šokę I. Tobias ir D. Stagniūnas buvo 18-
i (82,60 tšk.). Beje, D. Stagniūnui pasi-
rodymo pabaigoje partnerė pačiūža
perrėžė kelnes. 

Lietuvos šokėjai trumpojoje prog-

ramoje sekmadienį užėmė 17-ąją vietą
(56,40 tšk.). 

Aukso medalius iškovojo Vancou-
verio žaidynių vicečempionai ir pa-
saulio čempionai amerikiečiai Meryl
Davis ir Charlie White (195,52 tšk.).
Antrąją vietą užėmė nugalėtojų titulą
gynę pasaulio vicečempionai kanadie-
čiai Tessa Virtue ir Scott Moir (190,99
tšk.), o trečiąją – Europos vicečempio-
nai rusai Jelena Iljinych ir Nikita Ka-
calapovas (183,48 tšk.). 

I. Tobias ir D. Stagniūnas pernai
pasaulio čempionate buvo penkiolikti,
o šių metų Europos čempionate – de-
vinti.

Latviai medalių lentelėje – 23-ti

Mūsų broliai latviai Sočio žie-
mos olimpinėse žaidynėse turi
jau tris medalius. Sidabro me-

dalį  vyrų skeletono varžybose iškovo-
jo 29-erių metų Latvijos atstovas Mar-
tins Dukurs, du bronzos medalius pel-
nė Latvijos rogutininkai, broliai Andris
ir Juris Šicai. 

Vasario 18 d. duomenimis, Sočio
olimpinių žaidynių medalių lentelėje
pirmavo Vokietija

Jos atstovai po vienuoliktosios var-
žybų dienos – antradienio – turėjo aš-
tuonis aukso, tris sidabro ir keturis
bronzos medalius.

Į antrą vietą pakilo Norvegijos at-
letai, pelnę po septynis aukso ir bronzos
bei keturis sidabro medalius. Trečiojo-
je vietoje žengia Olandijos sportininkai,
turintys po šešis aukso ir sidabro bei aš-
tuonis bronzos medalius.

Apdovanojimus jau pelnė 26 šalių
sportininkai (aukso – 19).

Per 11 varžybų dienų išdalinti 67
medalių komplektai (iš 98).

Medalių lentelė (auksas, sidabras,
bronza, iš viso).

1. Vokietija 8 3 4 15
2. Norvegija 7 4 7 18
3. Olandija 6 6 8 20
4. JAV 6 4 10 20

5. Rusija 5 8 6 19
6. Šveicarija 5 2 1 8
7. Baltarusija 5 0 1 6
8. Kanada 4 9 4 17
9. Lenkija 4 0 0 4
10. Kinija 3 2 1 6
11. Prancūzija 3 1 5 9
12. Austrija 2 6 1 9
13. Švedija 2 5 2 9
14. Slovėnija 2 1 3 6
15. Pietų Korėja 2 1 1 4
16-17. Čekija 1 3 2 6
16-17. Japonija 1 3 2 6
18. Didžioji Britanija 1 0 1 2
19. Slovakija 1 0 0 1
20. Italija 0 2 4 6
21. Australija 0 2 1 3
22. Suomija 0 2 0 2
23. Latvija 0 1 2 3
24. Kroatija 0 1 0 1
25-26. Kazachstanas 0 0 1 1
25-26. Ukraina 0 0 1 1.

Pastaba. Moterų kalnų slidinėjimo
greitojo leidimosi rungtyje įteikti du
aukso (sidabro neįteiktas), o vyrų kal-
nų slidinėjimo didžiausiojo slalomo
rungtyje – du bronzos medaliai. 

ELTA info

OLImPIAdA
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KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

68

Tai buvo pirmoji kregždė tos vie  -
šos erdvės, kuri nuo 1883 m. vis
plėtėsi. Nors negalima teigti,

kad pirmajame lietuviškame, Lietuvai
skirtame periodiniame leidinyje ket-
virtosios tautos tema buvo svarbiau-
sia – toli gražu taip nebuvo, tačiau aki-
vaizdu, kad bendrasis lietuvių pasau-
lio akiratis, kuriame šalia gimtosios
Lie tuvos ėmė kilti užjūrio horizontai,
pradėjo formuotis būtent tuo metu. Ži-
noma, galima sa kyti, kad ir ankstesnė
privati ir pusiau privati koresponden-
cija, kartu su visokių emigracijos
agentų gandais audė tam tikrą lietuvių
pasaulėvaizdžio pamušalą, tačiau tik
apsišvietusių ir su si kalbančių inteli-
gentų pastangos galėjo sukurti tai, kas
vadintina tautine savimone. Erdvėlai-
kis ir savojo – lietuviš kojo – pasaulio
ribų atpažinimas priklausė jos kompe-
tencijai.

Aušros redakcija šią misiją gerai
suprato, tačiau reikėjo beveik pu-
santrų metų, kai 1884 m. vasarą nr. 7–8
vėl pa sirodė jau minėto Antano Jurge-
laičio gromata. Tačiau dar svarbiau
už jo bandymus priminti Amerikos lie-
tuvių kolonijų būtį atrodė pastanga ap-
mąstyti, kiek yra lietuvių iš viso? Rea-
guodama į skelbiamus oficialius rusų
valdžios duomenis, redakcija stengėsi
parodyti, kad lietuviai gy vena ir kitose
šalyse. Štai, anot jos, lietuvių Prūsuose
gyvena 200 000, Pskovo ir Petrapilio ap-
skrityse – 22 000, kitose Maskolijos sri-
tyse – dar 2 500, o Amerikoje. 20 000.
Žurnalo duo menimis Prancūzijoje ir
Anglijoje yra apie 3 000 lietuvių, kurie
turi net dar bininkiškas organizaci-
jas227. Ten, kur gyvena lietuviai, drie-
kiasi ir lietuvių pasaulio erdvė. Ji nėra
kaip nors iš skirtinai užimta lietuvių,
bet prie šingai – tai tokia vieta, kur tarp
įvairių giminių gyvenama. A. Jurge-
laičio duo me nys skiriasi – jis priskai-
čiuoja jau 30 000 lietuvių Amerikoje,
tačiau nesiskiria lie tuvių vaizduotę ir
savivoką stiprinančios komunikacijos
priemonių vertinimas: mes, Lietuviai
Amerikos, negalime atsidėkavoti už
Aušrą sutvėrėjui dangaus ir že mės. Ši
nuotaika ir džiaugsmas, kad yra bent
tokia viešo susikalbėjimo priemonė,
tvyro korespondencijose iš Amerikos.

Didelis vaidmuo čia priklausė Jo-
nui Šliūpui – vienam iš kelių Aušros
redakto rių. Tuoj po emigravimo į
Jungtines Amerikos Valstijas jis ėmėsi
plunksnos ir pa rašė keletą labai spal-
vingų gromatų iš Amerikos – reporta-
žinio pobūdžio laiškų apie išeivijos gy-
venimą. Kelionė per Atlantą, pirmi
sunkumai darbo ieškančiam imigran-
tui, tarpusavio santykiai, tamsumas ir
prietarai – visa tai sudarė šliū pišką
akiratį, kuris buvo atvertas Aušros
skaitytojams. Štai gabalėlis pirmosios
autoriaus korespondencijos, kurios
kalbą mū sų skaitytojų patogumui mes,
kaip įprasta, priartiname prie šian-
dienos:

Kožnas skaitytojas laikraščių
žino, jog iš Europos kasmets iškeliauja
ant apsigy venimo į kitus kampus že-
mės, t. y. į Australiją, Apriką ir Ame-
riką didelės daugy bės žmonių. Iš Am-
burko, Bremes (Hamburgo, Bremeno –
E. A.), Bordo, Antverpės, Londono ir
kitų uos tų kas savaitę yra išleidžiami
tūks tančiai žmonių, ieškančių dėl sa-
vęs naujos tėvynės ir gersnios buvei-
nės. Keliauja-gi daugiausiai žmonės
dar bininkai. (...) Kuomet tūkstančiai
svetimžemių žmonių apleidžia savo
žemę, tū las mūsų mokintų (...) vyrų
dūmoja, jog iš Lietuvos mažai kas te-
keliauja svetur pelnyties duoną, o jei ir
nugirsta, jog išvažiavęs vienas ar kitas
iš tūlo kampo, tai gana greitai meta į
jį akmenis atsakydamas: tiktai tingi-
niai tariasi rasią svetur sviestą, pieną,

J. Šliūpo vaizduojamas besiple-
 čiančio lietuvių pasaulio peizažas yra
gana ade kvatus. Mąstydamas apie Va-
karus, jis neužmiršta priminti Rytų.

Ogi ar prie išeivių nereikia pri-
skaityti ir visus tuos, kurie neapšviesti
būdami traukia giliaus į Maskoliją
ant pelno, arba ir gavę mokslą ten varo
savo amatą ar daktaraudami, ar mo-
 kytojaudami, advokataudami, provi-
zoriaudami ir t. t. Aiš ku, jog gana di-
 delis pulkas lietuvninkų blaškosi po
svietą ir tarnauja svetimiems, palik-
dami savo kraštą ir žmones.(...) 229

Pats autorius dėl politinio rusų
valdžios persekiojimo pabėgęs iš gim-
tinės ir suprasdamas pasirinkimo
svar bą, rutuliojo mintį apie teigiamas
iš ei vystės sa vybes. Kas gi galėtų ne  su-
 prasti gerosios reikalo pusės. Išeivis
savo pasirinkime išsigelbsti nuo dar
didesnių blogybių, kurios jo laukia
gimtojoje žemėje, dūsuo jančioje po
rusų padu. Jis ir daugiau uždirba, ir
gali aukščiau pakelti galvą, imtis vi-
suomeniško gyvenimo, kurti draugi-
jas ir klubus. Ten ir laisvės daugiaus,
ten ir mokslavietė kožnam atvira – įti-
ki nėja J. Šliūpas. Jis tuo pat metu su-
 pranta ir visą likimo primetamą prie-
štaringumą. Viena vertus,

Žmonės, kurie nesibijo (...) nepa-
žįstamų kampų ir žmonių, regimai
turi daug drąsos, yra išsitikėję savo
pajėgomis, yra ruošnūs ir stropūs dar-
 bi ninkai, ir gana turi nuomonės, taigi
iš tėvynės iškeliauja germena (geruma,
gerieji – E. A.).

Kita vertus, autorius gerai su-
 pranta, kad tuštėjančiame krašte

nebelikus drąsiųjų, nuomoningų -
jų, darbščiųjų, o tankiai ir sveikes-
niųjų spėkų – sunkus tėvynei gyveni-
mas. Gerai, jeigu išeiviai susimeta į
vieną daigtą, ir sutūpę į vieną lizdą, iš-
laiko savo kalbą, papročius ir mena
reikalus tėvynės ir brolių... Bet tik ne-
senai Lietuviai ėmė rankioties į vieną
vietą. Šiandien daugiaus keliauja pas
savo gimines ar pažįstamus į Šinando
(Pensilvanijoje), Čikagą, Springfildą;
Bosto ne, Baltimorėje, Naujame Jorke
ar Brukline – lygiai kaip Anglijos
miestuose Litse ir Mančestere Lietuviai
susitaisė savo būrelius.230

227. Aušra, 1884, nr. 7–8, p. 275.

228. Šliūpas, Jonas. Gromata iš Amerikos. Aušra,
1884, nr. 7–8, p. 359.

229. Ten pat, p. 360.

230. Ten pat, p. 262

mėsą ir duoną pilnystėje be darbo – už
tai ten ir bėga. Bet gana būtų tokiam
žmogui pasakyti, jog iš prūsiškės Lie-
tuvos kasmets išsirengia į svetimą šalį
ne šimtas vienas ar du, bet iki tūkstan-
čio žmonių; o kartais ir daugiaus, ir
kad daugybė vargužių kenčia vargus
namėje susispaudę vien tiktai dėl to,
kad neturi gana pinigų ant kelionės –
ir, regimai, jo sapaliojimas apie tingi-
nystę sukruš tų. Bet ne vien tik iš Prūsų
Lietuvos būriais traukia žmonės į Ame-
riką, eina daugumas ir iš Lietuvos, ku-
rią Maskoliai valdo.228

J. Šliūpas bando apšviesti lietuvių
skaitytojus, primindamas, kad visų
pirma masinė uždarbio migracija jau
tampa pasaulio problema, antra, kad

yra tame sraute ir lietuvių dalis, kad
lietuviai yra tokie patys varguoliai,
kaip ir daugelis kitų europiečių. Viena
vertus, kaip tikras inteligentiškas švie-
tėjas jis bando ap valyti skaitytojų pa-
saulėvaizdį nuo prietarų, gandų ir ne-
išmanymo. Kita vertus, parodyti, jog
lietuviai nėra kokia nors pasmerktoji
gentis, kad tai tartum bendras euro-
piečių likimas. Gerai suvokdamas pa-
dėtį Rusijos imperijoje ir pažinda mas
Aušros, kurią dar nesenai redagavo, ap-
linką J. Šliūpas stengiasi kuo stipriau
pa brėžti, kad jau senai įsi siū bavo lie-
tuvių emigracijos reiškinys, kurį dau-
gelis dar ignoruoja arba ne pasvertai
smerkia. Jo akimis, tai yra lemtingas
reiškinys, kurį reikia supras ti, atjausti
ir sugebėti sąmoningai elgtis.

Jonas Šliūpas
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Dailininkas Artūras Slapšys:
„15 metų Amerikoje pakeitė mano gyvenimą”

ALGIS VAŠKEVIČIUS 

„Jeigu ne Amerika, kažin kaip
būtų susiklostęs mano gyve-
nimas ir kokią vietą jame būtų

užėmusi kūryba. Būtent Amerikoje
atsiskleidžiau kaip menininkas, ir po
penkiolikos me tų, praleistų šioje šalyje
į gimtinę grįžau visai kitoks”, – sako
51-erių metų dailininkas Artūras Slap-
šys.

Lietuvą jis paliko 1996 metais, pa-
žįstamų pakviestas į Ameriką. Lie tu-
voje tada buvo sunkus metas, bet ir sve-
timoje šalyje laukė ne pyragai. A.
Slapšys prisipažįsta, jog buvo akimir-
 kų, kai gailėjosi išvykęs, teko sunkiai
dirbti statybose ir apie kūrybą iš pra-
 džių net minties nebuvo. Tiesa, jo tė vas
turėjo meninių sugebėjimų, ir jis pats
nuo vaikystės mėgdavo paimti teptuką
į rankas.

„Net nežinau, kas buvo tas postū-
 mis, kai rimtai ėmiausi tapybos Ame-
 rikoje. Turbūt tai buvo laikas, kai ne-
 turėjau darbo, buvo labai sunku, ir ta -
da susikaupusias emocijas ryžausi iš-
lieti ant popieriaus. Pamažu vis la-
 biau įsitraukiau, atsirado daugiau
įvairių darbų, juos pastebėjo, užsi mez-
 gė ryšiai, pažintys”, – prisiminė daili-
ninkas.

Dailininkui buvo artimos simbo-
listinės temos, fantastika, abstrakcijos,
įvairūs portretai. Jis dvejus metus lan-
kė dailės kursus pas meno dėstytoją ir
meno konsultantą Fotio Zemenides iš
Čikagos, kuris suteikė daug žinių ir
perdavė savo patirtį. A. Slapšys savo
darbų nuotraukas pra dėjo talpinti in-
ternete, atsirado užsa kovų, kolekci-
ninkų, kurie jais susido mėjo. Vienas jų
– kolekcininkas Jo seph J. Chapetta.

„Artūro Slapšio kūryba palietė
mano sielą labiau nei galėjau įsivaiz-
duoti. Iš visų per pastaruosius 25 me-
tus įsigytų meno darbų visada bran-
ginsiu ir itin aukštai vertinsiu tuos ke-
lis originalius kūrinius, kuriuos įsigi-
jau iš jo kolekcijos”, – teigė šis kolek-
cininkas.

Čikagoje gyvenęs menininkas sako
su lietuviais nedaug bendravęs, dau-
guma jo pažįstamų ir draugų bu vo
amerikiečiai. Pirmą kartą savo dar bus
jis rodė grupinėje parodoje „Išeivijos
kelias” Čikagos Čiurlionio ga lerijoje
2006 metais. Po to parodos sekė viena
kitą – 2008 metais per so nalinė paroda
„Mano menas” surengta Evanston, IL,
dar po metų kita personalinė paroda
„Simbolika” vyko Lin colnshire, IL,
čia 2010-aisiais su rengta paroda „Port-
retas”, 2011-aisiais – „Tapyba” Čikagos
Čiurlionio galerijoje 

2011 metais jo paveikslas-tripti-
kas „Please Let Me Live”, skirtas nu-
žudytų žydų vaikų atminimui, bu vo
eksponuojamas Holokausto muzie juje

Skokie priemiestyje. Šis darbas buvo
padovanotas viešajai biblio tekai.

Gyventi į Lietuvą A. Slapšys grį žo
2012 metų išvakarėse, o prieš tai,  2011
metais Čikagos Čiurlionio ga  le ri joje
dar buvo atidaryta jo personali nė pa-
roda „Mano pasaulis”, kuri tapo tarsi
atsisveikinimu su Amerika. Meninin-
kas prisimena, kad šią parodą buvo at-
vykusi apžiūrėti ir garsioji dailininkė
bei mecenatė Magdalena Birutė Stan-
kūnienė, su kuria iki tol nebuvo pa-
žįstamas.

„Per penkiolika metų, pra-
leistų Amerikoje, nė karto ne-
buvau grįžęs į Lietuvą. Spren-
dimas čia grįžti visam laikui
brendo pamažu, jį lėmė įvai-
 rios aplinkybės, ir visų pirmą
tai, kad čia buvo likę artimie-
ji – vaikai, tėvai. Vieni tokį
mano apsisprendimą sveiki-
no, kiti stebėjosi, tačiau išties
norėjau grįžti ir grįžau”, –
sakė A. Slapšys.

Jis prisipažįsta po pen-
kiolikos metų radęs visai ki-
tokią Lietuvą nei buvo palikęs.
Čia vėl viską teko pra dėti iš
naujo, pirmuosius mėnesius
vėl buvo sunku, bet pamažu
viskas atsistojo į savo vietas, ir daili-
ninkas dabar stebina savo kūrybin-
gumu, vieną po kitos rengia naujas pa-
rodas, turi daug užsakymų ir teigia,
kad da bar gali pragyventi iš kūrybos. 

Per pirmuosius metus Lietuvoje
menininkas surengė net šešias perso-
nalines parodas. Dabar A. Slapšys ži-
nomas kaip istorinių portretų kūrėjas
– jis yra nutapęs beveik penkias de-
šimtis XII–XV amžių Lietuvos valdovų.
Šie jo darbai eksponuoti Lietu vos Sei-

mo rūmuose, Kauno karinin kų ramo-
vėje, įvairiuose Lietuvos miestuose.
Pasitinkant Vasario 16-osios šventę,
ši įspūdinga paroda ati daryta Mari-
jampolės kultūros centro M. B. Stan-
kūnienės menų galerijoje, o Kovo 11-
osios proga ji bus pristatyta Trakų pi-
lyje. Čia  kartu  bus galima  įsigyti  ir
1 000 egzempliorių tiražu iš leidžiamą
knygą „Lietuvos vieš pa čiai”, kur bus
sudėti visi A. Slapšio tapyti Lietuvos
kunigaikščiai ir kunigaikštienės. 

Lietuvos valdovų ciklas atsirado
tada, kai dailininkas gavo užsakymą
sukurti XIII amžiaus vidurio žemai čių
kunigaikščio Almino portretą. Mano-
ma, kad šis kunigaikštis vado va vo že-
maičiams Durbės mūšyje, kurio 750-
osios metinės buvo minimos 2010 me-
tais. Po Almino A. Slap šys dar sukūrė
Gerdvilo ir Vykinto portretus. Šis dar-
bas pavyko, atsirado nemažai istorikų,
entuziastų, ku rie palaikė idėją sukur-
ti Lietuvos valdovų portretų ciklą. Tai
ne tik portretai – kartu surinkta ir visa
istorinė medžiaga apie tą ar kitą as-
menybę, tad prierašai prie tapybos
darbų užima nemažai vietos ir yra la-
bai svarbūs.

„Vieną portretą ant drobe ap trauk-
 to kartono, dirbdamas nuo ryto iki
vakaro, nutapau maždaug per savaitę.
Dabar jau yra 45 portretai, o visas šis
ciklas buvo sukurtas per maždaug dve-
jus metus. Istorines asme nybes, kurios
žinomos iš kitų menininkų darbų, ir aš
tapau pana šias, bet kai kurie iš tų val-
dovų nie kada nebuvo tapomi, tad sun-
ku įsivaizduoti, kaip tiksliai ji atrodė.
Tai turbūt ir nėra svarbiausia – svar-

biau yra pats asmens pristatymo fak-
tas”, – sakė A. Slapšys.

Į Lietuvą sugrįžusiam meninin kui
darbų netrūksta. Dailininko pa veikslų
yra įsigiję privatūs kolekci ninkai iš
JAV, Ukrainos, Anglijos, Lietuvos. Jis
sukūrė ir Skandinavijos vikingų port-
retų seriją, o vienas ne seniai duris at-
vėręs šiaurinės Islan dijos Husavik
miestelio muziejus įsi gijo aštuonis A.
Slapšio tapytus por tretus, tarp jų ir pir-
mojo švedo, gyve nusio Islandijoje Gar-
dar Svavarsson portretą. Dailininkas
sukūrė ir pašto ženklo projektą su šio
asmens atvaizdu, kuris, tikimasi, taip
pat bus išleistas.

Pašto ženklų kūrimas jam nėra
naujas –  jau nuo 2008 metų A. Slapšys
aktyviai dalyvauja Lietuvos pašto ženk-
lų kūrimo konkursuose. Juose ne kar-
tą yra laimėjęs prizines vietas, o trys jo
ženklai pripažinti geriausiais ir yra iš-
leisti (serija „Šv. Kalėdos ir Naujieji me-
tai”, 2010 m. „Saulės mūšiui – 775 me-
tai”, 2011 m.).

„Džiaugiuosi, kad idėjų ir darbų iš-
ties netrūksta, turiu ir daug su ma ny-
mų ateičiai. Amerikoje aš įgijau di-
džiulę patirtį, susiformavau ir atsi-
 skleidžiau kaip menininkas, o gautas
žinias bei patyrimą dabar galiu sėk-
mingai pritaikyti tėvynėje”, – sakė
dai lininkas.

A. Slapšys džiaugiasi Amerikoje įgyta patirtimi. A. Vaškevičiaus nuotraukos

Lietuvos valdovų ciklas prasidėjo nuo ku-
nigaikščio Almino portreto.

Margiris Herkus Mantas

Pašto ženklas, 
skirtas Saulės mūšio sukakčiai.

Islandams sukurto pašto ženklo projektas.
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DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOSChirUrGAi

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
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI
FOR SALE

ĮVAIRūS

�  Moteris ieško darbo. Patirtis, vai-
ruoja, galimi pakeitimai.

Tel. 773-983-2879.

�  Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis, reko-
men  dacijos, vairuoja. 

Tel. 773-449-0929.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Turi rekomenda -
cijas ir praktikos. Gali pakeisti nuo
penk tadienio 2 val. p. p. iki sekmadie -
nio vakaro. Tel. 708-691-2948.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Didelė darbo pa-
tirtis, minimali anglų kalba, nevai-
ruoja. Gali pakeisti savaitgaliais.

Tel. 773-707-7902.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo, galimi pakeitimai. 

Tel. 773-615-5235.

�  Moteris ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo lietuvių ar rusų
šeimose. Geros rekomendacijos. 

Tel. 630-863-1168.

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

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

European restaurant in
Southwest suburb for sale.

630-464-8773

Perku arba išsinuomoju žemę vidurio
Lietuvoje, tinkamą ūkinin kau ti. Perku
mišką Lietuvoje. Apmo kėjimas už žemę
arba mišką išankstinis. Sandorį galima
atlikti Lietuvoje ir JAV. 

Tel. +370-616-93194

IEŠKO PIRKTI

Prenumeruokime ir skaitykime 
,,DRAUGĄ”!

,,Draugą” atminkime savo testamente.

SVEIKATA

Insultas – kas tai?

Lotyniškai „insultus” – smūgis,
ne  tikėtas užpuolimas. Tai žo dis,
la bai tiksliai apibūdinantis li-

gos es mę, eigą, ir pasekmes.
Liga pasireiškia sąmonės sutri ki-

 mu, dezorientacija, kalbos sutriki mu,
paralyžiais. Gali ištikti ir koma.

Skiriamos dvi insulto formos: iše -
minis ir hemoraginis insultas.

Dažniausiai  nustatomas hemora-
ginis insultas. Tai – kraujo išsiliejimas
į smegenis, gyvybinių organizmo funk-
cijų sutrikimas dėl smegenų gyvybinių
centrų pakenkimo. Ši in sul to forma iš-
tinka dažniausiai jau nesnius žmones,
sergančius padi din to kraujospūdžio
liga, nesigydžiusius ar paprasčiausiai
nekreipusius dėmesio į padidėjusį
kraujo spau dimą.

Kita insulto forma, medikų vadi-
nama išeminiu insultu, tai – sme ge nų
kraujagyslių užsikimšimas. Ši in sulto
forma paprastai pažeidžia vy resnio
amžiaus žmones, kurių kraujo spau-
dimas, atrodo, nekeldavo rūpes čių, ta-
čiau smegenų kraujagyslių spin džio
siaurėjimas progresavo iš lėto ir pasi-
reikšdavo galvos svaigimais ar praei-
nančiais regėjimo, kalbos sutrikimais,
pusės kūno tirpimu, praeinančiu pa-
ralyžiumi.

Kaip elgtis, ištikus insultui?

Pastebėjus, jog šalia esančiam žmo-
 gui sutriko sveikata, skubame jam pa-
dėti. Insulto atveju labai svarbu, kad pa-
kankamai deguonies pa tek tų į dar ne-
pažeistas smegenis. Tam atsagstoma
apykaklė, ligonis gul do mas į horizon-
talią padėtį, karš tą die ną į pavėsį ir ne-
delsiant kvie čiama greitoji medicinos
pagalba. Jei trinka gyvybinės funkcijos
– būtina pradėti gaivinimą, nesulaukus
me dikų, kurie kuo skubiau ligonį pri-
 sta tys į ligoni nę.

Drėgnas ir šaltas oras 
didina insulto riziką

Temperatūrų pokyčiai bei šaltas ir
drėgnas oras didina krešulių su si da ry-
mo riziką, perspėja moksli nin kai.

Nauji tyrimai rodo, kad insultą
žmonės dažniausiai patiria po stai gių
temperatūrų pasikeitimų ir esant di-
delei drėgmei, o šiltas ir sausas oras, at-
virkščiai, mažina insulto rizi ką ir di-
dina insultą patyrusių pacientų išgy-
venimo tikimybę.

Šaltas ir drėgnas oras didina krau-
jo spaudimą ir skatina kraujo in dų
susiaurėjimą, dėl to padidėja krau jo
plokštelių sukibimo tikimybė. JAV
mokslininkų atliktas tyrimas atskleidė,
kaip skirtingi orai vei kia insulto rizi-
ką. Tyrimui va do va vusi Yale univer-
siteto profeso rė Ju dith Lichtman sakė:
„Oro pokyčiai paprastai nėra siejami su
insulto ri zika, bet specialistai jau seniai
buvo pastebėję, kad oras turi įtakos kre-
šuliams susidaryti. Mūsų tyrimas to-
kius spėjimus patvirtino. Žinoma, oras
yra tik vienas iš veiksnių, bet žmonėms,
kurie pa tenka į insulto ri zi kos grupę,
ver ėtų į tai atkreipti dėmesį.”

Tyrimai atskleidė, kad insulto ti ki-
mybę paskatina staigūs tempera tū rų
pokyčiai ir didelis drėgmės ly gis. Kuo
drėgnesnis ir šaltesnis žie mos lai kotar-
pis, tuo daugiau pacientų su laukia li-
goninės.

„Reikės išsamesnių tyrimų, bet
jau dabar žmonėms, kuriems gresia in-
sultas, per didelius temperatūrų po-
kyčius ir šaltą bei drėgną orą pa tariame
likti namuose, daugiau ilsė tis, gerti
pakankamai vandens ir svei kai mai-
tintis bei itin atsakingai vartoti jiems
paskirtus vaistus”.

Šis JAV mokslininkų atradimas pa-
tvirtino nedidelį tyrimą, atliktą Rusi-
jos mokslininkų, kuris atskleidė, kad
insulto atvejų šaltuoju metu lai ku pa-
daugėja 30 proc.

Gyvenimus keičianti liga –
insultas: kas jo padeda išvengti

Gyvenimas, tekėjęs įprasta, sena vaga staiga ėmė ir pasikeitė – žmogų ištiko insul-
tas. Liga netikėtai pakei čia šeimos narių, artimųjų gyvenimus, o paties ligonio gy-
venimas ver čiasi aukštyn kojomis – jam gresia neįgalumas ar net gyvybė pakimba
ant plauko. To galima ir išvengti, jei žmogus, patyręs insultą, nelauks kol sveikatos
sutrikimas praeis, bet skubės į gydymo įstaigą, vos pajutęs pirmuosius ligos požy-
mius.

Devyniais iš dešimties atvejų žmo-
 gus miršta nuo staigaus ūminio
miokardo infarkto, jei jam ne-

sutei kia ma pagalba per pirmąsias ke-
lias minutes. Todėl iš karto atskubėjus
į pagalbą, mirties gali būti išvengta. Ką
daryti, jei netikėtai sušlubavo širdis, o
arti nieko nėra, net vaistų.

1. Širdis ėmė netikėtai plakti ne taip,
kaip paprastai

Arba garsiai ir nereguliariai („tai
plaka, tai neplaka”), arba pernelyg daž-
nai (tachikardija). Krūtinėje sun kumas,
gali pradėti skaudėti kai riąją kūno
dalį (arti mentės, už krū tin kaulio, kai-
riąją ranką ar žandi kau  lio kairę pusę).
Sunku kvėpuoti, ypač pilnavertiškai iš-
kvėpti. Tačiau nepanikuokite, o veiki-
te greitai. Jūs turite tik porą dešimčių
sekundžių, kol prarasite sąmonę.

2. Pradėkite kosėti
Daug kartų ir labai stipriai. Kiek-

 vieną sykį prieš kosėjant, giliai įk vėp-

kite, kosulys turi būti gilus ir il gas, tar-
si jūs norėtumėte išspjauti skrep  lius gi-
liai iš krūtinės.

3. Dar kartą: giliai įkvėpkite, iš kvepiant
kosulį

Tai padės aprūpinti širdį deguo ni-
mi ir atstatyti širdies ritmą. Gilus įkvė-
pimas ir kosulys iškvepiant turi būti
kartojami kas dvi sekundes be pert rau-
kos ir sustojimų, kol bus suteikta  me-
di kų pagalba.

Giliai įkvėpiant, atsiras galimybė
deguoniui prasiskverbti į plau čius, o ko-
sėjimas „suspaudžia” širdį ir priverčia
kraują cirkuliuoti. Toks spau dimas šir-
džiai taip pat padeda jai pasiekti savo
normalų ritmą.

Kardiologų tvirtinimu, kiekvie-
nam pasidalijus šia informacija su de-
 šimčia žmonių, būtų išsaugota ma-
žiausiai viena gyvybė.

Parengta remiantis 
interneti ne žiniasklaida

Kaip išgyventi širdies smūgį būnant vienam
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Sveikatos atsargos iš daržovių troškinių

mŪSŲ  STALUI

Ruošia Nijolė Nausėdienė • El. paštas: nausediene@hotmail.com

Daržovių troškiniai gali itin paįvairinti mūsų val-
giaraštį. Jie tinka ir  kaip garnyras prie mėsos bei
žuvų patiekalų, ir kaip pagrindinis patie kalas.  Na,
o ko suvalgyti neįstengėte, dėkite į stiklainius.
Tokios atsargos,  ypač žiemą pravers. 

Barščių troškinys

Reikės: 1 sv morkų, 3 sv buro kė lių, 2 sv pa-
prikų, 2 sv svogūnų, 7 sv po midorų, puodelio cuk-
raus, pusės puo delio aliejaus, druskos, šaukštelio
citri nų rūgšties.

Visas daržoves kruopščiai nuvalykite ir nu-
plaukite. Morkas ir buro kėlius stambiai sutarkuo-
kite arba plonai supjaustykite. Svogūnus smul kiai
sukapokite, paprikas supjaus tykite šiaudeliais, po-
midorus sumal kite. Susmulkintas daržoves sumai-
 šy kite dideliame nesvylančiame puo de, supilkite
aliejų, suberkite cukrų, pagardinkite druska ir už-
virkite. Vir kite pusantros valandos, tuomet su ber-
kite citrinų rūgštį, išmaišykite ir dar pavirkite pen-
kias minutes. Su krėskite į puslitrinius stiklainius ir
sandariai uždarykite. Stiklainius už denkite ir pali-
kite, kol visiškai atvės. Šio ruošinio įdėję į puodą,
kur verda mėsa ar daržovės, galėsite mėgautis pui-
kia sriuba.

Naminis pomidorų padažas

Reikės: 6 sv pomidorų, 1 sv svo gū nų, šaukšto
cukraus, pusės šaukš telio maltų aitriųjų paprikų, po
3–4 žirne lius juodųjų ir kvapiųjų pipirų, drus kos,
šaukštelio garstyčių sėklų.

Pomidorus supjaustykite, sudė ki te į emaliuotą
indą ir pastatykite ant ugnies. Virkite vis pamaišy-
dami, kol suvirs, paskui pertrinkite per sietelį. Į
pomidorų tyrę sudėkite trintuvu susmulkintus svo-
gūnus. Mišinį pastatykite ant ugnies ir trečdalį nu-
 virkite. Tuomet pagardinkite druska, suberkite
cukrų, garstyčių sėklas, juo duosius ir kvapiuosius
pipirus, aitriąsias paprikas ir virkite dar de šimt
minučių. Padažą sudėkite į stiklainius, dešimt mi-
nučių sterilizuo ki te ir sandariai uždarykite.

Daržovių troškinys su Provanso žolelėmis

Reikės: 1 sv aguročių, 2 raudonų paprikų,
dviejų morkų, bulvės, svo gū no, pomidoro, petražo-
lių, Provanso žolelių, dviejų šaukštų pomidorų pas -
tos, 2 puodelių grietinės, maltų juo dųjų pipirų,
šaukšto cukraus, šaukšto miltų, dviejų puodelių van-
dens, ketu rių skiltelių česnako, druskos, aliejaus, bul-
vių patiekalams skirto pries konių mišinio.

Daržoves nuplaukite ir nuvaly kite. Svogūną su-
pjaustykite pusžie džiais, morkas – šiaudeliais ir pa-
kepkite aliejuje. Tuomet sudėkite šiau deliais su-
pjaustytas paprikas, išmai šykite ir apkepkite. Ant
viršaus uždė kite šiaudeliais supjaustytą bulvę, pa-
gardinkite bulvių prieskoniais, iš maišykite ir iš-
kepkite. Daržovių mi šinį sudėkite į puodą, o į tuščią
keptuvę įpilkite aliejaus ir suberkite šiau deliais su-
pjaustytus aguročius, api barstykite Provanso žole-
lėmis ir ap kepinkite. Tuomet sudėkite kubeliais
pjaustytą pomidorą, pabarstykite druska ir pake-
pinkite. Aguročius ir pomidorus sudėkite į puodą su
kitomis daržovėmis. Pagaminkite užpilą: sumaišy-
kite grietinę su pomidorų pasta, po truputį maišy-
dami supil ki te vandenį, sudėkite smulkintus česna-
kus, pagardinkite druska, pipirais, suberkite cukrų
ir miltus, gerai iš maišykite ir supilkite ant daržovių.
Užberkite smulkintų petražolių ir viską išmaišykite.
Puodą uždenkite ir 20–30 minučių troškinkite, nepa-
 mirš dami pamaišyti (kad neprisvil tų).

Troškintos daržovės su grybais

Reikės: apie 1 sv grybų, 2 mor kų, 1/2 gūžės ko-
pūsto, saliero šakos, trijų raudonų paprikų, svogūno,

s k a r  d i-
nės konservuotų baltųjų
pu pe lių, 1–2 skiltelų čes-
nako, aitriosios pap rikos, drus-
 kos, maltų juodųjų pi pirų.

Įkaitinkite keptuvę su aliejumi. Supjaustykite
svogūną ir apkepkite kartu su susmulkintais gry-
bais. Su pjaustykite storais šiaudeliais salie rą, taip
pat šiaudeliais sutarkuokite morkas. Sudėkite viską
į puodą ir troš kinkite apie vieną valandą. Viską pa-
gardinkite druska, cukrumi ir pi pi rais.

Su cukraus saldalu kepintos daržovės

Su druska, sviestu, cukrumi ir trupučiu vandens
pakaitinkite daržo ves ant lėtos ugnies, jos įgyja bliz-
gio, tačiau bemaž nepakeičia spalvos, lie ka šviesios.
Kaitinamos ant karštesnės liepsnos gražiai paru-
duoja – juo tamsiau, juo ilgiau kaitinamos ir liepsna
karštesnė. Kepinkite su cuk raus saldalu tinka nedi-
dukės daržo vės, geriausiai mažos morkytės, svo gū nė-
liai. Didesnes (pvz., aguročius, ro pes, griežčius ar sė-
tinius) supjaustykite maždaug graikiško riešuto dy-
džio ga baliukais. Su cukraus saldalu apke pinkite
daržoves puikiai tinka prie mėsos kepsnių ir yra pui-
 kus stalo pa puošalas. Šviesios daržo vės (sakykim,
svogūnėliai) dera prie šviesių patie ka lų ir baltų bei
šviesių padažų, o tamsios, rudai apkepintos – prie
tamsiaspalvių patiekalų bei pa gardų, prie rudųjų
padažų.

Su cukraus saldalu kepintų daržovių šiupinys

Nulupkite po pusę puodelio jaunų ropučių,
jaunų mažų morkyčių bei aguročių (cukinijų) ir su-
pjaus tykite vienodo dydžio gabalėliais – kad iškeptų
tolygiai.

Dailumo dėlei gabalėlių kampus padrožkite
mažu peiliuku – kad būtų apskritesni.

Paruoštas daržoves suberkite į platų keptuvą,
įberkite šaukštą cuk raus, žiupsnelį druskos, įdėkite
pusę šaukšto sviesto, įpilkite truputį vandens ir ne-
uždengusios 15–20 minu čių pakaitinkite.

Peilio smaigaliu pabaksnokite daržoves – jos
turi būti iškepusios, bet nesutežusios. Iškepusias
atsargiai išgriebkite kiaurasamčiu. Syvus kaitin-
kite toliau, kol sutirštės, su krės kite atgal daržoves
ir atsargiai maišykite, kad nesusitrintų, pakepin-
 kite, kol apsivels sutirštėjusiu salda lu. Tinkamai
paruoštos daržovės turi blizgėti, bet nepakeisti spal-
vos ir likti sveikos, nesumaigytos. Patiekite su bal-
tos mėsos troškiniu arba kepsniu, pavyzdžiui, ver-
šienos kumpiu arba mente.

Nicos daržovių šiupinys

Šis puikus, su alyvų aliejumi ir kvapniais pries-
koniais ruošiamas troškinys kilo Nicos apylinkėse
Pran cūzijoje ir greitai išplito po visą Pro vansą.
Tinka prie paukštienos, mėsos ir žuvies. Galima val-
gyti ir šaltą, ap šlaksčius citrinų sultimis ar priesko-
niais pagardintu actu.

Gan savita patiekalo ypatybė yra ta, kad iš pra-
džių daržovės apke pinamos atskirai ir tik paskui
darsyk apkepinamos kartu. Nuplaukite ir gerai nu-
sausinkite po pusę svaro baklažanų, aguročių, rau-
donų papri kų, pomidorų. Baklažanus bei aguro čius

suraikykite nedideliais griežinė liais ir gerai nu-
sausinkite popie ri niais rankšluosčiais.

Daržovės turi būti gerai prinokusios, šviežios,
sultingos ir kvapnios, nuskintos pačiu derėjimo
metu. Pa p rikas perpjaukite, išimkite sėklas ir su-
pjaustykite nemažais ketvir tai niais gabalėliais.
Nuskabykite kote lius ir išgnybus apykočius po-
mido rus suraikykite išilgai vienodais griežiniais.
Sėklų išimti nereikia. Daržoves laikykite atskirai.

Nulupkite keturis svogūnus ir supjaustykite
kuo plonesniais grieži nėliais. Nulupkite ir smul-
kiai suka po kite keturias skilteles česnako. Bakla-

žano griežinius pabarstykite druska bei pipi-
rais ir rudai pakepin kite su trim šaukštais

alyvų aliejaus. Išimkite iš keptuvės palikite ataušti.
Ton pačion keptuvėn įpilkite dar kiek aliejaus ir
pakepinkite aguročius.

Išėmus palikite ataušti. Tą patį padarykite su
paprikomis. Geležinia me prikaistuvyje pakaitin-
kite tris šaukštus alyvų aliejaus ir penkias minutes
vis pamaišant kepinkite ja me svogūnus, kol gražiai
pagels. Su dėkite pomidorus ir kepinkite dar pen-
kias minutes. Paskui vieną po ki to sudėkite ir kitas
anksčiau apkepintas daržoves.

Gerai išmaišykite, pridėkite čiobrelių šakelę,
lauro lapą, pagal skonį druskos, pipirų. Uždengus
prikaistuvį sumažinkite ugnį ir kartkartėmis pa-
maišant troškinkite maždaug pusvalandį. Paskui
sudėkite česnakus ir pakaitinkite dar penkias mi-
nutes. Paragaukite ir pridėkite trūkstamų priesko-
nių, išimkite čiobrelių šakelę bei lauro lapą ir tuoj
pat patiekite.

Paruošta remiantis internetine žiniasklaida

Patarimų mugė

Nors daržoves virti gan pa prasta, bet ir čia rei-
kalingas tam tik ras išmanymas: itin svarbu,
kad jos nepervirtų, o kita vertus, ne liktų pus-
žalės.

� Baltąsias pupeles, žirniukus, ankštines pu-
peles ir t. t. reikia virti be druskos, tik jiems iš-
virus, pasū dyti.

� Šviežius kopūstus pyragui rei kia užplikyti
karštu vandeniu, pasū dyti ir palaukti dešimt
min., nu sunkti vandenį, sukapoti ir pakepinti
svies te. 

� Raugintus kopūstus skirtus sa lotams rei-
kia pabarstyti cukrumi.

� Kad išliktų žalia daržovių spalva, jas reikia
įdėti į pasūdytą verdantį vandenį, su žiupsneliu
so dos; virti emaliuotame inde uždengus.

� Žalių žirnelių niekuomet nevirti drauge su
kitomis daržovėmis; atskirai išvirti ir perkošti.

Kad daržovės išlaikytų 
savo mais tin gąsias vertybes –

� Daržovės turi būti smulkina mos nerūdi-
jančio plieno ar plastiki niais įrankiais.

� Ypač daug vitaminų netenka daržovės, su-
trintos per metalinius tinklelius ar smulkina-
mos netinka mo metalo mėsmalėmis ar pjaus-
tyklėmis.

� Pjaustomas daržoves veikia de guonis ir
šviesa, tad jas reikia greitai susmulkinti ir tuo-
jau pat apdoroti ar bent uždengti dangčiu.

� Kuo labiau susmulkintos dar žovės, tuo ma-
žiau jose naudingųjų medžiagų.

� Termiškai apdorojant daržoves būtina lai-
kytis tam tikrų taisyklių. Daržovės liks maistin-
gesnės, jeigu virsite jas nerūdijančiojo plieno ar
emaliuotuose induose.

� Verdant daržoves labai svarbus vandens
kiekis. Kuo jo daugiau, tuo daugiau  netenkama
vitaminų ir mineralinių medžiagų.

� Kuo  ilgiau daržovės verda, tuo didesni vi-
taminų nuostoliai.
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Ada Sutkuvienė ir Šeima

Lietuvos Respublikos garbės konsulate Aspen, Colorado, buvo paminėta
Vasario 16-oji. 

Sveikinimo žodį tarė garbės konsulas Jo nas Prunskis. Jis papasakojo apie
šio konsulato atidarymą ir veiklą.

Aspeno meras Steve Skadron, kurio proseneliai yra kilę iš Lietuvos, pri-
minė Lietuvos nepriklausomybės kelią ir džiaugėsi konsulato ati darymu
Aspene.

Lietuvos ambasados JAV įgaliotas ministras Rolandas Kačinskas, kvietė
vi sus aplankyti Lietuvą, pagal voti apie investavimą Lietuvoje.

Į šventę atvyko Denverio Lietu vių Bendruomenės atstovai bei pir mininkė
Rita Ancerevičienė.

Tarp svečių buvo ir Aspene gyve nantis Frederic Levin, kuris yra ne mažai
investavęs  Lietuvoje bei Terry Te mescu, vykdantis stambius daugia bučių
namų atnaujinimo projektus Lat vijoje. Buvo ir kitų versli nin kų, kurie gyve-
na Aspene ir domisi Lie tuva. Taip pat šventėje dalyvavo Aspene jau ilgai gyve-
 nantis Paulius Kurkulis su sūnumi, kiti lietuviai ir jų pažįstami.

Keli svečiai išsakė susirūpini mą dėl žemės referendumo ir kiek žalos jis
padarytų Lietuvai bei jos ekono mikai.

Klausydamiesi Kęstučio Vaiginio
džiazo kvarteto, vakaro svečiai turėjo
galimybę paragauti tradicinės lietu-
vių virtuvės gaminių.

Washingtone viešintis užsienio
reikalų ministras Linas Linkevičius
taip pat susitiko su JAV valstybės sek-
retoriaus pavaduotoja Europos ir Eu-
razijos reikalams Victoria Nuland. Po-
kalbio metu aptarti dvišaliai santy-
kiai, transatlantinė partnerystė, eko-
nomikos, prekybos ir energetikos
klausimai bei Europos Sąjungos ir
JAV bendradarbiavimas ES Rytų kai-

mynystės srityje. Ministras pažymėjo,
jog Lietuvai visuomet buvo ir bus
svarbi JAV parama NATO, taip pat –
Lietuvai pirmą kartą pirmininkau-
jant Jungtinių Tautų Saugumo Tary-
bai. Lietuvos diplomatijos vadovas
teigė neabejojąs, jog sėkmingos ES ir
JAV derybos dėl naujos prekybos ir
investicijų sutarties dar labiau su-
stiprins transatlantinę partnerystę,
sukurs naujas darbo vietas abiejose
Atlanto pusėse, paskatins ekonomikos
augimą Europos Sąjungoje ir JAV.

LR ambasados JAV informacija 

Lietuvių širdyse – rūpestis dėl Ukrainos

Atkelta iš 1 psl.

Vakaro akimirka Ludo Segers nuotr.

Užsienio reikalų komiteto 
pareiškimas dėl įvykių Ukrainoje

Seimo Užsienio reikalų komitetas (URK) trečiadienį, vasario 19 d.
priėmė pareiškimą dėl įvykių Ukrainoje. Jame pabrėžia Ukrainos
prezidento ir valdžios institucijų atsakomybę už susidariusią pa-

dėtį šalyje, ragina nedelsiant nutraukti smurtinius jėgos struktūrų
veiksmus prieš protestų dalyvius ir kviečia neeiliniame Europos Są-
jungos Užsienio reikalų tarybos posėdyje svarstyti sankcijų prieš at-
sakingus už prievartos panaudojimą asmenis įvedimo klausimą. 

Užsienio reikalų komitetas apgailestauja dėl žmonių aukų ir reiš-
kia nuoširdžią užuojautą žuvusiųjų šeimoms ir jų artimiesiems. Pasak
Seimo komiteto pareiškimo, Ukrainos žmonių ryžtas savo šalies ateitį
tvirtai susieti su Europos Sąjunga dar labiau sustiprina bendrą euro-
pinę atsakomybę už sėkmingą Ukrainos integraciją į Europos Sąjungą.

Atsižvelgdamas į tai, kad Lietuva šiuo metu pirmininkauja Jung-
tinių Tautų Saugumo Tarybai, URK kviečia Ukrainos politinius vado-
vus visomis įmanomomis priemonėmis siekti taikaus politinio dia-
logo ir tęsti derybas dėl situacijos šalyje sureguliavimo. Seimo na riai
laikosi nuomonės, kad pirmalaikių Prezidento ir parlamento rinkimų
surengimas būtų vienas tinkamiausių politinės krizės sprendimo būdų.

Seimo komitetas kreipiasi į Lietuvos Užsienio reikalų ministrą
siūlydamas inicijuoti, kad klausimas apie padėtį Ukrainoje būtų įtrauk-
tas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos darbotvarkę.

Kreipdamasis į Europos Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio
reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton ir Europos Sąjungos
valstybių narių užsienio reikalų ministrus, komitetas prašo nedelsiant
sušaukti neeilinį Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdį ir
svarstyti sankcijų prieš atsakingus už prievartos panaudojimą asmenis
įvedimą.

Atsakingas Europos Sąjungos institucijas ir valstybes nares Seimo
URK ragina teikti reikalingą humanitarinę pagalbą Ukrainai, o Euro-
pos Sąjungos institucijų vadovus, valstybių narių politinius vadovus,
Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų atstovus – vienyti
savo pastangas reaguojant į įvykius Ukrainoje ir kartu su visa tarp-
tautine bendruomene ieškoti sprendimų, kaip galėtų būti sustabdyta
vis stiprėjantį politinė krizė šalyje ir atsiliepta į Ukrainos visuomenės
siekius dėl integracijos į Europos Sąjungą ir šalies demokratinės atei-
ties.

ELTA 

Aspen, CO 

Vasario 16-osios minėjimas Aspene

Priekyje sėdi Aspeno meras S. Skadron, garbės konsulas J. Pruns kis, įgaliotasis minist-
ras R. Ka čins kas.
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�  Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažny čioje (2745 W.
44th St., Chicago, IL), šį sekmadienį, va-
sario 23 d., 10 val. r. švęsime 7-ąjį eilinį
metų (A ciklo) sekmadienį. Eucharistijos
šventimą atnašaus kun. Gediminas Ker-
šys.  Po šv. Mišių, parapijos salėje vyks
Brigh ton Parko Lietuvių Bendruomenės
metinis susirinkimas. Kviečiame vi sus da-
lyvauti.

� Sekmadienį, vasario 23 d., Čikagos
Lietuvių Rotary klubas ir PLC kviečia jus
atšvęsti bibliotekos 2-jų metų sukaktį. Da-
lyvaus dr. Daiva Litvinskaitė. Pradžia – 12
val. p.p. (Fondo salėje). Dėl smulkesnės in-
formacijos skambinkite tel. 708-906-
3040.

� Vasario 28 d., penktadienį, 1:30 val. p.
p. galiūnų varžybos Columbus Convention
Center (Ohio), dalyvaujant lietuviams ga-
liūnams Vytautui Lalui ir Žydrūnui Savic-
kui. Finalas – kovo 1 d., šeštadienį, 7 val.
v. kitame pastate: Franklin County Veterans
Memorial, 300 W Broad St, apie 1.3 my-
lias nuo Convention Centre. 

� Kovo 2 d., sekmadienį, Čikagos lietu-

vių skautų tradicinė Kaziuko mugė Pasau-
lio lietuvių centre, Lemonte. 9 val r. – šv.
Mišios Pal. Jurgio Matulaičio misijoje,
10:15 val. r. – mugės pradžia PLC Riškus
salėje.

� Jaunimo centro moterų klubas kovo 2
dieną keps mielinius blynus ir kviečia visus
po šv. Mišių užsukti į kavinę. Savo apsi-
lankymu paremsite lietuvišką kampelį. 

� New Yorko Neringos / Tauro tunto
Skautų Kaziuko mugė įvyks sekmadienį,
kovo 2 d. tuoj po 10 val. r. šv. Mišių Ap-
reiškimo parapijoje, Brooklyne. Bažnyčios
adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn,
NY 11211. Kaziuko mugė įvyks Our Lady
of Mt. Carmel salėje adresu 275 North 8th
Street, Brooklyn, NY 11211.

� Santaros-Šviesos federacija kovo 8 d.,
3 val. p. p. kviečia į europarlamentaro
prof. Leonido Donskio paskaitą „Šimtme-
čiui prilygstantis dešimtmetis: kas įvyko
Lietuvoje ir ES 2004-2014 metais?” Pas-
kaita vyks Lemonte, Pasaulio lietuvių
centre esančiame Dailės muziejuje. Auka
5 dol.

KVIEČIAME PAMINĖTI K. DONELAIČIO METUS
2014-ieji – Donelaičio metai. Jie bus iškilmingai pažymėti ir Čikagoje. 

Do  ne lai čiui skirti renginiai prasidės:
Mažo sios Lie tuvos fondo ir draugijos rengiamu tra diciniu Užgavėnių šiu pi niu kovo
mėn. 1 d.,  šeštadienį, 6 val. v. Bal zeko lietuvių kultūros muziejaus Gin taro salė-
je (6500 S. Pulaski Rd., Chica go, IL 60629). 

Kovo 7–8 dienomis renginiai nu si kels į Čiurlionio galeriją (5620 S. Cla re mont
Ave., Chicago, IL 60636). 

Kovo 7 d., penktadienį, 7:30 val. v. vyks parodos, skirtos Donelaičiui, atida-
rymas, o ko vo 8 d., šeštadienį,  10 val. r. prasidės konferencija ,,Donelaičiui –
300”. Pas kai   tas skaitys svečiai iš Vilniaus universi teto: prof. Dainora Pociūtė-
Abukevičienė, dėst. Andrius Vaišnys ir prof. Domas Kau nas.  

Kovo 9 d., sekmadienį, visus pa kvie   sime į Lemont High School (800 Por ter
St., Lemont, IL 60439) renginių salę, kur vyks teatralizuotas vaidinimas. Da ly -
vauja meno ansamblis ,,Dainava”, teat ro sambūris ,,Žaltvykslė”, tautinių šokių šo -
kėjai, instrumentalistai, dainininkai. Ren gi nius ruošia Mažosios Lietuvos fondas ir
drau gija, JAV LB Kultūros taryba, Čiur lio nio galerija. Kviečiame visus dalyvauti.

PAS mUS 
IR

APLINK mUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo” )

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

Kalbame lietuviškai • Priimame kreditines korteles
9 East Irving Park Rd. Roselle, IL 60172
Tel.: (630) 635-2385 www.spokaslaw.com

ThE LAW
OFFICE OF
AnDRIUS
SPOKAS

Apsilankykite
,,Draugo”

tinklalapyje
www.draugas.org

Dėmesio! Dėmesio! Dėmesio!

Apsisuko laiko ratas ir vėl mes prie nuostabios, mūsų gyvenimus pa keitusios datos –
Lietuvos Nepri k lau somybės dienos.

Tai diena, kurios dėka mes atvė rė me vartus į visą pasaulį, die na, ku ri leido mums
susitikti ir Ameri ko je. Pagerbkime tai su meile, džiaugs mu, kartu ir susibūrę į  gražų ra-
telį.

Visus, visus didelius ir mažus ko vo 9 d., sekmadienį, kviečiame į dvi  ra čių žygį! Žy-
gis skirtas Lietuvos Ne pri klausomybės dienai ir Nepri klau  somybės atkūrimo dienai
pami nė ti. Vi si norintys važiuoti dviračiais kviečiami rinktis adresu: 1509 Peri winkle
Way Sanibel, FL 33957, prie Billy’s, Bike Shope  10 val. ryto. Dvi račius bus gali ma iš-
sinuomoti. Nuo mos kaina 15 dol. Taip pat galėsite išsinuomoti ir  sė dynėles vaikams ar
vaikiškas prie kabėles. Vaikams dvira tukai bus išnuomojami už 5 dol. Važiuosime iki
Bowmans Beach. Da lyvaujantys su sa vo dviračiais tu rės sumokėti 10 dol. (parama li-
tuanistiniam švietimui, – tai nu matyta JAV Lietuvių Bendruo me nės nuostatuose). Kvie-
čiame regist ruotis iš anksto, nes reikia žinoti, kiek užsakyti dviračių. Dau giau in for ma-
cijos rasite: http://web. www.  billysrentals.com. Registruotis galite pas Valdį Gedvilą
tel. 239-560-3569, Do  mą Asanavičių tel. 678-897-9163, Rasą Bruckuvienę tel. 239-
601-6857, Zitą Si derienę tel. 239-322-4303. 

Kviečiame gausiai dalyvauti. 

Pietvakarių Floridos Lietuvių Bendruomenės valdyba           

Pasižymėkite savo kalendoriuose
2014 m. spalio 10–12 dienomis Či kagoje, Jaunimo centre, vyks trylikta sis
lietuvių teatro festivalis. Tris die nas bus rodomi įvairūs spektakliai, aktoriai tu-
rės galimybę draugiš kai pabendrauti. 

Vasario mėnesio pabaigoje bus iš siųstos registraci-
jos anketos, jų lauk sime iki balandžio pabaigos. La bai no-
rime priimti visus, bet jei bus daugiau norinčių, nei tu-
rime vietų, da rysime atranką pagal spektaklių žanrų ir da-
lyvių geografinių duome nų įvairumą.  Ypatingai ragi-
name da lyvauti trupes iš mažesnių apylinkių, taip pat no-
rime parodyti vieną lietuvių kilmės aktorių spektaklį
anglų kal ba. Šeštadienio ryto programa bus skirta jau-
niesiems žiūrovams.

Aktoriai patys bus atsakingi už savo kelionės išlai-
das. Daugiau informacijos pateiksime registracijos an ketose.

Kviečiame aktorius iš JAV, Ka nados ir toliau, norinčius dalyvauti fes-
 tivalyje su teatro pastatymais ar monospektakliais, savo kontaktinę in-
formaciją siųsti elektroniniu paštu JAV LB Kultūros tarybai:  lb.kultu -
ra@gmail.com.

_

Gerbiamieji piliečiai,
Pranešame, kad š. m. gegužės 11 d. vyks Lietuvos Respublikos Pre zidento

rinkimai, o š. m. gegužės 25 d. – rinkimai į Europos Parlamentą.
Jeigu Jūs gyvenate užsienio vals tybėje ar joje būsite rinkimų dieno mis ir

pageidaujate balsuoti, iki ba landžio 15 d. užsiregistruokite elekt ro ninėje
rinkėjų, balsuojan čių užsie nyje, sistemoje: http:// usa. mfa.lt/rinkimai

Jei neturite techninių galimybių užsiregistruoti internetu ar turėtu mė  te
kitų klausimų, kreipkitės į Am basadą tel. 202-234-5860 #130 ar el. paš tu: rinki-
mai.us@urm.lt

Daugiau informacijos apie rin kimus galite rasti LR Vyriausiosios rinkimų
komisijos tinklalapyje  http://  www.vrk.lt/

LR ambasados JAV rinkimų komisija

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

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

Remkime Draugo fondą

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


