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Nepriklausomybės dienos
šventės – 5 psl.

Labas rytas, 
Neringa! – 10 psl.

– Prieš 130 metų, 1885 m. vasario 26 d. gimė antrasis Lietuvos prezidentas, signataras Aleksandras Stulginskis – 

ŠIAME NUMERYJE:

Susitarimų pažeidimai turi turėti kainą

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius vasario 24 dieną Was-
hingtone su JAV prezidento vyriausiuoju patarėju Europos reika-
lams Charles Kupchan aptarė artimiausius sąjungininkų veiksmus

reaguojant į Minsko susitarimų pažeidimus.
„Situacija toliau blogėja, o už agresiją Debalcevėje nebuvo jokio atsa-

ko iš Vakarų. Minsko susitarimai ir toliau pažeidžiami – tai turi turėti kai-
ną”, – pabrėžė L. Linkevičius.

Ministras ragino JAV administraciją pritarti pagalbai Ukrainai gink-
lais.

„Šalis turi teisę apsiginti. Tai nėra konflikto eskalacija, priešingai, Va-
karų neveikimas įgalina greitesnę Rusijos karinio scenarijaus sėkmę. Ne-
turime patys prisidėti prie šio scenarijaus įgyvendinimo”, – sakė minist-
ras.

Susitikime sutarta, kad ES ir JAV turi ir toliau glaudžiai koordinuoti
veiksmus, tiek reikšdami paramą Ukrainai, tiek spręsdami dėl atsakomųjų
priemonių – sankcijų ir izoliacijos. C. Kupchan ministrui pristatė JAV ad-
ministracijos planus reaguoti į paliaubų susitarimo pažeidimus Debalce-
vėje bei tolesnius žingsnius, jei pažeidimai ir agresija tęsis – 2  psl.

Vasario 24 d. Prezi-
dentės D. Grybaus-
kaitės sušaukta

Valstybės gynybos taryba
(VGT) įvertino geopolitinę
situaciją bei valstybės sau-
gumui kylančias grėsmes
ir nusprendė papildomai
stiprinti šalies gynybinius
pajėgumus.

Valstybės gynimo tary-
ba nusprendė laikinai – pen-
kerių metų laikotarpiui – at-
naujinti privalomąją pradi-
nę karo tarnybą, 9 mėnesių
laikotarpiui kasmet pa-
kviečiant apie 3,5 tūkstan-
čio šauktinio amžiaus Lie-
tuvos piliečių. Tai sudaro
tik 1,7 procento visų poten-
cialių šauktinių.

„Pasikeitus geopoliti-
nei situacijai, kariuomenė
ir taikos metu turi būti tin-
kamai parengta ginkluotai
valstybės gynybai. Šiandie-
nė geopolitinė aplinka rei-
kalauja sustiprinti ir pagreitinti ka-
riuomenės komplektaciją. Tai reikia
padaryti per artimiausius metus”, – po
Gynybos tarybos posėdžio pareiškė
D. Grybauskaitė.

Pasak Prezidentės, Lietuvos ka-
riuomenė ir vėl taps mišri – sudaryta
iš profesionalų ir privalomosios karo

Po Valstybės gynybos tarybos posėdžio. Iš k.: Lietuvos kariuomenės vadas J. Žukas, Krašto apsau-
gos ministras J. Olekas, ministras pirmininkas A. Butkevičius ir Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 

Roberto Dačkaus nuotr.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius susitiko su  Brookings instituto  ekspertais.
Ludo Segers nuotr.

Lietuvoje grąžinama šauktinių kariuomenė

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS

Netekome 
Algimanto Kezio

Vasario 23-iosios naktį Bostone po sun-
kios ligos mirė garsus fotomenininkas Al-
gimantas Kezys. Apie tai pranešė velio-
nio sesutė Danutė Kezytė Wolosenko,
neseniai (š. m. sausio 17 d.) netekusi ir
kito savo brolio – žinomo visuomeni-
ninko Romo Kezio.

Algimantas Kezys gimė 1928 m. Viš-
tytyje, Vilkaviškio rajone. Pradžios mo-
kyklą pradėjo lankyti Kybartuose, vėliau
mokėsi Vilniaus III gimnazijoje. 1944
m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją, mo-
kyklos baigimo diplomą įsigijo Dyp-
holco lietuvių gimnazijoje. 1950 m. A.
Kezys apsigyveno JAV, įstojo į jėzuitų vie-
nuolyną. 1959 m. baigė filosofiją Loyo-
la University Čikagoje. 1961 m. įšven-
tintas kunigu. – 2  psl.

tarnybos karių.
„Mūsų regione panašaus dydžio

valstybės taip pat naudoja mišriąją
sistemą – tai Suomija, Estija, Norve-
gija, Danija. Lietuvai tai leis užbaigti
pilnai sukomplektuoti Lietuvos ka-
riuomenę per 2015–2016 metus, pilnai
per pusantrų metų suformuoti pakan-

kamą kariuomenės parengtąjį rezervą
ir užtikrinti tinkamą piliečių pasi-
rengimą ginti savo valstybę”, – sakė D.
Grybauskaitė.

Šiuo metu Lietuvos kariuomenę
sudaro apie 12 tūkst. profesionalių ka-
rių. Šauktinių kariuomenė Lietuvoje
panaikinta 2008 metais.  – 2  psl.
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Laiškai, nuomonės, komentarai

Į privalomąją karo tarnybą šauktiniai
bus atrenkami loterijos principu

VGT nusprendus, kad būtina papildomai
stiprinti šalies gynybinius pajėgumus ir laiki-
nai atnaujinti privalomąją pradinę karo tarny-
bą Lietuvos kariuomenės vadas generolas ma-
joras Jonas Vytautas Žukas sako, kad jaunuoliai
į tarnybą bus atrenkami atsitiktiniu būdu. 

Pasak kariuomenės vado, batalionuose
trūksta žmonių, tik dviejuose jų daugiau kaip 50
proc., tad kritinis kareivių trūkumas neužtikrina
reikiamos parengties batalionuose ir kelia rea-
lią grėsmę valstybės saugumui. 

,,Privalomas karo prievolės šaukimas į 9 mė-
nesių privalomą karo tarnybą ir mišrus ka-
riuomenės komplektavimo būdas yra greičiau-
sias ir efektyviausias būdas sprendžiant šią
įsisenėjusią problemą”, – po VGT posėdžio Pre-
zidentūroje žurnalistams sakė J.V. Žukas.

Dėl to Algirdo ir Birutės batalionai bus
komplektuojami profesinės karo tarnybos ka-
riais, o kituose batalionuose bus komplektuo-

jamos atskiros šauktinių ir profesinės karo
tarnybos karių kuopos. Pašauktų kareivių ka-
rinis rengimas susidės iš dviejų dalių: trijų
mėnesių individualaus bei kario specialisto
rengimo kurso ir šešių mėnesių kolektyvinio
rengimo skyriaus būrio kuopos sudėtyje, akty-
vios tarnybos kariniame vienete. 

2015 m. į tarnybą pašaukti kariai 9 mėnesius
būtų rengiami tik batalionuose. Po 1,5 tūkst. karo
prievolininkų ketinama pašaukti trečiąjį ir ket-
virtąjį šių metų ketvirčiais. Skaičiuojama, kad
iš viso šiais metais ketinama pašaukti apie 3
tūkst. vyrų, o per penkerius metus ketinama pa-
rengti apie 16 tūkst. šauktinių, kurie taps ir ka-
riuomenės rezervu.

Anot kariuomenės vado, šauktiniai bus at-
renkami ,,loterijos” principu, kaip tai veikė, pa-
vyzdžiui, JAV, Vietnamo karo metais.

,,Tai bus daroma atrankos būdu stebint vi-
suomenės atstovams, kad nebūtų taip, kad tas
procesas vyktų neskaidriai”, – sakė V. J. Žukas.

Karo prievolė, atkūrus privalomąją karo tar-
nybą, būtų taikoma sveikiems, išsilavinusiems,
neteistiems ir galintiems tarnauti kariuomenėje
vaikinams nuo 19 iki 27 metų. Neatvykimas į tar-
nybą grės baudžiamąja atsakomybe. 

Jei Seimas pritars po VGT sprendimo siū-
lomiems pakeitimams, pirmuosius šauktinius
į kariuomenę tikimasi sugrąžinti jau šių metų

rugsėjį. Jei Seimas tam nepritars, kariuomenę
toliau numatoma komplektuoti profesionalų
pagrindu.

Politologas: sprendimas inicijuoti
privalomosios karo tarnybos sugrąžinimą

yra logiškas

VGT priimtas sprendimas inicijuoti priva-
lomosios karo tarnybos sugrąžinimą yra logiš-
kas, mano Vilniaus universiteto (VU) Tarptau-
tinių santykių ir politikos mokslų instituto
(TSPMI) dėstytojas doc. dr. Tomas Janeliūnas, ir
pažymi, kad Lietuvos ketinimas stiprinti savo ša-
lies gynybinius pajėgumus gali suerzinti Rusi-
ją. 

,,Ne pirmą kartą yra kalbama, kad būtina
stiprinti Lietuvos gynybines pajėgas, visų pir-
ma užpildant egzistuojančias struktūras ir stip-
rinant karinį rezervą. Tai natūralu, kad nuo šitų
kalbų reikėjo pereiti prie kažkokio veiksmo, ir
tas veiksmas kaip tik šiandien ir buvo, matyt, pa-
darytas, turint galvoje, kad šauktinių kvietimas

buvo sustabdytas tuo
metu, kai poreikio iš
esmės nebuvo. Dabar-
tinė situacija tą poreikį
realiai grąžina ir po ne-
mažų metų nukrauja-
vimo Lietuvos karinėse
pajėgose iš tikrųjų yra
nemažas poreikis at-
statyti tuos reikalingus
karių skaičius. Tai, ma-
nau, kad šauktinių įve-
dimas bent jau tokiais
nedideliais skaičiais tu-
rėtų gana prasmingai
atrodyti šių dienų kon-
tekste”, – sakė polito-
logas. 

Pasak politikos apžvalgininko, tuo metu, kai
šauktinių šaukimo procesas buvo sustabdytas si-
tuacija buvusi kitokia, o šiuo metu aplinkybės
yra labai smarkiai pasikeitusios. Be to, kaip at-
kreipė dėmesį T. Janeliūnas, pasikeitęs yra ir vi-
suomenės požiūris – apklausų duomenimis, žy-
miai didesnė dalis apklaustųjų teigiamai atsa-
ko į klausimą, ar eitų ginti Tėvynės, jei kiltų toks
poreikis, dėl to natūralu, kad dėl pasikeitusių są-
lygų, didesnio patriotizmo šis VGT sprendimas
sulauks pakankamai pozityvaus vertinimo vi-
suomenėje. 

Politologas priminė, kad ne vienoje NATO
šalyje yra šauktiniai, paminėjo Daniją, Estiją,
Suomiją, Austriją, Kiprą. Vis dėlto T. Janeliūnas
dėl šauktinių įžvelgė adekvačią ,,didžiosios kai-
mynės” reakciją.

,,Na, kaip ji gali reaguoti? Tai yra mūsų vi-
dinis reikalas, kaip mes konstruojame savo gy-
nybos pajėgas, t.y. lygiai taip pat gali reaguoti
kaip ir į bet kokį, sakykime, karinių pajėgumų
stiprinimą – ginkluotės įsigijimą, pačių karių
skaičiaus didinimą ir pan. Tai, aišku, ta reakcija
gali būti bet kokia. Greičiausiai bus kažkokia irz-
li, bet visi supranta, kad kaip tik dėl Rusijos mes
ir bandome stiprinti savo karines galimybes, o
ne dėl, sakykime, kažkokių kitų priežasčių”, –
tikino politologas. 

ELTA

L. Linkevičius Vakarų reakciją į Rusijos agresiją ir
pagalbą Ukrainai aptarė ir su vieno įtakingiausių Was-
hingtone analitinių centrų, Brookings instituto eksper-
tais. Ekspertus domino padėties Ukrainoje ir Rusijoje ver-
tinimas, visuomenės nuotaikos dėl saugumo situacijos re-
gione bei NATO susitarimų Wales vykdymas. Ekspertai
atkreipė dėmesį į tai, kad trūksta tikslios informacijos
apie humanitarinę situaciją Ukrainos rytuose bei aukų
skaičių.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius Was-
hingtone taip pat susitiko su JAV valstybės sekreto-
riaus pavaduotoju viešajai diplomatijai Richard Stengel
ir dalyvavo diskusijoje su ekspertų bendruomene Na-
cionaliniame paramos demokratijai fonde. Susitikimų
metu aptarti būdai efektyviai atremti Rusijos informacinį
spaudimą ir tinkamai reaguoti į skleidžiamą dezinfor-
maciją.

Valstybės sekretoriaus pavaduotojui R. Stengel mi-
nistras pristatė iniciatyvas Europos Sąjungoje, skirtas
stiprinti ES atsaką Rusijos skleidžiamai propagandai –
Jungtinės Karalystės, Danijos, Estijos ir Lietuvos doku-
mentą strateginei komunikacijai, ragino suvienyti ES ir
JAV pastangas.

„Užtikrinant alternatyvius informacijos šaltinius ru-
sakalbėms auditorijoms, JAV ir ES turi pastiprinti vie-
na kitą, ne konkuruoti. Svarbu, kad JAV sugrįžtų į Europą
su viešosios diplomatijos programomis. Jei nelaikysime
propagandos rimta problema, jei nesikoordinuosime
stiprindami žiniasklaidos rusų kalba alternatyvas, šios
kovos nelaimėsim”, – sakė L. Linkevičius.

R. Stengel pristatė JAV valstybės departamento ini-
ciatyvas stiprinti žiniasklaidą Rytų Europoje bei vyks-
tančias diskusijas dėl bendradarbiavimo su ES ieškant
atsako skleidžiamai propagandai, mažinant visuomenės
pažeidžiamumą.               URM info

Fotomenininkas dirbo jaunimo organizacijose, rū-
pinosi jų spauda. Redagavo laikraštį ,,Žvaigždė”. Jo ini-
ciatyva 1966 m. Čikagoje įsteigtas Lietuvių fotoarchyvas
(dabartinis Stasio Budrio archyvas), iki 2002 m. jam va-
dovavo. Nuo 1977 m. Amerikos lietuvių bibliotekos lei-
dyklos vienas steigėjų ir vadovas. Devintojo dešimtmečio
viduryje atsisakė kunigystės.

Fotografijos menu A. Kezys susidomėjo dar būda-
mas studentas, apie 1958 m. Nuo 1963 m. jis rengė indi-
vidualias fotografijos parodas JAV, Kanadoje, Pietų
Amerikos, Europos šalyse. Lietuvoje surengta daugiau
kaip 10 kasmetinių parodų.

A. Kezys redagavo ir išleido monografijų, dailės ir
fotografijų albumų. Parengė ir išleido apie 40 meno al-
bumų, knygų. Sukūrė dokumentinių filmų apie lietuvių
išeivijos žymius asmenis, kultūros įvykius, sukaupė lie-
tuvių dailės archyvą. Jo fotografijų turi įvairūs muziejai
– Čikagos meno institutas, Moderniojo meno ir Metro-
politano meno muziejai New Yorke, Nacionalinė bib-
lioteka Paryžiuje.

Dėl A. Kezio netekties Lietuvos kultūros ministras
Šarūnas Birutis nuoširdžiai užjaučia Velionio arti-
muosius, lietuvių išeiviją, kultūros ir meno bendruo-
menę. Pavasarį Čikagoje, kurioje jis praleido didesnę gy-
venimo dalį, bus surengtas jo atminimo pagerbimas. Ru-
denį šeima planuoja abiejų brolių atminimo pagerbimą
Lietuvoje. Ir A. Kezys, ir R. Kezys už nuopelnus Lietu-
vai buvo apdovanoti Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Ge-
dimino 5-ojo laipsnio ordinais. 

ELTA ir ,,Draugo” info

Susitarimų pažeidimai...
Atkelta iš 1 psl.

Netekome Algimanto Kezio
Atkelta iš 1 psl.

Šauktinių kariuomenė 
Atkelta iš 1 psl.
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Dvigubi Lietuvos pilietybės standartai
DAINIUS RUŽEVIČIUS

Jei tu esi gimęs ir užaugęs Lie tu voje ir jei tavo pro-
seneliai, seneliai ar tėvai yra mūsų šalies tautiečiai,
tai dar nereiškia, kad išsaugosi savo gim tosios šalies
pilietybę...

Dvigubos pilietybės klausimas iš politinės
darbotvarkės neišnyksta nuo 2006 m., tai
prislopdamas, tai vėl iškildamas. Bet kiek-

vieną kartą už gęs ta, nes nerandama sprendimo at-
 si mušus į Konstitucijos 12 straipsnį ir į KT 2006.11.13
nutarimą, kad dvi guba pilietybė prieštarauja Kons-
titu cijai, išskyrus „atskirus atvejus”, ku rie siejami
su asmens nuopelnais Lietuvai.

Tada kyla klausimas, kokia as mens veikla ir pa-
gal kokius kriterijus laikytina nuopelnais, kokia ins-
titucija turėtų teisę juos įvertinti, pagal kokį teisės
aktą toji veikla pripažįstama nuopelnu, be to, kam
nu sipelnė konkretus asmuo – lietuvybei ar Lietuvos
valstybei?

Lietuvybė ir Lietuvos valstybė, nors glaudžiai su-
sijusios, vis dėlto netapačios sąvokos. Lietuvybę gar-
 sin ti užsienyje lietuvis gali ir nebūdamas Lietuvos
pilietis.

Ž. Ilgauską pasmerkė
LR pilietybės įstatymas

Viena iš lietuviškos pilietybės pa smerktųjų
tapo buvęs garsus krepši ninkas Žydrūnas Ilgauskas.
JAV gy venančiam ir šios šalies pilietybę 2013-ųjų
metų spalį priėmusiam „lie tuviui” šių metų sausio
12 d. LR vi daus reikalų ministro įsakymu atimta Lie-
tuvos pilietybė.

Šį įsakymą Ž. Ilgauskas galėjo skųsti teismui, ta-
čiau pats krepši nin kas neketina to daryti. „Man leng-
va tų nereikia. Biurokratai gali pa bu čiuoti man į už-
pakalį. Lietuvoje nie ko nesu tokio svarbaus padaręs.
Ačiū. Pasilikite tą pilietybę sau. Man nereikia nie-
ko išskirtinio. Niekuo nesiskiriu nuo kitų lietuvių,
kurie gyvena Amerikoje, Europoje ar Aus tra lijoje.
Arba duokite pilietybę vi siems, arba niekam”, – dar
praėjusių metų lapkričio mėnesį, sužinojęs, kad iš
jo ketinama atimti Lietuvos pilietybę, sakė Ž. Il-
gauskas.

„Iš manęs nieko neatėmė. Kaip ga lima atimti tai,
ko nedavei? Aš bu vau ir liksiu lietuvis. Gimiau Lie-
tu voje, mano tėvai, seneliai čia gimė. O jei jiems tė-
vas nelabai geras, ir savo sūnų abu pasus sudėjęs at-
siųsiu.  Nebus trijų Ilgauskų, bus ramiau valstybei.
Man tik apmaudu, kad tokie Lietuvos įstatymai. Koš-
maras. Dabar iš akių dings trys Ilgauskai, gal kam
nors bus lengviau kvėpuoti. O mano gyvenimas ne-
pasikeis. Aš Lietuvos labui milijoną kartų daugiau
esu padaręs nei tie biurokratai. Mano są žinė dėl to
rami. Jų praradimas yra didesnis nei mano”, – pa-
sipiktinęs Lie tuvos biurokratais tuomet rėžė Cle-
velande gyvenantis ir su žmona du Lietuvoje įvai-
kintus vaikus auginantis lietuvis.

Už tai, kad raštu Lietuvos amba sadai ar Mig-
racijos departamentui nepranešė apie įgytą svetimos
valstybės pilietybę, buvusiam sportininkui grėsė pi-
niginė bauda iki 1 tūkst. 450 tūkst. eurų, tačiau jos
nuspręsta ne skirti.

1975 m. gimęs Ž. Ilgauskas krep ši ninko karjerą
baigė 2011 m. rudenį. Ž. Ilgauskas – buvęs ilgametis
„Cava liers” žaidėjas, taip pat yra žaidęs Miami
„Heat” klube, prieš karjerą NBA žaidė Lietuvoje –
Kauno „Žalgi ryje”, „Atlete”.

Lietuvoje gimę tautiečiai – nereikalingi, 
o svetimšaliai – su lietuvišku pasu...

Gyvenimas taip susiklostė, kad Žydrūnas įleido
šaknis JAV, sukūrė šeimą. Natūralu, kad gyvendamas
ten jis nori jaustis visavertis visuo me nės narys. Bet
krepšininkas nie kada neatsisakė savo šaknų ir lie-
tuviškumo. Lietuvos pilietybės jis ne teko tik dėl įsta-
tymų netobulumo. Se niai turėjome išspręsti šią
problemą, nes tokie atvejai kartosis ir ateityje, o mes
į juos reaguojame labai skausmingai. 

Ž. Ilgauskas nėra vienintelis garsus sportinin-
kas, įkliuvęs į LR pa spęs tos dvigubos pilietybės pink-
les: penkiakovininkė Donata Rimšaitė, šachmati-
ninkė Dagnė Čiukšytė, dviratininkės Diana Žiliūtė

ir Edita Pu činskaitė privalėjo nuryti karčią pi liulę,
kai Lietuva, neatsižvelgusi į šių sportininkių indė-
lį mūsų šaliai, lengva ranka jų išsižadėjo, atimdama
iš jų LR pilietybę.

Tačiau Lietuvos valdžia ir toliau laikosi požiū-
rio, jog geriau prarasti savus piliečius, nei pakeisti
valdymo principus. Tokie mes, lietuviai...

Štai neseniai žiniasklaidoje pa pli to žinia, kad
Pietų Afrikos Res publikos futbolininkas Larry Co-
hen gavo Lietuvos pilietybę. 27 m. vidurio gynėjas tei-
gė, kad lietuviškas pasas palengvins jam galimybę
pasirašyti sutartį su Europos klubu. „Taip, pasta-
ruoju metu vyksta derybos su ko manda iš Europos.
Be to, turiu pasą, kuris viską palengvina”, – sakė L.
Cohen.

PAR aukščiau -
sios lygos klubui
„Maroka Swa-
lows” atstovau-
jantis gynėjas
prieš 27 m.
gimė Joha-
nes bur ge.
Jam Lie-
tuvos pi-
lietybė
oficia-
l i a i
b u  -
v o

a t -
kur ta Lie-
tuvos Respubli-
kos vidaus reikalų mi-
nistro įsakymu praėjusių
metų lapkričio 21 dieną. L. Co-
hen tėvas Martin Cohen yra bu-
vęs profesionalus žydų futboli-
ninkas, rungtyniavęs JAV ir PAR
klubuose.

Pagal įstatymus, asmenys, iki
1940.06.15 turėję Lietuvos pilietybę, ir
jų palikuonys (vaikai, vaikaičiai, pro-
 vaikaičiai) turi neterminuotą teisę at-
kurti Lietuvos Respublikos pilietybę.

Leidimas legaliai gyventi 
Lietuvoje – Rusijos banditams!

Sunkiai suvokiama, kai Lietuva, lengva ranka
atsisakydama teisėtų savo šalies piliečių, nuolatinių
LR gy ventojų statusą suteikė pripažintiems Rusijos
nusikaltėliams. Migra cijos departamentas priėmė
spren dimą išduoti leidimą nuolat gyventi mūsų ša-
lyje Rusijos piliečiams Ach medui Jevlojevui ir Ole-
gui Šamani nui. Jie abu turi aukščiausią Rusijos nu-
sikaltėlių pasaulio rangą – yra vadinamieji įteisin-
ti vagys (rusiškai – „vor v zakone”).

Sprendimas leisti O. Šamaninui gyventi Lietu-
voje ir laisvai važinėti po Europos Sąjungą buvo pri-
imtas tada, kai „Interpolas” jau buvo pa skelbęs šio
nusikaltėlių pasaulio šulo tarptautinę paiešką. Ne-
gana to, dar anksčiau leidimas nuolat gyventi Lie-
 tuvoje buvo suteiktas kitiems dviem įteisintiems va-
gims – Merabui Džang veladzei ir Giviui Gordelad-
zei.

Akivaizdu, kad Rusijos nusikal tėlių įtaka Lie-
tuvos pareigūnams di desnė nei vidaus reikalų mi-
nistro Sauliaus Skvernelio, kuris dievagojosi, kad
mūsų šalyje nebus leista apsigyventi nusikaltėlių šu-
lams iš užsienio.

Leidimas nuolat gyventi mūsų šalyje vienam įta-
kingiausių Rusijos nusikaltėlių, „Pakumpėlio” ir
„Ach me do Ingušo” pravardes turinčiam A. Jevlo-
jevui buvo suteiktas šių metų sausio 29 dieną. Šį lei-
dimą iškilmingai įteikė Vilniaus vyriausiojo policijos
komisariato Migracijos valdybos specialistai. A.
Jevlojevas ne tik kontroliuoja Ingušijos nusikaltėlių
pa sau lį, bet ir aktyviai dalyvauja kovoje dėl visos Ru-
sijos nusikaltėlių vadei vos sosto. Šiam veikėjui
buvo pavesta kontroliuoti visą Ingušijos nusikals ta-

 mą pasaulį, o jo atvaizdas net tapo savotišku mafi-
jos etalonu.

Sveiku protu sunkiai suvokiamas paradoksas:
leidimas A. Jevloje vui buvo išduotas iškart po to, kai
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pa teikė Seimui
svarstyti įstatymo patai sas, kuriomis siekiama
grėsmę ke liantiems asmenims uždrausti gauti lei-
dimus gyventi Lietuvoje. „Lietuvos žmonės turi
būti tikri, kad valstybė užkirs kelią pavojų kelian-
tiems asme nims gyventi mūsų šalyje”, – iškart po pa-
taisų pateikimo teigė prezidentė.

A. Jevlojevas į Vilnių atvyko sau sio 22 d. ir iš-
kart už leidimo išdavimą skubos tvarka sumokėjo 58
eurus. Jau baigiantis darbo dienai Rusijos nusikal-
tėlių klano šulas atvyko į Vil niaus vyriausiojo po-

licijos komisa riato Migracijos valdy-
bą. Čia jis buvo nufotografuotas, pa-
imti jo pirštų at spaudai. O jau sau-
sio 29 d. A. Jevlo jevui iškilmingai
buvo įteiktas laikinas leidimas
gyventi Lietuvoje. Tą pačią dieną
nusikaltėlių šulas išvyko neži-
noma kryptimi, nes gautas lei-

dimas jam suteikia teisę laisvai keliau-
ti po Europos Sąjungos šalis.
Atvykti į Vilnių atsiimti leidimo ketino ir kitas

įteisintas vagis Olegas Šamaninas, kuris nuo Rusi-
jos teisė sau gos slapstosi Dubajuje. Nors už gaujos or-
ganizavimą ir reketą yra paskelbta jo paieška, ofi-
cialūs dokumentai apie tai Lietuvos dar nepa siekė. 

Interpolo ieškomas 54 metų O. Ša maninas Ru-
sijos šiaurės vakarų mies te Severodvinske dar 1993
m. buvo subūręs nusikaltėlių gaują, kuri apmokes-
tino beveik visus vietos verslininkus. O. Šamaninas
yra įtakin gas tarp Archangelsko srities nusi kal tėlių.
Prieš kelerius metus O. Šamaninas, kalėjime pra-
leidęs 14 metų, grįžo į laisvę, iš naujo subūrė gaują
ir toliau reketavo verslininkus.

Prezidentai dosniai dalijo pilietybę

LR Seime siūloma palengvinti Lietuvos pilie-
tybės suteikimo išim ties tvarka sąlygas. Pagal ren-
giamą įstatymo projektą mūsų šalies pilietybę išim-
ties tvarka būtų galima su teikti asmenims, garsi-
nantiems Lie tu vos vardą ir didinantiems jos tarp-
tautinį autoritetą.

Įstatymo projekte siūloma pa leng vinti ir in-
tegracijos sąlygą. Tuo met reikėtų įrodyti, kad Lie-
tuvos paso siekiantis asmuo yra glaudžiai susijęs su
mūsų šalimi dėl savo veiklos, o reikalavimo dar ir
mokėti lietuvių kalbą jau būtų atsisakyta.

Anksčiau, kai pilietybės įstatymai nebuvo tokie
griežti Lietuvos paso trokštantiems kitataučiams, LR
prezidentai dosniai dalijo pilietybę – ir į kairę, ir į
dešinę. Štai Valdas Adamkus per pirmąją savo ka-
denciją Lietuvos pilietybę už išskirtinius nuopelnus
mūsų šaliai buvo suteikęs 310 asmenų. Dar dosnes-
nis buvo jo pirmtakas prezidentas Algirdas My kolas
Brazauskas, patenkinęs 537 asme nų prašymą gauti
Lietuvos piliečio pasą išimties tvarka.

Nukelta į 15 psl.
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rY t Ys
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

SLA džiaugiasi meno varžytinių sėkme
VAIDA LOWELL

Prieš porą mėnesių, nuo lapkri čio 15 d. iki gruodžio
13 d., Susivieni jimas Lietuvių Amerikoje (SLA) or ga-
 nizavo antrąsias internetines meno dar bų varžytines,
kurioms meno ko lekcionieriai
Virginija ir Vitalius Si rusai pa-
dovanojo dosnią 110 meno kū-
 rinių kolekciją. Šios dovanos
tikslas buvo parduoti kūrinius
varžyti nėse ir už gautas lėšas at-
naujinti pir mo aukšto SLA salę.
Dar vienos var žytinės – remonto
darbams už baigti planuojamos
kovo mėnesį.

SLA – seniausia lietuvių
organizacija

Ne kartą „Draugas” yra
rašęs apie SLA organizaciją.
Priminsime, kad SLA yra se-
niausia nuolat vei kianti lietu-
vių organizacija JAV ir gal būt
visame pasaulyje. Remiantis
Daivos Dapkutės studija „Jo-
nas Šliū pas Amerikos lietuvių
ideologinių kovų verpetuose”,
1886 m. rugpjūčio 15 d. dr. Jono Šliūpo iniciatyva su-
si kūrė Susivienijimas visų lietuvininkų Amerikoje
(SVLA), o tų pačių metų lapkričio 22 d. kun. Alek-
sandras Burba įsteigė katalikišką organizaciją Su-
sivieniji mas visų draugysčių katalikiškų lietuviškų
Amerikoje (SVDKLA). Pirmoji organizacija dėl itin
menko narių skaičiaus savo veiklą baigė 1888 m. Ant-
roji, pakeitusi savo pavadinimą į Susivienijimas lie-
tuvininkų Ameri ko je (SLA), 1901 metais skilo į dvi
da lis: Susivienijimą lietuvių Amerikoje (SLA) ir ka-
talikišką jos šaką – Susi vienijimą lietuvių Romos ka-
talikų Ame rikoje (SLRKA). SLA tapo kultū rine sa-
višalpos organizacija, teikė draudimą savo nariams.
Vienu metu tai buvo viena iš didžiausių Ameri kos
lietuvių organizacijų, turėjusi apie 20 000 narių ir 300
kuopų. Su sivienijimas ne tik šelpė savo narius, bet
ir rėmė Amerikos lietuvių iniciatyvas – tokias kaip
istorinį 1933 m. Dariaus ir Girėno skrydį per Atlantą
(ant ,,Lituanica” lėktuvo buvo užra šy tas net Susi-
vienijimo pavadinimas). SLA buvo ir viena iš pa-
grindinių organizacijų, atkūrusi Ameri kos Lietuvių
Tarybą (ALT’ą) 1940 metais. SLA toliau dalyvauja
ALT’o veikloje ir ją remia.

SLA išsaugoja istorinį pastatą 
New Yorko centre

Pastaraisiais metais Susivieniji mas, atsikratęs

nuostolingo apdraudos teikimo, sugrįžo prie savo pir-
minių tikslų – puoselėti kultūrą Amerikoje.

Susivienijimo pagrindinis turtas yra keturių
aukštų pastatas (su rūsiu ir aptvertu kiemeliu)
New Yorke, pa čioje Manhattano širdyje prie pat Ma-

 dison Square Garden ir New Yorko istorinės Penn
stoties. Nuo 1910 metų SLA pastatas New Yorke pri-
klauso lietuviams. Tai yra vienintelis pasta tas New
Yorke, priklausantis lie tu viams, įskaitant visus

penkis miesto rajonus – Manhattan, Brooklyn,
Queens, Bronx ir Staten Island. 

Pastato kiemelyje dažnai vyksta New Yorko
Lietuvių Bendruomenės renginiai. Antrame pasta-
to aukšte yra įsikūrusios Tautos fondo ir SLA raš-

tinės. Du viršutinius aukštus užima
nuomojami butai. Pirmas aukš  tas
skirtas lietuvių renginiams: konfe-
rencijoms, koncertams, minėji-
mams, susirinkimams, meno paro-
doms. Šio aukšto remonto darbams
ir buvo rengiamos varžytinės – no-
rima jį tinkamai pritaikyti lietuvių
kultū rinei veiklai. Siekiant surinkti
lėšų pirmo aukšto remontui dar
2013 m. Susivienijimo valdybos narė
Laima Mihailovich ėmėsi iniciaty-
vos ir su organizavo pirmąsias sėk-
mingas in ter netines lietuvių meno
varžyti nes. 

Žiemos varžytinėse – 
žymių menininkų darbai

2014 m. žiemos varžytinių Si-
rusų meno kolekcijoje buvo galima
rasti įvairių kartų žymių lietuvių
meni nin kų tapybos, grafikos ir fo-
tografijos darbų. Tai Lino Katino,

Valentino Antanavičiaus, Rimtauto Gibavi čiaus,
Vinco Kisarausko, Jūratės Stauskaitės, Kazimiero
Žoromskio, Vytauto Kalinausko, Antano Sut kaus,
Antano Petrikonio, Juozo Bag do no, Vlado Vildžiū-

Už 2013 metų ir 2014 metų žiemos varžytinių surinktas
lė šas SLA suremontavo pirmojo aukšto sienas, pakeitė ir
nu dažė senas lubas, pakeitė elektros laidus, įsigijo naujus
šviestuvus ir atnaujino supuvusias grindis. 

Laimos Mihailovich nuotr.
SLA 2014 metų žiemos varžytinėse pardavė 12 kūrinių. Varžytinių rengėjai (iš k.): Laima Mihailovich, Ieva Mar tinai -
tytė-Mediodia, Julius Ludavičius, Aidas Bareikis, priekyje – Ella Mediodia.                  

Ella Mediodia iškilmingai perkirpo atsinaujinusių SLA patalpų juostelę. 
Ievos Martinaitytės-Mediodia ir Thomas Mediodia nuotraukos

Šnekučiuojasi meno kolekcionieriai (iš k.): Tomm Zorn, Virginija Sirusienė, Marie Zorn ir Karen Zorn.



no, Mikalojaus Vilučio ir kitų XX a.
antros pusės menininkų kūrinių.
Varžytines organizavo Laima Mi-
hailovich, Ieva Mar tinaitytė-Me-
diodia, Thomas Medio dia ir Julius
Ludevičius. Kaip sekėsi šios žiemos
varžytinėms, pasakoja Saulius Si-
rusas, SLA viceprezidentas.

„Pardavėme 12 kūrinių ir su-
rin ko me 5 000 dolerių sumą. Dau-
guma pirkėjų buvo vietiniai New
Yorko lie tuviai, bet buvo ir viena
pirkėja iš Lie tuvos, kita – iš Ne-
braskos. Ypatin gai įdomu, kad tris
paveikslus nu pir ko mūsų trečio
aukšto nuomininkė, gerb. Ameri-
kienė ir vienas jos sūnų. Di desnio
dėmesio sulaukė Lino Katino ir
Dalės Ancavičienės kūryba. 

Kartu su 2013 metų varžytinė-
mis mes surinkome 21 000 dolerių
sumą, kuri buvo ir dar bus išleista
pirmo aukšto salės remontui. Jau
sudėjome naujas sienas, pakeitėme
ir nudažė me senas lubas, pakeitėme
elektros lai dus, įsigijome naujus
šviestuvus ir naują tualetą. Taip pat
teko remontuoti nuo vandens su-
puvusias grin dis. Dabar liko su-
montuoti tik naujas viršutines me-
dines grindis, bet jų pa keitimas
kainuos daugiau nei 12 000 dolerių.

Tam tikslui kovo mėnesį vėl orga-
ni zuosime varžytines.

Likusi Sirusų kolekcija pa-
puošė SLA salę, o norintys įsigyti
šiuos kū rinius, prašome kreiptis į
mūsų įstai gą arba dalyvauti kovo
mėnesio var žytinėse. Tikimės, kad
bus ir naujų paveikslų.

Mums labai svarbu atnaujinti
šį pastatą ir turėti gražią vietą lie-
tuvių susirinkimams. Reikia pri-
siminti, kad šiame pastate yra lan-
kęsis Jonas Basanavičius ir Anta-
nas Smetona. Tad labai svarbu yra
išlaikyti šį pastatą lietuvių ranko-
se. Pagrindinius remonto darbus at-
liko Julius Lude vičius, daug padė-
jo Thomas Medio dia, buvo samdy-
ti reikalingi spe cia lis tai. Prie dar-
bo ir patarimo prisidė jo Saulius
Janušas.”

Paremti Susivienijimo veiklą
ga lima ir tampant šios organizaci-
jos nariu. Norintys gauti daugiau
informacijos galite rašyti SLA ad-
resu: Lithuanian Alliance of  Ame-
rica 307 West 30th Street, New York,
NY 10001 ar el. paštu laasla@veri-
zon.net arba skambinti tel. 212-563-
2210. Daugiau informacijos apie
meno kūrinius ga lite rasti apsi-
lankę interneto svetainėje www.ar-
tatsla.com.

Vasario 22 d., sek-
madienį, Nepri klau-
somybės minėji-

mas vyko dvejose Lietuvių
Bendruomenės apylinkė-
se New Jersey. New Jersey
Elizabeth Lie tuvių Ben-
druomenės apylinkėje, iš-
kilmės prasidėjo šv. Mi-
šiomis, ku riose dalyvavo ir
New Yorke viešėjęs Už-
sienio reikalų ministras
Linas Lin kevičius. Šven-
tės metu jis pasidžiau gė
puoselėjama lietuvių kal-
ba ir lie tuviškumo tradi-
cijomis bei pakvietė tau-
tiečius visame pasaulyje
būti vie ningais. Bendruo-
menei jis įteikė isto rinę
Lietuvos vėliavą su Vyčiu. 
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Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius (viduryje) apsilankė Centrinio New
Jersey Nepriklausomybės dienos šventėje.

Rytinio Long Island apylinkė Nepriklausomybės dienos proga surengė krepšinio turnyrą.
Krepšinio aikštelėje susitiko Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius
(pirmas iš k.), JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkas Sporto reikalams bei ŠALFASS ats -
tovas Tomas Mitrulevičius (trečias iš k.). JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šim ku -
vienė-Rosen (ketvirta iš d. ) vilki krepšinio sportinę uniformą. 

New Yorko miesto apylinkės pirmininkė Rasa Sprindys (viduryje) džiaugėsi puikiai pavykusia
švente.

New Jersey Elizabeth Lietuvių Bendruomenės apylinkėje viešėjęs Užsienio reikalų ministras Linas Lin ke -
vi čius (antras iš d.) bendruomenei įteikė istorinę Lietuvos vėliavą su Vyčiu.      Gintar Ivashka nuotraukos

* * *

Įspūdingai Nepriklausomybės die-
 nos atkūrimas pažymėtas New Yorke,
Brooklyno Švč. Mergelės Ma rijos Nekalto
Apreiškimo parapijoje, kur vasario 21 d.
buvo pristatytas New Yorko Lietuvių Ben-
druomenės projektas – sveikinimas „Ruo-
šiamės X Šiaurės Amerikos Lietuvių dainų
šventei Čikagoje”. Čia taip pat koncerta-
vo džiazo ansamblis iš Berklee College of
Music su lietuvaite Simo na Minns prieša-
kyje. Bendruomenę sveikino Lietuvos ge-
neralinis konsulas New Yorke J. Pranevi-
čius ir New Yorko Lietuvių Bendruomenės
pirmi ninkas Algirdas Grybas

Lietuvos generalinio konsulato
New Yorke info ir nuotr.

Vienas savaitgalis – 
keturios Nepriklausomybės dienos šventės
Vasario 21–22 d. New Yorko ir New Jersey valstijose įvyko net ke tu rių JAV Rytinės pakrantės Lietuvių Bendruo -
me nių šventės, skirtos Vals tybės atkūrimo ir Nepriklausomybės atkūrimo dienoms paminėti.

* * *

Tą pačią dieną Centri-
niame New Jersey vykusioje
Nepriklausomybės dienos
šventėje bendruomenę  svei-
kino Lietuvos generalinis kon-
sulas New Yorke Julius Pra-
nevičius, apy linkės pirminin-
kė Rasa Miliūtė, lituanistinės
mokyklos „Lietuvėlė” vedėja
Auksė Motto. Šventės metu
šoko „Viesulas”, koncertavo
vaikų ansamblis „Spindulė-
lis”.

* * * 
Vasario 21 d., šeštadienį, JAV

Lie tuvių Bendruomenė ir Rytinio
Long Island apylinkė surengė Ne-
priklauso mybės krepšinio turny-
rą ir Nepri klau  somybės dienos
šventę. Buvo pri statytas Kazickų
Fondo ir NBA bendras projektas
„Krepšinio galia Lie tuvos vai-
kams”. Jo tikslas – padėti Lietuvos
vaikams, skatinti jų užimtumą,
mažinti neapykantą, smurtą ir
patyčias, padėti sportuojantiems
su negalia. 

Viena varžytinių organizatorių Laima
Mihailovich tikisi, kad kovo mėnes pa -
vyks pabaigti SLA pirmojo aukšto re -
mon tą ir sutvarkyti grindis, surinkus
pa pildomų lėšų. 
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Elytė Radvila, ps. Aristida Parakininkienė, Irena Adickienė,  Vida Bridžiūvienė, v.s.
Da lė Gotceitienė ir ps. Daiva Bakšienė.

Atostogaudama St. Pete Beach Floridoje, vasario 11 d. v.s. D. Gotceitienė pakvietė pas
save dvi Daužvardienės būrelio nares ir dar tris geras drauges padėti kepti Velykinius
sausainius „Kazytės kampeliui”, kuris įsikurs Kaziuko mugėje.

Redaktorė Aušra Jasaitytė Petry • 8830 Magnolia Court • Orland Park, IL 60462 • El. paštas: ausra67@sbcglobal.net

skaut YBės keLias

v.s. fil. Aušra Jasaitytė-Petry

Jau tapo gražia tradicija, kai Či-
kagos lietuviai skautai ir skautės
susirenka Pasaulio lietuvių cent-

re Kaziuko mugės lankytojams ga-
minti  tūkstančius koldūnų, kad suma -
žintų tradicinės Kaziuko mugės ren-
gimo išlai das. 

Vasario 6-ąją, penktadie nio vaka-
rą, nemažas būrys skautų ir skaučių iš
„Lituanicos”, „Nerijos”, „Aušros Var-
tų/Kernavės” tuntų, o taip pat ir skau-

tai akademikai  susirinko pabendrau-
ti, pajuokauti ir pagaminti  per 10,000
koldūnų. 

Darbas nelengvas, bet visada įgy-
vendinamas. Kasmet sesė Rūta Kir-
kuvienė superka visus reikalingus
produktus koldūnų gaminimui, o sesė
Karaliūnienė atvyksta su savo receptu
ir vadovauja bei tikrina, kad viskas
būtų daroma tinkamai, todėl ir gaunasi
patys skaniausi koldūnai. 

Pirmiausia reikia paruošti 60 sva-
rų maltos jautienos! Nelengva ranko-

mis tokį kiekį mėsos su-
mai šyti – čia į pagalbą
ateina automatinis mai-
šytuvas. Po to iš mėsos
reikia suformuoti ku-
kuliukus (ne per di de-
lius, nes netilps į for-
meles). Gausių rankų
dėka darbas  buvo at-
liktas greitai ir gerai.

Tešlos ruošimas
pats sunkiausias darbas.
Kiek miltų ant grindų! Ir
vėl naudojame automa-
tinį maišytuvą teš lai
sumaišyti.  Po to teš  la iš-
kočiojama ir dedama

Sėdi: s. Birutė Sasnauskienė, ps. Alė Razmienė, ps. Vida Jesewitz  Stovi: v.sl. Aldona
Ur bie nė, v.s. Dalė Gotceitienė (Juzės Daužvardienės būrelio vadovė)  ir s. Irena Va -
lai tienė.                                                                                       v.s. Dalės Gotceitienės nuotr.

Vasario 19 d., šalčiausią dieną, suvažiavome pas būrelio vadovę kepti bandelių su laši-
nukais, kad paremtume „Aušros Vartų/Kernavės tuntą.  Atvykę į Kaziuko mugą  užsu-
ki te į „Kazytės kampelį”, nes čia tikrai rasite visokių skanumynų: lietuviškų sausainių,
sūrių, bandelių, ,,grybukų”, krienų, vaisinių pyragų ir kitokių skanumynų. Kaziuko mu -
gė vyks kovo 1 d., sekmadienį, Pasaulio lietuvių centre Lemonte.

Koldūnai ir Kaziuko mugė

Daužvardienės būrelis ruošiasi mugei

ant koldūnų formos. Įde dame įdarą,
ant viršaus – kitą tešlos lakštą. Visa tai
truputį pabars tome miltais, tada su ko-
čėlu išlyginame, ir štai – koldūnai
baigti!  

Pagamintus koldūnus reikia su šal-
dyti. Dedame juos ant didelės kepimo
skardos ir kišame į šaldiklį. Grindys
miltuotos – teks šluoti.

Pagaminus tiek daug koldūnų, at-
siranda  noras  paskanauti skania
pica. Pavalgyti turėjome  mažai laiko,
nes darbas dar nebaigtas... Ir vėl prie
darbo, ir vėl viskas iš naujo – kuku liu-
kai, tešla, dar miltų, dar kiaušinių... Pa-
galiau – užduotis įvykdyta!

Kviečiame visus apsilankyti tra-
dicinėje Čikagos lietuvių skautų tun-
tų ruošiamoje Kaziuko mugėje, kuri
vyks kovo 1 d.,  sekmadienį, Pasaulio
lietuvių centre, Ritos Riškienės salėje,
Lemonte. Pradžia tuoj po 9 val. r. šv. Mi-
šių. Atvykite pasigardžiuoti skaniais
skautų rankomis pagamintais koldū-
nais, lietuvišku maistu bei įvairiais sal-
dumynais. Bus žaidimai vaikučiams,
veiks loterija, galėsite įsigyti skautų
rankdarbių bei kitokių gaminių.  At-
vykite pabendrauti su seniai nematy-
tais draugais bei paremti lietuvišką
skautišką jaunimo organizaciją, kuri
jau veikia 97 metus. Lauksime visų!

Smagiai bendraujant ir juokaujant Kaziuko mugei pagaminame 10,000 koldūnų!
Sesės Aušros Jasaitytės-Petry nuotraukos
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AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Vytautą Landsbergį atrado Sąjūdis

Visai kitoks negu A. Brazausko buvo Vytauto
Landsbergio likimas. Sovietiniais laikais
jis buvo eilinis profesorius, išskirtinis nebent

tuo, kad buvo iš istorinės Landsbergių-Žemkalnių
giminės ir tyrinėjo M. K. Čiurlionį (buvo gavęs vals-
tybinius apdovanojimus – 1975 m. už monografiją
„Čiurlionio kūryba”, o 1988 m. – už monografiją „Čes-
lovo Sasnausko gyvenimas ir darbai” apdovanotas
Lietuvos SSR premija). V. Landsbergio asmenybė at-
sivėrė susidarius ypatingoms sąlygoms – kai tauta
subrendo išsilaisvinimui. Nors visokios grinevi-
čiūtės janutienės aiškina, kad Vytautas Landsber-
gis yra Sąjūdžio valdžios užgrobėjas, bet taip sako-
ma tik iš bejėgiško pykčio ar turint kitų tikslų. Tuo-
met Lietuvoje demokratijos kaip tik buvo daugiau-
sia – Landsbergis vadovu buvo išrinktas bendra-
minčių, kurie įvertino kietą jo logiką, reikalingą raiz-
gantis iš okupacinės sistemos pinklių. Žinoma,
buvo ir daugiau pretendentų, manančių, kad galė-
jo užimti Landsbergio vietą, bet jie nei tada, nei vė-
liau taip ir nesublizgėjo (matyt, jie ir teikia grine-
vičiūtėms medžiagos apie Landsbergį kaip svetimo
gero užgrobėją). 

Kita V. Landsbergio fenomeno ypatybė – kad jis,
nepriklausomos Lietuvos valstybės architektas, to-
lesniais nepriklausomybės metais gyventojų ap-
klausose būdavo pats nepopuliariausias žmogus. Tai
galėtų liudyti, kad daugumai mūsų „prie ruso”
buvo geriau, nors kai kurie valstybės saugumo
specialistai sako, kad Kremlius daug investuoja, kad
Landsbergio ir „landsbergistų” vardas būtų komp-
romituojamas. Dar viena V. Landsbergio „bėda”, kad
tai žmogus intelektualas, kurio sukti ir gilūs min-
ties vingiai suprantami tik inteligentams ir šiaip la-
biau išprususiems bei politika giliau besidomintiems
žmonėms ir neįkandami paprastam žmogeliui. 

Kaip politikas Vytautas Landsbergis ėmė reikš-
tis tik 1988 m., kai birželio 3 d. buvo išrinktas į Lie-
tuvos Sąjūdžio iniciatyvinę grupę, o Sąjūdžio Stei-
giamajame suvažiavime spalio 22–23 d. – į jo Seimą
ir Seimo tarybą. Buvo Sąjūdžio pirmininkas, 1990 m.
vasario 24 d. išrinktas Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausiosios Tarybos deputatu. 1990 m. kovo 11 d. tapo
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pir-
mininku, vadovavo parlamento sesijai, kurioje tą die-
ną paskelbta atkuriama Lietuvos Respublikos ne-
priklausomybė; pagal Laikinąją Konstituciją tapo
aukščiausiu valstybės pareigūnu – valstybės vado-
vu. Iki šiol nė viena valdžia jam nesuteikė prezidento
statuso, nors kito valstybės vadovo tuo metu nebu-
vo. Jam vadovaujant Seime parengta Konstitucija.

Buvo Valstybinės derybų su SSRS delegacijos pir-
mininkas. Jo vadovaujama Lietuva atsispyrė SSRS
blokadai ir ginkluotam smurtui 1991 m. ir pasiekė
savo atkurtos nepriklausomybės tarptautinį pripa-
žinimą, o taip pat 1992 m. susitarimą su Rusija, kad
būtų išvesta Rusijos kariuomenė. 1996 m. tapo Sei-
mo pirmininku. Iki 2004 m. buvo Seimo narys, o nuo
tų metų iki praėjusių – Europos Parlamento narys,
Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų)
grupės narys. Dabar EP nariu išrinktas jo vaikaitis
Gabrielius Landsbergis.

V. Landsbergio visuomeninė-politinė veikla
pelnė ypatingą tarptautinį dėmesį, priešingai negu
tėvynėje – Vakaruose jis labiausiai žinomas ir ver-
tinamas Lietuvos politikas (nebent dabar jį pralenktų
Prezidentė Dalia Grybauskaitė), jam paskirti įvai-
riausių valstybių apdovanojimai, jis tapo daugelio
pasaulio universitetų garbės daktaru.

Kovo 11-osios Akto signatarai. Nepripažinęs
sovietų valdžios 
Balys Gajauskas 

Gal mažiausiai žmonės žino apie signatarus
Balį Gajauską ir Liudviką Simutį, nes jie ne
tik nelindo į ekranus, bet dargi jų vengė. Tai-

gi bent šia ypatinga proga reiktų prisiminti šiuos pa-
sipriešinimo judėjimo dalyvius.

Tarp signatarų nebuvo tikrų miško brolių – par-
tizanų, bet buvo keletas jų ryšininkų ir pagalbininkų.
Vienas iš tokių – Balys Gajauskas, kieto charakte-
rio ir tvirtų įsitikinimų žmogus. Gimęs 1926 m. Gra-
žiškių valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje, nuo 1945 m.
dalyvavo Kauno pogrindinėje antiokupacinėje or-
ganizacijoje, palaikė ryšius su Tauro partizanų
apygardos kovotojais, juos rėmė ginklais, vaistais,
popieriumi. Sunkiomis, ekstremaliomis kovinėmis
sąlygomis partizanai leido laikraščius, kurie B.
Gajausko ir kitų patriotų pastangomis pasiekdavo
laisvėje esančius gyventojus. 1948 m. suimtas ir nu-
teistas 25 metams už tai, kad Šiauliuose priešinosi
ir nušovė suimti jį bandžiusį sovietų saugumietį.
Nuo 1949 iki 1973 m. kalintas ypač sunkiomis sąly-
gomis įvairiuose Rusijos lageriuose. Grįžti į Lietu-
vą jam buvo uždrausta net po kalėjimo bei tremties,
bet jis nepakluso. Po ketverių metų vėl apkaltintas
antitarybine veikla už į lietuvių kalbą išverstą A. Sol-
ženicyno „Gulago archipelagą” ir nuteistas 10 m. ka-
lėjimo ir 2 m. tremties. Kaip sakoma – kalėjo nuo
skambučio iki skambučio, nes niekada nerašė jokio
prašymo pasigailėti. „Jeigu tu eini ir kovoji, o paskui
prašai malonės, tai jau yra išdavystė, tu iš dalies pri-
pažįsti, kad esi nusikaltęs teisėtai valdžiai, o aš nie-
kada jos nepripažinau, pilietybės nepriėmiau”, – rašė

savo autobiografijoje B. Gajauskas.  Sovietai jį lai-
kė ypač pavojingu priešu. 

Lageriuose kalėjo kartu su rusų disidentais, ku-
riuos gerbė, bet apie kuriuos sakė, kad jų buvo kiti
tikslai – jie siekė demokratijos, o lietuviai kovojo už
laisvę. Per žmoną Ireną, kuri buvo drąsi moteris, ant-
rojo kalinimo metu į laisvę perduodavo savo ir ko-
vos draugų ukrainiečių tekstus, kurie per Maskvos
disidentus buvo perduodami į Vakarus ir ten at-
spausdinami arba paskelbiami per „Amerikos bal-
so”, „Laisvosios Europos” radiją. Šiaip nemėgėjas at-
virauti prieš žurnalistus yra kai kam pasakojęs, kaip
kalėjimo kamerose slėpdavo švarų, o paskui ir pri-
rašytą popierių – sienoje, tinke, vinimi išgręždavo
pieštuko storio skylutę, susukdavo lapelį į tūtelę ir
įkišdavo, o skylutę užtinkuodavo susmulkinto tin-
ko skiediniu ir pabaltindavo tą vietą dantų pasta. La-
gerio vadai ir Lietuvos kagėbistai niršo, niekaip ne-
suvokdami, kaip tokiomis griežtomis kalinimo są-
lygomis buvo įmanoma rašyti ir dar rašinius per-
duoti į laisvę. B. Gajauską uždarydavo į karcerį,
drausdavo pasimatymus, grasindavo vėl teisti, bet
jis liko nepalenkiamas. 

1979 m. Europos saugumo ir bendradarbiavimo
JAV kongreso komisija politinį kalinį B. Gajauską
pasiūlė kandidatu Nobelio taikos premijai. 1981
m., dar kalint lageryje, jis buvo apdovanotas Tarp-
tautine taikos ir laisvės premija. 1990 m. išrinktas
į Atkuriamąjį Seimą. Apie šį įvykį yra rašęs: „Da-
liai tautos į laisvę teko eiti per trėmimus, kalėjimus,
konclagerius. Tuo keliu aš ėjau 37 metus. Ėjau, kol
1990 m. kovo 11-ąją buvo perskaityti Vilniuje, Aukš-
čiausioje Taryboje, Lietuvos valstybės atstatymo akto
žodžiai: „…nuo šiol Lietuva yra nepriklausoma
valstybė” ir iškilo mūsų Seime Lietuvos valstybės
herbas, mano gyvenimo ir kovos tikslas buvo pasi-
ektas. Po Akto paskelbimo džiaugėmės, kad mūsų
tautos kova ir aukos nenuėjo veltui”.

1992 m. pusmetį (nuo gegužės iki rugpjūčio) buvo
jau nepriklausomos Lietuvos Valstybės saugumo ge-
neralinis direktorius. Nepasitikėjo nė vienu ten li-
kusiu dirbti buvusiu KGB darbuotoju, net tais, ku-
rie prisiekė ištikimai tarnauti nepriklausomai Lie-

tuvai. Kaip teigė B. Gajauskas, buvę kagėbistai už-
ėmė visus strategiškai svarbius postus, todėl per
trumpą laiką jis visus dvidešimt buvusiųjų atleido.
Tokio kietumo nepakėlė netgi sava valdžia.  Nesu-
tiko prašomas pasitraukti  pats,  todėl buvo atleis-
tas. 

Bus daugiau

Žmonės, kuriuos sujungė Kovo 11-osios Aktas
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui (2)

1990 m. Kovo 11-osios Akto signatarai – pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės vadovas prof. Vytautas Landsbergis (de-
šinėje) ir Emanuelis Zingeris.  K. Šauklio nuotr.

Balys Gajauskas
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LietuVa ir PasauLis

Prasidėjo balsavimas savivaldos rinkimuose

Kiek gintų tėvynę, jei kiltų karas?

Aukščiausiasis Teismas baigė vieną genocido bylą 

Vilnius (BNS) – Lietuvos Aukš-
čiausiasis Teismas (LAT) vasario 24 d.
paliko galioti ankstesnių teismų spren-
dimus, kuriais 84 metų Tauragės gy-
ventojas Vytautas Vasiliauskas už ge-
nocidą nuteistas ketveriems metams
laisvės atėmimo. Dėl ligos senyvo am-
žiaus nuteistasis atleistas nuo bausmės.
LAT nutartis yra galutinė ir neskun-
džiama.

V. Vasiliauskas nuo 1952-ųjų rug-
sėjo 15-osios, tarnaudamas sovietų oku-
pacinėje struktūroje  operatyviniu įga-
liotiniu ir žinodamas pagrindinį MGB
tikslą – fizišką Lietuvos partizanų su-
naikinimą, gavo informacijos, kad Ša-
kių rajone, Gelgaudiškio valsčiuje, Jan-
kūnų kaime esančioje P. Bindoko so-
dyboje slapstosi partizanai.

1953-iųjų kovo naktį, veikdamas
su Šakių rajono skyriaus vadais bei ka-
riais, jis dalyvavo apsupant sodybą ir ją
apšaudant. Per įvykį buvo sužeistas ir
suimtas Lietuvos partizanas, „Tauro”
apygardos, „Žalgirio” rinktinės, „Va-
sario 16-osios” tėvūnijos partizanas J.
Būrininkas, slapyvardžiu „Nemiras".

Jis po suėmimo 1953-iųjų liepos
20-ąją buvo nuteistas 25 metams laisvės
atėmimo ir išsiųstas į lagerį. Vėliau iš
jo paleistas, tačiau neturėjo teisės grįž-
ti į Lietuvą ir mirė tremtyje.

Tauragės gyventojas V. Vasiliaus-
kas neprisipažino kaltas dėl padaryto
nusikaltimo, bet neneigė, kad kovojo su
partizanais, kuriuos vadino banditais.

Apsvarstė V. Uspaskicho neliečiamybę

Kijeve ribojamas maisto produktų pardavimas

Vilnius (BNS) – Europos Parla-
mento (EP) Teisės reikalų komiteto na-
riai Briuselyje svarstė Lietuvos pro-
kurorų prašymą panaikinti Darbo par-
tijos įkūrėjo Viktoro Uspaskicho ne-
liečiamybę, kad jis galėtų būti teisia-
mas dėl sukčiavimo ir teismo įžeidimo.

EP 2010 m. jau buvo panaikinęs šio
politiko teisinę neliečiamybę. Tuomet
prašymo nagrinėjimas užtruko 14 mė-
nesių. Iš naujo V. Uspaskichas nelie-

čiamybę įgijo, kai pernai liepos 1 d. ofi-
cialiai tapo naujos kadencijos EP na-
riu.

Vilniaus apygardos teismas V. Us-
paskichą pripažino kaltu dėl sukčia-
vimo ir apgaulingo buhalterinės ap-
skaitos tvarkymo bei skyrė jam ket-
verių metų laisvės atėmimo bausmę. 

Prokurorai taip pat siekia pa-
traukti V. Uspaskichą baudžiamojon at-
sakomybėn dėl teismo įžeidimo.

Vilnius (ELTA) – Gyventojų pa-
siryžimas ginti savo šalį auga. Jei kil-
tų karas, daugiau kaip pusė (57 proc.)
šalies gyventojų eitų ginti tėvynės, 29
proc. – nežino, kaip elgtųsi tokiu atve -
ju. 

„1990 metais 61 proc. gyventojų
buvo nusiteikę patriotiškai ir pasiry-
žę ginti tėvynę. Vėliau šis ryžtas smar-
kiai smuko – 2005 metais tokių gy-
ventojų teliko 32 proc. Kilus realiam
karo pavojui, pasiryžimas kovoti už
Lietuvą vėl grįžo ir yra panašus kaip
Atgimimo laikais", – sako prof. dr. po-
litologė, Vilniaus universiteto Tarp-
tautinių santykių ir politikos mokslų
instituto dėstytoja Ainė Ramonaitė. 

Nors pasiryžimas ginti savo vals-
tybę auga, tačiau visuomenės pilieti-
nė galia mažėja.

„Gyventojai, pasiryžę ginti savo

valstybę, turi daug daugiau pilietinės
galios: vidutiniškai ji siekia apie 40
balų. Tų, kurie tikina valstybės ne-
ginsią, pilietinės galios vidurkis su-
daro tik 28 balus” – tyrimo rezultatus
komentuoja A. Ramonaitė.

Kaip ir anksčiau, mokiniai ir mo-
kytojai išlieka daugiausia pilietinės ga-
lios turinti visuomenės grupė. Anot
prof. dr. A. Ramonaitės, labiausiai gin-
ti savo šalį pasiryžusi vadinamoji vi-
durinioji klasė, t. y. gyventojai, kurių
šeimose asmeniui tenka apie 2 000
litų, tačiau Lietuvoje tokių gyventojų
itin nedaug, todėl vien tik į juos rem-
tis negalime. Apklausos duomenimis,
didžiąją visuomenės dalį sudaro gy-
ventojai, kurių vienam šeimos nariui
tenka iki 1 000 litų, tačiau ir tarp ma-
žas pajamas gaunančių gyventojų yra
pasiryžusių ginti tėvynę.

Atėnai (ELTA) – Naujasis Graiki-
jos premjeras Alexis Tsipras bando iš-
laikyti pusiausvyrą tarp noro patenkint -
i kreditorių reikalavimus ir mėgini-
mo ištesėti savo ikirinkiminius pažadus.
Tam, kad šaliai būtų pratęsta paramos
parama dar keturiems mėnesiams, turi
pritarti tarptautinai kreditoriai.

Reformų plane numatytos tokios
priemonės: sukurti sąžiningesnę mo-
kesčių sistemą; kovoti su mokesčių
vengimu, korupcija ir benzino ir taba-
ko kontrabanda; vykdyti darbo refor-
mas, susijusias su kolektyvinėmis su-
tartimis ir sandorių sudarymu; kovoti
su humanitarine krize, teikiant būsto
garantijas ir nemokamas asmens svei-
katos priežiūros paslaugas neapdraus-
tiems bedarbiams. 

Graikijos kreditoriai: Europos cent-
rinis bankas (ECB), Europos Komisija
(EK) ir Tarptautinis valiutos fondas

(TVF). Jeigu programa nebūtų pratęs-
ta, Graikijai grėstų nemokumas ir pri-
verstinis pasitraukimas iš Europos
bendrosios valiutos bloko.

Tuo tarpu „Jevons Global” įkūrėjas
Kingsley Jones sako, kad Europos pa-
reigūnai turėtų suprasti, jog Graikija
gali niekada negrąžinti savo 366 mlrd.
dolerių siekiančios skolos. 

„Mes turime būti realistai. Grai-
kijos skola sudaro 175 proc. bendrojo vi-
daus produkto (BVP). Tik pažiūrėkite į
Japoniją. Jos skola jau beveik siekia 300
proc. BVP. Vieną dieną susikaupusios
skolos tiesiog sprogs. Jos niekada nebus
grąžintos, kaip nebus grąžinta ir Grai-
kijos skola”, – kalbėjo jis.

Anot jo, Graikija yra nemoki ir jai
reikia materialinės pagalbos. Tai turė-
jo būti padaryta 2010 metais, tačiau
tuomet kreditoriai pasirinko duoti Grai-
kijai daugiau paskolų.

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Dalia
Grybauskaitė iš anksto atidavė savo bal-
są Vilniaus miesto savivaldos tarybų ir
mero rinkimuose, nes sekmadienį,
kovo 1 d. lankysis Čilėje, kur vyks mo-
terų vadovių konferencija. 

Paklausta, ar savivaldai reikėtų
daugiau savarankiškumo, šalies vado-
vė teigė, kad su didesnėmis teisėmis at-
eina ir didesnė atsakomybė. ,,Jei da-
bartinė Vilniaus savivalda turi tokią
milijardinę skolą, kokios neturi nė vie-
na Europos sostinė, tai (savivaldybė –
ELTA) turėtų prisiimti ir visą atsako-

mybę už tokios skolos panaikinimą. At-
sakomybė, laisvė, daugiau teisių atei-
na su didesniais įsipareigojimais", – tei-
gė Prezidentė. 

Savivaldos ir tiesioginiai merų
rinkimai vyks kovo 1 d. Atiduoti savo
balsą iš anksto galima vasario 25–26 die-
nomis bet kurioje savivaldybėje. Rin-
kėjai Vilniaus Žirmūnų apygardoje
šiemet taip pat rinks ir vieną Seimo
narį, šis mandatas tapo laisvas pernai
socialdemokratui Vyteniui Povilui And-
riukaičiui tapus Europos Komisijos
nariu. 

Graikija ramina kreditorius

Kijevas (BNS) – Rusijos valstybinė
dujų milžinė „Gazprom” perspėjo ga-
linti po dviejų dienų nutraukti dujų tie-
kimą Ukrainai, didindama įtampą
Maskvos santykiuose su Kijevu ir gra-
sindama sutrikdyti kitų Europos šalių
apsirūpinimą energetikos ištekliais.

„Gazprom” pranešimas buvo pa-
skelbtas prieš pat Rusijos, Ukrainos, Vo-
kietijos ir Prancūzijos užsienio reikalų
ministrų susitikimą Paryžiuje.

Tuo tarpu Ukrainos nacionalinė

dujų bendrovė „Naftogaz” jau anks-
čiau pareiškė, kad „Gazprom” netiekia
dujų, už kurias Kijevas jau yra sumo-
kėjęs.

Europa maždaug trečdalį savo su-
vartojamų dujų gauna iš Rusijos, pusė
šio kiekio pumpuojama tranzitu per Uk-
rainą. Daugelis rytinių ES šalių yra vi-
siškai priklausomos nuo rusiškų dujų,
jų tiekimas taip pat labai svarbus Grai-
kijai, Vokietijai, Italijai.

Kijevas (ELTA) – Kijevo parduo-
tuvėse įvesti maisto produktų parda-
vimo apribojimai, praneša Ukrainos
naujienų agentūra (UNN), nepatiks-
lindama prekybos tinklų pavadinimų. 

Apribojimai taikomi socialiai svar-
bioms prekėms. Vienam žmogui par-

duodama ne daugiau kaipo du buteliai
saulėgrąžų aliejaus, dvi pakuotės grikių
ir, priklausomai nuo parduotuvės, 3–5
kilogramai miltų ir cukraus. UNN duo-
menimis, duona, ryžiai, bulvės, mėsa ir
pienas pardavinėjami laisvai, bet šių
prekių parduotuvėse sumažėjo.

Estai šaiposi iš Rusijos 

Talinas (BNS) – Vasario 24-oji – Es-
tijos Nepriklausomybės diena – kasmet
paminima kariniu paradu Talino cent-
re. Tačiau šiemet estai priėmė netradi-
cinį ir drąsų sprendimą: karinį paradą
kartu su Nyderlandų ir JAV kariais su-
rengė prie pat Rusijos sienos, Narvoje.

Narva pasirinkta neatsitiktinai.
Apie 58 tūkst. gyventojų turinčiame
mieste net 87 proc. yra rusų tautybės
žmonės. Narva pastaraisiais metais
minima kaip miestas, į kurį gali taiky-
tis Rusija, kelti neramumus ir ateiti „va-
duoti engiamų rusakalbių gyventojų”.

Vis agresyviau besielgiančiai
Maskvai nuspręsta pasiųsti aiškų sig-

nalą: NATO perspėjant, kad Rusija gali
pulti Baltijos šalis, Estijoje, kaip ir Lie-
tuvoje, buvo dislokuota rotuojama JAV
karių kuopa. Taip pat atvyko ir Nyder-
landų karių kuopa su pėstininkų kovos
mašinomis CV-90, kurias įsigijo Estijos
kariuomenė. Žygiavo ir Latvijos, Lie-
tuvos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės
kariai.

Rusijos žiniasklaida netruko pa-
stebėti, kad paradą estai surengė vos 300
metrų nuo Rusijos sienos. Rusija, ko
gero, sukruto ne juokais: buvo pastebėti
kaukėti žmonės, kurie pasislėpę nuo sto-
gų pro žiūronus stebėjo ir filmavo pa-
radą. 

Rusija grasina nutraukti dujų tiekimą

V. Vasiliauskas kgbveikla.lt nuotr.

Estijoje minima Nepriklausomybės diena rt.com nuotr.
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Kaunas ruošiasi turizmo sezonui

Kauno marių ledo sukaustyti lai vai jau kurį laiką ruošiami artėjan čiam tu-
rizmo sezonui: atnaujinamos keleivių salės, keičiamas apšvietimas, įren-

giamos naujos erdvės. Atšilus orams beliks nudažyti lai vus ir šie bus paruoš-
ti kelionėms vandeniu. Neabejojama, kad tokios ke lionės šiemet bus dar po-
puliaresnės. 

Pasitvirtino bandomosios kelionės į Birštoną, taip pat į Rumšiškes. 
Pernai 4 valandų bandomieji marš rutai iš Kauno į Birštoną su laukė didelio

susidomėjimo, todėl šie met jų bus siūloma dvigubai daugiau. 
Dar viena naujiena – reguliarus maršrutas Kaune – Nemunu ir Nerimi. Upių

turizmu labai domisi švedai, lenkai, latviai. Tačiau daugiausiai turistų tikimasi,
kaip įprasta, atvyks iš Vokietijos, Italijos, Prancūzijos ir Ispanijos.

„Skaičiuojame pagal tai, kad yra naujų pigių skrydžių, todėl tu ristų kili-
mą prognozuočiau iki 20 proc.”, – mano Kauno turizmo informacijos centro di-
rektorius Sigitas Sidaravičius.

Iš Kauno laivu jau kelerius me tus galima pasiekti Kulautuvą, šiuos marš-
rutu bus plaukiama ir šiemet.

LRT televizijos naujienų tarny ba

Lietuvos seniausi automobiliai Baltijos šalyse

Atliktas tyrimas atskleidė, kad lietuviai vairuoja seniausius automobilius
iš visų trijų Baltijos valstybių. Remiantis penkerių metų duomeni mis,

matyti, kad pastarųjų automobilių amžiaus vidurkis beveik 4 me tais dides-
nis nei Estijoje ir daugiau
nei 2 metais – nei Latvijoje.
Tokius reiškinius lemia eko-
no mi nė padėtis, valstybės
politika, įsta tymai bei susi-
formavęs piliečių po žiūris.
Daugelis vairuoja senas
transporto priemones ne dėl
to, kad jaučia joms senti-
mentus, o tiesiog neišgali
įsigyti naujesnės. Valstybė
taip pat ne skatina naujes-
nių automobilių pirkimo.

Anksčiau didelė dalis
lietuvių įsi gytų naujų auto-
mobilių būdavo re gistruojami kaimyninėje Latvijoje, mat joje už tokį pirkinį
grąžina pri dėtinės vertės mokestį, tuo tarpu Lie tuvoje panaši praktika atsirado
visai neseniai. Turi įtakos ir susiformavęs požiūris, kad automobilis yra itin
svarbi įvaizdžio dalis. Geriau senesnis, bet didelis ir prabangus automobi-
lis, nei naujesnis, bet kuklesnis.

Lietuva – automobilių tranzito šalis

Lietuva yra automobilių tranzito šalis. Čia suvežami automobiliai iš Va-
karų Europos, Skandinavijos šalių bei JAV, jie suremontuojami ir vežami į
Rytus perpardavimui. Vis dėlto nemažai jų lieka ir Lietuvoje.

Ypač populiarūs yra dyzeliniu kuru varomi automobiliai, mat jų kuras
yra ir pigesnis, ir sąnaudos ma žesnės. Tačiau, šio tipo transporto priemonių
remonto sąnaudos yra žymiai didesnės nei naujesnių, eko no miškų, benzinu
varomų automobilių.

Daugelis vairuotojų prieš pirkdami seną automobilį įvertina ne visus as-
pektus: už automobilį sumokėję brangiau, jie nemažas pinigų sumas vėliau
investuoja  į remontą.

Lietuvos automobilių parkas nuo 2010 m. kasmet vis labiau sensta. Tuo
tarpu Latvijoje bei Estijoje pastebimas šalių automobilių parkų jaunėjimas,
didesnis šuolis stebimas nuo 2013 m. Vidutinis automobilių am žius mūsų ša-
lyje – 16,1 m., Latvijoje – 13,8 m., o Estijoje – 12,2 m.

Moterų automobiliai – naujesni

Pastebima, kad visose šalyse mo terys vairuoja kiek naujesnius auto-
mobilius. Jų automobiliai yra 1–2 me tais jaunesni nei vyrų. Vis tik bendras
jų amžius išlieka gana solidus: Lietuvoje – apie 15,5 m., Latvijoje – 13,2 m.,
Estijoje – 11,8 m. Tuo tarpu, vyrų vairuojamų automobilių am žius Lietuvo-
je yra 16,7 m., Latvijoje – 14,4 m., Estijoje – 12,6 m.

Naujas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas, pagal kurį tam tik-
rais atvejais po eismo įvykio apribojama galimybė naudoti automobilį, Lie-
tuvoje galioja tik daugiau nei pusmetį, tuo tarpu Estijoje toks įstatymas vei-
kia kelis metus. Taip vairuotojai skatinami susimąstyti apie naujesnį au-
tomobilį, ypač jei jau įvyko nelaimė. Šalies autoparko atnaujinimą skatin-
tų ir ekologinis ar taršos mokestis, kuris apkartintų itin senų galingų au-
tomobilių mėgėjų gyvenimą. 

Pavojingiausia vairuotojų grupė, 18–25 m. jaunuoliai, įprastai ir vai ruoja
senus galingus automobilius. Baltijos valstybėse jų pamėgtos transporto prie-
monių markės Lietuvoje – „Volkswagen”, Latvijoje bei Estijoje – „BMW”. Ant-
roje vietoje visose šalyse rikiuojasi „Audi”.

Baltijos šalyse 
populiariausi „Volkswagen” ir „Audi”

Palyginus Lietuvos, Latvijos ir Estijos vairuotojų transporto priemo nes,
jie renkasi labai panašių markių automobilius. Baltijos šalyse populiariau-
si „Volkswagen” bei „Audi” auto mobiliai, trečioje vietoje Lietu vo je bei Lat-
vijoje – „Opel”, o Estijoje konkuruoja „Ford” ir „BMW”. Visose ša lyse vai-
ruotojai vis labiau vertina universalaus tipo automobilius, rečiau renkasi se-
danus, bet mažesniuose miestuose populiarėja visureigiai.

Toks automobilių markių populiarumas susiformavo taip, nes „Volks wag-
en”, „Audi”, „Opel” automo bilių gamintojai yra kaimyninėje Europoje, jų
transportavimo išlaidos į visas Baltijos šalis nėra didelės. Šios markės yra
išmėgintos, turi savo loja lių klientų ratą, kurių rekomendacijomis tiki ir jau-
noji karta.

Be to, jų eksploatacija nėra brangi, didelis detalių pasirinkimas, meis -
trai išmano tokių automobilių remonto ypatumus. Lietuvoje taip pat verti-
nami japonų gamybos automobiliai, per 10–15 metų jie užsitarnavo patiki-
mų transporto priemonių var dą.

Tačiau per pastaruosius keletą metų pastebimas ryškus korėjietiškų trans-
porto priemonių populiarumo augimas.

Nors automobilio markės įvaiz dis dar vis svarbus, tačiau su amžiumi po-
žiūris keičiasi ir laimi ekono miš kumas, saugumas, ekologiškumas. 

Mūsų ūkis.lt 

Pieno gamintojai kalba apie krizę

Šeštus metus iš eilės Lietuva pirmauja Europoje pagal šviesolaidinio interneto
tinklo skvarbą. Pasaulyje mūsų šalis užima aštuntą vietą. Per praėjusius

metus šviesolaidi nio interneto naudotojų skaičius Lie tuvoje padidėjo beveik
3 procen ti niais punktais ir pasiekė 34,6 procento. Tai yra iki šiol geriausias re-
zultatas tarp 39 Europos šalių, kuriose 2014 metų pabaigoje buvo atliktas tyrimas.

Labiausiai išplėtotą šviesolaidinio interneto tinklą Lietuvoje turi bendrovė
„Teo”. Vien per praėjusius metus bendrovės šviesolaidinio interneto klientų
skaičius išaugo daugiau kaip dešimtadaliu ir apima beveik du trečdalius ša-
lies gyventojų. 

„FTTH Council Europe” sąraše Lietuvą sparčiai vejasi antroje  vietoje li-
ku si Švedija, kur sparčiausiu internetu 2014 metais naudojosi be veik 33 proc.
gyventojų. Trečioje vie to je su 29 proc. skvarba yra Latvija. Estija pagal švie-
solaidinio interneto plėtrą Europoje yra 13 vietoje. Pasau lyje pagal šviesolai-
dinio interneto skvarbą pirmaujančiuose Jungti niuo se Arabų Emyratuose švie-
so lai di nę prieigą turi beveik 70 proc. gy ventojų.

Pagal vidutinį interneto greitį šalyje Lietuva su 45,11 Mb/s užima 4 vietą
Europos Sąjungoje ir 9 vietą pasaulyje. Pirmoje vietoje pasaulyje pagal inter-
neto spartą esančiame Singapūre vidutinis interneto greitis siekia 105,17 Mb/s,
rodo tyrimų rezultatai.                                                                                           

1 psl.lt

Pirmi Europoje, aštunti pasaulyje 

Lietuvos pieno sektorius
patiria gilią krizę ir yra

nekonkurencingas, vasario
24 dieną vykusiame Lietu-
vos pieno gamintojų suva-
žiavime konsta tavo Žemės
ūkio rūmų (ŽŪR) vicepirmi -
ninkas Bronius Markaus-
kas.

„Šiandien mano išvada
tokia – pie no sektorius Lie-
tuvoje patiria gi lią krizę,
yra nekonkurencingas Eu-
 ro pos Sąjungos (ES) pieno
gamintojų atžvilgiu. Ma-
nau, kad priežastys yra ke-
lios, ir, žinoma, reikia būti
‘biedniems’, bet teisingiems – ne viską ga lime suversti pieno perdirbėjams”, –
sakė ŽŪR vicepirmininkas.

Anot B. Markausko, Lietuvos pie no ūkių konkurencingumą pirmiausiai
žlugdo mažiausia ES pieno supir kimo kaina ir mažiausios tiesioginės išmokos.
Be to, pieno gamintojų kaštai auga sparčiau nei pajamos.

Teigiama, kad koją ūkininkams kiša ir silpna kooperacija bei aukšti ES stan-
dartų reikalavimai, dėl kurių tenka itin daug investuoti į ūkius. Galiausiai B.
Markauskas konstatavo, kad pienininkystė lietuviams ap skritai tapo nepa-
trauklia žemės ūkio šaka.

Į vykstantį visuotinį suvažiavimą susirinko kiek daugiau nei 2 tūkst. ša-
lies pieno gamintojų. Suva žiavimą sušaukti paskatino sudėtinga pieno gamintojų
padėtis.

AFP/Scanpix nuotr.

VersLo n auJienos

euro ir kitų valiutų santykiai (2015 metų vasario 25 d.)
1 USD (JAV doleris) – 0,88 EUR

1 AUD (Australijos doleris) – 0,68 EUR

1 CAD (Kanados doleris) – 0,70 EUR

1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,37 EUR

1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,66 EUR
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MONIKA PAULAVIČIŪTĖ-KUNGIENĖ

Labas rytas Neringa!  Jau 45-erius metus taip
prasideda kiekviena džiaugsmo, nuotykių, lietu-
vybės ir vaikų juoko pilna diena Neringos stovyk-
loje Vermonte.

Neringa yra ne pelno siekianti lietuvių stovyk-
la, kurią įsteigė Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Varg-
dienių seserų kongregacija 1969 m. Marlboro, Ver-
monte. Per daugelį metų Neringoje stovyklavo
tūkstančiai vaikų ir šeimų. Pernai metais mūsų šei-
mai teko laimė stovyklauti Neringos lietuviškai kal-
bančių šeimų stovykloje, kuri mums, pirmą kartą sto-
vyklaujantiems, pasirodė kaip pasaka, kurią mes kar-
tu kūrėme, išgyvenome, kurią norime pasakoti ki-
tiems, kuria mes norime dalintis ir nekantriai vėl lau-
kiame ateinančios vasaros…

Tad pradėkime! 
Praėjusių metų  liepos 6–12 dienomis vyko lie-

tuviškai kalbančių šeimų stovykla. Atvykę iš nie-
kada nemiegančio New Yorko, mes vi-
sai pamiršome, kad esame Amerikoje.
Vieta apsupta nuostabios gamtos, miš-
kų su daug meiliai zyziančių uodų,
tvenkinys (vadinamas prūdu) pilnas
driežiukų, kuriuos vaikai smagiai gau-
dydavo. Net oras kvepėjo Lietuva.

Mums ši stovykla buvo pirmoji,
nors tiek daug buvome apie ją girdėję,
bet vis nesiryždavome į ją vykti. Rei-
kėjo drąsos nugalėti visas baimes ir
vienai su trim mažais vaikais pasiryžti
savaitę praleisti Vermonto miške. Kaip
vėliau paaiškėjo, tos didelės mano bai-
mės buvo visai nepagrįstos. Pirmiau-
sia – galvojau, kad mūsų vaikai dar per
maži stovyklauti. Mūsų vyriausiajai
Elžbietai 7 m. (jai stovykloje buvo
smagiausia). Tiek naujų draugų, nau-
jų veiklų, patyrimų gryname ore ir tiek
laisvės ji dar nebuvo turėjusi. Nuo
ryto iki vakaro vaikams vyksta įvairūs
užsiėmimai, programos, todėl su ja
pasimatydavom tik per pietus ar va-
karienę valgykloje ir vakare. Kitos
dvi dukrytės – Gabrielė (4 m.) ir Elena
(1,5 m.) daugiausiai laiko praleido ša-
lia manęs, su būriu tokių pat ,,didelių”
stovyklautojų iš Ančiukų ir Kiškių
grupių. Jie, kaip ir vyresni vaikai,
aktyviai dalyvavo programose ir už-
siėmimuose, kuriuose dainavo, šoko ra-
telius, darė rankdarbius (vadovavo
Daiva Bar šauskaitė-Walback ir Lina
Celtorius-Zander, o užsiėmimus ves-
davo tėveliai ir vadovai). Šeimų sto-
vykloje vaikai turi unikalią galimybę
įgyti tikro stovyklavimo patirties, bet
kartu jaučiasi saugūs, nes žino, kad
mama ar tėtis yra čia pat.

Baugino tai, kad stovykla yra kaž-

kur miške, o mums, miesto žmonėms, juk gali ir kas
nors ,,tokio” atsitikti. Tačiau Neringos stovykloje  yra
net ,,ligoninės” namukas ir kiti per tiek metų pa-
tikrinti, nenumatytų atsitikimų sprendimo būdai. 

Prieš išvykstant rūpestį kėlė stovyklavietės hi-
gieninės sąlygos.  Atvykę radom tokį komfortą, ko-
kio tikrai nesitikėjome. Mediniuose namukuose,
kuriuos dalinosi kelios šeimos, miegojom dviaukštėse
lovose, buvo ir tualetas, ir vanduo nusiplauti rankoms
bei kojoms (tiems, kas jas plaudavo), o  karštas dušas
ir net skalbimo mašinos, kurias gali naudoti bet ku-
riuo paros metu, buvo prieinamos atskirame pasta-
te. 

Aišku, kaip ir kiekviena mama, jaudinausi, kad
mano vaikai iš bado numirs, juk jie tokie išrankūs
ir namie beveik nieko nevalgo.  Maistas Neringoje
buvo šviežias, vietoje gaminamas puikių virėjų –
Arno, Martyno, Indrės, Zitos, be galo skanus ir jo buvo
tikrai daug. Vaikai ne tik nenumirė iš bado, bet tiek
prisilakstę lauke, valgė viską – ir sriubytes, ir dar-
žoves, o jei  ko ir nevalgydavo, tai pavakariams gau-
nami ledai viską ,,pataisydavo”.

Turbūt labiausiai bijojau, kad stovykloje visi vai-
kai tarpusavyje kalbės angliškai, o tas ,,lietuvybės ele-

mentas” baigsis pamokėlėmis ir organizuotais už-
siėmimais. Mano nuostabai ir didžiausiam džiaugs-
mui, tiek vadovai, tiek tėveliai ir net vaikai stengė-
si kalbėti stovykloje lietuviškai. Kai baimių nebeli-
ko, galėjom visiškai pasinerti į lietuviškai kalbančių
šeimų stovyklos be galo turiningą programą.

Šiais metais šeimų stovykloje mokėmės švęsti
pavasario šventes. Kiekvieną dieną šventėm vis kitą
pavasario šventę: Gandrines, Velykas, Sekmines.
Vadovų, tėvelių ir vaikų išradingumui nebuvo galo.
Kas nežinojo apie ankstyvo pavasario šventę Gand-
rines, tai po stovyklos buvo tikri gandrų žinovai. Vai-
kai ir tėveliai sužinojo ne tik kur gandrai žiemoja, ko-
kių rūšių jie būna, bet išmoko ir gandro lizdą susukti,
ir kaip tinkamai sutikti šiuos gražius paukščius pa-
vasarį. 

Įsimintinas buvo ir Šventų Velykų paminėjimas,
prasidėjęs šv. Mišiomis, procesija aplink stovyklą,
naujų namelių šventinimu, žinoma, kiaušinių da-
žymu, įvairių Velykine tematika darbelių darymu bei
kitomis Velykinėm linksmybėmis. Sekminių šventės
metu vaikai buvo piemenukais, savo darbo muzikos
instrumentais muzikuodami jie varė savo žaisli-
nius gyvuliukus į lankas, dainavo, piešė ir rašė ant

tikros beržo tošies, vaišinosi pačių pa-
gamintu baltu varškės sūriu, kiauši-
niene, rodė savo išradingumą bei mik-
lumą piemenėlių varžytuvėse: reikėjo
ir vainiką karvei uždėti, ir plunksnas
su keptuvėmis gaudyti, ir ,,lego” ka-
ladėles su žabais kuo greičiau stumti ir
t. t.

O kur dar Talentų vakaras, Links-
mavakaris su linksmaisiais ir šau-
niaisiais iš Lietuvos atvykusiais mo-
kytojais Edgaru Šnipaičiu, Gintaru
Vilčiausku, Birute Nemčinskiene, Vai-
da Jaškevičiūte. Kiek džiaugsmo sukėlė
Sporto diena, kurioje dalyvavo visi – ir
maži, ir net labai suaugę. Ir bėgom, ir
šokinėjom, ir visaip kitaip galinėjo-
mės… 

Kitas labai svarbus šeimų stovyk-
los privalumas yra galimybė šeimoms
bendrauti kartu.  Gera buvo susipa-
žinti su šeimomis iš Bostono, Čikagos,
New Yorko, Indianos,  Philadelphijos,
Connecticuto, Pietų Carolinos bei Ka-
nados. Visi buvo labai draugiški ir ge-
ranoriški, vieni kiems padėdavo, todėl
buvo labai smagu kartu bendrauti,
diskutuoti, dainuoti, šokti ir dalintis
patirtimi. Juk visi atvykę į Neringą, tu-
rime tą patį tikslą – stengiamės išlai-
kyti lietuvybę ir perduoti ją savo vai-
kams. Ypatingai malonu buvo susipa-
žinti su jau daug metų  į Neringą at-
vykstančiomis šeimomis, kurių tėve-
liai patys čia stovyklavo, užaugo ir
dabar stengiasi Neringos, lietuvybės
patirtį perduoti savo vaikams. Mes,
kaip ir vaikai, nuo ryto iki vakaro bu-
vom užimti ir nebuvo laiko nuobo-
džiauti. Tėveliams buvo numatyta tė-
velių programa: diskusijos apie šeimą,

Sudie, Neringa – sveika, Neringa! 

Smagu karštą dieną leisti prie prūdo

Kūrėme pasakas su rašytoju bei muzikantu Vytautu V. Landsbergiu

Visada linksma žaisti lietuvių liaudies ratelius-žaidimus Pasiruošimas piemenėlių Sekminėms Vido Neverausko nuotraukos
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JOLANTA KURPIS

Mieli lietuvių meno ansamblio „Dainava” gerbėjai
ir muzikos mylėtojai! Kviečiame Jus į nuosta bią cho ri nės mu-
zikos popietę – koncertą „Iš arti ir iš toli”, kuris įvyks kovo
15 dieną, sekmadienį, 3 val. p. p. College of DuPage McAninch
Arts Center (425 Fawell Boulevard, Glen Ellyn, IL 60137). Ti-
kimės, kad pasiilgote mū sų, kaip ir mes nekantraujame su-
sitikti su Jumis.

„Dainava” atvertė dar vieną veiklos metų lapą – šie-
met jau 70-tąjį. Dvi dešimt septintus metus ener-
gingojo Dariaus Polikaičio vadovaujamame an-

samblyje šiuo metu yra daugiau nei 80 narių. Choro pla-
nuose – du svarbūs ir įdomūs projektai. Be abe jonės, di-
džiausias jų – X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventė „Pa -
dainuosim dainų dainelę” Čikagoje liepos 3–5 dienomis.
Drauge su 67 chorais iš JAV, Kanados, Lietuvos ir Anglijos
mes, dainaviečiai, stropiai repetuojame ir nekantrauda-
mi lau kiame šio įspūdingo renginio. Tačiau vasara dar to-
lokai, o mes jau pasiilgo me Jūsų, mūsų mielieji klausyto-
jai... Tad minėdami „Dainavos”  70-metį ir belaukdami
po šaltos žiemos artėjan čio pavasario gaivumo, nusprendė -
me pakviesti visus į koncertą, kad kar tu sušiltumėme nuo
muzikos garsų. 

Darius Polikaitis dalijasi minti mis, kaip gimė šis su-
manymas: „Pra ėjusią vasarą Lietuvoje koncertavo me su Vil-
niaus choru ‘Bel Canto’. Pa ruošėme bendrą programą, ku-
rioje lie tuvių liaudies dainos buvo atliktos su pianisto Ar-
tūro Anusausko džiazo improvizacijomis. Koncertas puikiai
pasisekė. Sumanėme ir čikagiečiams pristatyti tokį chori-
nės ir džiazo muzikos ‘suporavimą’. Maestro Anu sauskui
sutikus atvykti, pradėjome aptarti programą  ir ‘befanta-
zuodami’ nuklydome į  įdomias ir neįprastas muzikines erd-
ves. Tad koncerto pavadinimas ‘Iš arti ir iš toli’ turi dvigubą

prasmę. Pirmiausia – tai, kad repertuaras bus labai įvairus.
Bus progos pasigėrėti tuo, kas lietuviškos chorinės muzi-
kos mėgėjų šir dims labiau artima bei miela, bet taip pat pa-
sidomėti tuo, kas šiek tiek tolima, neįprasta ir netikėta. Ant-
ra – tai, kad atlikėjai atvyksta iš įvairių pa saulio kampų,
kai kurie iš toli – Lie tu vos, JAV rytų, JAV vakarų, o kai ku-
 rie iš arti – Čikagos ir apylinkių”.

Tikriausiai jau supratote, kad kon certo programa
bus spalvinga ir originali, tarytum vitražas, kuria me įvai-
rios spalvos susilieja į darnią visumą. Čia bus ir rožių aro-
mato švel numo, ir aistros, ir meilės, ir ne apykantos… Vi-
sos tos spalvos atsi skleis lietuvių, lotynų, prancūzų kal bo-
mis, choro ir solisčių balsai pinsis su fortepijono, violončelės
ir muša mųjų intarpais.

„Dainavos”  choro pasirodymai neįsivaizduojami be lie-
tuvių liaudies dainų. Tęsiant šią tradiciją, pirmojoje kon-
certo dalyje skambės kompozitorių V. Klovos, E. Balsio, M.

Su „Dainava” – į chorinės ir džiazo  muzikos oazę

K. Čiur l io  nio bei V. Augustino lietuviš -
kų liaudies dainų aranžuotės. Tačiau
jau kuris laikas ieškoma naujų vėjų,
tad ansamblio vadovas į repertua rą vis
dažniau  įtraukia ir klasiki nius, ir
šiuolaikinių kompozitorių vei kalus.
Šios tendencijos puikiai atsispindės
antrojoje dalyje, kurio je išgirsite nova-
toriškus bei netikėtus kūrinius – nuo
Ravelio „Bolero” adap tacijos chorui iki
žymaus Lietu vos  pianisto Artūro Anu-
sausko  džiazo improvizacijų. Be Ra-
velio, skambės O. Gjeilo, M. Lauridsen,
kitų kompozitorių muzika.  Ypač di-
džiuojamės, kad  atvykusieji į kon-
certą turės iš skirtinę progą išgirsti pir-
mą kartą nuskambėsiančią „Daina-
vos” nario Martyno Matučio sukurtą
kompoziciją „Elegy: Odi et amo”.

Kaip jau minėta,  koncerte daly-
vaus iš Lietuvos atvykstantis gerai ži-
nomas pianistas,  kompozitorius ir
džiazo muzikantas Artūras Anusaus-
 kas. Jis yra surengęs ne vieną soli-
 nį  fortepijono muzikos pasirodymą,
koncertavęs su įvairiais kolektyvais
daugelyje Europos šalių, Kinijoje, Ru-
sijoje. Menininko diskografijoje – net
28 kompaktinės plokštelės, iš ku rių
penkios – autorinės. A. Anusaus kas –
Lietuvos muzikos ir teatro aka demijos
profesorius, džiazo katedros vedėjas. 

Be šio puikaus atlikėjo, progra mo-
je dalyvaus jauni, besiskleidžian tys
talentai: sopranas  Vakarė Petro liū-
 naitė (Portland, OR)  ir  mecosopra-
nas Daina Fischer (Čikaga) būgni nin-
kai Aras Biskis (Čikaga) bei Alek sas
Gylys  (New York, NY). Violon čelės
partijas atliks nuolatinis „Dai navos”
talkininkas David Fors man (Či kaga),
akompanuos Lisa Kris tina (Čikaga).

Repeticijos, seminarai ir išvykos
yra nepaprastai graži choristų gyve-
nimo dalis, tačiau akimirkos, kai kon-
certų salėje susitinkame su savo klau-
sytojais, matome spindinčias akis ir ge-
ranoriškus veidus, mums yra pačios
įsimintiniausios. Muzika praskaidrina
kasdienybę, pakelia nuo taiką, suarti-
na. Tad padovano ki te  sau  šią šventę
ir atvykite į koncertą „Iš arti ir iš
toli”.  

Bilietai parduoda mi  internete – www.
dainava.us,  kavinėje „Senasis Vilnius” (Darien),
Pasaulio lietuvių centro raštinėje (Lemont) bei
lietuviškose parapijose po šv. Mišių. Rašyki-
te: info@dainava.usArtūras Anusauskas

Lietuvių meno ansamblis  „Dainava”.                                                                                                                                      Rengėjų nuotr.

lietuvybės išlaikymą, tikėjimą, pažintis su
Dainų šventės Lietuvoje dalyviais, maisto
ruoša ir kt. Vaikams vakare sumigus, tėveliai
turėjo galimybę  geriau susipažinti, pa-
bendrauti, pratęsti dienos diskusijas ar pa-
dainuoti. Džiugu, nes per neseniai praėjusias
Kalėdas gavom tikrai daugiau laiškų nei vi-
sada.

Kokia stovykla be laužo? Prie Neringos
laužo susirinkdavom kaip viena šeima. Čia
vyko vadovų bei stovyklautojų pasirodymai,
vaikų sukurtų pasakų vaidybiniai pristaty-
mai, išmokom liaudies dainų, šaukinių.
Mano vaikai iki šiol neužmiršo nuotaikingo
šaukinuko apie muses, kurios yra ant ,,jūsų,
bet ne ant mūsų”. Kur kitur vaikai gali iš-
mokti tiek daug lietuviškų dainų?!

Stovykloje viešėjo Vytautas V. Lands-
bergis, vaikiškų knygų  rašytojas, muzikan-
tas, filmų kūrėjas ir labai įdomus žmogus. Jis vai-
kams padėjo kurti pasakas, jas režisuoti, suvaidin-
ti. Mokė dainų apie pelėdą, avižą, suaugusiems pri-
statė savo kurtą filmą apie partizanus ,,Trispalvis”.
Mūsų dvasiniais reikalais rūpinosi mielosios, ne-
pailstančios, visada besišypsančios Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienės seselės
Laimutė ir Ignė  bei iš Lietuvos atvykęs nepapras-
tai puikus kunigas Aldonas Gudaitis, kuris savo ti-
kėjimu, gyvenimo džiaugsmu augino mūsų dvasią
ir tikėjimą. Visi jautė  Dievo dvasios artumą, gau-
biantį Neringos stovyklą.  Ir kaip gali nepajusti, kai

daugiau nei 120 lūpų taria maldos ar giesmės žodžius
po atviru dangumi, beržų paunksmėje.

Sunku išmatuoti ir apsakyti, kiek džiaugsmo
vaikams atnešdavo  kiekvienas rytas, prasidedantis
vėliavų pakėlimu, Lietuvos ar Amerikos himnų
giedojimu, trumpa malda prieš pradedant dar vie-
ną šaunią, nuotykių pilną dieną. O kaip vaikai
laukdavo kas vakarą atskrendančios Pasakų Pelėdos
pasakos! Ir dienos užbaigimas bendra maldele ar
giesme, visiems susikabinus rankomis… kaip viena
šeima.  Kažkas neįtikėtino …dabartiniame sku-
bančiame, susvetimėjusiame pasaulyje.

• • • •
Po šios stovyklos supratau, kodėl kiek-

vieną rugsėjį, pirmą pamoką lituanistinėje
mokykloje, paklausus vaikų apie praėjusios
vasaros nuotykius, bent kelių vaikų akytės
visada sužiba ir pasigirsta šūksnis: ,,aš bu-
vau Neringoj!”.  Ir nesvarbu, kad vaikas ne-
labai aiškiai lietuviškai gali paaiškinti,
kas ir kodėl patiko, bet ta liepsnelė akyse, tas
vaikų džiaugsmas, ta Neringos dvasia, ku-
rią kiekvienas parsiveža su savimi namo, ne-
išblėsta niekada…

Šią vasarą Neringos stovykla rengia 8
stovyklas vaikams, jaunimui, šeimoms, su-
augusiems lietuvių bei anglų kalba. Koor-
dinatoriai jau kuria programas, prasidėjo
va dovų įdarbinimas, tvarkomi dokumentai
specialistams iš Lietuvos, stovyklautojų re-

gistracijos anketų kasdien daugėja…
Visą vasarą turime galimybe džiaugtis ne tik iš-

radingai kuriamomis programomis, dvasininiu to-
bulėjimu, atsiskleidžiančiais talentais, draugystėmis,
sveiku bei šviežiu maistu, bet ir nepaprastai gražia
gamta, vandens malonumais, paukščių čiulbėjimu,
saulės šypsena, baltais vasaros debesėliais bei ypa-
tingu žvaigždėtu dangumi… 

Registracija į vasaros stovyklas Neringoje jau
prasidėjo. Informaciją bei registracijos formas ga-
lima rasti Neringos svetainėje: www.neringa.org

Visos stovyklos nuoširdžiai Jūsų laukia! 

Šv. Velykų procesija į Beržų šventovę                Danos Vainauskienės nuotr.
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mano VirtuVė

Kiaušinių salotų ir lašišos tartines (4)

6 virti kiaušiniai
3 šaukštai majonezo
1 šaukštelis garstyčių
1–1/2 šaukštelio kapotų šviežių krapų 
½ šaukštelio druskos
¼ šaukštelio maltų juodų pipirų
4 riekelės prancūziško batono – baquette
4 griežinėliai rūkytos lašišos

Sukapoti kiaušinius ir sumaišyti su majonezu,
garstyčiomis, krapais, druska ir pipirais. Paskru-
dinkite duo nos riekeles, uždėkite ant jų po griežinėlį
lašišos ir po didelį šaukštą kiaušinių salotų. Galite
ir atvirkščiai – iš pradžių kiaušinių masę, ant vir šaus
– lašišą. Papuoškite citrina arba krapais. Voila!

Iš tikrųjų – paprasta, gražu ir la bai maistinga!
Man tai priminė kitą receptą – Giada De Laurentiis
Pea pesto crostini – itališko stiliaus su muštinukus, ku-
riais ji, beje, vaišino princą William su žmona Kate,
kai jaunoji karališkoji pora prieš keletą metų lankėsi
Los Angeles. Tai taip pat paprastas, bet tuo pačiu la-
bai elegantiškas ir maistingas užkandis.

Žalių žirnelių arba Pea pesto crostini (8)

1 (10 oz) pakelis šaldytų žirnelių (atšildytų) 
1 skiltelė česnako
1/2 puodelio tarkuoto Parmesan sūrio
1 šaukštelis rupios druskos
1/4 šaukštelio maltų juodų pipirų
2/3 puodelio alyvuogių aliejaus
8 riekelės baguette (vakarykštės dienos)
8 vyšniniai pomidorai

Elektriniame maišytuve susmul kinti žirnelius
ir česnaką kartu su sūriu, druska bei pipirais. Mai-
šyti dar 1– 2 minutes, plona srovele pilant 1/3 puodelio
aliejaus. Jei trūksta – dar pridėti druskos ir pipirų,
perdėti pesto į dubenėlį.

Aptepti aliejumi iš abiejų pusių duonos riekeles
ir paskrudinti jas, kol įgaus auksinę spalvą (1–2 mi-
nu tes). Užtepti ant jų po 1–2 šaukštus pesto ir papuošti
pomidoriukų puse lėmis. Buon appetito!

Tuo pačiu norėčiau pasidalinti ne kartą patik-
rintu receptu, kaip patiems pasigaminti sūdytą lašišą
(garsųjį gravlox). Šis būdas padės jums patiems pa-
sigaminti šį gan prabangų užkandį – be konservan-
tų, be ki tų neigiamų priedų ir ženkliai pigiau.

Sūdyta lašiša namie

1 kg (apie 2 sv) lašišos filė
4 šaukštai druskos
4 šaukštai cukraus
Didelė sauja krapų

Lašišos filė gerai nuplauti ir ge rai nusausinti. Pa-
siruošti indą su dangčiu.

Sumaišyti druską su cukrumi ir šiuo mišiniu ge-
rai įtrinti žuvies file iš visų pusių. Krapus susmul-
kinti ir iš abiejų pusių gausiai apibarstyti žuvį. Į indą
lašišą dėti ant odos, indą uždaryti ir laikyti šaldytuve
36 valandas. Ką teks prisiminti – tai kas 8 val. iš-
traukti ir pavartyti žuvį, kad sūrymas gerai pasi-
skirstytų.

Po 36 valandų žuvį nuvarvinti, lengvai nusau-
sinti ir supjaustyti ga baliukais (vienam valgymui).
Kiek vieną gabaliuką atskirai susukti į maistinę
plėvelę ir sudėti į šaldymo kamerą.

Prieš vartojant ištraukti gabaliu ką iš kameros
ir palaukti 15–20 min. kol truputį atsileis, tada gali-
ma pjaus   tyti plonais griežinėliais.

Skanaus!
Jūsų Indrė

Šiandien mūsų skaitytoja Agnė dalinasi re-
ceptu, kurį labai pamėgo jos šeima. Šiuos
prancūziško stiliaus sumuštinius – tartines
– ji gamina savo šeimai sekmadienio pus-
ryčiams arba užsukus svečiams. Jų priva-
lu mas – lengvai prieinami produktai, bet
tuo pačiu jie puošnūs, nekasdie niški ir la-
bai skanūs. Taigi, 

Vasario 23 d. Hollywoode vyko 87-osios „Os-
karo” statulėlių teikimo iškilmės. Pagrin-
dinis apdovanojimas už geriausią filmą, o

taip pat apdovanojimas už geriausią režisūrą ati-
teko filmo „Žmogus-paukštis” („Birdman”) reži-
sieriui meksikiečiui Alejandro Gonzalez Inarritu.
Šis filmas įvardintas kaip „tamsioji komedija”, sa-
tyriškai atskleidžianti pramogų verslo užkulisius.

Geriausiu aktoriumi paskelbtas ir „Oskarą”
pelnė britų aktorius Eddie Redmayne už astrofizi-
ko Stephen Hawking vaidmenį filme „Visko teori-
ja” (The Theory of  Everything), geriausia aktore
tapo Jullliane Moore už vaidmenį kino filme „Ta
pati Elis” („Still Alice”). „Oskaru” apdovanota
aktorė filme vaidino nuo sunkios ligos kenčiančią
mokslininkę.

Geriausiais antraplaniais aktoriais paskelb-
ti Jonathan Kimble Simmons (už filmą „Atkirtis”
(„Whiplash”) ir Miles Teller – už filmą „Vaikystė”
(„Boyhood”).

Lenkų režisieriaus Pawel Pawlikowski filmas
„Ida” apdovanotas „Oskaru” kaip geriausias už-
sienio kalba sukurtas filmas. Režisierius Pawli-
kowski, beje. viešėjo 2014 m. „Kino pavasario” fes-
tivalyje, į kurio programą buvo įtrauktas filmas
„Ida”. Pasak kino kritikų, tai kino juosta apie ti-
kėjimą sudėtingame pasaulyje.

Trumpametražių vaidybinių filmų kategorijoje

„Oskaras” atiteko režisieriaus
Mato Kirkby filmui „Telefono
skambutis” („The Phone Call”),
o trumpametražių dokumenti-
nių filmų kategorijoje geriau-
siu pripažintas Ellen Goosen-
berg Kent ir Dana Perry filmas
„Karštoji telefono linija: vete-
ranai, spauskite 1” („Crisis Hot-
line: Veterans Press 1”).

Iš viso iškilmėse išdalinti
dvidešimt keturi „Oskarai”.

Parengta pagal
internetinę žiniasklaidą

Išdalinti
„Oskarų”

apdovanojimai
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Po DieVo sParnu

Abraomo tikėjimas
Renata Žiūkaitė

II Gavėnios sekmadienio pirmaja-
me skaitinyje iš Pradžios knygos
skaitome apie Abraomą ir didįjį jo

išmėginimą. Abraomas yra kertinė Se-
nojo Testamento figūra. Būtent iš jo
tradiciškai yra kildinama visa žydų
tauta ir jos istorija, būtent su Abrao-
mu prasideda ir mūsų tikėjimo isto-
rija. Abraomas yra vadinamas tikėji-
mo tėvu. Būtent apie jį apaštalas Pau-
lius rašo laiške Žydams: Abraomas įti-
kėjo ir jam tai buvo įskaityta teisumu. 

Abraomas buvo klajoklis, pie-
muo, keliaujantis su savo gyvuliais iš
ganyklos į ganyklą. Sulaukęs 75-erių
Abraomas jautėsi neišsipildęs ir ne-
laimingas – jis neturėjo nei žemės, nei
sūnaus, o bevaikystė to meto kultūroje
buvo laikoma prakeikimu. Ir šitoje si-
tuacijoje Dievas pirmą kartą  kreipiasi
į Abraomą. Jis duoda jam pažadą: Jis
turės žemę  ir jo palikuonys bus tokie
skaitlingi kaip dangaus žvaigždės ar
jūros  pakrantės smiltys. Abraomas pa-
klauso Dievo balso, palieka savo gim-
tąjį Urą, savo gimtąsias šaknis ir iš-
eina nežinodamas kur einąs, pasiti-
kėdamas Dievo pažadu. Abraomas ke-
liaudamas nesijaučia saugus, todėl
yra priverstas įsiklausyti į Dievo pa-
žadą, jame bręsta tikėjimo žmogus. Po
ilgo klaidžiojimo, praėjus daugeliui
metų, išlaikius širdy  tikėjimo žiburį,
Abraomas gauna žadėtąją Kanaano
žemę. Kaip dažnai Dievas ir į mūsų
maldą atsako tik po labai ilgo laiko tar-
po, o mums norisi, kad Dievas į mūsų
maldas atsakytų tuojau pat. 

Daugeliui žinoma garsioji A. Rub-
liovo Trejybės ikona, kurioje yra vaiz-
duojami trys Abraomo svečiai – Die-
vo pasiuntiniai angelai. Jie buvo pa-
siųsti karštą vasaros dieną pranešti
Abraomui naujieną, kad Dievas išti-
kimas savo pažadui, kad jo nevaisin-
ga žmona Sara, sulaukusi senyvo am-
žiaus, pagimdys sūnų. Dievui nėra ne-
galimų dalykų. Ir tikrai po metų Ab-
raomas ir Sara sūpavo ant rankų Izao-
ką, Dievo pažadų išsipildymą. 

Dievas ir mūsų gyvenime nori da-
ryti stebuklus, bet Dievas laukia mūsų
tikėjimo. Juk krikščionis yra ne tas,
kuris per Velykas valgo kiaušinius, ar
per Kūčias sulaužo kalėdaitį. Ne,
krikščionis yra tas, kuris tiki, kuris
turi Abraomo tikėjimą. Krikščionis
yra tas, kuris leidžiasi Dievo vedamas
net  per tamsiausias gyvenimo aki-
mirkas ir tiki, kad  Dievo ranka yra su
juo. Dievas visada yra ištikimas savo
pažadams ir  kiekvienam, kuris jaučia
savo gyvenimo bankrotą, beprasmybę,
siūlo  naują gyvenimą Jame. Juk Die-
vas gali mums duoti nepalyginti dau-
giau nei prašome, ar išmanome. 

Ir II Gavėnios sekmadienio pir-
majame  skaitinyje skaitome   apie Mo-
rijos kalną, į kurį kopia Abraomas, pa-
siruošęs paaukoti Dievui savo vie-
nintelį sūnų, savo visų  troškimų iš-
sipildymą, tąjį vienturtį, kurio jis
laukė visą gyvenimą. Iš pirmo žvilgs-
nio toks Dievo reikalavimas atrodo ne-
suvokiamas ir žiaurus – paaukoti
Izaoką, kurį Dievas dovanojo Abrao-
mui, iškentus nesuvokiamai ilgą ti-
kėjimo naktį. Abraomo tikėjimas vėl
yra išbandomas, ir  jis sunkiai kopia
su sūnumi į kalną. Jo rankose peilis ir
malkos, o paklaustas sūnaus, kur
auka, jis atsako: Dievas pramatys. Pa-
skutinę akimirką Dievo angelas su-

laiko Abraomo ranką, Dievui nereikia
tokios aukos, jis norėjo tik išbandyti
Abraomo ištikimybę savo Viešpačiui.
Juk Izaokas Abraomui tapo toks bran-
gus, kad jis užmiršo, kad tai yra Die-
vo dovana. Dievas norėjo apvalyti Ab-
raomo širdį, kad  niekas, net sūnus ne-
užimtų Dievo vietos. 

Šis Šv. Rašto epizodas įkvėpė dau-
gelį dailininkų, rašytojų, muzikantų
sukurti nepaprastus savo gyvenimo
šedevrus. Taip gimė Rembranto Ab-
raomas ir Izaokas, kur Viešpaties an-
gelas sulaiko Abraomo ranką, pasi-
ruošusį aukoti Izaoką. Filosofas Kir-
kegaard, įkvėptas Abraomo istorijos,
parašė savo žymųjį kūrinį Baimė ir
drebėjimas. Jis taip rašė apie Abraomo
tikėjimą: Jis atvyko nei per anksti, nei
per vėlai. Jis užlipo ant asilo ir lėtai jojo
keliu ten link. Visą tą laiką jis tikėjo, jis
tikėjo, kad Dievas nepareikalaus iš jo
Izaoko, bet jis buvo paisruošęs jį pa-
aukoti, nes to buvo reikalaujama. Jis
tikėjo absurdo dėka. Jis užlipo į kalną
ir net tą akimirką, kai sušvytravo pei-
lis, tikėjo, kad Dievas nepareikalaus
Izaoko. 

Kun. Tadeusz Dajczer savo kny-
goje „Tikėjimo įžvalgos” rašo, kad
Dievas iš Abraomo reikalavo tiek
daug todėl, kad norėjo į aukštumas iš-
kelti jo pasitikėjimą. Tikėjimo išmė-
ginimas nebuvo egzaminas, – Dievas
iš anksto žinojo, kaip Abraomas pa-
sielgs. Provokavo jį, kad ypatingu
būdu, tamsybėse pasitikėtų Dievu ir
savo tikėjimo kelionėje priartėtų prie
jo. 

Ir mūsų gyvenime ateinančios
sunkiausios situacijos gali arba su-
stiprinti mūsų tikėjimą arba jį užge-
sinti. Dievas dažnai leidžia mums
sunkias situacijas, kad žemė pradėtų
svyruoti mums po kojomis, kad pa-
galiau pametę visas savo atramas, at-
sigręžtume į Viešpatį. Dievo neįma-
noma sutalpinti į savo menko supra-
timo dėžutę, o savo tikėjimo susiau-
rinti iki paprasto religinio pamaldu-
mo. Kad taip neatsitiktų, Dievas au-
gins mūsų tikėjimą per išbandymus ir
įvairias sunkias situacijas. 

Bažnyčios tėvas Origenas rašo,
kad Dievas pagailėjo Abraomo sū-
naus, nors tėvas savo širdyje jau buvo
nužudęs sūnų. Tačiau krūmuose įsi-
painiojęs avinėlis yra simbolis Dievo
sūnaus Jėzaus, kurio Dangaus Tėvas
nepagailėjo ir paaukojo ant Golgotos
kalno. Izaokas yra Jėzaus Kristaus
provaizdis. 

Evangelijoje skaitome dar apie
trečią – Taboro kalną. Čia regime ne-
paprastą Kristaus  šlovę, jo spindėji-
mą jau amžinoje garbėje. Tačiau ši gar-
bė suspindės tik ant kryžiaus, Dan-
gaus Tėvui atidavus paaukoti į žmonių
rankas savo vienatį Avinėlį. 

KELIONĖ Į ALGIRDO LANDSBERGIO KELIONĘ
Nauja knyga apie rašytoją Algirdą Landsbergį

Ją galite nusipirkti ,,Drauge” 

Algirdas Landsbergis (1924–
2004) – žymus išeivijos ra-
šytojas, dramaturgas, lite-
ratūros kritikas, humanitari-
nių mokslų profesorius, ro-
mano ,,Kelionė” ir dramos
,,Penki stulpai turgaus aikš-
tėje” autorius.  

Šiais metais leidykla ,,Nau-
jasis lankas” Kaune išleido
knygą apie Algirdą Lands-
bergį – ,,Archyvai – Kelionė
į Algirdo Landsbergio kelio-
nę”.   Knygos autorė – Vir-
ginija Babonaitė-Paplaus-
kienė.  Knygą galite įsigyti
,,Draugo” knygynėlyje. Kai-
na – 20 dol. (Illinois vals-
tijos pridėtinės vertės mo-
kestis – 9.25 proc., persi-
untimas paštu – 5 dol.)
Teiraukitės tel.  773-585-9500.  

Knyga apžvelgia Algirdo Landsbergio gyvenimą Lietuvoje, Vokietijoje ir Ame-
rikoje ir jo plačiašakį literatūrinį ir dramaturginį palikimą.  Knyga gausiai
iliustruota nuotraukomis, laiškų, rankraščių tekstais, Landsbergio dramų
pastatymų vaizdais.  Daug medžiagos paimta iš Maironio lietuvių litera-
tūros muziejuje saugomo Algirdo Landsbergio archyvinio rinkinio. 

Knyga skiriama Algirdo Landsbergio ir jo žmonos atminimui. 2014 metais
sukako 90 metų nuo Algirdo Landsbergio gimimo ir 60 metų nuo jo romano
,,Kelionė” išleidimo.   Literatūros mylėtojams puiki proga prisiminti svar-
bų lietuvių išeivijos rašytoją.  



suliną, kuris yra kaip raktas, atra ki-
nantis ląstelę, kad į ją galėtų pa tekti
gliukozė, ir  iš jos būtų gaminama
energija. Jei tuo metu mūsų organiz-
mas nėra aktyvioje būsenoje (nedir-
bame, nesportuojame, neeikvojame
energijos), gliukozės perteklius ver-
čiamas riebalais, pasiliekančiais il-
gam riebaliniuose audiniuose. Per di-
delis kiekis insulino slopina hormoną
leptiną, apetito slopintoją, siun čiantį
signalus į smegenis, kad organizmas
jau sotus, ir daugiau ne valgyti. Ne-
jausdami soties mes suvalgome dau-
giau nei reikia organizmui. 

* Cukrus tiesiogiai diabeto ne suke-
lia, bet cukraus perteklius suma žina in-
sulino jautrumą gliukozei, kas veda į
antro tipo diabeto išsivysty mą. Diabe-
to išsivystymui didelę reikš mę turi
antsvoris, nutukimas bei nejudrus gy-
venimo būdas. JAV diabetu serga 29,1
mln žmonių, kas su daro 9,3 proc., kai
tuo tarpu Lietu voje  – 5 proc. žmonių.
Kaip žinote dia betas yra klastinga liga,
paken kianti  kraujotaką, inkstus, re-
gėjimą, nervinę sistemą. Susirgimų
diabetu skaičius pastoviai didėja, ir iš-
leidžiamos milžiniškos lėšos jam gy-
dyti. Karo su Iraku bei Afganistanu lai-
kotarpiu 1 500 kareivių buvo ampu-
tuotos galūnės, kai tuo tarpu per tą patį
laikotarpį net 1.5 mln sergančių an tro
tipo diabetu buvo atlikta galūnių am-
putacija.

* Cukraus poveikyje suriebėja ke-
penys, išsivysto įvairios metabo linės li-
gos.

* Cukrus slopina imuninę siste mą,
skatina ankstyvą senėjimą bei raukš-
lių atsiradimą, sukelia hormo nų pu-
siausvyros sutrikimus.

* Cukrus kenkia dantims, nes bur-
noje esančios bakterijos cukrų nau doja
kaip maistą, gamina iš jo rūgštis, ku-
rios minkština dantų ema lį, ir ilgainiui
sukelia jo nusidėvė jimą. 

Ne visi cukrūs vienodi

Ne visi cukrūs vienodi. Dauguma
vaisių turi nemažai cukraus, bet jis
nėra žalingas. Vaisiuose  yra enzimų
(virškinimo fermentų), kurie padeda
virškinti. Vaisiuose esančios skaidulos
sulėtina cukraus įsisavinimą, ir cukrus
panaudojamas energijos ga mybai. Ta-
čiau nereikia per daug piknaudžiauti
džiovintais vaisiais, nes juose gausu
cukraus, bei jie neturi  enzimų. Pavo-
jingiausias yra skystas cukrus, kuris
pridedamas į gaiviuosius, energeti-
nius, sportinius gėri mus. Jis sudaro net

36 proc. cukraus, pridedamo į įvairius
gaminius. Ka dan gi gėrimuose nėra
skaidulų gau sus cukraus kiekis pa-
tenka į organizmą, kuris nesugeba
tikslingai jo panaudoti, todėl vystosi
įvai rūs organizmo pakenkimai.

Ar dirbtiniai saldikliai 
yra saugūs vartoti?

Pastaruoju metu vis plačiau nau-
dojami dirbtiniai saldikliai. Tai – me-
džiagos, neturinčios cukraus, ma žai ka-
loringos arba visai neturinčios kalo-
rijų, tačiau suteikiančios maisto pro-
duktui saldų skonį. Anksčiau sal dikliai
buvo pridedami tik į gėrimus, bet šiuo
metu jie gali būti randami įvairiuose
maisto produktuose, net sausuose pus-
ryčiuose bei kukurūzų lazdelėse. Kai
kurie dirbtiniai saldikliai yra pavojingi
sveikatai. Vieni iš pavojingiausių yra
aspartamas, sa cha rinas ir Acesulfa-
me-patassium. Saugūs vartoti yra Ne-
otame, Adven tame, o taip pat natūralūs
saldikliai, išskirti iš Stivijos lapų. At-
sargiai vartoti siūloma Sucralose
(Splenda), Monk Fruit in Raw, o taip
pat Lacti loid ir Sorbitol. Visuomet skai-
ty kite maisto sudėtį, kokie saldikliai
yra pridėti. Išgėrus vieną gėrimą su
dirbtinais saldikliais nėra didelė prob-
lema, bet jei valgote jogurtą, įvai rius
traškučius, kramtote gumą – tuomet
galite pakenkti sveikatai. Ypač kenks-
mingas sveikatai yra ku ku rūzų sirupas
(Hight Fructose Corn sirup), kuris yra
gana pigus, labai plačiai vartojamas ir
gana kenksmingas. 

Kuo pakeisti cukrų?

Geriausiai cukraus visai nevarto-
ti, bet tai padaryti nėra lengva, to dėl
stenkitės jo vartoti mažiau. Galite cuk-
rų pakeisti medumi, kuris yra ge ras ir
naudingas produktas, tačiau nesi-
stenkite piktnaudžiauti ir juo. Jei vis
dėlto norite maistą saldinti, var tokite
klevų sirupą, melasą bei Stivia. Stivia
– daugiametis augalas, kurio saldieji la-
pai neturi kalorijų, į organizmą pa-
tenka nedidelis kiekis cukraus, ku-
riam perdirbti nėra rei ka lingas insu-
linas. Stivia gali vartoti ir sergantieji
diabetu.

Saugiai maitinkitės ir saugokite
savo sveikatą!

Paruošta remiantis: Chicago Tribune,
Life Times, en.wikipedia.org, www.webmd
.com, www.sveikatosšaltinis.blogas, www.
15min.lt, www.imunitetas.lt  
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Mes beveik visi iš ankstyvos vai kys tės,
ypač vyresnioji karta, atsimename cuk-
raus skonį. Tuo metu ne kas dien val-
gydavome saldainius, ir, kai norėda-
vome ko nors saldaus, ma mos už-
barstydavo ant duonos cuk raus. Bet tai
buvo anksčiau. Tada cuk rus problemų
nekeldavo, nes ne vartojome jo per-
daug. Dabar viskas pasikeitė, ypač
pradėjus vartoti per dirbtą maistą, gai-
viuosius gėrimus, jau nekalbant apie
konditerinius kepinius, kurių kartais net
praryti ne galima – jie tokie saldūs.

Šiuo metu cukrus tapo problema,
ir todėl mokslininkų dėmesys yra nu-
kreiptas į jį. Atliekami įvairūs ty rimai sie-
kiant nustatyti, kokį poveikį cukrus
turi žmogaus organizmui. Ty rimais pa-
tvirtinta, kad yra ryšys tarp suvartoja-
mo cukraus kiekio ir lėti nių ligų. Iki šiol
buvo tikėta, kad cuk rus prideda mums
svorio, bet dabar jau įrodyta, kad gau-
siai vartojant cuk rų suriebėja kepe-
nys, pakenkiama širdies kraujagyslių
sistema, su sergama antro tipo diabe-
tu ir išsivysto įvairūs medžiagų apy-
kaitos sutri kimai.

Kas yra cukrus?

Cukrus – vandenyje tirpus sal-
dus disacharidas, dažniausiai gami-
namas iš cukrašvendrių, augančių
Ku boje ir Brazilijoje, o taip pat iš cuk-
 rinių runkelių, auginamų Euro poje.
Cukrus yra tik energijos šaltinis, nes
jame nėra nei vitaminų, nei minera li-
nių medžiagų. Cukrus yra vadinamas
laimės hormonu, nes pavalgius sal-
džiai ne vienas iš mūsų pasijaučia
laimingas. Tai įvyksta dėl to, kad pa-
 tekus cukrui į organizmą, kasa iš-
 skiria daugiau hormono insulino, ku-
 ris padeda amino rūgščiai triptofa-
nui iš kraujo patekti į smegenų ląste-
les, kur ši medžiaga verčiama seroto-
ninu, nuotaiką gerinančiu hormonu.

Kada cukrus pradėtas vartoti?

Dar VI amžiuje prieš mūsų erą vie-
nas iš Aleksandro Makedoniečio ad-
mirolų savo žygių dienoraštyje ra šė,
kad Indijoje auga tokios švendrės, ku-
rios be bičių neša medų.  Manoma, kad
jis aprašė sirupą, kurį vietos gy vento-
jai gaudavo iš cukrašvendrių, ir kurio
gardino maisto produktus.  Pir masis
cukrus buvo pagamintas Per sijoje VI
mūsų eros amžiuje. Tuo me tu tai buvo
labai prabangus produktas. Vėliau
auginant daugiau cukra švendrių ža-
liava kiek atpigo, ir cuk rus pradėtas
gaminti Europoje. XIX amžiaus pra-
džioje Europoje pradėti auginti cuk-
riniai runkeliai, o 1802 m. Vokietijoje
pastatytas pirmasis cuk raus fabrikas.
Netrukus tokie fabri kai išplito visoje
Europoje.

Cukraus vartojimas

Cukrus yra labai plačiai vartoja-
mas. Vidutiniškai vienas JAV gyven-

tojas suvartoja 65 kg cukraus per me-
 tus. Kasdien yra suvartojama 78 g,
kas atitinka 19.5 arbatinio šaukštelio.
Lietuvoje cukraus vartojimas žymiai
mažesnis, apie 36 kg cukraus per me-
 tus. American Heart Association
(Amerikos širdies asociacija) siūlo
dienos normą: 6 arbatiniai šaukš te liai
(24 g) moterims,  9 (36 g) vyrams, ir 3–
6 (12–24 g) vaikams priklausomai nuo
amžiaus. Dalį cukraus žmonės suvar-
toja tiesiogiai, likusį kiekį  gau na su
gėrimais, saldumynais, sausais pus-
ryčiais bei kitais maisto produktais ir
patiekalais, į kuriuos pridėta di delis
cukraus kiekis. Ypač daug cuk raus yra
pridėta į perdirbtą (pro cessed food) ir
pagamintą maistą. Maisto bendrovės
stengiasi nuslėpti tikrą cukraus kiekį,
įvardindamos sal diklius įvairiais pa-
vadinimais. Nepaisant to, kad FDA
(Food and Drug Administration –
Maisto ir vais tų departamentas) rei-
kalauja  mais to gamintojų išvardinti
įpakuojamo maisto sudėtį ir atžymėti,
kokią dalį cukraus dienos normos su-
daro produkte esantis cukrus, ir atžy-
mėti taip, kaip žymimi riebalai, cho-
leste rolis, druska, angliavandeniai bei
skai dulos, bet kol kas tai nėra vykdo-
ma. Ir toliau visi valgome saldžiai,
kenk dami savo sveikatai. Juk net sau-
 sų pusryčių davinyje esantis cuk rus
atitinka siūlomą dienos normą, taip
kad papusryčiavę daugiau tą dieną
neturėtume valgyti saldumy nų.

Kuo yra kenksmingas cukrus?

Cukrus sukelia gausybę ligų, be to,
kuo daugiau jo valgome, tuo daugiau
jo norime. Kai priprantame sal džiai
valgyti, tampa sunku  pakeisti savo die-
tą ir pradėti maitintis be cuk raus.
Kenksmingas cukraus poveikis:

* cukrus didina širdies ir krauja-
gyslių ligų riziką, didindamas tri glice-
ridų kiekį kraujyje ir mažinda mas
,,gerojo cholesterolio” (HDL) kie kį.
Mokslininkai taip pat teigia, kad cuk-
rus didina kraujo spaudimą ir sukelia
širdies metabolines ligas. 

* Didelis cukraus kiekis gali įta-
koti vėžinių ląstelių dauginimąsi. Pa-
staruoju metu yra atlikta eilė moksli-
nių dar bų, įrodančių, kad cukrus mai-
tina pik tybinių auglių ląsteles. Cukrus
slopina antioksidantų, kovojančių su
laisvaisias radikalais, poveikį.

* Cukrus skatina nutukimą. Kaip
yra visiems žinoma, cukrus yra ener-
 gijos šaltinis. Patekus cukrui  (gliu ko -
zei) į kraują, kasa išskiria hormo ną in-

sVeikata

Cukrus. Ar tikrai nuo jo susergame?
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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 

A † A
ELEGIJUI KAMINSKUI

iškeliavus į Amžinybę, nuoširdžią užuojautą reiškia-
 me žmonai ALDONAI, dukroms RASAI su šeima ir
ANDRĖJAI bei visiems giminėms ir artimiesiems.

Kartu giliai liūdime.

Ada Sutkuvienė, Dana, Vilija,
Rasa, Aras ir Linas

Tauriam lietuviui, Lietuvos laisvės kovotojui, re -
zis tencijos dalyviui, politiniam kaliniui, Lietuvos
Res  publikos Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedi mi -
no ordi no kavalieriui, mūsų visų ilgalaikiam Drau -
gui,

A † A
JONUI MILDAŽIUI

išėjus Amžinybėn, žmonai ROMAI, dukrai AUŠRAI,
jos vyrui KARL ZARINS ir jų šeimai, podukrai IRE-
NAI ir jos vyrui ROMUI SENKEVIČIUI bei jų šeimai,
posūniams JUOZUI ir PAULIUI IVANAUSKAMS bei
jų šeimoms, giminėms JAV ir Lietuvoje, reiškiame
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Dalia Augūnienė
Renata Armalaitė

Rožė ir Vladas Bariai
Inga ir Laimis Baniotos

Onutė Baranauskienė
Liucija Beržinskienė

Birutė Čiurienė
Silvija ir Vytas Daugirdai

Eglė ir Vytas Dudėnai
Jūratė Kaupas

Anelė Kazlauskaitė
Aldona Lipskienė

Regina Lagūnienė
Povilas Manomaitis
Vanda Majauskienė

Vita ir Vidmantas Matusaičiai
Jūratė Miklienė

Bronė ir Vytas Pauliai
Vida Tomkevičienė

Alicija Solienė
Aušra ir Alvydas Stančiauskai

Gražina ir Jonas Stankūnai
Aldona Urbienė

Aldona Vilčinskaitė
Angelė Zarr

Andrea Zotovas
Rimgailė Zotovienė

Palm Beach, Florida

Atkelta iš 3 psl.

Susikompromitavęs Prezidentas
Rolandas Paksas išimties tvarka ša lies
pilietybę suteikė savo finansiniam rė-
mėjui J. Borisovui, tačiau tuo met
Konstitucinis Teismas (KT) išaiš kino,
kad tai galima daryti tik itin retais at-
vejais.

Lietuvos pasus per mūsų šalies
prezidentų malonę gavo daug garsių
rusų menininkų – smuikininkas P.
Koganas, baleto šokėjai I. Liepa, J.
Maksimova, V. Vasiljevas, M. Plisec ka-
ja, jos vyras kompozitorius R. Ščed ri-
nas, solistė J. Obrazcova, pia nistas N.
Petrovas. Pastarasis pasirū pino, kad
mūsų šalies pasus gautų ir jo žmona
bei duktė.

Lietuvos pasus be vargo gavo ir
krepšinio rėmėjas Šabtajus Kalmano-
 vičius, Sovietų Sąjungos krepšinio
rinktinės treneris Aleksandras Go-
 mels kis, su Šarūnu Marčiulioniu Šiau-
 rės Europos krepšinio lygą kūręs vers-
lininkas Dmitrijus Buriakas.

Niekas neabejoja, kad šios meno ir
sporto žvaigždės labai daug nusi pelnė
pasaulinei kultūrai ir verslui, bet jų
nuopelnai Lietuvai anaiptol nebuvo
akivaizdūs. Lietuvos pi lie čiais tapusių
rusų menininkų nuo pelnai mūsų šaliai
apsiribojo daugiausia tuo, kad jie at-
vykdavo koncertuoti, kokį sykį su-
rengė meistriškumo kursus ar šiaip pa-
tenkino savo asmeninius interesus.
Kai kuriems lietuviško paso prireikė,
kad galėtų be vizos keliauti po Šenge-
no zonos šalis. 

Dėl šių žinomų asmenų nuopelnų
Lietuvai ar jų reputacijos dar galima
ginčytis. O kai kurių kitų Lietuvos pi-
lietybės suteikimo atvejų kitaip kaip
visišku nesusipratimu nepava dinsi.

Kai kurie šių veikėjų mūsų šalies
spaudai yra pasidžiaugę, jog Lietu-
vos pasas jiems suteikė laisvę keliau-
ti po pasaulį nepatiriant žeminančios
pa sienio patikros. Bet rusų žiniask-
laidos net tiesiai paklausti jie vengė
prisipažinti, kad yra Lietuvos pi lie čiai.
Jau vien todėl galima abejoti, ar jiems
vertėjo dovanoti mūsų šalies pasus.

Į kairę ir į dešinę išdalinus per 900
Lietuvos pasų, po R. Pakso apkal tos ir
KT išaiškinimo šokta į kitą kraštuti-
numą – per pastarąjį dešimtmetį jų jau
beveik niekas negavo, išskyrus vieną
kitą atvejį.

Čiuožėjos ašaros greitai
išdžiuvo, o Lietuva

iškeista  į Rusiją

Bene daugiausia Lietuvai yra pa-
dėjęs vienas garsiausių pasaulio mu-
zikų M. Rostropovičius, bet JAV gy-
venęs ir laisvai po visą pasaulį kelia-
vęs menininkas pats mandagiai atsi-
sakė mūsų šalies pilietybės, kai jam ji
buvo pasiūlyta.

Visiškai priešingai pasielgė JAV
sportininkė Isabella Tobias. 22 metų
amerikietei po ilgos kovos ir ašarų Lie-
tuvos pilietybė išimties tvarka buvo su-
teikta praėjusiais metais, prieš pat
Sočio žiemos olimpines žaidynes. Jose
mūsų šalies pora užėmė 17-ąją vietą, o
po to vykusiame pasau lio čempionate
liko 15-oje.

Tačiau Lietuvos ledo pasaka la bai
greitai baigėsi: iš džiaugsmo aša rojusi,
kad gavo Lietuvos pilietybę ir lietu-
viškai siuntusi linkėjimus iš So čio
olimpiados, ledo šokėja I. Tobias tuoj

po olimpiados susirado kitą partnerį ir
pradėjo drauge čiuožti su ru su. Tikė-
tina, kad dabar I. Tobias sieks gauti ir
džiaugsmo ašaromis apraudos jau Ru-
sijos pasą.

Po šios žinios, kad Lietuvos pilie-
 te tapusi amerikietė paliko D. Stag niū-
ną ir pradėjo treniruotis su Ru sijos
čiuožėju Ilja Tkačenka, ilgai tylėjęs 29
m. Lietuvos čiuožėjas pa skelbė, kad ne-
begali tęsti karjeros dėl traumų. Olim-
piečiai I. Tobias ir D. Stagniūnas kar-
tu čiuožė nuo 2010-ųjų pavasario.

Šiuo atveju natūraliai iškyla klau-
 simas – jei mes esame prieš lietuvių at-
stovavimą užsienio valstybėms, tai
kodėl turime patys įsileisti kita tau-
čius? 

Galima galvoti, jog jei nebūtume
suteikę pilietybės čiuožėjai, būtų nu-
 kentėjęs D. Stagniūnas. Be abejonės, ta-
čiau natūralizuodami Japonijos gim-
 nastus turėtume daugiau komandi-
nių kelialapių į olimpiadą gimnasti-
koje, prisivilioję brazilų futbolinin-
 kus galbūt pagaliau žaistume pasau lio
čempionate, o Kinijos stalo tenisi-
 ninkė būtų puiki partnerė Rūtai Paš -
kauskienei planetos pirmenybėse. Vi-
sose šiose situacijoje taip pat nu kenčia
lietuviai. 

Lietuvos piliečius „naikina” 
LR Konstitucija

Šiuo metu Konstitucija numato,
kad išskyrus įstatymo numatytus at-
 skirus atvejus, niekas negali būti kar-
 tu Lietuvos ir kitos valstybės pi lietis.
Pagal dabartinį Pilietybės įsta tymą,
dviguba pilietybė leidžiama tiems, ku-
rie iš Lietuvos pasitraukė iki Nepri-
klausomybės atkūrimo 1990-aisiais,
taip pat tiems, kurie pilietybę įgijo au-
tomatiškai – gimdami arba per san-
tuoką. Visiems kitiems atimdami pi-
lietybę mes praktiškai užkertame ke-
lią jiems kada nors sugrįžti į Lietuvą.

Jeigu būtume labai didelė šalis, ga-
lėtume nusispjauti į emigraciją. Kuo
mažesnė šalis, tuo emigrantai turėtų
rūpėti labiau. Dabartinė tvarka, kai pi-
lietybė atimama įgijus kitos valstybės
pilietybę – kenkimas šaliai. Dabartinis
Konstitucinio Teismo konstitucinės
nuostatos dėl dvigubos pilietybės iš-
aiškinimas yra skaldymas ir tautos
kurstymas. 

Užsienyje gyvena apie 1,5 mln.
lietuvių kilmės žmonių. Emigracijos
banga neslopsta, ir Lietuva netenka vis
daugiau savo piliečių. Esant tokiai
tendencijai greitu laiku juos galbūt ga-
lėsime pamatyti Raudonojoje knygoje,
kurioje bus prierašas: „Lietuvis – spar-
čiai nykstanti tauta”.

Kita vertus, pilietybė ir tautišku-
mas nėra tas pats. Norint išlikti lietu-
viu bet kuriame pasaulio kampelyje vi-
sai nebūtina turėti svetimos šalies
paso. Pilietybė nėra tautybė, tai yra dvi
skirtingos kategorijos, kurios netu-
rėtų būti painiojamos. Pilietybė, kaip
teisinis ryšys, įgyjama ir jos galima ne-
tekti įstatymų nustatyta tvarka. Tuo
tarpu tautybės netekti neįmanoma,
jos niekas negali atimti. 

Žinoma, Lietuvos paso nevalia pa-
 versti lengvai įgyjama preke, tačiau
vargu ar liberalesnė pilietybės sutei-
kimo tvarka greitai taps realybe. Įsta-
tymo pataisų gali ir nepakakti, o jei te-
ktų keisti ir Konstituciją – tai būtų be-
veik neįveikiama užduotis.

Dvigubi Lietuvos 
pilietybės standartai



Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
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Maldos diena lietuviams pasaulyje
Kovo 1 dieną, sekmadienį,
jau antrus metus iš eilės
švęsime Lietuvos Vyskupų
Konferencijos paskelbtą
Maldos dieną lietuviams
pasaulyje. 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje Marquette Parke
11 val. r. šv. Mišias atnašaus
prelatas Edmundas Putrimas
kartu su parapijos klebonu
kun. Jauniumi Kelpšu ir kun. Gediminu Keršiu. Šv. Mišias tiesiogiai transliuos
,,Draugo” YouTube svetainė (youtube.com/draugolaikrastis), o pertransliuos ,,Ma-
rijos radijas” (www.marijosradijas.lt). Taigi, Čikagoje atnašaujamos Maldos dienos
Mišios pasklis po visą pasaulį. Kviečiame visus dalyvauti. Po Mišių parapijos salėje
– cepelinų pietūs ir pabendravimas.

Gavėnia – susitaikymo ir dvasios stiprinimo metas. Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje vasario 28 d., šeštadienį, 3 val. p. p. Gavėnios rekolekcijas, Susitaikymo
sakramento (išpažinties) pamaldas ves svečias iš Lietuvos kun. Gintaras Vitkus, SJ.
Išpažinčių klausys: kun. Jaunius Klepšas, kun. Gediminas Keršys ir kun. Gintaras Vitkus,
SJ. Kviečiame dalyvauti Susitaikymo pamaldose.

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

� Vasario 28 dieną, šeštadienį, JAV LB
Waukegan-Lake County lietuviai kartu su Ge-
dimino lituanistine mokykla švęs Lietuvos
valstybės 97-ąsias metines bei Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo 25-ąsias metines.
Šventė prasidės 11:30 val. r. Santa Maria del
Popolo parapijos centro patalpose, 151 N.
Lincoln Avenue (126 N. Route 45) Munde-
lein, Illinois. Maloniai kviečiami visi dalyvauti
šventiniame minėjime, pasidžiaugti programa
bei pasivaišinti.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) kovo 1 d. 10 val. r. šv. Mišiose švęsime
antrąjį Gavėnios sekmadienį.  Eucharistijos
šventimą atnašaus kunigas Gediminas Ker-
šys. Po šv. Mišių parapijos saleje vyks Brigh-
ton Parko Lietuvių namų savininkų draugijos
narių susirinkimas.  

� Kovo 1 d., sekmadienį, Dievo Apvaizdos
parapijos kultūros centre Detroito Gabijos ir

Baltijos skaučių ir skautų tuntai ruošia savo
tradicinę Kaziuko mugę. Kviečiame visus, ne
tik skautų šeimas, bet ir visą Detroito ir apy-
linkių visuomenę joje apsilankyti. Galėsite iš-
bandyti laimę Velykinio stalo loterijoje ir pa-
žaisti žaidimų. Bus gardžių lietuviško maisto
patiekalų, skanių pyragų ir tortų. Smagiai
praleisite popietę ir tuo pačiu paremsite Det-
roito skautes ir skautus. Tel. pasiteirauti:
313-892-1860 (pridėtinis nr. 235) ir mob.
tel. 517- 974-2949 (A. Anužis).

� Kovo 8 d., sekmadienį, po 10 val. r.  šv.
Mišių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo parapijos salėje vyks JAV LB Brighton
Parko apylinkės metinis susirinkimas. Kvie-
čiame aktyviai dalyvauti. 

� Kovo 15 d., sekmadienį, po 10 val. r. šv.
Mišių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo parapijos salėje rengiamas Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio mi-
nėjimas. Švęskime kartu!

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
14911 127th St. Lemont, IL 60439

PAMALdŲ TVARKA
Misijoje einamas ir apmąstomas kryžiaus kelias gavėnios penktadieniais
7:40 val. r.    

Kovo 20 d., penktadienį, 7 val. v. Bendruomeninės Susitaikinimo sakramento
apeigos su asmenine išpažintimi.

Kovo  22 d. V GAVėNIOS SEKMADIENIS. Šv. Mišios bus aukojamos  9 val. r., 11
val. r. ir  6 val. v. (Mišias atnašaus kun. Algirdas Paliokas, SJ).  Prieš ir po šv. Mišių
bus klausomos išpažintys.                       

Kovo  24 d., antradienį,  11 val. r.  Bendruomeninės Susitaikinimo sakramento
apeigos su asmenine išpažintimi.  

Kovo 25 d., trečiadienį, 7 val. v. Bendruomeninės Susitaikinimo sakramento
apeigos su asmenine išpažintimi.

Kovo  29 d., VERBŲ SEKMADIENĮ,   9 val. r., 11 val. r. ir  6 val. v. – šv. Mišios.

Balandžio 2 d., DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ,  7 val. v. Paskutinės vakarienės šv. Mi-
šios 

Balandžio 3 d., DIDĮJĮ PENKTADIENĮ,  5:30 val. p. p. Kryžiaus kelias.

7 val. v. Kristaus kančios pamaldos.

Balandžio 4 d.,  DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ,  8 val. v. Velyknaktis, šv. Mišios bažnyčioje. 

Balandžio 5 d., VELYKŲ SEKMADIENĮ, 7 val. r. Prisikėlimo šv. Mišios bažnyčioje. 

Procesija (vadovė seselė Laimutė). Giedos misijos choras  (vadovė Jūratė Grab-
liauskienė) 

9:30 val. r. šv. Mišios bažnyčioje (giedos vaikų choras „Vyturys”, vadovas Da-
rius Polikaitis)  

11:30 val. r. šv. Mišios bažnyčioje. Giedos kamerinis choras  (vadovė Jūratė
Grabliauskienė)  

Varpeliai: Velyknaktį bei Velykų dieną atsineškite varpelius, kuriais pritarsime
giesmėms ,,Garbė Dievui aukštybėse” ir ,,Aleliuja”.

daugiau informacijos tel. 630-257-5613 arba
matulaitismission@gmail.com;   www.matulaitismission.com

Lietuvių Fondo narius, rėmėjus, visus besidominčius Fondo veikla  ma loniai kviečiame į
52-ąjį Lietuvių Fondo metinį suvažiavimą, kuris vyks  gegužės 2 d., šeštadienį, Pa sau lio
lietuvių centre (14911 127th St., Le mont, IL 60439). Registracija pra sidės 8:30 val. r. Su-
važiavimo pradžia – 10 val. r. Suvažiavime bus  pateikta 2014 metų Lietuvių Fondo atas-
kaita, vyks rinkimai į LF tarybą ir Kontro lės komisiją.

2014 m. Lietuvių Fondo metinio suvažiavimo akimirka. Klausimą LF užduoda
Pranas Jurkus. LF archyvo nuotr.

Lietuviškas „trivia
night”! Ateikite ir pa-
miklinkite savo sme-
genis. Prisiminkite, ką
išmokote per lietuviš-
kas pamokas!  Ar ne-
padarytumėte gėdos
buvusiems mokyto-
jams? Ar Jūs tikrai
esate gudresni negu
penktokai? Žaidimo metu galėsite rodyti savo žinias šiose srityse: Či-
kagos lituanistinė mokykla, lietuvių kalba, lietuvių istorija, dainos,
Kūčios, Kalėdos, Lietuvos miestai, Amerikos miestai, Čikaga, sportas.
Klausimai bus ir lietuvių, ir anglų kalbomis, po 10 iš kiekvienos sri-
ties. Pirmoji tema – ledui pralaužti – klausimai apie įvairius lietuvius
ar lietuvių kilmės garsenybes. Komandos varžysis dėl vertingo ap-
dovanojimo ir garbės vadintis kovos laimėtojais.

Bilieto kaina – 25 dol. Vakaro metu galėsite pasivaišinti užkandžiais, veiks
mokamas baras. Kaip ir kasmet, vyks „tylusis” aukcionas.

Dalyvaudami paremsite Čikagos lituanistinę mokyklą

Dėl bilietų prašome kreiptis į tėvų komiteto pirmininką
Antaną tel. 708-369-8323.

Vasario 28 d., šeštadienį, 6 val. vak.  kviečiame visus 
į Čikagos lituanistinės mokyklos lėšų telkimo vakarą-žaidimą


