
Balandžio 24 d. Lietuvos ambasa doje JAV susirinko
pedagogai, dalyvavę 25-erius metus veikiančio-
je APPLE – Amerikos pedagogų talkos Lietuvos

švietimui – programoje, nuo pat Lietuvos nepriklau-
somybės atga vi mo tapusioje stipriu postūmiu  dieg ti de-
mokratinius pokyčius Lietu vos švie timo sistemoje ir pri-
sidėjusioje prie jaunosios lietuvių kartos ugdymo.

Į ambasadą iš tolimiausių JAV kam pelių ir Kana-
dos atvykusiems mokytojams padėkos žodį tarė amba-
 sa dorius Žygimantas Pavilionis, pa kvietęs ne tik toliau

gerinti Lietuvos švietimo sistemą, jos dėmesį sutel kiant
ne vien į žinias, bet ir, JAV pa vyzdžiu, puoselėjant as-
menybę ir žmo giškąjį orumą – vertybes, kurias sovie-
tų sistema sąmoningai naikino. Taip pat – išplėsti
savo veiklos lauką į kaimynines Lietuvos šalis, kurios
tik pradeda žengti mūsų jau pramintu keliu. „Turime
investuoti į švietimo sistemą savo rytinėse kaimynėse,
kad jos ugdytų vadovus, ateityje nutie sian čius tiltus į
demokratinį pasaulį, kaip kažkada į mus investavo JAV
bei Vakarų Europos šalys”, – sakė am basadorius.  – 4 psl.
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Lietuvių profesionalų
susitikimas New Yorke – 5 psl.

Niekada nepainiokite judesio su veiksmu. – Ernest Hemingway

ŠIAME NUMERYJE:

Nidos Grigalavičiūtės koncerto
įspūdžiai – 10 psl.

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS

Griaunama Aušros Vartų bažnyčia

Bažnyčios vidus balandžio 19 d.          Mindaugo Blaudžiūno nuotraukos

Ambasadoje paminėtas 
APPLE 25-metis

GITANA MERKELIENĖ

Š. m. balandžio 26-ąją, sekmadie nį, New Yorko Soho
rajone susirinko didžiulis būrys žmonių pabūti
kartu ir palydėti iš Amerikos lietuvių ir New Yor-

ko miesto istorijos išeinantį mūsų tautos sakralinio pa-
veldo Auš ros Vartų (AV) bažnyčios (angl. „Our Lady of
Vilnius”) pastatą. Buvo pa gerbiami ir prisimenami baž-
nyčios statytojai ir daugiau nei šimtmetį šią įstaigą rėmę
ir išlaikę žmonės.  Maldą ir renginį vedė Rita Stelmo-
kienė ir Mindaugas Blaudžiūnas, 8-erius me tus būrę prie
uždarytos bažnyčios žmo  nes, bandę išgelbėti šią istorinę
relikviją. Buvo uždegtos 105 žvakės – 105-eriems pastato
gyvavimo me tams. – 4 psl.

Buvo uždegtos 105 žvakės.

LR ambasadorius Ž. Pavilionis su ansamblio ,,Spindulėlis” (New Jersey) vaikais ir jo vadove Violeta Kundrotiene. Ludo Segers nuotr.
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Kylanti žvaigždė Lietuvos politikoje
RIMAS ČESONIS

Gyvenant už Lietuvos ribų ir
stebint gyvenimą per atstumą
galima pastebėti ryškių ženk-

lų, kurie kelia džiaugsmą ir viltį – pa-
galiau į Lietuvos valstybės vairuotojų
gretas ateina naujų žmonių, kupinų
entuziazmo ir naujų idėjų, kaip tar-
nauti savo piliečiams. 

Pagaliau galbūt baigiasi no-
menklatūrininkų, uspaskininkų, pa-
ksininkų ir visokių kitokių „gelbėto-
jų” era. Nauji politikai pastebimai at-
neša į Lietuvos politinę kultūrą va-
karietiškų vertybių, daugiau patrio-
tizmo ir gerą dozę idealizmo.

Neseniai įvykę savivaldybių rin-
kimai aiškiai parodė, kad papūtė nau-
jas, gaivus vėjelis, Lietuvos politi-
kon atnešdamas ir nepartinių merų į
tokius miestus, kaip Kaunas, Alytus ir
Panevėžys. Pirmutinis skambutis
buvo – rinkimai į Europos Parlamen-
tą. Atstovauti Lietuvai ten išvyko ir du
jauni „naujokai” – Gabrielius Lands-
bergis ir Antanas Guoga. Su pasta-
ruoju   norėčiau Jus ir supažindinti. 

Antanas Guoga nesėdi sau ty-
liai Briuselyje, bet aktyviai dalyvauja
Parlamento veikloje ir informuoja
Lietuvos žmones. Tuo negali pasigir-
ti kai kurie kiti jo kolegos lietuviai
Briuselyje. Antano darbas Parlamen-
te susijęs su ekonominių reikalų
sprendimu, pavyzdžiui, jis gina Lie-
tuvos vežėjus nuo Rusijos embargo pa-
sekmių, kovoja dėl lygiaverčių su kitų
valstybių ūkininkais kompensacijų
Lietuvos žemdirbiams ir su kitų Eu-
ropos Sąjungos valstybių protekcio-
nizmo reiškiniais. Ypač mūsų parla-
mentarui rūpi,  kad Lietuvos darbo
rinka ir jos reglamentai būtų lanks-
tesni, ką rekomenduoja  ir Europos
Sąjungos Komisija. „Draugo” nuola-
tinė bendradarbė Audronė V. Škiu-
dai tė  apie Antaną Guogą rašo kaip
apie „staiga išgarsėjusį” savo straips-
nyje „Lietuvos politikoje – pavasariniai
skersvėjai” („Draugas”, 2015 m. ba-
landžio 7 d.).

Galbūt išskirtinis Antano Guo-
gos, kaip politiko, bruožas yra jo nuo-
širdumas ir meilė Lietuvos žmonėms.
Jis yra skyręs daugiau kaip milijoną
litų šalies sportui – krepšiniui, irkla-
vimui ir kitoms šakoms. Populiari
TV programa „Bėdų turgus” nuo 2007
metų yra gavusi iš jo daugiau kaip mi-
lijoną litų. Sodriai jis prisideda ir
prie „Maisto banko” veiklos. Praėjusių
metų pabaigoje, kaip praneša „Alytaus
naujienos” (2014 m. lapkričio 29 d.), An-
tanas Guoga skyrė 100,000 litų para-
mos skurstančių gyventojų Kūčių sta-
lui. Jis kreipėsi ir į kitus žmones bei
įmones, kviesdamas aukoti šiam tiks-
lui. O „Alytaus naujienų” gruodžio 2-

osios numeryje, pirmajame puslapyje,
randame tokią antraštę: „Antanas
Guoga: „Kultūra gimsta ne tik did-
miesčių scenose”. Čia rašoma apie
Alytaus miesto teatre pastatytą kom-
pozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus
miuziklą „Ugnies medžioklė su varo-
vais”, kurio mecenatas – Antanas Guo-
ga. Prieš mėnesį A. Guogos fondas
inicijavo projektą „Skirk 2 proc. mūsų
kariuomenei”, kurio tikslas – priartinti
kiekvieną Lietuvos pilietį prie savo ka-
riuomenės, taip pat parodyti kariams,
kad vertiname ir gerbiame jų darbą.
Gal daug kam nežinoma, kad A. Guo-
ga visą savo parlamentaro atlyginimą
skiria įvairiems socialiniams projek-
tams Lietuvoje.

Nebijo Antanas viešumoje vadin-
ti dalykų tikraisiais vardais. Toks
buvo ir jo atviras žodis  V. Uspaskichui
– kad kalėjime gal jam būtų visai ne-
blogai.

Iš kur atsirado tokia charizmatiš-
ka asmenybė kaip Guoga? – klausia
žurnalistė Aušra Lėka („Veidas”, 2015

m. kovo 20 d.). Jo biografija yra iš tik-
rųjų įdomi, unikali. Gimė 1973 metų
gruodžio 17 d. Kaune, tačiau daug lai-
ko praleido Alytaus rajone (Kalesnin-
kuose), kur išėjo patį pirmąjį verslo
pradžiamokslį –  augino ir pardavinė-
jo pomidorus. Būdamas 7 metų patyrė
didelę traumą – mama, su kuria buvo
labai artimas, išvyko į Australiją. Ket-
verius metus paliktas vienas su sep-
tyniolikos metų seserimi kovojo su
gatvės draugais, mokslu ir gyveni-
mu. Būdamas 11 metų, po didelių ma-
mos pastangų sovietų valdžios buvo iš-
leistas į Australiją. Gyveno Melbourne,
ten lankė mokyklą ir dirbo įvairius
darbus, remontavo siuvimo mašinas,
plovė automobilius ir pjovė žolę. Ko-
ledže pasirinko finansų sritį, kurioje ir
pradėjo savo karjerą. Būdamas 20 metų
gavo darbą Honkonge „CitiBank” in-
vesticiniame skyriuje, kur buvo atsa-
kingas už klientų investicinių fondų
valdymą. Toliau Antaną matome Lon-
done, vėl Australijoje ir pagaliau Lie-
tuvoje. Visose šiose vietose jis kuria

naujus verslus. Lietuvoje žinomiausias
jo verslas turbūt yra pramogų ir poil-
sio parkas „Tony Resort” Anupriškė-
se, netoli Trakų. Šiandien įmonės, į ku-
rias jis investavo ar kurias įsteigė, yra
sukūrusios daugiau kaip 500 darbo vie-
tų (daugiau kaip 300 iš jų – Lietuvoje).

Antanas Guoga yra žinomas ir
kaip pokerio žaidėjas, ir kaip Lietuvos
krepšinio federacijos vicepreziden-
tas, taip pat kaip Lietuvos irklavimo fe-
deracijos viceprezidentas. Jam yra
suteiktas Pasaulio lietuvio vardas, o
Europos Parlamente jis yra laikomas
turtingiausiu parlamentaru.

Prieš porą metų viešėdamas Lie-
tuvoje turėjau progos susipažinti ir pa-
bendrauti su Antanu Guoga Anupriš-
kėse. Buvau nustebintas jo nuoširdu-
mo be jokio ženklo išdidumo, gilaus su-
sirūpinimo Lietuvos ateitimi ir aiš-
kaus patriotizmo. Ilgo skrydžio namų
link metu prisiminiau Antaną Guogą
ir pagalvojau – kodėl tokių žmonių ma-
žai matyti Lietuvos politikos horizon-
te? Nepraėjo nė metai, kai rinkimų į
Europos Parlamentą metu Lietuvos
spauda pradėjo linksniuoti Guogos
pa vardę. Politologai ir žurnalistai nus-
tebo, kad Guoga laimi rinkimus libe-
ralų sąraše, ir svarsto, ar tai Liberalų
sąjungos laimėjimas, ar A. Guogos
(„Veidas”, 2014 m. birželio 22 d.). Su-
sitikimuose rinkėjai pamatė A. Guogos
nuoširdumą, susirūpinimą jų gyve-
nimu ir nusprendė, kad šiam žmogui
vadinamo „valdžios lovio” visai ne-
reikia ir kad jo pirštai į save tikrai ne-
links. Iš tiesų savanaudiškumo jis ne-
turi. Apie save Antanas taip sako: „Pi-
lietiškumo jausmas mano giminėje
vi suomet buvo labai tvirtas. Ir man tas
perduota. Mano giminėje buvo parti-
zanų, kurie aktyviai priešinosi oku-
pacijai. Nenoriu, kad mūsų kartai ar
mūsų vaikų kartoms reiktų ‘eiti į miš-
kus’ kariauti”.

Europos Parlamento sesijų metu
Antanas Guoga su žmona Aiste ir 5
mė nesių sūneliu Herkumi  gyvena
Briuselyje, o kitą laiką praleidžia Lie-
tuvoje.

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą”
internete be jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai:

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

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!
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Demokratinėje šalyje buvęs VSD vadovas turi tei-
sę taip manyti. Tegul šūkčioja „O Matka Boska” kiek
širdis geidžia.

O mes žvelkime į J. Jurgelio rašinį „aukštyn ko-
jomis”. Ir turėsime kiek kitokią nuostatą:  ieškant
svarbiausiojo „džeimso bondo”, – išsamios diskusi-
jos vargu ar reikalingos ir įmanomos. Kam Rusijai
sudaryti papildomų galimybių surengt sėkmingą ant-
ilietuvišką  operaciją renkant konfidencialią infor-
maciją?  

� � �

Dviprasmiški ir Europos Sąjungos ambasado-
riaus Rusijoje Vygaudo Ušacko pareiškimai Lietuvos
televizijoms bei spaudai. Viena vertus, ambasadorius
išvardina Vakarų klaidas bendraujant su Rusija
(Vakarai matė Rusiją tokią, kokią norėjo matyti, o ne
tokią, kokia ji iš tikrųjų buvo). 

Antra vertus, pats, regis, gyvena tomis pačiomis
iliuzijomis. Nesiliauja klausinėjęs, kaip toliau plė-
tosime santykius su Rusija, kuri yra ir išliks mūsų
kaimynė. Nuolatos primena, kokia patraukli 142 mi-
lijonus gyventojų turinčios Rusijos rinka. Įkyriai per-
spėja, jog būtina dėti visas pastangas, kad „karas ne-
išsiplėstų iki dar didesnio ir gilesnio karinio susi-
priešinimo”.  

Be abejo, visi šie retoriški klausimai, perspėji-
mai ir priminimai – tiesa. Abejoti galima ir reikia.
Tačiau svarbu, kokias išvadas darome. Nereikia
ginti Ukrainos, neverta stiprinti savos kariuomenės,
negalima Vladimiro Putino vadinti tikruoju vardu? 

Vienareikšmio apibūdinimo, kokias išvadas
delfi.lt skaitytojams perša ES ambasadorius Rusi-
joje, – nėra. Diplomatas tam ir yra diplomatas, kad
jo pareiškimai diplomatiški, atsargūs.

Bet nuolaidžiavimo Rusijai gaidelių įžvelgti vis
tik nesunku. Ir kapituliantiškų užuominų užtektinai.
Visiems seniai aišku, kad Rusiją sustabdys tik mūsų
pasiryžimas gintis, drąsa ir principingumas. O
samprotavimai apie „patrauklią rusišką rinką” bei
maldavimai suvokti, jog Rusijos į Mėnulį neiškelsi,
todėl, kokia ji bebūtų, gyventi reikės šalia jos, – tik
augina Kremliaus apetitus.

Vadinamoji „krepšnio diplomatija” – netikusi
diplomatija. Tą savaitgalį diplomatas neturėjo mo-
ralinės teisės žaisti krepšinio su Rusijos prezidento
administracijos vadovu Sergejumi Ivanovu, nes Ru-
sijos ordos tąsyk aršiai puolė Mariupolį. Europie-
tiškas vertybes gerbiantis diplomatas turėjo skėstelti
rankomis: atleiskite, ponai, šiandien man ne krep-
šinis rūpi.

� � �

Nuostabą kelia ir keli Vilniaus Tarptautinių  san-
tykių ir politikos  mokslų instituto (TSPMI) dėstytojo,
tarptautinių santykių eksperto Raimundo Lopatos
pareiškimai (delfi.lt). Girdi, skelbiame paniką, nau-
dojame per daug karingą retoriką, neturime suba-
lansuotos užsienio politikos, sugadinome santykius
su beveik visais kaimynais... Tokias mintis jis žars-
tė neseniai Prezidentūroje surengtoje konferencijo-
je, skirtoje partijų susitarimui dėl užsienio saugumo
ir gynybos politikos.

Kariuomenės stiprinimas nėra panika. Lietuvos
niekas nepriskiria karo zonai, bet vis tik agresyvi,
neprognozuojama Rusijos valstybės – per daug arti,
kad galėtume ramiai miegoti. 

Esame NATO nariai, tačiau NATO ilgokai ne-
turėjo elementariausio mūsų gynybos plano. Į Al-
jansą priėmė, o kaip reikės ginti naujuosius narius
– nesusimąstė. 

Kas šį Baltijos valstybėms gyvybiškai svarbų
klausimą iškėlė? Jei ne Prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės atkaklumas, tikriausiai iki šiol neturė-
tume konkrečių gynybos planų.

Valstybės gynimo taryboje svarstyta, jog grei-
čiausiai prireiks trijų parų ginantis vieniems, kol į
pagalbą suskubs NATO pajėgos. Mums nereikia

svarstyti, kiek parų privalėsime gin-
tis vieniems, kol sulauksime sąjun-
gininkų paramos? Politologas R. Lo-
pata mano, jog per tas sąlygines 72
valandas Lietuvoje nebeliks lietu-
vių?

Nerimas – pagrįstas. Tikrai bus
tokių, kurie spruks iš Lietuvos. Pa-
sitaikys ir dezertyrų, kurie bėgs pa-
brukę uodegą. Bet tada galima pa-
klausti, o kaip per tas keliasdešimt
valandų, kol nebus atėjusi NATO

pagalba, pasielgti žada R. Lopata ir jo kolegos iš
TSPMI?

Primityvu remtis rašytojo Juozo Erlicko žo-
džiais, esą užsienio politika nuo Lietuvos norų ne-
priklauso.

Lietuva – interesų zona, o ne zona, turinti sava-
rankiškų interesų? Lyg ir teisingai skaičiuoja rašy-
tojas. Tris milijonus gyventojų turinti valstybė ne-
gali būti labai įtakinga. 

Bet kad Lietuva visiškai bejėgė – irgi netiesa. Ta-
liną, Rygą ir Vilnių sujungęs Baltijos kelias, drąsa
skelbiant Kovo 11-osios Aktą, Sausio 13-osios pergalė
byloja, kad turime progų tapti rimtais tarptautinės
politikos žaidėjais. Lietuvos prezidentė vienintelė iš
NATO ir ES valstybių be skrupulų išrėžė tiesą apie
V. Putino valdomą Rusiją, ir tai svarbus užsienio po-
litikos žingsnis.

Politologas R. Lopata priekaištauja Lietuvos
vadovams vaikiškai manius, jog galima gražiuoju pa-
veikti Baltarusijos diktatorių A.  Lukašenką. Taip,
kaip paaiškėjo, tąsyk nepagrįstai tikėtasi, jog su ofi-
cialiuoju Minsku įmanoma rasti bendrą kalbą (nors
pabandyti, be abejo, reikėjo). 

Bet juk vaikiškai elgiasi ir tie „pranašai”, kurie
tvirtina, jog flirtuojant bei nuolaidžiaujant galima
suminkšinti V. Putino imperines ambicijas. Kodėl  R.
Lopata kritikuoja D. Grybauskaitę, neva bepras-
miškai ieškojusią kontaktų su oficialiuoju Minsku,
bet nekritikuoja tų, kurie vis dar žvelgia į V. Putiną
kaip vadovą, su kuriuo įmanoma „susitarti gra-
žiuoju”?

Pasigendu logikos. Vienoje pastraipoje įrodinė-
jama, jog beprasmiška bandyt prisijaukinti Minską,
o kitoje jau peršama nuomonė, esą Baltarsijai vis tik
galima primesti Rytų partnerystę?

� � �

Kapituliantiškų nuotakų pastaruoju metu į vie-
šumą pažėrė ir buvęs VSD vadovas Mečys Laurinkus.
Viename lrytas.lt komentare jis susirūpinęs, esą Uk-
raina – itin korumpuota, todėl, tiekdami jai moder-
nius ginklus, galime skaudžiai nusivilti. Dėl korup-
cijos ir išdavysčių tie ginklai gali atsidurti ... rusų
rankose. 

Taip, Ukrainoje – didelė korupcija, Ukrainoje –
daug netvarkos. Rusijos slaptosios tarnybos pasta-
ruosius du dešimtmečius kryptingai ir sąmoningai
griovė šią šalį „iš vidaus”, į vadovaujančius postus
Kijeve brukte bruko saviškius, papirkinėjo, šantažavo
ukrainiečių verslininkus. Vargu ar be Vakarų slap-
tųjų tarnybų pagalbos Ukrainos kontržvalgyba ga-
lėjo atremti visas GRU, FSB, SVR atakas. Ypač dabar,
kai vyksta karas, jai sunku viską aprėpti, ypač im-
tis politinių bei ekonominių reformų.

Apie korupciją Ukrainoje ir apie Rusijai parsi-
davusius ukrainiečių pulkininkus kalbėti būtina, tik
svarbu, kokiu tonu tai darome. Turėtų būti akivaizdu:
jei Ukrainai nepadėsime ginklais, korupcijos ir ne-
tvarkos ten bus dar daugiau. Bet man atrodo, kad bu-
vęs VSD vadovas mums bando įpiršti kiek kitokią
nuomonę. Todėl ir jo tekstus noriu skaityti „aukštyn
kojomis”.

Kai kurių Lietuvos politikų, ko-
mentatorių, signatarų tekstus
siūlau skaityti „aukštyn ko-

jom”. Tų, kurių tekstuose peršamas
teigiamybes derėtų suvokti kaip blogį,
o kritiką – kaip pagyrimus,  – vos ke-
letas. 

Tačiau šie „išminčiai” visomis
išgalėmis kuria įvaizdį, esą jų, kalti-
nančių Lietuvą „žaidžiant valstybę”, –
gausus būrys. 

O kad būtų dar solidžiau, jie vi-
somis priemonėmis stengiasi pabrėžti esantys rim-
ti istorikai, įtakingi garsių universitetų profesoriai,
įžvalgūs slaptųjų tarnybų analitikai, kurių nuo-
monė – pati teisingiausia. Jei kas drįsta ginčytis su
jais, tai, suprask, vien tik primityvai ir neišmanėliai. 

O jeigu atidžiau pažvelgsime į jų tekstus, ap-
tiksime tik mažytes logikos, išminties ir sveiko
proto kruopelytes. Visa kita – pastangos bet kokia kai-
na įkąsti... principingą, kietą poziciją užėmusiai Lie-
tuvos prezidentei D. Grybauskaitei.

Vienas iš tokių, kurio tekstus jau seniai skaitau
„aukštyn kojom”,  – Kovo 11-osios signataras Jurgis
Jurgelis. Jei J. Jurgelis sako „blogai”  – turime pui-
kų sprendimą, jei sako „gerai” – bėda. Toks požiūris
į J. Jurgelio tekstus galutinai susiformavo po neob-
jektyvių jo tekstų apie paskutinįjį Lietuvos partizaną
Antaną Kraujelį. Tad kai buvęs Valstybės saugumo
departamento (VSD) vadovas viename iš paskuti-
niųjų savo tekstų kaltina Lietuvos vadovybę „žai-
džiant valstybę”, džiaugiuosi: J. Jurgelis širsta, va-
dinasi, valstybė eina teisingu keliu. 

Jurgelio tekste „Žaidžiame valstybę” (delfi.lt) bu-
vęs VSD vadovas tarsi nuoširdžiai analizuoja, kodėl
Gediminas Grina nepateisino Prezidentės lūkesčių
ir koks likimas laukia naujojo VSD vadovo Dariaus
Jauniškio. O iš tiesų juk slapta ieško Prezidentės Da-
lios Grybauskaitės klaidų. 

Ir klaidų, be abejo, randa. Bet ar tos klaidos – iš-
ties klaidos?

J. Jurgelis svarsto, esą anuomet VSD buvo lai-
komas per mažai patriotiška struktūra, o KAM
Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas –
užtektinai patriotiška, todėl „antrukų” darbuotojas
G. Grina ir buvo permestas į VSD, o paskui save į
VSD atsivedė ir keletą kolegų iš Antrojo departa-
mento. Kadangi buvęs VSD vadovas J. Jurgelis šią
versiją apibūdina ironiškai, vadinasi, VSD struk-
tūrose išties galėjo būti „per mažai valstybinio
principingumo”, ir kelių „antrukų” permetimas į
VSD – išmintingas „ėjimas žirgu”.

Kitas keistas J. Jurgelio priekaištas: tiek G. Gri-
na, tiek jį pakeitęs Darius Jauniškis paskirti į pa-
reigas, su kuriomis nebuvo susipažinę. Taip, puiku
būtų, jei žmogus visada gerai žinotų, kur eina dirb-
ti, kas jo laukia, ar sugebės. 

Bet kol pulkininkas D. Jauniškis nebuvo VSD va-
dovas, kaip jis galėjo iš anksto susipažinti su VSD
darbo specifika, braižyti VSD ateities planus, prog-
nozuoti būtinas reformas ir apie visa tai dar pasakoti
parlamentarams? Norint Seimui pateikti įžvalgas, ką
būtina keisti, tobulinti ir stiprinti, reikia tarnybą pa-
žinti „iš vidaus”. Bet ar įmanoma VSD tarnybą „iš
vidaus” pažinti kandidatui? Kandidatas tėra kan-
didatas.

Kaip J. Jurgelis patartų elgtis, jei su VSD darbo
specifika nuodugniau susipažinusio asmens kandi-
datūrą parlamentarai atmestų? Netinkamą kandidatą
išsiųsime į negyvenamąją salą, kad niekam neiš-
plepėtų, ką avansu sužinojęs, o naujajam kandidatui
vėl suteiksime teisę avansu perprasti slaptąją tar-
nybą „iš vidaus”, tikintis, jog šį kartą seimūnai kan-
didatui bus palankesni?

Todėl ir glumina J. Jurgelio ironiški šūktelėji-
mai „O Matka Boska” bei skėsčiojimai rankomis:
„nesusipažinęs, bet siunčiamas vadovauti”.  

Stebina ir J. Jurgelio tekste užrašyta pastaba:
„Asmuo įspūdingas, bet žvalgyba ir karyba – skir-
tingi dalykai”. 

Žinoma, kandidato patirtis kariniuose reika-
luose dar nelaiduoja sėkmės žvalgybos frontuose. Bet
nejaugi kariška patirtis paneigia galimybę, jog D.
Jauniškis gali būti geras saugumo vadovas, kuris
nuoširdžiai gilinsis ne vien į pavojų analizę, bet ir į
jų šalinimą?

Žodžiu, J. Jurgelio pozicija akivaizdi. Skaityto-
jui jis perša nuomonę, jog kandidatui suteikta per
mažai laiko susipažinti su VSD darbo specifika, to-
dėl jis negalėjo pateikti Seimui išsamios VSD raidos
strategijos, todėl Seime nebuvo rimtos diskusijos apie
VSD darbą ir perspektyvas... 
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Tik nepirškite mums 
kapituliantiškų nuotaikų
GINTARAS VISOCKAS

Atitaisymas

Balandžio 28 d. laidoje A. V. Škiudaitės str. ,,Netoli
ta diena, kai nebebus skirtumo, kas Lietuvoje lai-
mės rinkimus” (psl. 3) sakinyje Kitas, atrodytų, toks
pat nekaltas pavyzdys – tarpvalstybinės sutarties
su Armėnija, kuri tada buvo valdoma promaskvie-
tiškos Ševardnadzės vyriausybės, projektas, kuria-
me kažkur tarp eilučių buvo frazė, jog Lietuva įsipa-
reigoja nesijungti prie jokių karinių blokų turėta
galvoje, žinoma Gruzija – ne Armėnija. 
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RY T Ys
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Ambasadoje paminėtas APPLE 25-metis
Atkelta iš 1 psl.

1990 metų rudenį tuometinio Švie timo ministro
prašymu JAV lie tuvės Jūratė Krokytė-Stirbienė ir
Vaiva Vėbraitė-Gust ėmėsi burti JAV lie tuvių pe-
dagogų, pasiruošusių pasida linti profesine patirti-
mi su nepriklausomybę atgavusios Lietuvos mo ky-
tojais, grupę. Iniciatyva netruko įgauti pagreitį,
įtraukdama ne tik JAV, bet ir Kanados profesinę veik-
lą pabaigusius ir vis dar veiklius lietuvių kilmės ir
net neturinčius lietuviškų šaknų mokytojus, pano-
rusius padėti jaunos valstybės pedagogams. AP-
PLE veikloje dalyvavo apie 300 Ame-
rikos ir Kanados mokytojų ir ug dy-
tojų. 1990 metais JAV įkurta tarp-
tautinė savanoriška, ne pelno sie-
 kianti organizacija Lietuvos Švieti -
mo reformai paremti glaudžiai ben-
dradarbiavo su Lietuvos Respubli-
kos švietimo ir mokslo ministerija.
Dau giau nei trisdešimt trys tūks-
tančiai Lietuvos mokytojų – apie
penkiasdešimt procentų visų Lie-
tuvos mokytojų dalyvavo APPLE
programose. Iki 2006 m., kai buvo
įkurtas Lietuvos Mo kytojų fondas,
programos veikla bu vo finansuoja-
ma iš JAV surinktų labdaros lėšų.

Pagrindiniai APPLE tikslai – su
kolegomis iš Lietuvos pasidalinti
Amerikos švietimo filosofija, profe -
sinėmis žiniomis, ugdymo meto-
dais ir įgūdžiais; užmegzti ilgalai-
kius ry šius tarp Amerikos ir Lietu-
vos žmo nių bei švietimo institucijų;
skatinti Lietuvos mokytojų profe-

sinį tobu lė jimą ir pasitikėjimą savo jėgomis; vie nyti
įvairias Lietuvos ugdytojų ir mokytojų grupes.

Dvidešimt keturias vasaras APPLE rengė se-
minarus ir praktinių užsiėmimų grupes mokyto-
jams, mo kyklų administratoriams, bibliote ki nin-
kams, socialiniams darbuotojams, specialiesiems ug-
dytojams, tė vams ir kitiems su Lietuvos švietimo sis-
tema susijusiems asmenims, ku riais pirmiausia
siekė įtvirtinti de mo kratijos ir laisvės įgūdžius ir hu-
 ma nizuoti Lietuvos švietimą.

LR ambasados Washingtone info

Griaunama Aušros Vartų  bažnyčia
Atkelta iš 1 psl.

Kaip jau žinome, pastangos iš saugoti AV tęsėsi
nuo 2007 m., kai va sario 27 d. New Yorko arkivys-
kupija be perspėjimo užrakino bažnyčios duris, ruo-
šė ją parduoti ir nugriauti. Tuomet į visapusišką kovą
nesutikda mi su šiuo sprendimu stojo New Yorko lie-
tuvių bendruomenės nariai, AV išsaugojimo inicia-
tyvinės grupės vadovai Rita Stelmokienė ir Mindau -
gas Blaudžiūnas, JAV Lietuvių Ben druomenės Long
Island apylin kės pirmininkė Ramutė Žukaitė, pa ra-
pijiečiai, meno ir kultūros veikėjai. Susikūrė AV gel-
bėjimo komitetas. Tai buvo tiek teisinė, tiek morali-
nė, tiek tautinė kova prieš neteisybę. Kreiptasi ir į Va-
tikaną esančias baž ny tinės teisės nusižengimus nag-
rinėjančias institucijas „Congregation of  Clergy” ir
„Signature”, į New Yorko valstijos civilinį teismą. Vi-
sus šiuos 8-erius metus kiekvieną sekmadienį žmones
rinkdavosi prie uždarytų bažnyčios durų ir tiesiog ant
laiptų sustoję melsdavosi, neprarasdami vilties. Ar-
kivyskupija vis tik pardavė pastatą, ir po kelių per-
pardavimų, jis atiteko nekilnojimo turto plėtros ben-
drovei. Planuodama daugiabučio pastato statybą,
bendrovė šiuo metu baž nyčią pradėjo griauti.

Žinodami Romos katalikų bažny čios kanoni-
nius įstatymus, daugelis žmonių susitaikė su pa-
aiškinimu, jog tam, kad bažnyčia būtų uždaryta, prie-
 žasčių lyg ir užtenka (mažas žmonių lankomumas,
bloga pastato būklė, lietuviškai beveik nekalbantis
kunigas). Bet kyla klausimas, ar buvo etiška susi-
doroti tokiu būdu – be įspėjimo užrakinant pastato
duris ir be gailesčio pasmerkiant šventovę sunaiki-
nimui? Taip, Manhattano So ho rajono žemės gaba-
lėlis kainuoja ne vieną milijoną, ir nesunku įsi-
vaizduoti, kas už to sly pi. O kur gi čia katalikiška mo-
ralė? Šiandien New Yorko Aušros Vartų pastatas –
šventovė, lietuvių išeivių aukomis pastatyta 1910 m.,
vėliau ta pęs lietuviu kultūriniu ir socialiniu centru,
jau beveik sulygintas su žeme. 

Sekmadienio susibūrimą pavadi nau laidotuvė-
mis – ne tik kaip pastato, kaip istorinio kultūrinio pa-
minklo, kuris tiek lietuviams, tiek portugališkai, ita-
liškai, angliškai ar len kiš kai besimeldžiantiems pa-
rapijie čiams yra brangus, bet ir moralės lai dotuvė-
mis, galingųjų vidaus ir są moningumo, nes jie va-
dovavosi tik kanonais, planais ir išskaičiavimais. 

Bendra malda „Sveika Marija” buvo skaitoma
portugališkai, lenkiš kai, itališkai, angliškai ir lie-
tuviškai – kalbomis tautų, kurių parapijiečiai visus
šiuos metus rinkdavosi į pamaldas.

Į sakralinę vietą skubėjusi ištikima AV parapi-
jietė Elena Naujikienė tą sekmadienį pasiklydo, nes
visada bažnyčią rasdavo pagal kryžius ant bokštų, o
jų jau nebėra…

Mindaugas Blaudžiūnas, kalbė jęs LRT televizi-
jai, sako: „Labai gaila, kad Lietuvos Vyriausybė at-
metė gali mybę išsaugoti Aušros Vartus New Yorke
kaip Lietuvos nacionalinį pa veldą.” 

Įstrigo ir renginio metu kalbėjusios gelbėjimo
veiklos aktyvistės, JAV LB Long Island apylinkės pir-
 mininkės Ramutės Žukaitės žodžiai: „Labai liūdna,
tragiška. Kai žmogų mėgini išsaugoti su visom pa-
stangom, bet miršta, mes, katalikai, tiki me, kad jam
tik Rojuje pradžia. Pa laidojus ‘Aušros Vartus’, liko
tik tuštuma…”

Kaip bebūtų liūdna, kalbėjusių žodžiuose ir su-

sirinkusių ašarose  aš įžvelgiu savotišką šviesą, jog
Vieš pats ir Dangus dėkingai priima kiek vieną žmo-
gaus pastangą, jei ji gimsta iš tikinčiųjų širdžių. Ti-
kėjimas ir savo tiškas 8-erių metų „sąjūdis” ant AV
laiptų – tai kiekvieno savotiškas tobu lėjimas, ieš-
kojimas ir augimas, sielovados stiprinimas. Palaidoję
pastatą, kiekvienas iš mūsų nešiosime baž nyčią
širdyje – su prisiminimais, šviesa ir tikėjimu. 

G. Merkelienė – nepriklausoma žurnalistė prie
Jungtinių Tautų

Paskutinis susirinkimas prie griaunamos bažnyčios – balandžio 26 d. G. Merkelienės nuotr.

Vida Anton su Violeta Kundro tiene (k.). Ludo Segers nuotr.
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DR. ROMAS POVILAITIS

Lietuviai yra daugiau šiaurie čiai, negu šiltų
kraštų žmonės. Lietu voje žiemos yra šaltos ir
iškrenta daug sniego. Dar būdamas vaikas esu

pergyvenęs žiemą su daug sniego ir už pustytomis
sodo tvoromis bei mi nus 40˚C laipsnių šalčiu. Kai
tem pe ratūra nukrenta taip žemai, sproginėja ežero
ledas, daržinės bei klėtys – ne vienas iš mūsų atsi-
mena tuos nakties garsus.

Tokiame dideliame krašte, kaip Amerika, turi-
me ir „Sibirą” šiaurėje, ir tropikus pietuose. Tropi-
kai – tai Florida. Kalėdų laiku čia oras atvėsta, bet
temperatūra nenukrenta iki minusinės. Visa aug-
menija čia – tro pi nių rūšių, kaip namuose laikomi
kam bariniai augalai.

Floridos Atlanto pusėje ir prie Golfo įlankos yra
daug vietovių, kuriose įsikūrę įvairaus amžiaus
lietuviai. Vienas iš didžiausių ir gal mėgs ta miausių
lietuvių telkinių Floridoje yra Saint Pete Beach. Jau
daug metų čia, netoli įlankos, veikia lietuvių išlai-
komas vasarvietė  „Dolphnia”. Labai platus paplū-
dimys – tai vieta,  kur vakarais susirinkdavo daug pa-
žįstamų palydėti saulę.

Šį pavasarį ir mudu su Dalia čia praleidome porą
savaičių. Pirmą va karą nuėjome palydėti saulės į tra-
dicinę vietą, bet buvome tik dviese, nieko iš lietuvių

nesutikome. Saulė vis tiek nusileido į tą pačią vietą.
Viena iš didžiausių lietuviais apgyventų vietų

yra St. Petersburg. Čia jau daug metų veikia Lietu-
vių klubas, kur sekmadieniais po Mišių susirenka
daug lietuvių. Lietuvė vi rėja, gabi šeimininkė Angelė,
pa ga mina lietuviškus pietus, dažnai po pietų vyks-
ta programos, koncertai, mugės ar pasilinksminimai.

Ketvirtadieniais Angelė
taip pat ruošia pietus, ku-
riuose apsilanko ir ameri-
kiečiai bei kitų tautų žmo nės,
kuriems patinka kugelis, ce-
pelinai ir kiti lietuviški pa-
tiekalai, kurių kitur negausi.

Ankstyvas šiltas oras vi-
sada pritraukia iš Tėvynės at-
vykusias grupes ir pavienius
estrados atlikėjus apsilanky-
ti St. Pete Beach ir sušilti.

Lietuvių klubas tebegy-
vuoja, nors nuolatinių Flori-
dos gyventojų – lietuvių gre-
tos retėja.

Klubo valdybai jau 5-
erius metus vadovauja Vida
Meiluvienė. Klubui išlaikyti
veiklūs klubo nariai rengia

pietus, su neštų daiktų išpardavimus,  kalėdines ir ve-
lykines mu ges. Taip pat dera padėkoti valdybai ir vie-
 ti niams advokatams už jų pastangas atsikratyti di-
delių valdžios mokes čių.

Kai kurie tautiniai klubai jau uždaryti, tad jų na-
riai atei na į Lie tuvių klubą ne tik pavalgyti, bet ir da-
lyvauti klubo veikloje. Kartu su latviais, estais ir če-
kais gra žiai bu vo suorganizuotas Baltijos kelias ir kt.
renginiai.

Lietuvių klubo vadovybė visada laukia svečių,
kviečia apsilankyti  ir susitikti su senais pažįstamais.

ALGIRDAS GRYBAS

Balandžio 21 dieną Lietuvos ge-
neraliniame konsulate New Yor-
ke vy ko trečiasis New Yorko

lietuvių kil mės profesionalų susitiki-
mas, kurį organizavo  JAV  Lietuvių
Bendruo me nės (LB) New Yorko apy-
garda ir pirmą kartą mieste viešėjusi
organizacijos „Global Lithuanian Lea-
ders” komanda. Susitikimo organiza-
toriai pakvietė į vakarą tema „Connect
for Lithuania”, kuriame dalyvavo Lie-
tu vos generalinis konsulas New Yorke
Julius Pranevičius, JAV LB New Yor ko
apygardos pirmininkas Algirdas Gry-
bas, o darbo su Lietuva patirtimi dali-
nosi „Global Lithuanian Lea ders” metų
žmogaus žymeniu už in ves ticijų į Lie-
tuvą pritraukimą ap dovanota bendro-
vės „Strategic Staf fing Solutions” va-
dovė Cynthia Pasky bei Amerikos-Lie-
tuvos verslo tarybos prezidentas Eric
Stewart.

Svečiai džiaugėsi Lietuvos eko no-
 mine pažanga, gerėjančiomis sąlygo-
mis investicijoms, Tarptautinio va liu-
tos fondo sprendimu pirmą kartą
įtraukti Lietuvą į išsivysčiusios eko no-
mikos šalių grupę. „Šiais laikais už-
tenka tik įtikinti potencialų investuo-
toją nuskristi į Lietuvą, nes jam išlipus

New Yorke vėl rinkosi lietuvių kilmės profesionalai

Diskusijai vadovavo „Global Lithuanian Leaders” vadovė Kotryna Stankutė-Jaščemskienė. Eglės Redikaitės nuotraukos

Vilniaus oro uoste ir pama čius verslo
galimybes Lietuvoje, ne abejoju, kad in-
vesticinis sandoris bus sudarytas”, –
teigė Cynthia Pasky, padėjusi į Lietu-
vą atvesti tokias bendroves kaip „Barc-
lays”, „Western Union”, „Intermedix”
ir „NASDAQ”. Eric Stewart gyrė Lie-
tuvos pastangas išskaidyti savo ener-
getikos šaltinius ir tapti energetiškai
nepriklausoma valstybe. VšĮ „Versli
Lietuva” projektų vadovė Aistė Za-
palskytė pristatė augančius importo ir

Artimiausia vieta sutrumpinti žiemą

Kalėdinėje mugėje Lietuvių namuose St. Pete Beach, FL Autoriaus nuotr.

eksporto mainus tarp JAV ir Lietuvos.
Po oficialių pasisakymų sekusio-

je diskusijoje gausiai susirinkę New
Yorko lietuviai profesionalai domėjo-
 si darbo įstatymais Lietuvoje, ieškojo
informacijos apie vyriausybines ir ne-
 vyriausybines organizacijas, pade dan-
 čias užsienio bendrovėms pradėti vers-
lą Lietuvoje. A. Grybas džiaugė si, kad
prieš mažiau nei šešis mėnesius pra-
dėta New Yorko lietuvių profesionalų
susitikimų iniciatyva jau jungia dau-
giau nei šimtą finansų, tei sės, medici-
nos ir kitose srityse dir ban čių lietuvių
profesionalų. Rengi nio moderatorė
„Global Lithuanian Leaders” vadovė
Kotryna Stankutė-Jaščemskienė kvie-
tė dalyvius prisijungti prie pasaulinio
lietuvių tinklo ir plėsti ne tik regioni-

nį, bet ir tarptautinį pažinčių ratą.
New Yorko lietuvių profesionalų

susitikimai – tai JAV LB New Yorko
apygardos vykdoma iniciatyva, ku-
 rios tikslas – sukurti erdvę New Yor ke
gyvenantiems lietuvių kilmės as me-
nims ieškoti pažinčių profesinėse sri-
tyse, dalyvauti kokybiškose, teminėse
diskusijose, dalintis profesine pa tirtimi
vieniems su kitais ir su Lietuva. Visa
informacija apie toli mes nius susitiki-
mus bus skelbiama New Yorko apy-
gardos internetinėje sve tainė je www.
nylithuanian.org bei „LinkedIn” gru-
pėje adresu http://nylp.nylithua-
nian.org.

Parengta pagal
www.nylithuanian.org/pranesimai/671/

Vakaro „Connect for Lithuania” dalyviai (iš k.): „Versli Lietuva” projektų vadovė Aistė Za-
palskytė, Amerikos-Lietuvos verslo tarybos prezidentas Eric Stewart ir „Strategic Staffing
Solutions” vadovė Cynthia Pasky.

Renginyje dalyvavę JAV lietuvių kilmės verslininkai iš įvairių sričių – bankininkystės, fi-
nansų, importo, teisės ir kitų – labiausiai do mėjosi skirtumais tarp viešų ir privačių agen-
tūrų, galinčių surasti in vesticijų partnerius, pelningiausio mis Lietuvos pramonės šako-
mis. Ren ginyje dalyvavęs lietuvių kilmės fil mų prodiuseris Vincas Sruoginis da linosi savo
patirtimi bendradarbiaujant su Lietuvos kinu ir propaguojant Lietuvos kiną JAV. Žymus
New Yorko lietuvių kilmės kulinaras Michael Laiškonis papasakojo apie Lietuvos ir JAV
jaunųjų kulinarų mainus.
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sKAUT YBės KELiAs

ČiKAGos TUnTų 
VAsAros sToVyKLA

Čikagos lietuvių skautų tuntų vasaros

stovykla Rako miškuose, Custer mieste-

lyje, Michigano valstijoje, vyks liepos

11–25 dienomis. Registracija netrukus.

Daugiau informacijos bus paskelbta

,,Skautybės kelio” skyriuje. Taip pat ne-

delskite užsiregistruoti 

į Gintaro Ąžuolo mokyklą. 

Ji Rako miškuose vyks nuo 

liepos 26  iki rugpjūčio 1 d. 

Atvykite ir pasidžiaukite Rako mišku!

V.S. AUDRA LINTAKIENĖ

Š. m. sausio 11 d. sl. Olivijai Petry   buvo  įteiktas sun-
kiu darbu  užsitarnautas ,,Venturing Silver Award”.
,,Silver Award” (Sidabrinis žymuo – tai aukščiausias
Amerikos skautų (Boy Scouts of America) ,,Venturing”
programos medalis, kuris įteikiamas skautui/ei atlikus
ilgą ir sudėtingą programą). Programos tikslas yra su-
teikti galimybę skautui/ei surasti asmeninio tobulė-
jimo kelią, kuris skatina mokytis, bręsti ir tarnauti –
Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Siekdamos  sidabrinio apdo vanojimo ,,Ventu-
ring” programoje skau tai/ės atlieka  ypatingos
parengties už duo tis (pirmoji pagalba, dirbtinis

kvėpavimas, saugus elge sys vandenyje), turi  suge-

bėti vesti  pokal bius etikos klausimais, baig-
ti ,,Venturing” va dovavimo įgūdžių kursą
(Venturing Leadership Skills),  turėti Aukso žy-
 menį (,,Gold Award”) ir bent vieną iš 5 Bron-
zos žymenų (,,Bronze Awards”).

Reikalavimai auksiniam apdova no jimui:
kandidatas/ė turi būti aktyvus ir registruotas
draugovės (Crew) narys  bent 12 mėnesių; tu-
rėti bent 12 mėnesių vadovavimo įgūdžių;
būtų dalyvavęs  rajono, tarybos arba nacio-
naliniame renginyje.  ,,Venturing” skautas/ė,
pasitardami su draugininku turi išsirinkti ir
įgyvendinti kokį nors asmeninio  tobulėjimo
tikslą, pasirinktą iš šešių sričių: Pilietybė, Pa-
slaugos kitiems, Bendruomenė/Šeima, Skau-
tamokslio patirtis  ir Fizinis lavinimas. Taip
pat   kandidatai  suplanuoja ir įvykdo dvi sa-
vaitgalines draugovės išvykas/projektus, ku-
rie susiję bent su dviem iš aukščiau išvardintų
sričių.

,,Venturing” skau-
tas/ė įteikia tris reko-
mendacijos laiškus, ku-
rie patvirtina, kad skau-
tas/ė gyvena pagal skau-
tavimo reikalavimus.  Re-
komendacinius laiškus
rašo  mokytojai, religi-
niai vadai, darbovietės
viršininkai ir t. t.

Pirmasis ,,Ventu-
ring” programos  apdovanoji-
mas – tai Bronzos žymuo, kurio
siekiantis skautas/ė pasirenka
vieną iš penkių sričių:  Sportas,
Religija/Bendruomenė, Menas
ir pomėgis, Skautamokslis
arba Jūros skautija.

Kiekvienas apdovanojimas
reikalauja raštiško siekio įro-
dymo/santraukos ir savo darbo
pristatymo komitetui. Komi-
tetą sudaro mažiausiai 6 as-
menys – suaugusieji ir jaunimo
draugovės nariai. Susirinkę
komiteto nariai klausinėja apie
pasiekimus, brandą, ko išmo-
ko, kas buvo sunku, kas lengva,
kas nepasisekė, kodėl toks ke-
lias pasirinktas, taip pat ir apie
skautišką ideologiją.  Apklau-
si nėjimai būna  gan rimti.

sidabrinė skautė
Taigi,  įveikus visų trijų programos pakopų už-

duotis, sesei Olivijai buvo paskirtas paskutinysis me-
dalis. Visi susirinkome į sekmadienio popietę, ku-
rioje ses. Olivijai iškilmingoje aplinkoje buvo įteik-
tas ,,Silver Award”. Degė žvakės, buvo skaitomi skai-
tiniai, tariami sveikinimo žodžiai. Iškilmes vedė
draugovės jaunimas.

Sesė Olivija auga skautiškoje šeimoje. Mama –
v.s. fil.  Aušra-Jasaitytė-Petry, tėvelis – ,,Eagle
Scout” Terrence Petry (aktyvus tiek amerikiečių,
tiek lietuvių skautų veikloje), o  brolis  Terry  yra ne
tik ,,Eagle Scout”, bet ir skautas vytis. Geras pa-
vyzdys šeimoje – labai svarbu!

Olivija išaugo Aušros Vartų-Kernavės tunte,
nuo pat mūsų mažiausių paukštyčių iki šaunios,
veiklios LSS vyr. skautės.  Šiuo metu ji dirba ir va-
dovauja „Saulučių” draugovei.  Kasmet dalyvauja
skautų stovyklose,  kur tenka džiaugtis ne tik veik-
la, bet ir nuostabia gamta.

Skautauti nelengva, ypač dviejose organizacijose
ir dar su tokiais aukštais pasiekimais. O kur dar
mokslai ir įvairūs  užsiėmimai... 

Linkime sesei Olivijai tolimesnės sėkmės gy-
venime ir didžiuoja mės ja!

Sesė Olivija Petry apdovanota  Sidabriniu žymeniu
(,,Silver Award”).

v.s. Audros Lintakienės nuotraukos

L.S.S. turi dvi aktyvias nares: vyr. sk. sl. Olivija Petry ir vyr. sk. vsl. t.n. Rimą Linta-
kaitę, kurios buvo įvertintos Amerikos skautų ,,Ven turing” sidabriniu žymeniu. Abi
užaugusios  „Aušros Vartų/Kerna vės” tunte, Čikagoje. Abi vadovauja tunto „Sau-
lučių” jaunesniųjų skaučių draugovei, Lemonte, kur sesė Rima yra draugininkė, o
sesė Olivija – jos padėjėja. 

Skautiška šeima: apdovanotoji sesė Olivija, Terry Sr. (tėvelis), Terry Jr. (brolis) ir Aušra (mama).
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Pasitinkant Lietuvos Nepriklau-
 somybės 25-tąsias metines, VšĮ
Leidy  bos idėjų centras ėmėsi di-

džiulio darbo – išleisti dviejų dalių lei-
dinį ,,Asmenybės. 1990–2015 m. Lietu-
vos pasiekimai.” Tai, kas per 25 metus
iškovota, pasiekta, sukurta, atsispindi
pirmojoje leidinio dalyje. 720 puslapių
knygoje yra 40 autorinių apžvalgų,
prie kurių pristatomos ir valstybės pa-
žangai svarbios įmonės, valstybės ins-
titucijos ir pagrindinės įstaigos. Ant-
roji leidinio dalis, apimanti 1 200 pus-
lapių, supažindina su biografijomis 2
008 iškiliausių žmo nių, kūrusių ir te-
bekuriančių Lie tuvą. Skyriuje ,,In me-
moriam” 264 šviesaus atminimo žmo-
nės, jų giminių ir kolegų prisiminimai,
asmenybių įamžinimo faktai. Knygo-
je pateikiamos asmenybės – svar-
biausius tyrimus atliekantys moksli-
ninkai, reikšmingus darbus sukūrę
įvairių sričių menininkai, garsiausi
sportininkai, visuomenės ir išeivijos
veikėjai, disidentai, dvasininkai, po-
litikai, diplomatai, pareigūnai, ge-
riausi šalies pedagogai, teisininkai, gy-
dytojai, inžinieriai, žemdirbiai, Lie-
tuvoje ir pasaulyje pripažinti įvairių
sričių specialistai, didžiausias įmo-
nes sukūrę verslininkai ir dar daugy-
bė kitų reikšmingą indėlį į Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimą, įtvirti-
nimą ir valstybės pažangą įdėję žmo-
nės.   Leidinio ,,Asmenybės. 1990–2015
m. Lietuvos pasiekimai” projekto di-
rektorė Vida Laumenskaitė-Daude-
rienė pažymėjo, kad į redakcijos pa-
teiktą klausimą, kas yra asmenybė,
knygos herojai atsakė ir savais, ir žy-
mių žmonių žodžiais, tačiau beveik visi
atsakymai turėjo bendrą vardiklį: as-
menybė, tai gėriui tarnaujantis, sąži-
ningas, kūrybingas, nuolat tobulėjan-
tis, tvirtą atsakomybės jausmą turin-
tis žmogus, padedantis visapusiškai
augti esantiems šalia. ,,Nusipelniu-
sius Lietuvos žmones norėjome kuo la-
biau atsiskleisti kaip asmenybes, todėl
suteikėme progą ir tribūną pasidalyti
vertinimais ir mintimis apie šalies ir
savo asmeninius pasiekimus, apie savo
šeimą, apie tai, kas įkvėpė ir tebeįk-
vepia, kas džiugina, ar neramina. Ne-
apsiribojome vien sausais enciklope-
diniais faktais. Manome, kad mums pa-
vyko, ir tie trumpi interviu beveik
kiekvienoje biografijoje taps unikaliais
liudijimais ateities kartoms”, – sako
projekto direktorė.  

Didžiulė dviejų dalių knyga pra-
dėta ruošti vos prieš metus. 2015 m.
kovo 9 d. jos sutiktuvės įvyko Lietuvos
Respublikos Seime. Kalbėjęs Aukš-
čiausiosios Tarybos Atkuria mojo Sei-
mo (1990–1992 m.) pirminin ko pava-
duotojas Bronislo vas Juozas Kuzmic-
kas sakė, kad 25 metus gyvendami
laisvoje ir demokratinėje šalyje, to
net nepastebime. Juk asmenybei reikia
laisvos saviraiškos būti matomai, pri-
pažintai ir vertinamai. ,,Ši knyga – tai
padėka tiems, kurių pasišventimas ir
darbai 1990 m. lėmė Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimą, kurie ją įtvir-
tino, kurie šiandien garsina mūsų šalį
pasaulyje ir savo pasiekimais kuria
laisvos šalies istoriją. Tokia mūsų lei-
dinio misija – įamžinti šiuolaikišką
Lietuvą kuriančių Asmenybių dar-
bus. Todėl ir į valstybės sričių apžval-
gas stengėmės pažvelgti per žmogaus
prizmę: čia gausu pavardžių, nuo-
traukų, pasiekimų ir laimėjimų – juk
istoriją kuria žmonės,” – sako ,,Lei-
dybos idėjų centro” direktorė Vesta Jo-
zonienė. 

Dovana Lietuvos Nepriklausomybės 25-mečio jubiliejui

Knygos ,,Asmenybės. 1990–2015 m.
Lietuvos pasiekimai” leidėjai rašo:
,,Mus visus vienija ryšys. Apie save su-
žinome iš kitų, taip pamatome save
kitų akimis. Asmenybė susideda iš
daugybės aspektų ir bruožų, kiekvie-
na yra unikali. Tačiau svarbiausia,
kaip ji pasirenka prioritetus ir visas
pastangas, kūrybiškumą ir jėgas skiria
gėriui – ugdo atsakomybę, drąsą, są-
monėjimą, toleranciją ir išmanymą.”
Dar gilesnę įžvalgą pateikia Lietuvos
edukologijos universiteto rektorius
akademikas Algirdas Gaižutis: ,,Bet
kuris žmogus yra ir gali būti asmeny-
be, jeigu jo nevaldo perdėtas egoiz-
mas, arogancija, vertybių sąmyšis gal-
voje, jeigu jis supranta tėvų žemės
šventumą, tą niekam neprilygstančią
aukštąją sacrum sferą, ir geidžia būti
geradarys, geidžia būti laimingas.” 

Šiame leidinyje rasime daugybę
pasakytų minčių, iš kurių atsiskleidžia
žmogaus individualybė, išmin tis, jo po-
žiūris į jį supančią aplinką. Istoriją ku-
ria žmonės – rašoma tituliniame kny-
gos lape. Žmonės, kurie gyveno, gyve-
na ir gyvens po mūsų, visi jie sukasi ir
suksis istorijos verpete. Lietuvos pre-
zidentas Valdas Adamkus specialiai
šiai knygai skirtuose žodžiuose teigia,
kad „...valstybių istoriją rašo ne kokia
nors nežinoma jėga, ne bevardė liaudis,
o konkretūs žmonės. Ir tai, kas per dvi-
dešimt penkerius metus buvo sukurta,
iškovota ar suvokta, padaryta konk-
rečių asmenybių.”

Autorines apžvalgas leidiniui pa-
rengė ekspertai, mokslininkai, buvę
Vyriausybės kabinetų nariai, dalyva-
vę daugelyje reformų, žurnalistai, pa-
kalbinę daugelį kompetentingų spe-
cialistų. Tarp jų Vilniaus Gedimino
technikos universiteto docentė dr. Da-
lia Bardauskienė, Vilniaus Vytauto
Didžiojo universiteto docentas dr. Kas-
tytis Antanaitis, Vilniaus universiteto
docentė dr. Irena Eglė Laumenskaitė,
pirmosios Vyriausybės žemės ūkio
ministras dr. Vytautas Knašys, amba-
sadorius ypatingiems pavedimams,
buvęs užsienio reikalų ministras dr.
Antanas Valionis, Pilietinės visuome-
nės instituto direktorė dr. Ieva Petro-
nytė, Lietuvos finansų rinkos institu-
to direktorė dr. Gerda Žygienė, Lietu-
vos sporto žurnalistų federacijos pre-
zidentas Gintaras Nenartavičius, Lie-

tuvos žurnalistų
sąjungos pirmi-
ninkas Dainius
Radzevičius ir
daugelis kitų. Lei-
dinyje rasime vals-
tybės vadovų ir
įvairiausių profe-
sijų asmenybių
biografijas, skai-
tysime, kaip jie
vertina šalies ir as-
meninius pasieki-
mus.  

Didelis dėme-
sys knygoje skir-
tas lietuvių išeivi-
jos iškiliausiems
atstovams, daug
padėjusiems 1990
m. Lietuvai atsta-
tant jos Nepri-
klausomybę. Prezidento Valdo Adam-
kaus bibliotekos– muziejaus direkto-
rius, Vytauto Didžiojo universiteto is-
torikas Arūnas Antanaitis gana plačiai
apžvelgė pasaulio lietuvių istoriją.
Prasidėjusi XIX a. antroji pusė ir visas
XX a. neatsiejamas nuo į užsienį išvy-
kusių ir ten apsigyvenusių lietuvių. Iš-
sibarstę po visą pasaulį, lietuviai at-
sidūrė Šiaurės ir Pietų Amerikoje,
Kanadoje, Australijoje, Didžiojoje Bri-
tanijoje ir įvairiose Europos šalyse.
Prasidėjusi kova dėl Lietuvos laisvės
pažadino įvairiausiuose pasaulio kraš-
tuose lietuvius nemažai prisidėti prie
savo Tėvynės išlaisvinimo. Didžiausią
svorį atkuriant 1990 m. Nepriklauso-
mybę, turėjo Jungtinių Amerikos Vals-
tijų (JAV) Lietuvių Bendruomenė.
Taip pat nemažas indėlis Kanados, Di-
džiosios Britanijos, Australijos, Pran-
cūzijos, Vokietijos lietuvių organiza-
cijų.  Pagalba Lietuvai nenutrūksta iki
šių dienų, ypač švietimo sistemai.
A.P.P.L.E. (Amerikos profesionalų pa-
rama Lietuvos edukacijai) programa
yra viena sėkmingiausių išeivijos sa-
vanoriškos veiklos pavyzdžių. Jos veik-
la tęsiasi jau daugiau kaip 20 metų ir
plėtojasi iki šiol, prisidėdama prie
Lietuvos švietimo desovietizacijos ir at-
sinaujinimo pagal humanistinius ir de-
mokratinius principus. Didžiulis už-
sienio lietuvių indėlis į Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo procesą –
Vytauto Didžiojo universiteto atkūri-

Iš k.: Leidybos idėjų centro direktorė Vesta Jozonienė, Prezidentas Valdas Adamkus, projekto direktorė Vida Dauderienė ir leidybos
vadovas Arnas Jozonis.  Leidybos įdėjų centro nuotraukos

mas, sėkmingas abipusis Lietuvos
mokslininkų bendradarbiavimas su
išeivija. Nemažai atvykusių išeivių
dėstytojų pateikė kitokį – hierarchines
vertikales laužantį bendravimo su stu-
dentais būdą. 

6 kg sverianti dviejų dalių encik-
lopedinė knyga, tikrai yra didžiulė
dovana Lietuvos Nepriklausomybės
25-mečio jubiliejaus proga jos žmo-
nėms, kokiame pasaulio krašte jie be-
gyventų.  

Leidinys ,,Asmenybės. 1990–2015
m. Lietuvos pasiekimai” išleistas lie-
tuvių kalba 3 000 egz. tiražu. Dvie jų da-
lių knygos kaina – 85 doleriai. Norin-
tys knygas užsisakyti ar gauti daugiau
informacijos gali kreiptis  į Vidą Dau-
derienę el. paštu: asmenybes@leidy-
bosidejos.lt. Numatoma knygą platin-
ti ir ,,Draugo” knygynėlyje – apie tai
bus  pranešta atskirai. 

2015 m. rugsėjo mėnesį 1 000 egz. ti-
ražu planuojama išleisti specialią kny-
gos versiją anglų kalba, kuri turėtų tap-
ti puikia valstybę pristatančia dovana
verslo partneriams užsienyje ir vi-
siems, besidomintiems Lietuva. Ją
bus galima užsiprenumeruoti (kny-
gos kaina – 92 doleriai).

Lietuvišką leidinį ,,Asmenybės.
1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai” bus
galima įsigyti Vilniuje 2015 m. liepos
15–17 d. vykstančiame PLB Seime, re-
dakcijose Vilniuje ir Kaune (Gedimino
g. 47–219). 
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Ukrainiečių pilotė Savčenko perkelta į ligoninę

Parengė Vitalius Zaikauskas

LiETUVA iR PAsAULis

Siūlys pakeisti Referendumo įstatymą

Lietuva nedalyvaus parade Maskvoje

Į Lietuvą neįleisti Rusijos motociklininkai

Vilnius (ELTA) – Dvigubos pilie-
tybės įteisinimo idėją palaikanti Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
(LVŽS) siūlys skubiai taisyti Referen-
dumo įstatymą.

Anot partijos, be šio įstatymo pa-
keitimų dvigubos pilietybės per artė-
jančius 2016 metų Seimo rinkimus
įteisinti nepavyktų. Tai esą lemia rei-
kalavimas gauti daugiau kaip pusės pi-
liečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų
į rinkėjų sąrašus, paramą.

LVŽS pirmininkas R. Karbauskis
aiškina, kad tikėtinas rinkėjų akty-

vumas, kaip įprastai, bus apie 50 proc.
ir už dvigubą pilietybę balsuos apie 60–
70 proc. atėjusiųjų rinkėjų, tačiau to ne-
pakaks, kad referendumo sprendimas
būtų priimtas ir panaikintų galiojan-
tį Konstitucijos ribojimą dvigubai pi-
lietybei.

,,Todėl artimiausiu metu mes siū-
lysime pakeisti Referendumo įstatymą
ir tik tada skelbti referendumą. Šį pa-
keitimą būtina padaryti Seime dar šį
pa vasarį, o už jį turėtų balsuoti ne ma-
žiau kaip 3/5 visų Seimo narių”, – pa-
žymi R. Karbauskis.

Vilnius (BNS) – Lietuva supranta
Antrojo pasaulinio karo pabaigos reikš-
mę ir pagerbs karo aukas, tačiau savo
atstovų į karinį paradą Maskvoje ne-
siųs, nes jame „bus nešama ir okupuo-
to Krymo vėliava”, pareiškė Lietuvos
prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Taip šalies vadovė paaiškino, kodėl
Lietuvai vienintelei iš Europos Sąjun-
gos (ES) šalių per gegužės 9-osios ren-
ginius Maskvoje neatstovaus ambasa-
dorius.

D. Grybauskaitė pabrėžė, kad į
Maskvą nusprendė nevykti daugumos
Vakarų šalių vadovai, parodydami ne-
pritarimą Kremliaus veiksmams Uk-
rainoje, o Lietuvos pareigūnai tiek
Maskvoje, tiek Vilniuje karo aukas pa-
gerbs gegužės 8-ąją.

Latvija ir Estija patvirtino, kad
gegužės 9 d. jų valstybėms Maskvoje at-
stovaus ambasadoriai, renginyje taip
pat bus Jungtinių Valstijų ambasado-
rius Maskvoje John Tefft.

Katmandu („Draugo” info) – Ne-
pale įvykusio katastrofinio žemės dre-
bėjimo aukų skaičius gali pasiekti 10
tūkst. pareiškė premjeras Sushil Koi-
rala, nurodęs suintensyvinti gelbėjimo
operacijas ir prašydamas užsienio pa-
galbos, įskaitant palapines bei vaistus.

Vidaus reikalų ministerijos pa-
reigūnas nurodė, kad vėliausias ofi-
cialus aukų skaičius yra 4 349.

Jeigu žuvusiųjų skaičius nesu-
stotų ties 10 tūkstančių riba, tai ši ka-
tastrofa galėtų pranoktų 1934 metų že-
mės drebėjimą – iki šiol didžiausią sti-
chinę nelaimę šioje Himalajų šalyje,

nusinešusią 10 700 gyvybių.
Per žemės drebėjimą Nepale buvo

61 Lietuvos pilietis, pranešė Lietuvos
Užsienio reikalų ministerija. Su ketu-
riais iš jų susisiekti kol kas nepavyko,
tačiau informacijos apie nukentėju-
sius lietuvius ministerija neturi.

Indijos teritorijoje, kuri pateko į
žemės drebėjimo zoną, buvo 4 Lietuvos
piliečiai, Bangladešo teritorijoje – 2
Lietuvos piliečiai.

Estijos URM gavo duomenų, kad
žuvo vienas Estijos pilietis.

Balandžio 25 d. Nepale įvyko 7,9
balo žemės drebėjimas. 

Nepale aukų gali būti iki 10 tūkst.

Atėnai (ELTA) – Graikijos vy-
riausybės vadovas Alexis Tsipras pa-
reiškė neabejojantis, kad jo šaliai pa-
vyks greitai susitarti su Europos Są-
junga (ES) dėl neišmokėtos finansinės
paramos dalies, tačiau kartu pagrasino
surengti referendumą dėl prieštaringai
vertinamų reformų. 

Jo vyriausybės tikslas yra, „jei
įmanoma, šią arba vėliausiai kitą sa-
vaitę pasiekti pirmąjį susitarimą”, –
sakė premjeras. Tačiau jei Graikijos
kre ditoriai iš vyriausybės reikalaus
priemonių, kurios nesuderinamos su jo
„Syriza” partijos rinkimų programa,

esą teks rengti referendumą. 
„Jei galiausiai bus siūlomas susi-

tarimas, viršijantis mano mandato ri-
bas, aš neturėsiu kito pasirinkimo,
kaip leisti spręsti žmonėms”, – kalbėjo
A. Tsipras. Tačiau referendumo nepri-
reiks, nes susitarimas bus pasiektas,
pridūrė jis.

Euro šalys vasarį dar keturiems
mėnesiams iki birželio pabaigos pratę-
sė pagalbos  programą   krizės ištiktai
Graikijai.  Tačiau  sąlyga 7,2 mlrd. eu-
rų dalies išmokėjimui yra reformų są-
rašas, kurio Atėnai iki šiol nėra patei-
kę. 

Maskva (ELTA) – Ukrainos karo
lakūnė Nadežda Savčenko iš įkalinimo
įstaigos buvo perkelta į ligoninę
Maskvoje, informuoja „Laisvosios Eu-
ropos radijas”.

Rusijos federalinės bausmių
vykdymo tarnybos atstovė Kristina
Belousova pranešė, kad N. Savčenko
dėl pablogėjusios sveikatos antradie nį
buvo pervežta į ligoninę sostinėje. At-
stovė pridūrė, kad šiuo metu moters
sveikata yra patenkinama, ji nutraukė
bado streiką ir pradėjo valgyti.

Rusijoje kalinamos ukrainietės

advokatas Markas Feiginas pirmadienį
pranešė, kad jo ginamoji savaitgalį at-
naujino bado streiką, todėl jos sveika-
ta pablogėjo. Anksčiau N. Savčenko
vykdė savotišką protesto akciją ilgiau
nei 80 dienų.

Ukrainos karo lakūnė neigia jai
mestus kaltinimus, neva ji suteikė ko-
ordinates apšaudymui iš minosvaidžių
Rytų Ukrainos Luhansko regione, per
kurį žuvo du Rusijos žurnalistai.
Ukrainietė praėjusių metų vasarą pak-
liuvo į Donbaso separatistų nelaisvę ir
buvo išgabenta į Rusiją.

V. Janukovyčiaus sąskaitų užsienyje nerasta
Kijevas (ELTA) – Ukrainos gene-

ralinė prokuratūra nerado buvusio
šalies prezidento Viktoro Janukovy-
čiaus sąskaitų užsienyje. Tai pareiškė
generalinio prokuroro pavaduotojas
Vitalijus Kasko. 

„Preliminariais duomenimis, Ja-
nukovyčius vyresnysis neturėjo įpro-
čio laikyti lėšas ne grynaisiais pinigais.
Tai senos formacijos žmogus, iš visko
sprendžiant, jis teikė pirmenybę gry-

niesiems”, – sakė pareigūnas.
Tuo tarpu V. Janukovyčiaus vy-

resniojo sūnaus Oleksandro sąskai-
tos užsienyje užblokuotos.

Anksčiau Ukrainos vidaus reika-
lų ministras Arsenas Avakovas pa-
reiš kė, kad areštuotos V. Janukovy-
čiaus ir jo valdininkų sąskaitos, ku-
riose buvo laikomi 6 milijardai grivi-
nų ir 3,8 milijardo dolerių. 

Vilnius („Draugo” info) –
Balandžio 27 ir 28 dienomis į
Lietuvą nebuvo įleisti aštuoni
motociklininkai, neturėję pri-
valomų dokumentų, pranešė
Valstybės sienos apsaugos tar-
nyba (VSAT). Pasieniečiai ne-
leido į Lietuvą iš Baltarusijos ir
Rusijos įvažiuoti dviem moto-
ciklininkams, Rusijos piliečiams.
Išvakarėse į šalį buvo neįleisti
šeši tokie keliautojai.

Varėnos rinktinės Druski-
ninkų užkardos pasieniečiai patikrino
iš Baltarusijos motociklu „Harley Da-
vidson” su rusiškais numeriais vyku-
sio 29-erių metų Rusijos piliečio do-
kumentus. Kontrolės metu nustatyta,
kad motociklininkas neturi reikalingų
dokumentų, pateisinančių buvimo Lie-
tuvoje tikslą ir sąlygas. Apklausiamas
užsienietis neneigė priklausantis „Nak-
tinių vilkų” baikerių klubui.

Druskininkų pasieniečiai taip pat
nustatė, kad šis motociklininkas išva-
karėse dusyk mėgino įvažiuoti į Len-
kiją. Šios šalies pasieniečiai Rusijos pi-
liečio neįsileido dėl tos pačios prie-
žasties – jis neturėjo buvimo tikslą ir
sąlygas pateisinančių dokumentų.

Vienas motociklininkas, Rusijos
pilietis, į Lietuvą norėjo įvažiuoti ir iš
Karaliaučiaus. Kybartų užkardos pa-
sieniečiai nustatė, kad užsieniečio
transporto priemonei neatlikta priva-
lomoji techninė apžiūra. Tai buvo prie-
žastis, dėl kurios jam neleista atvykti

į Lietuvą.
Raigardo punkte paaiškėjo, kad du

31-erių ir vienas 32-ejų motociklų „Hon-
da” rusiškais numeriais vairuotojai ne-
turėjo atliktą techninę apžiūrą liudi-
jančių dokumentų.

Tą pačią dieną iš Kybartų punkto
atgal į Kaliningrado sritį buvo pri-
versti grįžti motociklu „BMW” su ru-
siškais numeriais važiavę 36-erių vyras
ir 34-erių moteris, Rusijos piliečiai. Jie
neturėjo dokumentų, pateisinančių
buvimo tikslą ir sąlygas. Dėl tos pačios
priežasties Kybartų pasieniečiai į Lie-
tuvą neįsileido ir 65-erių Rusijos pi-
liečio, motociklo „Honda” rusiškais nu-
meriais vairuotojo.

Lenkija taip pat neįsileido dešim-
ties Rusijos motociklininkų. Lenkijos
premjerė Ewa Kopacz šį žygį pavadino
provokacija. Kremliui ištikimi baike-
riai, vykdami iš Maskvos į Berlyną,
nori paminėti sovietų pergalės prieš
hitlerinę Vokietiją 70-ąsias metines. 

Lietuviai laimingesni nei kaimynai
Vilnius (BNS) – Lietuviai yra lai-

mingesni nei kaimyninių šalių gy-
ventojai lenkai, latviai, estai, rusai ir
len kai, rodo neseniai paskelbta Pa-
saulinė laimės ataskaita.

Sąraše, kurį sudarė Tvarios plėtros
sprendimų tinklas (angl. Sustainable
Development Solutions Network) – 158
pasaulio šalys. Lietuva šiame sąraše
yra 56-oje vietoje. Baltarusijai sąraše
skirta 59 vieta, Lenkijai – 60, Rusijai –

64, Estijai – 73, Latvijai – 89. 
Lietuviai, palyginus su kitomis

tyrimo šalimis, rečiau nurodė esantys
patenkinti savo apsisprendimo laisve.
Tyrimo duomenimis, lietuviai, paly-
ginti su kitomis šalimis, ypač šykštūs
labdarai. Taip pat lietuviai yra itin pe-
simistiškai nusiteikę korupcijos pa-
plitimu. Šie trys veiksniai neigiamai
paveikė Lietuvos vertinimą.

Graikija grasina referendumu

Tragedija Nepale. Reuters nuotr.
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Žemę „saugo” nuo Lietuvos piliečių Europa laukia amerikietiškų gamtinių dujų
Lietuvos Energetikos ministras Rokas Masiulis dalyvauja didžiausioje

ir svarbiausioje energetikai skirtoje konferencijoje Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose (CERAWeek), vykstančioje Houstone.

Ministras R. Masiulis Lietuvą pristatė kaip gamtinių dujų pirkėjo pavyzdį,
kuris siekdamas alternatyvų turėjo įveikti politines kliūtis. R. Masiulis pa-
brėžė, kad pasaulis vis dar skirtingai vertina energetinių produktų įtaką. ,,JAV
suskystintos gamtinės dujos yra tik produktas, o Europoje tai politinis įran-
kis, kadangi Europoje energetika ir politika yra neatsiejamos”, – sakė Lie-
tuvos energetikos ministras. Būtent todėl naujasis suskystintų gamtinių dujų
terminalas Klaipėdoje tapo „būtina tiekimo alternatyva”, – pabrėžė R. Ma-
siulis Energetikos ministerijos info

Greitai sueis dveji metai, kai Lietuvoje
prasidėjo žmonių gąsdinimas dėl žemės
pardavimo užsieniečiams. Pirmus me-
tus skaičiuoja ir žemės „saugiklių” įsta-
tymas. Priimtas paskubomis, su dau-
gybe nelogiškumų. Skubus darbas
buvo grindžiamas būtinybe užkirsti
kelią referendumui, kuris savyje iš tik-
rųjų turėjo ne vieną klastą: nuo žmo-
nėms priklausančių miškų nacionali-
zavimo iki visos kasybos pramonės su-
stabdymo ir iki referendumo kartelės
nuleidimo iki 100 tūkst. 

Bet referendumas „nepraėjo” ir,
nepanašu, kad kas nors rengtų
naują – galima ramiai atsisėsti

ir išbraukyti visas nuostatas, kurios
akivaizdžiai prieštarauja Lietuvos ir
ES teisės normoms.

Užprogramuoti pažeidimai…

O tai reikia padaryti, nes dėl „sau-
giklių” įstatymo ES jau pradėjo pa-
žeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš
Lietuvą. Tokia procedūra yra rimtas
signalas, kad „saugiklių” įstatymą rei-
kia taisyti. Ir tikrai ne griežtinimo
kryptimi.

Nors politikai savo ruožtu irgi
skelbė, kad taisysiantys saugiklių įsta-
tymą, diskusija vyksta dėl smulkmenų,
o ne dėl nuostatų, kurios gali priešta-
rauti ES teisei ar Lietuvos Konstitu-
cijai.

Apskritai, visas „saugiklių” įsta-
tymas yra teisinis nesusipratimas. Jei
lietuviškas „saugiklių” įstatymas iš
tikro draustų žemę įsigyti ES pilie-
čiams, tuomet jis prieštarautų ES lais-
vo kapitalo judėjimo principui. Tai
reikštų, kad kai kurios įstatymo nuo-
statos yra neteisėtos ir turi būti pa-
naikintos. Ir atvirkščiai, jei „saugiklių”
įstatymas neprieštarauja ES princi-
pams, tai reiškia, kad jis netrukdo že-
mės įsigyti ES piliečiams.

Paprastai tariant, jei įstatymas
žemę „saugo” nuo „užsieniečių”, tai jis
yra neteisėtas. O jei teisėtas – reiškia
nuo „užsieniečių” jis žemės „nesaugo”.
Arba nuo „užsieniečių” „saugo” tiek
pat, kiek nuo Lietuvos piliečių.

… arba sąmoningos kliūtys
Lietuvos piliečiams

Nuo ko žemę  „saugo” prievolė
prieš perkant įrodyti, kad moki užsi-
imti žemės ūkiu? Nuo užsieniečių, ar
nuo Lietuvos piliečių? Kalbu apie rei-
kalavimą perkant žemę turėti ūkinin-

ko pažymėjimą ar bent trejus metus
verstis žemės ūkiu. 

Kitas „saugiklis”. Kaip nuo už-
sieniečių žemę „saugo” nuostata, kad
Lietuvos teritorijoje nebegalima įsigyti
žemės, jei jau turi 500 hektarų. Labai
norėčiau pamatyti tą sprendimą, ku-
riuo vokiečiui ūkininkui nebūtų leis-
ta įsigyti žemės Lietuvoje (ypač jei jis
neturi 500 ha), vien dėl to, kad jis Vo-
kietijos, o ne Lietuvos pilietis.

Iš tikro 500 ha riba „saugo” žemę
nuo Lietuvos žemės ūkio įmonių ir
stambesnių ūkių. O tuo pat metu – nuo
efektyvumo ir konkurencingumo tarp-
tautinėse rinkose. 2015 metais Lietu-
voje buvo registruota per 120 tūkst.
ūkių. Palyginimui – visoje Vokietijoje
2010-ais tebuvo 300 tūkst. ūkių. Ne-
nuostabu, kad vienas ūkis Lietuvoje
valdo vidutiniškai 10 ha (palyginimui:
viena aikštelė prieš Akropolį yra 4
ha!), Belgijoje – 31,7 ha, Danijoje – 62,9
ha, Latvijoje – 21,5 ir net mažytėje Es-
tijoje – 48 ha. 

Ką daryti įmonėms, kurios turi
daugiau nei 500 ha žemės ūkio pa-
skirties žemės, jei į jų plotus įsiterpę
svetimos žemės lopinėliai? 

Ir dar daugiau keistenybių

Dar vieną „saugiklių” įstatymo
keistenybė. Juk ir dabar yra ūkių ar
įmonių, kurios dar anksčiau įsigijo
daugiau nei 500 ha. O „saugiklių” įsta-
tymas atgaline tvarka negalioja. Taigi
šis įstatymas yra ne prieš visus dide-
lius ūkius, bet prieš naujus, t.y. kon-
kurentus dabartiniams dideliems
ūkiams.

Jei Lietuvos didieji prekybos tink-
lai pasiūlytų įstatymu uždrausti atsi-
rasti naujiems prekybos tinklams?
Piktintumėtės įžvelgę klastą prieš var-
totoją? Ir būtumėte teisūs. 

Kas atidžiau sekė diskusiją, pa-
stebės, kad „užsieniečiai” saugiklių
įstatyme jau seniai niekur net nemi-
nimi ir neaktualūs. Panašu, kad už-
sieniečiai tebuvo pretekstas. Vieniems
rengti populistinį-komunistinį refe-
rendumą ir politiškai pasireklamuoti.
Kitiems – iš rinkos išstumti konku-
rentus. Abi  pusės  savo  tikslų pasie-
kė.

„Saugiklių” įstatymą reikia kuo
skubiau ir iš esmės taisyti, kol to ne-
privertė padaryti Europos Komisija. O
juk baudas mokės mokesčių mokėtojai,
o ne įstatymų kūrėjai.

Pagal Ž. Šilėno straipsnį
Lietuvos Laisvosios rinkos institutas 

Kritikuoji ES – gauni Rusijos dovanų
Rusijos tarnybos pradėjo tikrinti Vengrijos ir Graikijoje žemės ūkio pro-

dukcijos tiekėjus, o ateinančią savaitę planuoja pradėti  tikrinimą Kipre. Esant
teigiamiems patikrų rezultatams, šioms šalims vėl atsivertų Rusijos rinka.

Anot „Rosselchoznadzor” tarnybos, Graikijoje ir Vengrijoje tikrinama po
20 įmonių, Kipre bus patikrinta 6–8 įmonės. Rezultatai turėtų paaiškėti jau
už savaitės.

Rusija siekia suardyti ES šalių vienybę, kurios jos pasiekė įvesdamos sank-
cijas Rusijos atžvilgiu po Krymo aneksijos. Atsakydama į ES sankcijas, Ru-
sija apribojo jautienos, kiaulienos, paukštienos, dešros, žuvies, daržovių, vai-
sių, pieno ir kai kurių kitų produktų įvežimą į šalį.

Graikija, Vengrija ir Kipras kritikavo ES sankcijas Rusijos atžvilgiu. Grai-
kijos ministras pirmininkas Alexis Tsipras vizito į Rusiją balandžio pradžioje
metu sakė, kad ūkininkai Graikijoje patyrė didelę žalą dėl Rusijos atsakomųjų
sankcijų.

Amerikiečių agentūra „Blommberg” prieš mėnesį paskelbė sąrašą ES vals-
tybių, kurios palaiko Rusiją ir atsisako ateityje tęsti ekonominio pobūdžio sank-
cijas. Šiame sąraše Slovakija, Vengrija, Austrija, Kipras, Graikija, Ispanija
ir Italija. „Mūsų ūkis”

Britanijos turtuoliai gerokai išaugino savo turtą
Kas nori patekti į turtingiausių Didžiosios

Britanijos žmonių tūkstantuką, turi turėti 100
mln. svarų vertės turto. Tai yra 15 mln. daugiau
nei dar prieš metus, rodo paskelbtas Jungtinės
Karalystės superturtuolių sąrašas.

Prieš 10 metų pakako ir 50 mln. svarų, kad
priklausytum išskirtiniam klubui. Nuo 2005-ųjų
tūkstančio turtingiausių britų turtas, nepai -
sant krizės, padvigubėjo ir dabar siekia iš viso
547,1 mlrd. svarų. Atitinkamai sąraše yra 117 mi-
lijardierių.

Turtingiausias žmogus Didžiojoje Britani-
joje yra ukrainiečių kilmės JAV investuotojas
Leonard Blavatnik, valdantis 13,17 mlrd. svarų turtą. Vien tik pernai jis išaugo
3,17 mlrd.

Tarp muzikos atstovų ir toliau pirmauja buvęs „bitlas” Paul McCartney
ir jo žmona Nancy Shevell, turintys 730 mln. Toliau eina miuziklų kompozi-
torius Andrew Lloyd-Webber su 650 mln. ir roko grupė U2 (431 mln.).

Turtingiausias sportininkas yra „Formulė 1” žvaigždė Lewis Hamilton,
valdantis 88 mln. svarų turtą. Po jo eina futbolininkas Wayne Rooney su 72 mln.     

ELTA

Lietuva tikisi pagerinti rezultatus

Ūkio ministerija skelbia pateikusi Pasaulio bankui informaciją apie pa-
staraisiais metais įgyvendintas reformas, kurios palengvino verslo sąlygas ir
gali turėti įtakos būsimos „Doing Business” ataskaitos rezultatams.

Po praėjusiais metais paskelbtos „Doing Business” lentelės Vyriausybė
patvirtino priemones, kuriomis siekiama pagerinti šalyje verslo sąlygas. Buvo
įgyvendinti pakeitimai verslo pradžios, prisijungimo prie elektros tinklų, smul-
kiųjų investuotojų apsaugos, nemokumo srityse.

Nuo 60 iki 50 kalendorinių dienų sutrumpėjo nebuitinio vartotojo prisi-
jungimo prie elektros tinklų terminas, o terminas, per kurį nebuitiniam var-
totojui skirstomųjų tinklų operatorius pateikia elektros įrenginių prijungi-
mo paslaugos sutarties projektą, sutrumpintas nuo 8 iki 5 darbo dienų. Be to,
„Lesto” šiemet pradėjo per savitarnos svetainę vienu metu išduoti visus svar-
biausius dokumentus, reikalingus norint prisijungti prie elektros tinklų, tam
jau nebereikia vykti į klientų aptarnavimo centrą.           Ūkio ministerijos info

VERsLO N AUJiENOs

euro ir kitų valiutų santykiai (2015 m. balandžio 29 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,93 EUR

1 AUD (Australijos doleris) – 0,72 EUR

1 CAD (Kanados doleris) – 0,76 EUR

1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,39 EUR

1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,70 EUR

P. McCartney

BFL/Vyginto Skaraičio nuotr.
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Dabar sakau: palaiminta lemtis, paženklintoji meile...
ALDONA KRIŠTOLAITIS

Besidomintieji Čikagos lietuviš-
 kos veiklos proveržiais, visi,
kam nė ra svetima klasikinė

muzika, drįstu tikėti, kad žino apie
vėjų mieste jau veik šešis dešimtme-
čius gyvuojančią Lietuvių Operą. Jei
būtų sugalvotas koks nors IQ muziki-
nių žinių patik rinimas (tą sėkmingai
pabandė ČLM), vienas iš kandžių klau-
simėlių būtų: kas atlieka pagrindines
soprano partijas žymiausių pasaulio
kompozitorių lietuviškai skamban-
čiose operose ir operetėse?

... 100 (su pliusu!) taškų teisingai
atsakiusiems, nes ji tikrai yra Nida
Grigalavičiūtė!

Minties žvilgsniu nuklyskime
trumpam netolimon praeitin.

2008-ieji Lietuvių Opera žiūrovus
pamalonina Giusseppe Verdi „Tra via -
 ta”. Nida Grigalavičiūtė – Violeta, gi-
laus jausmo nepatyrusios, nevar žomą
laisvę vertinusios moters vaidmenyje.
Kai širdyje suplazda stebuk-
lingas jausmas, kuriuo plaka
Visatos širdis, jausmas, vie-
nu metu galįs būti palaima  ir
kančia, mirštama patyrus
džiaugsmą, įtikėjus sugrįžu-
sia Meile.

Nuo tada vis raginu: ne
už pašė lusias linksmybes
per Naujųjų suti kimą kel-
kime tostus. Už kilnios au-
 kos pavyzdį! Už tikros
meilės, gilaus jausmo pa-
diktuotą laišką Alfredui!

Vienaip ar kitaip,
bet visos Nidos balsu
„išdainuotos” operų
moterys bu vo paliestos
Meilės plunksnele.

Lietuvių Operos
50-čiui 2006-aisiais
statyta Vytauto Klo-
vos opera „Pi lėnai”.
Margirio duktė
Eglė, Nalšios val-
dovui Rūteniui pri-
sipažinusiam mei-
lėje ir išreišku-
siam norą ją ves-
ti, žada: „Būsiu
aš tava, jei širdis
tavoji, kaip vanduo tyra”.
Nebūta interneto. Antraip – apsikei-
čiant žinutėmis bū tų atsiradęs („iš-
teipintas”). P. S. „O,  jei tėvas tavęs ne-
atiduos, tai gulbinais pavirtę lėksime
kartu”.

2010-ji. Bankininko našlė (Fr. Le-
har „Linksmoji našlė”) Hana Gla vari,
kurios meilė (ir milijonai!) iš gelbsti ne
tik Tėvynę – mažutę Bal kanų valstybę,
bet stiprumu galėtų išgelbėti ir visą
žmoniją. Neužmirš tama jausminga

Vilijos baladė apie paprastą mirtingą-
jį pamilusią miško nimfą. Tai toji ope-

retė, kurioje vyrai  ode
pašlovi-

na jiems nesu-
prantamą, neįmenamą, bet ke-
rinčią moters elgesio paslaptį.

Primenu: be tobulai išvystytos
mei lės intrigos temperamentingoji
Hana – Nida tampa bendraautorėmis
tiesiog sparnuotos išvados, teigian-
 čios, kad „vedybos – kiekvieno žmo-
gaus asmeninis reikalas, o ne diplo-
matinių diskusijų tema”.

Klausytojai ir ištikimi daininin kės
gerbėjai buvo įpratę girdėti ir at pažinti
stiprų, daugiaspalvį, labai aukštas na-
tas „imantį” balsą. Talento dėka, mu-

zikine kalba pasinaudojus, buvo iš-
dainuojama gėla ir mei-
lės audros, pyktis, kerš-
tas, praradimų ir atradi-
mų džiaugsmas ar nevil-
tis. Dainuoju Lietuvių Ope-
ros chore ir per dešimt
metų mačiau, kiek daug sa-
vęs atiduodama repetuojant,
gludinant, kad ir trumputį
muzikinį saki nį.

Klasikinė muzika – kietas
riešu tėlis,  pareikalaujantis
daug daugiau nei telpa žo-
džiuose „talentu ap dova nota”.
Beje, prieš dešimtmetį Ni da yra
išleidusi autorinę klasiki nio re-
 pertuaro plokštelę.

...Tačiau šiemet, 2015-ųjų ba-
lan džio 19 d., 3-jį Velykų sekma-
dienį po šv. Mišių Švč. Mergelės
Marijos Gi mimo parapijos salėje,
Nida Grigala vičiūtė visus apstul-
bino kažkuo ab soliučiai nauju – ji,
ir iš Lietuvos at vykęs klaipėdietis
Gintautas Litins kas, – kompozito-
rius, aranžuotojas, bo  sine gitara gro-
jantis muzikantas pristatė įdomią,
trejus metus brandintą programą
„Laiškai”, o Nidos gim tadienio proga
klausytojai galėjo  įsigy ti naują muzi-
kinį CD su visais laiškų tekstais. Dau-
gelis žinojo Nidą esant klasikinės mu-
zikos atlikėja, tačiau naujoji plokštelė
tai visiškas naujas savęs išbandymas
lengvosios, pop, džiazo muzikos žanre.
Ar sėkmingas? Taip, taip ir dar kartą
taip!

Scena buvo taip vykusiai apipa vi-
dalinta, kad mano išdykusi vaizduo tė

Bronė Barakauskienė ir kleb. Jaunius Kelpšas sveikina Nidą su gimtadieniu, įteikdami tortą su jos atvaizdu.

tikrai svečiavosi xyz kavinukėje, ku-
rioje – mažas stalelis, kavos puodukas,
kvapnių konvalijų puokštelė... Dveje-
tas muzika užsikrėtusių žmo nių per in-
tymų nuotolį tarsi rašo švelnius laiš-
kus vienas kitam, arti miesiems, drau-
gams ir visiems nu ščiuvusiems klau-
sytojams.

Įsiminiau: „Neužgauki jos, jinai
viena, ji akimirka, naktis, diena, mū -
sų laikas, mūsų ilgesys... ‘Praeitis’ – po
šimto metų pasakys”.

Visai nebanalu pasakyti, kad 2-jų
dalių koncertas buvo užpildytas jaus-
mais. Bet ne tais, kur aistros veržiasi
per kraštus, – jie tarpsta švelnioje ty-
loje, kai klausai ir bijai net krus telėti
ar kėdę sujudinti. Kai nori iš girsti ir
pasisavinti visus dainų žo džius:

Tave Tave mintim kviečiu
Visoms žvaigždėms maldas siunčiu.
Grįžk grįžk šitoj nakty –
Šviesus bus rytas su Tavim.
Gimk, gimk jausmu širdy,
Gyvenk joje ir... lik
Pasilik.

Paminėtini apšvietimo stebuklai ir
dviejuose ekranuose rodyti kiek vieno
širdžiai artimi Lietuvos mies tų, pa-
mario, gamtos vaizdai, puiki koncerto
vedėjos Loretos Sadaus kie nės kalba ir
laikysena, atlikėjų pasi rinktas sceninis
įvaizdis, – visa po koncerto buvo išreikš -
ta žodžiais, – nauja, nepatirta, nuosta-
bu! Į šį įverti nimą įeina ir svetingų pa-
rapijos mo terų „išieškotos” vaišės ir Ni-
dai do vanotas, sunkiai pakeliamas
Gimta dienio tortas su jos atvaizdu.

...Kai žiūrovai tiesiog pareikalavo
koncerto pabaigą truputį nukelti, aš
galvojau apie naująjį Nidos vaidmenį
Franz Lehart operetėje „Paga nini”.
Lietuvių Opera į premjerą vi sus kvie-
čia gegužės 17 d., sekmadie nį,  3 val. po
pie tų Morton audito rijoje, Cicero. Ne-
išduosiu pas lapties, kuo bus Nida šį-
kart, tačiau operetės leitmotyvas, kad
„be meilės nėra palaimos mū sų širdy
ir būna žemėj laimė nesaldi” – kalba
pats už save.

Na, o su Lietuvos ir su tikra išei-
vijos pažiba Nida Grigalavičiūte trum-
pam atsisveikiname, jai pačiai išdai-
navus:

Žinau, kad esu tiktai nendrė, tik nendrė,
Styga įtempta po gyvenimo virpančiais
pirštais.
Jie skaudžiai mokina pažinti, pažinti,
Styga atkartoja: mylėti mylėti.Koncerto ,,Laiškai” atlikėjai Nida Grigalavičiūtė ir Gintautas Litinskas.                                                                                 Rengėjų nuotraukos
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Dėkojame ir kviečiame
INDRĖ  TIJŪNĖLIENĖ

Ačiū tuometiniam PLB pirm.
Broniui Nainiui ir dr. Petrui Ki-
sie liui, kad jų paskatinimu 1993

m. kovo mėn. įsikūrė Lietuvos vaikų
globos būrelis „Saulutė”. Ačiū „Lit-
huanian Mercy Lift”, kad jų talpintu-

vais į Lietuvą iki 2005 m. kasmet iš-
plaukdavo apie 2 000 siuntinių. Ačiū su-
vežu siems į PLC ir rūšiavusiems su-
aukotus daiktkus, pvz., rūbus, žais-
lus, avalynę, knygas, prietaisus neįga-
lie siems bei ligoniams ir t. t. Ačiū pa-
dė jusiems krauti dėžes į talpintuvus.
Ačiū „Saulutei” talkinusiems ir auko-

 jusiems, bendradarbiams JAV ir Lie-
tuvoje. Jūsų geros širdies dėka per
„Saulutę” į Lietuvą yra iškeliavę arti
trys milijonai dolerių, pvz., per „Sau -
lu-tę” į Lietuvą „iškeliavo”: 2007 m.  –
149,045 dol., 2008 – 210,000 dol., 2009 –
110,000 dol., 2010 – 129,920 dol., 2011 –
113,958 dol., 2012 – 110,671 dol., 2013 –
192,600 dol., 2014 – 102,920 dol., o 2015 iki
balandžio 2 d. 31,780 dol. Be to, kardi-
nolui Bačkiui (per „Saulutę” įsikūręs
„Dieviško Kryžiaus” fondas po Lietu-
vių Fondo sparnu) kasmet po 10,000
dol., o vysk. Norvilui 3,000 dol. Ačiū re-
miantiems konkrečius vaikus (metinė
auka 360 dol.). Ačiū žiniasklaidai ir vi-
siems, kurie padeda „Saulutei” padėti
naš laičiams, beglobiams vaikams, vai-
 kams su negalia, daugiavaikėms šei-
 moms, studentams Lietuvoje, kai ku-
 riems vaikų namams, dienos cent-
rams, motinoms ir vaiko namams, vė-
žiu sergančių vaikų šeimoms prie-
 glaudai „Raugutė”, kurčiųjų amatų
mokyklai, tuberkulioze sergančių vai-
 kų ligoninės, kambarių remontui. Ačiū
už visų nenuilstamą kantrybę ir gerą
širdį skleidžiant „Saulutės” spin dulė-
lius. 2014 m., a. a. Dalei Lu kienei pasi-
ūlius, LR Seimas pagerbė „Saulutę”
Gabrielės Petkevičaitės „Tarnaukim
Lietuvai” medaliu.

„Muzika tai Dievo pasiuntinys,
atsiųstas judinti švelniausias ir ge-
riausias mūsų sielos stygas, raminti
širdis, suvargusias gyvenimo rūpes-
 čiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pa-
vydus, neapykantas”.

Per eilę metų „Saulutės” progra-
mose esame girdėję: Raimundą Katilių,
Leonidą Dorfmaną, Vilniaus styginių
kvartetą, Bernardą Braz džio nį, Vir-
gilijų Noreiką, Povilą Jar miną, Vy-
tautą Kernagį, Virginiją Ko chanskytę,
Ritą Preikšaitę, Melitiną Diamandidi
Kuprienę, Rasos Kau neckaitės „Ro-
Ko-Ko” an samblį, Eglę ir Vytautą Juo-
zapaičius, Nijolę Ra lytę-Prudnikovie-
nę, Liną Sidabraitę, Uliją Rekašiūtę,
Laimą Lapkaus kaitę, Neringą Nekra-
šiūtę, Audronę Gaižiūnienę, Ričardą
Soką ir jo „Mo terų ansamblį”, Rober-
tą Mockų, Ne riją Linkevičiūtę, Mani-
 girdą Mote kai tį, Audrę Budrytę, Nijo-
lę Marti naitytę, Dalios Gedvilienės

vaikų ansamblį „Lakštutė”, Žarą Ki-
sieliūtę, Indrę Bielskutę, Antaną Za-
karauską, Nidą Grigalavičiūtę, Gab-
rielę Gylytę-Hein, Kostą Smoriginą
(„Trys aktoriai”), Aušrą Jasaitę-Pau-
lauskienę, David Low, Dane Johanson,
Edviną Minkštimą, Edmundą Seilių,
Petrą Geniušą, Laimą Apanavičienę,
Aure liją Tamošiūnaitę, Dariaus Poli-
kaičio moterų ir vyrų vienetus, kape-
lą „So džius”, Rimantą Vingrį, Stasės
Jag mi nienės kapelą „Tėviškė”, Bernar -
dą Brazdžionį, Nijolę Jankutę-Užuba -
lienę, prisimenant prez. A. Stulginskį
(Juozą Polikaitį, Stasę Petersonienę, dr.
Aldoną Juozevičienę per Jūratę Nor-
vilienę), Mariją Dubickienę, Alek sand-
rą Žvirblytę, Lindą Velec ky tę, Algirdą
Motuzą, Loretą Janulevi čiūtę, Juditą
Leitaitę, Rūtą Kašubie nę, dr. Sigitą
Lipovienę, Bronių Nai nį, Leoną Mas-
kaliūną, Vidą Neve rauską, Šarūną
Daugirdą, Ramintą Marchertienę, Astą
Zimkienę, Dalią Lietuvninkienę, Dai-
ną Volodkaitę bei paskaitininkus „At-
viro žodžio” forumuose.

2013 metais dvidešimtmetį „Sau lu-
tė” atšventė dainininkų Loretos Ja-
nulevičiūtės ir Algirdo Motuzos kon-
certu „Labas, vasarėle!”, solistės Ju-
ditos Leitaitės ir pianistės Rūtos Kašu -
bienės koncertu „Rudens sona ta”, tau-
tos did vyrių partizanų mi nėjimu su dr.
Sigitos Lipovienės knygos „Aukštuolių
ąžuolai” pristatymu bei vilniečių se-
serų Daunyčių (Joa na, Vita-Marija,
Ele  na, Kotryna) ir smuikininkės Rai-
mondos Daunienės koncertu „Regnum
Musicale”.

2014 m. pianistas dr. Edvinas
Minkštimas atliko puikų koncertą.

O dabar, sekmadienį, gegužės 10 d.,
12:30 val. p. p. „Saulutė” vėl kvie čia vi-
sus į neeilinį solistės Juditos Leitaitės
ir pianistės  Rūtos Mike lai tytės-Ka-šu-
bienės koncertą „SU MEI LE”. Kon-
certas vyks Lietuvos dai lės muziejuje
(14911 127 St., Le mont, IL) Pasaulio lie-
 tuvių centre. Išgir si me nuoširdžiau-
sius, širdį virpinan čius kūrinius. Ju-
dita Leitaitė ir Rūta Kašubienė sako:
„Tebūnie šis kon certas puiki dovana ne
tik ma moms, bet ir visiems tiems, ku-
rių sielos ku pi nos džiaugsmo ir geru-
mo...

Balandžio 19 dieną PLB Litua nistikos katedra
Ilinojaus universitete surengė dr. Miko Vai-
cekausko paskaitą apie naujausius Kristijo-

no Donelaičio rankraščių tyrimus Lie tuvių dailės
muziejuje Pasaulio lietuvių centre Lemonte: „Do-
nelaičio rank raščiai: naujausi tyrimai ir istorija”.
Dr. Vaicekauskas yra lietuvių literatūros istorijos,
tekstologijos, bibliografijos tyrinėtojas, Mykolo Ol-
ševskio, Kristijono Donelaičio, Motiejaus Valančiaus
kūrybos specialistas, šiuo metu rengiantis knygą
„Kristijono Donelaičio raštai, t. 1: Metai: doku-
mentinis ir kritinis leidimai”. 2014-ieji Lietuvoje
buvo paskel bti Kristijono Donelaičio metais (300
metų nuo jo gimimo), ir dr. Vaice kauskas buvo vie-
nos iš pagrindinių Donelaičiui skirtų konferencijų
organizatorius Lietuvoje. 

Dr. Vaicekausko paskaitoje buvo apžvelgta Do-
nelaičio poemos „Metai” rankraščių istorija ir ty-
rimai. Nuo juos pradėjusio pirmojo poemos leidė-
jo Martyno Liudviko Rėzos 1818 m., toliau tęsusių
vokiečių mokslininkų Augusto Schleicherio bei
Georgo Heinricho, Ferdinando Nesselmanno ir XX
a. rankraščius tyrusių svarbiausių Donelaičio lei-
dėjų – Juozo Ambrazevičiaus ir Leono Gineičio.
Buvo atkreiptas dėmesys ir į kriminalistinę rašto
ekspertizę, pristatyti naujausi rankraščių tyrimai,
pagrįs ti šiuolaikinėmis technologijomis. Vaice-
kauskas argumentuotai teigė, kad Donelaičio rank-
raščiuose raudo nu rašalu sužymėti prozodiniai
(tari mą nurodantys) ženklai yra paties Do nelaičio
rankos darbas, o ne vė lesnių tyrėjų, kaip kad kai kas

Mikas Vaicekauskas apie Kristijoną Donelaitį

buvo anksčiau teigęs. Modernia įvairius spektro spin-
dulius atskirai fotografuojančia kamera nuskenuo-
tas Do nelaičio rankraštis parodė tam tikras vietas
(ženklus), kurios galėjo būti prirašytos kažkiek vė-
liau. 

Ateityje dr. Vaicekauskas ketina parengti iki šiol

išsamiausius Done laičio raštus, paskelbti visus ži-
nomus Donelaičio tekstus ir įrašus, taip pat jo biog-
rafijos dokumentiką. 

Giedrius Subačius
PLB Lituanistikos katedra, Ilinojaus universitetas Čikagoje

Mikas Vaicekauskas (k.) ir Vytautas Vepštas diskutuoja po paskaitos G. Subačiaus nuotr.

Mecosopranas Judita Leitaitė  jus džiugins ,,Saulutės” rengiamame koncerte.
Asmeninio archyvo nuotr.
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sVEiKATA

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Visiems yra žinoma, kad nepakankamai išsimiegojus,
jaučiamės mieguisti, mažiau darbingi. Paskutinių
metų tyrimai įrodė, kad pastovus miego trūkumas nei-
giamai veikia smegenis.  Miegant mažiau nei septy-
nias valandas nakties miego mažėja suvokimas, at-
mintis ir galbūt vystosi Alzheimerio liga.

Kas yra miegas?

Miegas – periodiška žmogaus  sąlyginės ramy-
bės būsena, kurios metu organizmas, iš dalies pra-
radęs  ryšį su aplinka, aktyviai atkuria savo jėgas.
Miegas yra neišvengiama organizmo būsena. Jos
metu atsijungiama nuo išorinio pasaulio signalų, ka-
dangi smegenys turi apdoroti ir įvertinti nemiego
metu gautą informaciją. Trumpoji atmintis užpil-
doma dieną, o naktį smegenyse esanti informacija
palaipsniui pereina į ilgąją atmintį. Kai žmogus mie-
ga, susilpnėja jo fiziologinės funkcijos, pakinta jų dar-
bo režimas, išnyksta sąmoningas psichikos akty-
vumas. Miego metu kaitaliojasi alfa, teta ir delta sme-
genų bangos (t. y.  įvairaus dažnio  elektromagneti-
nės prigimties bangos).  Miegas yra svarbus orga-
nizmo atsinaujinimui, hormonų pusiausvyrai, dau-
gelio vidaus organų veiklai, mūsų emocinei būklei.

Miego pakopos:

Pirmoji  pakopa – perėjimas į miegą. Ši  pakopa
trunka 5–10 minučių. Žmogų apima snaudulys, jis už-
simerkęs, akių obuoliai juda lėtai, raumenys atsi-
palaiduoja. Šioje  pakopoje pažadinus žmogus būna
įsitikinęs, kad jis nemiegojo.

Antroji  pakopa – lengvo miego  pakopa. Šioje  pa-
kopoje žmogus praleidžia apie 45 proc. nakties mie-
go. Jos metu encefalogramos ritmas lėtėja nuo alfa
(8–14 Hz) iki delta (0–4 Hz) ritmo. Sumažėja reakci-
jos į dirgiklius, akių obuoliai nejuda, sumažėja są-
moningumas, raumenų įtampa, sulėtėja širdies rit-
mas, sumažėja kūno temperatūra.  Sapnuojama re-
tai. Kartais išlieka nesąmoningos psichinės veiklos:
vaikščiojama (somnambulizmas) arba kalbama per
miegą. Pažadinti šioje  būklėje yra palyginti ne-
sunku.

Trečioji  pakopa – gilaus miego  pakopa. Jai ten-
ka apie 15–20 proc. viso miego trukmės. Šiuo metu
miegas yra kietas, nors nesąmoningos motorinės
veiklos reiškinių taip pat būna.  Šioje  pakopoje yra
sunku pažadinti, o jei pažadinama – asmuo nesi-
orientuoja aplinkoje.  Encefalogramos ritmas grei-
tas, beveik toks pat, kaip budrumo būsenoje. Šiai bū-
senai būdingi greiti akių judesiai, pagreitėjusi sme-
genų kraujotaka, nereguliarus širdies ritmas, ne-
pastovus kraujospūdis. 

Po 70–90 min. nuo užmigimo pereinama į ,,Grei-
tų akių judesių” pakopą (REM – Rapid Eye Move-
ment).  Šioje  pakopoje sapnuojame įvairius sapnus.
Tyrimais nustatyta, kad REM   pakopa pasikartoja
4–5 kartus per naktį ir kiekvieną kartą tampa vis il-
gesnė. Paryčiais ji gali trukti ilgiau kaip valandą. 80
proc. žmonių, pažadintų gilaus miego  pakopoje, aiš-
kiai prisimena savo sapnus, o pažadinti kitu laiku –
daug rečiau prisimena ar visai neprisimena. Pa-
skaičiuota, kad žmonės kasmet praleidžia apie 600
valandų sapnuodami ir susapnuoja apie 1 500 sapnų.
Vaikai praleidžia iki 50 proc. nakties miego sapnų
pakopoje, kai tuo tarpu suaugusieji daug mažiau. 

Individualus miego ciklas, jo ritmas ir trukmė
susiformuoja 11–13 gyvenimo metais ir  išlieka pa-
našus iki 65–70 metų. Senstant gilus miegas  nežy-
miai trumpėja.  

Kas vyksta smegenyse miego metu?

Smegenys išvalomos nuo susidariusių toksinių me-
džiagų

Anksčiau vyravo nuomonė, kad miego metu
smegenys irgi miega (ilsisi), bet šiuo metu teigiama,
kad kai kurios smegenų dalys naktį yra kelis kartus
aktyvesnės nei dienos metu. Naujai atrasta drena-

Miegas. Kodėl jis toks svarbus?

žo (nutekėjimo) sistema, vadinama glimfatine sis-
tema, veikia panašiai kaip nuotėkų ir rūšiavimo sis-
tema: ji išvalo ir nukenksmina toksinus. Vienas iš
baltymų, kuris dalyvauja amiloidinių apnašų susi-
daryme, miego metu aktyviai perdirbamas. O kaip
žinoma, amiloidiniai apnašai gali būti viena iš Alz-
heimerio ligos išsivystymo priežasčių (nors tiesio-
giai  dar nėra įrodyta, kad miego  trūkumas iššau-
kia šią ligą, bet tai gali būti vienas iš veiksnių).

Smegenys apdoroja, įvertina ir sunaikina nereikalin-
gą dienos metu gautą informaciją

Naujaisiais mokslininkų tyrimais įrodyta, kad
pastovus miego trūkumas negrįžtamai pakenkia
smegenis. Pennsylvania University studijos nusta-
tė, kad ilgalaikis nemiegojimas gali negrįžtamai pa-
kenkti neuronus, atsakingus už pažinimą ir budru-
mą. Trumpas miegas gali įtakoti smegenų apimties
sumažėjimą, nors dar nėra aišku, ar trūkstant mie-
go mažėja smegenys, ar blogai miegame dėl to, kad
smegenys yra sumažėję. Tačiau yra tiksliai žinoma,
kad miego metu, ypatingai gilioje miego stadijoje, iš-
skiriamos cheminės medžiagos, kurios yra būtinos
atstatyti kūną, o tuo pačiu ir smegenis.

Atkuriama ,,tvarka” smegeny se 
Dienos metu smegenys yra veikiamos įvairių dir-

giklių: klausos, regėjimo, lytėjimo. Tokį gausų in-
formacijos kiekį smegenys nesugeba apdoroti. Nak-
tį, kai miegame, smegenys ,,tvarko”, rūšiuoja, per-
dirba, atrenka ir išsaugo gautą informaciją. Miego
metu smegenys kartu yra tarsi išvalomos nuo per-
teklinės, nenaudojamos informacijos, ir yra spren-
džiama, kokia ir kiek  ji yra svarbi tolimesnei or-
ganizmo veiklai.  Šį darbą galima palyginti su dar-

bu bibliotekoje, kai knygos nuimamos nuo lentynų,
nuvalomos nuo jų dulkės, jos rūšiuojamos, atren-
kamos bei sudedamos ten, kur jos turi būti. Žmonės,
kurie galvoja, kad jiems užtenka keturių-penkių va-
landų nakties miego, kad jų organizmas prie to pri-
sitaikęs, ir jie jaučiasi gerai, dažnai yra neteisūs. Per
trumpą laiką organizmas nespėja pilnai atsistatyti,
o ir smegenys nespėja atlikti savo darbo, ką galima
pastebėti atlikus atminties testą – atmintis neveikia
optimaliai.

Stiprinama (užtvirtinama) atmintis 
Ne vienas iš mūsų  esame patyrę, kad mokantis

visą dieną kažką naujo, vakare sunkiai galime at-
siminti, ką išmokome. Tačiau užtenka gerai išsi-
miegoti, ir, kaip nebūtų keista, ryte mes puikiai ga-
lime atsiminti, ką skaitėme iš vakaro.  Viena iš che-
minių medžiagų, dalyvaujanti kuriant atmintį yra
acetilcholinas, kuris turi didelę reikšmę miegui ir
sapnams. Kas atsitinka, kai žmogus suserga Alz-
heimerio liga?  Šiuo atveju yra pakenkiamos sme-
genų ląstelės, išskiriančios acetilcholiną, ir žmonės
praranda atmintį bei nustoja sapnuoti. Alzheimerio
ligai gydyti yra vartojamas vaistas Aricept, kurio vie-
nas iš pašalinių veiksnių – ypatingai ryškūs sapnai.
Nustatyta, kad  yra glaudus ryšys tarp sapnų turinio
(košmarų) ir praėjusių dienų emocinės įtampos;  sap-
nai – tai lyg psichologinė reakcija į įvairią. Raume-
nų įtempimas, įtampos būsena sąlygoja negilų mie-
gą, kuris neleidžia tinkamai pailsėti ne tik nervinėms
ląstelėms, bet taip pat visam organizmui.

Visapusiškam poilsiui gilus miegas yra būtinas. 

Paruošta remiantis: AARP Magazine, lt.wikipedia.org,
www.pagalvė.lt, www.sleepdex.org, www.m.webmd.com 

Miegas reikalingas viskam, kas gyva.           Jono Kuprio nuotr.



Gintarė prisiminė Mateo, mažą
vienuolikos metų berniuką, kuris buvo
homoseksualiai išnaudojamas ir ku-
rio niekas nemėgo. Vadindavo plaštake
ir visaip kitaip iš jo tyčioda vosi. Vaikas
neturėjo šeimos, augo pats vienas kaip
mokėjo. Kiti savanoriai turėjo iškęsti iš
jo prasiveržusią agresiją, mėtymą ak-
menimis ar spjau dymą. Bet kartą, kai
Gintarė sodino darže moliūgus, davė
Mateo sėklyčių. Koks buvo džiaugs-
mas, kai po savaitės berniukas atsine-
šė parodyti sudygusius moliūgėlius.
Tokių mažų džiaugsmo spindulėlių
buvo ir daugiau ir jie kažkiek atsver-
davo tą skausmingą bejėgiškumą norint
sugrąžinti šiems mažutėliams jų vai-
kystės skaidrumą. 

Važiuodama į Braziliją, Gintarė ži-
nojo, kad užsikrės utėlėmis – gyve nant
Europoje tai atrodo dažnai kaip ka-
tastrofa.  Favelose dauguma vaikų turi
utėlių – jų neįmanoma išvengti. Iš pra-
džių ir Gintarei buvo baisu dėl to, tačiau

vėliau priprato. Juk tikra meilė yra
dalintis su kitu viskuo, net ir utėlėmis.
Būtų melas sakyti, kad myli vaiką ir jį
atstumti, kai šis nori prie tavęs  prisi-
glausti.

Nors ir gyvendami vargingai, bra-
 zilai moka džiaugtis tuo, ką turi. Mote-
rys labai mėgsta pasipuošti, su sipinti
kasytes, nusilakuoti nagus. Ir svečias
čia priimamas kaip karalius. Brazilai
viską ką daro, daro iš visos širdies.
Dauguma iš jų nieko nedirba, tik kai ku-
rios moterys gatvėse pardavinėja  van-
denį, ledukus, pina ka sy tes ar lakuoja
nagus. Katalikų baž nyčia šioje šalyje iš-
gyvena didelę kri zę, nes čia yra labai
daug sektų. 

Grįžusi iš šios misijos Gintarė jau-
tė begalinį dėkingumą Dievui už visa,
ką jis jai davė. Per šią patirtį ji išmoko
atverti širdį – priimti kitus tokius, ko-
kie jie yra, o taip pat nebijoti išeiti iš
savo patogaus ir sterilaus gyvenimo
ribų. 

RENATA ŽIŪKAITĖ

Savanorystė vargšų bendruome nėje yra
puiki galimybė ne tik patarnauti silpnie-
siems, tačiau per tą ben drystę pačiam būti
Dievo gydomu. Juk kenčiančiame broly-
je gyvena pats Kristus. Kunigas Daniel
Ange ra šo: Silpnas, kenčiantis žmogus yra
ma no Karalius ir Mokytojas, nes Die vas ir
Viešpats susitapatino su jais. Artumas su
vargšu – tas pats,  kaip ir su Dievu. Kai vai-
kas rauda tavo glė byje, kai jaunuolis tau pa-
tiki slaptą sa vo žaizdą, kai Dauno sindromą
turintis žmogus puola ant kaklo su vai-
 kišku švelnumu – kokia malonė ir Dievo do-
vana!

Kalbiname Gintarę Juozalėnai tę,
kuri sutiko pasidalinti savo tar nystės var-
gingiausiems Brazilijo je pa tirtimi. 

Gintarė Juozalėnaitė, 2008 m.
baigusi pagrindines medicinos
studijas, nusprendė 1,5 savo gy-

venimo me tų paskirti vargstantiesiems
Brazili joje. Ji išvyko į Širdies namų ben-
druomenę. Čia  buvo atvykę sava no riai
iš Prancūzijos, JAV, Argentinos. Pra-
džioje nebuvo lengva visiems su siderin-
ti, nes kiekvienas atvažiavo su savo
unikalia patirtimi. Pasitaiky da vo ir
nesutarimų, tačiau vakare visus su-
taikydavo ir suvienydavo bendra malda.

Savanoriai gyveno lūšnyne šalia
vargingiausiųjų. Lūšnynų vaikai atei  -
davo į jų namus žaisti, ruošti pamokas
ir tiesiog ieškojo užuovėjos  nuo savo ne-
lengvos  vaikystės. Čia jie įgydavo ir tam
tikrus socialinius įgūdžius. Gin tarė su
kitais jaunuoliais taip pat lankydavo šei-

mas jų namuose. 
Kaip ir daugumą atvykusių iš Eu-

ropos, Gintarę nustebino nepaprastas
skurdas. Šių Brazilijos lūšny nų žmonių
pagrindinis dienos užda vinys yra nu-
malšinti alkį. Šeimos yra labai didelės,
turi 7, 10  ir daugiau vaikų ir dažnai
glaudžiasi 7 kvadratinių metrų kam-
barėlyje. Kai kurie neturi net vanden-
tiekio. Labiausiai nepasiturintys gy-
veno tiesiog prie vandenyno iš kartono
dėžių ar plastmasės susirentę palapines. 

Visoje Pietų Amerikoje yra di džiu-
lis kontrastas tarp vargšų ir turtuolių,
rodos tai dvi visai skirtingos planetos su
savo gyventojais. Turtin gų tėvų vai-
kai lanko privačias mo kyklas, važiuo-
ja į Disneylandą Ame rikoje, yra saugūs,
turi namus, tėvai jiems gali suteikti dau-
gybę pramogų.

Lūšnynų vaikų šeimos iširusios, jie
turi daugybę broliukų ir sesučių nuo
skirtingų tėvelių ir mamyčių, jie negali
lankyti privačių mokyklų, o valstybi-
nėse mokyklose pamokos, galima sa-
kyti, nevyksta. Liūd niausia yra tai,
kad šie vaikučiai, kurie, būdami dar vi-
sai maži, praranda vaikys tę, jų šir de lės
yra sudaužomos. Jie tampa ginklų ir
narkotikų prekeivių įkaitais. Lūšny-
nuose, taip vadinamuose fave lose, nuo-
lat vyksta susišaudymai, ir nėra sa-
vaitės, kad per juos nežūtų nors vienas
vaikas. Labai didelis ber niukų nuo 5 iki
15 metų amžiaus mirštamumas. 

Mergaitės, o dažnai ir berniukai,
čia nuo mažų dienų yra įtraukiami į
prostitucijos verslą, ir savanoris yra be-
jėgis kažką pakeisti. Jis gali tik priim-
ti tokius vaikus, dalintis jų skausmu ir
apgaubti juos gydančia meile. 
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� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mini-
mali anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti
savaitgaliais. Tel. 773-940-5264.  

� Profesionali, sąžininga moteris, turinti di-
delę slaugos darbo patirtį, legali, vairuojanti
automobilį, ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu Čikagoje ar
jos priemiesčiuose. Tel. 312-647-3208. 

� 54 metų vyras ieško žmonių priežiūros
darbo pakeitimų pietvakariniuose rajo-
nuose. Tel. 773-387-7232 arba 773-600-
2887. 

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

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo,
galimi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-615-5235.

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu ar pakeitimų. Legalūs dokumentai,
vairuoja, patirtis. Tel. 312-307-4619. 

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo pa-
keitimų. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-
387-7232. 

dr. JoViTA KereLis
dr. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

PeTrAs V. KisieLiUs, Md, FACs
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChirUrGAi ViDAUS liGOS 

edMUndAs ViŽinAs, M.d., s.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. st. 5 ir 6 

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ArAs ŽLioBA, M.d.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

eUGene C. deCKer, dds, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 st, oak Lawn, iL
25 e Washington, ste 1121, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GinTArAs P. ČePĖnAs

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

AdVoKATAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Remkime 
Draugo fondą

www.draugofondas.org

PO DiEVO sPARNU

Savanorystė kaip tarnystė kenčiančiam broliui

Gintarė Juozalėnaitė pusantrų metų praleido savanoriaudama Brazilijoje.

G. Juozalėnaitės asmeninio albumo nuotraukos
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MANO ViRTUVė TEATRų iR KONcERTų sALėsE

Kalakutienos kotletai

700 g (1,5 sv) kalakutienos krūti-
nėlės
1 maža žalia cukinija
1 kiaušinis
ryšelis šviežių, žalių svogūnų
laiškų
1 skiltelė česnako, sugrūsta su 1/2
šaukštelio kalendros grūdelių
ryšelis petražolių ir krapų
druska, pipirai
aliejus, sviestas (kepimui)

Kalakutienos krūtinėlę sumalti.
Cukiniją sutarkuoti burokine tarka
ir leisti nusistovėti skysčiui. Susida-
riusį skystį nuspausti.

Į kalakutieną sudėti nusunktą cu-
kiniją, su kalendra ištrintą česnaką,
smulkintus svogūnų laiškus, smulkiai
kapotas petražoles ir krapus. Įberti
druskos, pipirų, įmušti kiaušinį. Vis-
ką gerai išmaišyti.

Pavilgytais vandenyje delnais for-
muoti kotletėlius, dėti į keptuvę su įkai-
tintu aliejumi ir apkepti iš abiejų pu-
sių. Pridėti 50 g (1,7 oz) sviesto, už-
dengti keptuvę dangčiu ir troškinti
kotletėlius ant mažos ugnies apie 10 mi-
nučių. 

Jie bus žalsvo atspalvio, kvapūs ir
gardūs. Patiekite su salotomis, bulvių
koše arba – keptomis daržovėmis.

Keptos daržovės

Šis receptas – tikrai gelbėtojas!
Puikus priedas prie bet kokio karšto
patiekalo, bet daržovės skanios ir pa-
čios savaime.

500 g (apie 1 sv) burokėlių 
500 g morkų
500 g mažų pomidorų

Užpilas
1 arbatinis šaukštelis kmynų
1 arbatinis šaukštelis kalendros
sėklų
6–8 arbatiniai šaukšteliai alyvuo-

gių aliejaus
2–3 šaukšteliai balzaminio acto
jūros druskos, šviežiai maltų juodų
pipirų

Orkaitę įkaitinti iš anksto iki
200˚C (400 F)

Morkas ir burokėlius nuplauti ir
nuskusti, supjaustyti plonais grieži-
nėliais. Grūstuvėje sugrūsti kmynus,
druską, pipirus ir kalendrą, įpilti aly-
vuogių aliejaus ir balzaminio acto.
Daržoves šiek tiek palaikyti gautame
marinate. Pamirkytas daržoves dėti į
kepimo skardelę ir kepti apie  20 min.
Po 20 minučių apversti morkas ir bu-
rokėlius ir sudėti pomidorus. Kepti dar
15–20 minučių. 

Labai skanu, o namuose – nuosta-
būs kvapai!

Pyragas be miltų

2 apelsinai
1 šaukštelis kepimo miltelių
250 g (9 oz) cukraus
6 kiaušiniai
1 pakelis šaldytų aviečių
250 g (9 oz) smulkintų migdolų
sviesto

Apelsinus gerai nuplauti ir dėti į
puodą su verdančiu vandeniu. Virti 1
valandą. Ištraukus iš puodo atvėsinti,
supjaustyti ir išimti sėklas. Apelsinų
gabaliukus sutrinti elektriniu maišy-
tuvu, po vieną, vis pamaišant, įmušti
kiaušinius, suberti cukrų. Pabaigoje
suberti smulkintus migdolus. Viską ge-
rai išmaišyti, suberti šaldytas avietes.

Kepimo formą iškloti kepimo po-
pieriumi, ištepti sviestu ir į ją su-
krėsti tešlą. Orkaitę įkaitinti iš anks-
to iki 180˚C (350 F). Kepti apie 25–30
min. Reikia tikrinti, ar iškepė, nes ke-
pimo trukmė priklauso nuo formos dy-
džio ir kepinio storio.

Tikiuosi, išbandysite mano re-
ceptus ir pasidalinsite savais!

Jūsų Indrė

Paprasta – nebūtinai nuobodu!
Visi mėgsta namuose pagamintą maistą – tai ir šviežiau, ir pigiau. Siūlau keletą
paprastų receptų, kurie nepareikalaus iš jūsų daug laiko, bet tikrai patiks jūsų
šeimai.

Mokytis – išmintinga,  
kurti – dieviška!

,,In Creases” Cheryl Mann nuotraukos

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Truputėlį susijaudinau išgirdęs,
kad Joffrey Ballet šiemet savo
pavasarinę programą rodys ki-

tur – ne įprastinėje Auditorium teatro
užuovėjoje. Tačiau, kaip sakoma, „nėra
to blogo, kas neišeitų į gerą...” Čika-
giečių mylima baleto trupė sužydėjo

gražiausiais žiedais kitame istorinia-
me Čikagos teatre – Cadillac Palace. Aš
turėjau laimės tai pamatyti balandžio
26-osios popietę.

Programa, pavadinta „New
Works”, susideda iš keturių choreog-
rafinių kūrinių  – visi saviti, išradin-
gi ir nuostabūs. Tačiau bene ryškiau-
sia buvo choreografo Nicolas Blanc
meilės istorija „Evenfall”, sukurta pa-
gal Max Richter muziką. Šioje šokio
pjesėje jautrus poetas žiūrovui at-
skleidžia savo personažų dramą – jų už-
gimimą, susitikimą, įsimylėjimą, mei-
lės aistras ir dvikovas. Sudėtingą poe-
to partiją be priekaištų šoko John
Mark Giragosian. Šis choreografo
Blanc kūrinys buvo maloni staigmena
visiems. 

Choreografo Christopher Wheel-
don ,,Liturgy” pagal estų kompozito-
riaus Arvo Pärt muziką – romantiškas
kūrinys, su giliais jausminiais ele-
mentais. ,,Liturgy” sukurtas tokiu sti-
liumi, kad žiūrovas gali jį interpretuoti
kaip nori – interpretacijų galimybės be-
ribės. Čia ryški rytietiška dvasia, iš-
reikšta ir per muziką, ir per judesio
simboliką. Tą sekmadienio popietę
duetą preciziškai šoko gruzinė Victo-
ria Jaiani ir  amerikietis Rory Ho-
henstein.

Justin Peck ,,In Creases” bei Val
Caniparoli ,,Incantations” pasižymė-
jo dramatiška choreografija, tačiau
juose gal trūko bendrinio pasakojimo
siūlo. Manau, „In Creases” išgelbėjo či-
kagiečio kompozitoriaus (beje – litva-
ko) Philip Glass muzika, kurią sceno-
je virtuoziškai atliko pianistai Grace
Kim ir Paul James Lewis. Justin Peck
čia – ne tik choreografas, bet ir puikių
kostiumų dailininkas.

Malonu žiūrėti šią Joffrey prog-
ramą. ,,New Works” Cadillac Palace te-
atre Čikagoje  rodoma iki gegužės 3 d.
Daugiau informacijos rasite trupės
internetinėje svetainėje www.joff-
rey.org.

,,Incantations” – Dylan Gutierrez ir Joanna Wozniak (centre)

,,Evenfall” – Derrick Agnoletti ir Anastacia
Holden

,,Liturgy” – April Daly ir Dylan Gutierrez
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SKAITYKITE ,,DRAUGĄ” GREIČIAU! • WWW.DRAUGAS.ORG

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 

Laikini namai stovyklose
Romėnų poetas Ovidius seniai yra pa-
sakęs: ,,Kada viskas praeina, atsimini-
mas vis dėlto lieka”. Patikrinus tą at-
mintį, kai kas atsigavo, kai kas dingo.
Sakoma, kai du stos, daugiau padarys,
o jei dar pridės trečią, tai dar daugiau.
Tuo laiku stovykloje mes trys buvome
mokiniai:  aš, sesė Regina ir brolis Vik-
toras. Aš, jauniausia, ryžausi pradėti
austi atminimų giją. Man kartas nuo
karto ta gija nutrūkdavo, vyresnių sesers
ir brolio atmintys ją sujungdavo. Kai ku-
rie įs pūdingesni įvykiai išliko aiškūs,
kiti – migloti. Gal šie prisiminimai at-
rodys padrikę, nes mums buvo lemta,
kaip bastū  nams, tris kartus kraustytis
per penkerius metus gyventus Vokietijos
stovyklose. Mūsų gyvenimo istorija pa-
naši į daugelio pabėgėlių stovyklinį gy-
venimą, tiktai keitėsi žmonių veidai ir
vietovių vardai. Tokie buvo mūsų laikini
namai stovyklose.

Tai ištrauka iš knygos „Laikini namai stovyklose” pratarmės. 2013 m. išleisti me-
notyrininkės Saulės Kristinos Jautokaitės (1935–2014) atsiminimai – spalvin-
gi, dramatiški, skaitomi tarsi romanas. Knyga gausiai iliustruota. Silpnaregiams
– padidintas tekstas. Ši knyga – dar vienas svarbus įnašas į lietuvių emigran-
tų  atsiminimų aruodą.
Knygą ,,Laikini namai stovyklose” galite įsigyti ,,draugo” knygynėlyje. 
Teiraukitės tel. 773-585-9500.

www.draugas.org/mirties.html

A † A
REGINA SNARSKIENĖ

(VAINAVIČIŪTĖ)

Mirė 2015 m. balandžio 18 d. savo na-
muose, gedint šeimos na riams. Jai buvo
92-eji metai.

Giliame liūdesyje paliko: savo sūnų Po-
vilą Vaidotą Snarskį iš Orlando, FL; duk-
rą Lili Racila iš Fort Myers, FL; anūkus
Jennifer Racila iš Fort Myers, FL; Emma
Racila iš Washington, DC ir žentą Rai-
mondą Racila iš Fort Myers, FL.

Reginos vyras Bronius Snarskis mirė
1997 metais.

A. a. Regina gimė 1922 m. Šiauliuose,
Lietuvoje.

1941 m. ji ištekėjo už elektros inžinieriaus Broniaus Snarskio.
Baigiantis karui ir sovietams vėl okupuojant Lietuvą, šeima 1944
m. paliko gimtinę.

1949 m. emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas ir apsigyve-
no Cleveland, OH. Po daug metų techniko darbo EEG Ohio vals-
tijoje, Reginos vyras Bronius 1984 m. išėjo į pensiją ir šeima ap-
sigyveno Daytona Beach, FL, kur labai aktyviai dalyvavo Lietuvių
Ben druomenės veikloje.

A. a.  Reginos palaikai bus kremuojami, nerengiant šarvojimo,
lankymo ir atsisveikinimo ceremonijos. Jos urna su palaikais bus
palaidoti Lee Memorial Park (Fort Myers, FL) kapinėse.

Šeima nuoširdžiai dėkoja Reginos slaugei Rose, kuri daug me -
tų ja rūpinosi, taip pat Halifax Health Hospice darbuotojams už nuo-
latinę priežiūrą ir gydymą.

Nuliūdę artimieji

A † A
RAMOJUS PRANAS VAITYS

Amžinybėn iškeliavo 2015 m. balandžio 15 d.
Gimė 1932 m. rugsėjo 17 d. Kaune.
Liūdesyje  liko: žmona Aldona, jos dukra Aleksandra, anūkai

Nemunas ir Izabelle, sūnus Tomas ir anūkė Fijona, brolis Vai dotas
su žmona Judith, dėdė Viktoras Jautokas su žmona Rūta, teta Re-
gina Jautokaitė, pusbroliai ir pusseserės Amerikoje ir Lietuvo-
je.

Gegužės 7 d., ketvirtadienį, 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mi-
 šios Pal. Jurgio Matulaičio misijoje.

Po  šv. Mišių bus atsisveikinimas su Ramojumi.
Laidotuvės privačios Lietuvoje.

Liūdinti šeima

Aktyviam Valdovų Rūmų paramos komiteto JAV
nariui

A † A
BRONIUI JUODELIUI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame
velionio artimuosius ir gimines.

Valdovų Rūmų paramos komitetas JAV
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Kviečiame visus lietuvius aktyviai dalyvauti
JAV LB XXi Tarybos rinkimuose!

Balsavimas Čikagoje vyks gegužės 1–15 dienomis šiuose punktuose:

Pasaulio lietuvių  centre Lemonte – gegužės 2 ir 9 d.  7:30 val. r. – 2:30 val.
p. p. bei gegužės 3 ir 10 d. 8:30 val. r. – 1 val. p. p. (koridoriuje prie didžiosios
salės).

Jaunimo centre: gegužės 2 ir 9 d.  7:30 val. r. – 2:30 val. p. p. prie pagrindinio
įėjimo, šalia lituanistinės mokyklos raštinės.

Šv. Mergelės Marijos nekalto Prasidėjimo parapijoje Brighton Parke – ge-
gužės 3 ir 10 d. 9:30 val. r. – 12 val.  p. p.

Šv. Antano parapijoje Cicero, IL  – gegužės 3 ir 10 d. 8:30 val. r. – 11 val. r.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija Marquette Parke – gegužės 2 ir 9 d.
3:30 val. p. p.  – 5:30 val.  p. p. bei gegužės 3 ir 10 d. 10:30 val. r. – 1 val. p. p.

,,seklyčioje” – gegužės 5 ir 12 d. 1:30 val. p. p. – 3 val. p. p.

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

� A. a. Ramunės Juodelis laidotuvės vyks
gegužės 1 d., penktadienį, Lietuvių tauti-
nėse kapinėse, Justice, IL. Pažinojusieji a. a.
Ramunę kviečiami dalyvauti.

� Gegužės 1 d., penktadienį, 7 val. v. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 South
Pulaski Rd., Chicago 60629) žurnalistas,
vertėjas ir filosofas Mykolas J. Drunga skai-
tys paskaitą ,,Sovietų Sąjunga, Europos Są-
junga: koks skirtumas Lietuvai ir pasauliui?”
Bus vaišės.

� Maloniai kviečiame į Lietuvių Fondo 52-
ąjį metinį narių suvažiavimą. Suvažiavimas
vyks gegužės 2 d., šeštadienį, Pasaulio lie-
tuvių centre, 14911 127th St., Lemont, IL
60439. Suvažiavime dalyvaus ir sveikinimo
žodį tars Lietuvos Respublikos ambasadorius
JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis. Re-
gistracija prasidės 8 val. r. Suvažiavimo pra-
džia 10 val. r. Lauksime Jūsų. Bus vaišės.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL 60632) gegužės 3 d., sekma-
dienį,  10 val. r. švęsime V Velykų sekma-
dienį.  Eucharistijos šventimą atnašaus kun.
Gediminas Keršys. 15 min. prieš pamaldas
sukalbėsime Švč. Mergelės Marijos litaniją.
Per šv. Mišias bus Marijos vainikavimas. Pa-
gerbsime motinas. Kviečiame visus daly-
vauti. 

� Gegužės 4 d., pirmadienį, 6 val. v. LR ge-
neralinis konsulatas New Yorke kviečia Jus į
susitikimą su LR Užsienio reikalų vicemi-
nistru Mantvydu Bekešiumi, atsakingu už ry-
šius su užsienio lietuviais. Susitikimo metu
galėsite užduoti Jums rūpimus klausimus ir
pabendrauti su viceministru. Renginys vyks

LR gen. konsulate New Yorke. Apie atvy-
kimą prašome pranešti: kons.niujorkas
@urm.lt.

�  Čikagos tautinis ansamblis ,,Grandis”
kviečia visus į metinį koncertą ,,Saulele, mo-
tinėle, užtekėk”, kuris vyks gegužės 9-tą die-
ną, šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre Le-
monte. Pradžia – 6 val. v. Koncerte dalyvaus
vaikų choras ,,Svajonė”. Svečiai turės gali-
mybę susipažinti su ganiavos papročiais, pa-
sigėrėti piemenėlių žaidimais, linksmais va-
karuškų šokiais ir išgirsti gražias ganiavos dai-
nas. Daugiau info tel. 630-243-6313 (Be-
atričė Čepelienė) ir  tel. 630-257-0153 (Ži-
butė Pranckevičienė).

� Gegužės 9 d., šeštadienį, po popietinių 4
val. šv. Mišių kviečiame į rež. Audriaus Sto-
nio ir br. Gedimino Numgaudžio, OFM do-
kumentinio filmo „Avinėlio vartai” peržiūrą
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos sa-
lėje. Filmo peržiūroje dalyvaus br. kun. Ge-
diminas Numgaudis, OFM.

� Gegužės 10 d., sekmadienį, po šv. Mišių,
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijos salėje Brighton Parko Lietuvių Ben-
druomenės valdyba ruošia Motinos dienos
minėjimą. Bus pietūs, vyks loterija.  Prog-
ramą atliks Algimantas ir Ligita Barniš-
kiai.  Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

� Šeštadienį, gegužės 16 d., Baltijos jėzuitų
plėtros tarybos narys Tadas Birutis kviečia į
paukščių stebėjimo iškylą ,,Tėvo Saulaičio
takais”. Norinčius dalyvauti prašome pra-
nešti el. paštu: lithjesuit@hotmail.com arba
palikti žinutę tel. 630-243-6234. Smulkesnė
informacija bus suteikta užsiregistravusiems.

A. Ardzijauskas vėl parodė nepaprastą ištvermę

iki finišo likus kelioms valandoms, jau, ko
gero, galime sveikinti Aidą Ardzijauską iš-

kovojus čempiono vardą New Yorko 10 parų
ultramaratone! Trečiadienio, balandžio 29-
osios rytą Aidas prieš antroje vietoje esantį bė-
giką turėjo įgijęs net 21 mylios pranašumą.

Mūsų bėgikas Aidas Ardzijauskas ultra-
maratoną pradėjo sėkmingai, bet vėliau ne
viskas klostėsi taip, kaip planuota. Užklupus
nesibaigiančiai liūčiai ir stipriam vėjui, pa-
daugėjo sportininkų sveikatos nusiskundimų,
pasipylė traumos. To neišvengė ir mūsų ,,ge-
ležinis” atletas. Trečią bėgimo parą Aidas buvo
nukritęs į šeštą vietą, bet didelės valios pa-
stangomis ir sistemingai laikantis plano pa-
vyko atkovoti prarastas pozicijas. Devintą parą
Aidas pasivijo pirmaujantį lenktynėse spor-
tininką, jį aplenkė ir pradėjo kaupti saugią per-
svarą. 

Šešių parų lenktynėse legendinis bėgi-
kas Rimas Jakelaitis, likus kelioms valan-
doms iki pabaigos, bėgo trečias.

Ultramaratoną bėgikai baigė balandžio
29-osios vidurdienį Fresh Meadows, Queens,
New York parke. Ultramaratoną bėgo 50
dalyvių iš viso pasaulio! 

new yorko lietuvių atletų klubo
info ir nuotr.


