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Kelionėje gimsta knyga – 4 psl.

Permainos ,,Amerikos lietuvyje”:
pokalbis su leidėju – 3 psl. 

B. Obama Vietname papietavo už 6 dolerius

Iš Clevelando jaunieji čikagie čiai grįžo su gausybe apdovanojimų

JAV prezidentas Barack Obama pareiškė komunistiniam
Vietnamui, kad pagrindinių žmogaus teisių užtikrinimas
nesukeltų pavojaus šalies stabilumui, savo aistringame
kreipimesi ragindamas vienpartinę valstybę atsisakyti au-
toritarinio valdymo.

Vietnamas negailestingai malšina protestus, kalina
disidentus, draudžia profesines sąjungas ir kont-
roliuoja vietos žiniasklaidą. B. Obama Vietname

lankėsi pirmąjį kartą ir buvo trečiasis pareigas einan-
tis JAV prezidentas, atvykęs į šią šalį nuo Vietnamo karo
pabaigos 1975 metais. Tiesioginis JAV dalyvavimas
tame konflikte baigėsi 1973-aisiais.

Tačiau šalyje, kurioje valstybės kontrolė išlieka vi-

saapimanti, pareigūnai neleido kai kuriems aktyvistams
susitikti su JAV vadovu.

JAV prezidentas rado laiko įtemptoje savo vizito Viet-
name darbotvarkėje su šefu bei maisto kritiku Antho-
ny Bourdain, kuris rengia televizijos laidą apie slaptus
kulinarijos perliukus visame pasaulyje, nuvykti ir į vie-
ną užkandinę. Čia jis išsitraukė plastikinę taburetę, at-
sisėdo ir ėmėsi garuojančios sriubos. Nors užkandinės
savininkė žinojo, kad atvyks užsienio televizininkų
komanda, bet ji nė neįtarė, kokį svečią ji atsiveš.

A. Bourdain paskelbė ir jųdviejų nuotrauką, kurioje
jie sėdi ant žemų plastikinių kėdžių prie stalo, nukrau-
to maistu, o Prezidentas dar laiko rankoje alaus butelį.
„Pietūs kainavo šešis dolerius. Aš apmokėjau sąskaitą”,
– teigė kulinaras.                                              „Draugo” info

Prezidentas B. Obama ir virtuvės šefas A. Bourdain pirmadienio vakarą po oficialios vizito programos valgė „Bun cha Huong Lien”
restorane apsupti kitų lankytojų. EPA–ELTA nuotr.

Gegužės 21–22 dienomis Clevelande
(Ohio) vyko Šiaurės Amerikos lietuvių fi-
zinio auklėjimo sporto sąjungos (ŠAL-
FASS) vaikų ir jaunučių krepšinio var-
žybos. Šiose žaidynėse didelė sėkmė
lydėjo Čikagos ,,Lituanicos” krepšinio
Akademijos auklėtinius – jie iš kelionės
į namus parsivežė gausiausią medalių
kolekciją.

Mišrioje mergaičių (2004–2007
m. gimimo)  grupėje ŠALFASS
čempionėmis tapo Laranos

Stropus ir Aurimo Matulevičiaus tre-
niruojamos auklėtinės, kurios finale
pranoko Clevelando ,,Žaibo” komandą.
Šio klubo vyresnio amžiaus merginų ko-
manda finale įveikė viešnias (gim.
2000–2003 m.) iš Čikagos.  ,,Lituani cos”
krepšininkės (treneriai – Aurimas Ma-
tulevičius ir Darius Jakubynas) į fina-
lą  pateko prieš tai paskutinėmis rung-
tynių sekundėmis taikliais baudos me-
timais palaužusios  Toronto ,,Anapilio”
klubo  žaidėjas (abi baudas pataikė
Ieva Tara sovaitė).

– 11  psl. 
Trenerio K. Žilio ,,Lituanicos” (2004–2005 m. gimimo) berniukų komanda – ŠALFASS
žaidynių čempionė. Vido Tatarūno nuotr.



prokurorų pavardes, siekiant juos apsaugoti nuo
galimo neigiamo poveikio. Prisiminkime, kaip niū-
riai susiklosčiusią padėtį LRT laidai „Teisė žinoti” nu-
piešė europarlamentaras Petras Auštrevčius. Galų
gale neignoruokime „Lietuvos ryto” apžvalgininko
Vytauto Bruverio svarstymų, jog sprendimas leist par-
tijas finansuoti būtent valstybės biudžeto lėšomis ne-
panaikino galimybės piktnaudžiauti „juodosiomis ka-
somis”. 

Taigi turime rimtų rimčiausią vidaus problemą.
Bet pikčiausia, kad niekas iš mūsų nežinome, ką ir
kaip privalu nuveikti, jog panašių bėdų išvengtume
ateityje. Kol kas temokame kaip darželinukai karto-
ti: kyšį duoti – bjauru, imti kyšį – bjauru, politika pri-
valo būti skaidri, politikas privalo elgtis sąžiningai... 

Klausytis šių užkeikimų – gražu. Tik kartais ne-
suprantu, kokią moralinę teisę mes turime mokyti Uk-
rainą, kaip jai derėtų išgyvendinti korupciją, kyši-
ninkavimą, papirkinėjimus? Ukraina bent jau turi so-
lidų pasiteisinimą – ją užpuolė galinga kaimynė. Ji
negalinti visų jėgų mesti kovai su vidine korupcija,
nes jai tenka kariauti tikrą karą. 

O kokiais pasiteisinimais galėtume remtis mes, lie-

tuviai? O kokių pasiteisinimų gali turėti Vo-
kietija?

Išties – kaip mums, lietuviams, nesu-
gebantiems pažaboti savųjų nuodėmių, ver-
tinti, pavyzdžiui, vokiečių politikus, prote-
guojančius Baltijos valstybėms pavojingą
„Nord Stream 2” projekto statybą? Akivaiz-
du, jog rėmėjų šiam projektui agresyvioji Ru-
sija ieško naudodama visas priemones, taip
pat – ir finansines, ir korupcines. 

Jei Rusijai nebūtų pavykę finansiškai suintere-
suoti nė vieno įtakingo vokiečio, „Nord Stream 2” tie-
siog ir liktų popieriniu projektu. Tada Lietuvai ne-
derėtų baimintis, kad „Nord Stream 2” taps „puikia
priedanga rusų žvalgybai”, o NATO aljansui netek-
tų laužyti galvos, kaip apginti Baltijos šalis, jei rusai,
pasinaudodami „Nord Stream 2” teikiamomis gali-
mybėmis, užimtų Baltijos jūrose esančias strategiš-
kai svarbias Gotlando, Alandų ir Bornholmo salas?  

Šią temą  tinklalapyje delfi.lt analizavo politolo-
gė Margarita Šešelgytė, primindama, jog Gotlan-
das, Alandai ir Bornholmas nuo Švedijos, Latvijos ir
Estijos – vos už 100 km. Rusams užgrobus šias salas
NATO aljansas atsidurtų apvergtinoje padėtyje –
apginti Baltijos valstybes jam taptų dar sunkiau. 

Nepaisant šių akivaizdžių NATO vienybę lau-
žančių išdavysčių vokiečiai demagogiškai meluoja,
esą bendradarbiavimas su Rusija dėl „Nord Stream
2” – vien tik skaidrus verslas.

Žodžiu, korupcijos esama visur ir ji visur – pa-
naši. Skirtumai tarp lietuviškojo, ukrainietiškojo ir
vokiškojo kyšininkavimų – minimalūs, vos pastebi-
mi. 

Jei ne į keistą situaciją patekęs Libera-
lų sąjūdis, artėjantys 2016-ųjų Seimo
rinkimai Lietuvoje būtų užtektinai

nuobodūs. Prėskų, ramių rinkiminių pasi-
stumdymų nemėgstantys rinkėjai Eligijui
Masiuliui turėtų dėkoti už rimtų rimčiausią
intrigą.

Netikiu, kad politikas, kurio namuose
lietuviškoji teisėsauga kratų metu aptiko be-
veik ketvirtį milijono eurų grynaisiais, nete-
kęs Seimo nario statuso sulauktų pačios griež-
čiausios kardomosios priemonės – suėmimo. Aki-
vaizdu, jog dar visai neseniai itin perspektyviu par-
tijos  vadovu  laikytas  politikas elgiasi taip, tarsi
visiems demonstruotų: neketinu bėgti į užsienį, ne-
ketinu slapstytis.

Tačiau ir be griežčiausiosios kardomosios
priemonės užtenka vaizduotę audrinančių galvo-
sūkių. Pavyzdžiui, koks turėtų būti atsakymas į
klausimą, ar, likdamas laisvėje, E. Masiulis netu-
rės galimybių tyrimo įtakoti sau naudinga kryp-
timi? 

Iki šiol nežinome atsakymo ir į Tėvynės Są-
jungos  vadovo Gabrieliaus Landsbergio iškeltą pri-
minimą: kam skirti E. Masiulio namuose aptikti
pinigai? Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų
centro apklausos „Vilmorus” direktorius Vladas
Gaidys viename iš televizijoms duotų interviu pa-
stebėjo, jog lietuviams svarbu, kokioms reikmėms
ketinta panaudoti aptiktus pinigus. Jei paaiškėtų,
jog šimtus tūkstančių eurų E. Masiulis ruošėsi iš-
leisti ne asmeninėms reikmėms, o partiniams rei-
kalams, tokio politiko, pasak dr. V. Gaidžio, mūsų
rinkėjai nebus linkę griežtai smerkti.

Pirmadienį paaiškėjo ir naujų aplinkybių,
kurios verčia suklusti. Be įtarimo kyšio davimu
„MG Baltic” viceprezidentas Raimondas Kur-
lianskis jau įtariamas ir galimu valstybės pa-
slapčių atskleidimu. Teisėsauga aptiko doku-
mentus, pažymėtus grifu „slaptai”. Tiesa, kol kas
dar neaišku, kas uždėjo grifą „slaptai” – pati įmo-
nė, saugodama verslo paslaptis, ar Valstybės sau-
gumo departamentas, saugodamas valstybės pa-
slaptis? Beje, R. Kurlianskio advokatas stengiasi,
kad jo ginamajam šiuo metu taikomas suėmimas
būtų pakeistas į lengvesniąją kardomąją priemo-
nę. Advokatas įrodinėja, kad jo klientas nesiruo-
šia niekur sprukti. 

Teisintis įtakingai „Lietuvos ryto” televizijai
buvo priverstas ir įtakingas Liberalų sąjūdžio at-
stovas- politikas Gintaras Steponavičius. Seimo na-
rio G. Steponavičiaus paaiškinimai dėl galimų bu-
vusios žmonos sąsajų su „MG Baltic” – tarsi ir lo-
giški, tarsi ir nuoširdūs. Lietuva – maža. Visi visus
pažįsta. Solidžius uždarbius garantuojančių įmo-
nių nėra ypač daug. Išvengti įtarimų dėl galimų
protekcijų keblu. Ir vis tik išklausius G. Stepona-
vičiaus komentarų galima susidaryti nuomonę, jog
Liberalų sąjūdis su „MG Baltic” bičiuliavosi kur
kas rimčiau, nei partijos vadovai šiandien norėtų
prisipažinti (viešojoje erdvėje pasirodė ir tokių pa-
lyginimų: „MG Baltic yra vienas pagrindinių Li-
beralų sąjūdžio kūrėjų”). 

Nederėtų pamiršti ir „Lietuvos žiniose” savo
asmeninę nuomonę apie Liberalų sąjūdį ištikusius
nemalonumus paskelbusio Manto Muraškos įžval-
gų. M. Muraška rašė: „Neabejoju, jog E. Masiulio
skandalas bei A. Guogos revoliucijos ir mėginimai
perimti partijos vairą yra susiję su TS – LKD ir Pre-
zidentūros interesais – neleisti Liberalų sąjūdžiui
tapti Didžiuoju broliu dešiniųjų pasaulyje”. Gaila
tik dėl to, kad šios nuomonės autorius svarbiausius
argumentus, „kam ir kodėl reikėjo Liberalų sąjū-
džio krizės”, nusprendė išguldyti „kitą kartą”.

Neužmirškime ir netikėto Generalinės pro-
kuratūros sumanymo įslaptinti tyrimą atliekančių
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Lietuviškos, ukrainietiškos ir
vokiškos korupcijos panašumai 
ir skirtumai
GINTARAS VISOCKAS

J. Bernatonis: dvigubos pilietybės klausimas kol kas nejuda

Nors Vyriausybei buvo pristatytas galimas
Konstitucinio įstatymo projektas, kuris api-
brėžtų, kas galėtų įgyti dvigubą pilietybę, šis

klausimas kol kas iš esmės nejuda, nes Seime nėra
priimti sprendimai dėl referendumo surengimo,
teigė teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

,,Kadangi kol kas nėra jokių sprendimų dėl re-
ferendumo surengimo,
tai aš manau, kad ir dis-
kutuoti apie tą projektą
ankstyva. Juo labiau kad
ir Vyriausybėje mes ap-
sitarėme, jog dėl jo nebus
diskutuojama, nes spren-
dimo dėl referendumo
nėra. Jeigu būtų Seime
priimtas toks sprendimas
rengti referendumą, tuo-
met tai galėtų būti pa-
vyzdys, koks galėtų būti
Konstitucinis įstatymas
ir kokia galėtų būti tvar-
ka”, – sakė J. Bernato-
nis.

Trečiadienį Seimo
Teisės ir teisėtvarkos ko-
mitetas pripažino, kad
siūlymai palengvinti
sprendimų priėmimo tvarką referendumu priešta-
rauja Konstitucijai.

Tuo tarpu Premjeras Algirdas Butkevičius dar
lauktų papildomų Konstitucinio Teismo aiškinimų
dėl dvigubos pilietybės teisinio reglamentavimo.

,,Aš pasakiau, kad teisininkai turi nuspręsti, ko-
kiais įstatymais būtų galima šitą problemą iš-
spręsti. Mano pozicija yra tokia, kad Konstitucinio
Teismo teisėjai turėtų pateikti (atsakymus – ELTA),

koks yra pats racionaliausias kelias, kad vėl nepri-
imtume teisės aktų, kurie prieštarautų Konstituci-
jai”, – sakė A. Butkevičius.

Konstitucinis Teismas paskutiniame išaiški-
nime pasisakė, kad norint įtvirtinti dvigubą pilie-
tybę tiems asmenims, kurie iš Lietuvos išvyko po
1990-ųjų kovo 11-osios, reikia keisti Konstitucijos 12

straipsnį.
Seimo Konstitucijos

komisija siūlo jį keisti
taip, kad gimimu įgiju-
siems Lietuvos pilietybę
ją išsaugoti Konstituci-
nio įstatymo numatytais
atvejais.

Konstitucinio įstaty-
mo projektą parengė ir
pirmadienį Vyriausybei
pristatė Teisingumo mi-
nisterija.

,,Šitame projekte nu-
matyta, kad dvigubą pi-
lietybę galėtų turėti tie
Lietuvos Respublikos pi-
liečiai, kurie gimimu įgi-
jo pilietybę, kurie gimi-
mu įgijo ir kitos valstybės
pilietybę, kurie įgijo kitos

Europos Sąjungos, Europos laisvosios prekybos
asociacijos arba NATO narės pilietybę, kurie buvo
įvaikinti kitų valstybių piliečių ir todėl įgijo kitos
valstybės pilietybę, taip pat kurie automatiškai
įgijo kitos valstybės pilietybę dėl santuokos su kitos
valstybės piliečiu”, – prieš posėdį žurnalistams
sakė teisingumo viceministras Julius Pagojus. 

ELTA

Juozas Bernatonis
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B. Abrutis: ,,Skaudžiausia būtų žmonių abejingumas”
Pokalbis su ,,Amerikos lietuvio” leidėju

Daug kas nustebo sužinoję, kad nuo birželio 1 dienos
laikraštis ,,Amerikos lietuvis” (AL), gegužės mėnesį at-
šventęs šešioliktąjį gimtadienį, pasirodys tik virtua-
lioje erdvėje. Tai tarsi popierinio AL laidotuvės. Ta pro-
ga kalbamės su AL leidėju ir redaktoriumi Broniumi
Abručiu.

– Esu ,,Amerikos lietuvio” prenumeratorius nuo pir-
mųjų ar antrųjų AL leidimo metų. Ne kartą ir ne du teko
ir bendradarbiauti – ačiū už suteiktą progą. Bent vienerius
metus AL savo tiražu viršijo ,,Draugą”. Kas atsitiko?

– Ačiū už bendradarbiavimą. Taip, laikraštis iš-
gyveno vadinamąjį aukso amžių, kada žmonės ne-
žinojo, kas yra internetas. Tuo metu jie skaitė ne tik
„Amerikos lietuvį”, bet ir kitus laikraščius. Negana
to, JAV bendruomenėje pasirodė vis naujų laikraš-
čių, tokių kaip „Vakarai”, „Emigrantas”, nemokami
leidiniai „Info Tiltas”, „Langas”. Buvo bandoma įkur-
ti naujus laikraščius, nes to reikėjo žmonėms. Jie už-
sidarė ne dėl interneto, bet dėl konkurencijos. Mūsų
bendruomenė mažoka keliems laikraščiams. Man pa-
tinka konkurencija. Tada žinai, kad negali atsipa-
laiduoti, turi stengtis iš visų jėgų, kad išliktumei. 

– Man didelį įspūdį paliko gal prieš dešimt metų Jūsų
teiginys ,,Akiračiams”, kad laikraštis turi pats išsilaikyti.
Jūs garsiai bei aiškiai pasisakėte prieš aukų prašymą. Ar
likote ištikimas savo principui verstis be aukų?

– Aš pats nesu didelis aukotojas. Mano įsitiki-
nimu, mokesčiai, kurie nuskaitomi nuo mano algos,
yra kaip ir auka. Tuos pinigus politikai bando tei-
singai panaudoti. Aš žinau, kad tokių žmonių kaip
aš yra daugiau, negu tokių, kurie geranoriškai au-
koja. Dažniausiai  aukoja tie patys geraširdžiai
žmonės, ir jei ir aš  dar jų prašyčiau aukų, jausčiausi
kaip apiplėšdamas juos. Kita vertus, jei man dabar
kas nors sugalvotų paaukoti milijoną su sąlyga, kad
aš ir toliau leisčiau popierinį laikraštį, aš tikriausiai
atsisakyčiau. Man šis darbas neteiktų malonumo, nes
nematau popierinių leidinių ateities. Man patinka
daryti darbą, kurį didžioji dauguma vertina ir pa-
laiko. Šiuo metu jaučiu, jog mano darbas turėtų būti
nukreiptas plėtojant virtualią žiniasklaidos plat-
formą.  

– Popierinis ,,Amerikos lietuvio” laikraštis nebepasi-
rodys, bet tai nereiškia, jog AL nebebus.  Pereinate į in-
ternetinę erdvę... 

– Praleidau ne vienerius metus kurdamas in-
ternetinę laikraščio platformą. Išbandžiau galybę va-
riantų: mokamą ir nemokamą, kol atradau geriau-
sią sprendimą. Šiuo metu tikrai džiaugiuosi savo su-
kurtu produktu. Visą tą laiką stebėjau, kaip žmonės
naudojasi internetu, kokias technologijas pasitelkia.
Viskam esu pasiruošęs. Pirmiausia, skaitytojai yra
užvaldyti tokių socialinių tinklalapių, kaip ,,Face-
book” ar ,,Twitter”, – tai labai patogus būdas ben-
drauti tarpusavyje. Šiam bendravimo būdui pasi-
ruošiau ir aš įkurdamas www.lietuvis.org svetainės
versiją. Tai yra visų šių socialinių tinklalapių sin-
tezė, kai kuriais atvejais netgi patogesnė bei daugiau
galimybių turinti versija. Čia tik dalis to, ką aš esu
pasiruošęs pasiūlyti. Pagrindinė ,,Amerikos lietuvio”
informacija ir toliau bus talpinama toje pačioje
svetainėje, bet tik po www.alietuvis.com pavadinimu.
Lankytojai čia ras visus straipsnius, kuriuos gau-
name iš JAV Lietuvių Bendruomenės, ir tuos, ku-
riuos mes patys paruošiame. Svetainė yra pasiruo-
šusi bendradarbiauti su visomis išeivijos organiza-
cijomis. Sudarysime sąlygas patiems talpinti savo in-
formaciją, taip pat kviečiame visus plunksnos bro-
lius/seseris prisijungti prie mūsų projekto. Esu su-
kūręs sistemą, kuri bus abipusiškai naudinga. 

– Ar suinteresuotieji galės internetines laidas pre-
numeruoti?

– Kaip patirtis rodo, didžioji dauguma rašančių
yra savanoriai, rašantys ne dėl atlyginimo, todėl imti
pinigus už tai būtų neetiška. Aš radau visai neblo-
gą išeitį: siūlau visiems rašantiems susikurti savo
sąskaitą mūsų svetainėje ir talpinti patiems savo in-
formaciją, kurią jūs galėsite patys papildyti ir ko-
reguoti. Taip pat jūs galėsite siūlyti ją prenumeruoti,

o visos pajamos eis tiesiai
jums. Pradžioje, aš ma-
nau, net neimsiu jokių
komisinių, bet ateityje
tarsimės. Tai būtų sąži-
ningiausia, nes žmonės
daugiausia vertina ne patį
laikraštį, bet dirbančius
jame. Manau, žmonės at-
sirinktų tuos, kuriuos jie
mėgsta. Be to, tai paska-
tintų  rašančius – žurna-
listui reiktų daugiau
stengtis, kad jį pamėgtų. 

– Šiek tiek teko girdėti
apie AL sutartį su ,,Draugu”.
Ar galėtumėte apie tai suteikti
išsamesnės informacijos?  

– Esu surinkęs ne-
mažą būrį prenumerato-
rių. Jie dėl vienokių ar ki-
tokių priežasčių labiau
mėgsta skaityti popierinį
variantą. Žinant, kad
mūsų seniausias laik-
raštis dar kol kas nežada
pasiduoti šioje kovoje, pasiūliau priglausti prenu-
meratorius po savo sparnu. Tikiu, kad šis sprendi-
mas bus naudingas ir laikraščiui, ir skaitytojams.
Vieniems reikia popierinio laikraščio, kitiems –
skaitytojų. Kaip tarėmės su ,,Draugo” laikraščio lei-
dėjais, jie suteiks galimybes visiems prenumerato-
riams gauti šeštadieninį laikraštį iki prenumeratos
pabaigos, o tiems, kurie skaito abu laikraščius, bus
pratęsta atitinkamai  ,,Draugo” prenumerata. 

– Kokios pareigos ir atsakomybė teks Jums? Gal pri-
sijungsite prie Lietuvių katalikų spaudos draugijos tarybos? 

– Man pareigų „Draugas”  kol kas nepasiūlė, aš
vykdysiu savo darbus, susijusius su internetine
svetaine. Tiesa, aš pasiūliau išnaudoti „Draugo” pa-
talpas geriems bendruomenės tikslams. Mes apžiū-
rėjome visą pastatą, manau, kad jame įmanoma įkur-
ti lietuvių masinių informacinių priemonių centrą.
Kaip mane patikino, šią galimybę ruošiamasi ap-
svarstyti, tad, tikiuosi, ateityje mes dar susitiksime. 

– Beveik nuo pat pradžios ,,Amerikos lietuvis” turė-
jo įvairių ir gausių reklamų. Be abejo, jos padėjo AL išsi-
laikyti.  Ar bent dalį tų reklamų dabar matysime ,,Drau-
ge”?

– Buvo pasiūlymas perimti visus reklamuotojus,
bet taryba nusprendė  šiuo pasiūlymu nepasinaudoti.
Gal ir teisingai. Verslininkai, kuriems reikės, galbūt
ir patys ateis į ,,Draugą”. Aš tuo tarpu visiems rek-
lamuotojams pasiūlysiu pereiti į internetinį laikraštį.
Visas reklamas esu perdaręs ir paruošęs.

– Atsigręžus atgal, kokias  išskirtumėte teigiamas ir
įsimintiniausias  akimirkas, patirtas vadovaujant AL leidybai?

– Labiausiai įsiminė pirmasis numeris. Laik-
raščius išdalinau Lietuvių Operos premjeros metu
2000-aisiais metais. Tą pačią savaitę sulaukiau pir-
mųjų prenumeratorių. Suvokiau, jog tai, ką darau,
yra teisinga bei reikalinga. Dabar aš to pasigendu.
Sukuriu labai daug nuostabių dalykų tame pačiame
internete ir, deja, nejaučiu žmonių palaikymo, nors
žinau, kad to dar nėra, ir tikrai yra reikalinga bei
naudinga mūsų bendruomenei. Mes juk galime tu-
rėti ir televiziją, ir radiją, ir laikraštį – visą infor-
macinę platformą, kurią skaitytų, žiūrėtų ar kurios
klausytųsi visame pasaulyje. Man buvo malonu, kai
prie manęs priėję žmonės dėkodavo, sakydavo: ,,Į JAV
atvykau neseniai, jūsų laikraštis man padėjo įsikurti,
susiradau namus, darbą ir draugę/draugą”. Tai
mane labiausiai džiugino. 

– Reikia manyti, kad  šioje spaudos odisėjoje buvo ir
nusivylimų?

– Skaudžiausia buvo, kai mus padavė į teismą.
Esu labai dėkingas advokatui R. Domanskiui, kuris
mums padėjo išspręsti šią problemą, bet tokie daly-
kai suparalyžiuoja žiniasklaidą. Tokia patirtis įbau-

gina leidėjus, žurnalistus, kurie baiminasi  skelbti
tam tikrą informaciją – tikrą, autentišką, atsklei-
džiančią tiesą. Žiniasklaidos privilegija ir pareiga tu-
rėtų būti viešinti neteisybę bei spręsti įvairias
problemas. 

– Pakalbėkime apie vadinamąsias išeivių bangas.
Spausdintame žodyje antrajai bangai ilgus metus atstovavo
,,Draugas”, ,,Dirva” ir  Kanados ,,Tėviškės žiburiai”. Apie
Jus ir AL telkėsi daugiau trečioji banga.  Ar toks skirsty-
masis padėjo darniam lietuvių bendravimui? Galbūt, at-
virkščiai, itin trukdė?

– Galiu drąsiai pasakyti, kad jei ne ,,Draugo”
skaitytojai, tai vadinamieji  trečiabangiai ,,Ameri-
kos lietuvio” nebūtų išlaikę. Jie, gavę tai, ko jiems
reikėjo, užmiršo apie tą laikraštį. Kaip aš suprantu,
tarybinis mentalitetas yra pažeidęs mūsų mąstymą.
Visi yra įsitikinę, kad reikia laikraščio, televizijos
ar radijo, bet tas  manęs konkrečiai neliečia. Aš ma-
nau kitaip ir galvoju, kad vyresnė karta mano pa-
našiai. Bendruomenė yra žmonės, kurie patys nu-
sprendžia, ko mums reikia. Šiuo metu JAV lietuviai
nusprendė, kad popierinio AL nereikia. Ar jie nu-
spręs, jog ir internetinio leidinio nereikia? Nežinau.
Žinau tik tiek, jog būtų itin skaudu. Tai ko tada rei-
kia?

– Kokia padėtis dabar? Kas bus ateityje?
– Šiuo metu džiaugiuosi lankytojais savo sve-

tainėje. Per mėnesį mus aplanko 2 500 interneto IP
naudotojų. Kiek po šiuo skaičiumi slepiasi žmonių,
sunku pasakyti, nes IP nurodo vieno namo interneto
adresą.  

– Verčiate naują savo lietuviškos spaudos darbo lapą.
Ką norėtumėte  dar pasakyti?

– Norėčiau paraginti visus kūrybingus žmones
susiburti ir imtis iniciatyvos siekiant stiprinti
mūsų bendruomenę ir nustebinti pasaulį. Džiau-
giuosi, kad dainuoti, šokti sugebantys žmonės turi
savo ratelius ir daro tai, kas  jiems patinka, taip jie
palaiko mūsų bendruomenę. Aš manau, kad dar yra
gabių, talentingų žmonių, kurie turi svajonių: pa-
vyzdžiui,  sukurti filmą, tapti aktoriumi, humoris-
tu, korespondentu, politiku, apžvalgininku. Visus no-
rėčiau rasti vienoje vietoje ir kartu bandyti įgy-
vendinti savo svajones/siekius. Manau, jog šiuo at-
veju ,,Draugo” patalpos būtų ideali erdvė. Skau-
džiausia būtų, jeigu man tektų uždaryti internetinį
variantą ne dėl konkurencijos, bet dėl žmonių abe-
jingumo. 

– Ačiū už vertingą pokalbį. Visokeriopos sėkmės Jums
ir Jūsų pastangoms likti išradingu ir kūrybingu!

Kalbėjosi  Romualdas Kriaučiūnas

Bronius Abrutis Deivido Abručio nuotr.
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

JOVITA BELIAK-
ANTANAVIČIENĖ

Dauguma žmonių menininkus
laiko tiesiog keistais žmonė-
mis. Jie kitaip galvoja, kalba,

rengiasi ir vaikšto. Jie tarsi ateiviai iš
kito – kur kas įdomesnio! – pasaulio.
Nuolatinis ieškojimas, pažinimas ir
atsidavimas – tai menininko kasdie-
nybė. Ar sunku būti menininku? „Me-
nininkai siekia visada būti linksmi ir
laimingi, kaip ir kiekvienas. Bet tik-
riausiai jie yra labiau pramuštgalviai
ir mažiau materialistai. Jiems galbūt
dažniau yra svarbus procesas, būsena
ir nebūtinai galutinis etapas”, – taip
menininkus apibūdina Darius Lau-
menis, balandžio 6 dieną savo parodą
bei kuriamo romano ištraukas prista-
tęs Lietuvos generaliniame konsulate
New Yorke. 

Konsulate eksponuoti menininko
paveikslai turi ir netikėtą, jiems skir-
tą misiją – jie suguls į būsimos knygos
puslapius ir lydės pagrindinį perso-
nažą kelionėse per tris kontinentus. Jie
taps gyvi liudininkai istorijos, kurio-
je verda meilės peripetijos, dūžtan-
čios, klijuojamos, atskylančios ir vėl su-
sibėgančios.

Kūryba – vidinis išsivalymas

D. Laumenis – Kėdainiuose gimęs
ir Lietuvoje užaugęs menininkas, savo
idėjas ir kūrybines mintis daugiausiai
įgyvendinantis Užupyje, Vilniuje. Pa-
klaustas apie menininko kelio pasi-
rinkimą Darius šypsosi: „Genetinio
palikimo neturiu. Vaikystėje galėjau
leisti valandų valandas tik paišydamas.
Tad toli nuo pieštukų ir nepabėgau”. D.
Laumenis 1989 m. Vilniuje baigė M. K.
Čiurlionio menų mokyklą, vėliau mo-
kėsi Vilniaus dailės akademijoje bei
Vilniaus universitete. 

Menininkas savo entuziazmą veik-
ti ir kurti pradėjo rodyti nuo 1996 m.,
kai įkūrė visuomeninę organizaciją
„Alternatyvus meno centras”. Nuo
tada iki dabar D. Laumenis surengė de-
šimtis įvairių tarptautinių renginių –
festivalių, kūrybinių stovyklų ir pro-
jektų Lietuvoje bei užsienyje. „Užupio
dizaino mugės” (2015), „Digital arma-
da” (2014), galerija-klubas „Stopkė”
(2009), „Monmartrų suvažiavimas Už-
upyje” (2007–2008), meno ir madų fes-
tivalis „arMADA” (1996–2011), „Užupio
laboratorija” (2007–2009) – tai tik dalis
menininko įgyvendintų iniciatyvų.
„Svarbu mokėti linksmai gyventi, kū-

Kelionėje po Ameriką – 
detalės būsimai dailininko knygai

rybiškai žiūrėti į gyvenimą ir turėti
įdomių idėjų, nes jos visada pritraukia
žmones”, – apie savo veiklumą ir ini-
ciatyvumą kalbėjo D. Laumenis. 

Savo kūrybą dailininkas sieja su
vidiniu išsivalymu bei paprastumu:
„Kuriu, nes man smagu kurti. Sten-
giuosi turėti išvalytą, švarų vidų, tuo-
met netenka nešvarumų pilti į išorę.
Stilistiką ir siužetus dažnai mėginu pa-
sirinkti vaikiška tematika, supapras-

tinant požiūrį į tapomą ‘objektą’. Todėl
stengiuosi, kad neišbaigtumas, atsi-
tiktinumas ir netikėtumas būtų pa-
grindiniai įrankiai, kuriais kuriu”.

Didžiausi idealistai ir patriotai – 
iš Lietuvos išvykusieji

2001 m. menininkas išvyko į Pran-
cūziją, Marselį, kur baigė Marselio
aukštąją meno mokyklą ir aukštąją ar-

Darius Laumenis skaitė savo kuriamo romano ,,Pasiklydusi meilė” rankraščio ištraukas.     LR generalinio konsulato New Yorke nuotr.

chitektūros mokyklą. Po 7 metų gyve-
nimo užsienyje D. Laumenis liko išti-
kimas Lietuvai ir grįžo į gimtinę iš
naujo save realizuoti. Paklaustas apie
priežastį, dėl kurios grįžo į Lietuvą, me-
nininkas prisipažino: „Nebuvau pa-
kankamai drąsus pasilikti emigraci-
joje”. Valstybė turėtų džiaugtis ir ma-
loniai pasitikti emigravusį, bet sugrį-
žusį pilietį. Tačiau grįžimas namo ne-
buvo toks malonus. „Apmaudu maty-
ti, kaip seno mąstymo, vidutinių ga-
bumų žmonės, įsitrynę į partijas ir val-
džią, dalinasi įtaka ir pinigais. Di-
džiausi idealistai ir patriotai šiais lai-
kais, manau, yra išvykę žmonės. Ta-
čiau jų Lietuvai nelabai ir reikia. Iš-
vykstančių lietuvių skaičių pakeis at-
vykstantys Sirijos gyventojai, afga-
nistaniečiai, ukrainiečiai, kinai. Bus
galima toliau dejuoti ir ieškoti kaltų”,
– su sarkastiška šypsena veide kalbė-
jo menininkas. 

Be to, dailininkas pats save laiko
nereikalingu Lietuvai žmogumi. „Žu-
vis pūva nuo galvos. Aš esu ne galva, o
greičiau kojos, kurios gali nuspręsti
vieną dieną irgi emigruoti”, – nema-
lonia savijauta Lietuvoje dalinosi Da-
rius. Tačiau nepaisant palaikymo trū-
kumo bei nuolatinio piliečių dejavimo,
menininkas vis dar nepasiduoda ir
įnirtingai investuoja Lietuvoje savo
žinojimą, sugebėjimus, energiją ir pi-
nigus. Akivaizdu, jog norint Lietuvą pa-
daryti šviesesnę, dažniau besišypsan-
čią ir pozityvesnę, būtinas jaunosios
kartos iniciatyvumas bei vyresnės kar-
tos nesipriešinimas naujoms idėjoms.

Po patirto autoįvykio dailininkas 
pradėjo rašyti romaną

D. Laumenio idėja sukurti romaną
ir apskritai rašyti gimė po įvykio, kurį
patyrė pats menininkas. Praėjusią va-
sarą važiuodamas motociklu daili-
ninkas įlėkė į bulių bandą. Teptuko ne-
begalėdamas laikyti, pradėjo rašyti.
Draugai patarė nustoti rašyti ir pradėti
kurti scenarijų romanui. Dailininkas
įsidrąsino pamėginti, tačiau suprato,
kad tas mėginimas trunka ilgiau nei du
mėnesius. 

Knyga ,,Pasiklydusi meilė” prasi-
deda žmogaus, keliaujančio mašina, at-
siminimais po autoįvykio. Jis dėlioja

Svečiai galėjo nemokamai gauti savo šaržą. Sesės dvynės (iš k.) Aida Aniulytė ir Ieva Aniu-
lytė kartu su menininku Dariumi Laumeniu. 

D. Laumenio paveikslų paroda LR generaliniame konsulate New Yorke.                                                    Jovitos Beliak-Antanavičienės nuotr.
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prisiminimus, kadangi po šio įvykio ne
viską prisimena. Personažas vangiai
atsimena, kas jis yra, iš kur ir į kur
vyksta. Tiek pagrindiniam veikėjui,
tiek skaitytojui istorija gimsta čia pat.
Romanas vystosi prisiminimų, tarp
kurių įsipaišo nuotraukos, forma. Tai
tarsi mozaika su dideliais šuoliais,
kurią bandoma iš gabaliukų dėlioti
viso romano metu. Tai meilės nuotykis,
tai įspūdžiai iš kelionės iškyla pa-
grindinio veikėjo prisiminimuose. 

„Tikiuosi, jog knyga pavyks, bet
nesiruošiu tapti garsiu rašytoju, – po-
zityviai nusiteikęs kalbėjo menininkas.
– Kaip ir visi mokyklos laikais rašy-
davau rašinėlius, gaudavau arba pen-
kis, arba du. Gal ir ši knyga bus dvejeto
verta, – juokiasi Darius.  – Žinau, kad
pirma knyga būna nei įdomi, nei gera.
Bet galvoju, kad jūs man padėsite, – į
susirinkusius svečius LR generali-
niame konsulate kreipėsi būsimasis ra-
šytojas. Kūrybos pristatymas LR ge-
neraliniame konsulate buvo vienas iš
etapų, numatytų menininko kelionės
metu. Šios kelionės tikslas – sukaupti
kuo daugiau detalių keliaujančiam po
Ameriką knygos personažui. „Labai dė-
kingas nuostabiems konsulato dar-
buotojams už jų rūpestį ir nuoširdumą.
Smagu buvo turėti visas galimybes
profesionaliai pristatyti atsivežtą idė-
ją ir išpildyti norimą misiją”, – Lietu-
vos atstovų New Yorke svetingumu
džiaugėsi D. Laumenis. 

Romaną kuria visi

Parodoje – romano ištraukų pri-
statyme D. Laumenis ragino susirin-
kusiuosius pasidalinti mintimis, idė-
jomis, pasufleruoti siužetui galimus
pokyčius, ,,suraityti sraigę” balto po-
pieriaus lape ar tiesiog pasidalinti pri-
siminimų blykstėmis iš savo gyvenimo.
„Formą galima keisti, personažą gali-
ma pastumti ten, kur norėtumėte su juo
susitikti. Gyvenime reikia improvi-
zuoti”, – apie lankstų romano siužetą
pasakojo bei išlipti iš griežtų gyvenimo
formų ragino dailininkas. „Scenari-
jus yra sukurtas, telieka jį tęsti ir pil-
dyti. Keliaujant tai geriausiai sekasi”,
– apie kelionių naudą kūrybai kalbėjo
D. Laumenis. Lankydamasis lietuvių
bendruomenėse Amerikoje ir Europo-
je jis įtraukia žmones į užsiėmimus, o
dalyvių sukurti piešiniai sudarys bū-
simos knygos dalį. „Piešiniai reika-
lingi būsimo romano skyrių iliustra-
vimui bei turinio atmosferai sukurti”,
– apie idėją pasakojo D. Laumenis. 

Bendraudamas su Amerikos lie-

tuviais menininkas pastebėjo, kaip ir
kodėl tampa svarbus lietuviškas iden-
titetas, kalba, kultūrinių šaknų išsau-
gojimas. „Didelę pagarbą jaučiu ma-
tydamas, kaip pasišventusiai tėveliai
ir mokytojai dirba su jaunąja lietuvių
karta šeštadieninėse mokyklose. Jie
šventieji – tiek meilės, laiko ir jausmų
tam įdeda”, – patriotizmu bei pastan-
gomis puoselėti lietuviškumą džiaugėsi
svečias. 

New Yorkas – kaip uraganas

Viešnagė New Yorke menininkui
tapo naudinga patirtimi bei naujų idė-
jų šaltiniu. „New Yorkas žavi infor-
macijos ir įspūdžių gausa. Jis kaip
uraganas”, – savo įspūdžiais pradėjo da-
lintis D. Laumenis. Menininkas vie-
nareikšmiai sutinka, kad New Yorkas
yra tas miestas, kuris įkvepia kurti. ,,Ar
jame patogu kurti? Nežinau. Ar jame
sugebėčiau kurti? Nežinau. Ar jį no-
rėčiau nustebinti? Taip. Kaip? Dar ne-
žinau. Bet noriu pamėginti”, – apie
ketinimą grįžti į New Yorką pasakojo
menininkas. Tačiau tuoj pat Darius
savo šviesius įspūdžius apie didmiestį
apgaubė keistu nusivylimu: ,,Trys, ke-
turios dienos, kurias praleidau New
Yorke ir jo prieigose, buvo per inten-
syvios. Atvykau čia su tikslu patirti ir
sukaupti šviežių įspūdžių rašomai kny-
gai. Visko patyriau vienu metu ir per
daug, ir nepakankamai. Turėjau drau-
gų ratą, kurie padėjo man nardyti šio
didmiesčio gatvėmis ir todėl buvo net
per daug komfortabilu – viskuo buvo
pasirūpinta. Nusivylimas, jei taip ga-
lima sakyti, ir buvo tas, kad nebuvau iš-
mestas į New Yorko gatvę kaip šiukšlė,
kuri pasimeta ir skraido nežinomais ke-
liais. Tikiuosi sugrįžti ir praturtinti
savo asmeninius potyrius kiek vėliau”. 

Vis dėlto, ar sunku būti meninin-
ku? Ne, būti menininku nėra sunku, jei-
gu menininko sąvoką šiek tiek išplės-
tume. Pasak D. Laumenio, „moksli-
ninkas, dirbantis su skaičiais, chemi-
niais elementais ar mokinių klase, irgi
yra menininkas. Daktarui, juokinan-
čiam pacientą prieš mirtį, mokytojui,
nerašančiam blogo pažymio beviltiš-
kam mokiniui, žvejui, paleidžiančiam
žuvį atgal į ežerą, irgi priskirčiau me-
nininko etiketę, nes jis jau improvi-
zuoja, ieško originalaus sprendimo. O
tai ir yra menininko funkcija – ieško-
ti, kaip nustebinti aplinkinius ir kaip
pačiam pasidžiaugti, kad jam tai pa-
vyko. Visi mes turime savų receptų mei-
lės ir laimės paieškai, tik ne visi save
menininkais vadiname”.

LR generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius padėkojo menininkui Dariui Laumeniui
už parodą bei kuriamo romano ,,Pasiklydusi meilė” ištraukų iš rankraščio pristatymą. 

„Lietuvių mokykla Vašingtone” – ką tik pirmųjų mokslo metų pabaigos sulaukusi
lituanistinė mokykla, įsikūrusi netoli JAV sostinės. Aukštus ugdymo reikala-
vimus išsikėlusi mokykla – pirmoji užsienyje, išreiškusi susidomėjimą naudotis
lietuvių sukurtu produktu – ,,Tamo” elektroniniu (e.) dienynu bei elektroninėmis
pratybomis EMA.

2015m. liepą įkurta „Lietuvių mokykla Vašingtone” padeda į Lietuvą
planuojantiems grįžti vaikams pasiruošti mokslams lietuviškose

bendrojo lavinimo mokyklose. Šiuo metu lituanistinėje mokykloje mokosi 35
mokiniai nuo 4 iki 16 metų, kurių žinių lygis yra labai skirtingas. Būtent to-
dėl mokymosi diferencijavimo klausimas yra svarbus. 

Mokykloje stipri akademinė lietuvių kalbos ir kultūros programa, vai-
kų individualus kalbėjimo lygis nuolat vertinamas, todėl  „Lietuvių mokykla
Vašingtone” kreipėsi į ,,Tamo” kūrėjus dėl galimybės naudotis e. dienynu bei
EMA elektroninėmis pratybomis.

„Ieškant sprendimų, kaip geriau motyvuoti vaikus mokytis gimtosios kal-
bos, o pamokas organizuoti remiantis diferencijavimo principais, atsigręžėme
į Lietuvos ugdymo priemonių kūrėjus, – sakė Ilona Verbušaitienė, „Lietuvių
mokyklos Vašingtone” direktorė. – Šiais mokslo metais mokiniai turėjo ga-
limybę naudotis elektroninėmis pratybomis. Atrodo, kad radome tai, ko rei-
kia, – diferencijuotas ir individualizuotas užduotis.”

Mokyklos direktorės teigimu, mokiniams, kurie lietuvių kalbą mokosi
kaip antrąją kalbą, nėra lengva atlikti visas pratybų užduotis, kadangi mo-
kykloje mokosi tik 33 šeštadienius per metus, nuosekliai mokytis gramati-
kos taip, kaip mokosi mokiniai Lietuvoje,  nėra galimybės. Tačiau e. praty-
bose mokiniai gali rasti įvairaus lygio užduočių, gali pereiti nuo lengvesnių
prie sunkesnių, o tai – labai didelis privalumas.

„Tamo grupės” direktoriaus Algirdo Baltaduonio teigimu, lituanistinis švie-
timas itin aktualus išeiviams, siekiantiems neprarasti ryšio su Lietuva.

„Specialistai pastebi, jog vien tik gerų ir pasišventusių mokytojų nepa-
kanka. Ne mažiau rimta problema – nepritaikytos mokymosi programos bei
priemonės, motyvacijos stoka mokytis gimtosios kalbos. Būtent šiuos iššū-
kius geriausiai spręsti padeda inovatyvios, mūsų sukurtos mokymosi prie-
monės. Jos tinka skirtingo amžiaus vaikų grupėms, turinčioms netolygų pa-
siruošimą ir norinčioms tobulinti lietuvių kalbos žinias”, – kalbėjo A. Bal-
taduonis.

„Bendradarbiavimas su „Tamo grupe” suteikia mums galimybių mo-
derniai mokytis gimtosios kalbos, būti novatariškais ir individualizuoti lie-
tuvių kalbos mokymosi procesą. Tikime, kad ‘Lietuvių mokyklos Vašingto-
ne’ patirtis padės visai lituanistinių mokyklų bendruomenei JAV”, – teigė mo-
kyklos valdybos pirmininkė Aistė Gulla.

Daugiau informacijos el. paštu malvina@tamo.lt  (Malvina Majauskai-
tė) arba el. paštu egle.derkintyte@lithuanianschool.org (Eglė Derkintytė)

„Lietuvių mokyklos 
Vašingtone” info

Lietuvių sukurtos ugdymo 
priemonės įvertintos už Atlanto

Nors pavasario saulutė nelabai šildė ir vėjas pūtė iš šiaurės, Velykų
Bobutė ir Kiškutis laukė į  Cleve lando lietuvių kultūrinius dar želius
(CLKD) atvykstančių Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos vaikučių

atšvęsti Atve lykį.   Vaikai ieškojo  saldainių  pripildytų kiaušinių, susitiko
ne tik  su Velykų Bobute ir Kiškučiu, bet ir  gavo dovanėlių.  Visi džiaugėsi
su rink tomis gėrybėmis ir gardžiavosi mėgiama  pica.  Po to linksmi auto -
busu sugrįžo į mokyklą.

Tai buvo pradžia  visos eilės šių metų švenčių ir paminėjimų CLKD.
Didžiausia šventė bus Cle ve lan do kultūrinių darželių šimto metų bei Cleve-
lando lietuvių kul tūrinių darželių aštuoniasdešimties metų įkūrimo
sukaktys.

CLKD  komitetas dėkoja mokyklos direktorei  Astai Slechticovai,  o taip
pat ,,Plėtros” fondui už finansinę paramą organizuojant šį renginį.

CLKD komiteto info ir nuotr.

Atvelykio išvyka į Rockefeller Parką
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SKAUT YBĖS  KELIAS

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

Šiemet kovo mėn. sukako 130 metų, kai
Šiaulių apskrityje, Joniškyje, gimė gar-
si lietuvių rašytoja, visuomenės veikė-
ja, literatūros ir meno kritikė, drama-
turgė, poetė, vertėja, skaučių vadė ir pe-
dagogė Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė
(1886–1958). Šiandien prisiminkime ją
kaip vyriausiąją skaučių vadovę.

1930m. spalio 1 d. LSS pereina
Švietimo ministerijos glo-

bon. Skautų šefu tampa Antanas Sme-
tona. Sąjun ga pertvarkoma į Broliją ir
Seseriją. Seserijos vadės pareigoms
buvo pakviesta s. Sofija Kymantaitė-
Čiurlionienė (šiose pareigose ji išbuvo
iki 1936 m.). Tų pačių metų rudenį
studentės skautės sudarė savo atskirą
draugovę, kurią pavadino Studenčių
skaučių draugove. 1933 m. LSS įstoja į
Tarptautinį skautų biurą.

Būdama įvairiapusė asmenybė So-
fija Kymantaitė-Čiurlionienė Skaučių
seserijoje paliko gilų pėdsaką. Jos au-
toriteto įtakoje Skaučių sąjūdis, iki
tol buvęs Skautų brolijos šešėlyje, iš-
augo ir pasiruošė savarankiškai veik-
lai. Ne be jos įtakos skautės taip gražiai
pasirodė 1933 m. Skautų sąskrydyje Pa-
langos pušynuose. Tai buvo įsimintinas
įvykis Lietuvos skautijos istorijoje,
nes 1933 m. rugpjūčio 17 d. į Lietuvą at-
vyko pats skautų įkūrėjas lordas R. Ba-
den-Powell su žmona, skaučių globėja
Olave ir 650 anglų skautų vadų ir skau-
čių vadovių. Svečiams priimti Palangos
pušyne buvo surengtas Lietuvos skau-
tų (-čių) sąskrydis. 

S. Čiurlionienei vadovaujant buvo
puikiai surengta ir Antroji tautinė
stovykla Pažaislio šiluos.

Sofiją Kymantaitę-Čiurlionienę su
pasididžiavimu prisimena biržiečiai, –
kai 1932 m. Biržų skautai pastatė bur-
laivį „Pilėnas”, jo pakrikštyti atvyko ne
bet kas, o garsioji dailininko Mikalo-
jaus Konstantino Čiurliono žmona, ra-
šytoja, visuomenės veikėja, literatūros
ir meno kritikė, dramaturgė, poetė, ver-
tėja ir vyriausioji Lietuvos skaučių
vadė Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė.

* * *
Sofija Kymantaitė gimė bežemio

bajoro šeimoje. Tėvas Leonas Kyman-
tas buvo puikus pasakorius, mėgęs
tautosaką, mokėjęs kalbų, išsilavinęs
žmogus, motina Elžbieta Jarulaitytė-
Kymantienė mėgo dainuoti. Tikėtina,
kad tėvų meninė prigimtis didelės įta-
kos turėjo dukters charakteriui ir po-
linkiams. 1893 m. šeima persikelia į Ku-
lius (Kretingos apskritis), pas kleboną
Vincentą Jarulaitį (motinos brolį). Kle-
bonas pasiūlė svainiui ūkininkauti
klebonijos ūkyje, mama padėjo šeimi-
ninkauti klebonijoje. Dėdė kunigas
Sofiją leido mokytis privačiai, vėliau ji
mokėsi Palangos pradžios mokykloje
mergaitėms. Čia jaunas kunigas Juozas
Tumas-Vaižgantas tampa dvylikametės
mergaitės, jau gerai mokančios skaityti
ir rašyti lenkiškai, truputį rusiškai, pir-
muoju lietuvių kalbos mokytoju. To-
liau Sofija Kymantaitė mokėsi Peter-
burgo Šv. Kotrynos gimnazijoje, o 1904
m. baigė Rygos realinę gimnaziją.
1904–1907 m. studijavo Krokuvos aukš-
tuosiuose Baraneckio kursuose ir Kro-

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė – skaučių vadovė

kuvos universitete mediciną, vėliau –
filosofiją bei literatūrą.

1907 m. S. Kymantaitė iš Krokuvos
grįžo į Lietuvą ir įsijungė į Vilniaus lie-
tuvių kultūrinį gyvenimą. Pradėjo
dirbti „Vilties” redakcijoje, buvo aktyvi
visuomeninio moterų sąjūdžio dalyvė,
ji dalyvavo pirmajame Lietuvos mote-
rų suvažiavime Kaune ir jame skaitė
pranešimą. Vilniuje per pirmosios lie-
tuvių dailės parodos atidarymą S. Ky-
mantaitė pirmą kartą pamatė savo bū-
simą vyrą – kompozitorių ir dailinin-
ką Mikalojų Konstantiną Čiurlionį
(1875–1911). Po metų antrą kartą jie su-
sitiko Vinco Kudirkos 50-mečio minė-
jime, kur ji skaitė pranešimą apie
„Tautiškos giesmės” autorių, o M. K.
Čiurlionis skambino pianinu jo kūri-
nius. Sofija tampa M. K. Čiurlionio lie-
tuvių kalbos mokytoja. 1909 m. sausio
1 d. Šateikių bažnyčioje S. Kymantai-
tė ir M. K. Čiurlionis susituokė. 

Po vyro mirties 1911 metais S. Ky-
mantaitė-Čiurlionienė su dukra Da-
nute apsigyveno Kaune. Prasidėjo nau-
jas ir nelengvas gyvenimo etapas. Dvi-
dešimt penkerių metų jauna moteris
buvo priversta sau ir savo dukrytei ieš-
koti gyvenimo šaltinio. Netrukus gavo
mokytojos vietą lietuvių švietimo drau-
gijos „Saulė” įkurtuose mokytojų kur-
suose, kur pradėjo dėstyti lietuvių kal-
bą ir literatūrą. Kaip liudija jos moki-
niai, tai buvusi nuostabi mokytoja,
skatinusi savo mokinius pajusti gim-
tosios lietuvių kalbos turtingumą, vaiz-
dingumą, grožį ir skambesį bei žodžio
galią. Iki gyvenimo pabaigos ji nenu-
traukė pedagoginės veiklos. Matydama,
kad mokyklinei scenai trūksta kūrinių,
pati ėmė juos rašyti. Taip ji tapo vaikų
teatro pradininke. Tuo metu labai trū-
ko vadovėlių lietuvių kalba. S. Ky-
mantaitė-Čiurlionienė parengė ir iš-
leido lietuvių literatūros vadovėlių
ciklą, rašė straipsnius. Nuo 1930 m. Vy-
tauto Didžiojo universitete Humani-
tarinių mokslų fakultete skaitė lietuvių
kalbos kursą. Kurį laiką dėstė lietuvių
kalbą Valstybės teatro Vaidybos mo-
kykloje. 

S. Kymantaitė-Čiurlionienė buvo
labai išsilavinusi moteris, mokėjo len-
kų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbas.
1935 m. Vytauto Didžiojo universitetas
ją pasiuntė į Vakarų Europą pasižiūrėti
ir susipažinti su gimtosios kalbos ir li-
teratūros mokymu tų šalių mokyklose.

Šalia intensyvios pedagoginės

veiklos S. Kymantaitė-Čiurlionienė ak-
tyviai dalyvavo ir visuomeniniame
gyvenime. Ji buvo vienintelė lietuvė
moteris, dalyvavusi Lietuvos Vyriau-
sybės delegacijoje Tautų Sąjungoje.
Tautų Sąjungos posėdžiuose dalyvavo
1929–1931 ir 1935–1938 metais. Dalyva-
vo tarptautiniuose moterų suvažiavi-
muose. S. Kymantaitės-Čiurlionienės
namuose Žemaičių gatvėje vykdavo
garsieji kalbos šeštadieniai, dar vadi-
nami Čiurlionienės šeštadieniais, kur
susiburdavo poetai, rašytojai, literatai,
lituanistai. Iš tų Čiurlionienės šešta-
dienių išaugo žurnalas „Gimtoji kalba”
(1933–1941), kurį 1933–1934 m. redaga-
vo pati S. Kymantaitė-Čiurlionienė.

Reikšmingiausią jos kūrybos dalį
sudaro dramaturgija. Paminėtini kū-

riniai: satyrinė komedija „Pinigėliai”
(1918), komedijos „Vilos puošmena”
(1932), „Didžioji mugė” (1939), dramos
„Kuprotas oželis” (1919), „Aušros sū-
nūs” (1923), apysaka „Šventmarė”
(1937), poemos „Giria žalioji”, „Mūsų
jauja”, „Vaiva” (1918), pjesė-pasaka
„Dvylika brolių, juodvarniais laks-
tančių” (1931) ir kiti.

Už nuopelnus Lietuvai S. Kyman-
taitė-Čiurlionienė 1927 m. apdovanota
Vyties kryžiaus 2-os rūšies 3-iojo laips-
nio ordinu.

Pagal jubiliejinį Jūratės Jagminienės, Lie-
tuvos švietimo istorijos muziejaus muziejinin-

kės, ir kt. autorių straipsnius 
parengė A. Škiudaitė

Pavyzdingas skautas
MARYTĖ KRIAUČIŪNIENĖ

Gegužės mėnesį kartu su de-
šimčia kitų skautų Aldas
Kriaučiūnas išdidžiai priė-

mė Joliet vyskupijos medalį „Ad Al-
tare Dei”. Ši programa skirta padėti
katalikams skautams augti jų dva-
sinėje patirtyje su Dievu ir gyven-
ti pagal katalikų tikėjimą. Praėjusį
rugsėjį šioje programoje pradėjo
dalyvauti skautai 8-tos ir 52-os Ame-
rikos skautų (Boys Scouts of  Ame-
rica) draugovių. Per tuos aštuonis
mėnesius skautai dalyvavo specia-
liose sueigose, paslaugos valandė-
lėse ir lankė susikaupimo užsiėmi-
mus. Daug ko šiems skautams rei-
kėjo išmokti, taip pat kurti įvairias
religines užduotis. 

Pirmasis „Ad Altare Dei” me-
dalis buvo įteiktas 1926 m.

Brolis Aldas taip pat skautau-
ja su ,,Lituanicos” tuntu Lemonte.

Aldas Kriaučiūnas, pelnęs „Ad Altare Dei”
medalį.         Marytės Kriaučiūnienės nuotr.

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė.
Vikimedia nuotrauka

Lietuvos skautų sąskrydžio dalyviai ant pakylos pajūryje. Viduryje stovi Sofija Čiurlionienė,
jai iš dešinės Jurgis Alekna, R. Baden-Powell, kairiau nuo S. Čiurlionienės stovi sąskrydžio
skaučių stovyklos viršininkė Elena Barščiauskaitė. 1933 m.
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Motinos dieną Čikagos jūrų gi-
liukai ir liepsnelės, bebrai,
jauniai, skautai ir skautės

bei budžiai ir vyr. skautės buriavimo
sezono atidarymo  proga 31 gatvės
uosto  prieplaukoje, prie „Lituanica”
tunto „Baltijos” burlaivio  surengė
tradicinę geguži nę.  Buvo kviečiami
dalyvauti  visi Čikagos jūrų skautai bei
skautės  kartu su tėvais. 

Žiemos metu „Baltijos” burlaivio
denio stiklo pluošto paviršius buvo
profesionaliai atnaujintas. Laivo ruošos
darbai užtruks dar vieną ar du savait-
galius, tad visi kviečiami šeštadieniais
ir sekmadieniais atvykti į talką. 

Buriavimo sueigos vyks kas sa-
vaitgalį. Registraciją vykdo draugi-
ninkai. Dalyviai įsigys buriavimo spe-
cialybę, taip pat vykdys ir kitus jūrų
skautų programos reikalavimus. Šiais
metais jūrų skautų „Bal tijai” sukanka
50 metų.

Yra tokia patarlė: „Žvirblį ir lietuvį visur su-
tiksi”. Tuo įsitikinti nutarė užsienio lietuvių
studentų klubo nariai, gegužės 14–15 dienomis

išvykę į Estiją ieškoti lietuvių pėdsakų šioje žemėje.
Ekskursija buvo ne tik pažintinė, bet ir burianti stu-
dijuoti atvykusius iš viso pasaulio lietuvių studentus.
Šioje ekskursijoje dalyvavo studentai iš Vilniaus, Kau-
no bei Alytaus aukštojo mokslo įstaigų. Už programą
ir sėkmingą kelionę buvo atsakingas Užsienio lietu-
vių studentų klubas. Klubo veiklas ir studentų kelionę
finansuoja Švietimo ir mokslo ministerija.

Kelionė prasidėjo ankstų gegužės šeštadienio
rytą. Lietuvos laukai dar snaudė ryto priebrėkšmo-
je, tačiau tolumoje galėjai įžvelgti žaliuojančias kal-
vas ir geltonuojančius rapsų laukus. Latvija mus pa-
sitiko pabudusi. Puikūs vaizdai vėrėsi keliaujant vi-
sai pagal Baltijos jūros pakrantę. Kelionės gidė Gra-
žina išsamiai pasakojo pravažiuojamųjų vietovių
istorijas, apie jų gyventojus, geopolitines sąsajas su
Lietuva. Estijos vakarinę pakrantę pasiekėme apie de-
šimtą valandą ryto. Kiek luktelėjus, keltu persikėlė-
me į pirmą salą – Muhu. Saloje veikia liaudies buities
muziejus. Jame išsamiai pasakojama salos praeitis,
pristatoma vietinių gyventojų buitis, žymūs žmonės.
Iš jos žeme supilta damba per jūrą pervažiavome į Saa-
remaa salą, kurioje, anot vietinių, auga tik „kadagiai
ir akmenys”. Prieš pasiekdami salos „sostinę” Ku-
ressaare, aplankėme Angla vėjo malūnų kalvą, kurioje
vienintelėje išlikę įspūdingi malūnai. Saaremaa sa-
los malūnai turi ypatybę – ne sparnuotą „kepurę” suk-

Čikagos jūrų skautai 
šventė Motinos dieną

Js. Viktoras Garbonkus, Sr ir js. Viktoras Garbonkus, Jr. prie „Baltijos” burlaivio. 
Viliaus Dundzilos nuotraukos 

S. Stasys Januškis, js. Viktoras Garbonkus ir
s. Dalia Januškienė mokosi nusifotogra-
fuoti („selfie”) planšetiniu telefonu. Deja, fo-
tografo specialybės reikalavimų jie dar toli
gražu neįvykdė.

Lietuvių pėdsakai Estijos žemėje

geodezinis lankas eina per visą Vidurio Europą, pa-
liesdamas ir Lietuvą. Daugiau apie tai mums pa-
aiškino kartu vykęs studentas, geologas Simonas.
Tartu miestas sužavėjo savo intelektiniu grožiu, šva-
ra ir jaunatviškumu. 

Į kelionės pabaigą nusprendėme apsilankyti
pačiame didžiausiame Baltijos šalių mokslo ir nau-
jovių  interaktyviame centre AHHAA – vietoje, kur
mokslas žaismingai susilieja su nuotykiais. Dalis eks-
ponatų yra interaktyvūs, lankytojams yra sukurta
daug galvosūkių, gali sužinoti ir pamatyti daugumos
įrenginių veikimo principus. Malonu buvo stebėti,
kaip studentai linksmai mynė dviračiu ant įtempto
lyno kaip tikri akrobatai arba specialiose kėdėse kilo
lynais į 30 metrų aukšti ir krito laisvuoju kritimu ar
pasimesdavo veidrodžių labirinte. Šis mokslo cent-
ras parodė, kad mokslas, technologijos, supanti
mus gamta kūrybiškai ir prieinamai parodyti tam-
pa lengvai suprantami kiekvienam. 

Tik vėlai vakare grįžome namo į Lietuvą. Pa-
vargę autobuse dalinomės įspūdžiais, pastebėji-
mais ir skaitėme konspektus – laukė pirmadienis ir
sesijos pradžia. Beveik visiems studentams tai buvo
pirma pažintis su Estija, jie nustebo, kiek daug yra
sąsajų su Lietuva. Už galimybę atsekti bendrus is-
torijos vingius dėkojame mūsų rėmėjams – Švietimo
ir mokslo ministerijos Užsienio lietuvių  švietimo
skyriui. 

Irena Kowalewska – Užsienio lietuvių 
švietimo centro vyr. metodininkė

ti pagal vėją, o visu korpusu pajudėti nuo savo pa-
mato ir „gaudyti vėją”. Kurassaare nustebino įspū-
dingo dydžio vyskupų pilis-tvirtovė, pastatyta XIV
amžiuje. Ji – viena geriausiai išsilaikiusių tvirtovių
Baltijos šalyse. Mus pasitikusi gidė pasakojo šioje pi-
lyje buvusią ilgą ir nelaimingą meilės istoriją. Tokią
ilgą, kad atsimename tik jos pabaigą... Pačioje pily-
je įkurtas istorinis Saaremaa salos muziejus – nuo
pamatų statybos iki šių dienų, neišskiriant ir tary-
binio laikotarpio su socializmo vadų portretais bei
pirmaujančiais žvejybos tarybiniais ūkiais. Prieš
grįžtant į Estijos žemyninę dalį, aplankėme Kaali me-
teorito kraterį – didžiausią iš kraterių bei vienintelį
išlikusį tokio pobūdžio reiškinį Europoje. Vakarėjant
keltas mus perkelia iš salos ir dar geroką kelio at-
karpą važiuojame iki nakvynės vietos. Norisi sku-
bėti, nes prasideda Eurovizijos dainų konkurso fi-
nalas. Susirinkę į vieną svetingiausių kambarių hos-
telyje, studentai iki pat galo stebėjo šį konkursą. Sma-
gu, kad Lietuvos atstovas pasirodė puikiai.

Vaiskus sekmadienio rytas pažadina visus
– pirmyn į Tartu. Švediškai ir vokiškai jis vadintas
Dorpat, sutrumpinus viduramžių estišką pavadini-
mą Tarbatu. Tai miestas, kurio universitetas tik še-
šeriais metais „jaunesnis” už Vilniaus universitetą,
bet čia lietuvių pėdsakai matomi ryškiai. Dėl pro-
fesorių ir studentų dalyvavimo 1831 metų sukilime,
caro Nikolajaus I įsakymu uždarius Vilniaus uni-
versitetą, nuo 1832 iki 1919 metų būtent Tartu uni-
versitete mokėsi Lietuvos gydytojai, vaistininkai, tei-

sininkai, teologai, geog-
rafai, biologai. Anot prof.
A. Tylos monografijos
„Lietuviai ir Lietuvos
jaunimas Tartu univer-
sitete 1802–1918 metais”,
čia mokėsi per 500 stu-
dentų. Žymiausi jų: Pet-
ras Avižonis, Ipolitas
Jundzilas, Jonas Biliū-
nas, Jurgis Žilinskas,
Vladas Lašas, Vladas
Kuzma. Abu pastarieji
buvo išrinkti Lietuvos
mokslų akademijos aka-
demikais. Lydimi mūsų
gidės Gražinos pakilome
į Universiteto kalvą, ap-
žiūrėjome senąją kated-
rą, kurioje įsikūrusi uni-
versiteto biblioteka, su-
stojome prie Struvės pa-
minklo. Tartu universi-
teto profesoriaus Stru-
vės vardu pavadintas

Visi ekskursijos dalyviai prie Tartų katedros griuvėsių, šalia dabartinio Tartu universite-
to istorijos muziejaus.                                         Užsienio lietuvių studentų klubo nuotraukos

Saaremaa saloje esantys vėjo malūnai.
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VERSLO N AUJIENOS

Didžiausia orlaivių nuomos, val-
dymo ir prekybos bendrovė Rytų Eu-
ropoje AB „AviaAM Leasing” pasirašė
bendros komercinių orlaivių nuomos
įmonės steigimo sutartį su Kinijos He-
nano provincijos civilinės aviacijos
vystymo ir investicijų bendrove HNCA.
Planuojama, kad naujai steigiama įmo-
nė valdys modernų „Boeing 737” ir
„Airbus A320” lėktuvų parką, kurio ver-
tė – iki 900 mln. JAV dolerių.

Pasak „AviaAM Leasing”, Kinija,
kartu su kitomis Azijos valstybėmis,
šiais laikais yra pagrindinis pasaulinės
aviacijos variklis.

Bendros lietuvių ir kinų įmonės
veikla bus orientuota į naujų ir jau
eksploatuotų „Boeing 737 Next Gene-
ration” ir „Airbus A320” lėktuvų trum-
palaikę ir ilgalaikę nuomą. 

Šiandien visame pasaulyje skraido
per 20 000 komercinių lėktuvų.

„Boeing” ir „Airbus” lėktuvų gamin-
tojai prognozuoja, kad per artimiausius
20 metų prireiks papildomų 38 tūkst. or-
laivių, kurių bendra vertė sieks 5,5 tri-
lijono JAV dolerių.

Atsižvelgiant į tai, kad vieno nau-
jo lėktuvo kaina svyruoja nuo 50 iki ke-
lių šimtų milijonų JAV dolerių, pri-
klausomai nuo modelio, jau šiandien
per 40 proc. oro linijų eksploatuojamų
orlaivių yra naudojami pagal lizingo su-
tartis.

Kai kuriems vežėjams papildomi
lėktuvas reikalingi tik vasaros sezonui
arba šventiniam laikotarpiui. Pirkti
papildomą lėktuvą trumpalaikiam nau-
dojimui neapsimoka, tad vis daugiau
oro vežėjų pasinaudoja orlaivių nuoma.
Paklausa tokioms paslaugoms auga vi-
same pasaulyje, bet daugiausiai – Azi-
joje.

TV3.lt

JAV technologijų milžinės „Ap-
ple” generalinis direktorius Tim Cook
pripažino, kad bendrovės gaminamų iš-
maniųjų telefonų „iPhone” kaina už

Jungtinių Valstijų ribų yra užkelta.
Korporacija gali peržiūrėti savo kainų
politiką užsienio rinkose.

Bzn.lt

Lietuvoje labiausiai mėgs-
tami globalūs prekės ženklai –
„Google” bei „Facebook”. Greta
jų į mėgstamiausių prekės ženk-
lų trejetuką patenka ir Baltijos
šalyse veikiantis prekybos tink-
las „Maxima”. Tyrimą atlikusi
rinkos tyrimų ir konsultacijų
įmonė pažymi, kad 4 iš 10 į po-
puliariausiųjų dešimtuką pa-
tekusių prekės ženklų Lietuvo-
je – išskirtinai internetinės bendrovės.

Apklausos duomenimis, geriau-
siai vertinami prekės ženklai Lietuvo-
je, lyginant su praėjusiais metais, iš-
laikė savo populiarumą. Populiariau-
sias prekės ženklas Lietuvoje – „Goog-
le” – šiemet ir praėjusiais metais išliko
pirmoje  vietoje. Didžiausią šuolį – iš 5-
os  vietos į 2-ą, padarė „Facebook”, o
„Maxima” iš 2-osios vietos 2015 m.
smuktelėjo į 3-iąją. 

Pasak tyrėjų „Google”, „Facebook”,
„Swedbank” ir „Maxima” buvo pripa-
žinti mėgstamiausiais prekių ženklais
visose trijose Baltijos šalyse. 

Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje į
mėgstamiausių prekės ženklų sąrašus
pateko bent po vieną prekės ženklą iš
bankų, prekybos, telekomunikacijų
sektorių, taip pat po kelias internetines
bendroves.

,,Verslo žinios”

Kinijos  vyriausybė  planuoja per
ateinančius penkerius metus tris kar-
tus padidinti savo išlaidas turizmo sri-
tyje. Nurodoma, kad iki 2020 metų iš-
laidos šioje sferoje turi pasiekti 3 mlrd.
juanių (apie 460 mlrd. JAV dolerių).

Kinijos turizmo valdybos vadovas
Li  Jinzao pareiškė, kad 2015 metų duo-
menimis Kinijos valdžia turizmo sek-
toriaus plėtrai skyrė daugiau kaip 1
mlrd. juanių, t. y. metinis finansavimo
apimčių augimas siekė 42 proc. 

L. Jinzao teigia, kad jo institucijos
vertinimu, į užsienį išvykstančių kinų

turistų skaičius per artimiausius pen-
kerius metus turėtų išaugti iki 600
mln. asmenų. Anot jo, viena iš išvyks-
tamojo turizmo prioritetų krypčių tam-
pa valstybės, esančios „Šilko kelio”
projekto juostoje.

Kaip nurodė L. Jinzao, per arti-
miausius penkerius metus Kinija į šias
šalis planuoja nukreipti maždaug 150
mln. turistų. Šių asmenų išlaidos (ša-
lyse) pasieks maždaug 200 mlrd. JAV do-
lerių.

ELTA

Vieno iš didžiausių pasaulio ban-
kų, „Deutsche Bank”, analitikai įvar-
dino „pigiausią” pasaulio valiutą –
zlotą. Analitikų vertinimu, Lenkijos
valiuta nepakankamai įvertinta maž-
daug 10 procentų.

Lenkijos ekonomika pirmąjį metų
ketvirtį ūgtelėjo 3 proc., lyginant su tuo
pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Ir
nors šis rodiklis yra prasčiausias per
daugiau nei dvejus metus, ekonomistai
tiki ekonomine Lenkijos pažanga.
„Deutsche Bank” nuomone, Lenkijos
makroekonominės prognozės išlieka

stabilios, analitikai atkreipia dėmesį į
aukštą verslo aktyvumą pramoniniame
šalies sektoriuje, atlyginimų augimą.

Antroje vietoje nepakankamai
įvertintų valiutų sąraše atsidūrė Ja-
ponijos jena, trečioje – Švedijos krona,
ketvirtoje – Vengrijos forintas ir Pie-
tų Afrikos randas.

Brangiausia valiuta pripažintas
Honkongo doleris, antrą vietą užima
Australijos doleris, trečią – Kinijos
juanis, ketvirtą – Singapūro doleris ir
Šveicarijos frankas.

ELTA

Įvardino pigiausią valiutą pasaulyje

Lietuviai ir kinai steigia didžiulę įmonę

„Apple” gali sumažinti kainas 

Išrinkti mėgstamiausi prekių ženklai 

Kinija didins išlaidas turizmui

Nuo šių metų balandžio 15 dienos
Lietuvoje sumažėjo dar vienu
banku, kuriame fiziniams as-

menims buvo galima išgryninti ame-
rikietiškų bankų čekius doleriais. Šios
operacijos nebevykdo jau ir „Swed-
bank”. 

Štai ką į „Draugo” užklausą  atsakė
„Swedbank” konsultacijų centro srities va-
dovė Audronė Tirevičienė:

Informuojame, kad bankas nuo š.
m. balandžio 15 d. nebeteikia čekių ap-
mokėjimo ir pardavimo paslaugos JAV
doleriais, nes bankas turi teisę viena-
šališkai nuspręst, kokias paslaugas
teikti, o kokių teikimo atsisakyti. Apie
tai informacija paskelbta viešai.

Bankas šį sprendimą priėmė todėl,
kad bankas korespondentas „Deutsche
Bank Company Americas” taip pat ne-
beteikia čekių apmokėjimo ir pardavi-
mo paslaugos JAV doleriais. 

Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta
aukščiau, dėl šios paslaugos suteikimo
Jūs galite kreiptis į kitą paslaugų tie-
kėją. 

Ne vienam šio banko klientui tai
buvo akibrokštas, nes skirtingai nuo  A.
Tirevičienės teigimo, informacija apie
tai nebuvo paskelbta viešai. Tiksliau sa-
kant, ji buvo paskelbta,  bet ne iš anks-
to, o tik kilus triukšmui. Be to,  šią žinią
,,Swedbank” paskelbė vien tik savo
tinklalapyje – jokios informacijos vie-
šesnėse  erdvėse nebuvo.  Negana to,
banko darbuotojos ne vien tik Vilniuje,
bet ir (mūsų turimomis žiniomis) ki-
tuose miestuose aiškino, jog šios pa-
slaugos atsisakyta esą „Lietuvos banko”
nurodymu. Todėl galima suabejoti A. Ti-
revičienės žodžiais iš to paties atsaky-
mo „Draugui”, kad ... Mūsų žiniomis,
banko darbuotoja klientų aptarnavimo
padalinyje šios paslaugos tiekimo banke
nutraukimą pakomentavo nurodydama
tik tai, kad banke galioja nauja tvarka.
Atsiprašome jeigu Jums susidarė įspūdis,
jog naują tvarką nustatė ,,Lietuvos ban-
kas”, o ne „Swedbank”, AB.

Nežinia, kaip klientui galėjo susi-
daryti kitoks įspūdis, jeigu „Swed-

bank” darbuotojos visos kaip viena aiš-
kina, jog tai – „Lietuvos banko” nuro-
dymu”...

Paaiškinimo kreipėmės į ,,Lietu-
vos banką”.

Atsakė Jekaterina Govina, Lietuvos
banko Finansinių paslaugų priežiūros sky-
riaus vyriausioji juriskonsultė:

Lietuvos bankas nėra išleidęs pri-
valomų nurodymų komerciniams ban-
kams dėl Jungtinėse Amerikos Valsti-
jose (JAV) išduotų čekių inkasavimo (iš-
gryninimo) ir neturi teisės nurodyti ko-
merciniams bankams teikti užsienyje iš-
duotų čekių inkasavimo paslaugą. To-
kių čekių išgryninimo paslauga yra
teikiama išimtinai komercinio banko
sprendimu.  

Sprendimai žmonėms, kuriems rei-
kalinga tokia paslauga, tokiu atveju ga-
lėtų būti keli – dėl čekio inkasavimo pa-
slaugos kreiptis į kitus Lietuvoje vei-
kiančius komercinius bankus (mūsų
žiniomis vienas iš didžiųjų komerci-
nių bankų šiuo metu teikia čekių iš-
gryninimo paslaugą). 

Kitas galimas sprendimas – inka-
suoti JAV išduotą čekį JAV bankuose, o
lėšas į Lietuvą persiųsti kitais būdais
(pvz., atliekant mokėjimo pavedimą iš
JAV į gavėjo mokėjimo sąskaitą Lietu-
voje). 

Be abejo, tai gali sukelti nepatogu-
mų, tačiau, kaip jau minėjau, apie tai,
kokias paslaugas teikti klientams,
sprendžia patys komerciniai bankai. 

Apskambinus visų  didesnių ir
mažesnių bankų atstovybes paaiškė jo,
kad išgryninti banko čekius USD do-
leriais fiziniams asmenims galimybių
liko labai nedaug – juos inkasuoja tik
du bankai: SEB bankas ir „Danske
bankas”. Tačiau ar vieną dieną ir jie
neatsisakys šios paslaugos, abiejų ban-
kų atstovai atsakyti negalėjo. Bet jų
klausant „tarp eilučių” – tai neturėtų
būti kaip perkūnas iš giedro dangaus.     

P.S. Abiejų čia pateiktų banko at-
stovų atsakymų kalba netaisyta. 

„Draugo” info

Naudinga žinoti –
vargai su banko čekiais Lietuvoje

Euro ir kitų valiutų santykiai (2016 metų gegužės 25 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,89 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,64 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,30 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,60 €

Tim Cook. Godfatherpolitics nuotr.

„Google” ženklas – vienas žinomiausių. EPA nuotr.
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VILNIUS
A NEW DESTINATION
WHERE LIFE SCIENCE
TRENDSETTERS MEET
The largest life science event in the
Baltics and Nordic region

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

� Age-related diseases

� Regenerative medicine

� Technology transfer

� Preclinical and clinical trials

� Bio-banking

� Medical devices 

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

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

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

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

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

LIETUVA LAUKIA JŪSŲ!
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Kurs modernų atgrasymo planą 
Vilnius (LRT.lt) – Varšu-

voje liepą vyksiančio NATO
viršūnių susitikimo metu tu-
rėtų būti pasinaudota iki šiol
sąjungininkų sukaupta ben-
dradarbiavimo patirtimi Bal-
tijos šalyse ir nuspręsta, kaip
sukurti modernų NATO at-
grasymo planą. Taip sako Jung-
tinės Karalystės ambasadorė
Lietuvoje Claire Lawrence.

Praeitą savaitę Klaipėdoje
viešėjo Didžiosios Britanijos
Karališkojo jūrų laivyno fre-
gata „HMS Iron Duke”. Šis dau-
giafunkcinis karo laivas vykdė NATO
misiją Baltijos jūroje ir dalyvavo mo-
komosiose pratybose su Lietuvos lai-
vynu. Tai didžiausias kada nors į Klai-
pėdą įplaukęs britų karinis laivas.

Nors tai ne pirmas Jungtinės Ka-
ralystės laivo vizitas Lietuvoje, amba-
sadorė jį vadina išskirtiniu. „Mano po-
žiūriu, šis vizitas siunčia tikrai stiprų

signalą apie mūsų požiūrį į Baltijos
valstybių saugumą bei mūsų dalyva-
vimą NATO operacijose ir pratybo-
se”, – sakė ambasadorė.

„Mes esame ir toliau pasiryžę tęs-
ti savo įsipareigojimus Baltijos šalims
per NATO. Lauksime to ir iš NATO vir-
šūnių susitikimo”, – tikino C. Law-
rence.

Vilnius (KAM.lt) – Birželį Baltijos
šalyse vyks didelio masto NATO praty-
bos „Saber Strike 2016” („Kardo kirtis
2016”), kuriose dalyvaus apie 10 tūkst.
karių iš 13 Aljanso ir partnerių valsty-
bių. Šias pratybas organizuoja Jungti-
nių Valstijų Sausumos pajėgos Europoje.

Jos prasidės gegužės 27 dieną JAV
Sausumos pajėgų rengiamu perdislo-
kavimu „Dragoon Ride II” („Dragūnų
žygis II”). Jo metu apie 1 tūkst. JAV ka-
rių su 400 kovinės technikos priemo-

nėmis dviem maršrutais bus perdis-
lokuojami iš Vokietijos į Estiją, pake-
liui sustodami Čekijoje, Lenkijoje, Lie-
tuvoje ir Latvijoje.

Lietuvoje rengiama pratybų „Sa-
ber Strike 2016” dalis – tarptautinės
lauko taktinės pratybos „Geležinis
Vilkas 2016”. Iš viso Lietuvoje iki bir-
želio 13 dienos treniruosis daugiau
nei 5 tūkst. karių iš 7 NATO šalių.

Pratybos „Saber Strike 2016” ren-
giamos šeštus metus iš eilės.

Vilnius (ELTA) – 16 Lietuvoje ak-
redituotų užsienio valstybių gynybos
atašė susipažįsta su atnaujinta Lietuvos
karine strategija ir pradėjo pažintinį
turą po Lietuvos karinius objektus.

Kasmet vykstantys užsienio gy-
nybos atašė turai yra skirti supažin-

dinti užsienio gynybos atašė su Lie-
tuvos kariuomenės vienetais, jų plėtra.
Turai organizuojami siekiant stiprin-
ti tarptautinį bendradarbiavimą.

Lietuvoje iš viso yra akredituoti 29
užsienio šalių gynybos atašė, 11 iš jų re-
ziduoja Vilniuje. 

Vilnius (LRS.lt) – Seimo narys
Kęstutis Masiulis prašo užsienio rei-
kalų ministro Lino Linkevičiaus orga-
nizuoti pagalbą Venesuelos lietuviams,
norintiems persikelti gyventi į Lietuvą.

„Gyventojų kasmet Lietuvoje ma-
žėja, o Vyriausybė nesiima jokių pa-
stangų tai pakeisti. Izraelis, JAV, Airija
ir kitos šalys turi specialias programas,
kuriomis pritraukia norimus gyven-
tojus. Pirmas Lietuvos bandymas irgi
turėti panašią programą buvo sėk-

mingas – pagalba lietuvių kilmės as-
menims ir jų šeimos narių iš Ukrainos
persikelti į Lietuvą. Kviečiu tęsti šią
iniciatyvą, ypač atkreipiant dėmesį į
kraštus, iš kurių lietuviai norėtų grįž-
ti, bet jiems trūksta informacijos ir pa-
skatinimo. Vienas toks regionas yra
Venesuela”, – teigia parlamentaras.

Venesueloje veikia Lietuvių Ben-
druomenė, turinti per 100 aktyvių na-
rių, o lietuvių kilmės asmenų gyvena
keli tūkstančiai.

Vilnius (Mano vyriausybė) – Kraš-
to apsaugos ministerija, bendradar-
biaudama su Jungtinių Amerikos Vals-
tijų analitiniu centru „Atlantic Coun-
cil”, artėjant NATO viršūnių susitiki-
mui Varšuvoje, birželio 6 d. Vilniuje
rengia konferenciją apie Aljanso tvir-
tumą, gynybą ir atgrasymą, JAV vaid-
menį Europos saugumo užtikrinime ir
Baltijos regiono saugumą.

Konferencijos dalyvius pasveikins
„Atlantic Council” viceprezidentas
Barry Pavel ir krašto apsaugos mi-
nistras Juozas Olekas, dalyvaus už-
sienio reikalų ministras Linas Linke-
vičius, JAV Sausumos pajėgų vadas Eu-

ropoje generolas leitenantas Ben Hod-
ges, JAV ir NATO gynybos bendruo-
menės atstovai ir ekspertai.

Roma (Vatikano radijas) –
Popiežius Pranciškus priėmė
Baltarusijos prezidentą Alek-
sandrą Lukašenką. 

„Nuoširdaus pokalbio
metu, – sakoma oficialiame
Vatikano spaudos salės prane-
šime, – buvo išreikštas pasi-
tenkinimas gerais dvišaliais
santykiais ir aptartos kai ku-
rios abiem šalims svarbios te-
mos, ypatingą dėmesį skiriant
Bažnyčios gyvenimui Balta-
rusijoje ir taikiam katalikų,
ortodoksų bei kitų konfesijų
sambūviui šalyje”. 

Taip pat paminėtas vaid-
muo Minsko miesto, kuriame
neseniai vyko pokalbiai siekiant taikos
regione. Prieš Prezidento vizitą Vati-
kano muziejuose buvo atidaryta pa-

roda „Baltarusiškos XVII–XXI amžių
ikonos iš Minsko nacionalinio dailės
muziejaus”.

Paroda veiks iki liepos 25 d. 

Minskas (BNS) – Baltarusijos ir
Europos Sąjungos dialogą energeti-
koje bei šalia Lietuvos sienos statomos
Astravo atominės elektrinės saugu-
mą aptarė aukšti Europos Komisijos ir
Baltarusijos pareigūnai.

Baltarusijos užsienio reikalų mi-
nistras Vladimiras Makėjus supažindi-
no Europos Komisijos pirmininko pa-
vaduotoją Marošą Šefčovičių, atsakingą
už energetikos sąjungą, apie priemones
Astravo AE saugumui užtikrinti.

Europos Komisija tikisi, kad Bal-
tarusija šiemet arba 2017 metais baigs

Astravo AE patikimumo testus. Ko-
misijos atstovai nurodė, kad iš Balta-
rusijos bus reikalaujama iki įjungiant
Astravo AE peržiūrėti projektą. EK
taip pat tikina, kad patikimumo testai
bus peržiūrėti ir Briuselyje.

Lietuva yra aršiausia netoli Lie-
tuvos statomos Astravo AE kritikė –
teigiama, kad Baltarusija neužtikrina
projekto, statomo vos 20 kilometrų
nuo šalies sienos, saugumo. Minskas
atmeta Lietuvos priekaištus, sakyda-
mas, kad atominėje elektrinėje užtik-
rins aukščiausius saugumo standartus.

Briuselis (ELTA) – Dešimtys tūks-
tančių demonstrantų žygiavo per Briu-
selio centrą, protestuodami dėl centro
dešiniųjų vyriausybės socialinės ir
ekonominės politikos.

Su šūkiu ,,Our cups run over” (tu-
rime daugiau nei reikia mūsų reik-
mėms) prie protesto Briuselyje prisi-
dėjo ir pagrindinės profesinės sąjun-
gos. Demonstrantai piktinasi dėl val-
džios veiksmų, kuriais siekiama di-
dinti darbuotojų lankstumą, mokėti

mažesnį atlyginimą dirbant griežtes-
nėmis sąlygomis ir taip toliau.

Profesinių sąjungų nariai teigia,
kad ministro pirmininko Charles Mi-
chel laisvosios rinkos politika pasta-
ruosius kelerius metus vidutinei šei-
mai kiekvieną mėnesį kainuoja 100
eurų. Tuo tarpu pažadas dėl papildomų
darbo vietų nevykdomas. Tačiau pro-
fesinių sąjungų nariai nori, kad vy-
riausybė kovotų su mokesčių slėpi-
mu.

G7 finansų ministrai įspėja dėl „Brexit”
Sendajus (ELTA) – Finansų mi-

nistrai iš septynių didžiųjų pramoni-
nių šalių (G7) įspėjo, kad Britanijos iš-
stojimas iš Europos Sąjungos, vadi-
namasis „Brexit”, padidintų nestabi-
lumą ir pakenktų ekonomikos augi-
mui.

Japonijoje susitikę finansų mi-
nistrai taip pat sakė, kad Britanijos iš-
stojimo iš ES atveju Europa ir pasau-
linė ekonomika susidurtų su nesu-
skaičiuojamomis pasekmėmis.

Vokietijos finansų ministras Wolf-

gang Schauble pridūrė, kad G7 nariai
priėjo prie išvados, jog Britanijos na-
rystės ES nutraukimas būtų blogas
sprendimas. 

„Esame sunerimę, kad Britanijos
pasitraukimas sukeltų neigiamų pa-
sekmių Europos ir pasaulio ekonomi-
kai”, – sakė W. Schauble.

Iki Britanijos referendumo dėl ša-
lies likimo ES liko mėnuo. Atliktos ap-
klausos rodo, kad 55 proc. responden-
tų palaiko šalies narystę bloke, o 45
proc. nori palikti Europos Sąjungą. 

Vyks bendra su JAV konferencija

Vyks didžiulės NATO pratybos

Atašė lankys karinius objektus

Susirūpino Venesuelos lietuviais

Klaipėdoje apsilankė fregata „HMS Iron Duke”.
Ve.lt nuotr. 

Lietuvoje lankysis svarbus NATO pareigūnas
– Ben Hodges.                                    NBS nuotr.

Popiežius priėmė Baltarusijos prezidentą

Aptarė Astravo AE saugumą

Belgams pritrūko kantrybės 

Popiežius priėmė paskutinįjį Europos diktatorių A.
Lukašenką.                                                         EPA nuotr.

Dešimtys tūkstančių belgų protestuoja prieš šalies socialinę ir ekonominę politiką. 
EPA–ELTA nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Iš Clevelando jaunieji čikagie čiai grįžo su gausybe apdovanojimų

Atkelta iš 1 psl.

Vyriausių berniukų (2000–2001 m.
gimimo) grupės varžybose ŠALFASS
čempionais tapo varžybų šeimininkų
– Clevelando ,,Žaibo” krepšininkai,
aplenkę ,,Anapilio” (2 vieta), ,,Litua-
nicos” (3) ir Detroito ,,Kovo” (4) ko-
mandas.

Kitų trijų amžiaus grupių (2002–
2003 m., 2004–2005 m. ir 2006–2007 m.)
ŠALFASS žaidynių čempionėmis ,,Li-
tuanicos” berniukų krepšinio koman-
dos, kurias šioms varžyboms paruošė
treneriai Aivaras Majus, Kęstutis Žilys
ir Irmantas Žilys. 

Ir tik pačių jauniausių varžybų da-
lyvių (2008 m. gimimo ir jaunesnių) ko-

Šiemet stipriausios pasaulio beisbolo lygos (MLB) priešsezoninė-
se rungtynėse pasirodęs 23-ejų metų metikas iš Lietuvos Dovydas
Neverauskas įsibėgėjo vienoje iš JAV beisbolo lygų. Pittsburgho

„Pirates” klubui priklausantis ir „Altoona Curve” paskolintas D. Ne-
verauskas sezoną AA kategorijos ,,Rytų” lygoje pradėjo gana prastai, ta-
čiau vėliau ženkliai pagerino savo žaidimą ir pastaruoju metu de-
monstruoja fantastiškus rodiklius. 

D. Neverauskas nuo balandžio 25-os dienos aikštėje pasirodė 9 rung-
tynėse ir per jas neleido varžovams pelnyti nė taško, o vieną iš bazių var-
žovai užėmė vos sykį. Per šias rungtynes D. Neverauskas sužaidė dau-
giau nei 12 kėlinukų ir išmetė iš žaidimo 11 varžovų beisbolininkų. 

AA yra trečia pagal pajėgumą beisbolo lygų Šiaurės Amerikoje ka-
tegorija. Aukštesnio lygio klubai žaidžia AAA kategorijos lygose, o aukš-
čiausio lygio komandos rungtyniauja MLB. 

„Altoona Curve” šiame sezone kol kas iškovojo 23 pergales, patyrė
18 pralaimėjimų ir Vakarų konferencijoje užima antrą vietą. 

Sėkmingas D. Neverausko žaidimas gali jam atverti duris į AAA ka-
tegorijos dukterinę „Pirates” komandą Indianapolio „Indians”, o tuo-
met iki žaidimo MLB liktų tik žingsnis.

Lietuvos beisbolo talentas žiba JAV

D. Neverauskas pastaruoju metu demonstruoja fantastiškus rodiklius, kurie gali jam
atverti kelią į stipriausią beisbolo lygą – MLB. 

mandų grupės varžybose čikagiečius fi-
nale sustabdė aukso medalius iškovo-
ję ,,Žaibo” krepšininkai.

ŠALFASS žaidynėse Čikagoje
grumsis 22 komandos

Nurimus krepšinio kovoms Cle-
velande, jau šį savaitgalį, gegužės 27–29
dienomis, Čikagoje vyks pagrindinės
ŠALFASS žaidynių varžybos – vyrų ir
jaunių krepšinio varžybos. 

Jose šiemet dalyvaus 22 komandos
iš 14 skirtingų klubų. Net pusę iš šių
sudarys varžybų šeimininkai – Čikagos
komandų krep šininkai. Kartu su išei-
vijos lietuviais ŠALFASS žaidynių jau-
nių grupės varžybose rungtyniaus sve-
čiai iš Lietuvos – ,,Kretingos” krepši-
ninkai.

ŠALFASS krepšinio rungtynes,
kurios vyks nuo penktadienio vakaro
iki sekmadienio popietės, krepšinio
sirgaliai galės stebėti dvejose varžybų
vietose Lemonte – Pasaulio lietuvių
centro ,,Riškus” ir ,,Park District Core”
sporto salėse.

ŠALFASS varžybų dalyviai

Vyrų A grupė: Čikagos ,,Lituanica”, To-
ronto ,,Aušra”, Čikagos ,,Atletas”, Čikagos
,,Juodkrantė”. 

Vyrų B grupė: West Palm Beach ,,Stumb-
ras”, Hamiltono ,,Kovas”, Detroito ,,Kovas”, Či-
kagos ,,Lituanica”, Toronto ,,Aušra”, Čikagos
,,Lietkabelis”, Toronto ,,Vytis”, New Yorko
LAK, Toronto ,,Anapilis”, Čikagos ,,Alytus”. 

Moterys: Čikagos ,,Lituanica”, Čikagos
,,Marquette Park”, Toronto ,,Anapilis”, Čikagos
,,SouthSide Shooters” (Guest Team). 

Jauniai (1997–1999 m. gimimo): ,,Kre-
tinga” (komanda iš Lietuvos), Čikagos ,,Li-
tuanica 1”, Čikagos ,,Lituanica 2”, Detroito ,,Ko-
vas”. 

Finale kovojusios ,,Žaibo” ir ,,Lituanicos” mergaičių komandos. Vido Tatarūno nuotr.

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
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Dar visai neseniai buvo labai po-
puliarus žarnyno valymas, o
dabar tapo madingas organiz-

mo valymas ir iškrovos dienos. Ta-
čiau ar iš tiesų būtina valyti organiz-
mą ir kaip turėtų atrodyti teisinga iš-
krovos diena? Bandysiu į šiuos klau-
simus  atsakyti, remdamasi dietologų
pasisakymais.

Mitybos specialistų nuomone,
mūsų kūnas nėra šiukšlių dėžė, kurią
pastoviai reikia valyti. Mūsų organiz-
mas yra pakankamai tobulas, kad ga-
lėtų pats išsivalyti. Iškrovos dienų
tikslas yra ne tik kažkiek sureguliuo-
ti svorį, bet ir sustiprinti organizmą,
pagreitinti medžiagų apykaitą bei pa-
gerinti virškinimą. Jos nėra ir neturi
būti skirtos organizmo valymui ar de-
toksikacijai.

Iškrovos dietos

Specialistų nuomone, vieną kartą
per savaitę laikytis iškrovos dietos
yra gana naudinga. Iškrovos dietos
veikia kaip šokas, sukeliantis orga-
nizmo įtampą, jį sustiprina, padidina
energiją bei ilgainiui apsaugo nuo lė-
tinių ligų. Kaip teigia Harvard T. H.
Chan School of  Public Health dietolo-
ginio centro profesorius dr. David Lud-
wig, iškrovos dieta priverčia organiz-
mą gauti energiją ne iš gliukozės, kaip
paprastai, bet ir iš riebalų. Tokiu būdu
riebalai deginami pagreitintai, todėl
mažėja svoris. Tačiau reikia atsiminti,
kad toks svorio sumažėjimas yra trum-
palaikis, nes pradėjus įprastai mai-
tintis vėl priaugama svorio, o kartais
net daugiau.  

Iškrovos dienai yra siūloma įvai-

rių dietų. Iki šiol nėra vieningos nuo-
monės, kokią dietą pasirinkti. Kai ku-
rie specialistai siūlo filtruoto vandens
dietą, kai iškrovos dieną geriame ne
mažiau kaip 2–3 litrus vandens. Ši die-
ta organizmui nėra žalinga, bet ir ne-
suteikia daug naudos. Po tokios iš-
krovos dienos kitą dieną suvalgoma
maisto daugiau nei įprastai.

Kiti dietologai siūlo iškrovos die-
ną gerti vien vaisių sultis ar valgyti
vaisius (or ganizmas aprūpinamas vi-
taminais ir mikroelementais).

2012 metais Amerikoje išpopulia-
rėjo taip vadinama dieta 5:2, kuomet 5
dienas savaitėje valgoma normaliai, o
2 dienas vartojamas sumažintas mais-
to kiekis, kas atitinka 500 kalorijų mo-
terims ir 600 kalorijų vyrams (Ameri-
koje ir Euro poje dienos kalorijų norma
yra 2 000 moterims ir 2 600 – vyrams).
Suma žintą maisto kiekį galima  su-
vartoti vienu kartu, o taip pat padalinti
per du kartus. Pusryčių metu siūloma
suvalgyti omletą iš dviejų kiaušinių ir
gabalėliu kumpio, po to visą dieną
gausiai gerti vandenį, žalią arbatą bei
juodą kavą. Vakarienei galima suval-
gyti žuvį, keptą ant grotelių bei daug
daržovių.

Iškrovos  diena be badavimo

Kai kurios studijos pataria iškro-
vos dieną mažinti kalorijų kiekį. Tai
ypač liečia tuos, kas nori sureguliuoti
svorį. Tokią dieną valgyti galima, bet
sumažintais kiekiais.  Dietologai ne-
pataria iškrovos dienos pasirinkti sa-
vaitgalį, tam geriau tinka labiau už-
imtos dienos. Taip pat netinkamos yra
sporto dienos bei dienos po švenčių.
Tokios dienos neturėtų būti dažnos. Pa-
kanka vienos per savaitę. Siūlomas
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SVEIKATA

Frances Laucka Domanskis, gyvenanti Western Springs, IL, kartu
su metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Padėka už
išsaugotą lietuviško žodžio skambėjimą.

Algirdas Saulis, gyvenantis Clarendon Hills, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
suteiktą finansinę paramą.

Ona Adomaitienė, gyvenanti Gulf  Shores, AL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiausius
žodžius skiriame Jums.

Jonas Spurgis, gyvenantis Chicago, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų paramą.

Augusta J. Šaulys, gyvenanti Berkeley,  CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 110 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Ačiū, kad skaitote mūsų laikraštį, ačiū, kad dosniai remiate.

Dana G. Maciūnas, gyvenanti San Diego, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 110 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią paramą.

Danutė Januta, gyvenanti Berkeley, CA, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 60 dol. Jūsų paramos dėka dar ilgai gyvuos lietu-
viškas spausdintas žodis.

Bronė Paulius, gyvenanti Palm Beach Gardens, FL, kartu su meti -
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 60 dol. Ačiū, kad skaitote,
ačiū, kad finansiškai remiate mūsų laikraštį.

suvartoti maisto kiekis turėtų sudaryti
apie 600–800 kalorijų. Maistą  suvartoti
dienos bėgyje mažais kiekiais. Nepa-
miršti gerti pakankami skysčių. Ger-
ti vandenį ir nesaldintą arbatą. Kava,
sriuba, sultys, pienas ir kefyras į skys-
čių kiekį neįsiskaičiuoja.

Iškrovimo dietos siūlomos tik vi-
siškai sveikiems asmenims.  Svarbu,
kad jos nepakenktų organizmui. Tu-
rintiems sveikatos problemų, pravar-
tu pasitarti su gydytoju. Iškrovimo
dietos griežtai draudžiamos besilau-
kiančioms ar maitinančioms mote-
rims, ūmių ligų metu, sergant cukriniu
diabetu bei lėtinėmis kepenų bei inks-
tų ligomis, o taip pat esant skrandžio
bei dvylikapirštės opaligei. Minėtais at-
vejais iškrovos dienos gali pakenkti or-
ganizmui, kaip pavyzdžiui sustiprinti
opaligės požymius.

Valgiaraštį iškrovos dienai pasi-
renkame individualiai, svarbu, kad
nejaustume alkio jausmo ir nereikėtų
savęs kankinti. Asmenims, kurie nori
ilgiau jaustis  sotūs, tiktų daug balty-
mų turintis maistas (varškė, kiauši-
niai), jei reikia daugiau energijos, siū-
lomi grūdiniai patiekalai (grikių, ru-

dųjų ryžių košės), kitiems gali pakak-
ti tik  sulčių bei vaisių ar daržovių.

Nereguliariai laikantis iškrovos
dienos negalima pavadinti dieta, nes
tai ypatingų organizmo pokyčių ne-
sukelia. Tik reguliariai, kartą per sa-
vaitę, laikantis iškrovos dienos, galima
ją pavadinti iškrovos dieta, kuri pa-
greitina medžiagų apykaitą, pagerina
savijautą, sumažina svorį. 

Nors dauguma dietologų teigia,
kad nėra visiškai ištirtas ilgalaikis iš-
krovos dietų poveikis, tačiau jų lai-
kantis yra pastebimas kraujo spaudi-
mo, cukraus bei cholesterolio kiekio
sumažėjimas, sumažinama tikimybė
susirgti širdies kraujagyslių ligomis
bei vėžiniais susirgimais.

Kai kurių dietologų nuomone yra
daug naudingiau  nuolat sveikai mai-
tintis, mažinant porcijų dydį, geriant
pakankamai vandens, ribojant cuk-
rų, perdirbtus angliavandeniais, juos
pakeičiant augaliniais riebalais, bal-
tymais, nevalytais (unrefind) anglia-
vandeniais.

Paruošta remiantis: 
www.WebMD, www.moteris.lt,

www.sveika.lt, The New York Times

Iškrovos dienos
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,,Sugar Mountain” 
Eglės Juodvalkės knyga anglų kalba

50metų besitęsianti cukraligė, dvi kasos persodinimo operacijos, trys
inkstų persodinimo operacijos ir labai sunki širdies operacija – kliū-

tys gy venimo kely. Bet gyvenimas tęsia si. Autentišku mas ir tikrumas yra
šios šekspy rinio masto dramos sude damoji dalis.  Ji siekia aktorės karje-
ros ir autosto pu keliauja per Euro pą – nuo Strat ford-on-Avon iki Dub rovniko.
Ji neieš ko El Dorado, ji su juo susipažįsta. Tai šiuolaikinis pa sakojimas apie
lietuvės moters jausmus ir jausmingumą, nuspalvintas amerikietišku pen-
timento. Pasakoji mas apima Graikijos salas, apsuptas žydro Egėjo jūros mė-
lio, akistatą su žirafomis ir drambliais Afrikos savanoje, santuoką Paryžiaus
Mairie du 11e arrondissement, su rūkytos anties kaulais, nuplautais Mar-
gaux vynu ir pėdsakais, vedančiais į atelje prie Pont du Sèvres. Ji betarpiškai
patiria komunizmo žlu gimą ir tyrinėja pasaulį nuo ,,Velnio nosies” Ekva-
doro Anduose, Di džiosios kinų sienos, iki Melbour no ir Cape Towno. Krau-
jo tyrimai  persipina su Dorothy Sayers detektyvais, o širdies, pulso, plau-
čių ir kraujo spaudimo rodikliai įsiterpia į Lau rence Sterne ,,The Life and
Opinions of  Tristram Shandy, Gentleman”. Kovotoja kariauja su tuo, kas
matoma ir apčiuopiama, bet taip pat su tuo, kas nepažįstama, nematoma
ar pa simetę žvaigždėse.      

Henryk Skwarczynski

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

Teiraukitės tel. 773-585-9500.  

Remkime 
Draugo fondą

www.draugofondas.org

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi ViDAUS liGOS 

EDmUnDAS VIŽInAS, m.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, m.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

MANO  VIRTUVĖ

Vieno kąsnio malonumai

Kol jūsų pagrindinis patiekalas kepa orkaitėje ar troškinasi ant
viryklės, pamaloninkite besirenkan čius svečius vieno kąsnio
užkan dė lėmis. Šie saldūs užkandžiai puikiai tiks prie balto
vyno ar Mojito kokteilio, jie taip pat papuoš jūsų sūrio stalą.

Apkeptos figos

8–10 džiovintų figų 
50 g (1,8 oz) mascarpone sūrio
50 g cukraus
50 g skysto medaus
50 g grappa (vynuogių išspaudų
užpiltinė)

Figas viršuje įpjauti kryžiuku ir
praskleisti. Sudėti jas į ugniai atspa rų
indą įpjauta dalimi į viršų.

Pašlakstyti grappa, pabarstyti cuk-
rumi, palaistyti skystu medumi. Į kiek-
vieną praskleistą puselę įdėti po arba-
tinį šaukštelį mascarpone sūrio.

Kepti 5 minutes įkaitintoje iki 220
C (425 F) orkaitėje.

ĮVAIRūS

n  Moteris ieško senelių priežiūros darbo su
gyvenimu kartu. Gali pakeisti ilgesniam lai-
kui, išleisti atostogų. Patirtis, anglų kalba. 
Tel. 773-681-2957.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
galiais. Tel. 773-940-5264.

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

n  Moteris, turinti medicininį išsilavinimą, pa-
sišventusi ligonių ir senų žmonių priežiūrai,
turi automobilį, legali, ieško darbo. Gali dirb-
ti Čikagoje ir jos priemiesčiuose. Tel. 773-330-
0092.

Datulės su ožkos sūriu 
ir migdolais

6 Medjool datulės (šios rūšies
datulės yra didesnės nei kitos)
6 migdolai (paskrudinti)
6 šaukštai (apie 4 oz)  minkšto
šviežio ožkos sūrio

Migdolus galite paskrudinti 400
F orkaitėje arba keptuvėje ant vidu -
tinės ugnies. Kai tik jie pradės
skleis ti savo būdingą aromatą, iš-
imkite juos iš orkaitės ar keptu-
vės.

Datules įpjaukite išilgai ir iš im-
ki te kauliuką. Jo vieton įdėkite po
migdolą ir naudodamiesi mažu
šaukš  teliu pripildykite ertmę sūriu.
Lengvai suspauskite datulę, kad
užsi darytų. 

Taip pat galite įdaryti datules ir
su piršto pločio prosciutto kumpio
griežinėliu bei šaukštu gorgonzola
sūrio. Tikiuosi, kad šis receptas pa-
žadins jūsų fantaziją – variantų
gali būti ir daugiau.

Skanaus!

Jūsų Indrė

http://draugokalendorius.org

,,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!

Č. Senkevičiaus vedamųjų rinkinys

,,DVyLIKA mETų”
Gerą vedamąjį parašyti yra nelengva. Turiningus, apmąstytus, gražia kalba pa-
rašytus vedamuosius sukurti gali tik retas talentas. Toks talentas yra Česlovas
Senkevičius, per ketvirtį amžiaus ,,Tėviškės žiburiams” parašęs daugiau kaip 1
200 vedamųjų. 

Pirmoji Č. Senkevičiaus vedamųjų rinktinė ,,Penki taškai...” pasirodė 2004
metais. Geriausi pastarųjų dvylikos metų vedamieji sugulė į knygą ,,Dvylika
metų” – kiekvieniems metams autorius atrinko po šešis straipsnius. Knygą išleido
Pasvalio Mariaus Katiliškio biblioteka ir leidykla ,,Naujasis lankas”. Pasvalys – Čes-
lovo Senkevičiaus gimtinė. Autorius nebijo kandaus žodžio, bet juk tokie ir tu-
rėtų būti vedamieji – taiklūs ir kartais kandūs. 

Rinktinę ,,Dvylika metų” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 20
dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas

paštu – 5 dol.) Teiraukitės tel. 773-585-9500.
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PO DIEVO SPARNU

Angelai – mūsų nematomi pagalbininkai
RENATA ŽIŪKAITĖ

Režisierė, kultūros istorikė, Atgimimo
metais iš JAV į Lietuvą grįžusi Beatričė
Kleizaitė Vasaris yra nuostabaus, ne-
seniai išleisto albumo „Angelai” autorė.
Jos knygoje yra pateikiamos svar-
biausios žinios apie angelus ne tik
krikščionių religijoje, bet ir judėjų ti-
kėjime bei islame. Knygoje plačiai ap-
tariamas angelų vaizdavimas mene ir
literatūroje. Joje pateikiamas pilna-
vertis istorinis, kultūrinis, menotyrinis
ir teologinis požiūris į angelus. Knygoje
aprašomi įvykiai apie angelų konkre-
tų bei realų veikimą  Biblijoje, šventų-
jų ir paprastų žmonių gyvenimuose. 

Angelas yra Dievo pasiuntinys.
Jis yra gryna, išmintinga dvasia, tu-
rinti savo uždavinį, tam tikrą misiją. 

Jau Senajame Testamente  yra ap-
rašomi angelai, veikiantys ypatingai
išrinktosios Dievo tautos istorijoje. Tai
matome žydų patriarcho Abraomo iš-
bandyme, kai Viešpaties angelas su-
laiko jo ranką, kad šis nepaaukotų Die-
vui savo sūnaus. Patriarchas Jokūbas
regėjo sapne  kopėčias ir Dievo ange-
lus, laipiojančius jomis aukštyn ir
žemyn. 

Angelai apsireiškia ir Abraomo
pusbroliui Lotui, įspėdami palikti So-
domos miestą, kuris netrukus turėjo
būti sunaikintas ugnimi. 

Biblijos istorijoje angelai gelbėjo
žmones iš pačių beviltiškiausių ir
sunkiausių situacijų. Jie apsireiškia
kaip ugnies stulpai, debesys, degantis
krūmas, žaibas, dažnai žmonių pavi-
dalais. 

Gana dažnai angelai minimi ir
Naujajame Testamente. Arkangelas
Gabrielius aplanko kunigą Zachariją,
norėdamas jam pranešti svarbią ži-

nią – netrukus jam gims sūnus, kuris
bus pranašas, didis Viešpaties akyse.

Angelas, norėdamas įspėti apie pa-
vojų, pasirodo ir šv. Juozapui. Jėzaus
pamokymuose angelai yra taip pat
dažnai minimi. Jie patarnavo Kristui
po gundymų dykumoje, sustiprino po
maldos Alyvų darželyje. Angelai pasi-
rodo Marijai Magdalietei ir praneša
apie Kristaus prisikėlimą. 

Angelai dažnai pasirodydavo ir
įvairių šventųjų gyvenimuose. Jie ap-
lankydavo juos kalėjimuose, kančios si-
tuacijose ir suteikdavo realią pagalbą.
Taip angelas atėjo pas šv. Paulių ir iš-
leido jį iš nelaisvės. Yra daug istorijų,
kai angelai atnešdavo šv. Komuniją.
Štai Mariją Magdaleną, 30 metų atgai-
lavusią dykumoje, angelas ne tik kas-
dien maitino, bet mirštančiai atnešė ir
šv. Komuniją. Kiekvieną sekmadienį ir
šv. Anuprui angelas atnešdavo šv. Ko-
muniją. 

Šv. Orleano Mergelei Žanai D’Ark
pasirodė arkangelas Mykolas spindin-
čiais kario drabužiais, ir, pasikliau-
dama jo mokymais, šventoji nugalėjo
Anglijos kariuomenę. 

1950 metais popiežius Pijus XII ra-

gino atnaujinti maldas į angelus. 1958
m. spalio 3 d. popiežius audiencijoje kal-
bėdamas Amerikos piligrimams, pri-
minė, jog mūsų gyvenimas yra apsup-
tas angelų: Kiekvienas iš mūsų, net ir
pats neturtingiausias iš neturtingiausių,
turi jį saugojančius angelus. Angelai yra
garbingi, skaistūs, didingi, ir jie mums
duoti kaip palydovai gyvenimo kelyje.
Jie turi užduotį saugoti jus visus, kad ne-
nuklystumėte nuo Kristaus mūsų Vieš-
paties.

Knygoje mes randame daug pasa-
kojimų apie mūsų laikais įvykusius an-
gelų pasirodymus, jų pagalbą. Žmo-
nės išgirsta balsą, pajunta palytėjimą,
mato šviesą arba angelas pasirodo
žmogaus pavidalu. 

Labai dažnai angelų pagalbą pa-
junta vairuotojai, patekę į mirtiną pa-
vojų. Autorė pasakoja ir savo patirtį,
kai Montrealyje po spektaklio „Pini-
gėliai” nemažas jų būrelis susigrūdo į
mašiną ir keliavo į režisierės namus.
Staiga prie vairo sėdėjęs aktorius Juo-
zas išgirdo balsą sukti vairą į dešinę. Po
akimirkos ta pačia gatve, iš kurios jie
išsuko, didžiausiu greičiu atlėkė auto-
mobilis ir trenkėsi į parduotuvės vit-

riną. Tos mašinos vairuotoją ištiko
širdies smūgis ir automobilis tapo ne-
bevaldomas. Angelas  pakreipė jų au-
tomobilį, kad išvengtų pavojaus. 

Dažnai angelai pasirodo tada, kai
žmogui gresia pavojus ir jie nori įspė-
ti. Štai Limburge, Olandijoje, jauna
sutuoktinių pora su pusantrų metų
dukryte Ana sustojo pakelės kavinu-
kėje. Kol padavėjas priiminėjo užsa-
kymus, mažoji Ana išlindo pro kavinės
terasos turėklus ir patraukė tiesiai į ke-
lią, kuriuo be paliovos švilpė automo-
biliai. Apimti panikos tėvai šoko mer-
gaitę vytis. Kai Ana jau buvo bežen-
gianti į kelią, staiga priešais ją atsira-
do miela, šviesiaplaukė kokių 4 metų
amžiaus mergaitė. Ji ištiesė rankutę  ir
sustabdė Aną. Kai pribėgę tėvai norė-
jo padėkoti  mergaitei, jos jau niekur
nebesimatė. Mergaitė tiesiog išnyko
ore. 

Kitas įdomus atvejis įvyko  Brook-
lyn  rajone New Yorke. Jauna moteris
Stacy, naktį grįždama iš darbo, pama-
tė prie vieno pastato slampinėjantį
vyriškį. Stacy sunerimo, nes prieš ke-
lias dienas kaimynystėje buvo užpulta
ir išprievartauta moteris. Stacy krei-
pėsi pagalbos į savo angelą sargą. Ji
saugiai praėjo pro tą vyriškį, tačiau
kitą dieną sužinojo, kad tas vyriškis iš-
prievartavo moterį. Ji paskambino į po-
liciją ir buvo pakviesta atpažinti su-
laikytojo. Tai buvo tas pats vakar ma-
tytas vyriškis. Kai policininkas pa-
klausė, ar jis prisimena šią moterį, nu-
sikaltėlis patikino ją vakar matęs, bet
negalėjęs užpulti, nes šalia jos ėjo du
aukšti vyrai. 

Ši knyga yra gausi ir kitų liudiji-
mų, kad Dievo angelai visada yra šalia
mūsų  ir  yra  pasiruošę padėti pačio-
se  sunkiausiose  gyvenimo situacijo-
se. Jie nori mus saugoti ne tik nuo fi-
zinių pavojų, bet  ir apsaugoti nuo
piktojo gundymų  bei nuvesti mus į
Dangų. 

Kada lietuvos krepšinio
rinktinė žais Olimpiadoje?
Lietuvos sporto sirgalių šią vasarą lauks be-
miegės naktys – galimas dalykas, kad pa-
didės ir žadintuvų pardavimai. Mat ar-
tėjant 2016-ųjų Rio de Janeiro olim-
pinėms žaidynėms jau darosi aišku,
kad pagrindinės kovos, dominan-
čios lietuvius, vyks Lietuvoje laikro-
džio rodyklėms artėjant prie vidur-
nakčio ar dar blogiau – gilią naktį. Tuo
tarpu JAV gyvenantys išeivijos lie-
tuviai Lietuvos sportininkų varžy-
bų transliacijas galės stebėti kur
kas patogesniu laiku – vakarais.

Lengvosios atletikos ar plaukimo finalus Lie-
tuvos sporto aistruoliai stebės dažniausiai
nuo 1 valandos nakties (5 val. vakaro Čikagos

laiku). Šiek tiek anksčiau bus galima pamatyti sun-
kiosios atletikos, bokso ar imtynių akistatas. Tačiau
labiausiai lietuvius domins įvykiai olimpinės krep-
šinio varžybose, kuriose viena iš galimų preten-
denčių į medalius ir vėl įvardijama Lietuvos vyrų na-
cionalinė rinktinė. Tačiau tik vieną iš grupės  susi-
tikimų Lietuvos sporto gerbėjai galės pamatyti ne-

kovodami su noru prigulti pamiegoti.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, laimėjusi tie-

sioginį kelialapį į Rio de Janeirą, aklos Fortūnos dėka
buvo nusiųsta į B grupę, kur pirmame varžybų eta-
pe žais su Argentinos, Ispanijos, Brazilijos, Nigeri-
jos rinktinėmis ir vieno iš trijų atrankos turnyrų nu-
galėtoja. Visas dvikovas mūsų šalies atstovai žais „Ca-
rioca” arenoje – toje pačioje, kurioje ir vyks le-

miamos turnyro dvikovos dėl medalių.
Suderinus tvarkaraščius ir laikus

tapo žinoma, kad Jono Kaz laus ko ve-
dama komanda pasirodymą Rio pra-
dės akistata su šeimininke Brazili-
jos rinktine rugpjūčio 7 d., 20 val. 15
min. (Lietuvos laiku) ir  12 val. p. p.

(Čikagos laiku). Rugpjūčio 9-ąją Lie-
tuva santykius aiškintis su Afrikos
atstovais – Nigerijos krepšininkais
ir mūsų šalies aistruoliai šias
rungtynes stebės jau rugpjūčio 10
d., 1 val. nakties (5 val. p. p. Čika-

gos laiku).
Dar didesnė nemigos dozė aistruolių lauks tuo-

met, kai jie norės pamatyti trečiąsias lietuvių rung-
tynes su Argentina. Jos vyks Brazilijoje rugpjūčio 11
d. ir prasidės  4 val. 30 min. Lietuvos laiku (8:30 val.
vak. Čikagos laiku).

Rugpjūčio 13-ąją olimpiniame krepšinio turny-
re mūsiškiai varžysis su grėsminga Ispanija. Šių
rungtynių varžybų transliacija Lietuvoje prasidės
rugpjūčio 14 d. 1 val. nakties (5 val.  p. p. Čikagos lai-
ku).

Baigs J. Kazlausko kariauna grupės rungtynes
su kol kas neįvardinta atrankos turnyro nugalėtoja
ir šis  susitikimas taip pat bus itin vėlus – jį galima
bus išvysti rugpjūčio 16 dieną 4 val. 30 min. (8:30 val.
vakaro Čikagos laiku).

Jei mūsų krepšininkai prasimuštų tarp keturių
geriausių grupės komandų, jie ketvirtfinalį rugpjūčio
17 d., priklausomai nuo užimtos vietos, žaistų arba
nuo 17 val., arba nuo 19:30 val. (Lietuvos laiku) ar ba
nuo 0 val. 45 min., arba nuo 4 val. 15 min. ryto Čikagos
laiku.

Olimpinių medalių dalybos vyks Europai pri-
imtinu lauku: dėl bronzos apdovanojimų rugpjūčio
21-ąją dvi komandos santykius aiškinsis nuo 17 val.
30 min. p. p. (9:30 val. ryto Čikagos laiku), o dėl auk-
so rinktinės grumsis 22 val. 45 min. (2:45 val. p. p.  Či-
kagos laiku).

A grupėje olimpinių žaidynių kovas pradės JAV,
Venesuelos, Kinijos bei Australijos rinktinės bei dvie-
jų kitų atrankos turnyrų nugalėtojai. Į atkrintamą-
sias rungtynes pateks po keturias pirmąsias grupių
komandas.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė olimpinį ke-
lialapį iškovojo, pernai iškopusi į Europos čempio-
nato finalą. Lietuvos krepšininkai olimpinėse žai-
dynėse dalyvaus septintą kartą iš eilės.

Olimpinės krepšinio turnyras Rio de Janeire
vyks rugpjūčio 6–21 dienomis. Jame dalyvaus po 12
geriausių pasaulio vyrų ir moterų rinktinių. 

Parengta pagal Krepšinis.lt
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DANUTĖ RADVILAITĖ

GIERŠTIKIENĖ
Mirė 2016 m. gegužės 24 d.
Gimė 1929 m. balandžio 4 d.

Kau ne.
Danutė buvo žmona a. a. Jono

Gierštiko ir penkių vaikų ma ma.
Būdama 15 metų, karo audroms

siaučiant, kartu su tėvais, te ta,
ma ža sesute ir broliuku, pasitrau -
kė iš Lietuvos. Bėgimo laikotar py-
je patyrė labai skaudžių išgyven-
imų. Pagaliau atsidūrė Vo kie tijo -
je, Biberach miestelyje, kur gyve -
no daugiau lietuvių. Ten, lankyda -
ma gimnaziją, dažnai pianinu ar
akordeonu lydėdavo tauti nių šokių ratelius. Vėliau susipažino
su architektūros studentu Jonu Gierštiku ir su juo sukūrė šei -
mą. 

Į Ameriką atvyko 1949 m. ir Čikagoje išgyveno 67 metus.
Kol augino šeimą, Danutė daug dirbo su lietuvių skautais, o

vėliau rūpestingai darbavosi  ,,Lietuvos Duk terys” ir ,,Vaikų
Vil tis” organizacijose.

Giliame liūdesyje liko: sūnus Saulius Gierštikas, duktė Rūta
Yucaitis, duktė Vida Radick ir vyras Tony, anūkas Eric Radick
su žmona Tracey ir sūneliu Jackson, anūkas Adam Radick  ir
anūkė Andria Radick; sūnus Raimundas Gierštikas ir Cindy,
anūkai Linas Gierštikas su šeima  ir anūkė Rasa Gierštikaitė.

Taip pat liūdi sesuo Janina Udrienė su vyru Narimantu ir jų
vaikai: Linas Udrys su žmona Tina, vaikai Alekandras, Vik -
torija ir Julija; Gytis Udrys ir Sara; vaikai Annika ir Nora; bro-
lis Leo nas Radvila su žmona Silvija: vaikai Kristina Brain su
vyru Steve ir dukra Karina, Rita Ferriter su vyru Tom, vaikai
Tomas, Elytė, Brigita; Darius Radvila su žmona Justine ir
dukrele Sofia, Gin tarė Radvilaitė; taip pat liūdi artima gimi-
naitė Ramunė Valdytė Kaczor su vyru Robert.

Velionė bus pašarvota Petkus Funeral Home, Lemonte (12401
S. Archer Ave.), ketvirtadienį, gegužės 26 d. nuo 3 val. p. p. iki 8
val. v.  

Penktadienį, gegužės 27 d., 9:30 val. ryto  vyks atsisveikini-
mas laidotuvių namuose. 10 val. ryto šv. Mišios bus atnašau-
jamos Pa laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte. Po šv.
Mišių a. a. Danutė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse, kur
ilsisi jos vy ras Jonas ir duktė Ina.

Nuliūdusi šeima

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

www.facebook.com/draugolaikrastis

Mūsų brangiam draugui

A † A
ps. fl. LINUI PAUŽUOLIUI  

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną CARRIE; sū -
nus ANTANĄ ir DOMINIC; tėvelį v.s. fil. ANTANĄ,
bro lius RIMANTĄ ir ALGIRDĄ su šeima bei gimines
ir kartu liūdime.

Gaile, Robertas, Paulius ir Andrius Vitai

Gegužės 29 d., 
sekmadienį, 1 val. p. p. 
kviečiame iškilmingai paminėti
vieno iškiliausių Lietuvos politiko,
visuomenės ir kultūros veikėjo,
knygnešio, varpininko, humanisto,
rašytojo, gydytojo, švietėjo, vieno
iš pirmųjų Lietuvos demokratų,
Steigiamojo Seimo komiteto,
rengusio Lietuvos Konstituciją,
pirmininko, Steigiamojo I, II ir III
Seimų nario, šeštojo Lietuvos
premjero (1920–1922) ir trečiojo
Lietuvos Respublikos prezidento
(1926) 

Kazio Griniaus 
150-ąsias gimimo metines.

Iškilmingas minėjimas vyks prie Prezidento paminklo
Čikagos priemiestyje esančiose Lietuvių Tautinėse

kapinėse, 8201 S. Kean Ave., Justice, IL.

Minėjimą rengia Lietuvių Tautinių kapinių Direkcija, vadovaujama Arūno Bunti-
no, ir jungtinis visuomeninių lietuvių organizacijų atstovų ir talkininkų komite-
tas, remiamas LR generalinio konsulo Čikagoje Marijaus Gudyno. Komitetą sudaro
Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje,  Amerikos legiono S. Dariaus ir S. Girėno kuo-
pos, Lietuvos skautų sąjungos, ALT’o ir JAV Lietuvių Bendruomenės nariai.

Organizatoriai tikisi sulaukti Prezidentės Dalios Grybauskaitės ir kadenciją bai-
gusio Prezidento  Valdo Adamkaus šiai progai skirtų laiškų. 

Visus kviečiame gausiai dalyvauti.
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� Birželio 4 d., šeštadienį, Lemonte, Pa-
saulio lietuvių centre (14911, 127th St. Le-
mont, IL ), Maironio lituanistinės mokyklos
didžiojoje salėje #121, prie rytinio įėjimo (E)
vyks JAV LB Vidurio Vakarų apygardos me-
tinis suvažiavimas. Registracija – 9:30 val.
r., suvažiavimo pradžia  – 10 val. r.

� Birželio 5 d., sekmadienį, 10 val. r. visi
kviečiami į Kennedy Grove poilsiavietę
(6531 San Pablo Dam Rd., El Sobrante, CA
94803), kur vyks kasmetinis Baltijos pik-
nikas. Bus daug žaidimų ir užsiėmimų visai
šeimai. Daugiau informacijos el. paštu:
info@sflithuanians.com.

� Birželio 5 d., sekmadienį, vyks Čikagos
ir jos apylinkės Ateitininkų šeimos šven-
tė. Šventė prasidės 9 val. r. šv. Mišiomis  Pal.
Matulaičio misijoje. Po Mišių 10:30 val. r.
PLC didžiojoje salėje vyks iškilmingas po-
sėdis. Visi kviečiami dalyvauti!

� Kviečiame dalyvauti žygyje „Už sveiką
ir blaivią Lietuvą!”  birželio 12 d., sekma-
dienį, 11 val. r. NYC Central Park. Žy-
giuosime iki 85 St. ir atgal. Suruošime pik-
niką – atsineškite užkandžių. Renkamės 59
St. – Columbus Circle prie gaublio. Pasi-

puoškite lietuviška atributika. Visi labai lau-
kiami!

� Šokio teatras „Aura” kviečia į teatro pa-
sirodymus birželio 17–19 d. tarptautinia-
me Seattle šokio festivalyje „Beyond the
Threshold”. Pasirodymai vyks Raisbeck
Performance Hall, 2015 Boren Ave., Seat-
le, WA 98121. Daugiau apie renginį suži-
nosite apsilankę svetainėje – http://www.
seattleidf.org.

� Birželio 18 d., šeštadienį,  2 val. p. p.
Mendon Ports parke (95 Douglas Rd, Ho-
neoye Falls, NY 14472) West lodge vyks Jo-
ninių šventė. Skambės  muzika ir bus šokiai.
Siūloma apsirengti baltai ir atsinešti už-
kandžių!

� Birželio 18 d., šeštadienį, 6 val. v.
SLA307 (W. 30th St., New York, NY
1000) kviečiame visus į New Yorko Joni-
nes! Šventėje bus proga pasidžiaugti New
Yorko tautinių šokių grupių šokiais, kuriuos
grupė „Tryptinis” ir Maironio lituanistinės mo-
kyklos šokėjai ruošia šokių šventei Balti-
morėje. Gardžiuosimės atsineštais užkan-
džiais, galėsite nusipirkti alaus.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Dvasinė šventė pietrytinėje Atlanto pakrantėje

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

Birželio 10 dieną, penktadienį, 7  val. v. 

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje bus pristatomas
dokumentinis filmas „Prisimenu motinos balsą” apie garsų
lietuvių kilmės amerikiečių operos solistą Arnoldą Voketaitį.

Susitikime dalyvaus filmo autorė  Agnė Marcinkevičiūtė ir
pats filmo herojus Arnoldas Voketaitis.

Susirinkusieji bus vaišinami kava ir užkandžiais.
Muziejaus adresas: 6500 S.  Pulaski Rd., Chicago, IL

Įėjimo mokestis – auka muziejui. 

Dalyvaukite Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus 50-mečio paminėjime!

Pirmąją komuniją priėmę vaikai su juos paruošusia mokytoja I. Bridikyte-Lomberg ir
kun. G. A. Joniku. 

Gegužės 22-osios sekmadienį pietrytinėje Floridoje įvyko graži Pir-
mosios komunijos šventė. Šv. Mišias Emanuel bažnyčioje atnaša-

vo ir Komunijos sakramentą priėmė iš Detroito atvykęs kunigas Gin-
taras A. Jonikas. 

Šeštadieninės mokyklėlės ,,Saulėtas krantas” (Boynton Beach, FL)
vaikus Pirmajai komunijai paruošė mokytoja Ingrida Bridikytė-Lom-
berg. Ją priėmė šie vaikai: Erik Vapsva, Simona Vapsva, Samanta Pa-
dkamaris, Kevin Padkamaris, Eric Tauškėla, Domantas Matijošaitis, Aro-
nas Matijošaitis, Neila Pranys, Laura Adamonis ir Matthew Puodžiu-
kaitis.

Po iškilmių vaikų mamos surengė vaišes. Tai buvo įsimintina
šventė ir vaikams, ir tėvams.

,,Saulėto kranto” info ir nuotraukos

Kun. Gintaras A. Jonikas jau ne pirmą kartą Floridos lietuviams aukoja šv. Mišias.


