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PERIODICALS

Čikagos Naujųjų metų sutikimo šventėje

Lietuviai skautai, vadovaujami Tayidos Chiapetta (k.), centriniame Čikagos parke pristatė lietuviškas žiemos švenčių tradicijas. DaAgnės Vertelkaitės nuotraukos
lyvių pasveikinti atvyko gen. konsulas Marijus Gudynas.

ŠIAME NUMERYJE:

visai šeimai
ir lietuviški
papročiai

aplink pasaulį”, kur greta tokių šalių, kaip Brazilija, Danija, Egiptas,
Filipinai, Italija, Kinija, Meksika,
Škotija, buvo pristatyta ir Lietuva.
Puiki lietuvių skautų komanda, vadovaujama Tayidos Rudaitis Chiapetta, centriniame miesto parke
(Millennium Park) šventės dalyvius
supažindino su linksmais, įdomiais
ruodžio 31 d. LR generaliNaujųjų metų išvakarių, kurios dar
nio konsulato Čikagoje
vadinamos mažosiomis Kūčiomis,
kvietimu pagrindinėje Čipapročiais – spėti ateitį, numatyti,
kagos Naujųjų metų sutikimo
kokie bus ateinantys metai. Tiek
šventėje „Chi-Town Rising” dalymažieji, tiek suaugę atidžiai klauvavo Lietuvių skautų sąjungos
sėsi, ką jiems pranašauja nemačio(LSS) nariai. Įžanginėje, visai šeimis ištrauktas šiaudas bei pasimai skirtoje renginio dalyje ,,Kids
Countdown Spectacular” vyko Į renginį atvykusiems vaikams buvo dalinami su- rinktas puodelis, slepiantis raktą,
– 6 psl.
žiedą ar monetą.
koncertas ir mugė „Naujieji metai venyriniai lietuviški pasai.

G

Mokykloje gimė šv. Kalėdų stebuklas
ŽIVILĖ UČKURONIENĖ

Nantucket Kalėdos:
Vaikai yra angelai – 5 psl.

Adventas – tai metas, kai galime sustoti ir, ruošiantis gražiausioms
metų šventėms, pamąstyti, kokie
buvo praėję metai. Keturios laukimo
savaitės – tai lyg pasiruošimas didžiajam stebuklui, todėl Washingtono Kristijono Donelaičio lituanistinė mokykla (KDLM) kalėdinę šventę skyrė susipažinimui, kaip senovėje žmonės šį laikotarpį skyrė tylai,
susikaupimui ir ramybei.
šventę sukvietėme gausią Washingtono lietuvių bendruomenę, kuri kartu su mokyklos
bendruomene sukūrė jaukią šeimyninę aplinką. Salės viduryje
puikavosi Kūčių ir Kalėdų patie- Washingtono KDLM penkiamečių klasė virto kiškiais.
E. Bujanausko nuotr.
kalais nuklotas stalas, aplink kurį
susėdo visi šventės dalyviai. Salėje prigesus šviesai ir grie- kes uždegti vakare, kai tamsu, arba pasistengti sukurti kuo
žiant smuikui kalėdine giesme prasidėjo nuostabus 7 ir 8 tamsesnę aplinką.
Žvakės yra dviejų spalvų: trys violetinės ir viena roklasių mokinių pasisveikinimas. Kiekvienas mokinys, nešdamas rankoje žibintą ir tardamas Advento metui skir- žinė. Violetinė reiškia atgailą ir grįžimą pas Viešpatį, rotus žodžius, pakvietė į nuostabų „Vakarės žvaigždės be- žinė – džiaugsmą dėl tuoj gimsiančio Jėzaus. Dėl to rožilaukiant” spektaklį. Kunigas mons. Rolandas Makrickas nė žvakė uždegama trečiąjį Advento sekmadienį, skirtą
papasakojo apie Advento vainiko ir žvakių reikšmę. Vie- džiaugsmui. Pirmoji žvakė vadinama Pranašo arba Vilties
na po kitos žvakių uždegimas reiškia artėjimą prie Jėzaus žvake, antroji – Betliejaus arba visiems skirto Išganymo
gimimo, augančią šviesos pergalę prieš tamsą. Norint, kad žvake, trečioji – Piemenų arba Džiaugsmo žvake ir ket– 4 psl.
ritualas išreikštų visą savo simbolinę reikšmę, geriau žva- virtoji – Angelų arba Meilės žvake.

Į

2016-ieji – ilgiausi, didžiausi,
toliausi... – 8 psl.

Tiesa gali laukti, kadangi jos laukia ilgas gyvenimas – Arthur Schopenhauer
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tai ir sulaukėme Naujųjų metų.
Puiku, kad sveiki ir gyvi peržengėme 2017-ųjų metų slenkstį. Bet
džiaugsmas – tarsi netikras. Būčiau
nenuoširdus, jei tvirtinčiau tikįs, esą
Naujaisiais bus tikrai geriau nei 2016aisiais. Nuoširdžiai galėčiau ištarti nebent tokius žodžius: „kad tik nebūtų blogiau”.

Š

Kad tik 2017-aisiais
nebūtų blogiau
GINTARAS VISOCKAS

Tarptautinė padėtis
aplink Lietuvą
Pastaraisiais metais viskas labai supainiota. Tikras Gordijo mazgas, kurį išnarplioti tampa neįmanomu uždaviniu. Rašytojas Vytautas Rubavičius
straipsnyje „Civilizacijų kova – kuo atsakys Vakarai? (Delfi.lt) pastebi, kad „dabar aljansai sudarinėjami tarsi atmetant sveiko proto logiką – mano geriausio draugo baisiausias priešas yra mano geriausias draugas”. Kaip gyventi esant tokiai tvarkai
– nežinia, bet gyventi vis tiek reikia.
Amerika – mūsų svarbiausias draugas. Jei tik
JAV nusisuks nuo mūsų, čia pat į duris pasibels Rusija. Net nepasibels, tiesiog jas išlauž. Tad mus apsaugoti gali nebent oficialiojo Washingtono globa.
Iki šiol Washingtonas buvo mūsų nuoširdus globėjas. Bet Washingtonas keičiasi. Dabar jau galima
be abejonių tarti – Barack Obama pasižymėjo silpnumu. Savo gražių kalbų jis neparėmė konkrečiais
darbais. Rusiją vadino regionine galybe, nors pats
Amerikai vadovavo taip, tarsi ne Rusija, o JAV
būtų regioninio lygio šalis. Kad Rusija plėšikavo ir
smurtavo niekieno nedrausminama, esama ir B.
Obama kaltės. Būtent jis turėtų prisiimti bent kruopelę atsakomybės, kad Rusija tapo tokia įžūli. Akivaizdu: rusiškos agresijos nesulaukė nė vieno konkretaus atkirčio. Rusija nebuvo net simboliškai nubausta nei dėl įsiveržimo į Gruziją, nei dėl Ukrainos
užpuolimo, nepatyrė nemalonumų ir dėl siautėjimų
Sirijoje. JAV prezidentas naiviai manė žodžiais įtikinsiąs Rusiją elgtis padoriai.
Knieti dar pridurti, jog dėl B. Obama minkštumo netiesiogiai kalti ir Nobelio premijas skirstantys „išminčiai”. Jie atkakliai nenori suvokti elementariausios taisyklės: rimtos premijos nedalinamos avansu. Tokias premijas galima skirti tik už
nuveiktus darbus. Nobelio premijos skyrimas B.
Obama buvo akivaizdžiai per ankstyvas. Toks pat nesusipratimas kaip ir Taikos premijos atidavimas dėl
Sausio 13-osios tragedijos rankas susitepusiam Sovietų Sąjungos vadovui Michailui Gorbačiovui.
Bet pats B. Obama šito nesuvokė arba nenorėjo suvokti. O kaip būtų gražu, jei B. Obama sulaužytų
negražią Nobelio premijų skyrimo praktiką! Jis galėtų sugėdinti premijas skirstančius intelektualus
grąžindamas pinigus atgal. Galėtų prisipažinti, kad
per dvi kadencijas pasiektos jo pergalės – minimalios. Nevertos Nobelio premijos.
Tad žinome, koks buvo nulipantis nuo politinės
scenos JAV prezidentas, bet nežinome, ko dera
laukti iš naujojo. Gal naujasis bus dar blogesnis?
Hudson Institute Washingtone analitikas Marius
Laurinavičius paskelbė tekstą „Visa Kremliaus kariauna D. Trump aplinkoje” (15min.lt), kur papasakojo, kas girdėti apie naujojo JAV prezidento aplinką.
Liūdnos prognozės. JAV valstybės sekretoriumi
pasirinktas R. Tillerson, turintis rimtų verslų su Rusija. Prekybos sekretoriaus postas atiduotas W.
Ross, kuris irgi turįs verslų su aukštas pareigas

užimančiais Rusijos atstovais. Patarėjo nacionalinio
saugumo klausimais pareigos atiduotos M. Flynn,
„padirbėjusiam propagandiniam Rusijos ruporui
RT”.
Atidžiai žvelgiant į D. Trump ir jo aplinkos ryšius
su Rusija galima išvysti net rusų nusikalstamo pasaulio lyderio Semiono Mogilevičiaus pavardę.
Žodžiu, analitikas M. Laurinavičius prisipažįsta, kad, nors Lietuvoje jis yra pakrikštytas „profesionaliu gąsdintoju”, vis tiek nieko paguodžiančio Lietuvai negalįs pasakyti. Norėtų, bet neapsiverčia liežuvis. Juolab kad tarp D. Trump administracijos gynybos prioritetų Rusija išvis nepaminėta. Nei bloguoju, nei geruoju. Tikriausiai specialiai – kad būtų
atrištos rankos patiems netikėčiausiems kūliaversčiams.

Vidiniai Lietuvos silpnumai
Prasta Lietuvos vidaus padėtis prisimenant išpuolį Vokietijoje, kur į kalėdinę mugę įvažiavus
sunkvežimiui žuvo žmonių. Duodamas interviu
agentūrai BNS mūsų saugumo vadovas Darius Jauniškis perspėjo: „Rusija ir Baltarusija gali veikti Lietuvoje prisidengdama terorizmu”.
Rusija su Baltarusija tikrai dangstosi kovos su
terorizmu šūkiais, ruošdama pačias bjauriausias provokacijas. Jų taikinys – ir Lietuva. Kremliui labai no-
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rėtųsi čia destabilizuoti padėtį suverčiant atsakomybę kitiems. Kremlius
tai moka daryti. O Lietuva į šias grėsmes atsako ... niekaip nesugebėdama užbaigti ilgokai užtrukusių naujųjų VSD
būstinės statybų.
Į Lietuvą žvelgiant moralės požiūriu – taip pat daug keistenybių. Ištisus
2016-uosius metus liaupsinome buvusį
Lietuvos prezidentą Kazį Grinių, kuris, vaizdžiai tariant, buvo silpnas šalies vadovas, trumpai prezidentavo ir, beje, leido įsigalėti antivalstybiniams
gaivalams. O Prezidentą Antaną Smetoną, kuris sutramdė K. Griniaus nepažabotas priešiškas jėgas, iki
šiol nepelnytai laikome užmarštyje tebevadindami
diktatoriumi. Jeigu tokios nuostatos ir ateityje vyraus, jos reikš, jog neturime Dievo dovanos atskirti
tikrą pinigą nuo klastotės.
Seime gruodžio pabaigoje surengtoje konferencijoje
keletas istorikų, Seimo narių ir visuomenininkų prisiminė A. Smetonos nuopelnus Lietuvai. Bet Seimo
Konstitucijos salė galėjo sutalpinti kelis sykius daugiau klausytojų. O istorikų ir Seimo narių pranešimus galėjo paskelbti didžiosios Lietuvos internetinės
svetainės. Bet nepaskelbė.
Apmaudu dar ir dėl to, kad jau keletą metų iš eilės nesugebame sustiprinti Gedimino pilies kalno šlaitų. Regis, toks paprastas uždavinys – neleisti įsibėgėti
nuošliaužoms. Šiais laikais, kai žmogus turi neribotų
galimybių sukurti sudėtingiausius technikos stebuklus, pavyzdžiui, rausia ilgiausius tunelius po jūromis greitaeigiams traukiniams, gėda nepažaboti tokio mažo kalnelio šlaitų. Bet nuošliaužų tik daugėja. Kas tai – neišmanymas, apsileidimas, abejingumas,
provokacija?
Jei, skirtingai nei šių eilučių autorius, matote
pragiedrulių 2017-aisias, mielai juos išklausyčiau.

Gynybos politikos direktorius ruošiasi į JAV
ukštas Krašto apsaugos ministerijos
(KAM) pareigūnas Vaidotas Urbelis šių
metų balandį taps Lietuvos ambasados
Jungtinėse Valstijose gynybos patarėju.
„Nuo balandžio 3 dienos dirbsiu gynybos patarėju Lietuvos ambasadoje JAV”, – sakė V. Urbelis, dirbantis Krašto apsaugos ministerijos gynybos politikos direktoriumi. Šias pareigas jis užima nuo 2014 metų. Kol kas neaišku, kas pakeis V.
Urbelį KAM gynybos politikos direktoriaus pareigose.
2010–2014 metais jis dirbo KAM Euroatlantinio bendradarbiavimo departamento direktoriumi. Anksčiau V. Urbelis yra buvęs gynybos patarėju Lietuvos atstovybėje prie NATO, KAM Gynybos politikos ir planavimo departamento direktoriumi.
Jungtinės Valstijos yra viena svarbiausių Lietuvos partnerių NATO. Nuo 2014 metų po Krymo
aneksijos jos Lietuvoje nuolat rotuoja apie 150
karių. Šiemet JAV dislokavus brigadą Lenkijoje,
įvairaus amerikiečių kariuomenės dydžio vienetai toliau bus rotuojami Lietuvoje.
Kai kurioms Aljanso šalims kėlė nerimą išrinktojo JAV prezidento Donald Trump retorika

A

15min.lt nuotr.

Vaidotas Urbelis

rinkimų kampanijos metu. Jis yra sakęs, kad dėl
NATO sąjungininkų gynybos apsispręstų tik įvertinęs, ar jos pakankamai finansuoja gynybą.
BNS
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ai Pakruojo rajono spauda
pranešė apie rajono Garbės
piliečio Broniaus Nainio mirtį, man el. laišką atsiuntė jo gimtajame Grikpėdžių kaime (Pakruojo r.)
gyvenanti ūkininkė Auksė Pulkienė,
sakydama, kad šis pranešimas paAUDRONĖ
žadino jai gražių prisiminimų apie
šį žmogų. „Kiek jis vaikams kasmet pridovanodavo vardinių savo
dovanėlių, tarp kurių būdavo kuprinės,
šalikai, skaičiuotuvai, aplankai susidėti sąsiuviniams ir kt. ...o dabar vaikams liks prisiminti tik užkaltus mokyklos langus”... Auksės laiškas ir paskatino prisiminti Bronių Nainį (1920–2016)
kaip savo krašto žmogų.
Bėda ta, kad 2000 m. Broniaus Nainio vardu pavadinta Grikpėdžių pagrindinė mokykla pritrūkus
moksleivių prieš keletą metų buvo uždaryta. Mokykla Nainių sodyboje, Grikpėdžių kaime, buvo pastatyta apie 1980-uosius. Čia buvo perkelta nuošalėje
atsiradusi Liesų aštuonmetė mokykla, nes Grikpėdžiai tada buvo išaugę į didelę kolūkio gyvenvietę.
Senieji Nainių sodybos pastatai buvo nugriauti.

K

Bronių Nainį prisimena
ir gimtieji Grikpėdžiai
V. ŠKIUDAITĖ

Sodyba, kurioje gimė
Gyvenimas eina savo ritmu – nebėra mokyklos,
jau nebeliko ir sodybos šeimininko. O aš senąją sodybą dar prisimenu, joje sovietų laikais gyveno vieniša, baltagalvė senutė Ona Nainienė, Broniaus Nainio motina. B. Nainys yra pasakojęs, kad jo motina
pražilo per vieną naktį. Ir tai buvo 1941 m. vasarą,
rusams traukiantis iš Lietuvos. Motina į Linkuvą,
į gimnaziją, dviračiu buvo išleidusi savo jaunylį sūnų
Aleksą, kuris priklausė sukilėliams. Kažkas iš Linkuvos komjaunuolių jį išdavė, ir rusai jį kartu su
kitu gimnazistu suėmė ir prieš pasitraukdami į rytus nušovė netoli Pakruojo. Kai motinai apie tai buvo
pranešta, ji užsidarė kambarėlyje, ir kai kitą rytą iš
jo išėjo, buvo visiškai balta ir neatpažįstama... Vokiečių metais šeimą pasiekė mažai raštingo žmogaus
laiškas, kuriame autorius, nenurodęs savo pavardės,
atgailavo, kad būtent jis išdavė Nainių sūnų, ir ieškodamas ramybės nutarė prisipažinti. Šeima taip ir
nesužinojo, kas buvo tas išdavikas, kuris dar turėjo šiek tiek sąžinės.
Pas tą mielą senutę mane pasiųsdavo tėvas, kuris buvo kolūkio veterinaras, o Nainienė buvo
paukštininkė, mat jos buvusio ūkio tvarte kolūkis
laikė vištas. Nenorėdama įsileisti svetimų, vištas prižiūrėdavo pati. Tėvas įduodavo jai atnešti vaistų, būdavau pavaišinama medum su šviežiu agurku arba
sūriu. Jis į šią sodybą dažnai užsukdavo ir pats papolitikuoti. Kadangi senutė buvo neraštinga (užtat
labai troško išmokyti savo abu sūnus), mano tėvas
jos sūnui Broniui į Ameriką rašydavo laiškus. Po šeimininkės mirties jos name buvo kolūkio kontora; prisimenu, kad Nainių parke vykdavo jaunimo gegužinės. Mat Nainių sodyba buvo palivarkas su senu

Grikpėdžių pagrindinės mokyklos 4 kl. mokinukė Austėja
Švereikaitė prie Broniaus Nainio mokyklos apie 2009-uosius.
parku, kuris tebegyvuoja iki šiol. Kaip gerb. Bronius
yra pasakojęs, jo motinos tėvas, kilęs iš karališkųjų
valstiečių, susitaupęs pinigų palivarką nupirko iš kažkokio nusigyvenusio bajoro (lenko ar vokiečio).
Dukra Ona jį paveldėjo, užkuriuosna pasiėmusi
Broniaus tėvą, kuris buvo dalyvavęs Pirmajame pasauliniame kare ir, atrodo, buvęs vokiečių nelaisvėje, taigi matęs pasaulio. Nainiai buvo tvarkingi,
darbštūs, ūkis klestėjo, tėvas pastatė naujus trobesius.
Sūnūs – Bronius ir Aleksas – buvo gabūs, abu buvo
leidžiami į mokslus. Okupantai išdraskė ir šį gyvenimą...
Lietuvai atsikūrus Bronius Nainys ėmė lankyti gimtinę, atsiėmė tėvų žemę, kurią nuomodavo ūkininkams, o nuomos pinigus skirdavo mokyklai.
Kaip rašoma Pakruojo savivaldybės nekrologe: „Mokyklos bendruomenė nestokojo Nainių šeimos dėmesio: moksleiviai gaudavo kasmetines kalėdines do-

3
vanėles, buvo skiriamos premijos už rašinius, mokyklai buvo nupirkta įrangos, šeimos lėšomis mokyklos kieme buvo pastatytas paminklas bolševikų okupantų nužudytiems penkiems kaimo jaunuoliams”.

B. Nainio jaunystė Lietuvoje
Romualdas Kriaučiūnas „Drauge” rašė
apie Bronių Nainį kaip apie Lietuvių Bendruomenės veikėją. Aš norėčiau prisiminti jo nuopelnus tėviškei, nes savo aktyvią natūrą jis
spėjo parodyti dar Lietuvoje – jaunystės metais, o paskui – ir senatvėje, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Į gimtą kraštą jis yra atsiuntęs ir savo daug dešimtmečių kauptą biblioteką. Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka vien tik su pirmąja siunta 2015 m. gavo 305 knygas. Dovanotų knygų daugumą sudaro išeivijos grožinė ir šakinė literatūra. Esu
girdėjusi, kad B. Nainys šiai bibliotekai perduoda ir
savo archyvą.
Būtent iš Broniaus Nainio pirmą kartą išgirdau,
kad jis 1944 m. vasarą, prieš raudonajai armijai įžengiant į Lietuvą, su gimtojo Pašvitinio valsčiaus jaunuoliais traukėsi į Žemaitiją, kur būrėsi Tėvynės apsaugos rinktinė priešintis grįžtantiems rusams. Kadangi jis jau buvo baigęs Karo mokyklą ir turėjo jaunesniojo leitenanto laipsnį, tėviškėnai jį pasikvietė
vadovauti pašvitiniečių būriui. Jo pasakojimas apie
1944 m. rudens įvykius Žemaitijoje mane paskatino
surinkti žinių apie visus pašvitiniečius, kurie buvo
pasitraukę į Žemaitiją ir dalyvavo mūšyje su raudonaisiais prie Sedos miestelio. Iš viso pašvitiniečių,
pasitraukusių į Žemaitiją pasipriešinimo tikslu,
suradau apie 50. Tiesa, mūšyje dalyvavo ne visi, kiti
priklausė dar tik formuojamam 2-ajam pulkui. B. Nainys priklausė 1-ajam, ir jam teko dalyvauti mūšio
veiksmuose, net vadovauti kuopai, kuri apšaudė priešą iš pancerfaustų. Apie tai ir apie visą gyvenimą esu
užrašiusi jo pasakojimą, kuris vėliau buvo išleistas
knygele „Lietuva – mano širdis ir siela”. Žemaitijos
įvykius yra aprašęs ir rašytojas Marius Katiliškis (kilęs iš gretimo Pasvalio r.) romane „Miškais ateina ruduo”. B. Nainys yra juokavęs, kad jis vienintelis (pakeitus pavardę) iš ten minimų karininkų yra pavaizduotas kaip teigiamas personažas.
Pagal savo tvirtą charakterį Broniui Nainiui ir
derėjo būti karininku. Viską, ką jis darė, darė tvirtai įsitikinęs ir ryžtingai. Galima buvo tik pavydėti
jam šviesios galvos iki gilios senatvės. Jis buvo pirmūnas pagal rašymo trukmę – reguliariai rašė į spaudą tikriausiai iki 90 metų, o ir vėliau reikšdavo savo
nuomonę vienu ar kitu klausimu išeivijos ir Lietuvos žiniasklaidoje. Gal tik a. a. prof. Juozas Meškauskas šiuo atžvilgiu jį yra pralenkęs – į „Varpo”
žurnalą, kurį redagavau, profesorius iš Beverly Shores, IN, yra atsiuntęs platų straipsnį (30 psl.) apie prel.
Mykolą Krupavičių jau būdamas 101-erių metų.
Bronius Nainys sekė Lietuvos politinius įvykius
ir mane pačią primygtinai ragino rašyti politinius
komentarus ir buvo labai nusivylęs, kai to nesiėmiau.
Buvo griežtas lietuvių kalbos gynėjas ir saugotojas.
Darbštumas jo buvo neišpasakytas. Prisimenu metus, kai jis „Drauge” savo komentarus pateikdavo du
kartus per savaitę. Sakydavo, kad keliasi ar tik ne
penktą valandą ryto, perskaito spaudą ir sėda rašyti. Jam nebūdavo „neraštingų” dienų. Taip gali
dirbti tik labai valingi žmonės. Išties, atrodė, kad Broniaus Nainio neįveiks ir giltinė, toks jo buvo kietas
charakteris. Dėl jo jam ne kartą yra tekę susikauti
su oponentais ir gauti kritikos. Būta ir nesėkmių, bet
jo energija visada pramušdavo kliūtis.

Jis įsiamžino ir tėviškėje

Bronis Nainys su duona ir druska sutinkamas mokykloje, kuri buvo pastatyta ant jo tėviškės žemės ir kurią jis visokeriopai
rėmė.
Asmeninio archyvo nuotraukos

Broniaus Nainio gyvenimas buvo vientisas. Jis
visada – ir jaunas, ir būdamas pačiame jėgų žydėjime, ir senatvėje buvo nepavargstantis Lietuvos patriotas. Jo indėlį į lietuvybę Lietuva įvertino III laipsnio Gedimino ordinu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, jam suteiktas Kario savanorio vardas. Bronius Nainys apdovanotas ir Lietuvos
šaulių III laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu, įvairiomis
regalijomis jį yra apdovanojusios ir išeivijos organizacijos.
Velionis liks ne tik išeivijos bendradarbių atmintyje, jis save įamžino ir tėviškėje, gimtuosiuose
Grikpėdžiuose, kur jį prisimins ir naujosios tėviškėnų kartos – tie moksleiviukai, kurie buvo jo apdovanoti už patriotinius rašinius, kuriems jis skaitė paskaitas ir kuriuos mokė mylėti savo kraštą ir jam
aukotis.
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RY T YS

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

Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

Aštuntokai „anūkėliai” klausėsi pasakotojos Močiutės Vaidos Meižys.

Mažiausieji – dvimečiai virto meškučiais.

Mokykloje gimė šv. Kalėdų stebuklas
Atkelta iš 1 psl.
Po šios įžangos turėjome galimybę sugrįžti į lietuvišką kaimo trobą, kurioje savo ,,anūkų”, tai yra 8 klasės mokinių, laukė jų Močiutė, mokytoja Vaida Meižys. Taip jie kartu besišnekučiuodami vedė visą programą. Močiutė pradėjo savo pasakojimą nuo to,
kad Advento ir Kalėdų laikas yra pilnas
paslapčių.
Ar žinote, kad tuo metu gyvuliai
įgyja žmogiškų jėgų kalbėti? Tuo tikėdami mūsų senoliai sugalvodavo visokių dainų ir žaidimų, imituojančių
naminius ir laukinius gyvulius. Bendraudama su anūkais Močiutė vieną po
kito kvietė į sceną pačių mažiausiųjų
klasių mokinukus, kurie šventės metu
pavirto miško gyventojais. „Pupos” ir
,,Pipirai” kartu su savo tėveliais tapo
mielais meškiukais ir atliko dainą
„Gyrėsi šilo meška”.
Po jų pasirodymo į sceną atplasnojo
pelėdžiukais virtę „Riešutėlių” ir „Vieversėlių” klasių mokiniai, kurie dainavo ir vaidino dainą „Vijo lizdą pelėda”. Toliau į sceną sugužėjo kiškiais virtusi „Gandriukų” klasė ir padainavo
nuotaikingą lietuvių liaudies dainą
„Kiškis – tai tau”. Ne paslaptis, kad kiškiai labiausiai bijo vilkų, tad pirmos
klasės mokiniai, kurie tapo piemenėliais, klausinėjo dainuodami „Kam,
tavo vilkeli ... Kalėda” antros klasės mokinių, vilkelių, kodėl ,,Vilkelių” akelės
šviesios, auselės stačios ir t. t.

Visa mokykla kartu atliko kalėdinę giesmę „Vai atvažiuoja šventa Kalėda”.
Evaldo Bujanausko nuotraukos

Washingtono KDLM direktorė Jūratė Bujanauskas pasveikino susirinkusius.

Po miško gyventojų pasirodymų
atėjo metas burtams. Advento tikėjimai
ir burtai dažniausiai siejami su noru
apsaugoti ūkį ir šeimą nuo vargų, nelaimių, padėkoti gerosioms dvasioms
už sėkmingus praėjusius metus ir užtikrinti gerovę ateinantiems. Visiems
juk įdomu sužinoti, kokia bus ateitis.
Tad apie šiaudus bei kūčiukų skaičiavimą ir kitus magiškus dalykus papasakojo 3 ir 4 klasių mokiniai bei visus
išmokė Advento žaidimo „Snaudalė
snaudžia, tuto, tuto”. Nors per Adventą vyravo rimtis ir susikaupimas, jaunimo sueigos nenutrūkdavo. Jauni-

kan kirsti malkų, tarp medžių pasirodydavusi aukšta, žila moteris – miškų
dvasia. Užsimojus kirviu pasigirsdavo
raudojimas – tai miškų dievybė, tankumyne pasislėpusi, aimanuodavusi ir
verkdavusi. Taip pat Advento laiku
būdavo draudžiama dirbti kai kuriuos
darbus, ypač triukšmingus. Taip buvo
vengiama sutrikdyti natūralią gamtos
ciklo eigą, saulės grįžimą.
Atsirasdavo daugiau laiko stebėti
gamtos reiškinius, iš kurių ūkininkai
spėdavo būsimą derlių. Jei daug sniego ar pusto – tikėdavosi gero vasarojaus. Jei Adventas saulėtas – lauk gero

Septintokai pristatė Advento ir Kūčių valgius.

mas rinkdavosi vakarais į kurią nors
trobą, merginos susinešdavo ratelius,
verpdavo, ausdavo ir žaisdavo.
Adventas – tai apsivalymo laikas,
todėl šis laikas apipintas įvairiais
draudimais: pasninkaujama, nekeliami pasilinksminimai, tokie kaip vestuvės. Tad 6 klasės mokiniai padeklamavo gilų ir susimąstyti verčiantį eilėraštį „Advento rimtis”. Po jo kartu su
5 klasės mokiniais papasakojo apie
Advento draudimus. Ar žinojote, jog
per Adventą nebūdavo galima kirsti
miško? Tiems, kurie draudimo nepaisydavo ir vis dėlto važiuodavo miš-

Vyriausieji moksleiviai skaitė eiles.
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daržovių derliaus. Saulėta gruodžio 8
diena žada labai gerų kopūstų. Jei per
Adventą šalta – lauk karštos vasaros su
trankiomis audromis. Dažni atodrėkiai
lemia gražų rugių žydėjimą ir grūdingas varpas, o lietingas gruodis gali rugius vasarą sugadinti. Jei šiaip pasninga, žmonės laukdavo gero vasarojaus, ypač pupų, žirnių derliaus. Per
Adventą žmonės nesilinksmindavo,
nešokdavo.
Visą Advento laikotarpį, o neretai
ir iki Trijų Karalių, dainuodavo dainas,
susijusias su saulės grįžimu. Taip pat
vakarodami, kartu ką nors dirbdami,
žaisdavo Advento žaidimus. Tad visi
kartu dar ir sužaidėme žaidimą „Įjunko pajunko voverėlė darželį”.
Mokyklos choras atliko nuostabią giemę „Didis džiaugsmas patekėjo...”, tuo parodydamas, kad giesmės
šiuo laikotarpiu buvo visai kitokios:
rimtos, pakilios ir kviečiančios į gražiausią metų šventę. Ne paslaptis, kad
lietuvių liaudies tautosakos skrynioje
glūdi neišmatuoti lobiai mįslių, patarlių, išsireiškimų, tad 5 klasės mokiniai buvo parengę mįslių, kurias užminė visiems susirinkusiems. Tokiu
būdu į pasirodymą buvo įtraukti ir žiūrovai.
Po dainų, žaidimų, mįslių ir kitų
pasirodymų atėjo metas sužinoti, kokie
gi yra Kūčių valgiai. Apie juos papasakojo 7 klasės mokiniai. Metai turi 12
mėnesių, tad kiekvienas patiekalas –
padėka kiekvienam mėnesiui. Ar žinojote, jog kalėdaitis – ypatinga duonelė, reiškianti ramybę, kūčiukai – į
kuriuos dėdavo aguonų, reiškia gerą
miegą, obuolys – gyvybės simbolis,
rugiai, grūdai – duona ir pyragas,
mūsų kasdieninis maistas, kad jaustumės sotūs ir stiprūs visus metus.
Medus reiškia darbštumą, žuvis,
kurios žvynai simbolizuoja auksą, reiškia, kad pinigų netruks visus metus ir
būsi turtingas. Pupos ir žirniai – ašaros ir liūdesys. Reikia valgyti, kad
ašarėlių per metus kuo mažiau būtų.
Morkos, bulvės, burokai – daržovės, kurias užsiaugina patys žmonės, tai yra
padėka žemei, o uogos – padėka miškui
už gėrybes. Spanguolių gėrimas – kisielius – tai natūralūs gamtos vitaminai. Riešutai reiškia protą. Gerai mokysitės ir seksis darbuose, o sėklos – geras būsimas derlius.
Tiek daug papasakoję ir pasidalinę
,,anūkai” atsisveikina su Močiute ir palinki gražių švenčių. Tuo pasirodymas
nesibaigė, nes 7 ir 8 klasių mokiniai
visą pasakojimą apie Adventą vainikavo
labai jautriu finaliniu akordu. Scenos
viduryje pastatytas Advento vainikas
virto saulės spindulėliais. Kiekvienas
mokinys, tardamas žodžius apie grįžtančią saulę ir ilgėjančią dieną, iš vainiko vidurio ėmė po saulės spindulį
simbolizuojančią geltoną juostą.
Adventas – tai metas, kai mus užlieja šiluma nukritusios snaigės, šiluma tėviškės lango, šiluma žmogaus
gimimo. Kiekvienas iš mūsų širdyje uždegame žiburėlį drąsos, atleidimo,
meilės, draugystės. Po pasirodymo visi
kartu dainavome „Vai atvažiuoja šventa Kalėda” ir sulaukėme lietuviškai
kalbančio Kalėdų senelio. Jis gausiai
apdovanojo visus vaikučius ir mokytojus. Tuomet draugiškai pakvietėme
pasivaišinti ypatingos Kūčių ir Kalėdų
vakarienės, paskanauti patiekalų, kuriuos ruošė visos mokyklos tėvai.
Nuostabu buvo jausti šilumą, juoką, laimėtos loterijos džiaugsmą. Gera
buvo pasidžiaugti Washingtono KDLM
šeimos sukurtu šv. Kalėdų stebuklu.

Živilė Učkuronienė – Washingtono
KDLM 5–6 klasių mokytoja.
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Nantucket lietuviai kuria naujas švenčių tradicijas

Miesto pagrindinėje gatvėje puikuojasi angeliukais papuošta eglutė.

INGA PUODŽIUKYNIENĖ
venčių džiaugsmai neaplenkė ir
Massachusetts valstijos Nantucket
salos Lietuvių Bendruomenės.
Lapkritį, prieš žiemos šventes, lituanistinės mokyklėlės „Banginukas” vaikučius aplankė spektaklis iš Lietuvos
„Batuoto Katino kelionė po Lietuvą”.
Vaikučius džiugino aktorės, režisierės Birutė Jogelienė ir Genovaitė Urmonaitė. Kartu su aktorėmis mūsų
bendruomenę aplankė JAV Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė.
Spektaklio kelionę parėmė Lietuvių
Fondas.
Jau antri metai mūsų vaikučiai
puošia eglutę miesto centre. Šiemet eglutę papuošėme lapkričio 27 dieną, iškart po spektaklio. Tikiuosi, kad tai
taps mūsų tradicija. Kiekvieną kartą
pravažiuojant ar praeinant miesto pagrindine gatve iš tolo šviečia mūsų angeliukai. Dėkojame dailės reikmenų
parduotuvės „Create” savininkei Kristinai Ralkovai už finansinę paramą, organizatorėms Kristinai Ralkovai ir
Donatai Vitai – už nuostabią idėją

Š

„Vaikai yra angelai”, visiems vaikučiams, tėveliams ir mokytojoms – už nepaprastai gražius angeliukus ir puikiai
praleistą laiką kartu.
Švenčių kulminacija buvo kalėdinis vakaras. Šiais metais Nantucket salos Lietuvių Bendruomenės šventinis
vakaras vyko Ledo arenoje kartu su Kalėdų seneliu, vaikučių pasirodymu,
smagiu pasičiuožinėjimu ant ledo.

Stasio Misiulio nuotraukos
Nantucket salos Lietuvių Bendruomenė ir Nantucket salos lietuviška mokyklėlė „Banginukas” sveikina
visus su Naujaisiais metais. Teneužgęsta Jūsų širdyse meilės ir vilties
stebuklas ir Naujieji tebūna sėkmės,
sveikatos ir gražių darbų metai.
Inga Puodžiukynienė – JAV LB
Nantucket apylinkės pirmininkė.

Bendruomenės kalėdinis vakaras vyko Ledo arenoje kartu su Kalėdų seneliu, vaikučių pasirodymu, smagiu pasičiuožinėjimu ant ledo.

Įteikta LF Stepono Kolupailos vardinė stipendija
Lietuvių Fondo Stepono Kolupailos vardinė
stipendija š. m. lapkričio 4 d. buvo įteikta Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Hidrologijos ir klimatologijos katedros ketvirto kurso studentei Silvijai Pipiraitei. Šią stipendiją Lietuvių Fonde inžinierius Bronius Masiokas įsteigė prof. S. Kolupailos šviesiam atminimui. Ji kasmet skiriama studentui (-ei), studijuojančiam (-iai)
hidrologiją Vilniaus universitete.
š Lietuvos mus pasiekė studentės S. Pipiraitės laiškas, kuriame ji rašo: ,,Man
buvo suteikta profesoriaus Stepono Kolupailos vardinė studentų šalpos stipendija,
už kurią norėčiau Jums labai nuoširdžiai padėkoti. Tokie paskatinimai kelia motyvaciją nesustoti ir toliau gilintis į šiuos mokslus,
o tuo pačiu suteikia pasitikėjimo savimi, kurio kartais tikrai pristygsta mokslo ir studijų
kelyje. Nuoširdžiai dėkoju!”
LF informacija

I

Studentę Silviją Pipiraitę sveikina prof. dr. Kęstutis Kilkus (v.) ir prof. Arūnas
Bukantis.
Asmeninio archyvo nuotr.
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SKAUT YBĖS KELIAS
Redaktorė Aušra Jasaitytė-Petry • 8830 Magnolia Court • Orland Park, IL 60462 • El. paštas: ausra67@sbcglobal.net

Skautiškos
Kalėdų
šventės
Majos kampelis

Gruodžio mėnesį Čikagos skautai dalyvavo Kalėdinėje mugėje, o Nerijos
tunto jūrų skautės važiavo į „Holy Family Villa” – senelių prieglaudą padainuoti kalėdinių dainų.

irmą gruodžio savaitę Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte vyko
Kalėdinė mugė. Čia visada yra
daug pasirinkimo, ką galėtume nupirkti savo artimiesiems Kalėdoms.
Man buvo džiugu matyti, kiek daug
žmonių pardavė savo rankdarbių ir
kitų daiktų.
Per šią Kalėdinę mugę skautai
pardavinėjo sesės Alės Namikienės
darytus šiaudinukus. Jie buvo tokie
nuostabūs, kad jau po keleto valandų
jų nebeliko! Ačiū sesei Alei, kad paaukojo šiaudinukus Nerijos tuntui.
Pelnas skiriamas pastatyti naują pastogę ir virtuvę Rako stovykloje. Ačiū
visiems, kurie parėmė skautus ir Kalėdų mugėje pirko visų tuntų prekes!
Porą savaičių po mugės Nerijos
tunto sesės rengė savo paskutinę 2016

P

metų sueigą. Ji nebuvo iškilminga,
važiavome į „Holy Family Villa” – senelių prieglaudą. Nerijos tunte yra
tradicija kiekvienais metais važiuoti
padainuoti, pagroti instrumentais ir
pralinksminti senelius. Jūrų skautėms visada smagu padainuoti, ypač
Kalėdų metu. Šiais metais keletas sesių net sukūrė kalėdinę dainą: Maja,
Ariana, Kaya ir Natalija dainavo, o sesė
Vija skambino gitara. Sesėms buvo
smagu pasidalinti Kalėdų džiaugsmu
su tais, kurie gal neturi kas juos aplankytų. Programos pabaigoje visos
skautės ir „Holy Family Villa” gyventojai susikibo rankomis ir sugiedojo
„Ateina naktis”. Buvo labai miela išvyka ir prasmingas būdas pradėti Kalėdų atostogas.
Čikagoje gruodžio mėnuo skautams yra labai smagus, bet Detroite

Sesės Olivija, Natalija, Ariana, Kaya ir Maja dainuoja savo sukurtą dainelę „Holy Family Villa”.

taip pat smagu! Aš su savo drauge
Erika ir broliu Ričardu keliavome į
Detroitą dalyvauti skautų Kūčiose.
Buvo labai smagi ir įdomi programa:
prityrusieji broliai dalyvavo „Miško
brolių” ansamblio grupėje ir grojo
įvairiais instrumentais, o susirinkusieji dainavo. Buvo labai smagu dainuoti kalėdines ir skautiškas dainas su
kitais skautais!
Per skautų Kūčias labai malonu
matyti skautų paruoštus ir suneštus
tradicinius Kūčių valgius. Didelis ačiū
Detroito skautams, kad priėmė mus, čikagiškius, ir ypač didelis ačiū Anužių
šeimai, kad priėmė mus į savus namus.
Nors grįžti namo reikėjo per pūgą,
buvo verta važiuoti į Detroitą aplankyti skautų ir pamatyti, kaip kiti tuntai švenčia šventes.
Laimingų Naujųjų metų!

Nerijos tunto jūrų skautės „Holy Family Villa” dainavo kalėdines giesmes.
Majos Chiapettos nuotraukos

Čikagos Naujųjų metų sutikimo šventėje visai šeimai ir lietuviški papročiai
Atkelta iš 1 psl.
Pasveikinti šventėje dalyvaujančių tautiečių su artėjančiais Naujaisiais metais atvykęs generalinis konsulas
Marijus Gudynas nuoširdžiai dėkojo šauniems savanoriams: ,,Čikagoje gyvenančių lietuvių, šį kartą skautų, entuziazmas ir savanorystė užtikrino Lietuvos ir lietuviškų
žiemos tradicijų pristatymą Naujuosius metus pasitinkantiems Čikagos gyventojams ir miesto svečiams. JAV gyvenančių lietuvių siekis garsinti Lietuvą yra pavyzdys daugeliui pasaulio lietuvių bendruomenių.” Šiais metais kadenciją Čikagoje baigiantis diplomatas taip pat išsakė viltį, jog miesto lietuvių organizacijų dalyvavimas renginyje „Naujieji metai aplink pasaulį” taps gražia tradicija.
Į šventę atvykusiems vaikams organizatoriai dalino
suvenyrinius pasus, kuriuose kiekvienos prisistačiusios
šalies atstovai dėjo žymą. Lietuvos ženklas buvo baltiškas
Kalėdų eglutės simbolis su raidėmis „LT”. Skautų parengtame stende dalyviai matė mūsų šalies herbą – Vytį,
Europos žemėlapį ir jame pažymėtą Lietuvą, skaitė pagrindinius faktus apie šalį, grožėjosi unikalių šiaudų
sodų nuotraukomis.
Vėliau Čikagos miesto Naujųjų metų šventė „Chi-Town
Rising” tęsėsi dangoraižių apsuptyje prie upės, kur vyko
koncertas. Vidurnaktį ant vieno iš pastatų fasado pakilo
didelė spindinti žvaigždė, o iš upe atplaukusios baržos buvo
šaudomi fejerverkai.
LR gen. konsulato Čikagoje info

Naujųjų metų sutikimo šventės Čikagoje akimirkos.

A. Vertelkaitės nuotraukos
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Vytauto Didžiojo universiteto studentams
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Didžiųjų metų švenčių išvakarėse Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekojemuziejuje tradiciškai buvo įteiktos Lietuvių Fondo (LF) skiriamos Broniaus
Bieliuko (1908–1992) ir Vandos Daugirdaitės-Sruogienės (1899–1997) stipendijos Vytauto Didžiojo universiteto
(VDU) studentams. Šias stipendijas skiria LF administruojamas Broniaus Bieliuko stipendijų fondas ir Lietuvių išeivijos institutas.
ietuvių išeivijos visuomenininko Broniaus Bieliuko vardinė
stipendija skiriama Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių
mokslų srities istorijos, filologijos, etnologijos, filosofijos krypčių studijų
studentams, o V. Daugirdaitės-Sruogienės stipendiją kasmet gauna vienas
Po stipendijų įteikimo (iš k.): E. Aleksandravičius, Ž. Menčenkovas, K. Zaksaitė, E. Balandis, R. Jaugaitė, L. Narbutis.
istorijos studentas ar studentė.
„Renginys tradicinis, tad kyla pavojus, kad imame kartotis, keičiasi tik studentų vei- tomi, jie turi dalyvauti visuomenės gyvenime ir rū- ar kitas darbas Amerikoje buvo tik pragyvenimo šaldai ir vardai. Tačiau svarbu tai, jog universitetas yra pintis kitais, bet sovietmetis suardė inteligentiškumą. tinis, nes visas kitas laikas buvo skirtas lietuviškai
„Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo komiteto veiklai. Kai manęs klausia, kiek jau metų gyvenu
moralės vertybių ugdymo vieta, o ne vienam moralė šiandien jau yra perteklinis dalykas, nes pir- narys, liberalios demokratinės orientacijos atstovas Lietuvoje, atsakau, jog Lietuvoje gyvenu visą gymiausia jau darome pinigus. Moralė nusikainuoja, ir B. Bieliukas gyveno labai kukliai, bet daug kam pa- venimą, nors iš Amerikos čia sugrįžau prieš dvylika
labai trūksta išsilavinimo. Gaila, kad naujieji politikai gelbėjo, rėmė. Ir mane ten atvykusį po 30 metų iš so- metų. Man labai svarbu yra pabrėžti, kad Lietuvių
moka tik skaičiuoti, o kitaip, o kitokiomis kategori- vietinio kalėjimo pasitiko, palydėjo, padėjo. Nors ne- fondas daro didžiulį darbą remdamas tokias inijomis jie mąstyti negali”, – sakė sveikindamas šių buvo turtingas, bet kai liko nedidelis jo palikimas, jo ciatyvas, o praėjusiais metais projektų paramai ir
metų stipendininkus Lietuvių išeivijos instituto di- Lietuvoje likusi dukra Dovilė Rožanskienė perdavė stipendijoms iš viso išdalinta daugiau kaip 758
jį Lietuvių Fondui kaip kapitalo dalį, ir dabar mes ga- tūkstančiai dolerių, ir šioje sumoje taip pat yra ir
rektorius profesorius Egidijus Aleksandravičius.
V. Daugirdaitės-Sruogienės bei B. Bieliuko fondeJo kalba buvo labai jautri ir palietė esminius da- lime tuos pinigus naudoti stipendijoms.
Nedideli procentai, nedidelės ir sumos, tai ne- liai”, – sakė LF atstovas.
lykus – profesorius juokavo, jog daug kalba, nes tik
V. Daugirdaitės-Sruogienės stipendija yra skirenginio išvakarėse grįžo iš trijų savaičių kelionės po nulems jūsų gyvenimo kelio, bet čia svarbu stipri simLotynų Ameriką, kurios metu mažai kalbėjo. E. bolika, metafizikos ženklas. Kai aš kažkada Vytautui riama vienam asmeniui už darbą istorijos srityje.
Aleksandravičius pabrėžė, jog tiek B. Bieliukas, tiek Kavoliui sakiau – jūs tiek padedate, kaip reikės at- Šiemet ji atiteko VDU Humanitarinių mokslų faV. Daugirdaitė-Sruogienė buvo išskirtinės asmenybės. silyginti, o jis atsakė – jums nereikės nieko grąžinti, kulteto istorijos doktorantui Egidijui Balandžiui. DėBajorų palikuonė V. Daugirdaitei-Sruogienei mora- bet kai kada nors ateityje būsite stipresnis ir galėsite kodamas už šią stipendiją jis sakė, kad šios profekažkam kitam padėti – padarykite tai”, – sakė E. Alek- sorės istoriniai tyrinėjimai buvę labai įdomūs, leiliniai dalykai buvo svarbiau už viską.
dę jam kitaip suprasti nemažai dalykų.
„Man teko laimė pažinti profesorę jau tada, kai sandravičius.
Stipendininkus sveikinęs LF valdybos narys ir
„Apie tai, kad gausiu šią stipendiją, nežinojau,
ji savo dienas leido pensionate – prisimenu, kai ruošiau su ja interviu, tiek visko ten prikalbėjau... Ji vi- atstovas Lietuvoje Leonas Narbutis sakė, jog ir jam ir man toks įvertinimas tikrai labai svarbus. Savo
sada laikėsi savo principų, visada išliko savimi, o jos teko pažinti V. Daugirdaitę-Sruogienę, kuri buvo jo studijas baigsiu 2018 metų rudenį, o po to labai noparengtas istorijos vadovėlis per 40 metų sulaukė še- mokytoja, kai jis pradėjo lankyti lietuvišką mokyk- rėčiau dirbti mokslinį darbą, norėčiau dėstytojaušių leidimų ir iki šiol yra gerai vertinamas”, – pa- lą 1954 metais ir iš karto pateko į 8 klasę. „Jau tada ti Vytauto Didžiojo universitete, bet dar nežinia, kaip
man ji paliko labai gilų įspūdį, kurį ir šiandien pui- viska susiklostys”, – sakė „Draugui” E. Balandis.
sakojo E. Aleksandravičius.
Žymaus lietuvių išeivijos visuomenininko B.
Jam teko bendrauti ir su B. Bieliuku, kai pirmą kiai atmenu, nes visa tai, ką ji pasakojo, buvo pagrįsta
kartą atvyko į New Yorką. Anot profesoriaus, tai buvo faktais. Jos dukra Dalia Sruogaitė padėjo L. Narbu- Bieliuko stipendijos skirtos remti gabius, gerai
tikras patriotas, labai kilnus žmogus, tikras to laiko čiui patekti dirbti į Margučio radijo laidą Pelkių ži- besimokančius studentus, skatinti juos aktyviau dalyvauti visuomeninėje, mokslinėje veikloje. Stiinteligentas. Filosofo Stasio Šalkauskio supratimu in- burėlis.”
„Mes visada gyvenome savoje Lietuvoje, o vienas pendijai kandidatus siūlo universiteto akademinės
teligentai turi gyventi viešą gyvenimą, jie turi būti mabendruomenės nariai (katedros, dėstytojai, studentų organizacijos). Šių metų B. Bieliuko stipendija skirta trims studentams.
Jau nuo 2001 metų skiriamą stipendiją šiemet
gavo Humanitarinių mokslų fakulteto literatūros ir
spaudos programos magistrantė Kristina Zaksaitė,
istorijos programos IV kurso studentė Rimantė Jaugaitė ir praktinės filosofijos studijų programos
magistrantas Žygimantas Menčenkovas. Visi trys
studentai savo padėkos kalbose dėkojo dėstytojams, minėjo, kad šis įvertinimas jiems yra labai
svarbus ir įpareigos bei paskatins siekti dar didesnių aukštumų.
LF yra didžiausia lietuvių filantropinė organizacija pasaulyje, kaupianti lėšas iš nario mokesčio,
organizacijų ir pavienių geros valios žmonių aukojamų lėšų bei palikimų. Nuo savo įsikūrimo 1962 metais LF sąmoningai, entuziastingai ir dosniai sukaupė kapitalą, kuris 2015 metų pabaigoje viršijo 39
milijonus dolerių. Fondas yra užsibrėžęs užduotį 60
metų sukakčiai 2022 metais sukaupti 50 milijonų dolerių kapitalą ir suburti 10 tūkstančių narių.
„Lietuvių fonde dabar yra kaitų karta, atėjo karta sūnų ir dukterų tų, kurie kažkada steigė Fondą,
ateina ir nauji žmonės, kurie atvyko į Jungtines
Amerikos Valstijas po 1990-ųjų metų ir aktyviai įsijungė į Fondo veiklą. Tikėkimės, kad juos lydės toStipendininkus sveikina Išeivijos instituto direktorius E. Alek- LF valdybos narys ir atstovas Lietuvoje L. Narbutis džiaugėsi, kia pat sėkmė, kaip ir per visus tuos 54 veiklos mesandravičius.
kad parama tęsiama.
A. Vaškevičiaus nuotraukos tus”, – sakė LF valdybos narys L. Narbutis.
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2016
Neįtikėtinų rekordų metai

VYTAUTAS NAVAITIS

Ne tik žmonės, bet ir gamta pateikė
rekordų. Višta, auginama Ritos Birbalienės
iš Drevernos k. (Klaipėdos r.), padėjo didžiausią – 193 g svorio, 8,1 cm ilgio, 6,6
cm skersmens kiaušinį.
O žąsies kiaušinyje šiaulietis Marius
Bajorūnas sugebėjo pragręžti daugiau
nei 4 880 skylučių.
Žvejai sako: „štai to-o-okią žuvį pagavau”. Kaunietis Saulius Navickis gali pasigirti
liepos 23 d. sugavęs didžiausią – 24,36 kg
svorio, 98 cm ilgio karpį.

Specialiai ,,Draugui” iš Lietuvos
Agentūra „Factum” prie Lietuvos kultūros fondo šiemet registravo ir į Lietuvos rekordų knygą įrašė nemažai naujų rekordų.
Galima pasakyti, kad Lietuvos rekordų knyga 2016 metais pasipildė nuostabiais ir netgi neįtikėtinais rekordais.
Lietuvos pasididžiavimui vienas iš
mūsų krašto rekordų įrašytas į Guinnesso pasaulio rekordų sąrašą. Tai – masiškiausia pasaulyje kompiuterinio programavimo pamoka. Šią pamoką 712 mokinių, kurių amžius buvo nuo 7 iki 13 metų, vedė Vilniaus
universiteto Matematikos ir informatikos instituto profesorė Valentina Dagienė su savo
dabartiniais bei buvusiais doktorantais. Pamokos metu mokiniai gavo simbolinę užduotį – suprogramuoti Gediminaičių stulpus
ir nuspalvinti juos vėliavos spalvomis, taip
pat atlikti spalvų animaciją. Pamoka, skirta
paminėti artėjantį Lietuvos 100-metį įvyko

Lietuvos ilgiausia vėliava.
2016 metais vyko Lietuvos Respublikos
Seimo rinkimai. Seimūnų kaita „atnešė” keletą politinių rekordų. Vyriausia visų kadencijų Seimo narė, sulaukusi 80 metų 1
mėnesio ir 9 dienų amžiaus, kaunietė Vida
Marija Čigriejienė seimūne buvo iki 2016
m. lapkričio 13 d. Į naująjį Seimą išrinkta jauniausia Seimo narė – 25 metų 11 mėnesių
17 dienų amžiaus Rūta Miliūtė taip pat yra
kaunietė. Ji Lietuvos Respublikos Seimo
nare išrinkta pagal Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašą, o Seimo nare tapo
nuo 2016 m. lapkričio 14 d. Seimo senbuviai Kęstutis Glaveckas, Rasa Juknevičienė,
Gediminas Kirkilas, Andrius Kubilius, Algimantas Salamakinas, Irena Šiaulienė ir
Emanuelis Zingeris išrinkti Seimo nariais
daugiausia – po 7 kartus.
***
Ne tik rinkimai, bet ir seimūnų veikla
pasižymėjo rekordu. 2016 metais registruota trumpiausiai trukusi Seimo neeilinė sesija. Ji buvo sušaukta opozicijos pastangomis vasario 17 d., bet svarstant pirmąjį klausimą valdančioji sosialdemokratų dauguma nepatvirtino sesijos darbų
programos ir tuomet, sugaišus apie 1 val.,
buvo paskelbta jos pabaiga.

Guinnesso pasaulio rekordo serifikatas.
Lietuvos parodų centre „Litexpo” Vilniuje
2016 m. rugsėjo 9 d. Jos sumanytojai – informacinių technologijų ir verslumo
„#SWITCH!”, taip pat tarptautinio informatikos ir informacinio mąstymo konkurso „Bebras” rengėjai, pradmenų mokymo klubas
„Coder Dojo Lietuva”, ir Antanas Guoga.

Sklandus darbas atsispindėjo rekordu,
kuomet talkoje 42-jose miškų urėdijose
buvo apsodintas didžiausias, net 80,53 ha
būsimų miškų plotas. Tai įvyko balandžio
16 dieną Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos inicijuotoje talkoje „Nacionalinis
miškasodis”. Jos metu pasodinta apie 500
tūkst. ąžuolų, beržų, eglių, juodalksnių,
pušų medžių ir krūmų sodinukų.

***
Pažymėtina ir nemaloni gamtos „išdaiga”. 2016 m. birželio 23 d. ryte, apie 9 val.
Saločiuose (Pasvalio r.), netoli mokyklos ir seniūnijos, pagrindinės Vytauto ir J. Basanavičiaus gatvių kampe atsivėrė giliausia žinoma karstinė įgriuva. Manoma, kad ji buvo daugiau nei 30 m gylio ir 12 m skersmens.
Atsiverdama smegduobė prarijo 11 m aukščio elektros stulpą su visa atrama. Todėl į ją
supilta apie 820 m³ žemių, bet po pietų dar
kartą viskas smego gilyn. Atsivėrusiai įgriuvai užpilti viso prireikė per 2 tūkst. m³ žemių.

***

***

Rūtos Grušaitės nuotr.

Didžiausias vištos kiaušinis. M. Bučnio nuotr.

Žąsies kiaušinis.

***
Šiam pasiekimui priešingas, bet ne seimūnų rekordas yra ilgiausiai trukęs improvizacijų spektaklis. Jis suvaidintas Vilniaus mažajame teatre birželio 4 d. Įstaiga
„Improvizacijos teatras” be išankstinio pasiruošimo 7 val. 10 min. improvizavo ir vaidino spektaklio metu žiūrovų pasiūlytus
58 etiudus.

Net neužauginus didžiausio moliūgo
galima tapti rekordininku. Tą įrodė Vilniaus
lopšelio-darželio „Rūta” vaikų auklėtoja
Rita Stulpinienė. Pagal jos sumanymą 68
švietimo įstaigų pedagogų, auklėtinių ir jų
artimųjų užaugintus moliūgus sudėjus Vilniaus Vingio parke į vieną eilę renginyje
„Eko moliūgėliai” spalio 7 d. sudaryta ilgiausia – 214,92 m ilgio, 903 moliūgų eilė.

Menininkai džiaugėsi keliais rekordais.
Didžiausias duonos paveikslas – 3,48 m ilgio, 2,42 m aukščio, 0,8 cm gylio – sukurtas iš 1 064 sumuštinių duonos „Toste” riekių UAB „Vilniaus duona” naujos kepyklos
atidarymo proga gegužės 12 d. Paveikslo
autorės – menininkės Jolita Vaitkutė ir
Emilija Vinžanovaitė duoną paveikslui skrudino maisto degikliu (karamelizatoriumi).

***

***

***
Lietuvos gyvybės draudimo įmonių
asociacija rugpjūčio 4 d. Vilniaus Vingio parke surengė gausiausią piešinių parodą
„Saugi vaikystė”. Joje ant medžių ir tarp jų
ištemptų virvių eksponuoti 1 861 vaikų
piešiniai.
Kitu piešimo rekordu pripažintas didžiausias pieštas kryžiažodis. Jis nupieštas kreida ant plytelių grindinio šalia Trakų
viešosios bibliotekos ir išspręstas Europos
dienos šventės metu gegužės 9 d. Kryžiažodžio su 114 spėtinų žodžių plotas buvo
248,514 m² arba 18,3 × 13,58 m dydžio.
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Netičkampio k. (Marijampolės r.) padalinio lankytojai, pagal bibliotekininkės Renatos Kavaliauskienės sumanymą, balandžio 28 d. padarė ilgiausią – 240
m ilgio, 10 cm pločio knygos skirtuką.
Festivalio „Vilnius Street Art” proga architektas Ignas Lukauskas sukūrė di-

***
Kito rekordo patvirtinimo Guinnesso
pasaulio rekordu tebelaukiama. Į šį titulą
pretenduoja didžiausias Lietuvos valstybės herbas. Jis buvo nupurkštas UAB „Specagra” purkštuvu temptu traktoriaus, Stetiškių aerodrome Panevėžyje. Ši akcija vyko
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo) dienos proga liepos 6 d. Herbas buvo 20,7139 ha ploto, 512,38×444,94
m dydžio, 1726,38 m perimetro.
***
Mūsų simboliai yra ne tik herbas, bet
ir vėliava. Ilgiausia – 1 055,51 m ilgio,
3,07 m pločio, 3240,42 m² ploto – geltonos,
žalios ir raudonos spalvų tautinė vėliava pirmą kartą išskleista Pasvalio miesto šventės
proga rugsėjo 17 d. ir kartu su žmonių eisena nunešta nuo Taikos iki Stoties gatvės
Pasvalyje.

Ilgiausia moliūgų eilė.

Tomo Janonio (Delfi) nuotr.

Živilės Navaitės nuotr.
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Didžiausias karpis.

džiausias – 1 700 m² ploto realistinį fototapetą „Krioklys”. Jis užklijuotas Vilniuje ant Neries krantinėje terasas primenančių Seimo garažų pastato.
Priešingai didumo rekordams, tautodailininkas Raimundas Blažaitis iš Maldėnų
k. (Vilkaviškio r.) iš liepos medienos išdrožė
mažiausią – 1,2 cm aukščio rūpintojėlį.
***
2016 metais į Lietuvos rekordų knygą
įrašytas pirmasis dvynių ilgaamžiškumo rekordas. Šio įrašo laukta nuo pat rekordų registravimo pradžios, tai yra nuo 1985 metų.
Ankstesni tyrimai apie dvynius ilgaamžius
nepasitvirtino arba ilgaamžiškumą patvirtinti trūko duomenų. Dabar Raseinių rajone Paupio kaime gyvenančios Juzė-Birutė
Blažienė ir Bronislava Matusevičienė yra
pirmosios dvynės Lietuvoje savo amžių
galinčios patvirtinti dokumentais. Šios
dvynės J.-B. ir B. Sabonaitytės gimė 1933 m.
birželio 21 d. Paparčių kaime Eržvilko valsčiuje (dabartiniame Tauragės rajone) Veronikos ir Juozo Sabonaičių šeimoje.
***
Kai Renaldas Šeinauskas automobiliu
,,Subaru Impreza” WRX renginyje „Aukštaitijos sostinės Panevėžio 513 gimtadienis”
nuskriejo 19,5 m atstumu ir pagerino tolimiausio šuolio automobiliu nuo tramplyno iki 70 cm aukščio rekordą, kiti automobilistai Tarptautinės dienos be automobilio proga rugsėjo 21 d. siekdami atkreipti
dėmesį į aplinkos užterštumo problemą surengė masiškiausią vaikų su žaislinėmis
mašinomis eiseną. Joje lydimi auklėtojų ir
tėvų Šilalės gatvėmis žygiavo 472 vaikai iki
7 metų amžiaus. Šį Vilmos Juzaitienės sumanymą padėjo surengti Šilalės lopšeliodarželio „Žiogelis” darbuotojai ir Šilalės
rajono savivaldybės atstovai.
***
Mažuosius automobilistus dalyvių
gausumu pralenkė viešoji įmonė „Autosporto projektai”, balandžio 23 dieną sukvietusi 694 moteris, sudariusias 184 ekipažus masiškiausiame moterų autosporto pramoginiame renginyje „Moterų ralis”. Jis vyko Vilniaus, Elektrėnų, Vievio ir Trakų apylinkėse, kuriomis nusidriekė maždaug
200 km ilgio lenktynių trasa.
O moteris trasos ilgumu pralenkė vilniečiai Arūnas Kamblevičius ir Ričardas
Augustinavičius iš Lietuvos kariuomenės
baikerių klubo „Perkūnas MCC”. Jie rugpjūčio 16 d. išvažiavę iš Vilniaus ir 3 kartus nuvažiavę kelią Vilnius-Klaipėda-PanevėžysVilnius po paros kelionę baigė Vilniuje.
Kelionės tikslas buvo sergančio vaiko ir šeimos palaikymo ralis „Sugrąžink Vakariui vaikystę!”. Jie nuvažiavo 2 103 km. Tai buvo tolimiausias atstumas, nuvažiuotas motociklais per parą.
***
Rekordine eisena pripažinta masiškiausia Užgavėnių persirengėlių eisena.
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Sauliaus Navickio nuotr.

Gausiausias dekoratyvinių raganų
rinkinys yra surinktas vilniečio Alfredo
Laurinavičiaus per 18 metų. Šiame rinkinyje
yra lėlių, eglutės žaisliukų, pakabukų, magnetukų, peleninių, žvakidžių, butelių apdarų, taupyklių, knygų skirtukų ir antpirščio pavidalo raganų, pagamintų iš įvairių
medžiagų. Iš viso – 281 eksponatas iš 30 šalių. Seniausia rinkinyje yra 1998 m. ragana,
didžiausia – 85 cm aukščio, mažiausia – 2
cm aukščio, sunkiausia sveria 24 kg, o
lengviausia – 2 g.
Daugiausia – 90 mezgėjų – suburtų
Naisių mezgėjų klubo „Šilkelis” vąšeliu
nėrė didelį gėlės žiedą su 302 virvelių
žiedlapiais ir rodė įvairius mezgimo būdus
mezgimo šventėje vykusioje Naisių k.
(Šiaulių r.) prie bendruomenės kultūros
namų birželio 19 d.
Mezgimo ir siuvinėjimo aistruoliai papuošė ir Skudurinę Onutę. Jai Dituvos pagrindinės mokyklos (Klaipėdos r.) ben-

gų dienas vienu metu segėjo 114 mokinių.
***
2016 m. registruoti keli kelioniniai rekordai. Vilnietis Danas Pankevičius, siekiantis aplankyti atokiausias bei pavojingiausias žemės vietas, jau buvo nuvykęs į
147 valstybes. Tai – daugiausia vieno keliauninko aplankytų valstybių.
Tolimiausia kelionė irklente – apie
460 km atstumą nuplaukė vilniečiai Markas
Gurskij, Justinas Bielskis ir Laimonas Staniulionis. Jie nuo Lipliūnų k. (Druskininkų
sav.) Nemunu į Rusnę nuplaukė gegužės
25–birželio 1 d.
O masiškiausias plaukimas baidarėmis vyko liepos 6 d. kai Vilniuje Nerimi. Jo
metu 125 dalyviai plaukė 62 baidarėmis.
Kaune susirinkusios ilgaplaukės pagerino net penkis savo amžiaus Lietuvos
vaikų rekordus.
Taip pat į vaikų rekordų knygą įrašytas didžiausias, grojančiųjų puodeliais,

Joje Jonavos gatvėmis vasario 9 d. žygiavo
203 persirengėliai – 39 jaunikiai, 78 nuotakos ir 86 personažai, vaidinantys Lašininį, Kanapinį, žydus, čigonus, ubagėlius ir kitus tradicinius Užgavėnių šventės veikėjus.
***
Kitu pavasario šventės rekordu pripažinta didžiausia verba. Tai 11,4 m aukščio,
apie 95 cm apimties verba, sukurta ant alksninio koto Ramunės Kazokienės iš Juodaičių k. (Jurbarko r.). Ji buvo skirta papuošti
kaimo bažnyčią Verbų sekm. kovo 18 d.
***
Kelios kolekcijos aprangos pripažintos
gausiausiomis Lietuvoje. Viena iš jų – gausiausia proginių kaklaraiščių kolekcija,
daugiau nei 1 400 kaklaraiščių, kurią surinko vilnietis Juozas Šalkauskas per 40 metų.
Kolekcijoje – šilkiniai, vilnoniai, odiniai, mediniai, gintarinis, perlinis, geležinis ir kitokie
eksponatai iš 43 šalių. Iš jų seniausias – 1972
m. pasiūtas Miuncheno olimpinių žaidynių
proga Vokietijoje, o sunkiausias yra 1,36 kg
masės nukaldintas kalvio Jono Gvozdo.
Proginiai kaklaraiščiai 13 kartų buvo eksponuoti Lietuvos ir užsienio parodų salėse.
***

Didžiausias duonos paveikslas.

druomenė iš dėvėtų rūbų ir tekstilės gaminių pasiuvo plačiausią sijoną, kuris
buvo 125,55 m apačios pločio, 1,05 m ilgio
ir svėrė 17,7 kg.
Dar vienas sijono rekordas: sijoną, skirtą paminėti tarptautines Teatro ir Vaikų kny-

Živilė Navaitė nuotr.

skaičius. Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos 141 mokinys
plastikiniais ir popieriniais puodeliais pagrojo Miko Katino dainą „Truputį laimės”.
Mokinius groti puodeliais mokė muzikos
mokytoja Žydrūnė Zubrickienė, o vėliau
mokiniai to mokė vieni kitus.
***
Vienas rekordas nepaliko abejingų nei
jaunų, nei senų, nei dalyvių, nei žiūrovų ir net
nebuvo abejingų praeivių. Visų veiduose
švytėjo plati šypsena, kuomet UAB „Gemma sveikatos centras” surengė masiškiausią šokinėjimą per šokdynes. Vienu metu
penkias minutes per šokdynes Vilniaus Katedros aikštėje šokinėjo 723 žmonės.
***
Daugiau nuostabių ir neįtikėtinų rekordų rasite www.rekordai.lt, o agentūra
„Factum” prie Lietuvos kultūros fondo
,,Draugo” skaitytojams linki dar geresnių
2017 metų.

Vyriausios dvynės.

Masiškiausias šokinėjimas per šokdynę.

Česlovo Blažio nuotr.

Vytautas Navaitis – Lietuvos rekordus registruojančios agentūros „Factum” prie Lietuvos kultūros fondo įkūrėjas ir direktorius.

Vilijos Graužinytės nuotr.
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L I E T U VA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

JAV specialiųjų operacijų pajėgų kariai atvyko tyliai
Vilnius („Draugo” info) – Jungtinių Valstijų specialiųjų pajėgų dislokavimas Lietuvoje yra griežtas NATO
ir kitų šalių atsakas į Rusijos agresiją
regione, teigia Valstybės saugumo departamento vadovas Darius Jauniškis.
„Aš manau, kad regione saugumo
situacija paaštrėjusi, taip pat ir Rusija demonstruoja tą, ko gero, isteriškai
organizuodami savo mokymus ir transliuodami tas žinias ir kaltindami Baltijos šalis kažkokia rusofobija, paranoja ir kitais dalykais. Manau, to dalyko niekas nepaneigs. O tas dislokavimas, matyt, yra tiesiog griežtas atsakas, kad NATO ir kitos šalys nesitaikstys su Rusijos agresija šitame regione”, – sakė jis.
Krašto apsaugos ministerijos vie-

šųjų ryšių skyrius teigė, kad JAV Specialiųjų operacijų pajėgų karių buvimas Lietuvoje yra viena iš atgrasymo
priemonių ir ilgalaikio glaudaus bendradarbiavimo su JAV pajėgomis formų.
JAV specialiųjų operacijų pajėgų
kariai kartu su kolegomis iš Lietuvos
dalyvauja įvairiuose dvišaliuose ir daugiašaliuose kariniuose renginiuose bei
pratybose visoje Lietuvoje ir regione.
Apie tai, kad pastaraisiais mėnesiais į Lietuvą atvyko dešimtys JAV
specialiųjų operacijų pajėgų karių, paskelbė „The New York Times” tinklalapis, Lietuvoje tai nebuvo viešinama.
Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje nuo
2014 metų rotaciniu principu jau yra po
150 JAV karių.

Susirūpinta televizijos TV3 pardavimu
Vilnius (BNS) – Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis su Valstybės
saugumo departamento (VSD) vadovu
Dariumi Jauniškiu aptarė Švedijos
žiniasklaidos susiviejinimo „Modern
Times Group” (MTG) galimus planus
parduoti verslą Baltijos šalyse, įskaitant TV3 televizijų grupę.
VSD direktorius D. Jauniškis
sakė, kad būsimas TV3 įsigijimas kelia susirūpinimą, nes savininkai gali

turėti įtakos televizijos kanalo turiniui.
„Pagrindinis dalykas – kas tie
investuotojai, kad nebūtų tam tikros
įtakos iš Rytų”, – kalbėjo pareigūnas.
D. Jauniškis tvirtino, kad VSD ir
Krašto apsaugos ministerija, kitos institucijos vis aktyviau užkerta kelią Rusijos skleidžiamai dezinformacijai.
Anot jo, trūksta tik visų pastangų sujungimo, bendro požiūrio.

Gyventojai dar neiškeitė per 500 mln. litų
Vilnius (BNS) – Lietuvos gyventojai praėjusių metų pabaigoje į eurus
nebuvo iškeitę 492 mln. litų. Daugiausia tai mažesnio nominalo banknotai
ir monetos, kurių didžioji dalis, pasak
Lietuvos banko, niekada nebegrįš į
saugyklas.
„Dauguma litų gyventojai išsikeitė, likus keliems mėnesiams iki

euro įvedimo ir iškart po to. Tačiau dar
ir dabar į Lietuvos banką kasdien
kreipiasi po keliasdešimt gyventojų,
norinčių išsikeisti litus. Dažniausiai
tai atsitiktinai rasti, užsilikę litų banknotai ir monetos”, – sakė Lietuvos
banko Grynųjų pinigų departamento
Politikos, emisijos ir kontrolės skyriaus viršininkas Egidijus Paleckis.

Nepritaria Seimo narių skaičiaus mažinimui
Vilnius (BNS) – Seimo Teisės departamentas kritiškai vertina „valstiečių-žaliųjų” iniciatyvą sumažinti
Seimo narių skaičių nuo 141 iki 101.
Išvadą dėl siūlomų Konstitucijos
pataisų parengę teisininkai sako, kad
šalies gyventojų skaičiaus mažėjimas
neturėtų būti lemiamas argumentas,
nes parlamentarai atstovauja ir piliečiams užsienyje.
„Manytina, kad vien Lietuvos gyventojų skaičiaus sumažėjimas negali paneigti tautos atstovybės paskirties

atstovauti ne tik Lietuvoje gyvenantiems piliečiams, bet ir tiems piliečiams, kurie gyvena kitose valstybėse”, – rašoma departamento išvadoje.
„Valstiečių” lyderis Ramūnas Karbauskis ir dar keliasdešimt parlamentarų teigia, kad Seimą reikia mažinti, nes šalyje sumažėjo gyventojų
skaičius.
1992 metais, kai buvo priimta
Konstitucija, Lietuvoje gyveno 3 mln.
700 tūkst. žmonių. Šiuo metu Lietuva
turi 2 mln. 850 tūkst. gyventojų.

Aptarė Gedimino kalno tvarkybos darbus
Vilnius (Kultūros ministerijos info) – Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson apžiūrėjo Gedimino kalno nuošliaužas ir kartu su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu,
aplinkos ministru Kęstučiu Navicku ir muziejaus direktore
Birute Kulnyte aptarė kalno
tvarkybos darbus.
Tradicinė vėliavos pakėlimo ceremonija šiemet
Kultūros ministrė inforsausio 1 d. vyko Gedimino kalno papėdėje.
mavo, kad už Gedimino kalno
15min.lt nuotr.
priežiūrą atsakingas Nacionalinis muziejus kreipėsi į Civilinės sau- leksiniai veiksmai turi būti pagrįsti
gos tarnybą, prašydamas dar kartą pa- moksliniais taikomaisiais tyrimais ir
tikrinti situaciją, ar iš tikrųjų ta teri- aiškia komunikacija.
Iš karto po Naujųjų metų Geditorija yra saugi lankytojams.
Siekiant apsaugoti kalną nuo to- mino kalne bus įrengti geodinamilimesnių nuošliaužų – būtina ilgalai- niai detektoriai, vasario pabaigoje bus
kė kalno tvarkymo strategija, aiškus baigti betoninių juostų (rostverkų)
problemų sprendimo procesas, įvar- tvirtinimo darbai, kurie dabar ir kelia
dinti ir įgalinti jo dalyviai, o komp- didžiausias problemas.

D. Britanija imigrantams nemokės pašalpų
Londonas (LRT.lt) – Didžiosios
Britanijos vyriausybė nemokės socialinių pašalpų imigrantams iš Europos
Sąjungos (ES) šalių po išstojimo iš
Bendrijos.
Šalies premjerei Theresa May artimi šaltiniai teigia, kad vyriausybė
sieks nebemokėti socialinių išmokų
darbuotojams iš ES šalių norint atbaidyti nekvalifikuotus ir už mažus atlyginimus pasiruošusius dirbti žmones.
Iš šiuo metu šalyje esančių daugiau nei dviejų milijonų ES piliečių
apie 300 tūkst. gauna socialinę paramą.
Anot ekspertų, tokia vyriausybės pozicija reiškia, kad Jungtinė Karalystė
gali bandyti likti bendroje rinkoje ir vi-

siškai neuždrausti imigracijos. Šalies
ekonomikos augimas priklauso nuo
kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlos.
Socialinių pašalpų sumažinimas
sutaupytų pinigų biudžetui, sustabdytų nekvalifikuotų darbuotojų srautą bei, tikėtina, prisidėtų prie greitesnio atlyginimų augimo. Tačiau kritikai
teigia, kad tokia vyriausybės strategija
gali skaudžiai atsiliepti žemės ūkio ir
maisto pramonės verslo šakoms, nes
juose dažniausiai dirbti nori žemas
kvalifikacijas turintys imigrantai.
Statistika rodo, kad imigrantai į
šalies biudžetą įneša daugiau nei 2
milijardus svarų kasmet, tačiau visuomenėje susidariusi nuomonė, kad
jie linkę gyventi iš pašalpų.

M. Le Pen: Krymo atplėšimas – teisėtas
Paryžius (BNS) – Prancūzijos
kraštutinio dešiniojo politinio sparno
lyderė Marine Le Pen pareiškė, kad Rusijos įvykdytą Krymo atplėšimą nuo
Ukrainos laiko teisėtu žingsniu.
„Visiškai nemanau, kad įvyko neteisėta aneksija: buvo surengtas referendumas, Krymo gyventojai išreiškė
norą prisijungti prie Rusijos”, – sakė ji.
Vakarų šalys 2014 metų kovą
Maskvos įvykdytą Ukrainai priklau-

sančio Juodosios jūros pusiasalio prisijungimą laiko neteisėta aneksija ir
yra paskelbusios Rusijai sankcijų.
Kraštutinės dešinės stovykloje įsitvirtinusi M. Le Pen jau seniai neslepia palankumo Vladimirui Putinui,
yra ėmusi paskolą iš Rusijos banko ir
žada referendumą dėl Prancūzijos išstojimo iš Europos Sąjungos.
M. Le Pen gali tikėtis patekti į antrąjį prezidento rinkimų pirmąjį turą.

Paukščių gripo epidemija neslūgsta
Ženeva (Mano vyr.) – Paukščių
gripo situacija lieka įtempta tiek Europoje, tiek Azijos šalyse. Užregistruojami vis nauji šios ligos protrūkiai
naminių paukščių laikymo vietose ir
laukiniams paukščiams.
Naminių paukščių laikymo vietose, vien per pastaruosius kelis mėnesius gauta 350 pranešimų apie didelio
patogeniškumo paukščių gripo protrūkius ūkiuose. Vengrijoje nustatyta
215 šio gripo židinių, Prancūzijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Olandijoje, Lenkijoje
ir kitose šalyse.
Dėl protrūkių visose valstybėse su-

naikinta daugiau kaip 3,5 mln. naminių paukščių.
Paukščių gripas plinta Azijos ir Afrikos žemynuose. Azijoje daugiausia
paukščių gripo atvejų patvirtinta Kinijoje. Iš viso šioje šalyje 2016 m. užregistruoti 78 židiniai, dėl kurių išnaikinta apie 370 tūkst. maistui augintų paukščių. Paukščių gripas nustatytas Indijoje.
Afrikos šalių paukščių gripas taip
pat neaplenkia, Ganoje nustatytas 61
šios ligos židinys, dėl protrūkių šioje
šalyje sunaikinta beveik 30,000 paukščių.

Rekordiniai „Mein Kampf” pardavimai
Berlynas (ELTA) – Knyga „Hitleris. Mano kova. Kritinis leidimas”
(„Hitler, Mein Kampf: Eine kritische
Edition”) tapo bestseleriu Vokietijoje.
Tai nustebino ją rengusius Šiuolaikinės istorijos instituto (Institut fur Zeitgeschichte, IfZ) Miunchene darbuotojus.
Iš pradžių IfZ parengė 4 tūkstančius dvitomio egzempliorių. „Mes jau
pardavėme 85 tūkstančius knygų. Sausio pabaigoje pasirodys šeštasis tiražas... Niekas to nesitikėjo”, – pareiškė
vienas instituto darbuotojas.
Adolfo Hitlerio knyga „Mein
Kampf ”, pasirodžiusi 1925 metais, pir-

mą kartą po Antrojo pasaulinio karo
buvo išleista Vokietijoje 2016 metų
sausio mėnesį 4 tūkstančių egzempliorių tiražu.
Naująjį leidimą sudaro du tomai.
Iš viso knyga turi daugiau kaip du
tūkstančius puslapių. Pirmuosius 780
puslapių sudaro 27 skyriai, kuriuos
1925 metais parašė A. Hitleris. Kituose puslapiuose spausdinami mokslininkų komentarai.
A. Hitleris parašė „Mein Kampf ”
sėdėdamas kalėjime. Knygoje jis išdėstė nacionalsocializmo idėjas. Daugelyje šalių ji įtraukta į ekstremistinės
literatūros sąrašą.

Švedijos karalienė nebijo vaiduoklių
Stokholmas (AFP) – Švedijos karalienė Silvia sako,
kad karališkuose rūmuose, kuriuose ji gyvena, vaidenasi.
„Tai tikrai įdomu, bet visiškai
nebaisu”, – pridūrė ji.
Daugiau apie tai bus galima sužinoti iš dokumentinio
filmo, kuris netrukus bus rodomas per švedų visuomeninę
televiziją.
Drotningholmo rūmuose knibžda vaiduoklių.
Drotningholmo rūmai, kuEfoto nuotr.
rie yra įtraukti į UNESCO pasaulio kultūros paveldo sąrašą,
Princesė Christina patvirtina kabuvo pastatyti XVII amžiaus pradžio- ralienės, savo sesers, pasakojimą apie
je Stokholmo Loveno saloje.
Drotningholmo rūmų vaiduoklius.
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Kaip parengti gerą CV?

Lietuva – tarp 20-ies tvariausių pasaulio ekonomikų

eškodami darbo retai apsieiname
be pradinio prisistatymo darbdaviui etapo – gyvenimo aprašymo,
dažniausiai vadinamo tiesiog CV (iš
lot. Curriculum Vitae – gyvenimo kelias) siuntimo. CV – tai mūsų asmeninių ir profesinių savybių rinkinys,
svarbiausia darbdavį dominanti informacija. Kaip parašyti tokį CV, kuris
atkreiptų darbdavio dėmesį?

2016 m. pasaulio šalių tvaraus
konkurencingumo indekse Lietuvai
skirta 18-ta vieta – aukštesnė nei Jungtinei Karalystei, Kanadai ar JAV. Tvariausių ekonomikų sąraše pirmauja
Šiaurės šalys.
Į šių metų 20-ies tvariausių pasaulio ekonomikų sąrašą, kurį sudarė
tarptautinė konsultacijų ir tyrimų
bendrovė „SolAbility”, įtrauktos 18-ka
Europos valstybių ir tik dvi šalys iš
kitų pasaulio regionų – tai Naujoji Zelandija (12-ta vieta) ir Japonija (15-ta
vieta). Pirmame sąrašo penketuke rikiuojasi Šiaurės šalys – Švedija, Norvegija, Suomija, Danija, Islandija.
Lietuva pateko į 18-tą tvariausių
pasaulio ekonomikų sąrašo vietą. Ją
aplenkė Estija (11), o Latvija užėmė žemesnę, 20-tą poziciją. Tvaraus konkurencingumo reitinge Baltijos šalys
aplenkė tokias ekonomiškai stiprias

I

jūsų šeima ar draugai vertina jus už humoro jausmą arba nuolaidumą, nebūtinai šios savybės bus įvertintos ir
darbdavio. Turėkite omenyje, kad jis
ieško gero specialisto, o ne gero žmogaus. Jūsų tikslas – išsiskirti.
Galite parašyti ir savo pomėgius –
tai leis darbdaviui susidaryti įspūdį
apie jus kaip asmenybę.

Taikykitės prie darbdavio
Prieš rašydami pagalvokite
Jei nesugebate deramai parašyti
CV, pavyzdžiui, nesilaikote logiškos
struktūros ar paliekate klaidų, peršasi išvada, kad galbūt nesugebėsite tinkamai atlikti ir jums skirtų užduočių.
Todėl žiūrėkite į tai atsakingai: gerai
apgalvokite, ką norite pasakyti, ir tik
tada pradėkite gyvenimo aprašymą.
Pradžioje būtinai pateikite asmeninę informaciją. Nurodykite savo vardą, pavardę, amžių ir svarbiausius ryšius. Taip pat parašykite, kur norėtumėte dirbti.

Pabrėžkite svarbiausią
informaciją
Toliau pateikite informaciją, kuri
labiausiai domina darbdavį – tai jūsų
išsilavinimas ir kvalifikacija bei darbo patirtis. Tai, ką pateiksite pirmiau,
bus labiau pastebėta. Todėl nuspręskite, kuo norite patraukti darbdavio dėmesį – savo išsilavinimu ir įgytomis žiniomis ar darbo patirtimi. Pabrėžkite
tai, ką laikote stipriąja savo puse. Pavyzdžiui, jei negalite pasigirti gausia
darbo patirtimi, nukreipkite darbdavio
dėmesį į išsilavinimą ir turimas žinias.
Tokiu atveju nurodykite ne tik ką studijavote, bet ir kokių žinių bei įgūdžių
įgijote. Lankėte kokius nors specialius
kursus, dalyvavote seminaruose ar
mokymuose? Nurodykite ir juos.
Kalbėdami apie darbo patirtį, nurodykite ne tik buvusią darbovietę,
bet ir laikotarpį, kuriuo ten dirbote, buvusias pareigas ir pagrindines jūsų
veiklos atsakomybes, nurodykite, už ką
buvote atsakingas kiekvienoje iš buvusiųjų darbo vietų. Jei galite pasigirti
tam tikrais pasiekimais, nebijokite jų
paminėti. Jei girsitės per daug, jumis
gali nepasitikėti. Kalbant apie darbo
patirtį, verta paminėti ir išėjimo iš buvusios darbovietės priežastį.

Įgūdžiai – jūsų
išskirtinumo ženklas
Į šią dalį telpa jūsų asmeninės ir
profesinės savybės, techniniai ir socialiniai įgūdžiai. Tai, kokiu eiliškumu
pateiksite savo įgūdžius, nėra svarbu,
tačiau dėmesį kreipkite į tuos dalykus,
kurie gali būti aktualūs konkrečiame
darbe.
Kalbėdami apie asmenines savybes
turite būti itin tikslūs. Minėkite tik tas
savybes, kurios gali praversti darbe. Jei

Daugelis žmonių daro klaidą susikurdami tik vieną CV ir siuntinėdami
jį visiems darbdaviams. Tačiau visi
darbdaviai yra skirtingi, todėl derėtų
nepagailėti laiko ir pretenduojant į
naują poziciją savo gyvenimo aprašymą
šiek tiek pakoreguoti. Kiekviena kompanija propaguoja savas vertybes ir
todėl savo darbuotojams kelia tam tikrus reikalavimus. Taigi kiekvieną kartą vertėtų pabrėžti būtent tas savybes,
kurios konkrečiam darbdaviui gali
būti aktualiausios. Tačiau tai, kas vienoje kompanijoje yra vertybė, kitoje gali
virsti trūkumu. Galbūt toje kompanijoje, į kurią pretenduojate, labiausiai
vertinamas komandinis darbas, todėl
per didelis savarankiškumas čia gali tik
trukdyti. Taikykitės prie darbdavio –
stenkitės sukurti įvaizdį būtent tokio
darbuotojo, kokio jis ir tikisi.
Stenkitės, kad šios informacijos
nebūtų daugiau nei 1–2 puslapiai.

Nepamirškite motyvacinio laiško
Pretenduodami į darbo vietą turite įrodyti, kad esate motyvuoti ir pasirengę dirbti. CV, kuriame pateikiate
vien faktus, negali to atskleisti. Todėl
ne mažiau svarbu yra parašyti ir motyvacinį laišką. Jei dauguma kandidatų
pasižymi panašiomis savybėmis, būtent motyvacinis laiškas gali padėti
darbdaviui apsispręsti, kuriuos kandidatus atrinkti pokalbiui.
Pagrindinis motyvacinio laiško
tikslas – įrodyti, kad jūs esate tinkamas
siūlomam darbui ir reikalingas kompanijai. Darbdaviui turi susidaryti
įspūdis, kad ne jūs, o kompanija nukentės, jei nepakvies jūsų dirbti. Todėl
laiške turite išdėstyti, kaip įsivaizduojate darbą ir kuo jūs galite būti naudingas. Pateikite tik aiškius ir protingus motyvus, nekalbėkite apie tai, kad
norite šio darbo, nes biuras yra visai
netoli jūsų namų. Parodykite dėmesį ir
kompanijai, į kurią kreipiatės. Sudarykite įspūdį, kad jūs norite dirbti ne
bet kur, o būtent čia. Subtiliai pagirkite
įmonę, pavyzdžiui: „Jūs jau kelerius
esate rinkos lyderiai, o aš norėčiau prisidėti prie tolimesnės jūsų sėkmės”. Tačiau su pagyromis nepersistenkite – galite palikti pataikūno įspūdį.
Optimali motyvacinio laiško apimtis – pusė puslapio.
Pagal Erikos Brazaitytės straipsnį iš
Visasverslas.lt.

Euro ir kitų valiutų santykiai (2016 metų sausio 4 d.)
1 USD (JAV doleris) – 0,96 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,69 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,72 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,18 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,67 €

valstybes kaip Jungtinė Karalystė (21),
Kanada (22), Australija (26), Nyderlandai (29), JAV (32), Rusija (45).
Pasak indeksą pristačiusių „SolAbility” analitikų, tvarus konkurencingumas yra valstybės gebėjimas patenkinti pagrindinius dabartinės kartos poreikius, kartu išlaikant tvaraus
augimo perspektyvą ateities kartoms,
t.y., neišeikvojant gamtinio, intelektinio ir socialinio šalies kapitalo.
Jie atkreipia dėmesį, kad ekonominė valstybių veikla daugeliu atvejų
daro neigiamą poveikį natūraliai aplinkai, gamtos ištekliams bei socialinei-kultūrinei ir socialinei-ekonominei
perspektyvai.
JAV gavo palyginti žemą įvertinimą
(32-ra vieta) dėl gana aukštų nusikalstamumo rodiklių ir žemo sveikatos paslaugų prieinamumo.
„Verslo žinios”

Euro kursas rekordiškai smuko
Praėjus dienai po to, kai JAV federalinio rezervo sistema padidino
bazinę palūkanų normą ir nurodė,
kad kitąmet ji gali būti padidinta tris
kartus, euro kursas JAV dolerio atžvilgiu gruodžio 29 dieną nusirito į že-

miausią per beveik 14 metų lygį.
Bendros Europos valiutos kursas
nusileido iki 1,0411 JAV dolerio – žemiausio lygio nuo 2003 metų sausio mėnesio.
BNS

Latvijoje siekiama 32 val. darbo savaitės
Visuomeninių
iniciatyvų svetainėje „Manabalss.lv”
pradėti rinkti parašai už 32 valandų
darbo savaitės įteisinimą. Tuo pačiu
Latvijos visuomenininkai pasisako už
tai, kad poilsio dienų
skaičius nemažėtų,
o prieššventinėmis
dienomis galiotų sutrumpintas darbo
laikas.
Idėja turėtų sumažintų nedarbą ir Latvijoje gaivinama idėja trumpinti darbo savaitę.
leistų sukurti dauShutterstock nuotr.
giau darbo vietų.
Esą dalis išsivysčiusių Europos
Siūlymas trumpinti darbo savaitę
Latvijoje nėra pirmasis – 2014 m. buvo Sąjungos valstybių, pvz., Prancūzija,
svarstyta Tarptautinės darbo organi- jau kurį laiką trumpina darbo laiką, tozacijos iniciatyva. Tačiau toliau svars- dėl ir Lietuva galėtų žengti ta pačia linkme.
tymų siūlymas nepažengė.
Šiuo metu normalus darbo laikas
Panašių idėjų yra kilę ir Lietuvoje.
Svarstant naująjį Darbo kodeksą grupė Lietuvoje – 40 valandų per savaitę, kasSeimo narių buvo pasiūliusi įteisinti 35 dieninė darbo laiko trukmė – 8 valanval. darbo savaitę, tai yra 7 valandų dar- dos.
„Verslo žinios”
bo dieną.

Kuba skolą Čekijai grąžins ...romu
Finansinių sunkumų patirianti
Kuba pasiūlė seną skolą Čekijai grąžinti įvairiomis prekėmis, įskaitant ir
itin trokštamu romu.
„Kubos pusė kaip galimą sprendimą pateikė sąrašą prekių ..., įskaitant ir kelis romo prekės ženklus”, –
sakė ministerija.
Čekijos spauda skelbia, kad Kubos
skola valstybei siekia maždaug 7 mlrd.
kronų (260 mln. eurų), tačiau ministerija teigė, kad visą sumą dar reikėtų paskaičiuoti, nes derybos dėl jos grąžinimo pradėtos tik praėjusių metų pabaigoje.
Ši Kubos skola tęsiasi dar nuo tų
laikų, kai Kuba palaikė verslo santykius su Čekoslovakija.
Tačiau Finansų ministerija tokiam variantui nepritartų. „Čekija

Kuba svarsto skolą Čekijai atpilti romu.
Citifmonline.com nuotr.
mano, kad bent jau dalis skolos turėtų
būti grąžinta pinigais”, – mano ministerija.
BNS
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Amerikiečiai keičia papildų vartojimo įpročius
GYD. ONA RADZEVIČIENĖ
tvykus prieš keliolika metų į
JAV buvau nustebinta vitaminų ir maisto papildų vartojimo gausa. Man dirbant Lietuvoje, mes irgi skirdavome vitaminus,
bet jie būdavo skiriami tik tam tikru
metų laiku arba norint sumažinti bei
palengvinti kai kurių ligų požymius.
Jie niekuomet nebuvo vartojami 365
dienas per metus. Ar amerikiečiai
yra silpnesnės sveikatos, ar – priešingai – jie stengiasi tapti sveikesni
bei sumažinti sudėtingų ir sunkių ligų
susirgimus? Šiame straipsnyje bandysiu panag rinėti, kas vyksta šiuo
metu, kaip pasikeitė vitaminų bei mikroelementų vartojimas.
Mokslininkai nustatė, kad laikotarpiu nuo 1999 m. ir 2012 m. amerikiečių vartojamų papildų kiekis nekito.
Daugiau nei pusė suaugusiųjų kiekvieną dieną vartojo vitaminus, mikroelementus bei kitus maisto papildus. Žmonės buvo įsitikinę, kad taip jie papildo
nepilnavertę mitybą valgydami perdirbtą bei „greitą maistą”), o taip pat
sumažina stresą, kylantį dėl įtempto
gyvenimo būdo. Tačiau vartojamų vitaminų ir mikroelementaų rūšys keitėsi. Dažniausiai buvo vartojami polivitaminai, taip pat antioksidantai,
tokie kaip vit. C, E ir beta karotinai. Ankstesnės studijos siūlė vartoti
antioksidantus siekiant sumažinti širdies kraujagyslių ligas bei vėžinius susirgimus. Šiemetiniai klinikiniai tyrimai patvirtino, kad nei ypatingos
naudos, nei žalos vartojant antioksidantus nepastebėta, o taip pat nepastebėta ypatingų sveikatos pagerėjimų
vartojant polivitaminus: nenustatyta
nei diabeto, nei širdies kraujagyslių bei

A

vėžinių susirgimų sumažėjimo.
Pastarųjų metų išvados yra paremtos vyriausybės pravestais apklausos duomenimis, kuriuose dalyvavo
38 000 asmenų. 1999–2000 m. net 37
proc. apklaustųjų vartojo polivitaminus, kai tuo tarpu 2012 m. vitaminus
vartojo tik 31 proc. Polivitaminai po
truputį praranda paklausą, nors kai
kurios studijos teigia, kad kai kurių polivitaminų vartojimas vėl padidėjo.
Jie yra pigūs, patogūs vartoti. Tačiau
reikia prisiminti, kad dauguma siūlomų polivitaminų yra susintetinti, tad
neaišku, kokį jų kiekį organizmas pasisavina. Todėl reikėtų rinktis polivitaminus, pagamintus maisto pagrindu,
tačiau jie yra gana brangūs. Žmonės
šiuo metu mieliau renkasi augalinius
papildus, tokius, kaip ežiuolės, ženšenis, česnakų ekstraktai.
Pastaraisias metais populiarūs
tapo vit. D, omega-3 riebalinės rūgštys,
probiotikai (,,gerosios bakterijos”).
1999–2000 m. vit. D vartojo tik 5 proc.
tyrime dalyvavusių asmenų, kai tuo
tarpu 2011–2012 m. – 20 proc. asmenų.
Šiuo metu šis skaičius būtų dar didesnis. Kai kurios studijos rodo, kad
vit. D gali apsaugoti nuo vėžinių su-

sirgimų, diabeto, išsėtinės sklerozės.
Tam pilnai pagrįsti yra tęsiami klinikiniai tyrimai.
Omega-3 riebalinių rūgščių vartojimas nuolat didėja. Dažniausiai jos
vartojamos žuvų taukų kapsulių pavidalu. Tyrimų išvados, paskelbtos spalio mėnesį žurnale „American Medical Association” teigia, kad 1999–2000
m. mažiau nei 2 proc. asmenų vartojo
omega-3 riebalines rūgštis, o 2012 metais procentas išaugo iki 13 proc. Kaip
teigia mokslininkai, omega-3 – riebalinės rūgštys sumažina riziką susirgti širdies infarktu ir apsaugo nuo kitų
širdies ir kraujagyslių ligų. Kai kurios
studijos padidėjusį omega-3 vartojimą aiškina padidintu spaudos dėmesiu, o taip pat mokslinių tyrimų gausumu.
Pastaraisias metais žymiai išaugo
maisto papildų, kaip kofermentas Q10
bei žaliosios arbatos ekstrakto vartojimas. Kofermentas Q10 – tai į vitaminus panaši medžiaga, randama kiekvienoje organizmo ląstelėje. Jis užtikrina ląstelės energiją bei naujų ląstelių
augimą. Q10 veikia kaip antioksidantas, apsaugo organizmą nuo žalingo
molekulių poveikio, kepenų, paken-

kimo vartojant cholesterolį mažinančius vaistus.
Žalioje arbatoje esantys polifenoliai, tokie kaip flavanoidai ir katechinai, yra galingi antioksidantai. Jie sumažina laisvųjų radikalų atsiradimą
bei apsaugo ląsteles nuo jų poveikio.
Laisvieji radikalai skatina senėjimą bei
kai kurių ligų išsivystymą. Vartodami
žalios arbatos papildus ar gerdami žalią arbatą galime atitolinti senatvę, pagerinti atmintį, mąstymą bei sumažinti
„blogojo” cholesterolio kiekį.
Pastaruoju metu stebimas žmonių dėmesys ne tik tam, ką jie valgo, bet
ir kokius vitaminus bei maisto papildus vartoja. Tuo pačiu jie aktyviai
seka atliekamus mokslinius tyrimus,
studijuoja jų išvadas, analizuoja, kokį
poveikį sveikatai įtakoja vieni ar kiti
vitaminai bei papildai. Tam daug pasitarnauja spauda ir kitos informacinės priemonės. Gal todėl ir keičiasi polivitaminų bei maisto papildų vartojimo įpročiai.
Mokslininkai, tiriantys vitaminų,
mikroelementų ir kitų maisto papildų
poveikį, prieš pradedant juos vartoti ragina pasikonsultuoti su gydančiais gydytojais, ypatingai, jei asmenys vartoja
keletą gydytojų priskirtų vaistų. Nors
vitaminai ir maisto papildai vaistinėse įsigyjami be recepto, jie gali sąveikauti su kitais medikamentais arba
vieni su kitais, tuo sustiprindami ar susilpnindami vaistų poveikį ar sukeldami kitas nepageidaujamas reakcijas.
„Kuo daugiau papildų yra vartojama, tuo didesnė tikimybė išsivystyti pašaliniams poveikiams”, – teigia
medikai.
Paruošta remiantis ,,Chicago Tribune”,
www.HealthyDay, www.cbsnews.com

Valda Paškus, gyvenanti Henderson, NY, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 55 dol. Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą
finansinę paramą.
Dainė Quinn, gyvenanti Orland Park, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntę 50 dol. Jūsų parama dar ilgam
išsaugos gimtąją kalbą išeivijoje.

Antanas Vilutis, gyvenantis Schererville, IN, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.
Vainutis K. Vaitkevičius, M.D., gyvenantis Houghton, MI, kartu
su metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų dėka
lietuviškas žodis skambės tarp mūsų.

Skaitykite
,,Draugą” greičiau! www.draugas.org

SKELBIMAI • 773-585-9500
Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis
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MANO VIRTUVĖ

Kai už lango
žiema, šilumos
suteiks
patiekalai su tropikų atspalviu.

ChIrUrGAI

AKIŲ lIGOS

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

Tel. 331-221-9004

DANtŲ GYDYtOjAI
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

Tel. 708-598-8101

Kokosiniai debesėliai

1 baltymo
3 šaukštų cukraus pudros
2 šaukštelių kukurūzų miltų
(cornmeal)
3 šaukštų kokoso drožlių
50 g (1,8 oz) šokolado
žiupsnelio druskos

Reikės:

didelio mango vaisiaus
puodelio riebios grietinėlės
puodelio kondensuoto pieno
šaukštelio želatinos
braškių (ar kitokių uogų) bei šokolado papuošimui
Mangą perpjauti, išimti kaulą,
minkštimą sutrinti iki vientisos
masės.
1/4 puodelio grietinėlės pakaitinti iki virimo (bet neužvirti!) ir joje
ištirpinti želatiną.
Likusius 3/4 puodelio grietinėlės išplakti iki standumo.
Į sutrintą mangą supilti kondensuotą pieną, grietinėlę su ištirpinta želatina ir viską gerai išplakti. Į šią masę po truputį atsargiai pamaišant sudėti plaktą grietinėlę.
Gautus putėsius išpilstyti į gražias taures ir 1 val. dėti į šaldytuvą.
Išėmus papuošti braškėmis ar kitomis uogomis. Galima pabarstyti šokolado drožlėmis.

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL

SKAUSMO GYDYMAS

Tel. 708-422-8260

ADVOKATAI

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ

Reikės:

Mango putėsiai

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

Pastaba: Šiame recepte labai
svarbu baltymus su žiupsneliu druskos išplakti iki standžių putų. Jei tešla gaunasi skystoka, nebijokite
įberti papildomai porą šaukštelių
kukurūzų miltų ar kokoso drožlių.
Duota porcija yra nedidelė, jei norite
iškepti daugiau sausainėlių, padvigubinkite produktų kiekį.

Orkaitę įkaitinti iš anksto iki 150
C (300 F).
Plaktuvu išplakti baltymą, įmaišant cukraus pudrą.
Toliau plakant suberti kukurūzų miltus ir kokoso drožles.
Kepimo skardą iškloti kepimo
popieriumi, šaukštu imti kokosinę
tešlą ir dėti ant skardos ,,kamuoliukus”.
Kepti 15–20 minučių.
Indelyje, įstatytame į karštą vandenį, ištirpinti šokoladą. Iškeptus
,,debesėlius” aplieti šokoladu.
Skanaus!
Su nekantrumu laukiu jūsų receptų. Rašykite redakcijos adresu: vyr.redaktore@gmail.com.
Jūsų Indrė

SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė
7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550
Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS
6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

SIŪLO DARBĄ
Coast Connection, Inc. is hiring OTR drivers for long and short haul work. Company located in Franklin Park. Minimum
1 year experience required, tank endorsement a plus. Call Thomas 708-990-4901

Skaitykite
,,Draugą” greičiau!

www.draugas.org

ĮVAIRūS
■ Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savaitgaliais. Tel. 773-940-5264.
■ Vyras ieško pagyvenusių žmonių priežiūros darbo su gyvenimu. Gali pakeisti, išleisti atostogų. Tel. 630-670-0813.
■ Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, galimi pakeitimai. Tel. 331-245-5378.
■ Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu rusų ar lietuvių šeimoje. Didelė
patirtis. Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-6403559.
■ Vyras ieško žmonių priežiūros darbo
pakeitimų penktadieniais, šeštadieniais,
sekmadieniais. Legalūs dokumentai, vairuoja, patirtis, rekomendacijos. Tel. 708-4656854.
■ Vyresnio amžiaus moteris, legali, turinti
patirties, buitinė anglų kalba, nevairuoja, ieško žmonių priežiūros darbo su gyvenimu.
Galimi pastovūs pakeitimai. Tel. 630-8273000.

■ Moteris, turinti 20 metų ligonių slaugos
darbo patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 630-280-1347.
■ Moteris ieško žmonių priežiūros darbo kelias dienas per savaitę ar savaitgaliais. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-712-5906.
■ Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Kalba angliškai, nevairuoja. Tel.
872-218-0098.
■ Medikė ieško pagyvenusių žmonių priežiūros darbo su gyvenimu. Patirtis, rekomendacijos. Tel. 312-834-8718.
■ Moteris ieško senelių priežiūros darbo su
gyvenimu ar su grįžimu. Ilgametė patirtis.
Tel. 708-299-6417.
■ Moteris su patirtimi, vairuojanti automobilį, ieško senelių priežiūros darbo. Gali
gyventi kartu bet kurioje valstijoje. Tel.
847-281-6659.
■ Vyras ieško darbo, gali pakeisti savaitgaliais. Tel. 708-369-8592.
■ Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Tel. 630-640-3516.

Remkime Draugo fondą
Kaip supjaustyti mangą

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,
katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ laikraščio gyvavimą daugelį metų!

Draugo fonDas

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

www.draugofondas.org
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VISI MĖGSTA KINĄ

LR ambasados JAV apdovanojimas
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ambasadorė Lietuvoje Anne Hall paskelbė apie
apdovanojimą, kuriuo siekiama atkreipti dėmesį į bendras Lietuvos ir JAV inovacijas bei skatinti bendradarbiavimą tarp Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos,
kuriant novatoriškus sprendimus. Lietuvos-Amerikos inovacijos apdovanojimas
atiteks individualiems asmenims, Lietuvos organizacijoms, švietimo įstaigoms
ar įmonėms, kurios bendradarbiaudamos su JAV partneriais pasiūlė pritaikyti
ir įgyvendinti novatoriškų sprendimų. Naujojo apdovanojimo steigėjai – Amerikos-Lietuvos verslo taryba, Baltijos-Amerikos laisvės fondas ir Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada Vilniuje.
novacijų Apdovanojimas atiteks novatoriškam ir kūrybiškam sprendimui
pasiūlytam bet kokioje srityje: verslo ir prekybos, akademinės ar mokslinių tyrimų, medicinos ir sveikatos, aplinkosaugos, energetikos ar švietimo.
Paraišką šiam apdovanojimui gali teikti bet kurios srities projektas, kuriame
aiški Lietuvos ir JAV partnerystė.
Apdovanojimo organizatoriai kviečia visus susidomėjusius teikti paraiškas šiam apdovanojimui iki 2017 m. sausio mėn. 18 d. Pagrindiniai reikalavimai ir vertinimo kriterijai projekto atrankai: projekto novatoriškumas, inovacijos reali ar tikėtina įtaka pokyčiams ir partnerystė su JAV (individais ar
organizacijomis).
Daugiau informacijos apie Apdovanojimą ir paraiškos formą rasite
www.amlithbc.org/award
LR ambasada JAV

I
Fantastinis filmas „Passengers”
GYTIS KRIAUČIŪNAS
Filmo turinys

Įsivaizduokite, kad kada nors ateityje raketos su tūkstančiais žmonių skris į
kosmosą, norint pasiekti naujai atrastas planetas.
elionė trunka apie 120 metų, todėl raketos keleiviai yra užmigdyti, kad nepasentų. Po 30
metų raketa įskrenda į pavojingą, akmenuotą lauką. Nieko blogo nenutinka, tik vienas keleivis vardu Jim atsibunda iš miego. Supratęs, kad dar niekas neatsibudo, jis bando sutaisyti
aparatą, kuriame miegojo. Jam nepavyksta, ir jis jau beveik dūsta, nes jo
aparate baigiasi deguonis. Jis nusprendžia prikelti moterį vardu Aurora, kurią jis anksčiau matė ir buvo sužavėtas.
Pabudusi iš roboto barmeno ji sužino,
kad Jim ją prikėlė sąmoningai. Ji labai
supyksta, nes tai reiškia, kad ji mirs
prieš raketai pasiekiant planetą. Laikui bėgant ima blogai veikti elektronika. Dėl šių problemų aparatūra pažadina vieną iš atsakingųjų pareigūnų.
Jis pamato, kad yra daug problemų, kurias reikia spręsti, arba raketa praras
visą savo energiją ir plūduriuos kosmose. Pareigūno sveikata pradeda greitai blogėti, bet prieš mirdamas jis pasako Jim ir Aurorai paslaptį, kaip galima apeiti apsaugos sistemą. Staiga raketa praranda oro slėgį, nebelieka gra-
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vitacijos; Aurora skęsta plaukiodama
baseine, kol miegantis Jim skrenda per
savo kambarį. Ar jie sugebės išgelbėti
raketą ir visus kitus keleivius? Teks
žiūrėti filmą.

Filmo įvertinimas
Nors aktoriai Chris Pratt („Parks
and Recreation”, „Guardians of the Galaxy”) ir Jennifer Lawrence („Hunger
Games”, „Silver Linings Playbook”)
yra žinomi ir geri aktoriai, jų vaidmenys filme buvo gan silpni. Manau,
kad tai yra filmo kūrėjų, o ne aktorių
kaltė. Vaidmenys nebuvo kuo nors
ypatingi, nes Jim ir Auroros ryšys
yra klišė. Kas gali būti įdomaus ir
verto diskusijų jaunimo grupėse (pvz.,
mokyklose, stovyklose ar tikybos pamokose) – tai moralinis aspektas: ar
žmogus turi teisę pakeisti kito žmogaus
gyvenimą, kaip Jim padarė su Aurora.
Juk ji nenorėjo atsibusti, Jim ją pažadino, nes jis buvo toks vienišas. O pabudus jau nebebuvo galima vėl užmigdyti. Taip išėjo, kad ji ne savo noru
paaukojo Jim savo gyvenimą.
Apskritai, man šis filmas pasirodė
nuobodokas, aš kino teatre beveik užmigau. Šiam filmui duočiau 5/10 taškų.
Internete filmų vertinimo svetainė
„Rottentomatoes” jam davė 33/100 taškų, o „MetaCritic” – 41/100 taškų. Tikrai siūlyčiau šį filmą išsinuomoti ir negaišti laiko einant į kino teatrą.

Esu Kauno technologijos universiteto ketvirto kurso bakalauro studijų studentas Mantas Lukauskas. Bendradarbiaudamas su Kauno technologijų universiteto (KTU) Tarptautinių migracijos tyrimų centru atlieku tyrimą „Lietuvos gyventojų migracijos priežastys”.

Suprantu, kad anketų pildymas nėra pats maloniausias užsiėmimas,
tačiau tikiuosi, kad galėsite prisidėti prie šio tyrimo išreikšdami savo nuomonę. Taip pat tikiuosi, kad šiuo mano prašymu galėsite pasidalinti su savo bendruomenės nariais.
Šiame tyrime jau dalyvavo daugiau nei 3 000 žmonių, tačiau vis dar labai
reikalingas JAV lietuvių aktyvumas. Taip pat nepavyksta rasti žmonių išvykusių iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.
Nuoroda į apklausą:
http://apklausa.lt/f/lietuvos-gyventoju-migracijos-priezastys-3e5zbl1/answ
ers/new

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas I MGMN-3
Studentų 50, LT–51368 Kaunas
+370 63359510
mantas.lukauskas@ktu.edu

LF stipendininkė
– Lietuvos premjero patarėja

Unė Kaunaitė LRT studijos ryto informacinėje laidoje ,,Labas rytas, Lietuva”.
Facebook.com nuotr.
eseniai sužinojome, kad naujasis Lietuvos ministras pirmininkas Saulius Skvernelis dirbti į savo komandą patarėjais pakvietė Tomą Beržinską,
Arnoldą Pikžirnį ir Unę Kaunaitę. Pastaroji pavardė žinoma ir Lietuvių Fondui (LF). Unė Kaunaitė – 2015 metų LF stipendininkė, baigusi švietimo
magistrantūros mokslus University of Cambridge, Jungtinėje Karalystėje. Apsigynusi magistro darbą užsienyje, U. Kaunaitė grįžo į Lietuvą ir dirbo „Investuok Lietuvoje” ir „Kurk Lietuvai”, vykdė projektus Švietimo ir mokslo bei Vidaus reikalų ministerijose. U. Kaunaitė yra aktyvi visuomenininkė, trijų knygų autorė. Savo ,,Facebook” paskyroje ji rašo: ,,Viliuosi, kad artimiausi ketveri metai švietimui gali pasiūlyti kur kas daugiau nei praėję ketveri ir noriu prie
to prisidėti. Todėl nuo šiandien bėgioju Vyriausybės ir Seimo koridoriais kaip
premjero patarėja švietimui ir mokslui. Palinkėkit sėkmės!”.
LF sveikina buvusią stipendininkę su naujomis atsakingomis pareigomis
ir linki jai prasmingų darbų.
LF informacija
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Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ laikraščio gyvavimą
daugelį metų!
Draugo fondas• 4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629

www.draugofondas.org
Skaitykite

www.draugas.org
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A†A
Advokatas BERNARDAS
VITAS NARUŠIS
iš savo namų į Amžino poilsio kelionę iškeliavo 2016 m. gruodžio 29 d.
Bernardas gimė 1929 m. West
Frankfort, IL, lietuviškoje šeimoje.
Baigė Southern Illinois universitetą ekonomikos ir politikos bakalauro laipsniu, Northwestern universitetą Verslo administravimo magistro laipsniu ir University of Illinois
teisės daktaratu.
Tarnavo Amerikos kariuomenėje. Korėjos kare teko tarnauti du kartus, beveik 4 metus. Daugiau nei 50 m.
dirbo savo įkurtoje advokatūros – Narusis & Narusis firmoje, Cary,
IL, kartu su savo žmona Regina Firantaite-Narušiene.
Sukūręs šeimą su Regina Firantaite, 1959 m. apsigyveno Oakwood Hills, IL. Kartu susilaukė trijų vaikų: sūnaus Viktoro Narušio (žmona Clare) su anūkais – Jonu, Juozu, Terese ir Maryte;
dukros – dr. Elenos Narušytės-Behrens (dr. Micheal Behrens) su
anūkais – Matiejumi, Ona ir Aleksa; bei dukros Susanos Narušytės (Angelo Losurdo) su anūkais –Enzo ir Zanna. Kartu liūdi jo
brolis Stasys Narušis ir sesuo Marytė Narušytė-Hanretty, giminės
ir artimieji Lietuvoje.
A. a. Bernardas buvo pašarvotas sausio 2 d., pirmadienį,
Querhammer & Flagg Funeral Home. Šv. Mišios už velionio sielą
buvo aukojamos sausio 3 d., antradienį, Sts. Peter & Paul Catholic Church, 410 N. First Street, Cary, IL). Po šv. Mišių a. a. Bernardas
palaidotas Crystal Lake Memorial Park (Crystal Lake, IL.).
Vietoje gėlių prašome aukoti: St. John’s Catholic School, West
Frankfort, IL, arba Lithuanian American Community, Inc. Waukegan/Lake County Chapter.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Bernardą Narušį savo mintyse ir maldoje.
Su giliu liūdesiu
Bernardo ir Reginos Narušienės šeima

Mirtis – tik slenkstis,
bet ne pabaiga...
Teisės daktarą, Amerikos lietuvių teisininkų draugijos steigėją LABAS, I ir II Pasaulio lietuvių kongresų dalyvį

A†A
BERNARDĄ VYTAUTĄ NARUŠĮ
kapų tyla priglaudė Amžinam poilsiui.
Šią sunkią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną advokatę ir visuomenės veikėją REGINĄ
GYTĘ NARUŠIENĘ bei visą šeimą.
Prisimena maldose
Marija Remienė ir
Ses. Margarita Bareikaitė

A†A
JONAS SVARAS
Mirė 2016 m. gruodžio 28 d. Hinsdale, IL.
Gyveno Lemont, IL.
Gimė 1947 m. sausio 21 d., Lietuvoje.
Nuliūdę liko: dukterėčia Dalia Garrett su šeima; sūnėnas Petras Svaras su šeima; svainė Irena Pocienė su šeima; švogeris Alvydas Renkauskas su šeima Lietuvoje.
A.a. Jonas buvo vyras a. a. Zitos Renkauskaitės.
Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, sausio 5 d., nuo 4 val.
p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (artiDerby Rd.), Lemont.
Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 6 d. 9:30 val. ryto iš
Petkus Lemont laidojimo namų velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Jonas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A†A
MONIKA GUDAITIS
Mirė 2016 m. gruodžio 22 d., Woodland Terrace, Niles, MI.
Gyveno New Buffalo, MI.
Gimė1927 m. liepos 19 d. Latvijoje, Jono ir Veronikos (Lipins) Novikovs šeimoje.
Nuliūdę liko: dukros Nicole Haley,
Chicago, IL; Donna (Andrew) Swider,
Brookfield, IL; Birutė ,,Betty” (Joseph) Bier nacki, New Buffalo, MI ir
Žibutė ,,Rosie” (Gerald) Jagodzinski;
9 anūkai: Carissa Schiedemeyer, James Leonauskas, Brett Swider, Todd
Swider, Erika Faifer, JolieYonker, Jacob Biernacki; Denise Perry,
Jason Jaogodzinski; 11 proanūkų.
A. a. Monika buvo žmona a. a. Joseph Gudaitis, sesuo a. a. Jakub Novikovs.
Velionė buvo Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos, Čikagoje, narė, priklausė Šaulių ir Lietuvos Dukterų organizacijoms.
A. a. Monika buvo pašarvota Sommerfeld Chapel, New Buffalo, MI, ir po šv. Mišių, kurios buvo aukojamos St. Mary of the Lake
bažnyčioje, New Buffalo, MI, palaidota Pine Grove kapinėse,
New Buffalo, MI.
Nuliūdusi šeima
Laidot. direkt. Starks Family FH, tel. 269-469-2233 arba
www.sommerfeldchapel.com

Vydūno Jaunimo Fondo emblemos autoriui
Mylimam vyrui

A†A
BERNARDUI NARUŠIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame ilgametei
Lietuvių Bendruomenės veikėjai REGINAI NARUŠIENEI ir visiems artimiesiems.
JAV LB Krašto valdyba
JAV LB Prezidiumas

A†A
s. fil. JULIUI ŠPAKEVIČIUI
iškeliavus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai RENATAI, dukroms DANGUOLEI, BRIGITAI ir VITAI, visiems giminėms ir artimiesiems.
Giliai liūdime netekę kūrybingo, darbštaus ir
veiklaus brolio filisterio.
Vydūno Jaunimo Fondo taryba ir valdyba

16

PAS MUS

APLINK MUS
IR

■ Sausio 8 d. 1 val. p. p. prie 31-osios gatvės paplūdimio Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje organizuoja bėgimą/ėjimą, skirtą Laisvės gynėjų dienai paminėti. Bėgimo atkarpa – 9 km, ėjimo – 5 km. Pabaigus atstumą jūsų lauks karšta arbata ir kareiviška
košė. Neužmirškite lietuviškos atributikos!
■ Sausio 15 d. lietuvių evangelikų liuteronų
Tėviškės parapijoje (5129 S. Wolf Rd, Willow Springs, IL 60558) 11:30 val. ryto vyks
pamaldos, kurių pabaigoje bus paminėtos
dvi svarbios datos – Sausio 13-oji ir Klaipėdos krašto išvadavimas (1923 m. sausio
15 d.). Dalyvaus Mažosios Lietuvos draugijos nariai ir šauliai.
■ Sausio 15 d., sekmadienį, po 11 val. r.
šv. Mišių, JAV LB Lemonto apylinkės valdyba
kviečia visus į pokylių salę paminėti tragiškus Sausio 13-osios įvykius. Bus vaišės.
■ Sausio 17 d., antradienį, 6:30 val. v. Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) patalpose (307 W. 30th St. New York, NY
10001) Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Teatro ir kino fakulteto Meno vadybos
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Čikagos Mokslo ir pramonės muziejuje visą gruodį vykusiame
renginyje ,,Kalėdos aplink pasaulį ir šviesų šventė” jaunieji vyčiai
be pertraukos dalyvavo jau 52-rą kartą!

skyriaus docentė dr. Irena Alperytė skaitys
paskaitą ,,Welcome to Remote Vilnius”. Įėjimo auka – 10 dol. Ruošia New Yorko miesto LB apylinkė ir Tautos fondas.
■ Sausio 29 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. Lietuvių dailės muziejaus galerija ,,Siela” (Pasaulio lietuvių centre, Lemonte) kviečia į Giedrės Žumbakienės tapybos ir Povilo Žumbakio fotografijos parodą ,,Mes abu”.
Paroda veiks iki vasario 12 d.
■ Sausio 19 d., ketvirtadienį, 6 val. v. Montserrat Gallery (547 W 27th St., New York,
NY 10001) vyks grupinės parodos „Blending
Boundaries” atidarymas, kurioje bus eksponuojami ir Sigitos R. Pranevičienės grafikos darbai. Visi labai laukiami apsilankant!

,,Lietuvos vyčių” šokėjos Armanda Dambrauskaitė, Liepa Karaliūtė ir pasirodymo vedėja Gabija Gutaravičiūtė.

Gruodžio 22 d. po ilgos ligos Fort
Worth, TX mirė inžinierius a. a. JUOZAS
MINIATAS, sulaukęs 79 metų. Nuliūdę liko: žmona Sara, sūnus Mark, dukterys Ann Marie, Mishele ir septyni anūkai. Floridoje netekties skausmą išgyvena seserys Elena, Birutė ir Onutė.

http://draugokalendorius.org

Po šokių grupės ,,Lietuvos vyčiai” (vad. Lidija Ringienė) ir ,,Suktinio” (vadovė Giedrė
Kniežienė) pasirodymo. Pasirodyme dalyvavo ir solistė Agnė Giedraitytė.
Gretos Umbrasienės nuotraukos

Izzy’s Fire: Finding Humanity in the Holocaust
by Nancy Wright Beasley
Author Presentations
nancy@nancywrightbeasley.com
1218 Traway Drive
N. Chesterfield, VA 23235-5557
Phone/Fax (804) 276-0716
See book trailer
www.nancywrightbeasley.com
ISBN: 978-0-9861828-0-8 $19.95
E-ISBN: 978-0-9861828-1-5 $9.95
Available for Kindle & Nook &
on Amazon & Barnes & Noble

Svečiai iš Tolimųjų Rytų – Kasparas, Merkelis ir Baltazaras – parapijiečiams dalins
pašventintą kreidą, kad grįždami namo virš durų jie galėtų užrašyti ,,2017 + K. + M. + B”.

Šį sekmadienį, sausio 8 d., 10 val. r. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL 60632) švęsime Trijų Karalių šventę.
Iš Tolimųjų Rytų atvykę Trys Karaliai dalyvaus šv. Mišiose ir paskelbs savo išmintingus
žodžius apie kūdikėlį Jėzų. Eucharistijos šventimą atnaušaus kunigas Gediminas Keršys. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

trUE StOrY OF CAthOlICS
SAVING jEWS IN lIthUANIA!

DRAUGAS
— nuo 1909 metų —

Mano laikraštis – nuolatinis
– patikimas – mus siejantis!

Popietė ,,Su Naujaisiais metais!” vyks Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos salėje sausio 8 d., sekmadienį, 12 val. p. p. Visus kviečiame atvykti pabūti
kartu, pabendrauti.

Namams pirkti paskolos

Advokatas

duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

VYTENIS LIETUVNINKAS

Mutual Federal Bank,

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

DRAUGAS • 773-585-9500 • www.draugas.org

Naujiems prenumeratoriams

K $65 pusei metų
K $120 metams
K $115 internetinė (pdf) metams
K $30 internetinė (pdf) trims mėnesiams
www.draugas.org
Leidžiamas tris kartus per savaitę – antradienį, ketvirtadienį, šeštadienį

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

