DRAUGAS
LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS
KETVIRTADIENIS – THURSDAY, SAUSIO – JANUARY 26, 2017, • Vol. CVlII Nr. 10

NEWSPAPER - DO NOT DELAY - Date Mailed 01–25-17

PERIODICALS

Kaina 1.50 dol.

Washingtono lietuviai išlydėjo
monsinjorą į Afriką

Atsisveikinti su diplomatinę tarnybą Washingtone baigiančiu mons. Rolandu Makricku susirinko pilna bažnyčia žmonių.
Rimo Čikoto nuotraukos

ŠIAME NUMERYJE:

ekmadienį, sausio 22 dieną, Washingtono lietuviai
atsisveikino su diplomatinę misiją Washingtone, Vatikano nunciatūroje baigiančiu mons. Rolandu Makricku. Dirbdamas diplomatinį darbą JAV sostinėje mons.
Makrickas artimai bendravo ir su vietos lietuvių bendruomene. Jis ne tik aukojo šv. Mišias Washingtono lietuvių misijoje, bet ir aktyviai įsijungė į lituanistinių mokyklų, skautų, JAV Lietuvos Bendruomenės (LB) veiklą,
dalyvavo LR ambasados renginiuose. Jo dėka kartą per mėnesį buvo pradėtos aukoti šv. Mišios ir Šiluvos koplyčioje, Nacionalinėje Marijos šventovėje. Mons. Makrickas įsijungė į Šiluvos koplyčios 50 metų jubiliejaus paminėjimo
komitetą ir savo darbu prisidėjo prie šventės sėkmės. Jis
ruošė vaikus Pirmajai komunijai, priėmė Sutvirtinimo

S

sakramentą, išmokė jaunimą patarnauti šv. Mišioms. Į paskutines Mišias susirinko pilna bažnyčia žmonių. Su
mons. Makricku atsisveikino Washingtono LB valdyba, ambasados darbuotojai, lituanistinių mokyklų bendruomenės, skautai, Šiluvos koplyčios jubiliejaus komitetas ir kt.
Mons. Rolandas Makrickas išvyko dirbti į Gabono Respubliką Centro Vakarų Afrikoje.
Washingtono LB info

Artimiausiame ,,Draugo” numeryje skaitykite išsamų Lietuvių mokyklos Vašingtone dešimtoko Tomo
Sujetos pokalbį su mons. Rolandu Makricku.

Filmo ,,Tarp pilkų debesų” komandoje
– du ,,Oskarų” nominantai
Iš jaunųjų
skautų veiklos – 6 psl.

Ar kada nors galėjome pagalvoti, kad prie lietuviško filmo
žibės net dvi „Oskaro” nominacijos? Pagal Rūtos Šepetys
bestselerį kuriamo filmo „Tarp
pilkų debesų” kompozitorius
Volker Bertelmann-Hauschka
nominuotas „Oskarui”. Jis prisijungė prie filmo montažo
režisierės Veronicos Jenet,
kuri šią nominaciją užsidirbo
prieš porą dešimtmečių.
ausio 24-ąją JAV kino
akademijos paskelbtuose „Oskaro” apdovanojimų nominantų sąrašuose
Hauschka pavardė įrašyta
kartu su Dustin O’Halloran.
Kompozitoriai kartu kūrė
garso takelį filmui „Lion” su Volker Bertelmann Hauschka
Nicole Kidman ir Dev Patel.
Šis filmas taip pat nominuotas geriausio filmo ir geriausių antro plano aktorių kategorijose.
„Nepaprastai didžiuojuosi ir džiaugiuosi mūsų kompozitoriaus sėkme. Kai mes pradėjome dirbti, nemanėme,
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Svečiuose
,,Atžalynas” Nr. 5 – 8 psl.

kad filmas „Lion” ir jo muzika
taps tokiu fenomenu”, – teigia
„Tarp pilkų debesų” režisierius Marius Markevičius.
Jo nuomone, „Lion” ir
„Tarp pilkų debesų” paliečia
panašias temas: meilę, viltį,
šeimos svarbą, dvasios stiprybę ir pasiryžimą išgyventi
net sunkiausiomis akimirkomis.
„Jaučiu, kad susidomėjimas tokiomis istorijomis auga,
ypač dabartiniame kontekste,
kai pasaulyje tiek daug negatyvumo. Tikiuosi, kad ‘Tarp
pilkų debesų’ ir ypatinga
Hauschka kurta muzika palies
ir įkvėps žiūrovus tikėti šviesiu rytojumi”, – sako režisierius.
„Tarp pilkų debesų” pasakoja jaunos merginos LiMareikeFoecking nuotr.
nos, kartu su šeima 1941-aisiais ištremiamos į Sibirą, istoriją. Nežmoniškose ir sudėtingose sąlygose paauglė subręsta kaip asmenybė: tremtyje išgyvenanti artimųjų netektį, ji čia sutinka pirmąją
– 15 psl.
meilę.

Geriau mirti stačiam, negu gyventi klūpant – Ernest Hemingway
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ą šiandien norėtųsi išskirti? Pirmiausia prisiminkime kalbas tų
parlamentarų bei politologų, kurie barė TS-LKD vadovą Gabrielių
Landsbergį, kodėl šis neskuba bičiuliautis su daugiausiai mandatų laimėjusia Ramūno Karbauskio partija.
Suprask, jaunasis Gabrielius bet
GINTARAS VISOCKAS
kokia kaina privalėjo veržtis valdančiojon koalicijon. Net, esant reikalui, nusižeminęs privalėjo prašyti „jaunesniojo brolio” pozicijos...
šai nedrįsta pasakyti nuomonės, tai žurnalistai tikKategoriškiausias buvo Žygimantas Pavilionis, riausiai turi teisę kaltinti jį bailumu?
kadaise atstovavęs Lietuvą mums svarbioje šalyje –
Štai žurnalisto Rimvydo Valatkos, televizijoms teiJAV. Buvęs ambasadorius Ž. Pavilionis labiausiai ner- gusio, jog atsakomybę prisiimti pirmiausia privalėvinosi, kodėl konservatoriai – krikdemai pasirinko jo R. Karbauskis, nes būtent jis koregavo G. Kildikuklų opozicijos kelią. Matyt, buvusiam diplomatui šienės veiksmus, – žodžiai skambėjo įtikinamai.
labai knietėjo tapti ministru...
Žodžiu, G. Landsbergio partijai klostosi palanki
Nūnai matome, kad buvęs ambasadorius Ame- situacija. Jie jau turi teorinių galimybių veržtis iš
rikoje pritrūko įžvalgumo. Lietuvos valstiečių ir ža- opozicijos apkasų į valdžios viršūnes, kur būtų ne jauliųjų sąjunga (LVŽS) ėmė klupinėti net nepradėju- nesnieji, bet vyresnieji broliai. Beje, nesusitepę, nesi rimtai dirbti. Atsakomybė už šiandienines R. Kar- apsijuokę vyresnieji broliai.
bauskio partijos klaidas, jei G. Landsbergis būtų paPrisimenant ankstesniųjų Lietuvos politinių daklausęs Ž. Pavilionio „frakcijos” patarimų, norom – rinių griūtis lengva numanyti: LVŽS klaidos – neišnenorom purvo dėmėmis kristų ir ant nesuteptų kon- vengiamos. R. Karbauskio politinis darinys paservatorių – krikdemų švarkų. Dabar gi teisintis dėl smerktas ir ateityje murkdytis maurais apaugusioR. Karbauskio elgesio priversti socialdemokratai. Ir, je pelkėje, nes jo nariai mano, kad kiekvienas iš mūsų
mano supratimu, socialdemokratas Algirdas Sy- geba valdyti valstybę. Deja, valstybę valdyti – ne Naisas neatrodo solidžiai, kai tvirtina nematąs prie- sius prižiūrėti, ne paltą pasiūti.
žasčių, kodėl LVŽS vadovas privalėtų trauktis iš SeiLVŽS gretose tikrųjų deimančiukų, prisimenant
mo kartu su į automobilio panaudojimo skandalą įsi- lietuvių literatūros klasiko Juozo Tumo-Vaižganto kūvėlusia Seimo nare Greta Kildišiene.
rinį, – vos keletas. Tie keli deimančiukai, sakykim,
Dar kvailesnėje padėtyje atsidūrė Seimo pirmi- prof. Eugenijus Jovaiša ar daktaras Aurelijus Veryninkas Viktoras Pranckietis, žurnalistams pareiškęs, ga, ne tik nepajėgs suvaldyti Seimo daugumos, bet ir
jog nenori komentuoti partijos lyderio elgesio. Jei V. patys susikompromituos. Be kita ko, svarbias blaiPranckietis būtų privatus asmuo, jo nenorų galėtume vybės idėjas puoselėjančiam daktarui jau teko raupaisyti. Bet V. Pranckietis – trečias pagal svarbą as- donuoti dėl patarėjo per didelio polinkio žaisti kazimuo valstybėje. Todėl jis privalo komentuoti. Jei vie- no salėse.
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Kas geresnio,
Lietuva?

DRAUGAS
Be jokios abejonės, gražu, kai banalioje situacijoje susipainiojusi G. Kildišienė ilgai nesvarstydama nusprendė trauktis iš Seimo. Keista, kad jai
neužteko vidinės intuicijos nė nebandyt veržtis į parlamentą. Kad parlamentarės darbas jai per daug sudėtingas, leidžia įtarti ir televizijų parodyta istorija dėl neva greitai ir pigiai
pasiuvamų paltų, kurie dar galėtų,
pasirodo, būti ir patrauklūs, ir madingi. Ypač abejotinas gražios moters sprendimas į
svarbius susitikimus vedžiotis vaiką, juo tarsi
skydu prisidengiant nuo smalsių žurnalistų klausimų.
Bet automobilio panaudojimo taisyklės ar palto
demonstracija – ne pati baisiausia nuodėmė. Liūdina, kad R. Karbauskis linkęs pritarti populistų reikalavimams mažinti Seimo narių skaičių. Iš Seimo
tribūnos R. Karbauskiui teisingai atrėžė liberalas Eugenijus Gentvilas: mažinti Seimo narių skaičių dėl
sumažėjusio gyventojų skaičiaus Lietuvoje negalima,
nes svetur dirbti išvykę lietuviai vis dar tebeturi Lietuvos pilietybę. Bent jau dauguma iš jų. Kiekvienas
elementariausius matematikos veiksmus išmanantis lietuvis negali nesuprasti, kad Lietuvos pilietybę
turinčių lietuvių beveik nesumažėjo, nepaisant aplinkybės, kad jų sumažėjo Lietuvos teritorijoje. Toks
skaičiavimas pinigus skaičiuoti mokančiam R. Karbauskiui – per daug sudėtingas?
Sumažinti Seimo narių skaičių raginantys neturėtų ignoruoti ir aplinkybės, kad kuo gausesnis parlamentas – tuo didesnė apsauga nuo galimų korupcinių, mafijinių, kartelinių susitarimų bei grubių išdavysčių. Nejaugi sunku suvokti: gausesnį parlamentą sunkiau papirkti, apgauti, supančioti. Neatmeskime net pačio bjauriausiojo scenarijaus – rusiškųjų intrigų – pavojų.

Skelbiami kultūros projektai
Lietuvos kultūros taryba (LKT) vasario 9 – kovo 14 d.
vykdys paraiškų priėmimą į 28 konkursus įvairiose kultūros srityse. Informaciją apie šiuos konkursus rasite http://www.ltkt.lt/ projektu-finansavimas/konkursai.
iuo metu dar nėra galimybės užsienio lietuvių
organizacijoms teikti paraiškas tiesiogiai (projekto vykdymo metu organizacija turi turėti registraciją Lietuvoje), tačiau tai galėtų padaryti jūsų
partneris Lietuvoje, su kuriuo bendradarbiaudami
galėtumėte įgyvendinti projekto tikslus.
Norime atkreipti ypatingą jūsų dėmesį į 4 konkursus, kurių aprašyme numatyta suteikti prioritetinius balus tiems projektams, kurie bus įgyvendinami kartu su užsienyje gyvenančiais lietuviais:

Š

• „Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srityje sklaida, skatinant bendras Lietuvos ir užsienio lietuvių
kūrėjų kultūros iniciatyvas ir rengiant bei platinant
informacinę medžiagą apie Lietuvos kultūrą elektroninėmis priemonėmis. Projektams, kuriuos inicijuoja ir įgyvendina užsienyje gyvenantys lietuviai,
taip pat projektams, kurie per kultūros veiklas
prisideda prie globalios Lietuvos tinklo tikslų įgyvendinimo – lietuvybės išsaugojimo (tautinės tapatybės stiprinimas, dainų švenčių tradicijos išsaugojimas) ir/arba Lietuvos gerovės kūrimo (diasporos kultūros ir meno profesionalų dalijimasis žiniomis, patirtimi ir socialiniais ryšiais Lietuvos vys-
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tymuisi) suteikiama iki 20 prioritetinių balų (viso
– iki 40). Aprašymas: http://www.ltkt.lt/ ?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view
&id=158

užsienyje gyvenančius lietuvius, suteikiama iki 30 prioritetinių balų. Aprašymas: http://www.ltkt.lt/?
psl=projektu-finansavimas&do= konkursai&step=
view&id=141

• Neinventorizuotų tremties vietų lankymas, Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų fotografavimas ir jų inventorizavimas. Projektams, kurie numato Lietuvos tremtinių
ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų inventorizavimą vykdyti pasitelkiant užsienyje gyvenančius lietuvius, suteikiama
iki 20 prioritetinių balų. Aprašymas: http://www.
ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do= konkursai&step=view&id=140;

• Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieška, sklaida, priežiūra, sugrąžinimas. Užsienio lietuvių ir/ar kitų užsienio organizacijų pasitelkimas projekto vykdymui vertinamas suteikiant
iki 30 prioritetinių balų.
Aprašymas: http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=142

• Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymas. Projektams, kurie numato Lietuvos tremtinių ir politinių
kalinių kapų ir palaidojimo vietų sutvarkymą (kapaviečių, antkapių, kryžių ir aplinkos) pasitelkiant

Taip pat paminėtini konkursai mėgėjų meno
(http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas
&do=konkursai&step=view&id=170), etninės kultūros ir tautodailės (http://www.ltkt. lt/?psl=projektufinansavimas&do=konkursai&step =view&id=167)
srityse.
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Pasaulio pakrašty keliautojai rado lietuviškumą
ALGIS VAŠKEVIČIUS
Lietuvių išeivijos instituto direktorius
profesorius Egidijus Aleksandravičius
kartu su dviem bendrakeleiviais – video
filmų kūrėju Henriku Gulbinu ir verslininku Vygantu Vėbra daugiau kaip mėnesį keliavo po Pietų Ameriką, ieškodami
ten lietuvių pėdsakų. Grįžę iš šios kelionės, prezidento Valdo Adamkaus
bibliotekoje-muziejuje jie pasidalino
savo labai įdomiais atradimais – ne tik
papasakojo, ką pavyko pamatyti, kokius
žmones sutikti, bet ir parodė filmuotą
medžiagą iš šios įspūdingos kelionės. Pasiklausyti šių įspūdžių susirinko tiek
daug žmonių, kad jie netilpo dvejose
bibliotekos-muziejaus salėse, sėdėjo
ar stovėjo koridoriuje ir praėjimuose.
rieš kelerius metus E. Aleksandravičius jau lankė lietuvius
Brazilijoje, iš tos kelionės atsirado šešių dalių dokumentinis filmas
„7 tūkstančiai mylių kelyje”, rodytas
per vieną iš Lietuvos televizijų, o jį
matę žiūrovai iki šiol prisimena ten nufilmuotą jaunuolį, gražia lietuviška
kalba dainavusį „Šaltinėlį”. Profesorius sakė, kad ir šios kelionės, kuri nekainavo mokesčių mokėtojų pinigų ir
buvo paremta privačių asmenų metu
pavyko sutikti nemažai labai įdomių,
neeilinių žmonių, kurių likimai ir istorijos tarsi papildo prieš kelerius metus išleistą jo knygą „Karklo diegas.
Lietuvių pasaulio istorija”, kurią
spausdino ir „Draugas”.

pasaulį išsibarsčiusias lietuvių bendruomenes, jų istorijas, nes, pavyzdžiui, apie 1930-uosius metus nemaža
tokia bendruomenė buvo Pietų Afrikos
Respublikoje, ir tai nebuvo tik išeiviai žydai iš Lietuvos, kurių ten gyveno išties nemažai.
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Prof. E. Aleksandravičius dalinosi įsimintinos kelionės įspūdžiais.
„Kelionės metu buvo daug dulkių,
prakaito ir malonių netikėtumų. Dabar
keliauja daugelis, o mums norėjosi išvengti to turistavimo, kurio pilna visur.
Manau, kad tai pavyko, nes lankėme
kampelius, kur turistų būna mažai, sutikome žmones, kurių gyvenimo istorijos labai įdomios. Svarbu ir tai, kad
išeivijos temomis parašyta daug storų
knygų, daugelio jų jūs net nematėte, tačiau šiandien tokias knygas mažai kas
skaito ir daug efektingiau yra nufilmuotas vaizdas, filmas, gyvas žodis”,
– aiškino profesorius.
E. Aleksandravičius sakė, kad jis
nėra kino dokumentikos ekspertas,
Henrikas Gulbinas nėra istorikas, tačiau ekspedicijos metu jie vienas kitą
neblogai papildė, profesorius jau ėmė
nusimanyti apie filmavimą, o filmuotojas demonstravo neeilines istorijos žinias. E. Aleksandravičius kalbėjo apie
tai, jog mes dar mažai žinome apie po

Kelionę įamžino kino dokumentininkas H.
Gulbinas.
Lygindamas ankstesnę kelionę į
Braziliją su dabartine, direktorius minėjo, jog šįsyk ekspedicijai buvo gerokai
daugiau pasiruošta, buvo mažiau chaoso, susitikimai tolimojoje Argentinoje
ar Urugvajuje planuoti iš anksto, ir jis
ypač džiaugėsi, kad savo patarimais, ryšiais labai padėjo jėzuitų kunigas Antanas Saulaitis, ten praleidęs nemažą
jaunystės dalį. Būtent A. Saulaičio dėka
puikiu kelionės vadovu Argentinoje,
kur keliautojai praleido du trečdalius
viso laiko buvo jo bendražygis iš 1972–
1973 metų Viktoras Barzdžius, labai
padėjęs svečiams iš Lietuvos. Puikiai lietuviškai šnekantis eruditas keliautojus
nuvežė į Patagonijos pietus, kur jie atrado labai įdomių pašnekovų.
„Tėvo Antano Saulaičio kontaktai
mums labai padėjo visos kelionės metu.
Nė vienas iš mūsų nekalba nei ispaniškai, nei portugališkai, tad nebuvo
lengva, bet buvo malonu pasikalbėti lietuviškai su lietuviais tose šalyse. Nufilmavome išties daug, bet mažiau nei
25 valandas – tiek susidarė iš praėjusios
kelionės po Braziliją. Šįkart žinojome, ką ir kur norime nufilmuoti, nors
buvo ir netikėtumų. Problemų kėlė
mūsų automobilis ‘Honda Accord’, nes
sugedo jo greičių dėžė ir galėjome važiuoti tik nedideliu greičiu, o įveikti
reikėjo didelius atstumus”, – prisiminė E. Aleksandravičius.
Susirinkusieji pirmiausia išvydo
filmuotą medžiagą iš Urugvajaus, Montevideo miesto. Čia jau daug metų veikia žydų išeivio iš Lietuvos, Jiezno
miestelio Zusman (Jose) Gurvich (1927–
1974) meno muziejus. Tai vienas garsiausių Urugvajaus dailininkų, kurio
darbai gerai žinomi meno mylėtojams.
„Prieš Antrąjį pasaulinį karą į
Montevideo, jo priemiestį Cerro, kuris
yra tarsi Kauno Šančiai, atplaukė apie
11 tūkstančių emigrantų iš Lietuvos.
Apie šeši tūkstančiai iš jų buvo lietuviai, likę 5 tūkstančiai – Lietuvos žydai.
Didelė jų dalis įsidarbino čia veikusiose trijose didelėse skerdyklose, ir tų
lietuvių palikuonys čia gyvena iki
mūsų dienų. Skerdyklose nebuvo tokių
baisių sąlygų kaip Amerikos skerdyklose, aprašytose romane ‘Džiunglės’.
Jos čia suklestėjo po Pirmojo pasaulinio karo, kai atsirado šaldytuvai, o Europa laukė mėsos. Visos tos skerdyklos

pasikeitus aplinkybėms užsidarė 1954–
1957 metais. Vienos iš jų administraciją
puošė įspūdingas dailininko J. Gurvich
tapytas dekoratyvinis pano”, – pasakojo E. Aleksandravičius.
Kelionės metu svečiai iš Lietuvos
bendravo su žmonėmis, kurie čia atvyko Antrojo pasaulinio karo metais iš
DP stovyklų Vokietijoje – tokių lietuvių
buvo keli šimtai. Dalis jų vėliau išvyko į kitas šalis, o dalis pasiliko. Filmuotoje medžiagoje galima pamatyti
gražia lietuvių kalba prisiminimais besidalinančią Nijolę Stanevičius, o jos
pusbrolis buvo dantų gydytojas čia ir
taip pat žinomas grafikas bei tapytojas.
Tolimą praeitį prisimena ir televizorių
bei kitos technikos meistru dirbęs Edmondo Andriuškevičius, kuris apie
1950-uosius nufilmavo ir nemažai vietos lietuvių švenčių, kitų renginių,
parapijos gyvenimo vaizdų.
Vėliau keliautojai persikėlė į Buenos Aires, kuriose nufilmuotą medžiagą pavadino „Lietuviškas tango”.
Čia žiūrovai buvo iškart panardinti į
siautulingą vakarėlį „Rey Castro” kubietiško stiliaus restorane, kurio savininkai yra trys lietuviai. E. Aleksandravičius juokavo, kad tikra likimo
ironija, jog tokio pavadinimo klube
jie linksminosi būtent tą dieną, kai
buvo laidojamas buvęs ilgametis Kubos
vadovas Fidel Castro.
Vienas restorano savininkų Daniel Aglinskas lietuviškai papasakojo,
kad lietuvių kalba ir tapatybė jiems visada buvo svarbi, tad 1987 metais jis išvažiavo į Vasario 16-osios gimnaziją Vokietijoje patobulinti savo tėvų kalbą.
Lietuviškai kalba ir kiti du jo kolegos.
Į Buenos Aires atvyko apie tūkstantis lietuvių iš perkeltųjų stovyklų, ir
čia juos pasitiko, priėmė, globojo ir
darbus surado daugiausia lietuviai. E.
Aleksandravičius sakė, kad Argentina tuo metu buvo laikoma labiausiai
daug žadanti šalis po Amerikos, čia
klestėjo demokratija, dar nebuvo diktatūros, būta daug laisvės ir tai labai viliojo emigrantus. Pasak jo, ši šalis, nors
joje tikrai nemažai skurdo kartu yra ir
savotiško džiugesio, linksmumo ir gajumo žemė. Sao Paulo dar išlikę lietuviškų šokių kolektyvų, nors nė vienas
jų narys lietuviškai jau nekalba, bet yra
pasipuošę lietuviškais tautiniais drabužiais ir šoka lietuviškus šokius taip
jie suvokia savo lietuvišką tapatybę,
kuri jiems yra svarbi. Buenos Airėse iki
šiol veikia du lietuvių kultūros centrai.

Klausytojai sunkiai tilpo dvejose salėse.
H. Gulbinas nufilmavo ir pristatė
dar vieną kelionės epizodą, pavadintą
„Patagonijos pionieriai”. Čia parodytas
labai įdomus, daug eksponatų turintis
lietuvių muziejus, kurį įkūrė Olga ir
Bruno Lukoševičiai (pastarojo tėvas kilęs iš Šeštokų miestelio). Nors ponia
Olga neturi nė lašo lietuviško kraujo, ji
kaip pati tikriausia Lietuvos patriotė su
didžiule meile ir atsidavimu pasakoja
apie kiekvieną įdomesnį muziejaus

eksponatą, jo atsiradimo istoriją. „Aš
lietuvė, nes mano vaikai lietuviai”, – su
pasididžiavimu sako moteris.
Čia, Argentinos Patagonijos Esquel mieste keliautojai iš Lietuvos sutiko ir ketvirtosios kartos lietuvį Marko Baltušką. Jis pats susirado svečius
ir papasakojo savo šeimos istoriją, kurią puikiai atsimena su vardais ir pavardėmis. Sarmiento mieste savo pėdsakus įmynė ir garsi Šlapelių šeima –
Kupiškio rajone 1894 metais gimęs Kazimieras Šlapelis buvo vienas pirmųjų
Argentinos lakūnų, jo senelis Izidorius Šlapelis aktyviai dalyvavo 1863
m. sukilime ir buvo ištremtas į Sibirą,
iš kur pabėgo į Tolimuosius Rytus, o iš
ten 1877 metais pasiekė Argentiną. Filmuotoje medžiagoje galima matyti senas vietos kapines, kur gausu antkapių
su Baltuškų ir Šlapelių pavardėmis.

Montevideo veikia išeivio iš Jiezno miestelio J. Gurvich muziejus.
Interneto nuotr.
„Kai Marko Baltuškos paklausėme,
ar nenorėtų aplankyti protėvių žemės
Lietuvos, nes su įvairiomis misijomis
jis nuolat lanko kitas šalis, vyras atsakė, kad Lietuva lieka kaip svajonių
žemė, kaip idėja. Iš pradžių atsakęs neigiamai, po kurio laiko pabendravęs
su svečiais iš Lietuvos jis jau nebuvo
toks kategoriškas, ir gali būti, kad
kada nors tokiai kelionei pasiryš”, –
sakė E. Aleksandravičius.
Renginio pabaigoje savo mintimis
apie kelionę ir atradimus joje pasidalino ir H. Gulbinas, ir verslininkas V.
Vėbra, pabrėžęs, kad jie pamatė tikrai
kitokią, neturistinę Pietų Ameriką, o

A. Vaškevičiaus nuotr.
susitikimai su vietos lietuviais ir jų palikuonimis dovanojo daug išties įsimintinų akimirkų. „Nukeliauji beveik
į pasaulio kraštą, ir labai svarbu, kad
ten randi ne tik lietuviškumą, bet ir
žmoniškumą. Tai negali nejaudinti”, –
kelionės įspūdžius apibendrino Išeivijos instituto direktorius. Nufilmuota medžiaga svariai papildys šio instituto kaupiamą vaizdo archyvą, bus
parengti nauji filmai.
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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

Susitikimo metu N. Degutienė papasakojo kaip kilo mintis rašyti kulinarinę knygą.

Viešnagės New Yorke metu knygos „Izraelio skoniai: šventės ir kasdiena” autorė Nida Degutienė mielai dalijo autografus.

New Yorke pristatytas litvakų kulinarinis paveldas
Sausio 16 dieną Lietuvos generaliniame
konsulate New Yorke vyko kartu su
žydų mokslinių tyrimų institutu YIVO organizuotas litvakų kulinarinio paveldo
pristatymo renginys. Jame dalyvavo
apdovanojimus pelniusi iliustruotos
kulinarinės knygos „Izraelio skoniai:
šventės ir kasdiena” autorė Nida Degutienė. Autorė taip pat dalinosi savo
įspūdžiais ir patirtimi iš penkerių metų
praleistų Tel Avive, Izraelyje.

usirinkusiuosius pasveikino
YIVO instituto vykdomasis direktorius Jonathan Brent. Lietuvos Respublikos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius pabrėžė, jog svarbu vietinę žydų bendruomenę supažindinti su lietuviškomis tradicijomis, kurios artimos jų
kultūrai ir siekti tolesnio bendradarbiavimo kultūros, turizmo bei ekonomikos srityse.
Lietuvės knyga buvo išversta į

S

Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius pabrėžė, jog svarbu vietinę žydų bendruomenę supažindinti su lietuviškomis tradicijomis.
anglų ir lenkų kalbas, o 2015 metais pripažinta geriausia metų knyga Pietų Afrikoje.
Pernai Kinijoje vykusiuose pasauliniuose kulinarinių leidinių apdovanojimuose knyga buvo pripažinta geriausia pasaulyje žydiškos virtuvės
kategorijoje.
Susitikimo metu N. Degutienė papasakojo kaip kilo mintis parašyti
knygą, dalinosi istorijomis apie žydų
kasdienybę bei jų ryšius su Lietuva. Ji
atskleidė, jog lietuvių kulinarinis paveldas žydams – ypatingi patiekalai,
kuriais jie mėgaujasi tik tam tikromis
progomis.
Renginys generaliniame konsulate sulaukė žydų bendruomenės atstovų bei kitų svečių susidomėjimo.
Susirinkusieji turėjo galimybę susipažinti su Izraelio ir lietuviškos virtuvės panašumais.

Nida Degutienė supažindino su Izraelio ir lietuviškos virtuvės panašumais.

Susirinkusiuosius pasveikino YIVO instituto vykdomasis direktorius Jonathan Brent.

„Draugo” ir Lietuvos generalinio
konsulato New Yorke
informacija ir nuotraukos
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Lietuvių ansamblis iš Čikagos „Dainava” pradžiugins New Yorko lietuvius.

„Dainavos” archyvo nuotrauka

New Yorko lietuviai laukia

Lietuvos Nepriklausomybės švenčių
Vasario 25 dieną niujorkiečiai ruošiasi
paminėti Lietuvos Nepriklausomybės
šventę ir prisiminti abi su šia proga susijusias datas: vasario 16-ąją ir kovo 11ąją. Šiais metais New Yorko miesto lietuvių bendruomenė laukia neeilinių
svečių – lietuvių meno ansamblio „Dainava” iš Čikagos, kuriam vadovauja
Darius Polikaitis.
ietuvių meno ansamblis „Dainava” atvertė dar vieną veiklos
metų lapą – jau 72-ąjį Ansambliui toks metų kraitis yra tik žavios,
energija trykštančios jaunystės požymis.
„Dainava” įsikūrė 1945 metais Vokietijoje, Hanau stovykloje. Jo steigėjai – lietuviai, pasitraukę į vakarus, kai Lietuvą okupavo sovietai. Po
metų ansambliui buvo suteiktas „Dainavos” vardas. Nuspręsta, kad an-

L

samblio veiklą lydės šūkis „Su daina į
laisvę”. 1950 metais, daugeliui narių
emigravus į JAV, meno ansamblis atgimė Čikagoje – su dirigentu Steponu
Sodeika ir režisieriumi Gasparu Velička. Vėliau su ansambliu dirbo daug
talentingų muzikų.
Nuo 1988 metų kolektyvui vadovauja muzikas Darius Polikaitis, nuolat ieškantis naujų vėjų. Šiuo metu chore dainuoja per 60 įvairaus amžiaus,
profesijų ir pomėgių narių, kuriuos vienija meilė dainai ir Lietuvai.
Nors pagrindinė „Dainavos” užduotis yra puoselėti lietuvišką chorinį
meną, choras yra atlikęs nemažai stambesnės formos kūrinių lotynų ir kitomis kalbomis. Choro repertuarą nuolat papildo šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūriniai.
2002 metais ansamblis išleido lietuviškų dainų kompaktinę plokštelę
(CD) „Kur giria žaliuoja”. „Dainava”

koncertavo su žymiais muzikantais –
Veronika Povilioniene, Sonata ir Roku
Zubovais, Andriumi Mamontovu, Dariumi Klišiu, Algirdu Kaušpėdu, Artūru Anusausku; suruošė jungtinius
koncertus kartu su Toronto „Volunge”
ir Cleveland „Exultate”.
Įvairiuose JAV miestuose, Kanadoje bei Lietuvoje choras surengė daugiau nei 300 koncertų, dalyvauja Lietuvos ir išeivijos dainų šventėse. Neseniai „Dainava” kartu su kitais lietuvių išeivijos chorais giedojo Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bazilikoje Šiluvos Mergelės Marijos koplyčios 50 metų jubiliejaus proga. Choras taip pat dainavo neseniai Čikagos
visuomenei pristatytame koncerte
„Nuo baroko iki roko”, pritardamas solistei Nidai Grigalavičiūtei, vokalistui
Jeronimui Miliui, roko muzikantams
Tomui Varnagiriui ir Audriui Piragiui.

2014 metais „Dainavai” ir jos meno
vadovui Dariui Polikaičiui skirtas geriausio išeivijos lietuvių mėgėjų meno
kolektyvo ir vadovo apdovanojimas
„Aukso paukštė” už Lietuvos nacionalinės kultūros ir dainų švenčių tradicijos puoselėjimą. Beje, paskutiniosios, X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės, 2015 metais liepą nuaidėjusios Čikagoje, meno vadovo pareigos buvo patikėtos būtent Dariui Polikaičiui. Dainaviečių balsai susiliejo
su 1400 dainininkų iš 64 JAV, Kanados,
Lietuvos bei Jungtinės Karalystės chorų balsais.
New Yorko lietuviai ir miesto svečiai „Dainavos” koncerto pasiklausyti
galės vasario 25 dieną 5:30 val. p. p. Apreiškimo bažnyčioje (259 North 5th
Street, Brooklyn, NY 11211).
New Yorko miesto LB
ir „Dainavos” informacija

Rochester bus atliekami
konsuliniai veiksmai
ovo 11 d., šeštadienį, Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New Yorke rengia konsulinių pareigūnų išvykstamąją misiją į Rochester, New York valstijoje.
Konsuliniai veiksmai bus atliekami Lietuvos garbės konsulate
(140 Regatta Dr., Webster, New York) nuo 8 val. r. iki 3 val. p. p.
Konsulinės misijos metu bus priimami Lietuvos piliečių prašymai
dėl pasų keitimo ir išdavimo, užsienyje registruotų civilinės būklės aktų
(santuokos, gimimo) įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, gyvenamosios
vietos deklaravimo. Taip pat bus priimami prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės.
Užsiregistruoti dėl konsulinių paslaugų ir dėl išsamesnės informacijos prašome skambinti į Lietuvos generalinį konsulatą New Yorke
tel. 212-354-7840 arba rašyti el. paštu: konsuline.misija.ny@urm.lt.
Detalią informaciją, būtiną pateikti registruojantis konsulinei misijai, rasite LR generalinio konsulato New Yorke svetainėje:
http://ny.mfa.lt.

K

Lietuvos generalinio
konsulato New Yorke info

Kovo 9–balandžio 17 dienomis Arlingtono viešojoje bibliotekoje (Arlington Public Library, 1015 N. Quincy St., Arlington, VA 22201) veiks paroda
„No Home To Go To”, apie DP, daugelio lietuvių, latvių ir estų kelionę į
Vakarus ir Ameriką Antrojo pasaulinio karo pabaigoje. 1944–1952 metais tūkstančiai žmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje paliko gimtuosius
namus, baimindamiesi sovietų represijų, teroro ir tremties. Parodą, kuri
apkeliavo daugelį Amerikos ir Lietuvos miestų, buvo demonstruojama ir
Kanadoje, parengė Balzeko lietuvių kultūros muziejus.
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus info

Skaitykite ,,Draugą” greičiau! – www.draugas.org
Remkime Draugo fondą www.draugofondas.org
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SKAUT YBĖS KELIAS
Redaktorė Aušra Jasaitytė-Petry • 8830 Magnolia Court • Orland Park, IL 60462 • El. paštas: ausra67@sbcglobal.net

Pasaulio lietuvių centro skautų papuoštas medelis
S. FIL. JULIJA KUDIRKIENĖ
„Saulučių” d-vės draugininkė

Lapkričio mėnesio sueigose Lemonto, IL, ,,Saulučių” draugovės paukštytės ir ,,Šešupės” draugovės
skautės iš Aušros Vartų-Kernavės tunto ir ,,Gedimino”
draugovės vilkiukai iš ,,Lituanicos” tunto mokėsi
mezgimo. Taip vaikučiai norėjo prisidėti prie Pasaulio lietuvių centro Lemonte kiemelio medžių puošimo Kalėdoms.
entras kvietė pasirinkti vieną medelį priekiniame kiemelyje ir jį papuošti mezginiais.
Nors skautukai yra tik 5–13 metų, jie sugebėjo surasti tinkamą sau mezgimo būdą ir prisidėti prie Pasaulio lietuvių centro puošimo.
Buvo pasirinktos Lietuvos trispalvės spalvos:
skautės mezgė iš geltonos spalvos siūlų, vilkiukai –
iš žalios spalvos, o paukštytės – iš raudonos spalvos.
Vadovai padėjo mezginiais apjuosti medį ir jo šakas.
Po to buvo prikabinta skautų reklama – medinė
strėlė su žodžiais: ,,Šiuo keliu eik pas skautus”. Tai
buvo nuoroda į Pasaulio lietuvių centrą, kur skautai kas šeštadienį renkasi sueigoms. Antroji iškaba
– medinė širdelė, ant kurios išdegintas sveikinimas:

C

,,Gedimino” draugovės vilkai (iš k.): vadovas Marius Kriaučiūnas, Tomas Subačius, Julius Kavaliauskas ir Lukas Gvildys.
,,Linksmų šv. Kalėdų” su paaiškinimu, kad mezginius
mezgė šių draugovių jaunimas.
Medžių „aprengimas” buvo baigtas gruodžio 2 d.,
tada įvyko ir „Įžiebimo šventė”. Medeliai buvo apšviesti kartu su Pasaulio lietuvių centro kalėdine eg-

Skautų medis, kuris papuošė Pasaulio lietuvių
centrą Lemonte. Sesės J. Kudirkienės nuotraukos

lute. Dalyvavo paukštyčių, skaučių ir vilkiukų draugovių atstovai, kurie didžiavosi savo darbais, džiaugėsi šokių ir dainų renginiu ir širdingai dėkojo Pasaulio lietuvių centrui, kad lietuviai turi susibūrimo vietą.

Sesės „geltonšlipsės” rodo savo mezginius, skirtus puošti medžiui.
Sesės Juditos Hoch nuotr.
,,Saulučių” draugovės paukštytės (iš k.): Paulina Matukaitė, Emilija Matukaitė, Andrėja Variakojis,
Alyte McCann, Sofija Andricopolous, Ema Povilaitis, Veronika Gecevis ir Evalina Gecevis.

Šiaudinukai
askutinėje 2016 metų Aušros Vartų/Kernavės tunto ,,Saulučių”
paukštyčių draugovės sueigoje,
vykusioje gruodžio 17 d. paukštytės, vadovaujamos sesės Alinos Volodka-Davies, išmoko verti lietuviškus šiaudinukus.

P

Naudojome spalvotus šiaudus ir dar
prie kiekvieno šiaudinuko pakabinome
po ,,brangakmenį”, kad pralinksmintume mūsų 5–10 metų paukštytes! Visos
džiaugėsi žavingais papuošalais. Tikimės, kad šiaudinukai papuošė namus.

Paukštytės kartu su savo mokytoja sese Alina Volodka-Davies džiaugiasi savo vertais šiaudinukais.
Sesės Julijos Kudirkienės nuotr.

Ar esame vienos šeimos vaikai?
DRAUGAS
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Nesvyruojantis ir neabejojantis vedlys – Bronius Nainys (3)
Bendruomenė buvo ne politinė, ne partinė, ne pasaulėžiūrinė ir iš viso ne
kokia nors organizacija, o jungtis – laikėme, kad bendruomenei priklauso kiekvienas lietuvis, nepaisant jo pažiūrų, nusiteikimų ar tikėjimų, tik su viena sąlyga – kad jis nekovotų prieš Lietuvos nepriklausomybę. Skyrėme nebent veikliuosius ir neveikliuosius, – kažkada yra sakęs Bronius Nainys.
Liaudies išmintis teigia: ,,Nėra namų be dūmų”… Neapsieina be jų šeimos,
neapsieina, deja, ir didieji namai – lietuviškoji išeivija. Kai pažvelgi atgal į
lietuvių išeivijos organizuotąją veiklą, matai, kiek pykčio išlieta, kiek
deguto paragauta. Ne visada teisingai. Kartais ta neteisybė net būdavo perkeliama į istoriją. Ir retai tebūdavo atsiprašoma už padarytas klaidas.

Raimundas Marius Lapas

Ištikimi bendraminčiai, ,,Draugo” bendradarbiai, kovotojai už Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą (iš k.): dr. Petras Kisielius, Bronius Nainys ir Bronius Kviklys.
Lietuva įsitvirtino Lietuvos Seimo ir
JAV LB bendradarbiavimo komisija, o
santykiai tarp PLB ir JAV LB akivaizdžiai pašlijo ilgokam laikui.
Tačiau niekad nebuvo abejonės,
kad Bronius Nainys siekė LB išlaikymo
ir stiprinimo. Nainys buvo aktyvus LB
kaip eilinis pilietis ir kaip jos vadovas.
O kai grėsė pavojus, kad JAV LB praras
Lietuvių Fonde sutartas teises, jis aktyviai rėmė JAV LB sėkmingą akciją ir
padėjo išlaikyti turimas teises.
Nainys mano atmintyje liks nenuilstamas, vis ateitin žvelgiantis, veiklos
ir darbo žmogus. Tai buvo tikras Lietuvos ir lietuvių tautos patriotas.
2008 m. Mokslo ir kūrybos simpoziume Lemonte, IL Vytas Maciūnas (k.) įteikia simpoziumo
iniciatoriui Broniui Nainiui (d.) garbės pirmininko žymenį. Viduryje – prof. Algirdas Avižienis ir tuometinis Lietuvos mokslų akademijos prezidentas Zenonas Rokus Rudzikas.
Rūtos ir Kęstučio Sušinskų asmeninio albumo nuotraukos

Vytas Maciūnas:
Abejingumas ar dvejojimas
– tai nebuvo jo bruožai
eatsimenu laiko, kad lietuviškoje veikloje nebūtų buvę Broniaus Nainio, – jo būta visur –
šventėse, stovyklose, demonstracijose,
suvažiavimuose, simpoziumuose. Bet
kai prisiimdavau įvairias pareigas JAV
Lietuvių Bendruomenėje (LB), jo šešėlio nejutau.
Prieš daugelį metų, prisimenu,
man darė įspūdį, kad mano tėvų kartos
žmogus sugebėjo bendrauti angliškai su
gan pastebimu akcentu. Būdamas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB)
pirmininkas Bronius Nainys nedvejodamas sėsdavo į lėktuvą ir skrisdavo į
Australiją susitikti su Australijos valdžios pareigūnais, ir sėkmingai įtaigojo juos pakeisti sprendimą, kuriuo Lietuva buvo pripažinta Tarybų Sąjungai. Ir tai – su tuo pačiu tirštu akcentu!
Savo tėvo dr. Vinco Maciūno dėka
susipažinau su Mokslo ir kūrybos simpoziumo fenomenu. Man atrodė labai
natūralu, kad lietuviai mokslininkai suvažiuoja iš visos Amerikos, pasidalija
savo tyrimais bei atradimais, tuo stiprindami lietuvių mokslinės bendruomenės sąvoką. Tik vėliau sužinojau,
kad šie simpoziumai atsirado Broniaus
Nainio iniciatyva, kurią rėmė jo vadovaujama JAV LB Krašto valdyba.
Kartu su Broniumi Nainiu dirbdamas visuomeninėje veikloje po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo,
Kovo 11-osios, geriau susipažinau su jo
stipria asmenybe. Abejingumas ar dvejojimas – tai nebuvo jo bruožai.
Kai 1991 metais apsiėmiau kandidatuoti į JAV LB Krašto valdybos pir-

N

mininkus, Bronius Nainys mane skatino ir dar davė nemažai patarimų kaip
nesuklupti. Kviečiau, kad įsijungtų į
naująją JAV LB Krašto valdybą, tačiau jis buvo nutaręs vėl eiti PLB pirmininko pareigas. Matyt, buvo nusprendęs vadovauti naujiems išeivijos
santykiams su neseniai laisva tapusia
Lietuva.
Nainys negailėjo jėgų užsibrėžto
tikslo vykdymui – kad Lietuvoje gimę,
bet dėl karo pasitraukę, o taipogi išeivijoje gyvenantys jų vaikai ir vaikaičiai
galėtų išsaugoti Lietuvos pilietybę, tuo
pačiu neprarasdami gyvenamojo krašto pilietybės. Jis įtikinėjo Lietuvos Seimą įkurdinti PLB įstaigą Seimo rūmuose. Organizavo Lietuvos kovų ir
kančių istorijos ruošimą ir išleidimą.
Kai kur jam labai pasisekė, kitur – su
išlygomis. Laikui bėgant atsirado daugiau kliūčių, naujų prieštaravimų.
Konstitucinis Teismas atmetė dvigubos
pilietybės galimybę. Santykiuose su

Leonidas Ragas:
Nėra padoru bei politiškai priimtina
metais į Broniaus Nainio
straipsnį „Ar tikrai mums
prireikė ruso?” (Amerikos lietuvis (AL)
2004 m. gruodžio 18 d.) atsakiau laišku
„Nereali viltinga svajonė” (AL, 2005 m.
sausio 8 d.). Teigiau, kad šiais – demokratiniais laikais nėra padoru bei
politiškai priimtina užgaulingu tonu
kalbėti apie Lietuvos piliečius, neturinčius „pakankamai lietuviškai skambančių” pavardžių, tokius kaip Muntianas ir Uspaskichas. Nainys iškart atkirto: „Ragui reikia ruso” (AL, 2005 m.
sausio 15 d.). Po tokio netikėto, šokiruojančio akibrokšto gyniausi laiške
„Dėkingas Broniui Nainiui” (AL, 2005
m. vasario 5 d.). Atsakiau, jog Nainys ne
visuomet yra šimtaprocentiniai teisus
ir klysta manydamas, kad Ragui reikia
ruso. Bandydamas įgelti paminėjau,
kaip 1994 metais, Nainiui esant PLB pirmininku, šios organizacijos pastangomis planuotas Lietuvos kovų ir kančių
istorijos (LKKI) 16 tomų projektas žlugo vos pasirodžius pirmajam tomui.

2005

Mūsų veikėjai nepraleisdavo progų pasikalbėti su JAV politikais ,,akis į akį”. Prie stalo
sėdi (iš k.): senatorius Edward Kennedy, kunigas Ignas Urbonas (Gary, IN) ir Bronius
Nainys.

Priekaištauta dėl pražiūrėtų kai kurių
vietų, vaizduojančių „kultūringą” bei
„humanišką” Lietuvos gyventojų perkėlimą į TSRS gilumą, nuslepiant žiauriausias, barbariškas trėmimo sąlygas.
Nainys klydo, nesiskaitydamas su pagrįsta kritika dėl knygoje paskelbtų
KGB propagandinių dokumentų, nepateikiant atitinkamų paaiškinimų.
Praėjus ketveriems metams, 2009 m.
rugpjūčio 8 ir 15 d., AL laidose buvo iki
ašarų liūdna ir skaudu skaityti Nainio
„raudą”: „Kaip Draugas įprasmino mano likimą”. Joje autorius išreiškė net 15
metų besitęsusį gilų „pergyvenimą”,
kai 1994 m. kovo 31 d. Drauge pasirodė
vyr. redaktorės Danutės Bindokienės
audrą sukėlęs vedamasis. Išvadoje: tarp
mūsų atsirado daugiau nesantaikos ir
padaryta žalos. Fanatikų saujelė vardan
„patriotiškumo” knygą degino, o pats
Bronius Nainys 2009 m. išleistoje knygoje Draugui – 100 liko amžinu tautos
išdaviku.
Giliai paveiktas Nainio skundo, atsiliepiau laišku „Sąskaitų suvedinėjimas ir atsiprašymas” (AL, 2009 m. rugsėjo 26 d). Laiško paskutinėje pastraipoje paskelbiau: „Dėl to dabar apgailestauju, kad laiku nesupratęs žmogaus gilaus skausmo bei baimės likti visuomenės akyse tautos išdaviku, smerkiau kenčiantį Bronių Nainį ir pyliau
druską ant atviros žaizdos. Už tai atsiprašau lietuvybės puoselėtojo, lietuviško tautiškumo skiepytojo Broniaus
Nainio. Skaudžiausia, kad nuo 1994
metų negyjančios žaizdos pūliai prasiveržė į viešumą neseniai jo rašytame
straipsnyje. Tad dar sykį atsiprašau – atsiprašymas juk pragiedrina savijautą ir
apskritai yra brangus, nieko nekainuojantis visapusiškas vaistas, gydantis tą, kuris priima atsiprašymą, ir ne
mažiau tą, kuris atsiprašo”.
Su šio mano laiško „Sąskaitų suvedinėjimas ir atsiprašymas” pastraipa
Bronius Nainys pradeda skrupulingai
paruoštą, išsamų dviejų lapų manifestacinį atsišaukimą: „Kai melas perkeliamas į istoriją”. Jis buvo dalinamas
Lemonte per Draugui – 100 knygos sutiktuves 2009 m. lapkričio 29 d. Pažodžiui perdavęs šią pastraipą, Bronius
Nainys teigia, kad tai „rašo Leonidas
Ragas Amerikos lietuvyje (2009 m. rugpjūčio 26 d.), atsiliepdamas į mano
straipsnį tame pačiame savaitraštyje
„Kaip Draugas įprasmino mano likimą”. Toliau tęsia: „Atsiprašymą priimu.
Už jį labai ir nuoširdžiai dėkoju. Tai kilnaus žmogaus garbingas pasielgimas.
Leonidai, klaida atitaisyta, iš mano
pusės mes esame draugai”.
Bus daugiau
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Lietuvių mokykla Vašingtone

„Auk, žydėk, klestėk ir savo Tėvynę mylėk!”
Stiebkimės, tieskime
rankas į viršų lyg žali
medžiai į dangų,
aukime savo mintimis
ir tobulėkime savo
dvasia, gerais darbais
puoškime save ir
garsinkime Tėvynę.

L

LAISVĖ

Renatos Sujetos (4 klasė) piešinys

Skaudi laisvės kaina

abai dažnai vartojame žodį laisvė,
tačiau retai kada susimąstome,
kiek šis žodis daug reiškia. Tai yra
labai abstrakti sąvoka: kiekvienam
giliai pagalvojus, kas yra laisvė, kyla
sava asociacija, nes visi turime skirtingus prioritetus, kuriais remiantis
kuriame savo nuostabų gyvenimą.
Valstybei turbūt pats svarbiausias dalykas yra laisvė arba, kitaip tariant, nepriklausomybė. Lietuvai reikėjo dėti
milžiniškas pastangas, kad taptų laisva, – paskelbti ir vėliau atkurti savo nepriklausomybę.
1990 m. kovo 11 d. Aukščiausioji Taryba paskelbė aktą, kuriame teigiama,
jog nepriklausomybė atkuriama, remiantis 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos
nepriklausomybės aktu. Lietuva sunkiai žengė pirmuosius nepriklausomybės žingsnius. Sovietų Sąjungai
okupavus šalį buvo sunaikinta visa buvusi valdžia, ekonomika, kultūra ir
švietimo sistema. Sunkumai netrukdė
statyti iš naujo valstybės pamatus, atgavus išsvajotą nepriklausomybę, žmonės buvo euforijoje. Visos kliūtys ir negandos buvo tik antraeilės detalės,
nes pagaliau žmonės tapo savo krašto
šeimininkais – visi sovietų draudimai buvo panaikinti, galėjai laisvai
reikšti mintis, laisvai keliauti, nebijoti,

Mokytoja Monika Rupšytė su Sofija (5 klasė).

į mėnesį mokykloje kalbėjome apie LAISVĘ, dalyvavome akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija”,
prisiminėme Sausio 13-osios – kruvinojo sekmadienio Lietuvoje – įvykius. Pagerbėme Laisvės kovos didvyrius. Tegul žvakelių šviesa sušildo mūsų širdis, nušviečia mūsų kelius ir saugo kritusiųjų atminimą. Mes neužmiršome, kodėl esame laisvi.

Š

jog esi sekamas ar bandoma kitaip su
tavimi susidoroti. Tačiau Pabaltijo šalys buvo labai svarbios Sovietų Sąjungai dėl ekonominių ir karinių tikslų.
Paskelbus Lietuvai nepriklausomybę, Sovietų Sąjunga ne tik jos nepripažino, bet norėjo visomis priemonėmis išlaikyti griūvantį tautų kalėjimą. 1991 m. sausį komunistai bandė
įvykdyti perversmą – buvę sovietų kariuomenės daliniai kirto mūsų valstybės sienas, sostinėje Vilniuje pasirodė tankai, kurie judėjo televizijos
bokšto kryptimi, nebuvo kreipiama
dėmesio į eilinius žmones. Tai neišgąsdino žmonių – tik sustiprino jų
norą apginti savo Tėvynę. Prie televizijos bokšto susitelkė didžiulė beginklių žmonių minia, sudarydama gyvą
užtvarą prieš sovietų tankus. Buvo
kūrenami laužai, kurie ne tik teikė šilumą, bet simbolizavo neužgesinamą
norą išsaugoti savo laisvę. Sovietų kariams buvo įsakyta užimti televizijos
bokštą, važiuojant
per žmones. Žuvo 14
nekaltų žmonių, kurie norėjo išsaugoti
Lietuvos nepriklausomybę. Daug buvo
sužeista. Bet sovietams nepavyko įgyvendinti perversmo,
Lietuva, paaukojusi
13 sūnų ir dukrą, išsaugojo savo laisvę.
Kartais skubančioje minioje reikėtų
sustoti ir pagalvoti,
jog esame patys laimingiausi, turėdami
laisvę! Istorija liudija, kad Lietuvos nepriklausomybė yra
krauju aplaistyta, todėl turime branginti,
puoselėti ir, reikalui
esant, ginti mūsų
laisvę!
Istorijos mokytoja
Monika Rupšytė

MOKINIŲ MINTYS APIE LAISVĘ
savo nuomonę yra labai svarbi,
todėl ir priešinosi Rusijai.
– Tomas
Laisvei reikia tarnauti, vadinasi, reikia jai atsiduoti, jos nešvaistyti. Reikia atlikti kažką svarbaus, ko be jos negalėtum padaryti. Savo laisvę reikia atpažinti
ir suprasti, ką ji tau teikia, ką be
jos tu prarastum. – Gertrūda

Žmogus visada kovoja už laisvę.
Laisvė žmogui reiškia daugiau nei
maistas, vanduo ar namas. Laisvė teikia dideles galimybes veiklai. Lietuva
suprato, kad laisvė kalbėti ir rašyti

Kad klestėtų laisvė, reikalinga tvarka. Be taisyklių, be politikos nebus laisvės. Reikia žmonių,
kurie prižiūrėtų valstybę, kad vieni kitiems nedarytų blogo. Jeigu žmonės
darytų, ką tik nori, tai nebūtų laisvė, tai
būtų chaosas. Tvarkai palaikyti sukuriama sistema.
– Vaidas

Iš k.: Kaja Olson, Greta Čekanskis, Ula Olson ir
Kamila Ličkūnas.
Mokyklos archyvo nuotr.

Žmogaus įtaka
kitam žmogui

NORIU PAPASAKOTI

Ž

monės privalo vieni kitus gerbti,
nes visi yra brangūs ir vertingi
šiame pasaulyje: vieni kitus
ugdo, augina, tampa autoritetais, padeda vieni kitiems. Ypač yra svarbūs
autoritetai augančiam jaunam žmogui. Juos praradus, susvyruoja tikėjimas, žūsta viltis. Mes liūdime ir ilgimės
jų.
Pagal krikščionių tikėjimą žmogus yra svarbiausias Dievo akyse, apdovanotas ypatingu protu ir gebantis
prižiūrėti Sutvėrėjo kūrybą. Tai yra ne
tik Dievo suteikta garbė, bet ir didelė atsakomybė. Juk ne visi geba pasinaudoti
protu ir kitomis galimybėmis, todėl
tampa bejėgiai, laukiantys ir prašantys
kitų pagalbos. Aš tai stebiu kiekvieną
dieną, važiuodamas į mokyklą, matau
žmones, kurie pasidavė – tai miesto benamiai, jie stovi gatvėse ir prašo išmaldos. Tai žmonės, kurie nevertina savęs, neranda prasmės gyvenime, blogai
jaučiasi, kad nieko nepasiekė, nebuvo
sėkmingi. Jiems reikia padėti pasikeisti: keisti mąstymą, įpročius, gyvenimo būdą, stiprinti pasitikėjimą savimi, savo protu. Ir niekas už juos šito
padaryti negali – jie privalo norėti
keistis patys. Paduota benamiui bandelė – tai tik momentinė minimali pagalba, kuri neišspręs jo problemos, bet
tai gal geriau nei paduoti pinigai, kuriuos gali panaudoti visai kitiems tikslams. Mano draugas Nojus dalino sumuštinius benamiams. Vienas benamis
pardavinėjo populiariausios modernios muzikos įrašus. Kai Nojus jam
davė sumuštinį, vyriškis negalėjo paslėpti savo džiaugsmo, kad pagaliau pajuto, jog ir jis kažkam svarbus. Jis norėjo atsilyginti Nojui ir reikalavo, kad
jis paimtų muzikos kasetę. Nojus paėmė, žinodamas, kad žmogus nenorėjo
jaustis skolingas. Šis benamis yra pavyzdys kitiems. Jis daugiau nieko neturi, bet elgiasi padoriai. Aš nesakau,
kad pakilti yra lengva, bet juk būtina,
jei nori gyventi.

Tomas Sujeta

Irenos Sujetos nuotr.

Kiekvienas žmogus turi pažįstamų, kurie jam daro gerą arba blogą įtaką. Kaip atskirti gėrį nuo blogio? Kaip
jaunam žmogui suprasti, kas yra moralu, kas ne? Manau, labai svarbu turėti žmogų autoritetą, suaugusį, patyrusį, patikimą, kuriuo galėtume pasikliauti. Su juo atvirai kalbėtis, klausti įvairiausių klausimų. Tai galėtų
būti šeimos žmogus, gali būti daug
vyresnis, gal senelis, daug patyręs, išgyvenęs, mylintis. Aš turėjau pažįstamą senyvo amžiaus kaimyną, su kuriuo daug kalbėdavausi įvairiais klausimais, žaisdavom drauge žaidimus. Aš
jutau jo gerumą, nuoširdumą, niekada
juo nesuabejojau. Kai jis mirė, aš praradau žmogų autoritetą ir dėl to liūdėjau. Tačiau tada supratau, kad ne jis
vienas man turėjo didelę įtaką.
Yra ir kitų man svarbių žmonių, be
kurių aš negalėčiau išgyventi. Tai
mano artimieji: tėvai, broliai, seserys, ypatingi draugai ir t.t. Mylimieji
padeda atsigauti ir suprasti, kad visada yra parama ir paguoda. Kažko iš jų
netekus, man būtų didelis praradimas. Nuliūdę žmonės (tokie, kaip ir aš
buvau) nesugeba padaryti paprastų
dalykų. Jie vis paskendę liūdesy, tuo
metu negeba racionaliai mąstyti ir
sutelkti dėmesio į kitus svarbius dalykus. Labai svarbu žmogaus išlikimui
proto aiškumas, o susikaupti ir kurti
savo ateitį visada padės artimi žmonės.
Gyvenimas sudėtingas – tenka surasti savyje stiprybės ir pasinaudoti
esamomis galimybėmis. Kiekvienas
privalome išnaudoti savo dvasios ir
kūno klodus. Kovodami prieš visokį
blogį, – korupciją, nusivylimą, pavydą
– žmonės suklysta, bet sulaukę iš kitų
pamokymo, pagalbos ir palaikymo,
suranda galimybę atsigauti. Alexander
Bell rašo: „Kai užsidaro durys – atsiveria langas”. Mes privalome neprarasti vilties, juk tik su viltimi pasieksime savo tikslus ir suteiksime džiaugsmo kitiems.
Tomas Sujeta, 10 klasė

Kristupo Vorobjovo (7 klasė) piešinys „ATEITIES VIZIJA”.

Mano brolis
Sveiki! Mano vardas Sofija, man
jau 10 metų.
Šiandien aš norėčiau jums papasakoti apie savo brolį. Jo vardas Kristupas, bet kartais draugai jį vadina
Kris, kadangi jiems per ilgas vardas.
Mano broliui sausio 1 dieną sukako 13
metų. Aš labai jį myliu ir padaryčiau
bet ką dėl savo broliuko, kad tik jis būtų
laimingas. Kartais mes pasibaram, pasiginčijame, bet tai mus suartina dar labiau.
Jis labai labai mėgsta piešti ir jam
tai puikiai sekasi. Visi jo piešiniai
eksponuojami parodose ar konkursuose ir būna pastebėti. Piešimas – jam
tarsi atsipalaidavimo terapija. Jis galvoja ateityje tapti dailininku ar architektu, o gal net inžinieriumi, kuris
kurs didelių miestų tiltus. Kristupas
piešia visada ir visur, net jei mes nu-

Aš buvau eglutė…
Vieną naktį aš susapnavau, kad buvau maža eglutė.
Mano spalva buvo tamsiai žalia. Aš
buvau mažiausia eglutė pasaulyje.
Mano šeimininkai pasodino mane
į vazoną. Aš buvau papuošta įvairiausiais žaisliukais iš viso pasaulio. Mano

Žvelgiame pro langą į apsnigtą lygų,
baltą lauką, kuriame nieko nematyti.
Niekas nepraėjo, nėra jokių pėdsakų: nei
paukščio, nei žvėrelio, nei žmogaus. Niekas nejuda. Balta tyli erdvė lyg baltas
popieriaus lapas. Žvelgiame apatišku
žvilgsniu ir mąstome apie nieką.

niekas

Gertrūdos Granickaitės (10 klasė)
piešinys ANGELAS

Talios Koubayati (darželio klasė)
plunksnų angeliukas ANGELAS.
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Sofijos Petronytės (1 klasė) piešinys
KALĖDŲ SENELIO ELNIO PORTRETAS.

Kas yra niekas? Ar tai daiktas?
Reiškinys? Gal jausmas? Tai vienas iš
tų dalykų, kurį kiekvienas žmogus
apibūdins kitaip. Bet ar iš vis įmanoma apibūdinti nieką? Galbūt tai tuštuma? Ne visai. Tuštumą mes galime
matyti, nes ji negali egzistuoti be kitų
daiktų, kitaip sakant, jai reikia kitų
daiktų nebuvimo. Mes matome tuštumą, nematydami kitų daiktų, tai ironiška – matome nematydami, šis faktas įrodo, kad tuštuma yra reiškinys, ji
egzistuoja, o niekas – ne, būtent tokiu
būdu ji jam prieštarauja. Tai kas yra
tas niekas? Niekas yra niekas. Tai geriausias ir giliausias atsakymas į šį
klausimą. Niekas neturi formos, kvapo, reikšmės, laiko, realybės ir t.t. Niekas neturi nieko. Tai paradoksas, kurio mes turbūt niekada nepaaiškinsime. Bet ar išvis verta bandyti paaiš-

Kristupas Vorobjovas
einame į restoraną, tai mums belaukiant maisto, jis pasiima servetėlę iš po
stiklinės ir piešia aptarnaujančios padavėjos veidą. Ir labai nustebina jas
savo gebėjimais, nes portretas visada
būna labai panašus.
Aš labai didžiuojuosi savo broliu ir
lygiuojuosi į jį, nes Kristupas tikrai labai talentingas dailininkas ir visada
mus stebina savo piešiniais ir beribe
fantazija.
Sofija Vorobjovaitė, 5 klasė

viršūnę puošė geltona žvaigždelė. Aš
buvau gražiausia eglutė Kaune! Kalėdų Senelis po manimi padėjo dovanų
šeimininkams.
Kai pasibaigė Kalėdos, mane nupuošė ir pasodino sode. Šie metai buvo
geriausi mano gyvenime!
Vilnė Urbaitytė, 2 klasė

kinti šį paradoksą? Nes kuo labiau gilinamės, tuo sunkesnis ir didesnis šis
paradoksas darosi. Tiesą sakant, jo
turbūt net nėra, nes jei būtų – prieštarautų pats sau. Juk niekas neturi nei
realybės, nei laiko. Tai niekas – ne reiškinys, ne daiktas, o niekas, jo buvimas
prieštarauja jo buvimui.
Kartais mes mėgstame sakyti, kad
veikiame nieką, pavyzdžiui, kai mūsų
paklausia, ką veikiame, dažnai atsakome – „nieko”. Gal tai įrodymas, kad
niekas egzistuoja mūsų galvoje? Gal
mes patys jį sukūrėme? Juk tai labai įtikėtina idėja. Bet visgi tai netiesa, nes,
kaip jau minėjau, niekas negali egzistuoti. Niekui egzistencija yra mirtis.
Egzistavimas nieką žudo ir sunaikina
jo prasmę. Geriau pagalvojus, bandyti apibūdinti nieką yra visiškai beprasmiška. Net nėra apie ką galvoti –
juk tai niekas! Tai paprasčiausias galvos kvaršinimas. Nieko savo galvoje sukurti mes negalime todėl, kad nėra nieko, iš ko galėtume padaryti nieką. Kodėl? Nes niekas yra niekas. Tai beprasmybė. Ne, net ne beprasmybė, tai
tiesiog niekas. Viskas, kas susiję su juo,
yra beprasmiška.
Herkus Kriščiūnas, 10 klasė
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L I E T U VA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

Lietuvos ir Rusijos nepuolimo sutartis?
Vilnius (LRT.lt) – Skandalingais siūlymais nesyk
pagarsėjęs Seimo narys, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos
– krikščionių šeimų sąjungos
vicepirmininkas Zbignewas
Jedinskis vėl sužibėjo dalindamas patarimus diplomatams. Jis pasiūlė Lietuvai ir
Rusijai pasirašyti nepuolimo sutartį.
Tokį raginimą parlamentaras išreiškė komentuodamas straipsnį, kuriame Seimo narys dar 2014 metais siūlė bombarduoti Kijepremjeras Saulius Skverne- vą.
,,Facebook” nuotr.
lis išreiškė paramą nuo 2020
metų išlaidas gynybai didinti iki 2,5 ryšius su Rusija „kultūros, turizmo”
proc. Z. Jedinskio nuomone, minėtą 2,5 srityse.
Z. Jedinskis dirbo ir ankstesnės
proc. verčiau skirti ekonomikai.
„Siūlau su Rusija pasirašyti ne- kadencijos Seime. Jis balsavo prieš šaupuolimo sutartį, tokį Lavrovo-Linke- kimo į privalomąją karo tarnybą atvičiaus paktą”, – Lietuvos diplomatijos naujinimą, kritikavo NATO sprendimą Lietuvoje dislokuoti papildomas pavadovams pasiūlė Z. Jedinskis.
Z. Jedinskis yra Seimo ekonomi- jėgas. O labiausiai Z. Jedinskis išgarsėjo
kos komiteto narys, priklauso ir tarp- 2014 metais, kai paragino NATO bomparlamentinių ryšių su Rusijai grupei, barduoti Kijevą, kad būtų sustabdytas
kuri neseniai iškėlė iniciatyvą stiprinti kraujo praliejimas pietryčių Ukrainoje.

Atvyko būsimo NATO bataliono vadovybė
Vilnius (ELTA) – Antradienį Vilniaus oro uoste nusileido Vokietijos karininkai – Lietuvoje dislokuojamo
NATO bataliono vadovybė, kartu su
bataliono vadu pulkininku leitenantu
Christoph Huber.
Lėktuvu iš Varšuvos iš viso atskrido apie 15–17 karininkų. Jie išvyks
į Ruklą, kur įsikurs daugianacionalinis NATO batalionas. Ch. Huber teigimu, jo vadovaujama komanda artimiausias savaites padės koordinuoti likusių bataliono pajėgų atvykimą ir įsi-

kūrimą.
Antradienį į Klaipėdos uostą taip
pat atplaukė batalione dalyvausiančios
Belgijos karinė technika, kurią sąjungininkų pajėgos naudos logistikai.
Vokiečių pajėgos sudarys pagrindinę bataliono dalį – apie 600 karių, kitos šalys prie junginio prisidės po
200–250 karių. Be Vokietijos prie bataliono Lietuvoje prisidės Belgija,
Liuksemburgas, Norvegija, Olandija,
kitąmet prisijungs Prancūzija ir Kroatija.

JAV traukiasi iš TPP sutarties
Washingtonas (BNS) – JAV prezidentas Donald Trump sausio 23 dieną pasirašė tris įsakymus: dėl Jungtinių Valstijų pasitraukimo iš Ramiojo
vandenyno partnerystės (TPP) sutarties, dėl federalinių darbuotojų samdymo įšaldymo ir dėl draudimo teikti

federalinį finansavimą abortus atliekančioms arba informaciją šiuo klausimu teikiančioms tarptautinėms nevyriausybinėms organizacijoms.
„Tai, ką mes ką tik padarėme, yra
puikus dalykas Amerikos darbininkams”, – pridūrė jis.

R. Tillerson – JAV valstybės sekretorius
Washingtonas (ELTA) –
JAV Senato užsienio reikalų
komitetas nedidele persvara
patvirtino Rex Tillerson JAV
valstybės sekretoriumi.
Balsuojant išryškėjo partijų nesutarimas: 11 komiteto
narių respublikonų balsavo už,
10 demokratų – prieš. Jo kandidatūrą dar turi galutinai patvirtinti šalies Senatas, kuriame daugumą sudaro respublikonai.
Senato užsienio reikalų ko- Nepaisant draugystės su V. Putinu, R. Tillerson (d.)
mitetui R. Tillersono kandida- turėtų būti JAV diplomatijos vadovu. NPR nuotr.
tūrą patvirtinti pavyko po to,
kai senatorius Marco Rubio nutarė jo sonas palaikė glaudžius ryšius su Rusijos prezidento Vladimiro Putino vykandidatūrai nebesipriešinti.
Per anksčiau šį mėnesį Senate vy- riausybe.
Tačiau klausymų metu kandidatas
kusius klausymus M. Rubio kaltino 64erių metų amžiaus buvusį naftos ben- į JAV diplomatijos vadovo postą Rusidrovės „Exxon Mobil” vadovą R. Til- jos įvykdytą Krymo pusiasalio aneksiją
lerson, kad jo pozicija Rusijos atžvilgiu pavadino neteisėta. Rusija, anot jo,
pasisavino teritoriją, į kurią neturėjo
yra pernelyg švelni.
Būdamas verslininkas, R. Tiler- teisės.

Prisaikdintas naujasis CŽV direktorius M. Pompeo
Washingtonas (ELTA) – JAV viceprezidentas Mike Pence prisaikdino
naująjį CŽV direktorių Mike Pompeo.
Anksčiau svarstant pretendento
kandidatūrą Žvalgybos komitete M.
Pompeo pareiškė, jog Rusija agresyviai
atkuria savo pozicijas pasaulyje, įsi-

veržė į Ukrainą ir okupavo dalį jos teritorijos, grasina Europai ir beveik
nieko nedaro, kad padėtų sutriuškinti
IS. Be to, M. Pompeo nuomone, Kinija
kelia realią įtampą pasaulyje.
CŽV vadovo poste M. Pompeo pakeitė John Brennan.

Nutrauktas tyrimas dėl moksleivių veiklos Rusijoje JAV: NATO įsipareigojimas nepajudinamas
Vilnius (Alkas.lt) – Įvertinus surinktus duomenis, Lietuvos teismo
ekspertizės centro specialistų pateiktas išvadas, kitus gautus dokumentus
ir pranešus, kad nėra faktinių duomenų, kurie patvirtintų pradinius įtarimus apie padėjimą kitai valstybei
veikti prieš Lietuvos Respubliką, Vilniaus apygardos prokuratūroje priimtas nutarimas nutraukti šį ikiteisminį tyrimą.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2014 m. rudenį gavus informaciją,
kad kelių Vilniaus miesto tautinių
mažumų mokyklų moksleiviai, Lietuvos Respublikos piliečiai, 2013–2014
metais dalyvavo Rusijos Federacijos visuomeninių organizacijų inicijuojamose ir rengiamose tarptautinėse jau-

nimo lavinimo stovyklose.
Tiriant galimai padarytą nusikalstamą veiką buvo atlikta kratų, išimtos kompiuterinės laikmenos, mobiliojo ryšio telefonų, vaizdo kamerų,
fotoaparatų, USB atmintinių informacija, apklausti liudytojai.
Ištyrus visas ikiteisminiam tyrimui reikšmingas aplinkybes, objektyvių ir neginčytinų duomenų, jog buvo
padedama kitai valstybei veikti prieš
Lietuvos Respubliką, gauta nebuvo.
Ikiteisminį tyrimą atliko Vilniaus
apygardos prokuratūros prokuroras ir
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėjai.
Manoma, kad ši nutartis nutraukti tyrimą bus skundžiama aukštesniajam prokurorui.

„Taikos duoną” keps Lietuvoje
Vilnius (Mano vyriausybė) – Lietuvos stende apsilankęs ,,Peace Bread”
(„Taikos duona”) asociacijos pirmininkas Adalberk Kienle su Lietuvos žemės ūkio ministru Broniumi Markausku sutarė, kad 2019 m. „Taikos
duona” bus kepama Lietuvoje.
Prieš 3 metus atsiradusiu „Taikos
duonos” projektu yra siekiama parodyti, jog taikos išsaugojimas yra tiesiogiai susijęs su tvaraus žemės ūkio
plėtra. Duonos projektas prasidėjo
2014 m. Berlyne, kuomet buvusioje
Berlyno sienos teritorijoje, taip vadinamoje „mirties linijoje”, buvo išauginti rugiai, o jų sėklos vėliau pasėtos
sovietmečiu už „geležinės uždangos”
buvusiose valstybėse: Bulgarijoje, Es-

tijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje,
Rumunijoje, Vengrijoje, Slovakijoje,
Slovėnijoje, Čekijoje ir Rytų Vokietijoje. Lietuvoje iš Vokietijos atkeliavę
„Taikos duonos” rugiai „Borellus”
buvo pasėti kartu su lietuviška veisle
„Virgiai” ir auginami Augalininkystės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
Kauno augalų veislių tyrimo skyriuje.
Kasmet vienoje iš „Taikos duonos”
asociacijai priklausančių valstybių
būna organizuojamas narių susitikimas, kurį lydi ne tik oficialūs renginiai, bet ir svarbiausias renginys –
„Taikos duonos” kepimas iš simboliškai pasėtų grūdų. Pernai toks renginys
vyko Vengrijoje, šiemet – bus Bulgarijoje, 2019 m. – Lietuvoje.

Washingtonas (ELTA) – Nepaisant JAV prezidento Donald Trump kritikos, Washingtonas pažadėjo remti
NATO aljansą. Naujasis JAV gynybos
sekretorius James Mattis susisiekė su
kolegomis Europoje ir jiems tvirtino,
kad JAV sąjungininkų pirmiausia ieško Senajame žemyne.
Pentagono atstovas informavo,

kad JAV gynybos sekretorius J. Mattis
patikino Didžiosios Britanijos gynybos
ministrą Michael Fallon, kad JAV įsipareigojimas NATO yra nepajudinamas.
J. Mattis taip pat pasikalbėjo ir su
NATO generaliniu sekretoriumi Jens
Stoltenberg ir patvirtino Aljanso svarbą JAV.

Vokietija nepritaria sankcijų mainams
Berlynas (ELTA) – Vokietija yra
prieš visų ar dalies Rusijai taikomų
sankcijų panaikinimą mainais į susitarimus dėl branduolinės ginkluotės
mažinimo.
Vokietijos gynybos ministrė Ursula fon der Leyen sako, kad Berlyno pozicija nesikeičia: sankcijos gali būti atšauktos tik tada, kai Maskva visiškai
įvykdys Minsko susitarimus. Apie JAV
prezidento Donald Trump pasiūlytą

sandorį, U. Fon der Leyen sakė: „Jungtis ‘sankcijos mainais į branduolinės
ginkluotės apribojimą’ neveikia, todėl
Vokietija nepritars tokiam sprendimui”.
D. Trump teigė ketinąs siūlyti panaikinti dėl Krymo aneksijos Rusijai
taikomas sankcijas. Anot jo, tai turėtų
būti padaryta mainais į susitarimą
su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl šalies branduolinių ginklų
arsenalo sumažinimo.

Britams nepavyks apeiti parlamento
Londonas („Draugo” info) – Jungtinės Karalystės Aukščiausiasis Teismas priėmė sprendimą, kas turi teisę
pradėti šalies išstojimo iš Europos Sąjungos (ES) procesą.
Teismo sprendimu britų parlamente būtina balsuoti dėl teisės aktų,
kurie leistų aktyvuoti 50-ąjį straipsnį.
Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May norėjo aktyvuoti 50-ąjį straipsnį, t. y. oficialiai informuoti likusias ES valstybes nares apie
JK sprendimą palikti Bendriją, iki šių
metų kovo pabaigos. Tuomet prasidėtų

derybos dėl šalies išstojimo sąlygų.
Tačiau, paaiškino šalies Aukščiausiasis Teismas, Didžiosios Britanijos vyriausybė, prieš pradėdama derybas dėl „Brexit”, neturi jokio teisinio
įsipareigojimo konsultuotis su Škotijos,
Šiaurės Airijos ir Velso vyriausybėmis.
Ši sąlyga galėjo tapti viena iš potencialiai didžiausių kliūčių palikti
ES.
Vis dėlto Aukščiausiasis Teismas
nusprendė, kad vyriausybė, prieš pradėdama „Brexit” procesą, privalo gauti nacionalinio parlamento pritarimą.
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VERSLO N AUJIENOS

Ko savęs paklausti pradedant verslą?
Verslo vystymo pagrindiniai dėsniai
yra juokingai paprasti, tačiau dažnai ignoruojami. Pateikiame tris klausimus,
kuriuos privalo sau užduoti verslininkas.
ukūrę produktą bei pritraukę
investicijų atsitiktinai vieną dieną sėkmingu netapsite. Yra daugybė puikių idėjų bei metodų, padedančių sukurti stabilų verslą, tačiau
nėra vienos metodologijos ar teorijos.
Jeigu tokia egzistuotų, kiekvienas ja
vadovautųsi bei taptų sėkmingais verslininkais.
Manau, jog būtina susikoncentruoti ties vartotojų problemų sprendimu. Tai yra svarbiausias elementas
vystant verslą bei siekiant uždirbti
pelno. Kita vertus, sukurti naudingos
mobiliosios aplikacijos ar produkto
taip pat neužtenka. Jeigu niekas už tai
neketina mokėti pinigų, kokia viso to
prasmė?
Norint tapti sėkmingu verslo atstovu, būtina surasti būdų, kuriais
galėtumėte pagerinti vartotojų gyvenimą, sukurti jiems tam tikrą vertę bei
mainais dar gauti pajamų. Pastarasis
dalykas yra vienas svarbiausių, kurį
turi suvokti pradedantysis verslininkas. Tą nuolat primenu ir pats sau.
Kai yra sukuriamas tam tikras
veiklos modelis, koncentruokitės ties
juo, įvaldykite, suvokite visus niuansus
bei subtilybes. Būkite tikras, jog niekas
kitas negali sukurti tokios vertės konkrečiai auditorijai, kokią sukuriate jūs.
Manau, jog jei pradedantieji verslininkai koncentruotųsi ties šiais paprastais dalykais, bankrutuojančių
įmonių pirmaisiais metais procentas
smarkiai nukristų.

S

Kas ketina mokėti už mano
produktą ar paklausą?
Finansinio kapitalo paieškos jūsų
verslui gali atrodyti paprasta, tačiau
būtent su šia problema susiduria daugybė pradedančiųjų verslininkų. Finansų buvimas arba jų stygius gali padėti išplėsti įmonę arba ją sužlugdyti.
Daugeliui jaunųjų verslininkų atrodo,
kad iš pradžių jie sukurs gerą produktą

ir tik vėliau sugalvos kaip iš jo pasipelnyti. Nesu tikras, jog tai gera strategija.
Visuomet buvau šalininkas to, jog
pajamų šaltinis turi „gimti” dar prieš
atsirandant pačiam produktui. Supraskite, jog jūs esate jaunas ir nepatyręs, tad patikimiausias būdas, kuriuo
paskatinsite būsimus investuotojus
atkreipti į save dėmesį yra parodyti
jiems konkrečius skaičius. Skaičiai
nemeluoja.

Ar mano produktas/paslauga
yra geriausi rinkoje?
Suklesti tie verslai, kurie sugeba
identifikuoti savo vartotojų nišą ir pateikti jiems geresnius sprendimus
negu egzistuoja rinkoje. Pradedantiesiems verslininkams reikia surasti
savo segmentą, pozicionuoti tam tikrą
rinkos spragą bei įvaldyti šią sritį.
Būtina rasti būdus, kuriais jūs tapsite
pranašesnis už savo konkurentus. Jeigu galite rasti tuos būdus, esate pakeliui į verslo sėkmę.

Ar mano produktą/paslaugą
lengva parduoti?
Kuo paprasčiau parduoti jūsų produktą ar paslaugą, tuo didesnė sėkmės
tikimybė. Paprasta, tačiau dažnai ignoruojama tiesa. Jeigu sugebėsite parduoti greičiau negu konkurentai, įgysite kritiškai svarbią didesnę rinkos
dalį jų atžvilgiu. Buvimas pirmu rinkoje yra itin svarbus dalykas kiekviename versle. Atsiminkite, jog žmonės
asocijuoja produktų kategoriją su vienu ar keliais žaidėjais.
Daugelis kalbintų verslininkų teigia, jog rinkodara „iš lūpų į lūpas“ yra
pati geriausia reklama. Jeigu produktas yra pakankamai geras, jog parduotų pats save, tuomet nesusidursite
su papildomais barjerais plečiantis į
naujas rinkas. Garantuoju, jog sukūrus
puikią klientų patirtį, turėsite mažiau
problemų atrandant naujus klientus –
teliks pasirūpinti kokybišku aptarnavimu.
Paulius Vitkus, Verslas.in.

Tunise neturi kur dėti tiek apelsinų
Tunisas karštligiškai ieško apelsinų mėgėjų po to, kai šalyje užderėjo
net 550 tūkst. tonų apelsinų, kurių
pusė gali būti sunaikinta, jeigu skubiai
nebus rastas pirkėjas.
Citrusinių vaisių augintojų asociacijos vadovas Mohamed Ali Jandoubi sakė, kad šiųmetis apelsinų derlius yra rekordinis. „Pastaruosius penkerius metus daugiausia gaudavome
400 tūkst. derlių. Tačiau šiemet jis
siekia 550 tūkst. tonų. Jis didžiulis”, –
sakė jis.
„Pusę derliaus gali tekti sunaikinti, jeigu neatsiras pirkėjų”, – perspėjo Tuniso žemės ūkio ir žuvinin-

kystės sąjunga. Planuojama eksportuoti tik 10 proc. derliaus. Pasak M. A.
Jandoubi, gausiai apelsinų užderėjo
dėl palankių oro sąlygų.
Jo teigimu, Tunise apelsinus augina maždaug 12 tūkst. šeimų, tad didelis derlius jiems nėra gera žinia, jeigu nebus pirkėjų. Tunisas tikisi daugiau apelsinų parduoti Prancūzijoje,
nors ši labiau mėgsta Maltoje augintus
apelsinus. Kita potencialia rinka gali
tapti Rusija. Tiesa, čia reikės dėl pirkėjo pakovoti su Egipto ir Turkijos
apelsinų augintojais.
„Mūsų ūkis”

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų sausio 25 d.)
1 USD (JAV doleris) – 0,93 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,70 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,70 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,16 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,67 €

Elektronikos tvarkymas Lietuvoje šiemet brangs
Už elektros ir elektronikos atliekų
tvarkymą gamintojams ir importuotojams šiemet gali tekti mokėti daugiau. Beveik tūkstantį narių vienijančios Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos (EGIO) skaičiavimais, įkainiai už šių atliekų sutvarkymą šiemet gali didėti maždaug
dešimtadaliu.
„Aplinkos apsaugos reikalavimai
kasmet griežtėja. 2017 metais buitinės
elektronikos atliekų surinkimo ir perdirbimo užduotis Lietuvoje didėja 5
procentais. Dėl to elektronikos atliekų

kiekis, kurį reikės surinkti ir perdirbti, išaugs mažiausiai 10 procentais.
Tai reiškia, kad nuo šių metų pradžios panašiai didės ir atliekų sutvarkymo kaina”, – aiškina Gamintojų ir importuotojų asociacijos ir EGIO
vadovas Alfredas Skinulis.
Įtakos atliekų tvarkymo kainai turės ir nuo šių metų vasario 15 d. pradedantys galioti griežtesni elektronikos
atliekų tvarkymo ir informavimo reikalavimai – dėl naujos tvarkos išauga
atliekų tvarkymo sąnaudos.
BNS

Lietuviams žuvies kaina svarbesnė už kilmę
Lietuvos, kaip ir kitų Europos Sąjungos šalių gyventojai yra linkę vis
dažniau valgyti žuvį.
Visoje Europoje atlikto tyrimo
duomenimis, 38 proc. lietuvių bent
kartą per savaitę valgo patiekalus iš
žuvų (dažniausiai mėgaujasi namuose)
– taip jie tik nedaug atsilieka nuo ES
šalių vidurkio (42 proc.).
Apklausa atskleidė, kad aukšta
kaina yra pagrindinė kliūtis pirkti ir
valgyti daugiau žuvų, mitybos specialistų pripažįstamų sveiku ir naudingu maisto produktu. Kainą kaip
priežastį įvardijo net 84 proc. lietuvių
(ES vidurkis – 58 proc.). Dar du trečdaliai mūsų šalies vartotojų nepatenkinti dabartiniu žuvų ir jų pardavimo
vietų pasirinkimu. Šią priežastį, ribojančią dažnesnį žuvų vartojimą,
įvardijo tik kas antras europietis.
Lietuvoje principas ,,rinkis žuvį lietuvišką” (ar bent jau europietišką) nėra
populiarus: kitų šalių pirkėjai beveik
dvigubai dažniau nei Lietuvos gyventojai renkasi savo regiono ar savo šalies
žuvininkystės produkciją. Lojaliausi
yra graikai, slovėnai ir švedai, mažiausiai lojalūs – lietuviai, olandai ir slovakai. Šiuo aspektu Lietuvos pirkėjai išsiskiria net iš savo kaimynų – latviai, es-

Kaina svarbiau, nei iš kur atvežta žuvis.
Kelioniuerdves. Lt nuotr.
tai ar lenkai savo šalies žvejų sugautos
ar akvakultūros ūkiuose išaugintos žuvies parduotuvėse ieško net pusantro
karto dažniau negu lietuviai.
Prekybos centrai ir turgus išlieka
pagrindinėmis žuvų įsigijimo vietomis, kuriose mūsų šalies piliečiai reguliariai perka šaldytą, šviežią ar konservuotą produkciją. Be to, gerokai labiau nei statistinis europietis Lietuvos
vartotojai yra pamėgę rūkytus, sūdytus, džiovintus ar marinuotus žuvų
produktus. Beje, mūsų šalies gyventojai teikia pirmenybę gėlavandenėms
žuvims.
Žemės ūkio ministerijos info

Britai po „Brexit” džiūgauja: gerokai dosnesni turistai
Didžiojoje Britanijoje pernai gruodį lankęsi turistai iš Azijos šalių, ypač
Honkongo ir Kinijos, bei Artimųjų
Rytų dėl smukusio svaro sterlingų
kurso išleido gerokai daugiau.
Gruodį užsienio turistai išleido
daugiau nei 725 mln. svarų sterlingų
(830 mln. eurų), nes atpigęs svaras kalėdiniu laikotarpiu į Jungtinę Karalystę atviliojo „Brexit” turistų, siekusių pigiau apsipirkti, – teigiama bendrovės „Wardpay” pranešime.
Ataskaitoje nurodoma, kad mokėjimų užsienio bankų kortelėmis
skaičius gruodį, palyginti su tuo pačiu
mėnesiu prieš metus, padidėjo net 22
proc. Dėl to mažmenininkai papildomai gavo 130 mln. svarų.

Turistai iš Honkongo Britanijoje
gruodį išleido 69 proc. daugiau nei
prieš metus tuo pačiu laikotarpiu, o atvykėliai iš Jungtinių Arabų Emyratų
– beveik trečdaliu daugiau. Kinų turistų išlaidos padidėjo 24 proc., o rusų
– maždaug ketvirtadaliu.
Prancūzų ir vokiečių turistai Britanijoje gruodį išleido 14 proc. daugiau
nei prieš metus.
Po šoką sukėlusio britų sprendimo
išstoti iš Europos Sąjungos svaro kursas JAV dolerio atžvilgiu krito iki žemiausio per 31 metus lygio, o euro atžvilgiu jis sumažėjo iki aštuonerių
metų žemumų. Tiesa, vėliau svaras
šiek tiek atsigavo.
BNS

Ekspertai apie aukso kainų ateitį
Aukso kaina iki šių metų pabaigos
smuktels žemiau tūkstančio JAV dolerių ribos. Daugiausia tam įtakos turės dėl JAV didinamos bazinės palūkanų normos, brangsiantis doleris, –
mano analitikai.
Paskutinį kartą auksas mažiau
nei tūkstantį JAV dolerių kainavo 2009
metų spalį.
„Akivaizdu, kad Federalinio rezervo sistemos (FRS) kursas link pinigų-paskolų politikos griežtinimo
prieštaraus JAV valdžios planams švelninti mokesčių-biudžeto politiką, –
sakė rinkos analitikas Harry Tchilin-

guirian. – Bazinės palūkanų normos
didinimas stiprins dolerį, kad turės
neigiamos įtakos aukso kainai.”
Manoma, kad FRS šiemet bazinę
palūkanų normą padidins tris kartus, nes išrinktasis JAV prezidentas
Donald Trump žada mažinti mokesčius
ir didinti valstybės išlaidas, kad gali
padidinti infliaciją.
Vasario mėnesio ateities sandorių
aukso uncijos kaina New Yorko biržoje padidėjo 0,7 proc. iki 1205 JAV dolerių.
BNS
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S V E I K ATA

Masažas – nauda ir malonumas
GYD. ONA RADZEVIČIENĖ
mogaus odoje yra daugiau nei
penki milijonai nervinių galūnėlių, skirtų jausti prisilietimui. Dar daugiau nervinių galūnėlių,
jaučiančių vibraciją, spaudimą ir tempimą, yra ne tik odoje, bet ir gilesniuose audiniuose. Vos gimus, prisilietimas būna pirmas jutimas, o mirštant jis neretai užgęsta paskutinis. Jau
prieš tūkstančius metų žmonės suprato, kad kito žmogaus prisilietimai
– nepaprastai svarbūs, o ypatinga jų
forma – masažas, gali suteikti daug
malonumo ir sustiprinti sveikatą.

Ž

Kas yra masažas?
Masažas – tai sistemingas kūno
dalių suspaudimas, glostymas, trynimas ir kiti rankų ar prietaisų atliekami veiksmai, sukeliantys teigiamą poveikį organizme. Masažo
rūšių yra daug ir įvairių. Visos jos
yra skirtingos, ir visos geros. Tik ne
visiems žmonėms tinka tos pačios
masažo rūšys. Kiekvienas asmuo
turėtų atrasti jam tinkamiausią masažo
rūšį, atsižvelgiant į sveikatos būklę, bei
tikslus, kokius masažo metu nori pasiekti. Supažindinsime su keletu dažniausiai atliekamų masažo rūšių.

Masažo rūšys
Klasikinis masažas
Klasikinis masažas dar yra vadinamas švedišku masažu. Jo metu atliekamas glostymas, kuris nuramina,
padeda atsipalaiduoti. Po to seka maigymas. Maigant suspaudžiamos tam
tikros raumenų grupės, kas priverčia
vienus raumenis įsitempti, kitus atsipalaiduoti. Taip pagerinama ne tik
raumenų, bet ir nervų sistemos veikla.
Klasikinio masažo metu taikomi trynimai, vibracija. Šie judesiai pagerina
kraujotaką. Masažo seansas užbiagaimas pasyviais judesiais. Yra lankstomos masažuojamo asmens galūnės –
taip raumenys ,,pabudinami”.
Klasikinis masažas labiausiai tinka sportuojantiems ir didelę emocinę
įtampą patiriantiems asmenims. Šis
masažas padeda atsipalaiduoti, nepervargina raumenų.

Giluminis masažas
Šio tipo masažas gali būti atliekamas tik kvalifikuoto specialisto, nes neteisingai atliekamas gali ne tik nepadėti, bet ir pakenkti. Giluminio masažo tikslas – išjudinti giliai po oda esančius raumenis, sausgysles bei kitus
audinius. Giluminis masažas retai
kada būna malonus, po jo neretai jaučiamas nemalonus jutimas ar net
skausmas. Jį renkasi sportininkai, norėdami pagreitinti traumų gijimą ar pagerinti sportinę formą.
Aromatinis masažas
Aromatinio masažo metu naudojami eteriniai aliejai ar kitos kvapniosios medžiagos. Masažo tikslas – gydyti
ir padėti žmogui ne tik prisilietimu, bet
ir kvapais, kurie gali raminti arba stimuliuoti. Ši masažo rūšis puikiai tinka tiems asmenims, kurie masažo metu

nori atsipalaiduoti ir pasilepinti. Atliekant aromatinį masažą svarbu teisingai parinkti aliejų, kuris būtų masažuojamam asmeniui malonus ir nesukeltų alerginių reakcijų.

Karštų akmenų masažas
Šio masažo metu vulkaninės kilmės akmenys pašildomi, ir dedami
ant nuogo ar pridengto kūno. Karštų
akmenų prisilietimas atpalaiduoja
raumenis, gerina medžiagų apykaitą,
mažina skausmus, patinimus, teigiamai veikia nervų sistemą. Karštų akmenų masažas laikomas vienu švelniausių. Jo metu jaučiamas lengvas
spaudimas, o sklindanti šiluma padeda išlaikyti dvasios ir kūno darnumą.

ir toksines medžiagas, reguliuoja hormoninės sistemos veiklą, gerina nervinės sistemos ir vidaus organų būklę,
aktyvina limfinę, veninę ir arterinę
kraujotaką. Po šių masažų pasijusite
lyg iš naujo atgimę, kupini pasitikėjimo savimi, nuraminę besiblaškantį
protą.

Masažo poveikis psichinei
ir fizinei sveikatai
Masažas teigiamai veikia psichinę
ir fizinę žmogaus sveikatą, kelia nuotaiką. Stebuklingi prisilietimai prie
kūno atitraukia nuo rūpesčių ir neigiamų minčių, o kenčiantiems nuo
depresijos masažas padeda patekti į tei-

giamo mąstymo zoną.
Masažas mažina įtampą, nerimą, palengvina galvos skausmą,
pagerina miego kokybę, atpalaiduoja.
Ypač teigiamas masažo poveikis stebimas
esant nugaros skausmams, fibromialgijai
(išplitę
raumenų
skausmai), nemigai
ir kitiems organizmo
negalavimams.
Masažas stiprina
raumenis; gerina sąnarių judesius; sumažina raumenų ir
raiščių įtempimus; atpalaiduoja pavargusius raumenis; didina raudonųjų ir baltųjų kraujo kūnelių
kiekį; didina bendrą
organizmo atsparumą; tonizuoja kraujagysles bei gerina
kraujo cirkuliaciją ir
palengvina širdies
darbą. Masažas taip
pat gerina odos būklę, ji tampa elastingesnė ir atsparesnė temperatūros
svyravimams.
Masažas yra plačiai taikomas stiprinti sveikatai, darbingumui bei psichinėms ir fizinėms žmogaus jėgoms
grąžinti. Tinkamai pasirenkant masažo būdus ir techniką, jį galima sėkmingai taikyti įvairių ligų gydymui,
sutrikusių funkcijų atstatymui bei
sveikatingumo palaikymui. Tik per
savo patirtį galite pajusti masažo poveikį ir naudą.
Paruošta remiantis:
www.toragym.lt, www. medguru.lt,
www.nuadthai.lt, www.charm.lt,
www.masažorojus.lt

Reﬂeksinis masažas
Refleksinio masažo metu stimuliuojami tam tikri taškai, esantys paduose ir delnuose. Šie taškai yra susiję su atitinkamais organais, ir juos masažuojant skatinama tų organų veikla.
Refleksinis masažas gerina emocinę
būklę, slopina skausmą, spartina žaizdų gijimą. Jį galima atlikti tiek rankomis, tiek specialiais masažuokliais.
Šis masažas gali būti atliekamas įprastoje aplinkoje, o taip pat ir vandenyje.

Shiatsu, Thai ir kiti
egzotiniai masažai
Šių masažų atlikimo taktika remiasi veikla, nukreipta į įvairius energetinius taškus, linijas, laukus. Šiuos
masažus atlieka tos srities specialistai.
Jų teikiama nauda yra pripažinta jau
gana seniai. Masažuotoja rankų delnais, dilbiais, pėdomis bei viso kūno
jėga suaktyvina gyvybinės energijos
apykaitą bei išjudina daugiau nei 100
,,marmos” energetinių taškų (,,marmos” taškuose susijungia penkios
stambiausios mūsų kūno sistemos:
kraujotakos, limfos, raumenų, sąnarių
ir raiščių). Šis masažas ypatingai naudingas užimtiems ir mažai judantiems
asmenims. Reguliarus masažas pašalina organizme susikaupusias druskas

Kazys Ripskis, gyvenantis Phoenix, AZ, kartu su metinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate lietuvišką
spausdintą žodį.

Dana Laukys, gyvenanti Glen Mills, PA, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų parama dar ilgam išsaugos gimtąją
kalbą išeivijoje.

Giedrė T. Čepaitis, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame
už finansinę paramą.

Rimtautas Dabšys, gyvenantis Los Angeles, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų paramą.

Rimas Zinas, gyvenantis Bethlehem, PA, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų dėka lietuviškas žodis skamba tarp
mūsų.

Loreta Mikeska, gyvenanti Whitmore Lake, MI, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Padėka už išsaugotą
lietuviško žodžio skambėjimą.
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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
9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

SKAUSMO GYDYMAS
DR. RENATA VARIAKOJYTĖ

Reta lietuviškoje virtuvėje daržovė

PAnKOLIS

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

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL

Tel. 708-422-8260

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

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

Kepti pankoliai
Šis patiekalas puikiai tiks prie
ant grotelių keptos žuvies ar mėsos,
ypač gerai dera su kiauliena. Bet galima jį valgyti ir vieną – kaip užkandį.
Reikės:
2 pankolių (fennel)
1 šaukšto alyvuogių aliejaus
1 citrinos sulčių
jūros druskos
vandens
sūrio (nebūtinai)
Sunkioje špižinėje keptuvėje įkaitinti aliejų ir sudėti pankolius, supjaustytus į 4 dalis. Apkepti ant mažos
ugnies iš visų pusių. Tuomet į keptuvę įpilti vandens – tiek, kad pankoliai
būtų apsemti iki pusės. Supilti citrinos
sultis, padruskinti, uždengti dangčiu
ir troškinti ant mažos ugnies apie 20
minučių.
Nuimti dangtį ir padidinti ugnį,
kad dalis skystis išgaruotų. Kai padažo sumažės, nuimti nuo ugnies. Patiekti prie paruoštos žuvies, mėsos ar
kaip karštą daržovių užkandį.
Galima pabarstyti tarkuotu sūriu.

Kepta kiauliena
pankolių padaže
Reikės:
1 šaukštelio pankolio sėklų (fennel
seeds)
1 sv (1/2 kg) kiaulienos išpjovos
2 vidutinio dydžio pankolių
2 šaukštų šalto spaudimo alyvuogių aliejaus
3 česnako skiltelių (susmulkintų)

1/4 puodelio baltojo sauso vyno
1/2 puodelio neriebaus vištienos
sultinio
2 šaukštų nesūdyto sviesto, supjaustyto gabaliukais
1/2 šaukštelio šviežiai išspaustų
citrinos sulčių
druskos, pipirų
Nustatyti orkaitę ant 350 F (175 C).
Kiaulieną nuplauti, nusausinti. Sutrinti pankolio sėklas, sumaišyti jas su
puse šaukštelio druskos ir puse šaukštelio maltų pipirų. Gautu mišiniu pabarstyti kiaulienos išpjovą.
Nupjauti pankolių stiebus, bet
,,ūsų” neišmesti, o smulkiai sukapoti
ir atidėti. Pačius pankolius supjaustyti
piršto platumo skiltelėmis. Keptuvėje
įkaitinti aliejų ir iš abiejų pusių apkepti kiaulieną – maždaug po 3 minutes iš kiekvienos pusės. Toje pačioje
keptuvėje pakepinti česnaką ir pankolio skilteles, kol daržovės gražiai
apskrus – apie 6 minutes. Įpilti vyno,
išmaišyti, tuomet įpilti sultinio ir įdėti sviesto. Ant troškintų daržovių uždėti kiaulieną ir kišti keptuvę į orkaitę. Kepti ant vidurinių grotelių apie 15
minučių (arba kol mėsos temperatūra
pasieks 150 F). Perkelti mėsą ant pjaustymo lentos ir palikti 10 minučių.
Keptuvę su daržovėmis vėl užstatyti ant ugnies (atsargiai – rankena bus
labai karšta!) ir kaitinti, nuolat pamaišant, kol išgaruos didesnė dalis
skysčio. Įmaišyti citrinos sultis ir 1/4
puodelio kapotų ,,ūsų”. Kiaulieną plonai supjaustyti ir patiekti uždėtą ant
pankolių padažo.
Skanaus!
Jūsų Indrė

Msgr. R. George Šarauskas, gyvenantis Riverside, IL, pratęsė metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų paramos dėka dar
ilgai gyvuos lietuviškas spausdintas žodis.

Rimtautass Gricius, „Draugo” leidybos išlaidoms sumažinti paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame už paramą.

Valerija Aukštikalnis, gyvenanti Boston, MA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 60 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate
lietuvišką spausdintą žodį.

Skaitykite

SIūLO DARBĄ

,,Draugą” greičiau!

www.draugas.org
ĮVAIRūS
■ Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Tel. 630-640-3516.
■ Vyras ieško darbo, gali pakeisti savaitgaliais. Tel. 708-369-8592.
■ Vyras, turintis ilgametę senelių priežiūros
darbo patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Tel.
708-897-6936.
■ Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė patirtis. Gali pakeisti
bet kurią savaitės dieną. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 773-640-3559

Maintence for apartments experience w/some electric/ plumbing/
heat/cabinet/install/tilework.
Must speak english
Pease call 847-713-2901.
■ Moteris ieško senelių priežiūros darbo
su gyvenimu ar su grįžimu. Ilgametė patirtis.
Tel.708-299-6417.
■ Vyras ieško nebrangiai išsinuomoti vieną kambarį netoli Oak Lawn. Tel. 630670-0813.
■ Jums sunku atlikti buitinius darbus, jaučiatės vieniša/as, jums reikalinga slauga ar
slegia įvairios problemos? – Jums padės
moteris, turinti patirties, rekomendacijas,
vairuojanti automobilį ir mylinti gyvūnus.
Tel. 708-682-5329.
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„Reikia mokytis kantriai ir ramiai visoki kryželiai nešti”
ių metų sausio 27 d. sukanka 90 metų nuo mūsų
pirmojo palaimintojo Jurgio Matulaičio
(1871–1927) mirties. Šią gilią ir įvairiapusišką
asmenybę 1987 m. birželio 28 d. jį beatifikavęs popiežius Jonas Paulius II pavadino „žmogumi pagal Dievo širdį”. Palaimintojo Jurgio Matulaičio prisiminimui
siūlome pluoštelį jo minčių iš laiškų bendraminčiams.

Š

TĖVYNĖS MEILĖ
Mes neatsižadame nė Tėvynės meilės. Man rodosi, kad geriausiai patarnausime kiekvienas savo
tėvynei pirmių pirmiausiai rūpindamies suteikti jai
Kristaus mokslą, kur galint įnešti Kristaus dvasią,
priemonių. Ką laimime duoti savo tautai prakilnesnio, augštesnio už Kristaus mokslą ir dvasią?
Tada kiti dalykai, nelyginant patys lyg savaime ateina, nors ir kitų dalykų nereikia niekinti: jokio doro
darbo, nei jokių priemonių. Visokių darbų galima
griebtis ir privalu, kur galima Dievui ir žmonėms
įtikti.
Mes neišsižadame tėvynės meilės ir esame pasiketinę, kiek galint, saviškius grąžinti darbuotis tarp
saviškių, tarp tų, iš kurių tarpo jie yra kilę. ...Mylint
savuosius ir jiems tarnaujant, privalome ir bendrų
reikalų visos krikščionijos nepamiršti, kiek galint
ir kur galint prisidėti ir prie kitų žmonių sielų išganymo. Tikiuosi, kad ir mūsų širdžių tėvynės meilė, tikroji, pagal Kristaus dvasią, nesusiaurins, nesukietins, kad ir mes, kur reikės, mokėsime ir kitiems patarnauti ir kitataučių sielas iš pražūties gelbėti.
Iš laiško kun. Jonui, 1913.I.8.

KRYŽELIAI
Man rodos, kad gal per jautrus esi kai kuriems
mažmožiams, pergreit užpyksti ir įsižeidi. Aš tai stengiuosi tokius mažmožius nutylėti, net nė neparodau,
kad juos jaučiu: patyriau, kad tai geriausias būdas
su žmonėmis: dažnai jie patys švelnesni, mandagesni
esti. Nuo kryžių ir kryželių niekur žmogus negali pabėgti, visur jų randasi, kad ne tokių, tai kitokių.
Iš laiško kun. P. Būčiui, 1913.II.11.

IDEALAS IR GYVENIMAS
Atmink, kad tarp idealo ir mūsų gyvenimo visuomet yra plyšys didesnis ar mažesnis. Kas gali pasakyti, kad jis idealą pasiekęs? Didžiausi šventieji
jautės silpnais sutvėrimais, nusidėjėliais ir dažnai
skundės ir dejavo, kad jie dar taip toli stovi nuo Kristaus. Pats šv. Povilas skundžiasi, kad ir jį yra varginusios pagundos; ir jis sakėsi visuomet tą gerą darąs, kurį matęs ir pagyręs. Mes tik tuomet tebesistengiame pasiekti tobulybę; bet niekuomet negalime sakyti ją pasiekę. Taigi tik stenkis vis eiti tobulyn ir kilti; nežiūrėk taip labai, kiek dar kelio lieka
nueiti. Dievas atlygina už pastangas ir gerus norus;
savo gi silpnybes ir netobulumus matydama, tik vis
ženkis Dievo akyse, o Viešpats neatstums tavęs,
matydamas nužemintą tavo širdį. Tik niekad nereikia nusiminti dėl savo netobulybių ir silpnybių. Juo
silpnesni jaučiamės, juo labiau Dievu pasitikėkime:
Jis mūs stiprybė ir išganymas. Taigi drąsiai šauk šv.
Povilo žodžiais: Viską galiu tame, kuris mane stiprina, ir kovok, Dievas neapleis.
Iš laiško Minetaitei, 1913.V.16.

KANTRYBĖ
Žinoma, girdint kalbas prieš mylimus žmones,
prieš savo tautą, niekam negali būti malonu. Bet ne
ką darysi, reikia kęsti. In patientia vestra possidebitis
animas vestras. Ir aš seniau, tokias kalbas girdėdamas, labai atjausdavau. Bet dabar jos labai menką
įspūdį man daro, jei kur girdžiu: praskamba ir tiek.
Raminuosi tuo, kad mes nuo tų kalbų nei blogesni,
nei geresni nebūsime. Tegu sau kalba, ką nori, o mes
žiūrėkime savo ir dirbkime, kad būtume kaskart geresni. O jau graužtis dėl tų kalbų visai nėra ko. Kristus pasakė: orate pro persequentibus vos et calumniantibus. Kad mes vykdytume tą nurodymą, daug
laimėtume, bent pačių širdys negestų.

Koplyčia Lūginės kaime, netoli Marijampolės, pastatyta 1991 m., ženklina palaimintojo Jurgio Matulaičio vaikystės ir
jaunystės vietą.
Audronė V. Škiudaitės nuotr.

KRYŽELIAI
Žemė ne rojus, žmonės ne angelai, be kryžių gyventi negali. Reikia mokytis kantriai ir ramiai visoki kryželiai nešti. Kaip Viešpats
Jėzus visuomet buvo ramus. Kiek jam žmonės visokių šunybių darydavo, o jis niekad nesiliovė žmonių mylėjęs ir jiems tarnavęs; numirė už juos, nors žinojo ir matė jų nedėkingumą. ...Mes paprastai
elgiamės priešingai: net ir dorą žmogų pažinę arčiau, pamatę jo silpnas puses, pradedam atšalti, meilė silpnyn eina mūs širdyse, o ką
jau bekalbėti apie tuos žmnes, kurie mus įžeidžia, užgauna. Toli dar,
toli mes, Brolau, nuo tikrosios Kristaus dvasios. Ta gaiži neapykantos
rūgštis, kuriai leidžiame viešpatauti mūsų širdyse, daugiau mums
patiems kenkia, negu mūsų skriaudėjams; ji mūsų pačių širdis ėda,
gadina, o priešams dažnai nė motais. Rūpinkis, Brolau, savo širdyje turėti ramybę, tą tikrąją Kristaus ramybę, kurios pasaulis negali
suteikti, kurios jis nė nepažino. Jei gali, ir kitų tarpe sėk ir gaivink
tą ramybę. Kristus nuolat apaštalus sveikindavo žodžiais: Pax vobis, nuolat teikė jiems ramybę. Matyt ji, ta ramybė, brangus
daiktas, kad ją Kristus labiausiai apaštalams teikė. Žiūrint kaip
mūs gadynėje žmonės pjaunasi, riejasi, barasi, kaip pilni neapykantos, pagieža šiepia prieš kiti kitus, nyku ir graudu darosi. Kaip mes nutolę nuo Kristaus dvasios, nuo pirmųjų
krikščionių pavyzdžio, kuriuos viena dvasia gaivino, karšta meilė vienijo ir rišo, kad net stabmeldžiai stebėjosi.
Reikia melstis, kad Dievas duotų mums daugiau ramybės. Žinoma, kitų neperdirbsi, bet reikia mokytis matant nematyti, girdint negirdėti, reikia mokytis visų tų
šunybių, blogybių nejausti taip labai, nesigraužti dėl jų.
Gali tą ramybę pasiekti vienijantis su Švč. Jėzaus Širdimi, Jam pavedant savo širdies sielvartus.
Iš laiško kun. Jonui, 1913.V.17.
Parengė Marija Remienė

Padovanokite savo vaikams,
anūkams ir draugams
DRAUGAS NEWS
ir

LITHUANIAN HERITAGE
prenumeratą.

Du leidiniai – viena
prenumerata!
Kaina JAV – tik 45 dol.
Tai puiki dovana norintiems anglų kalba
skaityti apie Lietuvą: šalies žmones,
politiką, kultūrą, istoriją, meną,
sportą, kulinariją ir kt.
www.draugas.org/news • www.draugas.org/lh
www.facebook.com/DraugasNews
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Filmo ,,Tarp pilkų debesų”
komandoje – du „Oskarų” nominantai

Su nuoširdžia pagarba prisimename, kad

A†A
BRONIUI NAINIUI
vadovaujant, patariant ir padedant, galėjome kartu
su juo dirbti, kurti ir dalyvauti Lietuvių Bendruomenės veikloje ir gyvenime.
Liūdime su juo atsisveikindami ir nuoširdžią užuojautą reiškiame jo dukroms LAIMAI ir RŪTAI, jų šeimoms ir artimiesiems.
Daiva ir Arvydas Barzdukai
Roma ir Rimas Česoniai
Birutė ir Juozas Gailos
Teresė ir Algimantas Gečiai
Virginija ir Algimantas Gureckai
Milda Lenkauskienė
Alė ir Vytas Maciūnai

„Tarp pilkų debesų” filmavimas

Donatas Januta. ,,Lietuviški takai”,
Vilnius, 2015 m., 300 psl.

Rež. Denis Villeneuve

Aktorė Natalie Portman

Atkelta iš 1 psl.

ir Meryl Streep.
Statulėlę už geriausią metų vyrų
vaidmenį pretenduoja gauti Casey Affleck, Andrew Garfield, Ryan Gosling,
Viggo Mortensen ir Denzel Washington.
Geriausiu režisieriumi pretenduoja tapti Denis Villeneuve, Mel Gibson, Damien Chazelle, Kenneth Lonergan ir Bary Jenkins.
,,Oskaras” už geriausią antro plano moters vaidmenį gali atitekti Viola
Davis, Naomie Harris, Nicole Kidman,
Octavia Spencer ir Michelle Williams.
Geriausiu antrojo plano aktoriumi
gali tapti Mahershala Ali, Jeff Bridges,
Lucas Hedges, Dev Patel ir Michael
Shannon.
Užsienio filmų kategorijoje nominuoti šie filmai: Danijos kūrėjų ,,Land
of Mine”, švedų ,,A Man Called Ove”,
Irano ,, The Salesman”, Australijos
,,Tana”, vokiečių ,,Tony Erdman”.
Prestižinės ,,Oskarų” statulėlės
bus įteiktos per ceremoniją vasario 26
dieną. Iškilmingą renginį ves televizijos laidų vedėjas Jimmy Kimmel.

„Tarp pilkų debesų” kuria tarptautinė Lietuvos, JAV ir D. Britanijos
prodiuserių komanda. Filmo prodiuseris – Žilvinas Naujokas, prodiusavęs
„Tadą Blindą”, žiūrimiausią nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu sukurtą filmą. Filmo režisierius – Los
Angeles gimęs ir užaugęs Marius Markevičius, žinomas filmo „Kita svajonių
komanda” režisierius.
Filme vaidina užsienio ir lietuvių aktoriai: Bel Powley („Paauglės dienoraštis”), Lisa Loven Kongsli („Force
Majeure”), iš „Vikingų” serialo pažįstamas Peter Franzén, geriausiu JAV serialu „Auksiniuose gaubliuose” pripažinto „Mr. Robot” aktorius Martin
Wallström, Aistė Diržiūtė, Gabija Jaraminaitė, Darius Meškauskas, Ramūnas Cicėnas ir kiti.
„Tarp pilkų debesų” Lietuvos ir
pasaulio kino teatrų ekranuose pasirodys šių metų pabaigoje. Gal kitąmet šis pagal lietuvių kilmės amerikiečių autorės Rūtos Šepetys bestselerį
sukurtas lietuvių filmas irgi sulauks
pasaulinio įvertinimo?
Antradienį paskelbtos prestižinės
JAV Kino meno ir mokslo akademijos
apdovanojimų ,,Oskarų” nominacijos.
Šiemet daugiausiai – net 14 – statulėlių
pretenduoja gauti filmas ,,Kalifornijos
svajos” (,,La La Land”).
Dėl geriausio metų filmo varžosi
devynios juostos: ,,Atvykimas” (,,Arrival”), ,,Tvoros” (,,Fences”), ,,Pjūklo
ketera” (,,Hacksaw Ridge”), ,,Bet kokia
kaina” (,,Hell or High Water”), ,,Paslėpti skaičiai” (,,Hidden Figures”),
,,Kalifornijos svajos”, ,,Toli nuo namų”
(,,Lion”), ,,Mančesteris prie jūros”
(,,Manchester by the Sea”) ir ,,Mėnesiena” (,,Moonlight”).
Geriausios aktorės kategorijoje
nominuotos Isabelle Huppert, Ruth
Negga, Natalie Portman, Emma Stone

Elta ir ,,Draugo” informacija

Šioje gausiai iliustruotoje knygoje pristatomi San Francisco advokato, istorijos tyrinėtojo Donato Janutos rašiniai apie šiandienos ir praeities Lietuvą ir lietuvius.
Aptarti santykiai tarp lietuvių ir žydų. Pristatyti Lietuvos karžygiai,
tarp kurių generolai Povilas Plechavičius ir Vincas Vitkauskas, bei kovojusieji Afganistane. Aprašyti Amerikos lietuviai komunistai, jų gyvenimas ir veikla, jų susikirtimai su į JAV atvykusiais ,,dipukais”. Prisiminti du Amerikoje gimę lietuviai, kurie Lietuvoje tapo mirtini priešai – partizanas Adolfas Ramanauskas ir išdavikas Juozas Markulis...
Daug kitų žmonių, įvykių, vaizdų iš lietuvių gyvenimo bei veiklos
rasite šiame rinkinyje. Autorius paseka ir lietuvių pėdsakus Baltarusijoje,
Prūsijoje, Lenkijos Suvalkų krašte, Latvijoje. Knyga skirta visiems, kas
domisi Lietuva, lietuviais, jų veikla ir gyvenimu.
Knygą ,,Lietuviški takai” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.
Kaina – 25 dol.
(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.)
Teiraukitės tel. 773-585-9500

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

trUE StOrY OF CAthOliCS
SAVinG jEWS in lithUAniA!

Skaitykite www.draugas.org
Aktorius Ryan Gosling
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■ 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.
■ Vasario 3 d., penktadienį, 9 val. v. Desmond’s Tavern (433 Park Ave. S, New
York, 10016) vyks Lietuvos-Amerikos rokerių
„Steel Wolf” koncertas, kurio metu skambės
naujos bei visų pamėgtos jau klasika tapusios dainos. Visi labai laukiami!
■ Vasario 5 d., sekmadienį, po lietuviškų šv.
Mišių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapijos salėje Brighton Parko
Lietuvių Bendruomenė rengia metinį
susirinkimą. Bus renkami 2017 metų solidarumo įnašai. (Prašome įsidėmėti, kad visoje Amerikoje metinis LB solidarumo įnašas
yra padidėjęs iki 20 dol.). Po susirinkimo bus
vaišės. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.
■ Vasario 12 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. kviečiame į Pasaulio lietuvių centro didžiąją
salę pasiklausyti organizacijos ,,Vaiko vartai
į mokslą” metinio pranešimo. Bus apibūdinami organizacijos projektai ir planai, pristatyta finansinė ataskaita ir rodomos skaidrės iš organizacijos remiamų centrų veiklos
Lietuvoje bei JAV. Laukiame organizacijos narių, rėmėjų ir visų, kuriuos domina ,,Vaiko vartai į mokslą” siekiai bei veikla.

■ Vasario 25 d., šeštadienį, 5:30 val. p. p.
New Yorko Lietuvių Bendruomenės valdyba
drauge su LR generaliniu konsulatu New Yorke kviečia jus į Lietuvos Nepriklausomybės
šventę. Apreiškimo bažnyčioje (259 North 5th
St., Brooklyn, NY 11211) sveikinamąjį žodį
tars Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius, muzikinę programą atliks Dariaus Polikaičio vadovaujamas lietuvių meno ansamblis iš Čikagos „Dainava”. Vėliau šventė tęsis Mount Carmel bažnyčios salėje (North 8th St. ir Havemeyer St. Corner,
Brooklyn, NY 11211), kur jus linksmins
DJ/VJ Rimas Samis. Bus vaišės. Daugiau informacijos el. paštu: zybuokle@gmail.com
arba paskambinus tel. 347-415-6379.
■ JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius š. m. kovo 11 d., šeštadienį, rengia išvyką autobusu iš PLC į klasikinio kiniečių
šokio ir muzikos ansamblio „SHEN YUN” pasirodymą ,,Rosemont” teatre, Rosemont,
IL. Norintieji pamatyti šią pasaulinio garso trupę prašomi skubiai užsisakyti vietas. Daugiau
informacijos sužinosite paskambinę Baniutei Kronienei tel. 630-968-0184.
■ Vydūno jaunimo fondas minės savo veiklos 65 metų sukaktį š. m. kovo 26 d. 12:30
val. p. p. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte,
didžiojoje salėje. Maloniai prašome pasižymėti
šią datą. Lauksime vardinių stipendijų
steigėjų, rėmėjų ir svečių drauge atšvęsti šią
reikšmingą sukaktį. Daugiau informacijos pateiksime vėliau.

Kovo 25 d. 10 val. r. Balzeko lietuvių kultūros muziejus (6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL) kviečia į velykinių kiaušinių dekoravimo pamoką. Jos instruktorius menininkas Donatas Astras susirinkusius mokys lietuvių tradicinės dažytų kiaušinių skutinėjimo technikos. Pamokos dalyviai bus pamokyti, kaip
specialiu gremžtuku ant nudažyto kiaušinio išskutinėti pasirinktų ar susikurtų
ornamentų.
Į pamoką kviečiame ir suaugusius, ir vaikus. Ateikite su šeimomis, skirkite laiko ir patys sukurkite savo šeimos Velykų stalo simbolį ir puošmeną –
dekoruotų kiaušinių. Į pamoką reikia atsinešti 6 kietai virtus dažytus
kiaušinius. Renginio organizatoriai pasirūpins darbo priemonėmis.
Pamokos kaina: suaugusiems 15 dol., muziejaus nariams 10 dol., vaikams iki 12 metų 5 dol. Užsiėmimo metu būsite vaišinami kava ir sausainiais.

Balzeko lietuvių kultūros muziejus (6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL) balandžio 22 d. 2
val. p. p. kviečia į susitikimą su lietuvių ir
švedų kilmės rašytoju Kendall Svengalis,
kuris pristatys savo naują knygą „The Great
Emerson Art Heist”. Tai antroji knyga apie
17-metės detektyvės Ellen Anderson nuotykius. Romano veiksmas vystosi Indianos
valstijoje esančiame Gary mieste, tačiau intriga užsimezga dar traukinyje, išvykusiame
iš New Yorko Didžiosios centrinės stoties.
Knygoje – paslaptingos vagystės tyrimas,
sovietų šnipų tinklo paslaptys, Antrojo
pasaulinio karo atgarsiai. Romane paminima ir su Lietuva susijusių įvykių, vietų, o tarp
romano veikėjų yra ir lietuvių.

Šv. Mišios už

Marijos Kaupaitės beatifikaciją
Vasario 4 d., šeštadienį, 9:30 val. r. seselių kazimieriečių vienuolyno
koplyčioje, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, bus atnašaujamos šv. Mišios meldžiant, kad garbingoji Dievo tarnaitė Marija Kaupaitė, seselių kazimieriečių vienuolyno steigėja, būtų pripažinta palaimintąja. Šv. Mišias
atnašaus kunigas Thomas R. Kasputis, St. Agnes bažnyčios Chicago
Heights vikaras. Visi kviečiami. Po šv. Mišių bus vaišės.

Daugiau informacijos
tel. 773-776-1324

Lietuvių Fondo narių metinis suvažiavimas vyks gegužės 6 d. Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St. Lemont, IL 60439). Jo metu bus renkami 5
(penki) LF tarybos nariai (direktoriai) trejų metų kadencijai ir 3 (trys) Kontrolės komisijos nariai vienerių metų kadencijai.
Pasiūlymai dėl kandidatų į LF tarybą ir Kontrolės komisiją priimami iki vasario 15 d.
Pasiūlymus teikti: LF Nominacijų komisijai elektroniniu paštu admin@lithfund.org; paprastu paštu adresu: 14911 127th Street, Lemont IL
60439 arba faku: 630-257-1647.
Daugiau informacijos rasite LF svetainėje www.lietuviufondas.org arba
sužinosite paskambinę tel. 630-257-1616.
Lietuvių Fondas jau priima paraiškas 2017 metų projektų paramai gauti. Lietuvių Fondas remia: švietimą, kultūrą, lietuvių išeivijos bendruomenes,
jaunimą. Prašymai priimami iki balandžio 1 d. Elektroninę paraišką rasite LF tinklalapyje www.lietuviufondas.org (skiltyje ,,Parama”).

DRAUGAS
— nuo 1909 metų —

Mano laikraštis – nuolatinis
– patikimas – mus siejantis!
Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

Naujiems prenumeratoriams

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

Mutual Federal Bank,

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

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

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

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

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
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