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ŠIAME NUMERYJE:

Tikroji pasaulio paslaptis – tai, kas matoma, o ne tai, kas nematoma… – Oscar Wilde

Vasario 16-osios renginių – kaip iš
gausybės rago – 5 psl.

Lietuviški patiekalai – apčiuopa-
mas ryšys su Tėvyne – 6 psl.

New Yorko miesto Lietuvių Bendruomenės valdyba
ir New Yorko apygarda šiai sukakčiai pradėjo
ruoštis prieš gerus porą metų. Viskas prasidėjo, kaip

dažnai būna – nuo idėjos, jos išsakymo ir tolesnio ru-
tuliojimo. Stengėmės, kad šventė

būtų iškilminga, kad vyktų ypa-
tingoje ir gražioje vietoje ir

būtų aktuali visų kartų tau-
tiečiams. Taip pat stengė-

mės, kad kviečiamų atli-
kėjų ir prelegentų „geog-

rafija” atspindėtų tau-
tiečių, gyvenančių

New Yorko mieste,
geografiją, atsto-
vautų gimusius

JAV ir Lietuvoje.
Pokylis vyks istoriniame

Art Deco stiliaus viešbutyje – JW
Marriott Essex House, 160 Central Park

South, New York, New York, vasario 16 d.,
nuo 6 val. vakaro. Pokylio metu kultūrinę prog-

ramą atliks vyrų vokalinis ansamblis „Tolimi aidai” iš
Los Angeles, vadovaujamas Kęstučio Daugirdo.    –  4 psl.

Marijus Gudynas – nuo 2012 m. rugsėjo 5 d. – Lietuvos Res-
publikos generalinis konsulas Čikagoje, nuo 2017 m. gruo-
džio – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos
Užsienio lietuvių departamento direktorius.

VITALIUS ZAIKAUSKAS

Pirmiausia esu įpareigotas perduoti Jums pačius gra-
žiausius linkėjimus nuo „Draugo” redakcijos ir paklausti, kada
vėl aplankysite? 

Didelis ačiū už linkėjimus. Labai tikiuosi aplan-
kyti, tačiau kada – dabar pasakyti dar negalėčiau. Pir-
miausia, naujose pareigose, noriu atsakingai susi-
pažinti su visomis šio darbo kryptimis, išsinagrinė-
ti galimybes, o tada jau spręsime, kur reiktų nuvyk-
ti – kiekvienas keliavimas turi turėti prasmę. O į Či-

kagą, turiu prisipažinti, tikrai labai norėčiau sugrįžti
– iš šio miesto parsivežiau pačius geriausius prisi-
minimus.

Prieš išvykdamas dirbti į JAV, labai daug skaičiau
ir jau galvojau, kad nemažai žinau apie JAV lietuvių
diasporą. Tačiau ten nuvykęs supratau, kiek daug dar
turiu išmokti, sužinoti. Per penkerius aktyvios veik-
los metus vos ne kasdien atrasdavau ką nors nauja.
Net ir po šių penkerių metų, kai jau atrodė, kad visus
pažįstu, vis vien vis dar atrasdavau kažką, kas labai
maloniai nustebindavo. Neabejoju, kad ir išvažiuo-
damas palikau daugybę man dar nesuspėtų pažinti,
nesuspėjusių prieš mane atsiverti dalykų. Amerikos
lietuvių diasporą galėčiau palyginti su milžinišku lie-
tuvybės vandenynu, kurio pilnai pažinti ir aprėpti neį-
manoma. – 3 psl.  

Žinojimo
vieniems apie
kitus galėtų
būti daugiau

Marijus Gudynas: 

Vasaris pasaulio lietuviams neša svarbią istorinę datą –  
šimtąją Vasario 16-ąją

Sausio 13-osios minėjime Vilniuje Gudynų šeima sutiko prof. Vytautą Lands-
bergį.  Asmeninio archyvo nuotr. 



Už mirusius – už namiškius, gimines, draugus, ge-
radarius, kuriems jaučiamės kokia nors  prasme sko-
lingi, už parapijoje dirbusius kunigus, už tremtinius,
laisvės kovotojus, už artimųjų neturinčius ar už-
mirštus, už skaistykloje esančius, laidotuvių dieną,
30-tą dieną po mirties ir kas mėnesį iki pirmųjų me-
tinių, per vėlesnių metinių sukaktis.

Kauno arkivyskupijos teikiamoje informacijo-
je aiškiai sakoma, kad visose Mišiose meldžiamasi
už gyvus ir mirusius, o konkrečia intencija meldžiasi
Mišias aukojantis kunigas. „Mišių metu aukoja
tie, kurie laiko save tikinčiųjų bendruomenės nariais
ir jaučia reikalą prisidėti prie vykdomųjų darbų. Ku-
nigų išlaikymui skiriamos aukos tik už aukojamas
šv. Mišias ir kunigo teikiamus patarnavimus”. Įdo-
mus Kauno arkivyskupijos informacijos tarybos at-
sakymas į klausimą: „Kiek Mišių užsakymas už mi-
rusius kainuotų?”

„Kainos nepasakysime, nes tai tiesiog neįkai-
nojama – mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui tai kaina-
vo gyvybę (…)  Tačiau auką, užsakydami šv. Mišias,
žmonės visai teisėtai ir protingai  palieka kunigui
ir Bažnyčiai, nes kunigas ir Bažnyčia gyvena tik iš
aukų, kurias mes, tikintieji Bažnyčios nariai – tu-
rime pareigą ir atsakomybę aukoti, jeigu save lai-
kome tos Bažnyčios nariais”.

Tai iš Lietuvos sutelkta informacija. Gana ap-
takiai kalbama apie pareigą aukomis remti Bažny-
čią ir jos tarnus kunigus. Spėju, kad auka gali būti

piniginė ar kitokia forma, pvz., keptas
viščiukas, rūkytos dešros, kiaušiniai ir
t.t.

O kaip Amerikoje?  Čia, žinoma, taip
pat saisto Bažnyčios įstatymai, nurody-
mai bei gairės. Atradau konkrečių pa-
vyzdžių, kur kalbama apie pinigus, juos
vadinant stipendijomis kunigui. Kun.
Rocky Hoffman „Catholic News Agency”
(2011.11.01) svetainėje rašo apie plin-

tantį kelių Mišių intencijų „suporavimą” ar „ryšu-
liavimą”, kai vienose Mišiose yra turimos kelios in-
tencijos. Tokiu atveju, rašo jis, intencijų užsakyto-
jams turi būti iš anksto pranešta, kad nebūtų ne-
susipratimų. Tame šaltinyje radau užuominą apie
pinigus. Rašoma, kad negalima praturtėti iš Mišių
aukų. Yra nustatyta, kad galima gauti auką vienoms
Mišioms šiokiadieniais ir dviejoms Mišioms sek-
madieniais. Išimties atveju tai gali būti pakelta iki
dviejų Mišių šiokiadieniais ir trejų Mišių sekma-
dieniais. 2011 m. minėta dešimties dolerių auka.
„Daugiausia, kiek kunigas gali gauti aukų už Mišias,
yra 150 dol. savaitei arba apie 7,500 dol. metams”.  Kai
kur  radau  paaiškinimą,   kad kunigas gali pasilikti
savo  reikalams  aukas   už vie nerias  Mišias ar dve-
jas Mišias per parą. Visa kita lieka parapijai ar vys-
kupijai, pagal nustatytą tvarką.

Man darosi vis aiškiau, kad kalbant apie šv. Mi-
šių intencijas ir aukas turime dvi dalis – religinę-
dvasinę ir socialinę-ekonominę. Nors jos yra viena
šalia kitos, jų vykdytojai kažkaip nejaukiai jaučia-
si, ir tai įvairiai aiškina ir visi kiti.

O ką darysime su anūkais, kurie senelių pali-
kimo pinigais džiaugsis Havajuose ar kur kitur, bet
tik ne maldai už jų sielas? Gal tokius reikia iššifruoti
ir išbraukti iš testamento? Dar geriau būtų juos auk-
lėti, kad būtų atsakingi ir mylintys Bažnyčios nariai,
žinantys, kad negalima nusipirkti šv. Mišių nei savo,
nei senelių pinigais. 

Šis klausimas man kažkada iškilo pasiskaičius
kun. Gintaro Joniko straipsnį „Dangus supu-
vusioms žuvims nepriklauso; anūkai Mišių
neužsako” („Draugas”, 2017.07.29). Straipsnį jis
baigia su nerimu, kad artimieji anūkų neišmokę
užsakyti Mišių ir melstis už mirusius, lankyti
kapų, uždegti šventą žvakę. „Todėl senelių pa-
likimo pinigai sėkmingai leidžiami Havajuose
ar kur kitur, bet tik ne maldai už jų sielas”. Tuo
teigimu palikimo pinigai ir malda sukrenta į vieną
krepšelį. Ką bendra pinigai turi su malda?

Giminingas klausimas – ar galima nusipirkti
šventąsias Mišias? „Ne, negalima”,  – atsako
klebonas kun. Gediminas Jankūnas iš Kre-

kenavos parapijos. Parapijos žiniaraštyje jis aiškina,
kad šventų Mišių negalima nei nusipirkti, nei už-
prašyti. „Galima tik paprašyti, kad tikinčiųjų ben-
druomenės švenčiamose kasdieninėse ar sekma-
dienio šv. Mišiose  būtų pasimelsta tam tikra inten-
cija už gyvuosius ar už mirusius. Taip pat galima ir
teisingumas reikalauja, kad kaip padėką benduo-
menei ir kunigui, kuris meldžiasi ir aukoja šv. Mi-
šių auką bendruomenės vardu, būtų atsidėkojama ar
padėkojama”. Toliau jis aiškina, kad Šventosios
Mišios yra neįkainojama dovana, kurią Dievas do-
vanojo Bažnyčiai ir jos nariams ir kad šv.  Mišios yra
tikinčiųjų bendruomenės turtas, kuriuo jokiomis ap-
linkybėmis už jokius pinigus negalima piktnau-
džiauti.

Įdomus jo tolesnis aiškinimas apie Mišių už-
prašymo tradiciją jo parapijoje, kuomet šv. Mišiose
buvo meldžiamasi tik vieno žmogaus paprašyta in-
tencija. Jokiu būdu nebuvo galima jungti dviejų ar
daugiau intencijų vienose šv. Mišiose. „Tai buvo da-
roma norint užtikrinti, kad šioje parapijoje tar-
naujantys kunigai, kasdien aukodami šv. Mišias, tu-
rėtų intenciją, už kurią galėtų pasiimti žmogaus pa-
skirtą auką. Tai reiškia, kad kunigo pragyvenimo pa-
jamos buvo tiesiogiai susijusios su aukojamų Mišių
skaičiumi ir už jas gaunamų aukų dydžiu. Pagal baž-
nytinę teisę už antras ir trečias tą pačią dieną toje
pačioje bažnyčioje aukotas Mišias kunigai aukos ne-
gauna, ji naudojama pagal kurijos nurodymus”.

Kitame šaltinyje – Šiluvos Švč. Mergelės Mari-
jos Gimimo parapijos svetainėje – ta tema rašoma
daugiau. Ten konstatuojama, kad yra gražus pa-
protys užsakyti šv. Mišias kokia nors intencija.
„Klaidinga būtų prašyti ‘užpirkti’ Mišias, nes tokiu
atveju atsakome, kad Mišių ‘nepardavinėjame’”.
Ten toliau skaitome, kad pagal seną tradiciją užsa-
kydami šv. Mišias tikintieji palieka auką, kadangi bū-
dami katalikai jie turi pareigą išlaikyti Bažnyčią ir
jos tarnus. Tačiau tai jokiu būdu nėra „mokestis” už
atliktą Bažnyčios tarno „darbą”. Aukos dydis nėra
nustatytas ir jokiu būdu nėra prievolė.

Man ypač patinka Šiluvos parapijos aiškinimas
apie šv. Mišių intencijas. Jas diktuoja gyvenimas ir
mylinti tikinčiojo žmogaus širdis. Štai ten duodami
keli galimų intencijų pavyzdžiai:

Prašymai – palaimos šeimai, vaikams, sveikatos
ir kantrybės ligoniams, pagalbos kovojantiems su ža-
lingais įpročiais ir ydomis; už artimo žmogaus ar nu-
sidėjėlio atsivertimą, prieš tolimą kelionę, sunkes-
nę operaciją, meldžiant palaimingos mirties, už
visą giminę, už miestą, Tėvynę, taiką.

Padėka – vardinių ar gimtadienio proga, prade-
dant ar baigiant mokslo metus bei darbus, priimant
Santuokos sakramentą, gimus kūdikiui, išvengus ne-
laimės, pasveikus.
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Ar galima nusipirkti 
šventąsias Mišias? 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

D. Trump ragina
amerikiečius
būti vieningais

JAV prezidentas Donald Trump pirmaja-
me savo metiniame pranešime ragino vi-
sus amerikiečius būti vieningais – ,,atidėti

į šalį nesutarimus, ieškoti bendrybių ir pa-
siekti vienybę, kurios mums reikia, kad tar-
nautume mus išrinkusiems žmonėms”.

Visi JAV piliečiai yra „komanda, tauta,
amerikietiška šeima”, ir jie visi turėtų siekti tikslo kurti „sau-
gią, stiprią ir išdidžią Ameriką”, kalbėjo D. Trump. ,,Nie-
kada nebuvo geresnio momento pradėti gyventi ame-
rikietiška svajone”, – teigė Prezidentas.

80 minučių kalba buvo kupina patoso ir nacionali-
nio pasididžiavimo. D. Trump vis atkreipdavo dėmesį į
salėje sėdinčių amerikiečių darbus, atitinkančius ame-
rikietišką didvyriškumo įsivaizdavimą.

Savo kalboje Prezidentas ragino partijas bendra-
darbiauti Kongrese ir pasiūlė bendradarbiavimą opozi-
cijoje esantiems demokratams. Konkrečiai jis, be kita ko,
ragino bendradarbiauti vykdant jo planuojamą JAV inf-
rastruktūros modernizavimo programą.

D. Trump taip pat patvirtino reikalavimą sudaryti ga-
limybę tapti piliečiais 1,8 mln. nelegaliai į šalį atvykusių

jaunų imigrantų.
Migrantai, atitin-
kantys tam tikrus
reikalavimus ir tu-
rintys „gerą mora-
linį charakterį”, pri-
valo turėti galimy-
bę gauti JAV pilie-
tybę, pabrėžė jis.
Kartu JAV vadovas
pareiškė, kad mai-
nais nori lėšų pla-
nuojamai sienos
Meksikos pasieny-

je statybai. Be to, jis nori užbaigti vadinamąją „Žaliosios
kortos” loteriją, kuri žmonėms iš daugybės įvairių pasaulio
šalių suteikia galimybę dirbti ir gyventi JAV.

D. Trump savo kalboje, be kita ko, reikalavo „antro
gyvenimo galimybės” kaliniams, kurie atliko savo baus-
mę. Kartu jis pareiškė pasirašęs įsaką, kad nebūtų užda-
rytas Gvantanamo kalėjimas.

Skaitydamas metinį pranešimą Prezidentas ragino
Kongresą skirti daugiau lėšų kariuomenei. JAV bran-
duolinio ginklo arsenalas turi būti modernizuojamas ir
taip sustiprintas, „kad atgrasytų nuo bet kokios agresi-
jos”. Turėdamas omenyje padėtį Šiaurės Korėjoje, D.
Trump įspėjo dėl per didelių nuolaidų. Tai esą tik pa-
kurstys agresiją ir provokacijas.   

ELTA

EPA-ELTA nuotr.
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Naujos pareigos mane įpareigoja
pažinti ir kitų šalių lietuvių diasporas.
Esu įsitikinęs, kad bendruomenės yra
labai įvairios: ir dydžiu, ir veiklomis.
Tačiau, esu tikras, dauguma jų norėtų
daugiau sužinoti ir, galbūt, pasimo-
kyti iš JAV lietuvių, kurie savo veiklą
puoselėja jau daug dešimtmečių. Ame-
rikoje yra sukauptas milžiniškas dias-
poros veiklos ir organizavimosi loby-
nas. Šiaurės Amerikos lietuvių ben-
druomenių veiklos mastelis, jos įvai-
rovė ir suvokimas – ir stebino, ir žavėjo.
Na o JAV lietuviams gali būti įdomu su-
sipažinti ir pasisemti veržlių idėjų iš di-
delius darbus darančių mažų, bet labai
aktyvių, energingų kitų šalių lietuvių
organizacijų. Kuo daugiau ryšių bus
tarp mūsų bendruomenių – tarp Nor-
vegijos ir Australijos, tarp Danijos ir Is-
panijos – tarp labai skirtingų, bet tuos
pačius tikslus turinčių pasaulio lietu-
vių bendruomenių ir organizacijų –
kuo daugiau vieni iš kitų išmoksime ir
pasidalinsime savo patirtimi bei įdir-
biais, tuo visi tapsime stipresni.

Vilniuje mes stengiamės apibend-
rinti Pasaulio Lietuvių Bendruomenių
(PLB) veiklos patirtis, kad galėtume pa-
dėti pasimokyti vieniems iš kitų. O pa-
grindinių mūsų siekis tai – kuo akty-
vesnis bendravimas ir bendradarbia-
vimas tarp Lietuvos ir jos diasporos. 

Jei neklystu, Užsienio lietuvių depar-
tamentas nėra didelis?

Departamente, su manimi, dirba
dešimt žmonių. O veiklos tikrai yra la-
bai daug – gal ne apie visus savo darbus
spėjame papasakoti žiniasklaidai, o ir
ne visa yra matoma. Nesu darbo su išei-
vija pirmasis kūrėjas – iki manęs jau
yra labai daug padaryta, nuveikta
reikšmingų ir svarių darbų, bet dar
daug ką turime nuveikti ir mes. Jau-
čiuosi panašiai, kaip atvykęs į diplo-
matinę atstovybę, kurioje perimi ir
tęsi kolegų darbus, žinodamas, ką pats
turi ir ką nori padaryti per savo ka-
denciją. Šitaip ir judam pirmyn. Nei
esu pirmas, nei paskutinis šiame pos-
te – esam kaip valstybė, gyvuojanti
tūkstantį metų. Ateinam, esam tam tik-
roje laiko atkarpoje valstybės gyveni-
me ir kiekvienas paliekam savo pėd-
saką. O vėliau perduodame savo žinias
ir patirtį kitiems ir prašome jų tęsti
darbus.

Matau didžiulį pasaulio lietuvių
potencialą mūsų visų bendros valsty-
bės kūrimo procese.  

Ar galvojate ką nors ryžtingai keisti Už-
sienio lietuvių departamente?

Tikrai nemanau, kad reikia ką
nors griauti ir imti statyti naujai, ta-
čiau tikiu, kad nereikia bijoti pokyčių
ir naujų idėjų. Jei naujas idėjas ap-
mąstai, gerai išdiskutuoji su kolegomis
ir su partneriais, tobulinti sistemą
yra privalu. Mūsų visas gyvenimas –
amžinas tobulėjimas. 

Vertinu kritiško mąstymo žmo-
nės, siūlančius naujas idėjas diskusijai,
galimus problemų sprendimus – tuo-
met daug ką gali pamatyti įvairiais
kampais. Man labiausiai patinka toks
darbo stilius, kai su visa komanda
sėdi ir diskutuoji sumanymą. Bet po to,
kai priimamas sprendimas, visi imam
ir darome nesiblaškydami. Taip pat ti-
kiuosi idėjų ir minčių ir iš lietuvių
diasporos. Turime nuolatos ieškoti ke-
lių, kaip mūsų veikla ir pasiekiami re-
zultatai augtų. Pasaulis yra labai di-
namiškas, todėl neieškodami naujų

veiklos formų ir idėjų, o tik nuolat da-
rydami tą patį mes regresuosime. Rei-
kia turėti sveiką ambiciją ir daryti
daug mažų žingsnelių didelių tikslų
link. O didelis tikslas – globali, susi-
telkusi, moderni ir savo Tėvynės atei-
timi tikinti bei ją kurianti Lietuva.

Tarkime, JAV rytinės bendruomenės
bendradarbiauja su vakarinėmis, Madrido
bendruomenė tariasi su Barcelonos... ir pa-
našiai, tačiau, atrodo, kad mažai ryšių esa-
ma tarp labiau nutolusių bendruomenių. Ai-
rijos ir Italijos bendruomenės menkai pažįsta
vienos kitas, Europos šalių diaspora neži-
no, kas vyksta Australijoje, Argentinos lie-
tuviai nepažįsta Rusijos lietuvių ir t.t. 

Jūs esate ir teisus, ir neteisus.
Bendravimo tikrai yra – tam yra PLB,
yra ir kitų įvairių formatų. Kasmet or-
ganizuojame įvairius seminarus, ren-
ginius, kuriuose dalyvauja ir patirtimi
keičiasi lietuvių organizacijų iš viso pa-
saulio atstovai. Tačiau, pripažįstu, kad
gilesnio susipažinimo vieniems su ki-
tais galėtų būti ir dar daugiau. 

Daugelis valstybių vykdo savo
diasporos politiką ir galiu drąsiai teig-
ti, kad Lietuva pasauliniame konteks-
te atrodo labai gerai, lyginant net su kai
kuriomis didelėmis valstybėmis. Bet
tikrai yra valstybių, kuriose diaspora
į valstybės gyvenimą yra įtraukiama
labiau nei mes tą sugebame Lietuvoje,
o bendruomenės ir organizacijos yra
sukūrusio daug platesnius veiklos me-
todus ir pasiekia gerokai didesnį efek-
tą. Turime šias patirtis geriau pažinti
– suvokti, kaip jos veikia, kaip įtrau-
kiama diaspora į valstybės gyvenimą,
kaip sudaromos palankios integravi-
mosi sąlygos, norintiems sugrįžti ir
kita. Nors kiekviena valstybė savita ir
negalima kitų šalių modelių perkelti

automatiškai, bet pasimokyti iš gerų
pavyzdžių – labai svarbu. 

Turime tikrai puikių mūsų dias-
poros iniciatyvų, tačiau jos mažai ži-
nomos. Gal esame pernelyg kuklūs ir
dėl to apie jas neskelbiam. Kai ką nors
padarome gero, nebūtinai pasipasa-
kojame kitiems. O manau, kad tai rei-
kėtų daryti, todėl labai kviečiu visas
bendruomenes aktyviau pasakoti, ra-
šyti apie savo veiklas, pasiekimus, pa-
tirtis.

Esu pastebėjęs, kad per mažai
apie pasaulio lietuvių bendruome-
nes rašo Lietuvos žiniasklaida. 

Manau, kad tai „nesusisiekiančių
indų” problema. Siūlyčiau, kad PLB pa-
ieškotų daugiau savo veiklos ir inicia-
tyvų viešinimo kanalų, kad apie vyk-
domus gražius projektus būtų plačiau
žinoma. Žinau, kad Bendruomenių at-
stovams jau buvo rengti mokymai apie
ryšius su visuomene, panašius moky-
mus norime organizuoti ir ateityje.
Kuriame vieningą interneto puslapį,
skirtą diasporai, per kurį, tarsi įėjus
per vienus vartus, būtų galimybė su-
žinoti apie užsienio lietuviams aktua-
lias Lietuvos institucijų vykdomas
veiklas ir programas, apie savivaldybių
darbo su diaspora iniciatyvas, kurių
randasi vis daugiau, taip pat apie dias-
poros organizacijas ir jų veiklas. Bus ir
tarsi didelės globalios Lietuvos žemė-
lapis, kuriame užsienyje gyvenantys
lietuviai galės rasti jau veikiančias
organizacijas, pranešti apie savo veik-
las, dalintis patirtimi. Tikimės, kad
puslapyje atsiras ir forumas, kur būtų
dalinamasi aktualia informacija, gal-
būt ir erdvė, kurioje būtų talpinama fil-
muota rengiamų mokymų medžiaga.
Norime, kad bendrystės, dalinimosi

iniciatyvomis, patirtimis, idėjomis
tarp pasaulio lietuvių būtų kur kas
daugiau. 

Gal Lietuvos žurnalistų sąjunga galė-
tų žiūrėti plačiau ir domėtis viso pasaulio
lietuviais žurnalistais, ne tik Lietuvos?

Nesu gerai susipažinęs su Lietuvos
žurnalistų sąjungos veikla, kad galė-
čiau dalinti jiems patarimus. Tačiau  –
vieni kitiems papasakotume apie savo
veiklos kryptis, galbūt atsirastų naujų
iniciatyvų. Ačiū už puikią idėją.

Kita tema – migracija-emigracija.
Mano akimis, Lietuva vis dar neturi aiškios
koncepcijos, matau mėtymosi, blaškymo-
si...

Apie emigraciją pastaraisiais me-
tais pradedam kalbėti atviriau. Valsty -
bės institucijos, verslas, visuomenė –
visi kartu turime atrasti ir priimti
reikalingus sprendimus, kad tikėjimo
Lietuva ir savo ateitimi joje būtų dau-
giau. 

Emigracijos suvaldymas yra tikrai
didžiulis iššūkis. Šiai dienai galime pa-
sidžiaugti turėdami labai gražių ir
efektyvių iniciatyvų, programų, pa-
vyzdžiui: „Kurk Lietuvai”, „Renkuosi
Lietuvą”, „Darbas Lietuvoje”, kitų,
kurios padeda jauniems, mokslus už-
sienyje baigusiems ir ten patirties įgi-
jusiems žmonės atvykti ir „pasima-
tuoti” Lietuvą. Apie 80 proc. dalyva-
vusių „Kurk Lietuvai” programoje ap-
sisprendė čia likti – žmonės pamato
Lietuvoje galimybes. Labai svarbu,
kad tos iniciatyvos, kurios pasiteisino,
būtų tęsiamos ir stiprinamos. 

Šiuo metu aktyviai diskutuojame
su ministerijomis ir visuomeninėmis
iniciatyvomis, organizacijomis apie
atnaujinamą „Globalios Lietuvos” – už-
sienio lietuvių įsitraukimo į valstybės
gyvenimą – programos modelį.

Ar Jums neatrodo, kad Lietuvos ži-
niasklaida pernelyg mažai ir per tyliai kal-
ba apie teigiamus šalies pokyčius? Daug kas
įsivaizduoja, kad sugrįžusiųjų čia laukia skur-
das, netvarka, tamsa, nepatogumai...

Neigti esamus iššūkius būtų nei
teisinga, nei prasminga, nei atsakinga.
Mūsų valstybė dar nėra tobula ir daug
dar galima padaryti. Tačiau tikrai ne-
galima  nematyti,  kad  yra  daugybė
pozityvių dalykų. Dirbdamas susiti-
kau ne su viena didele įmone, veiklą
vystančia Lietuvoje, kurios ieško dar-
buotojų, suteikia puikias karjeros ir
darbo  sąlygas,  gerus,  artėjančius
prie vakarietiškų, atlyginimus. Jau
yra labai gražių pavyzdžių, kai sugrį-
žę lietuviai įsilieja į šalies gyvenimą,
kuriasi ir kuria čia perspektyvius
verslus. 

Žinau, kad skubate į svarbų susitikimą.
Paskutinis klausimas – Marijau, kaip Jūs
pats aiškinate savo populiarumą Čikagoje
ir JAV? 

Aš mylėjau savo darbą ir ten su-
tiktus žmonės. Didelę meilę Lietuvai ir
norą dirbti kartu jaučiau iš ten sutik-
tų žmonių. Tai buvo bendras, abipusis
jausmas ir supratimas, kad, suvienijus
jėgas, galima padaryti labai daug.
Mano išleistuvės - tarsi kokio didvyrio
– buvo pernelyg gražios ir iškilmin-
gos – didelę dalį, ką man pavyko nu-
veikti, sukūriau ne aš vienas – sukū-
rėme visi. Tai buvo didelio bendro
darbo rezultatas.

Dėkui Jums už pokalbį ir sėkmės, di-
delių darbų, originalių idėjų. 

Žinojimo vieniems apie kitus galėtų būti daugiau

Marijus Gudynas dalyvauja akcijos, skirtos paremti Donecke kovojantiems Ukrainos
kariams, tiesioginėje transliacijoje per Lietuvos televiziją. 

LR generalinio konsulo Čikagoje Marijaus Gudyno ir jo šeimos išleistuvių akimirka. 2017
m. birželis. Vidos Kuprytės nuotr. 
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Atkelta iš 1 psl.

Norime pasidžiaugti, kad su New Yorko ben-
druomene drauge švęs gerb. prof. rašytojas ir poetas
Tomas Venclova. Užtvirtinti mūsų istorinę atmintį
apie Lietuvos kelionę valstybingumo link sutiko
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų
direktorius, istorijos mokslų dr. Vydas Dolinskas. Kal-
bėtojais pakviesti Lietuvos ambasadorius JAV Ro-
landas Kriščiūnas ir Lietuvos generalinis konsulas
New Yorke Julius Pranevičius.

Greta šios nuostabios programos, be abejo, vai-
šinsimės gardžia vakariene bei gaivinančiais ir
svaiginančiais gėrimais.

Mieli tautiečiai, svečiai ir atlikėjai į šį pokylį
skris iš Lietuvos, iš JAV Vakarų pakrantės ir pasieks
New Yorką per apytikriai panašų kelionės laiką. No-
rėtume paraginti šia ypatinga proga pabudinti savyje
tą lietuvį, kuris didžiuojasi savo maža tauta ir tebe-
kalba viena iš seniausių kalbų, tą atkaklų pilietį, per
istorijos verpetus lenktą, bet nuolat atsitiesiantį, tą
lietuvį, kuris, gyvendamas pasaulio didmiestyje, jo
centre, išdidžiai linkės savo artimui „Su Vasario 16-
ąja Tave! Jau – 100-ąjį kartą!” 

Detalesnę informaciją apie renginį galite rasti:
www.nylithuanian.org/renginiai/1062/. 

Apie šventės svečius

Tomas Venclova (g. 1937) – poetas, vertėjas, eseis-
tas, publicistas, 2000 m. Lietuvos nacionalinės pre-
mijos laureatas. Vilniaus universitete baigė litua-
nistikos studijas, dirbo Istorijos institute, dėstė Vil-
niaus universitete. Debiutavo mokslo populiarinimo
knyga „Raketos, planetos ir mes” (1962 m.). Pirmoji
poezijos knyga – „Kalbos ženklas” (1972 m.). Nuo 1976
m. – Lietuvos Helsinkio grupės narys. 1977 m. emig-
ravo į JAV, nuo 1980 m. – dirba Yale universitete New
Haven, Connecticuto valstijoje, slavų literatūros
profesoriumi. 

Pokylio metu pramoginę programą atliks vyrų vokalinis ansamblis „Tolimi aidai” iš Los Angeles, vadovaujamas Kęstučio
Daugirdo.  Šventės organizatorių archyvo nuotraukos

rovėje”, pasaulio išsakymas, chaotiškiems jo pavi-
dalams suteikiant formą, įvardijant nematomus tik-
rovės ryšius. Kaip ir rusų akmeistus, poetą žavi rea-
lybės formos, kurios poetiniame pasaulyje tampa
prasmės buveine.

Kultūra, iš Antikos einanti jos tradicija („loty-
niškas balsas pasaulio burnoj”) T. Venclovai yra to-
bulumo matas, poetinės kūrybos ištakos. Jo poezija
yra metapoetiška; tai liudytų subtekstų bei inter-
tekstų žaismas ir viena esminių kūrybos problemų
– kalbos ir tikrovės santykis. 

„Tolimi aidai” – vyrų vienetas iš Los Angeles, pa-
sivadinęs pagal brangaus poeto (ir Los Angeles gy-
ventojo) Bernardo Brazdžionio eilėraštį „Tolimas ai-
das”. Nuo pat įsteigimo 2010 metais grupė dainuoja a
cappella – be akompanimento. Atlieka tradicinius lie-
tuviškus kūrinius vyrų chorams ir taip pat pristato
originalias „pop” dainų aranžuotes iš abiejų Atlan-
to pusių. 

„Tolimi aidai” savo lietuviškomis dainomis iš-
laiko tautiškumo dvasią. Visi dainininkai yra antros
ar trečios kartos Amerikoje gimę lietuviai, kurie dėka
tėvų ir senelių jau nuo pat mažens pamilo lietuviš-
ką dainą. Visi dainininkai užaugo klausydami ir dai-
nuodami lietuviškas dainas namuose, lietuviškose
stovyklose, tautinių dainų ir šokių grupių repetici-
jose, lituanistinėse mokyklose. Ansamblio narių žo-
džiais tariant: „Nors esame gimę Amerikoj, mums lie-
tuviška daina brangi ir gyva!”

Šalia dažnos veiklos Los Angeles  „Tolimi  ai-
dai”  yra  atlikę koncertines programas Čikagoje,
Detroite, Washington, DC., Bostone, Hartforde, ir ki-
tuose miestuose. Dabartiniai grupės nariai: Danius
Anelauskas, Kęstutis Daugirdas, Virgis Kasputis, Li-
nas Polikaitis, Stepas Puodžiūnas, Tauras Radvenis
ir Aleksas Vilkas. Buvusieji grupės nariai: Erikas Pet-
raitis, Viktoras Ralys, Vėjas Skripkus.

Vydas Dolinskas – 1988–1993 m. studijavo Vilniaus
universiteto Istorijos fakultete, čia įgijo istoriko, is-
torijos dėstytojo kvalifikaciją. 1992 m. studijavo Zalc-
burgo universiteto (Paris Lodron Universität Salz-
burg) Humanitarinių mokslų fakultete ir Meno is-
torijos institute (Austrija). 1993–1998 m. buvo Vilniaus
universiteto Istorijos fakulteto doktorantas. 1994–1996
m. gavo Konrado Adenauerio (Konrad Adenauer) fon-
do (Vokietija) stipendiją ir doktorantūros studijas tęsė
Berlyno laisvojo universiteto (Freie Universität Ber-
lin) Friedricho Meineckės (Friedrich Meinecke) ins-
titute bei Meno istorijos institute (Vokietija); rinko
medžiagą Prūsijos kultūros paveldo slaptajame vals-
tybės archyve (Geheimes Staatsarchiv Preußischer
Kulturbesitz) Berlyne (Vokietija).

2001 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete

Vakaruose buvo išleistas jo poezijos rinkinys „98
eilėraščiai” (1977), susidedąs iš eilėraščių, buvusių
„Kalbos ženkle”, ir niekur nespausdintų. 1978 m. už
šį rinkinį jam buvo įteikta Vinco Krėvės literatūri-
nė premija. 1979 m. išleista jo poezijos vertimų kny-
ga „Balsai”. T. Venclova – Liublino universiteto gar-
bės daktaras (1991), Lietuvos Respublikos ir Lenkijos
Respublikos Seimų parlamentinės asamblėjos (2002)
premijos laureatas. („Pasienio žmogus”, 2001), 2005 m.
už knygą „Sankirta” poetas gavo Jotvingių premiją. 

T. Venclovos poezija priklauso disciplinuotos
(arba įcentrinės) poezijos tipui. Tai „pertrūkis tik-

Apie Lietuvos kelionę valstybingumo link pasakos Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius,
istorijos mokslų daktaras Vydas Dolinskas.

apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją
tema „Simonas Kosakovskis. Politinė ir karinė
veikla Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1763–1794
m.” (disertacija atskira knyga išleista 2003 m.). 2002
m. rinko medžiagą Vatikano slaptajame archyve (Ar-
chivio Segreto Vaticano) ir Vatikano apaštalinėje bib-
liotekoje (Biblioteca Apostolica Vaticana). 2006,
2007, 2008 m. stažavo Krokuvos Vavelio karališkojo-
je pilyje – Nacionaliniuose meno rinkiniuose (Len-
kija).

1998–2008 m. dirbo Lietuvos dailės muziejuje vyr.
muziejininku, Mokslinių publikacijų ir leidybos sky-
riaus vedėju, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų skyriaus ve-
dėju, filialo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės val-
dovų rūmai vedėju.

Nuo 1996 m. dėsto Vilniaus universiteto Istori-
jos fakultete, nuo 2001 m. – Senovės ir vidurinių am-
žių istorijos katedros lektorius.

Nuo 2009 m. – Nacionalinio muziejaus Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direkto-
rius.

Parengė JAV LB New Yorko m.  apylinkės valdyba

Kartu su New Yorko lietuvių bendruomene Vasario 16-ąją
drauge švęs prof. Tomas Venclova.

4

New Yorko lietuviai: „Su Vasario 16-ąja Tave! Jau – 100-ąjį kartą!”
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CONNECTICUT

Susitikimas su Liudu Mažyliu

JAV LB Connecticuto apygarda
kviečia į Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo šimtmečiui pažymėti skirtą
renginį – susitikimą su Vytauto Di-
džiojo universiteto profesoriumi Liudu
Mažyliu, Vokietijos archyvuose atra-
dusiu Lietuvos Nepriklausomybės
Akto originalą.

Susitikimas vyks vasario 3 d., šeš-
tadienį, 6 val. v., „Dom’s Café” (20 W.
Main St., Avon, CT). Vietų skaičius ri-
botas. Registruotis tel.: 917-496-9079
arba 203-558-0195. Įėjimas – laisva auka.

Koncertas – „Laisvės paukštis”

JAV LB Connecticuto apygarda
kviečia į Lietuvos valstybės atkūri-
mo šimtmečio šventę. Šventė vyks
kovo 2 d., penktadienį, 7–11 val. v. Holy
Trinity Roman Catholic Church (53 Ca-
pitol Ave, Hartford, Connecticut).

Susirinkime ir gražiai paminėki-
me šią svarbią mūsų Tautos sukaktį.
Programoje – Liudo Mikalausko ir Vy-
tauto Lukočiaus koncertas, specialiai
sukurtas šiai šventei. Po koncerto – va-
karienė ir pasilinksminimas. 

Bilieto kaina (koncertas ir vaka-
rienė) – 50 dol. Bilietus užsisakyti iš
anksto tel.: 203-768-7181, 860-543-2519,
203-305-3843 arba Vaivos Vėbraitės li-
tuanistinėje mokykloje.

FLORIDA

Švęskime Lietuvos 100-metį

JAV LB Palm Beach apylinkė kvie-
čia švęsti Lietuvos 100-metį vasario 18
d., 1 val. p. p. Juno Beach Town Center
(340 Ocean Dr, Juno Beach, FL). Prog-
ramoje: Lietuvos vėliavos pakėlimas,
himnai, lituanistinės mokyklos „Sau-
lėtas krantas” mokinių pasirodymas.
Koncertuos Mindaugas Briedis (voka-
las, gitara) ir Rafal (saksofonas). Pra-
šome pasipuošti lietuviška atributi-
ka, vaišės – suneštinės. Dėl išsamesnės
informacijos skambinti tel.: 914-433-
7766 (Laimai).

Lietuvos valstybės  atkūrimo
100-mečio šventė vyks 2 dienas

St. Petersburgo Lietuvių klube
(4880 46th Avenue North St. Peters-
burg, FL)  vasario 24 d. ir 25 d. vyks
dviejų dienų šventė Lietuvos Nepri-
klausomybei paminėti. Šeštadienį –
svečių ir klubo narių priėmimas su vai-
šėmis, o sekmadienį – iškilmingas mi-
nėjimas, sveikinimai, Lietuvos amba-
sadoriaus JAV Rolando Kriščiūno kal-
ba, taip pat choro „Laisvė” iš Phila-
delphijos pasirodymas, vyks meni-
ninkų paroda. Daugiau informacijos
tel. 727-337-4240.

GEORGIA

Baltijos tautų 100 metų
Nepriklausomybės 
atkūrimo šventė

Visi kviečiami į „Baltic Centen-
nial” renginį Atlantoje – bendrą Lie-
tuvos, Latvijos ir Estijos šventę. Ren-

Kur ir kaip JAV Rytų pakrantėje švęsti 

Lietuvos Nepriklausomybės dienos šventę
ginys vyks kovo 4 dieną, šeštadienį, 3
val. p. p. „City of  Lights Center” (3125
Presidential Parkway, Atlanta, GA).

Dalyvaus garbingi miesto ir vals-
tijos svečiai, tarp jų – Estijos garbės
konsulas Aadu Allpere, Latvijos gar-
bės konsulas Kevin Casebier, Lietuvos
garbės konsulė Roma Kličius, Armst-
rong State University profesorius dr.
Olavi Arens.

Pianinu skambins Emils Darzins,
koncertuos Liudas Mikalauskas ir
Vytautas Lukočius, vyks šventinė va-
karienė. Apranga – šventinė. Išanks-
tinių bilietų kaina: suaugusiems – 30
dol., 7–15 m. vaikams – 15 dol., vaikams
iki 6 m. – 5 dol. Organizatoriai kviečia
registruotis iki vasario 22 d. Daugiau
informacijos: www.balticcentennia-
latlanta.org.

MAINE

Švęsk laisvę!

JAV LB apylinkė „Atlantas” kvie-
čia visus į Jubiliejinės Vasario 16-
osios ir Kovo 11-osios šventę – „Švęsk
laisvę”. Šventė vyks sekmadienį, kovo
18 d., sekmadienį,  2 val. p. p. „Engine”
galerijoje (128 Main Street, Biddeford,
ME). Koncertuos talentingas an-
samblis ,,Tutto a Dio” – alto (Greta Sta-
ponkutė) ir akordeono (Augustinas
Rakauskas) duetas. Neįprasta klasi-
kinių instrumentų, alto ir akordeono
kombinacija duete – iki šiol vieninte-
lė ir pirmoji Lietuvoje ir itin reta vi-
same pasaulyje. Dueto programą pra-
turtins unikalaus balso solistė Ne-
ringa Radėnaitė. 

Bus galima įsigyti „Linos skanu-
mynų” lietuviškų gardėsių. Įėjimas –
laisva auka. Bus renkamas „Solida-
rumo” mokestis. Daugiau informaci-
jos: lbatlantas@gmail.com. 

MARYLAND

Švęskime Lietuvos 
gimtadienį kartu!

Baltimorės Lietuvių namai ruošia
vakaronę „Švęskime Lietuvos gimta-
dienį kartu!” Šventė vyks vasario 16 d.
4–11 val. v. Lietuvių namuose (851
Hollins St, Baltimore, MD). Vakaro
metu bus demonstruojami vaizdo įra-
šai iš Lietuvoje tą dieną vyksiančių
įvykių, išgirsite trumpą Lietuvių
namų prezidento pasveikinimą, galė-
site kartu pašokti su „Malūnu”, o visą
likusį vakarą linksmins muzikantas
Augis Dicevičius iš Cleveland, Ohio.
Vakarienę tą vakarą gamins Lina Sta-
nionienė iš New Jersey.

Daugiau informacijos tel.: 410-
685-5787 arba el. paštu lithuanian-
hall@yahoo.com.

MASSACHUSETTS

Atkurtai Lietuvai – 100 metų

Tautiškumas, pakili nuotaika,
vienybė ir nepamirštamas bendrumo
jausmas – tokias emocijas dovanos
JAV Worcester Lietuvių Bendruome-
nė ir Worcester lituanistinė mokykla.
Kviečiame laisvę švęsti kartu vasario
11 d. 1 val. p. p. Maironio parke (52 S.
Quinsigamond Ave, Shrewsbury, MA).

Galėsite dalyvauti viktorinoje ir

pasitikrinti žinias apie Lie-
tuvą ir jos istoriją, pasi-
klausyti kiekvienam tau-
tiečiui sielą virpinančių
ir tautiškumą puoselėjan-
čių lietuviškų dainų bei
eilių. Taipogi turėsite pro-
gą paskanauti lietuviško
maisto. Bilieto kaina – 15
dol.

BOSTON, MA

Susitikimas su 
Liudu Mažyliu

Bostono lituanistinė
mokykla kviečia į Nepri-
klausomybės 100-mečiui
skirtą renginį – susitikimą su Vytau-
to Didžiojo universiteto profesoriu-
mi Liudu Mažyliu, kuris neseniai su-
rado Nepriklausomybės Akto (1918
m. vasario 16 d.) originalą Vokietijos
archyvuose.

Susitikimas vyks šių metų vasario
3 d. 11:30 val. r. Bostono lituanistinėje
mokykloje, St. Mary’s of  the Hills pa-
talpose (250 Brook Rd, Milton, MA).
Kadangi vietų skaičius ribotas, pra-
šome apie dalyvavimą pranešti elekt-
roniniu paštu lietuviukalba@hot-
mail.com, arba telefonu 978-766-5216.
Įėjimas: laisva auka.

Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-osios metinės bei Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 

28-osios metinės 

Šventė vyks vasario 24 d., šešta-
dienį, Bostone, prasidės 5 val. p. p. vai-
šėmis Lietuvių piliečių draugijos klu-
bo salėje (368 W. Broadway, So Boston,
MA).

Programoje – Lino Kojalos, Har-
vardo universiteto Rytų Europos stu-
dijų centro direktoriaus, paskaita.
Koncertuos mezzosopranas Miglė Ža-
liukaitė-Limantas, folklorinis an-
samblis „Sodauto”, Bostono lituanis-
tinės mokyklos mokiniai. Bus galima
įsigyti „Linos skanumynų” lietuviškų
gardėsių, linksmins DJ Marius Sal-
dūnas. Įėjimo auka – 20 dol., studen-
tams – 10 dol., vaikams ir mokyklinio
amžiaus jaunimui – nemokamai. 

Iškilmingos šv. Mišios vyks Šv.
Pet ro lietuvių bažnyčioje sekmadienį,
vasario 25 d., 11 val. (75 Flaherty Way,
South Boston, MA 02127). Giedos „Jau-
nos širdys” ir parapijos choras. Po Mi-
šių – kavutė.

Šventę organizuoja JAV LB Bos-
tono apylinkė, JAV LB Naujosios Ang-
lijos apygarda, Tautinės sąjungos Bos-
tono skyrius, Šv. Petro lietuvių para-
pija, Bostono lituanistinė mokykla,
Bostono skautai. Daugiau informaci-
jos tel.:  617-269-1450 (Estera Sunelaitė)
arba el. paštu: RimaGirnius@hot-
mail.com.                                                             

NEW JERSEY

Susitikimas su profesoriumi
Liudu Mažyliu

Vasario 4 d., sekmadienį, nuo 12–2
val. p. p. JAV JB Šiaurės New Jersey
apylinkė kviečia į susitikimą su prof.
Liudu Mažyliu, Vokietijos archyvuo-

se radusiu Lietuvos Nepriklausomybės
aktą. Renginys vyks 250 E Jersey St,
Elizabeth, NJ. 

12 val. p. p. vyks susitikimas suau-
gusiems (bilieto kaina 10 dol.), o nuo 1
val. p. p. profesorius bendraus su vaikais
specialiai jiems skirtoje programoje.

Švęsk drauge, jei esi lietuvis!

JAV LB Centrinė New Jersey apy-
linkė kviečia į šventę – ateik ir švęsk
drauge, jeigu esi LIETUVIS! Šventė
vyks vasario 18 d. 3 val. p. p. Estų na-
muose (4 Cross St. & Veterans Hwy.,
Jackson, NJ). Programoje: Lietuva
kino archyvuose, šventinis minėjimas
ir 2 koncertai. Dalyvauja: „Lietuvėlė”,
„Spindulėlis”, „Viesulas”, Rūta Ščio-
golevaitė ir Paulius Zdanavičius. Bus
šventinės vaišės. Apranga – iškilmin-
ga/šventiška. Įėjimas – 45 dol. (vaišės
įskaičiuotos). Vietų užsakymas – iki va-
sario 5 d. Daugiau informacijos: tel.:
732-539-8929, 848-992-4222, el. paštu: lie-
tuviskabendrija@yahoo.com

Koncertas „Laisvės paukštis”

JAV LB Šiaurės New Jersey apy-
lin kė kviečia visus į Nepriklausomos
Lietuvos atkūrimo šimtmečio šventę.
Renginys vyks kovo 3 d. 5 val. p. p.  (30
3rd St, Elizabethport, NJ).

Iškilmingo vakaro metu sveikins
garbingi svečiai, pasirodys jaunieji li-
tuanistinės mokyklos atlikėjai ir ar-
tistai iš Lietuvos – Vytautas Lukočius
ir Liudas Mikalauskas. Galima bus
pasivaišinti vakariene, veiks baras.
Aprangos kodas – iškilmingas (vaka-
rinis). Bilieto kaina (su vakariene) su-
augusiems – 50 dol., 12–16 metų jauni-
mui – 20 dol., vaikams iki 12 metų – ne-
mokamai.

NEW YORKAS

Susitikimas su Liudu Mažyliu

JAV LB New Yorko miesto apylin-
kė ir Susivienijimas Lietuvių Ameri-
koje (SLA) vasario 6 d. 6:30 val.v. kvie-
čia į Lietuvos Respublikos Nepriklau-
somybės šimtmečiui skirta renginį –
susitikimą su profesoriumi Liudu Ma-
žyliu, kuris atrado Nepriklausomy-
bės Akto originalą Vokietijos archy-
vuose.

Renginys vyks Susivienijimas Lie-
tuvių Amerikoje (SLA) patalpose (307
W 30th Street, New York, NY).

Nukelta į 12 psl.

Prof. Liudas Mažylis. 
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AUDRA ŠERPYTYTĖ-WORCESTER

Lietuvos kulinarinis paveldas – tai dalis mūsų ta-
patybės. Jis nėra materialus ir jo svarbiausia dalis yra
tradicija. Lietuviški patiekalai yra sotūs, gaminami
iš paprastų, lengvai prieinamų ir nebrangių produktų.
Sunku atsispirti glotniems, paspirgintais svogūnais
ir kumpiu kvepiantiems cepelinams, puikiai trošku-
lį malšinančiai maistingajai duonos girai ar trapiems,
nostalgiškai skaniems žagarėliams…

Lietuviai visuomet buvo tolerantiški kitoms kul-
tūroms ir iš jų perėmė bei savo skoniui pritaikė
įvairius patiekalus: cepelinus ir kugelį – iš Vo-

kietijos žydų, balandėlius – iš totorių; naliesninkai
– tai prancūzų blynelių atmaina, o lazankės prime-
na itališkąją lazaniją. Beje, lietuvių nacionalinėje vir-
tuvėje dažnai sutinkami bulviniai patiekalai buvo ga-
minami anksčiau nei atsirado pačios bulvės: kuge-
lis buvo žinomas jau viduramžiais kaip iš ropių ke-
pamas šventinis patiekalas, kuris tik prieš du šimt-
mečius pradėtas gaminti iš bulvių. 

Mūsų virtuvė yra vertinama ir kitų tautų, ir tai
nesunku pastebėti Amerikoje esančiuose lietuviško
maisto restoranuose. „Kėdainių blynai yra daž-
niausiai užsakomi”, – teigia Vaidas Šukys, Califor-
nijos Alamedos mieste įkūręs ,,Mama Papa Lithua-
nia” restoraną. Ir nenuostabu – šis patiekalas iš tie-
sų patrauklus kepimo metu susidariusia gintaro spal-
vos plutele, be to, jame santykinai daugiau mėsos nei
cepelinuose. Gausybės aukštos klasės restoranų iš-
lepinti San Francisco apylinkių gyventojai mielai lan-
kosi Lietuvos viduramžių pilį primenančiame res-
torane, ir jo veiklos sėkmė įrodo, jog lietuviški pa-
tiekalai yra mėgstami ne tik mūsų tautiečių.

Lietuviška virtuvė ne Lietuvoje

Iš Lietuvos į JAV atvykusieji dažnai skundžia-
si, jog vietinėmis sąlygomis sunku pagaminti tau-
tinius patiekalus lygiai tokius, kokius buvome įpra-
tę valgyti Tėvynėje. 

Colorado valstijoje gyvenantis Romualdas Zab-
leckas, lietuviškoms bendruomenėms žinomas ne tik
kaip puikus muzikantas, bet ir sumanus lietuviškų
patiekalų virėjas, sako: ,,JAV auginamos bulvės ne
tokios krakmolingos kaip Lietuvoje, be to, jos grei-
čiau juoduoja, todėl gaminant cepelinus į paruoštą
masę reikia įmaišyti iš krakmolo ir vandens pada-
rytos košelės”. Anot Romualdo, tarkuotų bulvių ne-
reikia stipriai išsunkti, be to, rekomenduotina įdė-
ti vitamino C, kurio rūgštis neleis cepelinams pa-
tamsėti. 

Romualdo šeima taip pat pasiilgsta lietuviškos
varškės, bet ir čia rado išeitį. Jie rekomenduoja rie-
bų pieną pakaitinti neužvirinant, į puodą įpilti po-
ros citrinų sulčių, po to nukošti. ,,Sunku pasakyti,
ar taip pagaminta varškė visiškai prilygsta lietu-
viškajai, – juokiasi namų kulinaras, – bet jos kon-
sistencija tampa panaši į tą, kurią valgydavome Tė-

vynėje”. Be to, anot Romo, iš tokios varškės namų
sąlygomis galima pasigaminti ir neblogą baltąjį
sūrį. 

Lietuviškus patiekalus namuose gamina ir Dan-
guolė Neiman. Ji jau porą dešimtmečių gyvena ne-
toli San Francisco ir mano, jog vietos sąlygomis ce-
pelinus geriausia gaminti naudojant dviejų rūšių bul-
ves. Buvusi šilalietė teigia, jog dauguma Amerikoje
parduodamų virtuvės kombainų bulves tarkuoja
per stambiai, todėl ji naudojanti iš Lietuvos atsivežtą
elektrinę tarką”. ,,Ir daržovės čia ne tokios, kaip na-
muose”, – atsidūsta pašnekovė. Nerasdama kitos išei-
ties, moteris iš Lietuvos atsivežė pomidorų ir agur-
kų sėklų ir juos augina pati. ,,Laimei, šiltas Cali-
fornijos klimatas labai palankus kieme auginti dar-

Lietuviški patiekalai
– tikras, apčiuopiamas ryšys su Tėvyne

Lietuviai perima ir savo skoniui pritaiko įvairių tautų pa-
tiekalus.                                            Dalios Bieliauskienės nuotr.

žovėms”, – džiaugiasi vaikų darželio auklėtoja dir-
banti moteris.

Kitos mano pašnekovės Albertos Astraitės-
Singh tėvai į JAV atvyko tuoj po karo ir moteris už-
augo jau čia. ,,Neretai gaminu dešrą su kopūstais, –
aiškina gražią lietuvišką kalbą išlaikiusi moteris. –
Kai mokiausi mokykloje, mano draugių šauniai at-
rodančios mamos pietums į orkaitę įmesdavo šaldytą
picą, o mus mamytė kasdien lepindavo šviežiu, na-
muose su meile pagamintu maistu”. Alberta Singh
teigia, kad mama receptus lietuviškiems patiekalams
rinkdavosi iš 1935 m. išleistos ,,Didžiosios virėjos”
knygos. Astrų šeimoje švenčių metu į stalą būdavo
patiekiami įvairūs lietuviški pyragai. ,,Mano sesuo
iki šiol yra puiki žagarėlių meistrė”, – džiaugiasi
gerb. Alberta. 

Lietuviški saldumynai ir bandelės mielai per-
kamos prieš daugiau nei 40 metų Omahoje Stefani-
jos ir Vytauto Mackevičių įkurtoje ,,Lithuanian Ba-
kery, Inc.” kepykloje. ,,Pirkėjai labiausiai mėgsta ‘Na-
poleono’ tortą, kurio receptą gavome iš gerb. Povi-
laitis”, – pasakoja kepyklos įkūrėjų anūkas Danielius.
Šioje kepykloje gaminamas tortas ne visai tradicinis,
nes jame yra ne tik sviestinio kremo, bet ir persiki-
nis sluoksnis. Anot Danieliaus, „Napoleoną” labai
mielai perka ne tik lietuviai, bet ir daug kitų euro-
piečių, Amerikoje pasigendančių neriebių ir ne per
daug saldžių desertinių patiekalų.    

„Lietuviškas maistas – tikras, apčiuopamas ry-
šys su Tėvyne, – sako dar visai neseniai iš Lietuvos
atvykusi ‘Apoteca’ prekinio ženklo kūrėja Inga Ta-
rela. – Labiausiai Amerikoje pasiilgstu juodos duo-

,,Mama Papa Lithuania” restorano patiekalas. Omahoje  įsikūrusi ,,Lithuanian Bakery, Inc.” kepykla netruko išgarsėti  savo ,,Napoleono” tortais. ,,Lithuanian Bakery Inc” nuotr.
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nos, – pasakoja dizainerė. – Nieko panašaus čia ne-
randu, todėl duoną vežuosi iš Lietuvos, ją užšaldau
ir po to keletą mėnesių vartoju iki kitos kelionės į na-
mus”. Inga pasakoja, kad čia gyvendama gamina be-
veik vien tik lietuviškus patiekalus, o laukdama sve-
čių stengiasi stalą papuošti tautinėmis detalėmis.
,,Nusiperku lininio audinio, jį suplėšau vienodais
kvadratinės formos gabalais ir į juos įvynioju stalo
įrankius”, – dalijasi savo patirtimi drabužių dizai-
nerė. Inga taip pat rekomenduoja ant pietų stalo pa-
dėti ir Lietuvoje augančių medžių šakelių, kad jie pri-
mintų Tėvynę. 

,,Lino gaminiai puikiai tinka lietuviško stalo
puošimui”, – pritaria ir Ringailė Vainauskaitė, vie-
na ‘Day Dreamer Word’ – lietuviško lino gaminių ben-
drovės įkūrėjų. ,,Šis audinys suteikia jaukumo, pri-
mena namus. JAV jis nėra taip plačiai paplitęs,
kaip Lietuvoje, todėl mums lino gaminiai yra ypač
mieli”, – pasakoja jauna dizainerė. Linas, nuo seno
Lietuvoje vertinamas kaip ilgalaikė ir patvari na-
tūrali medžiaga, mums primena lietuviško kaimo so-
dybas. O ką daryti, jei jį norime panaudoti praban-
giam pietų stalui? ,,Tuomet rinkimės tamsiai pilkos
ar net juodos spalvos liną. Standžios, gerai išlygin-
tos tamsios spalvos lino servetėlės, perrištos natū-
ralaus pluošto juostele, suteikia kūrybingumo ir šiuo-
laikinės prabangos įspūdį”, – tikina estetikos žino-
vė.

Virtuvės gudrybės

Daug laiko reikalaujantis lietuviškų patiekalų
paruošimas nėra lengvai derinamas prie šiuolaiki-
nio gyvenimo tempo, bet sumanūs tautiečiai ir čia
randa išeitį. Pavyzdžiui, gaminant šaltieną darbo su-
mažės perpus, jei šio tradicinio patiekalo stangri-
nimui naudosime želatiną. Namų virtuvėje ilgo vi-
rimo proceso metu išgauta ar įsigyjama parduotuvėje
želatina praktiškai niekuo nesiskiria. Užsimanėme
kugelio – puikiai tiks užšaldytos tarkuotos bulvės, ku-
rių rasime kiekvienoje maisto prekių parduotuvėje.
Jas galima naudoti ir verdant cepelinus. Sutaupysime
gerą valandą laiko, o iš jų pagamintų patiekalų
skonis beveik toks pat, kaip ir gaminamų iš ranko-
mis smulkiai tarkuotų bulvių. Tiems, kurie ypač rū-
pinasi sveika mityba, dar viena gera žinia: užšaldytos
daržovės savo maistingomis medžiagomis visiškai ne-
nusileidžia šviežioms. Rasime išeitį ir rūgštynių sriu-
bos mėgėjams. Šią Amerikoje sunkiai randamą
maistinį augalą galima keisti špinatais. Anot mūsų
pašnekovo Romo Zablecko, skirtumas tik toks, kad
išsivirę sriubą ir įdėję į ją špinatų, pačioje pabaigo-
je turime įpilti šiek tiek acto. 

100-mečio patiekalas

O koks patiekalas galėtų tikti Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-čio šventei? Ogi išsikepkime nepri-
klausomybės signataro Jono Basanavičiaus minimo
melšpeizo – puraus obuolių pyrago! Jo amžininkės
Vincentinos Zavadzkos knygoje „Lietuvos virėja” pa-

Baltimorės lietuviai improvizuotų vestuvių užstalėje. „AM foto Audrys” nuotr.

Nebraskos valstijoje veikiančios kepyklos įkūrėja Stefani-
ja Mackevičienė 1979-aisiais metais.

,,Lithuanian Bakery Inc” nuotr.

teikiamas toks jo receptas: 
Reikės 0,5 kvortelės pieno, 1,5 valgomojo šaukšto

sviesto, 1,5 kvortelės miltų, 8–10 kiaušinių, 3–4 šaukš-
tų cukraus, 14 obuolių, 1–2 džiūvėsių. Užvirinti pusę
kvortos pieno, pridėjus šaukštą sviesto, įberti miltų pu-
santros kvortelės, išplakti ant ugnies, nukaisti. At-
šaldyti, įdėti 8 trynius, įberti cukraus, išplakti putą iš

baltymų ir sumaišyti sykiu. Keturiolika saldžia-
rūgščių obuolių nulupti ir supjaustyti į griežinius, iš-
skobus pirmiausia vidų. Ištepti formą sviestu, pa-
barstyti su džiūvėsiais, įdėti tešlos, paskui eilę obuo-
lių, paskui vėl dėti tešlos ir vėl obuolių ir taip, kol for-
ma prisidės pilna. Paskutinė eilė turi būti tešla. Pa-
šauti į pečių.... Skanaus!

Monterey, Californijoje, gyvenanti Beatričė Buzoriūtė mie-
lai valgo greituoju būdu pagamintą kugelį.

Audros Šerpytytės-Worcester nuotr.

Ringailė  Vainauskaitė, viena ,,Day Dreamer Word” įkūrė-
jų,  puošniam stalui rekomenduoja naudoti tamsių spalvų
lino servetėles.                            „Day Dreamer Word” nuotr.

Linų ir eglės šakelėmis puoštas stalas visuomet primins Lietuvą.                                                         Marijos Steiblienės nuotr.



2018 VASARIO 1, KETVIRTADIENIS DRAUGAS8

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Premjeras vieši Gruzijoje
Vilnius/Tbilisis (Mano vyriau-

sybė) – Nuvykęs prie administraci-
nės linijos su Pietų Osetija, Gruzijoje
viešintis premjeras Saulius Skverne-
lis pareiškė, jog Lietuva nepripažins
Rusijos aneksuotų teritorijų aneksijos.

„Mes niekuomet nepripažinsime
Gruzijos teritorijų aneksijos. Visuomet
tvirtai rėmėme ir žadame toliau rem-
ti Gruzijos teritorinį vientisumą”, –
sakė ministras pirmininkas.

S. Skvernelis pranešė, jog arti-
miausiais mėnesiais šią stovyklą pa-
sieks Lietuvos parama – ji čia įrengs

saulės kolektorių, kuris turėtų suma-
žinti elektros sąnaudas ir leisti sutau-
pyti karšto vandens šildymo išlaidas.

Dešimtajame paskutinio amžiaus
dešimtmetyje apie atsiskyrimą pa-
skelbusią Pietų Osetiją ir kitą atskilusį
regioną – Abchaziją – nepriklauso-
momis valstybėmis Maskva pripažino
po 2008 metų karo.

Rusija nuolat laiko tūkstančius
savo karių šių teritorijų karinėse ba-
zėse. Tarptautinė bendruomenė Ab-
chaziją ir Pietų Osetiją laiko okupuo-
tomis Gruzijos teritorijomis.

Žinia Lietuvai iš Strasbūro teismo
Vilnius (BNS) – Europos

Žmogaus Teisių Teismas
sausio 30 dieną paskelbė, kad
Lietuva nepagrįstai apribojo
drabužių reklamą su Jėzaus
ir Marijos personažais.

Strasbūro teisėjai kons-
tatavo, kad Lietuvos institu-
cijos „absoliutų pirmumą
teikė tikinčiųjų jausmų ap-
saugai, bet tinkamai neatsi-
žvelgė į pareiškėjų įmonės
teisę į saviraiškos laisvę”.

2012 metų rudenį dizainerio Ro-
berto Kalinkino drabužių reklamos
kampanijoje vaizduoti jaunas ilgap-
laukis vyras ir moteris balta suknele.

Šalia jų skelbti užrašai: „Jėzau, ko-
kios tavo kelnės!”, „Marija brangi, ko-
kia suknelė!” ir „Jėzau Marija, kuo čia
apsirengę!”.

Skundų sulaukusi tuometinė Vals-
tybinė ne maisto produktų inspekcija
reklamos kūrėjams skyrė baudą, o Lie-
tuvos teismai konstatavo, kad reklama
akivaizdžiai kertasi su visuomenėje ga-
liojančiomis moralės nuostatomis.

Tačiau Strasbūro teismas pateikė
kitą vertinimą – jo nuomone, reklamos
„iš pažiūros neatrodo esančios per-
dėm įžeidžiamos arba šventvagiškos”,
jos taip pat nekursto neapykantos re-
liginiu pagrindu. Anot Europos Žmo-
gaus Teisių Teismo, nėra pagrindo ma-
nyti, kad reklamos įžeidžia visus krikš-
čionis, bet net jei taip ir būtų, dauguma

negalėtų primesti savo nuomonės.
„Teismo požiūriu, negali būti da-

roma prielaida, kad kiekvienas, nu-
rodęs, kad jis arba ji išpažįsta krikš-
čioniškąjį tikėjimą, būtinai laiko šias
reklamas įžeidžiamomis, o Vyriausy-
bė nepateikė jokio priešingo įrody-
mo. Kita vertus, net jeigu būtų daroma
prielaida, jog daugumai Lietuvos gy-
ventojų šios reklamos iš tikrųjų atro-
do įžeidžiamos, Teismas pabrėžia, jog
reikalauti, kad mažumos grupės teisės
priklausytų nuo sąlygos, kad dauguma
turi priimti šią mažumą, būtų nesu-
derinama su Konvencijos pamatinėmis
vertybėmis”, – nurodė teismas.

R. Kalinkinas pasveikino teismo
sprendimą. Jis tikino, kad reklama ne-
buvo siekiama įžeisti tikinčiųjų.

„Nei tada, nei dabar aš nenoriu pa-
šiepti ar įžeisti žmonių, kurie garbina
vieną ar kitą religiją”, – sakė dizaine-
ris.

A. Adamkienė išrašyta iš ligoninės 
Vilnius (LRT.lt) – Kadenciją bai-

gusio Prezidento Valdo Adamkaus
žmona Alma Adamkienė išrašyta iš
Santaros klinikų Vilniuje, ji čia gydy-
ta ilgiau nei savaitę.  Iš gydymo įstai-
gos buvusi pirmoji šalies ponia išra-
šyta pirmadienį, sausio 29 dieną.

Į ligoninę A. Adamkienė atvežta
sausio 20 dieną. Jos gydytoja Aušra

Vilnius (Mano vyriausybė) – Vi-
daus reikalų ministerija, atsižvelgda-
ma į piliečių ir Seimo narių kreipi-
mąsi, siūlo leisti verslininkams iš-
duoti antrą pasą. Tokios įstatymo pa-
taisos bus teikiamos svarstyti Vy-
riausybei.

Norint gauti kitos šalies vizą ke-
liaujant į ne Šengeno erdvės šalis, ne-
retai užsienio šalies ambasadoje Lie-
tuvos piliečiams reikia palikti savo as-
mens dokumentą.

„Ypač dažnai keliaujantiems vers-
lo atstovams toks dokumento atidavi-
mas kelia rūpesčių, todėl siūlome su-
daryti galimybę gauti antrą pasą”, –
sako vidaus reikalų ministras Eimutis
Misiūnas.

Pagal numatytas įstatymo patai-
sas, antras pasas būtų išduodamas ne
ilgesniam kaip 5-erių metų laikotar-
piui, taip pat antras pasas negalėtų ga-
lioti ilgiau, nei turimas pagrindinis.

Galimybė piliečiams, išimtiniais ir
pagrįstais atvejais dėl profesinių ar
verslo priežasčių vykstantiems į už-
sienio valstybes, turėti antrą pasą yra
numatyta Airijos, Austrijos, Čekijos,
Estijos, Ispanijos, Jungtinės Karalys-
tės, Kroatijos, Lenkijos, Nyderlandų,
Prancūzijos, Portugalijos, Slovėnijos,
Suomijos, Švedijos, Vengrijos ir Vo-
kietijos teisės aktuose.

Jei Vyriausybė ir Seimas pritartų,
tokie įstatymo pakeitimai Lietuvoje įsi-
galiotų 2019-ųjų sausio 1-ąją.

Palengvinimas verslininkams – antras pasas

Lordų Rūmai ėmėsi „Brexit“ įstatymo
Londonas (BNS) – Didžiosios Bri-

tanijos Lordų Rūmai sausio 30dieną
pradėjo nagrinėti svarbų teisės aktą,
turintį panaikinti Europos Sąjungos
teisės viršenybę nacionalinės teisės at-
žvilgiu, Jungtinei Karalystei ruošian-
tis išstoti iš Bendrijos.

Debatai dėl ES (Išstojimo) bilio
vyks dvi dienas. Daugelis jų tikriausiai
kritikuos nuostatas, turinčias užtik-
rinti sklandesnį Britanijos išstojimą iš
ES, ir tai tikriausiai sukels naujų rū-
pesčių premjerei Theresa May. 

ES (Išstojimo) bilis turi panaikin-

ti 1972 metais priimtą įstatymą, pagal
kurį Didžioji Britanija tapo ES nare, ir
perkelti visas esamas Briuselio tai-
sykles į Jungtinės Karalystės teisyną.

Britanija turėtų palikti Bendriją
2019 metų kovo 29 dieną, bet opozicija
argumentuoja, kad būtina užtikrinti
tam tikrą lankstumą, jeigu derybos su
Briuseliu dėl išstojimo užsitęstų il-
giau nei tikimasi.

Prognozuojama,  jog  dėl  Išstojimo
bilio  iki  balandžio  nevyks jokie bal-
savimai, nes Lordų Rūmų nariai jį
kruopščiai nagrinės ištisas savaites.

JAV paskelbė „Kremliaus sąrašą“  
Washingtonas

(BNS) – Donald
Trump administra-
cija paskelbė ilgai
lauktą 114 Rusijos
politikų ir 96 „oli-
garchų”, kurie pa-
laiko glaudžius ry-
šius su Prezidentu
Vladimiru Putinu,
sąrašą, taip paten-
kindama Kongreso
reikalavimą nu-
bausti Maskvą už
kišimąsi į JAV 2016
metų rinkimus.

Politikų sąraše yra visa prezidento
administracija, ministrų kabinetas, o
oligarchų sąrašas tiksliai atitinka žur-
nalo „Forbes” sudaryto Rusijos mili-
jardierių sąrašo viršūnę.JAV admi-
nistracija drauge su sąrašu paskelbė ne-
tikėtą pranešimą, kad nusprendė kol kas
nieko nebausti.Vis dėlto JAV Kongreso
nariai kaltino Prezidentą D. Trump lei-
džiant Rusijai išsisukti. 

Neslaptu septynių puslapių doku-
mentu, kaip ir numatė Kongresas, sie-
kiama viešai paskelbti asmenis, kles-
tinčius dėl V. Putino valdymo, Jungti-
nėms Valstijoms stengiantis diploma-
tiškai ir ekonomiškai izoliuoti jo vy-
riausybę. Įtraukimas į sąrašą nereiškia,
kad šiems asmenims automatiškai bus
taikomos JAV sankcijos, bet keliolikai
jų sankcijos jau taikomos iš anksčiau.

Į „Kremliaus sąrašą” įtrauktas
premjeras Dmitrijus Medvedevas ir
visi jo pavaduotojai bei ministrai, tarp
jų Sergejus Lavrovas, Igoris Šuvalo-
vas, Maksimas Oreškinas, Arkadijus

Dvorkovičius, Aleksejus Mileris, Igoris
Sečinas, Germanas Grefas, Andrejus
Kostinas, taip pat 42 V. Putino padėjėjai,
Rusijos pagrindinių žvalgybos agentū-
rų FSB ir GRU aukščiausio rango pa-
reigūnai.

Sąraše taip pat yra didelių valsty-
binių kompanijų, įskaitant energeti-
kos milžinę „Rosneft” ir didžiausią kre-
dito įstaigą „Sberbank”, vadovai.

Tarp 96 į sąrašą įtrauktų turtingų
rusų, kuriuos JAV Iždo departamentas
vadina oligarchais.  Teigiama, kad visi
jie sukaupė po 1 mlrd. JAV dolerių ar di-
desnį turtą. Rusijos politikai reiškė ne-
rimą dėl to, kad į sąrašą įtraukta visa
Rusijos vyriausybė.

Kompanijoms ar užsienio vyriau-
sybėms, kurios turėjo verslo reikalų su
„juodajame” sąraše esančiais Rusijos fi-
ziniais ar juridiniais asmenimis, buvo
nustatytas trijų mėnesių periodas pa-
sitraukti iš sandorių. Šis laikotarpis pra-
sidėjo spalio mėnesį, kai buvo paskelb-
tas sąrašas, ir baigėsi sausio 29 dieną. 

V. Putinas: dopingo bylą sukėlė „pusdurnis” 
Maskva (BNS) – Rusijos prezi-

dentas Vladimiras Putinas pareiškė,
kad buvęs Rusijos kovos su dopingu
agentūros (RUSADA) vadovas Grigo-
rijus Rodčenkovas yra „pusdurnis”,
kuriuo nebuvo galima pasitikėti.

Būtent G. Rodčenkovas atskleidė
daugiausia faktų apie valstybės kont-
roliuotą dopingo programą, dėl kurios
Tarptautinis olimpinis komitetas
diskvalifikavo Rusiją iš ateinantį mė-

nesį Pjongčange vyksiančios žiemos
olimpiados.

„Dabar pagavo tą pusdurnį G.
Rodčenkovą, ištempė jį ten (į Jungti-
nes Valstijas). Paklausykite, žmogus
turi problemų ir su įstatymu – užsi-
ėmė neteisėta veikla, jį reikia įkišti į
kalėjimą, bet vietoje to buvo pavesta
vadovauti Rusijos antidopingo labo-
ratorijai”, – sakė V. Putinas Maskvo-
je.

„Volkswagen“  skęsta naujame skandale
Wolfsburg/Vilnius (ELTA)  – Au-

tomobilių koncernas „Volkswagen” pa-
skelbė nuo pareigų nušalinantis pa-
grindinį kompanijos lobistą Thomas
Steg praėjusią savaitę pasirodžiusių
pranešimų apie „Volkswagen” para-
mą išmetamųjų dujų poveikio testams
su žmonėmis ir beždžionėmis. Tiria-
mieji gyvūnai ir žmonės turėjo kvė-
puoti išmetamosiomis dujomis, o po to
buvo stebimas jų poveikis.

Kompanija taip pat prisižadėjo vi-

siškai ištirti eksperimentus, kuriuos at-
liko dabar jau neegzistuojanti Europos
mokslinių aplinkos, sveikatos ir trans-
porto sektorių tyrimų grupė (EUGT).
Minėtoji grupė buvo įkurta „Volkswa-
gen”, „Daimler” ir BMW iniciatyva.

2014 m. atliktais tyrimais buvo
siekiama ginti dyzelinių variklių nau-
dojimą. Iki tol pasirodžiusiuose tyri-
muose buvo nustatyta, kad dyzelinių
automobilių išmetamosiose dujose ga-
lima aptikti kancerogeninių medžiagų. 

Lietuva pralaimėjo bylą prieš dizainerį R. Kalinkiną.
15 min.lt nuotr.

„Kremliaus sąraše” visa Rusijos vyriausybė ir oligarchai. 
RT.com nuotr.

Marcijonienė praėjusią savaitė sakė,
kad į gydymo įstaigą ji pristatyta dėl di-
delio vangumo ir silpnumo, o tai gali
būti neseniai persirgtos virusinės ligos
padariniai. Medikė tuomet aiškino, kad
vyresnio amžiaus žmonės sudėtingiau
pakelia ir paprastas peršalimo ligas.

A. Adamkienei kitą savaitę sueis
91-eri.
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Kaip taupyti telefono bateriją

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų sausio 30 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,80 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,65 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,65 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,14 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,59 €

Lietuvių startuoliu pasaulio ži-
niasklaidoje pristatomos bendrovės
„Prodeum”, vykdančios viešą savo
kriptovaliutos siūlymą (angl. initial
coin offering, ICO), interneto tinkla-
lapis netikėtai nustojo skelbti infor-
maciją apie ICO eigą.

Iš pradžių bendrovės tinklalapy-
je atsirado vienintelis žodis – „varpa”,
o dabar interneto svetainė „Pro-
deum.io” iš viso nebeprieinama lan-
kytojams, kaip ir projekto paskyros so-
cialiniuose tinkluose.

Kai kurie kriptovaliutų pasaulio
naujienų tinklalapiai pranešė, kad
„Prodeum” galimai buvo afera, kuria
tebuvo siekiama pavogti investuotojų
pinigus, tuo tarpu kitos svetainės
svarsto apie įsilaužimo į tinklapį ver-
siją.

„Prodeum” kūrėjai žadėjo sukur-
ti „blockchain” technologijos pagrin-

du veikiančią informacijos apie par-
duodamus vaisius duomenų bazę.

„Prodeum” ICO prasidėjo sausio
20 d. ir turėjo baigtis kovo 13 d., tačiau
dar sausio 28 dieną vartotojai paste-
bėjo, kad svetainė nebeveikia.

Šio ICO metu platformos plėtrai
buvo norima pritraukti iki 6 mln.  dol.
(2.000–5.000 „Ethereum” kriptovaliutos
vienetų).

Nėra aišku, kiek lėšų per „Pro-
deum” ICO buvo spėta pritraukti – nau-
jienų agentūra „Bloomberg” cituoja in-
terneto blogą, kuriame kalbama vis
apie pritrauktus vos 3.000 dol., tačiau
kituose tinklalapiuose kalbama ir apie
kelis milijonus dolerių galinčias siek-
ti sumas.

Tarp „Prodeum” iniciatorių buvo
minimi lietuviai: Darius Rugevičius,
Vytautas Kašėta ir Rokas Vedluga.                                

„Verslo žinios”

Davose vykstančio Pasaulio eko-
nomikos forumo (PEF) metu JAV iždo
sekretorius Steven Mnuchin teigė, kad
JAV yra atvira verslui ir pasidžiaugė
dolerio susilpnėjimu. 

Taip pat S. Mnuchin ragino vers-
lininkus investuoti JAV ir pažymėjo,
kad šalis nori pasiekti 3 proc. metinį
ekonomikos augimą.

„Akivaizdu, silpnesnis doleris
mums yra geras dalykas, kai kalbame
apie prekybą ir galimybes”, – teigė S.
Mnuchin, pridėjęs, kad JAV nesirūpi-
na dėl nukritusios valiutos vertės
trumpuoju laikotarpiu.

„Ilgesniu laikotarpiu, dolerio stip-
rumas bus JAV ekonomikos pajėgumo
atspindys”, – sakė jis.

S. Mnuchin taip pat pabrėžė, kad
šiemet į Davosą atvykusi JAV delega-
cija yra pati didžiausia šios konferen-
cijos istorijoje.

„Delegacijos Davose dydis parodo,
kokį darbą per pastaruosius metus
nudirbo Prezidentas Donald Trump”,
– teigė S. Mnuchin.

Po S. Mnuchin komentarų, doleris
pratęsė savo kritimą. Šiuo metu dole-
rio indeksas, skaičiuojantis valiutos
pajėgumą iš kitų didžiųjų pasaulio
valiutų sudaryto krepšelio atžvilgiu,
siekia 89,485 punkto. Šiomis dienomis
dolerio indeksas pirmą kartą per pa-
staruosius trejus metus krito žemiau
90 punktų ribos.

ELTA 

Silpnesnis doleris – gera žinia 

Lietuvos mėsos perdirbėjų pro-
dukcija gabenama į Lenkiją, kurioje ją
perka čia atvykstantys lietuviai – dėl
skirtingų mokesčių ir energijos są-
naudų ji užsienyje daug pigesnė, rašo
„Lietuvos rytas”. 

Maždaug prieš pusmetį Suval-
kuose atidarę savo gaminių parduo-
tuvę bendrovės „Krekenavos agrofir-
ma” vadovai tokių gerų rezultatų ne-
sitikėjo – maždaug 80 proc. pirkėjų
buvo lietuviai.

„Sausio viduryje savo parduotuvę
perkėlėme į kitas patalpas, arčiau lie-
tuvių mėgstamo „Kaufland”. Nors tai
nėra pigiausias Lenkijoje tinklas, jame

yra tam tikrų prekių, kurias mūsų ša-
lies žmonės noriai perka. Tuo pat
metu užsuka ir į mūsų parduotuvę, –
dienraščiui kalbėjo „Krekenavos ag-
rofirmos” vadovas Linas Grikšas, pa-
sak kurio, į Suvalkus pastaruoju metu
kas savaitę gabenama maždaug po 2 to-
nas mėsos gaminių, jų asortimentas
yra toks pat kaip ir Lietuvoje, tačiau jų
kainos kaimynystėje maždaug 35 proc.
mažesnės.

Anot jo, šiuo metu Lenkijai ten-
kanti įmonės mėsos gaminių ekspor-
to dalis sudaro apie 1 proc.

BNS

Lietuvišką mėsą pigiau pirkti Lenkijoje 

Austrijos sostinėje Vienoje
vykstančioje didžiausioje Vidu-
rio ir Rytų Europos regiono kon-
ferencijoje finansų ministras Vi-
lius Šapoka Europos šalių eko-
nomikos lyderiams pristatė Lie-
tuvos siekį tapti Fintech centru
regione bei geresnių sąlygų vers-
lui sukūrimą inicijavus bendrą
trijų Baltijos šalių kapitalo rin-
ką. 

Kalbėdamas su nepriklauso-
mu finansų konsultantu Richard
Kemmish ministras pabrėžė Lie-
tuvos potencialą panaudoti savo
turimą modernią infrastruktūrą, tei-
sinę bazę ir puikius savo srities spe-
cialistus Fintech ekosistemos plėtrai
šalyje. 

Lietuva Fintech patraukli dėl savo
lanksčios reguliavimo sistemos ir vie-

no greičiausių licencijavimo procesų
tarp ES valstybių. Technologijos ska-
tina evoliuciją finansų srityje ir leidžia
įmonėms veikti efektyviau nei bet
kada anksčiau.

ELTA

Lietuva taps Fintech centru regione

Pasaulio žiniasklaida apie lietuvių startuolį

Nereikės drebėti dėl išsikrovusios telefono
baterijos, jeigu ji taupoma. Delfi.lt nuotr.

Ministras V. Šapoka mato Lietuvą Fintech regio-
no centru.                                                 Alfa.lt nuotr. 

Egzistuoja nemažai gudrybių, kurias
žinant, telefono bateriją galima pa-
tausoti ir priversti išlikti gyvybinga ilgiau
nei vieną dieną.  

Svarbūs du veiksniai

„Huawei“ Baltijos šalių vartotojų
verslo grupės vadovas Yanfei teigia,
kad telefono baterijos gyvybingumas
priklauso nuo dviejų veiksnių: kaip in-
tensyviai naudojamės įrenginiu ir kaip
juo rūpinomės iki šiol.

„Kuo daugiau operacijų atlieka
telefonas, tuo greičiau jis išsikrauna.
Visai kaip ir žmogus, kuris po inten-
syvaus fizinio krūvio greitai pavargs-
ta. Taip pat svarbu atsiminti elemen-
tarų fizikos dėsnį, kad kiekvienas
veiksmas turi atoveiksmį – jei telefono
baterija bėgant laikui tinkamai nesi-
rūpinote, jos tarnavimo laikas bus
trumpesnis“, – kalba Yanfei.

Jis pripažįsta, kad šiuolaikinės li-
čio jonų baterijos yra ganėtinai pa-
žengusios į priekį, tačiau po ilgo nau-
dojimo bei pernelyg dažno krovimo
jos taip pat gali prarasti savo darbines
savybes.

„Senesnės baterijos iš tiesų buvo
jautrios įkrovimų ir iškrovimų cik-
lams, tačiau tai jau praeitis. Visgi,
šiuolaikinės baterijos taip pat nėra
amžinos, todėl jas prižiūrėti reikia ap-
galvotai ir, nesant reikalui, įkroviklio
į elektros lizdą geriau nekišti“, – pata-
ria ekspertas.

5 patarimai, galintys išgelbėti
visą dieną

Jei jau nutiko taip, kad telefono
įkroviklio nėra šalia ar teks kurį laiką
išgyventi be elektros, „Huawei“ turi ke-
letą patarimų, galinčių išgelbėti kriti-
niu momentu, ar tiesiog leisiančių pa-
justi laisvę nuo kasdienio įkroviklio
naudojimo.

1. Sumaniai naudokite programė-
les. Vienu metu atidaryta daugybė
programėlių – puikiai visiems žinomas
scenarijus: „Facebook“, „Instagram“,
„YouTube“, žinučių rašymas, kamera...
Visos šios programėlės, reikia ar ne-
reikia, kartais būna įjungtos ir, žinoma,
naudoja jūsų įrenginio bateriją. Todėl
patartina konkrečiu metu naudoti tik
tas programėles, kurios iš tiesų reika-
lingos. Panaši situacija galioja ir „Blue-
tooth“, vietos nustatymo GPS funkcijai
ar internetui – jei šių dalykų nenau-
dojate, juos derėtų tiesiog išjungti. Sa-
vaime suprantama, derėtų nuspręsti, ar
išjungtų programėlių netrukus jums
vėl neprireiks, kadangi bereikalingas
jų aktyvavimas bei deaktyvavimas taip
pat naudoja energiją.

2. Pasirinkite ekrano ryškumą.
Šiuolaikiniai telefonų gamintojai sten-
giasi kurti tokius įrenginius, kurių

kuo didesnę priekinę dalį užimtų ek-
ranas. Šiandien jau nieko nestebina tai,
kad ekranas užima 80–90 procentų
viso telefono. Visgi, dideli ir ryškūs ek-
ranai – baterijos žudikai. Būtent ek-
ranas yra vienas iš daugiausiai ener-
gijos reikalaujančių atributų, todėl,
nesant būtinybei, ekrano ryškumą de-
rėtų sumažinti, kad jis naudotų kuo
mažiau energijos. Nors daugelis tele-
fonų ir turi automatinį ekrano ryšku-
mo režimą, jis ne visada veikia efek-
tyviai, todėl geriausia jį valdyti ran-
kiniu būdu.

3. Sutrumpinkite aktyvaus ekrano
režimą. Kartais mūsų telefono ekranas,
intensyviai siurbiantis energiją, būna
aktyvus be jokios priežasties. Natūra-
lu, jog po tam tikro laiko, kai telefonas
nenaudojamas, jis pritems ir išsijungs,
bet tai gali įvykti ir po 30 sekundžių ar
minutės. Net ir toks santykinai neilgas
aktyvaus ekrano budėjimo laikas ba-
terijai kartais gali būti kritinis. Reko-
menduojama nustatyti kuo mažesnį ak-
tyvaus ekrano režimo laiką.

4. Venkite nereikalingų veiksmų.
Informacijos paieška telefone ar in-
ternete gali užtrukti ne tik dėl to, kad
jūs iš tiesų kažko nerandate, bet ir to-
dėl, kad tiesiog nesugebate to pamaty-
ti, nors reikalinga informacija ar do-
kumentas yra prieš jūsų akis. Todėl var-
totojams rekomenduojama naudotis
paieškos sistemomis ir jas sukonkre-
tinti iki minimumo, o ne bandyti pa-
iešką atlikti rankiniu būdu, klaidžiojant
po visą telefoną ar skirtingus interne-
to puslapius. Itin dažnai tokie veiksmai
gali tapti tikromis energijos suvartoji-
mo bombomis telefono baterijai.

5. Kritiniu momentu – taupymo re-
žimas. Didžioji telefonų dalis turi in-
tegruotą energijos taupymo režimą. Jį
aktyvavus išjungiamos labiausiai ener-
giją eikvojančias funkcijos, o fone lie-
ka veikti tik esminiai atributai – skam-
binimo ir žinučių rašymo funkcijos.
Gamintojai tikina, kad kritiniu mo-
mentu aktyvavus energijos taupymo
režimą, išsikraunanti baterija gali iš-
likti gyvybinga net parą laiko. Dar
kardinalesnis sprendimas – „skrydžio
režimas“, kuris išjungs absoliučiai vi-
sas funkcijas iki tol, kol jų vėl nepri-
reiks.

Ekonomika.lt
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LIETUVIŲ FOnDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2017 m. 

birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, 
lapkričio  ir gruodžio mėn.   

Lietuvių Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, 
LF kapitalas padidėjo 82,052 dol.! 

Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių Fondą.
Mūsų tauta – mūsų ateitis. 

LF Vadovybė

$10 Barauskas Rymantė Teresė, CA ($510); Eidukytė Oreta, IL ($410); Levinski Helen, IL
($10); Ramanauskas Vito, IL ($10).

$15 Dimas Stefa, NY ($1,015).
$20 Brandt Sumie, IL (20); Carney Marianne, IL ($20); Ferguson Shirley, MO (20); Gie-

draitienė Aniceta, OH ($240); Gregowicz Andrew, IL ($20); Gruodis Algirdas, NC ($365);
Junkins Neringa, MO ($20); Kaufmann Jean, IL ($20); Laukaitis Alyson, NY ($20); 
McNeill Dwayne ir Kay, IL ($20); Mikelionis Raymond, CA ($140); Mikulait Family, IL
($20); Roehrkasse Helene ir Richard, IL ($20); Rogers Dana, FL ($240); Šalčiūnas Je-
ronimas, Lietuva ($590).

$25 Alksninis Algirdas, FL ($100); Bozsa Nancy, IL ($25); Brady Pat ir Kathy, IL ($25); Bud-
rytė Dovilė, GA ($175); Cartwright Eileen, IL ($25); Cich Estelle, IL ($25); Flynn Lua-
na ir Jerry, IL ($25); Grigaitis Dalia, CA ($135); Kambrink Orville, IL ($25); Kassly Eli-
zabeth, IL ($25); Koester Dalė ir Connie, IL ($25); Lasky Danutė ir John, IL ($25); Laun-
hardt Norman ir June, IL ($25); Masterson Allan ir Margaret, IL ($25); Morkevičiūtė
Lydon Rasa, MA ($565); Obelenis Stasė, OH ($450); Paškevičius Henrikas ir Marija, IL;
Pieniezny Chester ir Danutė, NY ($200); Ringering Anthony ir Mary, IL ($25); Ross Jo-
sephine, IL ($25); Vaitkus Marija, IL ($13,456); Weather Charles, IL ($25).

$27 Lintakas Aras, IL ($1,054).
$30 Kondratas Victor, NY ($315); Railaitė Neringa, CA ($1,790).
$35 Šlepetys Ričardas, NJ ($400); Žemaitis Joyce Lorraine, CA ($160).
$45 Rudaitis Teodoras ir Ritonė, IL ($1,760).
$50 Aidis Ramutė, MD ($1,300); Armonas Dalia, OH ($350); Curtin Lucille, MO ($50); End-

rijaitis Herb ir Reba, IL ($50); Frank Cindy ir Dorris, IL ($50); Graužinis Vytautas, IL
($1,350); Klein Gražina, NM ($250); Kudirka Aldona, CA ($400); Landsbergienė Tere-
sė, MD ($950); Laucius Henrikas ir Ilona, MI ($1,705); Lithuanian Hall Association, INC.,
MD ($750); Lorton Mary Beth, ($100); Martin Anna, MO ($50); Marvich Walter ir Ant-
oinette, IL ($50); Menciūnas Angelica, NY ($350); Mori Vilia, NH ($50); Moritis Kath-
leen, WA ($375); Mueller Bill ir Joyce Mary Sue, IL ($50); Nicely Douglas ir Victoria,
IL ($50); Phillips Family, IL ($50); Sušinskas Kęstutis ir Rūta, IL ($490); Symanski Jo-
seph ir Mary, IL ($50); Trumpjonas Danutė, IL ($780); Zableckas Romualdas, CO ($300);
Zavitsky Joan, MO ($50).

$55 Gayauskas Rimas, CA ($705).
$60 Kaunelis Saulius ir Diane, MI ($535).
$70 Barzdukas Arvydas ir Daiva, VA ($2,850); Razma Antanas Jr., IL ($4,940).
$73 Anonimas, ($895).
$75 Andriukaitis Paul Bernardas, PA ($275); Ilginytė Danguolė, IL ($750); Marchertas Al-

girdas ir Raminta, IL ($1,110).
$100 Astrauskas Ramūnas, Germany ($510); Audick Daniel, CA ($700); Bačkaitis Stasys, VA

($400); Bagočiūnaitė Daiva, CA ($200); Baipšys Rimvyda, CA ($750); Balsevičius Vir-
gitas, IL ($100); Baranauskas Arūnas ir Reda, IL ($100); Bartuška Raimonda, FL ($590);
Bernotas Dalia, MA ($300); Bieliauskas Mindaugas ir Vida, IL ($535); Blekys Irene ir
Johnson Allan, WA ($425); Buivys Daina, MD ($2,100); Čeponytė Balis Jurgita, PA ($300);
Černevičiūtė Ieva, IL ($500); Černius Rimas, IL ($4,700); Čuplinskas Nerija, IL ($100);
Čyvas Matas ir Vaiva, IL ($400); Dabšys Vitas ir Tadas, CA ($520); Daugirdas Šarūnas,
IL ($220); Daugvilaitė Čechanavičius Rita, IL ($2,030); Didžiulis Jurgis, Lietuva 
($100); Dilytė Ieva, IL ($200); Draugelis Arūnas ir Irena, IL ($5,030); Draugelis Danie-
la, VA ($100); Dulaitis Aldona, FL ($1,200); Gečas McCarthy Irena, NY ($2,000); Gilvy-
dis Antanas ir Vida, IL ($1,650); Hamm Sakalytė Jurgita, PA ($810); Howes Spiro Dean-
na, DC ($100); Jakubauskas Romas ir Teresė, MA ($1,000); Jasas Bujalski Birutė, IL 
($500); Jatulis Viltis, CA ($500); JAV LB Švietimo taryba, NJ ($1,750); JAV Lietuvių Ben-
druomenė, MO ($100); Jesaitis Algirdas, MT ($320); Kairys Kristina, GA ($200); Kau-
nas Gražina, WI ($1,800); Kilienė Laima, IL ($200); Kirvelaitis Vytenis, IL ($2,500); Ki-
sielius Rita, IL ($20,750); Kligys Ramunė, VA ($200); Klopmeyer Patricia ir Ronald, IL
($100); Kraynak Kevin, ($100); Kučiauskas Valdonė ir Hargadon Edward, MD ($300); 
Kunickas Žilvinas, IL ($100); Laniauskas Marius ir Eglė, OH ($2,100); Laukaitis Juo-
zas, MD ($1,400); Laužonytė Eglė, IL ($100); Maciūnas Vytas, NJ ($250); Mazur Mark,
CA ($100); Meilytė Alina, IL ($100); Michota Bud ir Diana, MO ($100); Mičiudas Alek-
sandras Artūras, Argentina ($400); Miglinas Genė, IL ($200); Mingėla Šarūnas ir Re-
gina, MI ($325); Misiūnas Tomas, IL ($100); Muliolis Algirdas ir Amanda, OH ($2,450);
Newman Milda, NY ($220); Newsom Marija, CA ($600); Paliulionis Jurgis, IL ($400); Pet-
roliūnas Laima ir Thomas, IL ($1,450); Petrulis Algis, MI ($700); Petrulis Mindaugas,
CA ($350); Ploplys Saulius, IL ($1,120); Polikaitis Alda, IL ($100); Polikaitis Antanas ir
Dalilė, CA ($2,965); Puškorius Marytė, OH ($2,950); Radzevičienė  Snieguolė, IN ($1,900);
Raguckas Vincent, MI ($500); Raslavičius Jolanta, IL ($100); Raslavičius Linas, CA ($100);
Raulinaitis Julius ir Irena, CA ($1,800); Rušėnas Audrius ir Rita, IL ($1,800); Saib Ra-
minta, IL ($100); Šarakauskaitė Rūta, MD ($100); Setcavage James ir Dorothy, PA ($1,200);
Šimkus Arūnas, MA ($250); Sinkus Raminta, IL ($3,650); Smidt Lina, FL ($300); Smith
Gražina, IL ($100); Stambaugh Roberta, CO ($300); Stankevičienė Ina, IL ($200); Sta-
siukevičius Aldona, FL ($1,210); Sutkus Ada, IN ($5,785); Thon Ruth, PA ($300); Uckuronis
Dmitrijus, MD ($100); Urbaitis Vincas ir Teresė, OH ($800); Variakojis Jonas ir Gita-
na, IL ($250); Vaškas Albin, WA ($400); Vekteris Teresė, PA ($200); Žalpys Kantas, WA
($100); Zaparackas Žibutė, IL ($975); Žiedonis Valdonė, OH ($800); Zikas Dalia, MA ($150).

$105 Adamick Andrew & STAR corporation, IL ($105).
$110 Šaulys Dalia, IL ($4,250).
$125 Howes Laucka Isabelle, MD ($1,125).
$150 Dixon Walter ir Margaret, MA ($250); Smidtas Renaldas, FL ($150).
$175 Svera Jonas ir Birutė, MI ($1,775); Tallat-Kelpša Aušra, IL ($1,300).
$200 Baltušis Laima, CA ($300); Dinsmonas Žydrūnas ir Reda, IL ($770); Dysas Raymond,

OH ($500); Jatulis Mindaugas, NY ($3,300); Kriaučiūnas Romualdas, MI ($5,250); La-
patinskas Vytautas, WA ($5,200); Lietuvos Respublikos ambasada JAV, DC ($200); Ma-
žosios Lietuvos lietuvių draugija, IL ($1,400); Mikuckis Algis ir Vaida, CA ($4,700); Pet-
roliūnas Viktoras, IL ($730); Polikaitis Darius ir Lidija, IL ($1,050); Polikaitis Juozas
ir Irena, IL ($900); Rukienė Nijolė, IL ($1,450); Tamkutonis Gerald, IL ($3,200); Totoraitis
Antanas, MT ($1,025); Udrys Gytis, MI ($400); Udrys Narimantas ir Janina, MI 
($2,075).

$240 Žlioba Aras ir Lina, IL ($1,740).
$250 Brooks Kara ir Bob, CT ($250); Charchian Arthur ir Rena, CA ($250).
$280 Kazlauskas Daiva, PA ($1,040).
$300 Brazdžionis Algis, CT ($2,600); JAV LB Centrinė New Jersey apylinkė, NJ ($750); Kaz-

lauskas Kazys ir Teresė, IL ($2,338); Kubiliūtė Ramunė, IL ($515); Sirgėdas Vitas, MI
($1,000).

$400 Sabaliūnas Darius, OH ($1,350); Žlioba Laima, IL ($2,700).
$500 Dėdinas Vilia ir Gair Chris, IL ($5,500); Dzenkaitis Bronė, CA ($4,825); Germanas Ju-

ris, MD ($2,500); Ječius Kęstutis ir Dalia, IL ($5,940); Kungys Arnoldas, CA ($500); Lem-
bertas Vitalis ir Nijolė, CA ($4,360); Materas Juozas, CA ($4,100); Raišys Vidmantas, 
WA ($12,850); Ratkelis Algis ir Danguolė, CA ($3,300); Scroggins Lina ir Stevent, AR 
($500); Tallat-Kelpša Dalia, IL ($3,175); Vainorius Enrikas, NC ($1,000).

$557 Vizgirda Raymond, FL ($1,985).
$700 Kuolas Almis ir Danguolė, CA ($13,200).
$800 Artman James ir Michelle, NC ($1,650).
$1,000 Reginienė Jadvyga, NY ($1,000) TESTAMENTINIS PALIKIMAS.
$2,000 Avižonis Petras ir Liuda, UT ($3,350); The Oak Tree Philantropic Foundation, CA.
$2,500 Vaišnys Gintaras, IL ($7,000).
$3,000 Kriaučiūnas Marius ir Mary, IL ($13,950); Sakadolskis Emilija, Lietuva (13,000).
$3,500 Karaška Maksiminas, VA ($13,000).
$4,000 Januta Donatas, CA ($24,600).
$5,000 Prezidentas Adamkus Valdas ir Alma, Lietuva  ($5,300); Jaselskis Bronius, IL 

($5,250); Liautaud Gražina, IL ($34,500); Vitkus Gintautas ir Ramunė, CA ($77,000).
$8,000 Jakas Dalia, PA ($35,357).
$10,000 Viskanta Romas ir Birutė, IN ($70,650).

(Skliausteliuose — iš viso įnešta į LF į asmeninę narystę)

Sveikiname naujus LF narius ir kandidatus:

Alksninis Algirdas (FL); Balsevičius Virgitas (IL); Baranauskas Arūnas ir Reda (IL);
Charchian Arthur ir Rena (CA); Čuplinskas Nerija (IL); Didžiulis Jurgis (Lietuva);

Draugelis Daniela (VA); Howes Spiro Deanna (DC); Kunickas Žilvinas (IL);
Laukaitis Alyson (NY); Laužonytė Eglė (IL); Lietuvos Respublikos ambasada JAV (DC);

Mazur Mark (CA); Meilytė Alina (IL); Misiūnas Tomas (IL); Mori Vilia (NH);
Polikaitis Alda (IL); Scroggins Lina ir Stevent (AR); Smidt Lina (FL);

Smidtas Renaldas FL); Uckuronis Dmitrijus (MD); Žalpys Kantas (WA); Zikas Dalia (MA);
Andriukaitis Paul Bernardas (PA) tapo LF kandidatu ir įrašė LF nariais kandidatais:

Kristiną Andriukaitis ir Steven Andriukaitis;
Vida ir Mindaugas Bieliauskai (IL) Kalėdų proga padovanojo LF narystę 

krikšto dukrai Simonai Baltrušaitis;
Žydrūnas ir Reda Dinsmonai (IL) pirmojo gimtadienio proga padovanojo LF narystę 

krikšto sūnui Enrik Phillips; 
Čyvas Matas ir Vaiva (IL) įrašė LF nare savo dukrą Alena Čyvas;
Kubiliūte Ramunė (IL) padovanojo LF narystę savo giminaičiams: 

Gintarei Daulytei, Aleksui Kubiliui ir Lukui Kubiliui; 
Polikaitis Juozas ir Irena (IL) padovanojo LF narystę anūkei Gajai Polikaitytei;

Sabaliūnas Darius (OH) įrašė LF nariais sūnų Kostą Sabaliūną ir dukrą Danielę Sabaliūnaitę;  
Šarakauskaitė Rūta (MD) padovanojo LF narystę Joriui Grintaliui;

Stankevičienė Ina (IL) Kalėdų proga padovanojo LF narystę dukrai Laurai  Stankevičiūtei.

Atminimo įnašais pagerbti ir įamžinti Lietuvių Fonde:

a. a. Jaunutis Burbulis, MD (aukojo: Lithuanian Hall Association, INC., MD)
a. a. Davetas Dulaitis (aukojo: Dulaitis Aldona, FL)
a. a. Zigmas Grybinas, IL (aukojo: Adamick Andrew & STAR corporation, IL; Bozsa Nancy,
IL; Brady Pat ir Kathy, IL; Brandt Sumie, IL; Carney Marianne, IL; Cartwright Eileen, IL; 
Cich Estelle, IL; Curtin Lucille, MO; Endrijaitis Herb ir Reba, IL; Ferguson Shirley, MO; 
Flynn Luana ir Jerry, IL; Frank Cindy ir Dorris, IL; Gregowicz Andrew, IL; JAV Lietuvių Ben-
druomenė, MO ; Junkins Neringa, MO; Kambrink Orville, IL; Kassly Elizabeth, IL; 
Kaufmann Jean, IL; Klopmeyer Patricia ir Ronald, IL; Koester Dale ir Connie, IL; 
Kraynak Kevin; Lasky Danutė ir John, IL; Launhardt Norman ir June, IL; Levinski Helen, IL;
Lorton Mary Beth; Martin Anna, MO; Marvich Walter ir Antoinette, IL; 
Masterson Allan ir Margaret, IL; McNeill Dwayne ir Kay, IL; Michota Bud ir Diana, MO;
Mikulait Family, IL; Mueller Bill ir Joyce Mary Sue, IL; Nicely Douglas ir Victoria, IL; 
Ringering Anthony ir Mary, IL; Roehrkasse Helene ir Richard, IL; Ross Josephine, IL; 
Smith Gražina, IL; Symanski Joseph ir Mary, IL; Vaitkus Marija, IL; Weather Charles, IL;
Zavitsky Joan, MO.
a. a. Paulius ir Joana Ivaška (aukojo: Landsbergienė Teresė, MD)
a. a. Adomas P. Jasas (aukojo: Jasas Bujalski Birutė, IL) 
a. a. Mindaugas Klygis, IL (aukojo: Žlioba Laima, IL; Žlioba Aras ir Lina, IL)
a. a. Juzefa Krokys (aukojo: Brooks Kara ir Bob, CT)
a. a. Vytautas Paulius, FL (aukojo: Kungys Arnoldas, CA; Rogers Dana, FL)
a. a. Jonas Ulėnas (aukojo: Bartuška Raimonda, FL)

Prezidentas Valdas ir Alma Adamkai (Lietuva) papildė 
Prezidento Valdo ir ponios Almos Adamkų stipendijų fondą

Rita Kisielius (IL) papildė Stasio ir Elenos Barų stipendijų fondą
Rita Daugvilaitė Čechanavičius (IL) papildė Jurgio Daugvilos atminimo fondą

Jakas Dalia (PA) papildė Rimvydo Jako fondą
Bronius Jaselskis (IL) papildė Telšių Žemaitės gimnazijos

dr. Broniaus Jaselskio stipendijų fondą
The Oak Tree Philantropic Foundation, CA (prezidentė Dana Maciūnas Mockus)

papildė Dieviško kryžiaus fondą I
Saulius Ploplys (IL) papildė Ramutės Plioplys atminimo fondą

Jolanta Raslavičius (IL) papildė Raslavičių šeimos fondą
Raslavičius Linas (CA) papildė Raslavičių šeimos fondą

Raminta Saib (IL) papildė Raslavičių šeimos fondą
Emilija Sakadolskis (Lietuva) papildė Romo Sakadolskio atminimo fondą

Gintautas ir Ramunė Vitkai (CA) papildė Gintauto ir Ramunės Vitkų fondą

• Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
• Pažymėkite svarbias progas LF įnašais - gimimus, krikštynas, 

gimtadienius, mokslo baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
• Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
• Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

Mokėti galima kreditine kortele

LIETUVIŲ FOnDAS – LITHUAnIAn FOUnDATIOn, InC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION

Fed. ID# 36-6118312
14911 127TH ST., LEMONT, IL 60439, USA

Tel. 630-257-1616 – admin@lithfund.org – www.lithuanianfoundation.org
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Kalakuto krūtinėlė su žolelėmis

Reikės:
kalakuto krūtinėlės filė (be odos ir
be kaulo)
pluoštelio petražolių
pluoštelio kalendros (cilantro)
pluoštelio peletrūno 
pluoštelio mėtų
1 česnako skiltelės, supjaustytos
griežinėliais
1 citrinos nutarkuotos žievelės
3–4 šaukštų alyvuogių aliejaus
1 šaukšto grūdėtų garstyčių
druskos, šviežiai maltų pipirų
pusės puodelio vištienos sultinio
arba sauso baltojo vyno

Prieskoninius žalumynus, aliejų,
citrinos žievelę, garstyčias, druską ir
pipirus sumaišyti elektriniame trin-
tuve – gausis tiršta žalios spalvos ko-
šelė.

Kalakuto krūtinėlę nuplauti, nu-
sausinti, peiliu padaryti įpjovas ir į jas
prikaišioti česnako griežinėlių. Mėsą
įtrinti žolelių padažu, įdėti į uždarą
indą ir palaikyti šaldytuve pusdienį
arba visą parą. 

Prieš kepant orkaitę įkaitinti iki
200 C (390 F).

Krūtinėlę dėti į kepimo rankovę,
įpilti truputį sultinio arba vyno ir ge-
rai užspausti rankovės galus. Kepti
apie 50 minučių. Ištraukus iš orkaitės
perkirpti rankovės viršų ir dar kepti
grilio režimu, kad mėsa apskrustų.

Juodos duonos ir bruknių 
uogienės desertas

Reikės:
2 puodelių juodos ruginės duonos
džiūvėsėlių, sutrintų į miltus
1 puodelio bruknių uogienės
1 arb. šaukštelio cinamono
3 šaukštų cukraus
1 puodelio riebios (plakamos) grie-
tinėlės 
žiupsnelio vanilinio cukraus

Sutrintus džiūvėsėlius sumaišyti
su cinamonu ir 1 šaukštu cukraus.
Grietinėlę su likusiais 2 šaukštais
cukraus ir žiupsneliu vanilinio cuk-
raus išplakti iki standumo.

Į gražius indelius ar taures sluoks-
niais dėti duonos trupinius, uogienę,
plaktą grietinėlę.

Viršutinis sluoksnis turi būti grie-
tinėlės. Patiekti pabarsčius duonos
trupiniais.

Labai lietuviškas skanėstas – iš-
bandykite!

Jūsų Indrė

Norite sultingos, minkštos, kvapios kalakutienos?

Išbandykite šį nesudėtingą receptą, kuris nieka-

da jūsų nepaves.

MANO  VIRTUVĖ

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

Chirurgai akiŲ ligoS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

DanTŲ gyDyToJai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

Lietuvos šimtmečiui – laivas iš sniego

Colorado valstijoje veikia sniego skulptūrų paroda, kurioje dalyvauja ir Lie-
tuvos menininkų komanda: Kęstutis Lanauskas, Mindaugas Jurėnas, Ar-
tūras Burneika ir Tomas Petreikis. Menininkai iš Lietuvos sukūrė simbo-

lišką skulptūrą Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti – per bangas besiver-
žiantį popierinį laivelį, ant kurio užrašyta „Lithuania”. Užrašas – lyg atsitiktinis,
nes sniego laivas tarsi išlankstytas iš laikraščio. Tai savotiškas priminimas JAV
ir pasauliui, kad mūsų šalis šiemet švenčia 100 metų valstybės atkūrimo jubi-
liejų. Kūrinys vadinasi „Navigare necesse est”. Tai jūrininkų mėgstamas loty-
niškas posakis – plaukimas yra būtinas. Šis posakis paprastai turi ir antrą dalį,
kurios jūrininkai nemini – „vivere non est necesse”. Tai reiškia – gyventi nėra
būtina. Šį kūrinį autoriai apibūdina: „Kiekvienas gimėme duotoje istorinėje rea-
lybėje, valdomoje tam tikrų normų ir vertybių, ir priimame šią realybę kaip sa-
vaime suprantamą. Nebijokite ir leiskite popieriaus laiveliams, išlankstytiems
jūsų vaikų, išdrįsti atrasti pasaulio vandenynus, naujas jūras, žemes, kelius, žo-
dynus ir horizontus. Vieną dieną jie neišvengiamai grįš ir nuves į vietas, kurių
nedrįsome pasiekti”. 15min. info ir nuotr.

Tapkite istorinio įvykio dalimi!
Šiandien, vasario 1 d. tiesiogiai per DELFI ir LRT transliuojamoje ,,Didžiojoje idėjų ir

pokyčių konferencijoje” pirmą kartą bus paskelbtos trys svarbiausiomis ekspertų ir
visuomenės pripažintos idėjos, kurias įgyvendinus būtų paskatintas proveržis Lie-

tuvoje. Konferencijoje didelis dėmesys skiriamas ir kitų šalių sėkmės istorijoms pristaty-
ti: tarptautiniai aukščiausio lygio pranešėjai papasakos, kaip įgyvendintos drąsios idėjos
švietime, gynyboje, mokesčių sistemoje ir kitose srityse paveikė dabar sėkmingų šalių rai-
dą. Suomijos švietimo, Izraelio diasporos ir kitų šalių reformų įgyvendinimo pavyzdžiais
bus siekiama įkvėpti progresyvią tūkstantinę konferencijos auditoriją. Konferenciją mo-
deruos žurnalistas Edmundas Jakilaitis.

Viename iš daugelio intriguojančių konferencijos pranešimų, kurį moderuos žurna-
listas Andrius Tapinas, bus ieškoma atsakymo, kodėl lietuviai užprogramuoti būti sėkmingais.
Pranešimo dalyviai – Nepriklausomos Lietuvos Valstybės atkūrimo akto signataras pro-
fesorius Vytautas Landsbergis, Vilniaus universiteto profesorius, istorikas Alfredas Bumb-
lauskas, Lietuvos studentų komanda, pasaulio sintetinės biologijos konkurso nugalėto-
ja „Vilnius-Lithuania iGem” ir Dakaro ralio lenktynininkai, „Craft Bearings” komanda Da-
rius Vaičiulis ir Antanas Juknevičius.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius kalbės aktualia tema apie dvi-
gubos pilietybės įteisinimo galimybes. Jo pasisakymas – 2:40 val. p. p. Lietuvos laiku

,,Draugo” info



12 DRAUGAS2018 VASARIO 1, KETVIRTADIENIS

� Mažosios Lietuvos fondas ir draugija ma-
loniai kviečia visus į tradicinį Užgavėnių šiu-
pinį, kuris vyks vasario 10 d., šeštadienį, 6 val.
v. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus ,,Gin-
taro” salėje (6500 S. Pulaski Rd.). Vietas už-
sisakyti galite tel. 630-969-1316 (Ramūnas
Buntinas).  

�  Vasario 11 d., sekmadienį, lietuvių evan-
gelikų liuteronų Tėviškės parapijoje bus šven-
čiamas Lietuvos valstybingumo atkūrimo ju-
biliejus. Pamaldų pradžia – 11:30 val. r. Gar-
bės svečias ir prelegentas – LR generalinis kon-
sulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. Pietums
– cepelinai. Muzika, dainos ir pabendravimas.
Adresas: 5129 Wolf Rd., Western Springs, IL
60558.

�  Vasario 11 d., sekmadienį, po 11 val. r.
šv. Mišių ,,Sielos” galerijoje Pasaulio lietuvių
centre Lemonte įvyks knygos ,,Pieno ežeras.
Tukanų mitas” pristatymas. Tiesioginėje trans-
liacijoje per ,,Skype” renginyje dalyvaus kny-
gos vertėjas ir sudarytojas t. Antanas Saulai-
tis SJ. 

� Vasario 11 d., sekmadienį, po šv. Mišių Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos
salėje vyks JAV Lietuvių Bendruomenės Brigh-

ton Parko apylinkės metinis susirinkimas.
Kviečiame dalyvauti. 

� Vasario 25 d., sekmadienį, 10 val. r. Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo baž-
nyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL
60632) švęsime auksinį atkurtos Lietuvos vals-
tybės jubiliejų. Eucharistijos šventimą atnašaus
kun. Gediminas Keršys. Po šv. Mišių parapi-
jos salėje JAV Lietuvių Bendruomenės Brigh-
ton Parko apylinkės valdyba rengia minėjimą.
Prelegentas dr. Robertas Vitas kalbės tema ,,Iš-
eivijos mokslinis gyvenimas”. Meninę programą
atliks šokių grupė ,,Suktinis”. Bus Lietuvos gim-
tadienio tortas ir kavutė. Programa ir vaišės –
nemokamos. Maloniai kviečiame visus daly-
vauti. 

�  Balandžio 28 d., šeštadienį, Pasaulio lie-
tuvių centre (14911 127 St., Lemont, IL
60439) vyks 55-asis metinis Lietuvių Fondo
narių suvažiavimas. Suvažiavimo metu vyks
rinkimai į LF tarybą ir į Kontrolės komitetą. Tre-
jų metų kadencijai renkami 5 (penki) LF ta-
rybos nariai, vienerių metų laikotarpiui –  3
(trys) Kontrolės komiteto nariai. Kandidatus į
LF tarybą ir Kontrolės komitetą galite siūlyti iki
vasario 15 d. Daugiau informacijos – www.lie-
tuviufondas.org

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS
IR

APLINK MUS

www.draugas.org

plauk laiveli... 
              

  pasaulio lietuviu centre
     14911 127th street

     lemont, il. 60439
             (didzioji sale, prie “ziburelio”)

kvieciame 
visu 

kartu 
ziburiukus

35-tas jubiliejinis 
montessori “ziburelio” 
gimtadienis

plauk...

kovo 10, 2018
6:00 v.v

kaina:

$60

rezervacijos:

vakariene / uzkandziai
kokteiliai

aukcionas / loterija
sokiai ir linksmybes

programoje:

vaikas laivelyje - tai as
pradedu savo gyvenimo
kelione...
tad, stovekite salia 
manes ir stebekite, 
padekite man taip, 
kad galeciau pats 
vairuoti savo laiveli...
bukite kaip svyturiai!
bukite kaip dideli laivai!
tada as tikrai laimingai
pats - surasiu savo
uosta...

aprangos kodas:
jureiviska 

,

,

,

,

,
,

,

ievai (609) 271-7987
“zibureliui” (630) 257-8891

Kur ir kaip JAV Rytų pakrantėje švęsti 

Lietuvos Nepriklausomybės dienos šventę

Adomo Galdiko retrospektyvinė paroda.

Atkelta iš 5 psl.

Lietuvos valstybės atkūrimui –
100 metų! 

Iškilminga šventė vyks 2018 m.
vasario 16 d., 6–10  val. v., JW Marriott
Essex House New York pokylių salėje
(JW Marriott Essex House, 160 Central
Park South New York, NY).

Kalbėtojai: rašytojas ir poetas To-
mas Venclova, Nacionalinio muzie-
jaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės valdovų rūmų direktorius dr. Vy-
das Dolinskas, Lietuvos ambasadorius
JAV Rolandas Kriščiūnas, Lietuvos
generalinis konsulas New Yorke Julius
Pranevičius. Meninę programą atliks
vyrų vokalinis ansamblis iš Los An-
geles „Tolimi aidai”. Programą ves
aktorius Rytis Valiūnas.

Organizuoja: JAV LB New Yorko
miesto apylinkė, New apygarda, LR ge-
neralinis konsulatas New Yorke. Dau-
giau informacijos: www.nylithua-
nian.org/renginiai/1062/ . 

Adomo Galdiko 
retrospektyvinė paroda

Minint Lietuvos šimtmečio jubi-
liejų Susivienijimas lietuvių Amerikoje
(SLA) ir Tautos fondas kviečia į Adomo
Galdiko retrospektyvinę parodą. 

Paroda vyks vasario 10 – kovo 11 d.
SLA patalpose (307 West 30th St., New
York, NY). Iškilmingas atidarymas –
šeštadienį, vasario 10 d., 4 val. p. p. A.
Galdiko gyvenimą ir kūrybą apibū-
dins prof. St. Goštautas. Parodos už-
darymas vyks sekmadienį, kovo 11 d.,
3 val. p. p.

Parodą galima lankyti susitarus
antradieniais, trečiadieniais, ketvir-
tadieniais, penktadieniais ir šeštadie-
niais. Daugiau informacijos tel.: 212-
868-5860, 347-317-4705 ar 917-501-3275.

Karaoke vakaras 
„Dainuojam Lietuvai”

Vasario 17 d. 7 val. v. vyks karaoke
vakaras „Dainuojam Lietuvai” – Lie-
tuvos atkūrimo 100-mečiui paminėti.
Adresas: John Wesley Village, 2 Al-
dersgate, Riverhead NY. Įėjimas ne-
mokamas. Vaišės – suneštinės. Ge-
riausiems dainininkams – nuostabūs
prizai. Šventę organizuoja Rytinio
Long Island Lietuvių Bendruomenė. 

PENNSYLVANIA

Profesorius Liudas Mažylis
Philadelphijoje

Philadelphia Lietuvių Bendruo-
menė kartu su JAV LB Kultūros tary-
ba ir Lietuvių Fondu kviečia į Lietuvos

valstybės atkūrimo 100-metų jubiliejui
skirtą susitikimą Lietuvių namuose
(2715 E Allegheny Ave, Philadelphia,
PA). Renginio pradžia – ketvirtadienį,
vasario 8 d., 7 val. v. Garbės svečias –
prof. Liudas Mažylis, atradęs Lietuvos
Respublikos Nepriklausomybės Akto
originalą Vokietijos archyvuose.

Įėjimas – nemokamas. Už aukas
būsime dėkingi. Kviečiame atsinešti už-
kandos ar desertą.

Vėliavos pakėlimas 
prie miesto Rotušės

Vasario 16 d.,  penktadienį, 12 val.
p. p. vyks Lietuvos vėliavos pakėlimas
prie Philadelphijos miesto rotušės. Po
vėliavos pakėlimo vyks priėmimas
miesto rotušėje. Priėmimo metu bus pa-
žymėtas lietuvių kilmės Philadelphijos
gyventojų įnašas į Philadelphijos re-
giono plėtrą.    

Priėmimą ir vėliavos pakėlimą or-
ganizuoja Philadelphijos Lietuvių Ben-
druomenė ir Lietuvos generalinė gar-
bės konsulė Krista Bard, bendradar-
biaujant su Philadelphijos miesto ad-
ministracija. Priėmimas su užkan-
džiais ir kava miesto rotušėje vyks
tuojau pat po vėliavų pakėlimo. Už-
kandžius ruoš „Linos skanumynai”.
Visi kviečiami dalyvauti. Į priėmimą
registruotis reikia iš anksto, iki vasa-
rio 9 d. el. paštu: office@kristabard.com
arba tel.: 215-735-7110.

Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 100-mečio minėjimas

Šeštadienį, kovo 10 d.,  nuo 5 val. p.
p. iki 11 val. v. Lietuvių namuose (2715
E Allegheny Ave, Philadelphia, PA)
vyks Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo šimtmečio iškilmingas minė-
jimas ir banketas. Daugiau informa-
cijos: 215-739-4831 arba info@lithua-
nianmha.org.

WASHINGTON, DC

Susitikimas su Liudu Mažyliu

Lietuvos ambasada Washington,
DC ir Baltimorės LB kviečia į susiti-
kimą su prof. dr. Liudu Mažyliu, atra-
dusiu Lietuvos Nepriklausomybės
Akto originalą. Susitikimas vyks va-
sario 7 d. 6:30 val.v. Lietuvos ambasa-
doje (2622 16th St. NW, Washington,
DC). 

Svečias pasakos apie Nepriklau-
somybės Akto reikšmę, signatarus, to
meto politinę situaciją, Akto dingimą,
paieškas ir atradimą.

Registruotis el.paštu: 
rsvp.us@urm.lt.

„Draugo” informacija

http://draugokalendorius.org


