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Tradicinis Blynų balius Los Angeles
– linksmas ir šaunus! – 6 psl.

Piligrimus iš Čikagos sujaudino
meksikiečių tikėjimas – 7 psl.

Geriausias būdas padrąsinti save – tai padrąsinti ką nors kitą – Mark Twain

GABIJA KARLONAITĖ

Pietrytinėje Flori-
doje gyvenantys
lietuviai savo vals-
tybės šimtmetį

šven tė vasario 18-ąją Juno
Beach miesto savivaldy-
bėje. Jubiliejiniame ren-
ginyje dalyvavo per 100
žmonių, koncertavo mu-
zikantai Mindaugas Brie-
dis (vokalas, gitara) ir Ra-
fał Jackiewicz (saksofo-
nas).

Renginys prasidėjo
trispalvės ir istorinės vė-
liavos pakėlimu. Deja, lie-
tuviškos vėliavos neple-
vėsavo aukštai, nes Flo-
ridoje buvo paskelbtas ge-
dulas dėl vasario 14 dieną
Parkland miesto Marjory
Stoneman Douglas mo-
kykloje įvykusio išpuo-
lio.

Su Lietuvos gimta-
die niu visus pasveikino
June Beach miesto me-
ras Jason Haselkorn. Jis
džiaugėsi jau kelias dešimtis metų be-
sitęsiančiu šio miesto ir lietuvių ben-
druomenės bedradarbiavimu – čia
lie tuviai kasmet švenčia Vasario 16-
ąją. Meras renginyje dalyvavo pasi-
puošęs  lietuviška tautine  juostele.

Dauguma svečių dėvėjo tauti-
nius kostiumus, o vienas Amerikos
lietuvis net buvo įsispyręs į medines
klumpes. Jis sakė, kad toks apavas ne-
patogus, bet vertas prisiminimo ypa-

tinga proga. Visi svečiai stebino origi-
nalia lietuviška atributika – nuo sava-
rankišai sukurtų marškinėlių iki lininių
drabužių ir gintarinių karolių.

Koncertavo lituanistinė
mokykla

Valstybės 100-mečio minėjimą pa-
puošė lituanistinės mokyklos Floridoje
„Saulėtas krantas” koncertas. Mokyklos

mokiniai ir mokytojai koncertavo pa-
sipuošę tautiniais kostiumais.  

Nuo 2005 metų Boynton Beach vei-
kianti šeštadieninė mokykla yra skirta
lietuvių išeivių vaikams. Dabar mo-
kyklą lanko mokiniai nuo 4 iki 13 metų.
Mokyklos vadovė Ingrida Bridikytė-
Lomberg pabrėžė, kad mokyklos moki-
niai tarpusavyje didžiuodamiesi kalba
lietuviškai, net kitų tautybių ben-
draamžių būryje.                           –  5 psl. 

Koncerto metu lituanistinės mokyklos „Saulėtas krantas” mokiniai paleido baltus drugelius.

Lietuvos himnas skambėjo
Floridos paplūdimyje

VITALIUS ZAIKAUSKAS

Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo dienos išvakarėse Sei-
me vyko gėlių, padedamų
ant Lietuvos Nepriklauso-

mybės Akto signatarų kapų, per-
davimo ceremonija. Pagerbtas
Amžinybėn išėjusių Lietuvos Ne-
priklausomybės Akto signatarų –
Lietuvos Aukščiausiosios Tary-
bos deputatų – atminimas. Sei-
mo pirmininkas Viktoras Pranc -
kietis perdavė gėles ir įgaliojo
Joniškio, Kauno, Kelmės, Kė-
dainių, Klaipėdos, Pakruojo,
Palangos, Plungės, Ukmer-
gės savivaldybių atstovus ir Lietu-
vos kariuomenės Garbės sargybos kuopos karius aplankyti
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų kapus ir padėti ant jų gėles nuo Lietuvos Respublikos Seimo ir
visų Lietuvos žmonių. Renginyje dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai – Aukščiausiosios Tarybos de-
putatai, jų artimieji, savivaldybių atstovai, jaunimas ir kiti svečiai. Gėlių, skirtų padėti ant Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signatarų kapų, perdavimo ceremonija vyksta nuo 2010 m. Šiais metais gėlės padėtos ant 35 kapų. – 3 psl.

Lietuva šventė Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dieną

Tautininkų surengtos eitynės. 



Lietuvos vyskupų konferencija (LVK)
sudarė Pasiruošimo Popiežiaus vizitui ko-
mitetą, kurio generaliniu sekretoriumi iš-
rinko br. kun. Saulių Rumšą OP. Kun. Kęs-
tutis Palikša išrinktas šio vizito liturginių
ceremonijų koordinatoriumi, o Živilė Pe-
luritienė – Popiežiaus vizito komunikaci-
jos koordinatore. 

Tuo pačiu br. kun. Saulius Rumšas OP
atleistas iš LVK generalinio sekretoriaus pa-
dėjėjo pareigų. Nauju LVK generalinio
sekretoriaus padėjėju Lietuvos ganytojai
išrinko kun. Mykolą Sotničenką.  

Šventasis Tėvas Pranciškus lankysis
Lietuvoje š. m. rugsėjo 22–23 dienomis.
Popiežius susitiks su Lietuvos tikinčiųjų
bendruomene, jaunimu, dvasininkais,
neįgaliaisiais, vienuolėmis ir vienuoliais,

tremtiniais ir politiniais kaliniais, bei iš-
gyvenusiais Holokaustą žmonėmis. Po
susitikimo su Prezidente Dalia Grybaus-
kaite Popiežius kreipsis į susirinkusiuosius
Daukanto aikštėje Vilniuje.

Dvi dienas truksiančio vizito Lietuvoje
metu Popiežius aplankys Vilnių ir Kauną.
Šeštadienį, rugsėjo 22 d., Vilniuje Šventasis
Tėvas susitiks su jaunimu, o rugsėjo 23,
sekmadienį, Popiežius Kaune aukos šv. Mi-
šias, kuriose kviečiami dalyvauti visi Lie-
tuvos žmonės.

Numatoma, kad Popiežius sustos pa-
simelsti Aušros Vartų Gailestingumo Mo-
tinos koplyčioje, KGB vidaus kalėjime,
kuriame dabar įrengtas Genocido aukų
muziejus.

Popiežiaus apaštalinei kelionei Lie-
tuvoje pasirinktas šūkis: Kristus Jėzus – mū -
sų viltis.

Po viešnagės Lietuvoje Popiežius
Pranciškus vyks į Latviją ir Estiją.

Prieš 25-erius metus Lietuvoje lankėsi
Popiežius Jonas Paulius II. Tuomet tik ką
nepriklausomybę atkūrusioje šalyje šven-
tasis Jonas Pauliaus II svečiavosi keturias
dienas.

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriato
ir Vilniaus arkivyskupijos info

Kas jis, tas nežinomas poetas?  Gal jis 1945 me-
tais traukėsi iš Lietuvos nuo artėjančio bolševizmo
slibino  ir užstrigo Latvijos Ziemupėje?  Gal slaps-
tėsi Latvijoje, laukdamas, kad bolševikinė audra pra-
eis pro šalį?  Gal manė, kad lietuviai partizanai su-
stabdys komunistinį raudonąjį tvaną? Slapstėsi su
viltimi, kuri plazdėjo kaip žvakės liepsna,  deja, už-
gesusi visam pusšimčiui metų... 

Gal jis buvo kovotojas prieš bolševizmą, kurio
nežinomas kapas drauge su kitais miško brolių ka-
pais, buldozeriais buvo sulygintas su žeme ir dabar
ten siūruoja  jau suaugęs miškas? O gal  sovietme-
čio fermos baigia trūnyti , nejaukiai stovėdamos vi-
dur laukų,  kaip praėjusių vergovės laikų reliktai ir
išdygusios, kaip ir  pusės
amžiaus komunistinė ver-
gija iš Rytų šalelės, anot Sa-
lomėjos Nėries, užtekėjusi,
užgriuvo  Lietuvą, Latviją ir
kitas buvusias laisvas  vals-
tybes? 

Koks skirtingas ir drau-
ge tapatus Salomėjos Nė-
ries, mūsų tautos lakštin-
galos, įtikėjusios į bolševiz-
mą,  pražudžiusio talentin-
gąją lietuvių poetę, ir šito
nežinomo eiliuotojo,  jaut-
ruolio jaunuolio, likimas:
abu balansavo ant netekties
ir mirties slenksčio. Komu-
nistinio režimo garbintoja ir
šis nežinomasis, „svetur čia,
daužomas šaltųjų šiaurės
vėjų”...

O, kad jis būtų likęs Lie-
tuvos partizanų gretose!
Kad būtų atsiradęs tarp tų
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ANGELĖ JAKAVONYTĖ

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ųjų metų iš-
vakarėse Lietuvos bajorų sąjungos pirmi-
ninkas Perlis Vaisieta Vilniaus įgulos kari-

ninkų Ramovėje man, kaip paminklo visiems žu-
vusiems partizanams Kryžkalnyje pastatymo ini-
ciatorei, partizano Juozo Jakavonio-Tigro dukrai,
įteikė nežinomo poeto eilėraštį. Perlis Vaisieta yra
aktoriaus,  kilusio iš Dzūkijos,  Tomo Vaisietos sū-
nus. Žemiau paskelbtą eilėraštį jis rado 1985 m., tar-
naudamas  sovietinėje armijoje  Ziemupėje, Liepo-
jos rajone ( Latvija), griuvėsiuose šalia bažnyčios.
Prie eilėraščio įrašyta data 1945.02.12, Ziemupė.

Tavęs aš pasiilgau, mano tu Tėvyne!
Svetur tave dažnai sapnuoju naktimi.
Šiandieną priešas laisvę tavąją sumynė;
Be vardo, be garbės vergijoj kankinies.

Ir aš iš tavo žemės, lyg vagis išvytas,
Nesurandu sau vietos, kur priglaust galvos.
Dažnai svajoju vienas: ar išauš tas rytas,
Kada ir vėl sugrįšiu žemėn Lietuvos.

Nebežinau savųjų, tų, kuriuos mylėjau, 
Kurie man ir šiandieną taip arti širdies.
Svetur čia, daužomas šaltųjų šiaurės vėjų,
Atsidūstu: gal akys jų neberegės…

Tavęs aš pasiilgau, mano tu Tėvyne!
Svetur tave sapnuoju naktimis dažnai.
Šiandien nors priešas laisvę tavąją sumynė,
Be vardo, be garbės nekęsi amžinai.

Pabus dar tavo sūnūs, susirinks į vienį, 
Toli tavasis vardas žemėj nuskambės.
Pajus dar priešas mūsų kietą plieną,
Kada laisvi  Tėvynėn susirinksim vėl.

Kovo 11
Tikime laisve!

Šiemet švęsdami modernios valstybės atkūrimo šimtmetį turime ga-
limybę prisiminti ir įvertinti, kiek svarbių žingsnių nuėjome ir darbų nu-
veikėme per visą mūsų valstybės tūkstantmetę istoriją.

Šimtmetis – kartu ir simbolinė proga įvardinti pagrindines vertybes,
kuriomis tikėdama Lietuva ugdė tautinę savimonę, atvėrė duris į  pasaulio
žemėlapį ir įtvirtino savo kaip patikimos partnerės vardą.

Lietuvos nepriklausomybės dieną, kartu su laisve švęskime ir ne-
nutrūkstantį tikėjimą, kuris telkė mus kaip tautą visame pasaulyje. Tikėjimas
laisve, vienybe ir valstybe – kertinės vertybės, kurios leido mums ne-
pamiršti, kas esame.

Švęsdami Kovo 11-ąją, prisiminkime, kad mūsų laisvė – ne vien te-
ritorija apibrėžta vertybė, o dvasinė jėga ir variklis, padedantis tęsti mūsų
šalies istoriją.

Lietuva yra visur, kur skamba lietuviškas žodis ir puoselėjamos mūsų
tautos tradicijos.

Linas Linkevičius
Užsienio reikalų ministras

Partizanas Juozas Jakavonis-Tigras su žmona Zosia ir dukra Angele prie savo sodyboje
atkurtos vadavietės.

Kas tu, nežinomas poete? sūnų, apie kuriuos dainavo jo širdis šiame eilėraš-
tyje. „pabus dar Tavo sūnūs,/ susirinks į vieną,
/toli tavasis vardas/ žemėj nuskambės...”

Taip ir įvyko  po pusės amžiaus.  LIETUVOS var-
das  nuskambėjote per visą pasaulį. Tik kur dabar
tas nežinomas  poetas, kurio eilėraščio pabaiga to-
kia pranašinga: „pabus dar Tavo sūnūs/susirinks į
vieną/toli tavasis vardas žemėj nuskambės.../ kada
laisvi Tėvynėn susirinksim  vėl.” 

Taip ir atsitiko, nes  mūsų istorija yra mūsų mo-
kytoja. O kur Tu, nežinomas poete, šventei Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmetį ir Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo 28-ąsias metines. Gal būda-
mas jau  garbaus amžiaus šias šventes sutikai toli
nuo mylimos Tėvynės   gal  Amerikoje,  o gal Ka-
nadoje ar tolimoje Australijoje… O gal savo šviesią
galvą ir atvirą širdį palikai amžinai ilsėtis Liepojos
Ziemupės palaukėse ar miškuose... 

Ruošiamasi popiežiaus
vizitui Lietuvoje



jiems bandy-
mams apjuo-
dinti Lietuvos
laisvės kovų is-
toriją, sukir-
šinti Lietuvių
tautą su kito-
mis tautomis.
„Užsienio kal-
bomis objekty-
vios informaci-
jos apie Lietu-
vos laisvės ko-
vas sovietinės
okupacijos me-
tais yra labai
mažai. Auten-
tiški Adolfo Ra-
manausko-Va-
nago atsimini-
mai yra išleisti
tik lietuvių kal-
ba”, – sakė partizanų vado dukra. Jai
emocingai papasakojus apie tėvų su-
ėmimą, salė ilgai plojo. 

Skaudi V. Landsbergio kalba

Prof. Vytauto Landsbergio kalbą
minėjimo dalyviai stebėjo tik iš vaizdo
įrašo, nes jis lig šiol tebesigydo ligoni-
nėje. „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio
1949 m. deklaracijoje apie būsimą lais-
vą Lietuvą aiškiai sakoma: išdavikai at-
sakys prieš Lietuvos teismą. Nors šian-
dien tai veikiantis mūsų valstybinės tei-
sės įstatymas, sistemos dalis, negirdė-
jau, kad kada nors būtų juo remiamasi”,
– tokius priekaištus pareiškė V. Lands-
bergis. Jis priminė Europos žmogaus
teisių teismo sprendimą, kad Lietuva
partizanų naikinimą nepagrįstai pri-
pažino genocidu. Teis mas 2015 m. bu-
vusį saugumietį Vytautą Vasiliauską pa-
skelbė nekaltu dėl genocido. „Europos
žmogaus teisių teismas dauguminiu
balsavimu nutarė, kad stribas Vasi-
liauskas nekaltas dėl genocido, nes Lie-
tuvos pasipriešinimas nebuvęs visuo-
tinis Tautos pasipriešinimas, kažko-
kie būriai, kurių naikinimas, kad ir ta-
pus šalies išdaviku, – menkesnis daly-
kas. Vasiliauskas laimėjo prieš sutri-
kusią Lietuvą. Manau, Lietuvos teisi-
ninkai, konstitucininkai, ne doktrinų
gamintojai ir garbintojai turi grįžti
prie šio klausimo. Galvokite, jaunieji,
Europos žmogaus teisių teismas – dar
ne Viešpats Dievas”, – pažymėjo V.
Landsbergis.

Pasak pirmojo atkurtos nepri-
klausomos Lietuvos vadovo, „atkūrę
valstybę ir veikdami kodeksų srityje nu-
leistomis rankovėmis, nesugebėjome
suimti net Rainių miškelio sadistinių

žudynių organizatorių”. Skaudi kalba,
verčianti teisėtvarką susigūžti ir rau-
donuoti iš gėdos dėl neveiklumo ir ran-
kų nuleidimo, o gal net kapituliavimo
prieš Rainių žiaurumų organizatorius,
buvusius stribus.

Vidurdienį Nepriklausomybės aikš-
tėje vyko Baltijos valstybių vėliavų pa-
kėlimo iškilmės. Po jos Lietuvos ka-
riuomenės Garbės sargybos kuopa ir
Lietuvos kariuomenės orkestras žygia-
vo Gedimino prospektu nuo Nepri-
klausomybės aikštės iki Katedros aikš-
tės.

Šventė tęsėsi iki sutemų – vyko
koncertai, susitikimai. 

Protestuotojai 
piktino žmones

Tiesa, daugelį didžią šventę šven-
tusių vilniečių papiktino Lietuvos po-
licijos pareigūnų surengta protesto
akcija. 15 neuniformuotų žmonių lip-
nia juosta buvo užsiklijavę burnas ir
rankose laikė plakatus, kad pareigūnai
irgi turi teisę turėti įsitikinimus ir juos
laisvai reikšti, kad profesinės sąjungos
nėra blogis. Ant neštuvų jie nešė dėžę
su užrašu „socialinis draugas”. Lietu-
vos policijos profesinės sąjungos pir-
mininkė Roma Katinienė nesugebėjo
aiškiai atsakyti, kodėl protestui buvo
pasirinkta būtent Kovo 11-oji. Matyt, ta
diena šventė dar ne visiems. 

Beje, šiemet nei Vasario 16-ąją,
nei Kovo 11-ąją Lietuvoje pagaliau ne-
bevyko Rusijos dainininkų koncertai.
Nors jų organizatoriai visuomet at-
mesdavo priekaištus, esą šių koncertų
datų sutapimas su pagrindinėmis
mūsų valstybės šventėmis – tik atsi-
tiktinis.
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Atkelta iš 1 psl.

Kovo 11-osios iškilmės prasidėjo
šalia Seimo, priešais Nacionalinę Mar-
tyno Mažvydo biblioteką esančioje Ne-
priklausomybės aikštėje, prie šiai die-
nai skirto paminklo „Žinia”. Nors čia
žmonių buvo ne per daugiausia, tačiau
visame miesto centre, senamiestyje
matėsi daug žmonių su trispalvėmis vė-
liavomis ar vėliavėlėmis rankose, vyrų,
pasipuošusių šiemet labai išpopulia-
rėjusiomis trijų spalvų peteliškėmis
po kaklu, apsimuturiavusių tautinių
spalvų šalikais, vaikų su tokiomis pat
kepuraitėmis. Visas miestas mirgulia-
vo. O ir verslininkai, jau kiek atsigavo
po netikėtos komercinės sėkmės,  –
prieš Vasario 16-ąją, kai tiesiog nebuvo
įmanoma nusipirkti vėliavų, o jei kur ir
pasirodydavo ant prekystalių, jas kaip-
mat išgraibstydavo. Dabar, nors kai-
nos kiek ir pašokusios, tačiau ją įsigy-
ti jau nebebuvo ,,misija neįmanoma”.

Nors trispalvę akys mato jau kas-
dien, tačiau širdis prie to per dvidešimt
septynerius metus vis dar nepripranta
– kaskart ją pamačius ima plakti smar-
kiau.

Seimo rūmuose – bendražygių
susitikimai

Į Seimo rūmus, kur netrukus pra-
sidės iškilmingas Kovo 11-osios minė-
jimas, atėjau gerokai anksčiau, tačiau
į posėdį vos nepavėlavau – daugybė pa-
žįstamų buvusių sąjūdiečių, buvusių ir
esamų politikų, kultūros ir meno žmo-
nių iš visos Lietuvos, su kiekvienu rei-
kia pasisveikinti, pasidžiaugti švente. Ži-
noma, su dauguma jų ir pasimatom tik
per tokias iškilmes Seime. 

Lekiu į posėdžių salę, tačiau ant
laiptų vos neatsitrenkiu į apsaugininkų
juodų kostiumų nugaras. Tik tada pa-
stebiu, kad priešais juos stovi Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė ir laukia pra-
nešimo įžengti į salę. 

Lygiai dešimta ryto. Semtis iš pirm-
takų  drąsos  ir  stiprybės  bei   kurti  tei-
singą,  sąžiningą, laisvą  ir   nepriklau-
somą demokratinę valstybę, – iškil-
mingame Lietuvos Nepriklau somybės
atkūrimo  dienos minėjime linkėjo  Sei-
mo  pirmininkas Viktoras Pranc kie-
tis. „Minėdami Valstybės nepriklauso-
mybės atkūrimo šimtmetį pasirašėme
‘Šimtmečio deklaraciją’, linkėdami Lie-
tuvai amžinai išsaugoti valstybę, ne-
priklausomybę ir demokratiją. Dabar
tai kiekvieno iš mūsų atsakomybė.
Naujosios technologijos, įvairių nau-
jienų srautai ir mažėjanti pagarba žmo-
gui gundo pamiršti tikrąsias vertybes ir
pasiklysti kasdienių veiklų tinkluo-

se.(...) Saugokime valstybę, saugokime
vienas kitą”, – kvietė jis. Parlamento va-
dovo teigimu, daug drąsos turėjo Sąjū-
džio žmonės, prieš trisdešimt metų pra-
dėję pamažu, bet nuosekliai ir kryp-
tingai veikti. „Jų dėka šiandien šioje
Kovo 11-osios Akto salėje švenčiame
reikšmingą Lietuvos istorijos datą, esa-
me užtikrinti ir laisvi, reikšdami save.
Laisvi nuo primesto mąstymo ir melo,
nuo svetimos ir nepriimtinos kontrolės,
laisvi nuo baimės... Narystė Europos Są-
jungoje ir NATO mums pirmą kartą is-
torijoje suteikė galimybę sėdėti prie
stalo kartu su galingiausiomis valsty-
bėmis ir dalyvauti priimant sprendimus
lygiomis teisėmis... Kiek daug drąsos tu-
rėjo laisvės kovotojai, kurie vedė mus į
nepriklausomybę. Lietuvos laisvės ko-
vos sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vadas
Adolfas Ramanauskas-Vanagas per šal-
tį, tamsą ir mirtį vedė tautiečius į lais-
vę. Tai buvo lyderis. Tai buvo šimtme-
čio žmogus”, – sakė V. Pranckietis, pa-
sveikinęs Lietuvą ir su jos didvyrio
Adolfo Ramanausko-Vanago gimimo
100-osiomis metinėmis.

Partizano dukra: būkime budrūs

Iškilmingame minėjime sveikini-
mo kalbas sakė Latvijos Seimo pirmi-
ninkė Inara Mūrniece, Lenkijos Seimo
pirmininkas Marek Kuchcinski, Ne-
priklausomybės Akto signataras Čes-
lovas Vytautas Stankevičius. Taip pat
kalbėjo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio
ginkluotųjų pajėgų vado, 1949 m. vasa-
rio 16 d. deklaracijos signataro A. Ra-
manausko-Vanago dukra Auksutė Ra-
manauskaitė-Skokauskienė, kuri sakė,
kad  reikia būti pasiruošusiems nau-

Lietuva šventė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną

Iškilmingame posėdyje Seimo nariai gieda Lietuvos himną. Įvairių�šaltinių�nuotraukos

Prof. Vytautas Landsbergis sveikinimą perdavė vaizdo įrašu.  

Adolfo Ramanausko-Vanago dukra Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė kalbėjo, kad rei-
kia būti pasiruošusiems naujiems bandymams apjuodinti Lietuvos laisvės kovų istoriją. 
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

ELVYRA VODOPALIENĖ
ANGELĖ KARNIENĖ

Amerikos lietuvių klubas (ALK) St. Petersburge,
vakarinėje Floridoje, jau praėjusių metų pabaigoje
pradėjo ruoštis šimtmečio sukaktuvių šventei. ALK val-
dyba pakvietė Angelę Karnienę sudaryti šventės or-
ganizacinį komitetą ir paruošti šventės programą. Ko-
miteto garbės pirmininku buvo pakviestas Lietuvos
garbės konsulas Floridoje Algimantas Karnavičius,
komiteto nariais – vietinių lietuviškų ir meno orga-
nizacijų, veikiančių klubo ribose, atstovai. Taip pat
pakviestas vyriausiasis Lietuvos karinis atstovas
MacDill centrinėje vadavietėje (angl. CETCOM) pul-
kininkas leitenantas Darius Barčius. Garbės svečiu
pakviestas Rolandas Kriščiūnas – Lietuvos Respub-
likos ambasadorius Jungtinėms Amerikos Valsti-
joms (JAV) ir Meksikai. Šventės komitetas sudarė tri-
jų dienų programą ir jai įgyvendinti paskelbė aukų
vajų.

Pirmoji šventės diena – su šv. Mišiomis 

Pirmoji šventės diena, vasario 18-oji, pradėta šv.
Mišiomis už Lietuvą Šv. Vardo bažnyčioje (Most Holy
Name of  Jesus Catholic Church), Gulfport, Floridoje,
kurias aukojo prel. Algimantas Bartkus, tėvas Au-
gustinas Simanavičius OFM, ir Šv. Kazimiero misi-
jos vadovas kan. Bernardas Talaišis. Plazdėjo vals-
tybinės ir organizacijų vėliavos. Kan. B. Talaišis pa-
moksle pažymėjo šios didžios šventės prasmę ir per-
skaitė arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslą, pasa-
kytą Vilniaus katedroje Vasario 16-osios proga. Šv.
Mišių pabaigoje dalyviai sugiedojo Lietuvos himną.

Nepriklausomybės atkūrimo šventė tęsėsi val-
dybos šventiškai papuoštame Lietuvių klube, kurį
puošė Lietuvos kunigaikščių portretai. Klubo pir-
mininkė Dalė Gotceitienė susirinkusius pasveikino
su švente ir pakvietė papietauti. 

Klubo pirmininkė pranešė ir liūdną žinią –
kad prieš kelias dienas Lietuvoje mirė Aurelijus Kil-
bauskas, aktyvus klubo narys, šokių grupės „Ritmas”
steigėjas. „Ritmo” šokėjai pagerbė a. a. A. Kilbaus-
ko atminimą – scenos ekrane buvo rodomos aki-
mirkos iš A. Kilbausko gyvenimo St. Petersburge.
„Ritmo” šokėja Donata Koverienė perskaitė jautrų
atsisveikinimo eilėraštį. A. Kilbausko atminimas pa-
gerb tas susikaupimo minute.

Po trumpos pertraukos buvo tęsiama A. Kar-
nienės vedama šventės programa. Įneštos Amerikos
ir Lietuvos vėliavos, sugiedoti himnai, scenos ekrane
parodytas Lietuvos prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės sveikinimas, perskaitytas poetės Nijolės Mas-
teikaitės eilėraštis „Vasario 16-oji”.

Klubo moterų choras „Venta”, vadovaujamas As-
tos Lukienės, padainavo keletą dainų. Šokių grupė
„Ritmas” pašoko du nuotaikingus šokius. Šoko ir li-
tuanistinės mokyklos „Saulutė” patys jauniausi
mokinukai kartu su mokytoja. Programos vadovė tei-
gė, kad jie po 10 m. jau šoks ir šokių šventėje. Vėliau
šoko ir vyresnis jaunimėlis, kuris, viliamės, jau po
kelerių metų vyks į šokių šventę.

Kaip ir kasmet per Vasario 16-osios šventę, Lie-
tuvių Fondo (LF) atstovė St. Petersburge Aldona Sta-
siukevičienė perdavė LF sveikinimą „Saulutės”
mokyklai ir įteikė mokyklos vadovei Birutei Blot-
nienei LF ir JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Švie-
timo tarybos paramos čekį. 

Programos atlikėjai buvo apdovanoti gėlėmis, o
„Saulutės” jaunimėlis – skanumynais. Visiems da-
lyviams dainuojant „Lietuva, brangi” buvo baigta
įspūdinga minėjimo programa.

Antroji šventės diena – anglų kalba

Antroji Lietuvos jubiliejaus diena, skirta Lie-
tuvių klubo nariams, kviestiems amerikiečiams ir
kitų tautų atstovams, vyko vasario 24 d. vakare. Prog-
rama vyko anglų kalba. Kvietimai buvo išsiųsti
valstybės, valstijos, miesto atstovams, Tampa Bay
diplomatiniam korpusui, įvairių tautinių grupių va-

Trijų dienų šventė Vakarų Floridoje
dovams. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas JAV
MacDill oro bazėje reziduojantiems aukšto rango ka-
rininkams. Pulk. leit. Dariaus Barčiaus pakviesti
šventėje dalyvavo 56 karininkai su žmonomis, tarp
jų – generolai ir pulkininkai. Jie atstovavo JAV, Bul-
garijai, Kanadai, Čekijai, El Salvadorui, Suomijai,
Vengrijai, Lenkijai, Singapūrui, Turkijai, Ukrainai,
Italijai. Šventėje dalyvavo apie 300 svečių. 

Svečiai rinkosi pasipuošę vakarine apranga. Mo-
terų suknelės buvo viena už kitą gražesnės. Padavėjai
siūlė paragauti įvairių užkandžių, veikė du vyno ir
lietuviško alaus barai, puikavosi deserto stalas su ra-
guoliais, lietuviškais saldumynais ir sūriais. Dėka
šventės komiteto organizuoto aukų vajaus vakaro
vaišėmis susirinkusieji vaišinosi nemokamai.

Didelė staigmena svečiams buvo specialiai šven-
tei pakviesto Philadelphijos choro „Laisvė” spon-
taniškas (Flash mob – angl.) pasirodymas su keletu
dainų. Choro dar laukė kitos dienos koncertas.

Programą vesti pakviestas Lietuvos garbės kon-
sulas Algimantas Karnavičius. Atsistojimu pa-
gerbtos vėliavos ir sugiedoti himnai. A. Karnavičius
angliškai perskaitė Lietuvos prezidentės D. Gry-
bauskaitės sveikinimą. St. Petersburgo miesto at-
stovas Charles Gerdes miesto vardu jautria kalba pa-
sveikino susirinkusius ir perskaitė mero prokla-
maciją, vasario 16-ąją skelbiant Lietuvos diena Ger-
des. Ši proklamacija vėliau buvo perskaityta ir
miesto komisijos viešame posėdyje kovo 1 d.

Kodėl čia esame ir ką švenčiame

Garbės konsulas A. Karnavičius savo kalboje
„Kodėl mes čia esame ir ką mes iš tikrųjų švenčiame”
apžvelgė Lietuvos istoriją ir lietuvišką dvasią, kuri
per šimtmečius palaikė troškimą, pasiryžimą ir
norą nepasiduoti, kurti, turėti savo tradicijas, savo
kalbą. Informatyvi ir įspūdinga buvo A. Karnavičiaus
kalba.

Plk. leit. Darius Barčius supažindino dalyvius su
Lietuvos krašto apsaugos viceministru Vytautu
Umbrasu ir koalicijos karininkais, atvykusiais į
šią šventę. Generalinis konsulas supažindino su
Latvijos, Estijos ir kitų tautų atstovais bei šventėje
dalyvavusia Vasario 16-osios Akto signataro Jono Vi-
leišio anūke Dale Bobeliene.

Kvietė šventę švęsti visus metus

Oficialiosios dalies pabaigoje žodį tarė garbės sve-
čias Lietuvos ambasadorius JAV ir Meksikai Ro-
landas Kriščiūnas. Jis Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo šimtmetį kvietė švęsti visus metus. 

Mažojoje klubo salėje buvo įrengta lietuvių
liaudies ir vietinių lietuvių dailininkų meno paroda:
žiūrovo akį malonino gintaro, medžio, keramikos dir-
biniai ir audiniai. Parodoje dalyvavo dailininkai Lina
Austė, Mantas Keturka, Valdas Antanas Petraitis, Lo-
reta Petraitis, Rasa Saldaitis, Irena Šaparnienė. Vi-
sus domino Gintaro Karoso medžio ir keramikos vel-
nių kolekcija. Pasibaigus oficialiajai minėjimo daliai
visi buvo kviečiami apžiūrėti parodą, pasivaišinti ir
pabendrauti. „Laisvės” choristai vedė dainų ratelį,
įtraukdami daugumą svečių. Taip baigėsi antroji ju-
biliejaus diena. 

Trečioji diena – „Tegyvuoja Lietuva”

Pagrindinis iškilmingos „100 metų atkurtai Lie-
tuvai” šventės renginys vyko sekmadienį, vasario 25
d., Lietuvių klube. Čia buvo iškilmingai  papuoš ti net
28 stalai. Išspausdintos programos viršelį puošė už-
rašas „100 Atkurtai Lietuvai”. Ir vėl ALK buvo pil-
nutėlis svečių. 

Šios dienos programa buvo vedama tik lietu-
viškai. Klubo pirmininkė ir garbės konsulas A.
Karnavičius pasitiko šventės garbės svečius – Lie-
tuvos ambasadorių JAV ir Meksikai R. Kriščiūną ir
krašto apsaugos viceministrą Vytautą Umbrasą. A.
Karnienė pakvietė pakelti šampano taures su lin-
kėjimais „Tegyvuoja Lietuva!” Per salę nuaidėjo „Lie-
tuva! Lietuva!”

Po pietų vyko iškilmingas minėjimas. Pagerbtos
vėliavos ir sugiedoti himnai. Scenos ekrane vėl pa-
rodytas Lietuvos prezidentės sveikinimas, perskai-
tytas St. Petersburgo miesto mero sveikinimas ir
proklamacija. Susirinkusius sveikino Lietuvos kraš-
to apsaugos viceministras V. Umbrasas ir plk. leit.
Modestas Petrauskas. Jie įteikė apdovanojimus klu-
bo pirmininkei D. Gotceitienei, garbės konsului A.
Karnavičiui, Stanley Ušackui, St. Petersburg LB apy-
linkės pirmininkei Rūtai Petraitis ir šventės komi-
teto pirmininkei A.  Karnienei.

Įdomią kalbą, skirtą šiai progai, pasakė Lietuvos
ambasadorius R. Kriščiūnas,  ji buvo sutikta gausiais
plojimais. Koncertavo choras „Laisvė”, vadovaujamas
Ilonos Babinskienės, akompanuojant George Aker-
le. Didingai nuskambėjo visiems žinoma daina „Lie-
tuviais esame mes gimę”, kitos įdomiai atliktos lie-
tuvių liaudies dainos. Choro dainuojama daina „Kur
giria žaliuoja” susirinkusiems išspaudė ir ašaras.
„Lietuva brangi” dainavo visi iš širdies, taip baigdami
šią nuostabią trijų dienų šventę. Choro „Laisvė” na-
rys Vytautas Maciūnas Philadelphijos Lietuvių
namų vardu pasveikino St. Petersburgo Lietuvių klu-
bą ir įteikė dovaną – dailininko Viktoro Petravičiaus
paveikslą. Choro vadovei ir akompanuotojui buvo
įteiktos gėlės. Klubo pirmininkė padėkojo šventės
rengėjams. 

Skirstėmės kupini pasididžiavimo ir dėkoda-
mi prisidėjusiems prie istorinių įvykių paminėji-
mo.

St. Petersburgo miesto atstovas Steve Kornell (v.) rodo
me ro Rick Kriseman proklamaciją atkurtos Lietuvos šimtmečio
proga. Kairėje – St. Petersburgo Lietuvių klubo pirmininkė
Dalė Got ceitienė, dešinėje – Lietuvos garbės konsulas Al-
gimantas Karnavičius.                      ALK�archyvo�nuotraukos

Iš k.: Lietuvos ambasadorius JAV ir Meksikai Rolandas
Kriš čiūnas, plk. leit. Modestas Petrauskas, vyriausiasis Lie-
tuvos karinis atstovas MacDill centrinėje vadavietėje plk.
leit. Darius Barčius, jo žmona Kristina Barčiuvienė ir Lietu-
vių klubo viceprez. Janina Naujokas.
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Atkelta iš 1 psl.

„Mūsų vaikai išskirtiniai, nes
moka mažiausiai dvi kalbas – anglų
ir lietuvių, o kai kurie ir dar daugiau.
Kiek mums patiems tėvams bus svar-
bi pastaroji kalba, tiek ji bus svarbi
ir mūsų vaikams”, – kalbėjo litua-
nistinės mokyklos vadovė.

Mokiniai skaitė Nepriklauso-
mybės Aktą, paruošė du tautinius šo-
kius, vieną šiuolaikinį, dainavo su-
tartinę „Eik, oželi, vandenio” bei
dainą „Kokia nuostabi, Lietuva, esi”.
Renginį užbaigė į viršų paleisdami
baltus drugelius.

100-mečio muzikinis turas

Po mokinių koncerto mikrofoną
perėmė svečiai Mindaus Briedis ir
Rafał Jackiewicz,  keliaujantys po
JAV su muzikiniu turu. „Prieš kelis
mėnesius parašėme Lietuvių Ben-
druomenėms JAV ir mums visiems
kartu pavyko sukurti tokį kultūros
muzikos ir draugystės turą”, – šyp-
sodamasis pasakojo Mindaugas. Jis
jau koncertavo Los Angeles, Memp-
his, Pietrytinėje Floridoje, Čikagoje.
Po renginio muzikantai atsigaivino
Atlanto vandenyne ir paplūdimyje
sugrojo Lietuvos himną.

GAILĖ BUDVYTYTĖ 

Šiais metais „Tautiška giesmė” skam-
bėjo kaip niekad garsiai ir džiugiai –
Šimtmetį minėjome ypatingai. Moki-
niai dalyvavo įvairiuose šiai progai
skirtuose konkursuose, rašė sveikini-
mus Lietuvai, piešė, vasario 3 dieną su-
sitiko su Vasario 16-osios akto originalą
radusiu Vytauto Didžiojo universiteto
profesoriumi Liudu Mažyliu. 

Ypatingam Lietuvos gimtadie-
niui klasės ruošė ir specialius
Šimtmečiui skirtus projektus,

kurie buvo pristatyti per minėjimą.
Šventės metu ore sklandė ne tik tris-
palviai balionai, tačiau skrido ir ma-
žiausiųjų sukurta „laisvės paukštė” bei
išskirtinis gimnazistų darbas – lėktu-
vas „Lituanica”! 

Vyresnieji mokiniai sudarė knygą
su šimtu įžymių Lietuvos vietų, sim-
bolių, žmonių, o trečiokai sukūrė sta-
lo žaidimą „Šimtas žingsnių per Lie-

Lietuvos atkūrimo šimtmečio minėjimas Bostono lituanistinėje mokykloje

Lietuvos himnas skambėjo 
Floridos paplūdimyje

Pietrytinėje Floridoje gyvenantys lietuviai Lietuvos šimtmetį šventė Juno Beach
miesto savivaldybėje. Iš k.: „Saulėtas krantas” mokyklos praktikantė Gabija Karlonaitė,
Palm Beach Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Laima Lileika, Palm Beach miesto va-
dovas Joseph F. Lo Bello, Bendruomenės iždininkė Fausta Maass,  lituanistinės mokyklos
vadovė Ingrida Bridikytė-Lomberg, muzikantai Rafał Jackiewicz ir Mindaugas Briedis.

Dauguma svečių buvo pasipuošę tautine
atributika, tautiniais kostiumais ir net
avėjo medinėmis klumpėmis.

Lituanistinės mokyklos „Saulėtas krantas”
mokiniai ir mokytojai nusiteikę šventiš-
kai. G.�Karlonaitės�ir�A.�Račiūno�nuotr.

tuvą”. Pirmos ir antros klasės mokiniai
,,užaugino” medį su pačiais gražiau-
siais lietuviškais žodžiais, septinto-
kai sudėjo šimto nuotraukų koliažą iš
savo kelionių Lietuvoje, šeštokai džiu-
gino daina, ąžuolo lapų vainiku su šil-
čiausiais linkėjimais Lietuvai bei iš-
skirtinio dizaino girlianda su Lietuvos
regionų tautiniais drabužiais, o ket-
virtokai nustebino įspūdingu kren-
tančių domino reginiu.

Vaikus bei jų tėvus šventės pra-
džioje sveikino mokyklos direktorė
Gailutė Narkevičienė bei Bostono Lie-
tuvių Bendruomenės pirmininkė Rima

Girniuvienė. Muzikos mokytoja Miglė
Žaliukaitė-Limantas su vaikais pa-
rengė specialius muzikinius pasiro-
dymus, kurių metu galėjome džiaugtis
lietuviškomis dainomis bei šokiais.
Šventė, žinoma, neapsiėjo be specialaus
šimtmečio torto. Užpūtėme 100 žvaku-
čių ir įžengėme į kitą, tikimės, mūsų
tautai lengvesnį šimtmetį. Lietuva,
būk laisva, laiminga bei, kaip sakė
profesorius Vytautas Landsbergis, „Gy-
vuok per amžius ir mylėk gyvenimą”.

Gailė Budvytytė – Bostono lituanis -
tinės mokyklos praktikantė-mokytoja.

Išskirtinis gimnazistų darbas –  lėktuvas „Lituanica”. Gintaro�Sekmoko�nuotraukos�

Ypatingam Lietuvos gimtadieniui klasės ruošė ir specialius Šimtmečiui skirtus projektus.

Šventę papuošė šimtmečio tortas.

Trečiokai sukūrė stalo žaidimą „Šimtas žingsnių per Lietuvą”.
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DANGUOLĖ VARNIENĖ

Šių metų vasaris sujudino pasaulio lie-
tuvius džiaugsminga švente – Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiu.
Šią mums visiems brangią sukaktį pa-
sitikome prisimindami garbingą, švie-
sią ir kartu skaudžią Lietuvos nepri-
klausomybės istoriją, švęsdami su tris-
palvėmis vėliavomis, prisiminimais-
koncertais, tautiniais šokiais bei dai-
nomis papuoštomis programomis!

Los Angeles lietuviai džiaugiasi,
kad kiekvieną šių metų vasario
mėnesio savaitgalį vakarinio pa-

kraščio lietuviškos organizacijos jungėsi
šventiškuose susibūrimuose. Mūsų ger-
biamas LR gen. konsulas Los Angeles
Darius Gaidys kartu su Šv. Kazimiero
parapija ir Lietuvių Bendruomene  ska-
tino visus švęsti kaip tik kas gali.  

Pirmąjį vasario savaitgalį – vasa-
rio 3 d. – Los Angeles jaunimo an-
samblis „LB Spindulys” pradžiugino
ankstyvu tradiciniu Užgavėnių blynų
balium, kuris išjudino šventine tau-
tiška programa – joje netrūko šokių ir
dainų. Šis unikalus renginys, suma-
nytas Onos Razutienės ir tęsiamas da-
bartinės ,,Spindulio” vadovės Dan-
guolės Varnienės, jau 56-ąjį sykį iš ei-
lės kvietė visų kartų žmones pasi-
džiaugti mūsų jaunimu, tęsiančiu lie-
tuviškas tradicijas. Išeivijoje užaugęs
lietuviškas jaunimas, dalyvaujantis
ansamblyje ,,LB Spindulys” ir litua-
nistinės mokyklos ,,Spinduliukuose”,
kasmet pasirodo tokiose šventėse, to-
liau puoselėdamas tėvų ir senelių įskie-

pytą meilę brangiai Tėvynei Lietuvai.
Natūralu, kad šių metų Blynų ba-

liaus tema – GELTONA, ŽALIA ir RAU-
DONA! Sukviesti svečiai apsirengė
įdomiausiais šių spalvų variantais!
Visi programos dalyviai sudainavo
,,Gražiausios spalvos”, – tai kompozi-
toriaus Kęstučio Vasiliausko gražiau-
sia daina, kuri pasklido 1990 m. ne-
priklausomybę atkūrusioje Lietuvoje. 

Norėdami pagerbti išeivijos kom-
pozitorius ir muzikus, kūrusius mu-
ziką, kurių kūryboje atsispindėjo vil-
tis,  kad Lietuva bus vėl laisva, prog-
ramą papildėme mūsų tradicinėmis
dainomis ir šokiais. Vienam iš šokių
muziką sukūrė Los Angeles gyvenęs
kompozitorius Bronius Budriūnas, žo-
džius parašė išeivijos poetas Bernardas
Brazdžionis: „Šokam ir dainuojam
garbei Lietuvos, / Augam jai parnešti
Laisvės vėliavos! / Lietuva Tėvynė
šaukia mus visus – / Bus laisvoj pa-
dangėj miela ir šviesu!”

Jaunimėlis – nuo mažyčių iki vy-
riausiųjų – taip pat deklamavo Vyties
Nemunėlio (Bernardo Brazdžionio) ei-
les: ,,Vytis – ženklas mūs Tėvynės! Jį ne-
šiosiu prie krūtinės – dėl trispalvės vė-
liavos  – atminimui LIETUVOS!” To-
liau berniukai dainavo ,,Aš esu lietuvis
– Lietuvos sūnus” (žodž. St. Džiugo,
muz. J. Bertulio), o mergaitės: ,,Aš lie-
tuvaitė – darbšti mergaitė...” Pagal ne-
pamirštamos išeivijos poetės Balės Vo-
veraitės eiles sukurta daina ,,Mūsų vė-
liava” (muzika J. Bertulio) ir energingas
maršas ,,Tėvynės maršas” (muz. Gied-
rės Gudauskienės) priminė tėveliams,
kad ir jie šias dainas kadaise dainavo.

Gražu, kad jaunimas taip pat dai-

Loterijos laimėtojai su karaliumi, karaliene ir „LB Spindulio” vadovėmis (iš k.): K. Dudor,
V. Vilkiene, Č. Geštautas, D. Ragauskiene, U. Petruliene, T. Barauskas, D. Varniene. Prie-
kyje: D. Žemaitaitytė ir K. Bernota.

„LB Spindulio” jaunimas ruošiasi šokti Lietuvoje. Mokytojos (sėdi iš k.): D. Scola, V. Ra-
lys, D. Žemaitaitytė, D. Varnienė – vadovė, Valdas Varnas, Gytis Joga, R. Žukienė.

„LB�Spindulio”��archyvo�nuotraukos

„Saulės dukrytės” šoka „Lėlių šokį”.

Šokis „Ak norėčiau grįžti”.

Visų šventė tęsis ilgai, ilgai!
navo liaudies dainas ,,Tykus vakars be
vėjo”  ir ,,Eisim girion...”, klausytojus
nukeldami mintimis į Lietuvos kaimus
su subatvakario darbais ir šokiais.
Buvo sušokti tradiciniai šokiai ,,Ku-
bilas”, ,,Kalvelis” ir ,,Suktinis”. Buvo
gražu pamatyti jaunas šokėjas, šo-
kančias ,,Lėlių šokį”, kur balerinos su
,,Spindulio” ,,Saulės dukrytėmis” pa-
rodė savo talentus.

Dar didesnis džiaugsmas, kad di-
delis būrys  ,,Spindulio”  studentiško
jaunimo kartu su kitais išeivijos šo-
kėjais šią vasarą ruošiasi vykti į Dai-
nų šventę Lietuvoje. Jie sušoko naujus
iškilios Lietuvos choreografės L. Ki-
sielienės sukurtus šokius ,,Ak, norė-
čiau grįžti”, ,,Iki paryčių” ir ,,Spiečiaus
kadrilis”.  Šokių dienoje, kuri vyks

liepos mėnesį kartu su Dainų šventės
savaite, šoks apie 40 Los Angeles ,,Spin-
dulio” jaunimo. 

Laimingi mes, kaliforniečiai, kad
turėjome ir turime talentingų, nepa-
vargstančių patriotų, kurie jau dau-
giau kaip 70 m. išeivijoje palaiko ir puo-
selėja lietuviškas tradicijas. Mūsų ben-
druomenė Los Angeles augo dėka il-
gamečio parapijos klebono kun. Jono
Kučingio, mokytojos Onos Razutienės
ir gen. konsulo Vytauto Čekanausko,
taip pat muzikų, rašytojų ir mokytojų,
kitų nepamirštamų veikėjų. Kai du-
rys vėl atsivėrė į laisvę, praturtėjome
sulaukę talentingų žmonių iš Lietuvos,
atvykusių ir įsikūrusių Los Angeles. O
į Lietuvą sugrįžo įsikurti kadaise bu-
vęs LB pirmininkas Edmundas Kuli-

kauskas, iš Čikagos – Valdas Adamkus.
Sustiprėjome ir mes, Amerikos lietu-
viai, kasmet ruošdami ,,Lietuvių die-
nas” ir kitus lietuviškus renginius. Pa-
jėgėme sutraukti labai daug žmonių į
Šiaurės Amerikos lietuvių XIII šokių
šventę, vykusią 2008 m. Los Angeles!

Dėkojame už nuotaikingą Blynų
baliaus vakarėlį ir džiaugiamės, kad lo-
terija padėjo surinkti daug lėšų, kurios
bus skirtos paremti mūsų archyvų
darbus ir galimybę nuvykti į Lietuvą!
„LB Spindulio” bendradarbiai – mo-
kytojos/vadovės Danguolė Varnienė ir
Daina Žemaitaitytė, šokių mokytojai
Gytis Joga ir Valdas Varnas, muzikos
mokytojas – Viktoras Ralys. Taip pat su
mumis bendradarbiauja Dana Scola,
Rita Žukienė, Kristina Dudor, šiemet

išrinkome baliaus karalienę Dalią Ra-
gauskienę ir karalių Česlovą Geštautą
– visi jie daug metų talkina Blynų ba-
liaus darbuose!

Vasario mėnesį džiaugėmės uni-
kaliu Šv. Kazimiero lituanistinės mo-
kyklos istorijos projektu. Lietuvos gen.
konsulas Los Angeles Darius Gairys su-
ruošė iškilmingą pokylį, kuriame su-
sirinko daugiau nei 400 svečių, o LB
valdyba Vasario 16-osios proga – ypa-
tingą minėjimą su garsiais svečiais iš
Lietuvos – dainininkais Vytautu ir
Egle Juozapavičiais. Šventėje ,,Spin-
dulio” merginos sušoko pasveikinimo
šokį ,,Kepurinę”!  

Daugiau apie Los Angeles „LB
Spindulį”  galite sužinoti apsilankę
www.Spindulys.com.  
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Neseniai iš piligriminės-pažintinės ke-
lionės grįžo grupė maldininkų, lydimų
Jurgio Matulaičio misijos direktoriaus
t. Algio Baniulio SJ. Kelionės tikslas
buvo aplankyti ir pasimelsti labiausiai
pasaulyje lankomoje garsiojoje Pietų ir
Šiaurės Amerikos globėjos Guadalupės
Dievo Motinos šventovėje, kurioje sau-
gomas stebuklingas Mergelės Marijos
paveikslas. Teigiama, kad ant Meksikos
indėno Juan Diego apsiausto atsiradęs
Švč. Mergelės atvaizdas laikomas mįs-
lingiausiu atvaizdu pasaulio istorijoje.
Ant paveikslo audinio nerasta jokių
dažų, spalviklių ir teptuko pėdsakų.

Kasmet gruodžio 12 d. Meksikos
bažnyčia mini Švč. Mergelės
Marijos apsireiškimų Juanui

Diego 1531 metais ant Tepeyac kalno
metines. 

Guadalupės bazilikoje tėvas Algis
Baniulis aukojo šv. Mišias už Čikagos
apylinkėse gyvenančius bei visame
pasaulyje išsibarsčiusius tautiečius, už
lietuvišką jaunimą, už Misijos narius,
jų artimuosius. Taip pat turėjome pro-
gos Šv. Ipolito bažnyčioje kartu su vie-
tiniais gyventojais susijungti bendrai
maldai, abiejų tautybių kunigams kon-
celebruojant šv. Mišias, skirtas Judui
Tadu, meksikiečių mylimam šventa-
jam. Buvome sujaudinti, matydami
sausakimšą bažnyčią stovinčių (suolų
beveik nėra) tikinčiųjų, rankose lai-
kančių gyvų gėlių puokšteles, šv. Judo
statulėles, daugelis dar ir prie krūtinės
glaudė savo atžalas.

Ne tik lankėme ir meldėmės gar-
siose bažnyčiose, bet ir turėjome nuo-
stabią galimybę pamatyti Mexico City
įžymiąsias vietas: miesto Katedrą, vie-
ną didžiausių aikščių pasaulyje – Zokalo
aikštę, Nacionalinius rūmus, pastatytus
ant legendinio actekų vado Montesumos
rūmų griuvėsių, gėrėjomės garsaus
meksikiečių tapytojo Diego Riveros
freskomis, vaizduojančiomis Meksikos
istoriją ir meksikiečių buitį. Antropo-
logijos muziejuje arčiau susipažinome
su actekų, majų, olmekų, toltekų ir ki-
tomis Meksikoje gyvavusiomis civili-
zacijomis, vaikščiojome po vieną gra-
žiausių Meksiko gatvių – Paseo de la Re-
forma, dar kitaip vadinamą Eliziejaus
laukais, stebėjome naktinę miesto pa-
noramą iš Lotynų Amerikos bokšto
(Torre Latinoamericana), Nacionali-
niame operos teatre dalyvavome folk-
lorinių ansamblių koncerte. Lankėmės
actekų ,,Dievų mieste” Teotihuakane –
VI a. didžiausiame pasaulio mieste,
vaikščiojome Mirusiųjų gatve, drąses-
nieji patyrė neapsakomą grožį nuo Sau-
lės piramidės viršaus, kiti įsiamžino
foto nuotraukose prie Mėnulio pirami-

Piligriminė kelionė Mexico City – Guadalupe – Puebla

dės. Didinga Meksikos gamta stebino
kaktusų ir agavų įvairove ir ugnikal-
niais, kur vieną iš jų, Popocatepeti
(Rūgstantis kaminas), veikiantį ir lei-
džiantį dūmus teko ir mums stebėti. Pri-
siglaudęs prie ,,Rūgstančio kamino” –
kiek žemesnis ugnikalnis Iztaccihuati
(Gulinti moteris). Pagal mitologiją, tai
du mylimieji, sustingę amžiams, kad
įrodytų savo neblėstančią meilę.

Kelionės pabaigą vainikavo UNES-
CO saugomas ,,Angelų ir bažnyčių”
miestas Puebla. Puebloje gausu ange-
lų figūrėlių. Pasakojama, kad Pueblos
vyskupas Julian Garces susapnavo
gražų gamtovaizdį: trykštančius šal-
tinėlius, besiliejančius į upę. Pamatę
nepaprastą grožį angelai pradėjo leis-
tis į žemę, o prabudęs vyskupas nuta-
rė įkurti miestą. Tačiau yra ir kita is-
torija. Pagal ją atvykę į Naująjį pasaulį
ispanų kolonizatoriai, atradę derlingą

lygumą nutarė pastatyti čia miestą.
Puebla yra modernus pramoninis
miestas su gerai išsilaikiusiais XVII a.
kolonijiniais pastatais.

Miesto Katedra didžiuojasi aukš-
čiausiais visoje Meksikoje bokštais.
Legenda pasakoja, kad angelai padėjo
užkelti varpą į patį aukščiausią bokštą.

Nepamirštamą įspūdį paliko aš-
tuntuoju pasaulio stebuklu pavadinta
barokinė Šv. Dominyko (San. Domingo)
bažnyčia, anksčiau priklausiusi Do-
minikonų vienuolynui. Brangakme-
niais ir auksu išdabinta Rožinio (Ro-
sario) koplyčia, kurios nedidelėje erd-
vėje apgyvendinti visi šventieji statu-
lėlių pavidalu. Jie žvelgia nuo sienų,
nuo lubų, nuo altoriaus, o pačiame al-
toriaus viduryje – auksu ir brangak-
meniais padabinta Švč. Mergelė. Pueb-
la kaimynystėje esančiame mieste Čo-
luloje (Cholula), turinčiame daugiau
kaip 300 bažnyčių, išbandėme savo
drąsą tamsiuose požemio labirintuose,
įsiamžinome prie Pasaulio centrą žy-
minčio akmens (pagal actekus). Dau-
geliui išbandymas buvo užlipti į Mer-
gelės Marijos Paėmimo Dangun baž-
nyčią, pastatytą ant supiltos kalvos.

Kelionės metu mus lydėjo geras
oras, saulutė negailėjo šilumos, kelio-
nių agentūra ,,Party of  Chicago” pa-
sirūpino patogiu autobusu, kurį sau-
giai vairavo Juan, o profesionalios gi-
dės Anastazijos dėka mes parsivežėme
gražiausių įspūdžių apie šią šalį ir jos
žmones.

Piligrimės Ieva Zigmantė, 
Irena VilimienėĮspūdingas Puebla katedros fasadas.

Mirusiųjų gatvė actekų ,,Dievų mieste”. Saulės piramidė, kurią aplankyti svajoja daugelis. 

Guadelupės šventovė, kurioje saugojamas stebuklingas Mergelės Marijos paveikslas.

Piligrimai iš Čikagos Guadelupės Dievo Motinos šventovėje. Vytauto�Matuliausko�nuotraukos
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

M. Bastys lieka Seime  
Vilnius (BNS) – Seimui neužteko

balsų panaikinti šiurkščiu Konstitu-
cijos pažeidimu ir priesaikos sulau-
žymu apkaltinto Seimo nario Min-
daugo Basčio mandatą. 

Per slaptą balsavimą dėl M. Basčio
mandato panaikinimo balsavo 72 par-
lamentarai, prieš buvo 21 Seimo nariai,
24 susilaikė. Vienuolika biuletenių
rasta negaliojančių.

Konstitucija numato, kad norint
per apkaltą panaikinti Seimo nario
mandatą už tai privalo balsuoti ne
mažiau kaip 85 parlamentarai iš 141.

Po šio balsavimo apkaltos proce-
dūra laikoma baigta.

Konstitucinis Teismas yra pa-
skelbęs, kad M. Bastys šiurkščiai pa-
žeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką,
kai nuslėpė savo ryšius su buvusiu
KGB darbuotoju Piotru Vojeika. M.
Bastys savo kaltę neigia – jis tikina, kad
sąmoningai nieko nenuslėpė.  Politi-
kas netinkamą atsakymą apie ryšius su
užsienio žvalgybininkais klausimyne
dėl leidimo dirbti su slapta informaci-
ja vadina klaida, kuri negali būti ver-
tinama kaip šiurkštus pažeidimas.

Apkalta M. Basčiui buvo inici-
juota ir dėl Valstybės saugumo depar-
tamento nurodytų jo ryšių su atominės
energetikos korporacijos „Rosatom” at-
stovu vadinamu Jevgenijumi Kostinu,
Rusijos valstybinio kanalo RTR žur-
nalistu Ernestu Mackevičiumi, buvsiu

Kauno mafijos autoritetu įvardijamu
Saturnu Dubininku ir neteisėta veik-
la įtariamu verslininku Vadimu Pa-
chomovu. Tačiau šie veiksmai padaryti
anksčiau nei 2016 metų lapkritis, kai
M. Bastys davė naujausią parlamen-
taro priesaiką.

Šių ryšių pagrindu Seimo pirmi-
ninkas Viktoras Pranckietis pernai
kovą atsisakė suteikti M. Basčiui lei-
dimą dirbti su slapta informacija.

Kilus skandalui dėl ryšių su Rusija
M. Bastys sustabdė narystę Lietuvos
socialdemokratų partijoje.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pa-
reiškė, kad Mindaugo Basčio mandatą
išsaugojęs Seimas save gėdingai disk-
reditavo. „Pamindamas Konstitucinio
Teismo išvadą bei ignoruodamas vals-
tybės nacionalinio saugumo interesus,
tokiu balsavimu Seimas save gėdin-
gai diskreditavo”, – teigia prezidentė.

Prezidentūra suabejojo internetiniu balsavimu 
Vilnius (ELTA) – Prezidentės pa-

tarėjas vidaus politikai Mindaugas
Lingė suabejojo valdančiųjų galimy-
bėmis įgyvendinti saugų būdą bal-
suoti internetu. Pasak jo, žinant geo-
politinę situaciją ir didėjantį kiber-
netinių atakų skaičių regione, būtų at-
sainu ignoruoti ir pakankamai neį-
vertinti saugumo klausimų.

M. Lingė teigė, kad abejonių kelia
Vyriausybės kalbos, jog balsavimo in-
ternetu sistemos sukūrimui reikėtų tik
2 mln. eurų.

Prezidentės patarėjas sakė, kad
norvegai vien balsavimo internetu
sistemos testavimui išleido 25 mln.
eurų. Galiausiai, teigė M. Lingė, iden-
tifikavus sistemos trūkumus užtikri-
nant saugumą, Norvegijoje nuspręsta
jos atsisakyti. 

„Mūsų Vyriausybės parengto pro-
jekto autoriai sako, kad užteks pas mus
2 mln. visai balsavimo sistemai su-

kurti, įgyvendinti ir apsaugoti. Tai tik-
rai nekelia pasitikėjimo”, – kalbėjo M.
Lingė, pridurdamas, kad taip valdan-
tieji rizikuoja suskurti „kiaurą rėtį”
primenančią balsavimo sistemą, ke-
liančią riziką visai demokratijai.

Vasario 28 d. Vyriausybė pritarė
įstatymo projektui, reglamentuojan-
čiam piliečių balsavimą rinkimuose in-
ternetu, ir pateikė projektą svarstyti
Seimui. Anot projekto iniciatorių, įtei-
sinta galimybė balsuoti internetu pa-
didintų rinkėjų aktyvumą. Tuometinė
teisingumo ministrė Milda Vainiutė
teigė, kad preliminariai tai turėtų kai-
nuoti apie 2 mln. eurų.

Tuo tarpu vidaus reikalų minist-
ras Eimutis Misiūnas yra pareiškęs,
kad skeptiškai vertinantis galimybę
suteikti piliečiams teisę balsuoti in-
ternetu. Pasak jo, kol nėra absoliučios
saugumo garantijos, rinkimai turi
vykti tradiciniu būdu. 

Lietuva pradeda veiklą CERN 
Vilnius (Mano vyriausybė) – Kovo

12–15 dienomis Ženevoje posėdžiauja
Europos branduolinių mokslinių ty-
rimų organizacijos (CERN) Taryba, ku-
rios darbe pirmą kartą dalyvaus ir Lie-
tuvos delegacija. 

„Lietuva yra CERN asocijuotoji
narė, todėl posėdžiuose dalyvaus klau-
sytojo teisėmis, – teigia Lietuvos am-
basadorius Ženevoje, aktyviai palai-
kantis Lietuvos ryšius su CERN, And-
rius Krivas. – Tai yra puiki galimybė
Lietuvai artimiau susipažinti su įvai-
riapuse šios didelės Europinės moks-

linių tyrimų organizacijos veikla, už-
megzti dalykinius horizontalius ry-
šius su kitų šalių atstovais. 

Lietuvos asocijuotoji narystė
(CERN) atveria papildomas galimybes
įvairių sričių Lietuvos mokslinin-
kams ir tyrėjams, pramonės įmonėms
dalyvauti CERN veiklose. 

Lietuvos narystė CERN siejasi su
naryste Ekonominio bendradarbiavi-
mo ir plėtros organizacijoje (EBPO),
kuri ypatingą dėmesį skiria inovaci-
joms. Lietuva su CERN bendradar-
biauja nuo 1994 metų.

Rusijos ambasada bus B. Nemcovo gatvėje? 
Vilnius (ELTA) – Vilniaus meras

Remigijus Šimašius susitiko su sosti-
nėje besilankančiais žymiais Rusijos
demokratais. Susitikime buvo apta-
riamos prieš 3 metus Maskvoje nužu-

dyto politiko Boriso Nemcovo įamži-
nimo galimybės Vilniuje, taip pat de-
mokratų pozicija artėjančių Rusijos
prezidento rinkimų klausimu ir kitos
aktualijos.

D. Trump atleido R. Tillerson
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidentas Donald Trump atleido iš vals-
tybės sekretoriaus pareigų  Rex Til-
ler son.

R. Tillerson valstybės sekreto-
riaus poste pakeis Centrinės žvalgybos
valdybos (CŽV) direktorius Mike Pom-
peo.

Tuo tarpu į atsilaisvinantį CŽV va-
dovo postą Prezidentas nurodė pa-
skirsiantis Gin Haspel. Ji yra pirmoji
į šias pareigas pasiūlyta moteris.  

D. Trump ėmėsi esminių poky-
čių  savo nacionalinio saugumo ko-
mandoje Washingtonui pradėjus tra-
pias derybas su Šiaurės Korėja.

Neįrodė susitarimų tarp rinkimų štabo ir Rusijos
Washingtonas (ELTA) – Respub-

likonų vyraujamas JAV Atstovų Rūmų
Žvalgybos komitetas nerado įrodymų,
kad per 2016 metų prezidento rinkimų
kampaniją būtų buvę kokių nors slap-
tų susitarimų tarp Donald Trump rin-
kimų štabo ir Rusijos. 

Kartu jis atmetė ir spėjimus, kad
Maskva mėgino daryti įtaką JAV pre-
zidento rinkimų kampanijai D. Trump
naudai – tokią išvadą savo tyrimo atas-

kaitoje 2017 metų sausį pateikė JAV
slaptosios tarnybos. Komitetas sutiko
tik su tuo, kad Rusijos prezidentas
Vladimiras Putinas labiau norėjo, kad
rinkimus laimėtų D. Trump, o ne jo
konkurentė demokratė Hillary Clinton.

Galimus slaptus susitarimus tarp
D. Trump rinkimų štabo ir Rusijos
vyriausybės šiuo metu tiria ir nepri-
klausomas JAV specialusis tyrėjas Ro-
bert Mueller. 

NATO sunerimęs dėl bandymo nužudyti 
Briuselis (ELTA) – NATO gene-

ralinis sekretorius Jens Stoltenberg pa-
reiškė, kad Aljansas yra labai suneri-
męs dėl buvusio rusų šnipo Sergejaus
Skripal ir jo dukters apnuodijimo ka-
rinės kokybės nervus paralyžiuojančia
medžiaga. Didžioji Britanija yra la-
bai vertinama sąjungininkė ir šis in-
cidentas Aljansui kelia „didelį susi-
rūpinimą”, pabrėžė jis. 

Bet kokios kovinės nervus para-
lyžiuojančios medžiagos panaudoji-
mas yra bjaurus ir visiškai nepriim-
tinas, kalbėjo J. Stoltenberg. NATO,
anot jo, šiuo klausimu palaiko ryšius
su britų tarnybomis. 

Didžiosios Britanijos premjerė
Theresa May prieš tai pranešė, kad iš-

puolis prieš S. Skripal įvykdytas pa-
naudojus nervus paralyžiuojančia
medžiaga, kuri sukurta Rusijoje. Nau-
doti nuodai, priklausantys „Novičok”
grupei, esą yra karinės kokybės. Anot
T. May, oficialios Rusijos tarnybos
arba tiesiogiai užsakė išpuolį, arba
bent jau sudarė galimybes jį įvykdy-
ti. 

T. May pateikė Rusijai ultimatumą
iki kovo 13 dienos vakaro pasiaiškinti.
Priešingu atveju šaliai grės sankci-
jos. Maskva kaltinimus neigia. 

66 metų rusas S. Skripal ir 33-ejų
jo duktė Julija kovo 4-ąją buvo rasti ant
suolelio be sąmonės Solsberio mieste
į pietvakarius nuo Londono. Jų būklė
išlieka kritiška, tačiau yra stabili.

ES pratęsė sankcijas Rusijai 
Briuselis (BNS) – Europos Są-

junga (ES) dar šešiems mėnesiams
pratęsė sankcijas, paskelbtas Rusijos ir
nuversto Ukrainos režimo pareigū-
nams už jų įtariamą vaidmenį Rytų Uk-
rainos separatistiniame konflikte.

Šiuo metu aktyvų įšaldymai ir
draudimai atvykti į Bendriją taikomi
150 asmenų, taip pat 38 juridiniams su-
bjektams – verslo įmonėms, organiza-
cijoms ir politinėms partijoms.

Šios individualios sankcijos yra
dalis priemonių, kurių ES ėmėsi, kad
nubaustų Maskvą už jos palaikymą
prorusiškiems separatistams per konf-
liktą Rytų Ukrainoje, įsiplieskusį 2014
metų balandį.

2014 metų vasarą įvestos didelio
masto ekonominės sankcijos, nutai-
kytos į Rusijos naftos, gynybos ir ban-
kininkystės sektorius, paskutinį kar-
tą šešiems mėnesiams buvo pratęstos
pernai gruodį.

ES ekonomines sankcijas Rusijai
paskelbė po 2014-ųjų liepą įvykusios
tragedijos, kai virš Ukrainos buvo nu-
muštas oro bendrovės „Malaysia Air-
lines” reiso MH17 laineris ir žuvo visi
298 juo skridę žmonės. Vakarų šalys dėl
šios atakos kaltina separatistus.

ES taip pat taiko Rusijai indivi-
dualias sankcijas už 2014 metų kovą
Maskvos įvykdytą Ukrainai priklau-
sančio Krymo pusiasalio aneksiją.

Mirė prancūzų mados dizaineris H. de Givenchy
Paryžius (ELTA) – Su-

laukęs 91-erių mirė žymus
prancūzų mados dizaineris
Hubert de Givenchy. Šis mados
kūrėjas geriausiai žinomas dėl
„mažos juodos suknelės” kon-
cepcijos bei aprangos kūrimo
tokioms įžymybėms kaip Aud-
rey Hepburn ar Jackie Ken-
nedy.

Praėjusio amžiaus šešta-
jame ir septintajame dešimt-
mečiais dizainerio mados na-
mai „Givenchy” buvo nustatę
moteriška prabanga pasižy-
mėjusį stiliaus etaloną, o jo
propaguotam santūriam sti-
liui iki šiol ištikima Didžiosios
Britanijos karalienė Elžbieta II
bei vyresnė JAV ir Kinijos vi-
suomenės veikėjų karta.

Mirė „mažos juodos suknelės“ kūrėjas H. de Given-
chy. The�Economic�Times�nuotr.

M. Basčio išteisinimas – gėda Seimui, sako
Lietuvos vadovė. Delfi.lt� nuotr.
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VERSLO N AUJIENOS

Darbo laiko planavimas – optimalūs rezultatai

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017�metų�kovo�14�d.)

1�USD�(JAV�doleris)�–�0,81�€
1�AUD�(Australijos�doleris)�–�0,64�€
1�CAD�(Kanados�doleris)�–�0,65�€
1�GBP�(Didžiosios�Britanijos�svaras�sterlingų)�–�1,12�€
1�NZD�(Naujosios�Zelandijos�doleris)�–�0,60�€

Kasmet „Forbes” skelbia turtin-
giausiųjų žmonių sąrašą. Šįmet akį
traukia jauniausiųjų milijardierių
penketukas. Beje, trys jaunieji tur-
tuoliai yra norvegai.

Alexandra Andresen, kuriai dabar
yra 21 metai, skelbiama jauniausia
pasaulio milijardiere. Ji valdo 1,4 mlrd.
dol. turtą. Jos metais vyresnei seserei
Katharina irgi priklauso tokio paties
dydžio turtas. Merginos paveldėjo šei-
mos valdomos kompanijos „Ferd” dalį
– kiekviena po 42 proc. akcijų. Vis dėl-
to visas verslo valdymas iki šiol su-
telktas Johan Andresen, merginų tėvo,
rankose. Norvegijos kompanija akty-
viai investuoja Šiaurės šalių biržoje, o
taip pat užsiima privačiomis investi-
cijomis.

Trečioje jaunųjų turtuolių vietoje
rikiuojasi Gustav Magnar Witzoe. 24
metų vaikinas valdo 1,9 mlrd.  dol. tur-
tą. Jam priklauso beveik pusė vienos

didžiausių pasaulyje lašišų žaliava
prekiaujančios kompanijos „Salmar”.
Kompaniją sūnui tėvas Gustav Witzoe
padovanojo dar 2013 metais, tačiau jis
iki šiol viskam vadovauja. Kol tėvas va-
dovauja žuvininkystės verslui, sūnus
investuoja į nekilnojamąjį turtą bei
startuolius.

Ketvirtasis turtuolių sąraše yra 27
metų Evan Spiegel, valdantis 4,1 mlrd.
dol. turtą. E. Spiegel kartu su Bobby
Murphy 2011 metais įkūrė socialinį
tinklą „Snapchat”. „Forbes” duome-
nimis, „Snapchat” kasdien naudojasi
apie 170 mln. žmonių.

Turtingiausiųjų penketuką už-
baigia 27 m. John Collinsons, valdan-
tis 1 mlrd. dol. turtą. Jis kartu su bro-
liu Patrick 2011 m. įkūrė bendrovę
„Stripe”, siūlančią verslo programinę
įrangą, leidžiančią prekybos įmonėms
lengviau priimti internetinius mokė-
jimus. 

Skelbia jauniausių milijardierių penketuką

Londono turtingieji palengva
kraunasi lagaminus ir vyksta į gim-
tąsias šalis, nes po „Brexit” mokestinė
aplinka tampa nebepatraukli.

Jei anksčiau Londonas buvo itin
patrauklus finansų centras, tai dabar
didmiestis stoja į vieną gretą su Lagosu
(Nigerija) bei Stambulu (Turkija), mat
iš pastarųjų sostinių, remiantis „Glo-
bal Weath Migration Review” duome-
nimis, irgi išvyksta daug turto val-
dantys asmenys. Skelbiama, kad per
2017 m. iš Jungtinės Karalystės (JK) iš-
sikraustė 5.000 turtingų žmonių ir tik
1.000 naujakurių nusprendė pradėti gy-
venimą šalyje.

Tyrimo duomenimis per pasta-
ruosius 30 metų JK tapo viena iš šalių,
kur dažniausiai apsigyvena turtingi
žmonės (angl. „high net worth indivi-

duals”, HNWI). Ši tendencija pasikei-
tė pernai, kai iš šalies turtingieji ėmė
vis dažniau išvykti.

„Bloomberg” pastebi, kad turtin-
gųjų išvykimą iš šalies galima vertin-
ti, kaip sudėtingėjančio ekonominio
klimato ženklą. Mat praktika rodo,
kad būtent turtingi žmonės pirmiausia
suskumba išsikraustyti, nes tiesiog
turi galimybių tą padaryti, – skirtingai
nei viduriniosios klasės ar dar ma-
žesnes pajamas turintys gyventojai.

Šiuo metu turtingiesiems pa-
traukliausi miestai, kur jie linkę ap-
sigyventi yra Oklandas (Naujoji Ze-
landija), Dubajus (Jungtiniai Arabų
Emyratai), Montrealis (Kanada), New
York (JAV), Tel Avivas (Izraelis), To-
rontas (Kanada).

„Verslo žinios”

Londono turtingieji kraunasi lagaminus

Bitkoino kaina, šią savaitę nusi-
ritusi žemiau 10,000 dol. kartelės ir su-
darė 8,512 dol.

Per savaitę bitkoinas skaičiuoja
jau apie 25 proc. siekiantį nuopuolį.

Kritimą labiausiai paskatino šią
savaitę nuskambėjęs JAV vertybinių
popierių ir biržos komisijos pareiški-
mas, kad „skaitmeninis turtas, kuris
turi vertybinio popieriaus požymių, tu-
rėtų būti registruojamas komisijoje”.

Nerimo rinkoje pridėjo Japonijos

finansinių paslaugų agentūros sank-
cijos, pritaikytos reikalavimų neati-
tinkančioms kriptovaliutų keitykloms
ir biržoms. Keityklų „Bit Station” ir
FSHO veikla net buvo įšaldyta mėne-
siui.

Japonija savo reguliavimą krip-
tovaliutų atžvilgiu pradėjo griežtinti,
kai iš šalies kriptovaliutų biržos „Coin-
check” buvo pavogta 530 mln. dol. ver-
tos kriptovaliutos.

. BNS

Bitkoinas nebekainuoja 9,000 dol.

Baltijos šalių ir Lenkijos žemės
ūkio ministrai turėtų susitarti spaus-
ti Europos Komisiją (EK), kad Europos
Sąjungos (ES) išmokos žemdirbiams
būtų suvienodintos su Vakarų Europos
dotacijomis. Dėl to ministrai susitiks
Rygoje.  

Minėtų šalių ministrai mėgins
susitarti dėl bendros deklaracijos dėl
tiesioginių išmokų suvienodinimo pa-
sirašymo. 

Susitarimą dėl tiesioginių išmokų
ūkininkams suvienodinimo  kiek anks-
čiau pasirašė Baltijos bei Višegrado ša-
lys. Lietuvos ūkininkai EK taip pat bu -
vo įteikę 50 tūkst. surinktų parašų
dėl išmokų suvienodinimo. 

Sprendimas suvienodinti išmo-
kas būtų teisingas, nes Lietuvos ūki-
ninkų perkamos technikos, sėklų ir trą-
šų įsigijimo kaštai yra suvienodėję, to-

dėl sakyti, kad jie išleidžia mažiau
nei kitų ES šalių ūkininkai, negalima.

.
„Mano Vyriausybė”

Sieks vienodų išmokų žemdirbiams

Baltijos šalių ir Lenkijos žemdirbiai siekia
gauti tokias pat išmokas kaip ir ES senbu-
vių valstybių ūkininkai.              Alfa.lt�nuotr.�

Išmokite neatidėlioti

Kuo sunkesnė užduotis, tuo la-
biau tikėtina, kad ji bus atidėliojama.
Atidėliotojai yra linkę susitelkti ties
lengviausiais darbais, sunkiausius pa-
silikdami pabaigai. 

Darbai atidėliojami dėl skirtingų
priežasčių. 

Viena jų – nesugebėjimas atskirti
svarbių užduočių nuo įprastinių. Dar-
buotojas gali skubiai griebtis naujau-
sios gautos užduoties, pamiršdamas tą,
kuri buvo nustatyta anksčiau, tačiau
yra daug svarbesnė. Toks žmogus bus
nuolat užsiėmęs, todėl kai ateis laikas
atlikti svarbiąsias užduotis, jis jau
bus pavargęs ir nebegebės dirbti tin-
kamai. 

Kitos atidėliojimo priežastys – ne-
žinojimas nuo ko pradėti, manymas,
kad neturite visų užduočiai atlikti bū-
tinų įgūdžių, ar tiesiog nesėkmės bai-
mė. 

Deja, atidėta užduotis niekur ne-
dingsta, tad anksčiau ar vėliau turėsite
ją įveikti. Tačiau pirmiausia turite
įveikti savo įprotį atidėlioti. Išsiaiš-
kinkite priežastis, kodėl jūs vis atidė-
liojate darbus ir bandykite su jomis ko-
voti. Jei darbus atidėliojate tik todėl,
kad nesate jiems nusiteikęs, išmokite
save motyvuoti darbui. Pavyzdžiui,
galite nusistatyti atlygį, kuriuo save ap-
dovanosite, jei užduotį atliksite. Su-
skaičiuokite ir nuostolius, kuriuos pa-
tirsite priešingu atveju. Jei jums vis
tiek nepavyksta savęs kontroliuoti,
paprašykite kolegų pagalbos. Susida-
rykite veiksmų planą ir jo laikykitės.
Įveikus pirmuosius žingsnelius, už-
duotis nebeatrodys neįmanoma.

Laiko patikrinimas

Norint sėkmingai išnaudoti savo
laiką, pirmiausia svarbu išsiaiškinti,
kokie yra įprastiniai jūsų laiko išnau-
dojimo įpročiai. 

Dažnai patys nepastebime, kiek
laiko išeikvojame veltui, plepėdami su
kolegomis ar darydamiesi kavą. O
vėliau skundžiamės, kad darbui atlikti
pritrūko vos poros valandų. Prieš
pradėdami planuoti savo laiką, pa-
tikrinkite, kiek laiko per dieną su-
gaištate darbui, o kiek – visiems ki-
tiems dalykams. Kiekvieną kartą, kai
pakeičiate užsiėmimą, užsirašykite.
Nesvarbu, tikrinatės elektroninį paš-
tą ar pradedate rašyti ataskaitą – fik-
suokite kiekvieną savo užsiėmimo
pokytį. 

Užsirašinėkite, kiek laiko kalbėjote
su kolegomis, kada išėjote papietauti ir
kada grįžote. Šalia kiekvieno veiksmo
užsirašykite laiką ir veiksmo atlikimo
trukmę. Keletą kartų per dieną fik-
suokite, kaip jaučiatės: galbūt 12 va-
landą dienos jūs energingas, o 2 val. p.
p.   – jau pavargęs. Toks užsirašinėjimas
veiksmingas. Po kelių tokio fiksavimo
dienų jau galėsite matyti, kiek laiko

jums reikia darbui, o kiek sugaištate
veltui. Tik tai žinodami, galėsite pra-
dėti kontroliuoti savo laiką.

Veiksmų analizė

Susirinkę medžiagą, kaip išnau-
dojate savo laiką, pradėkite ją anali-
zuoti. Pagal tai galite pradėti planuo-
ti savo laiką. Pirmiausia pasižymėki-
te darbus, kurių jums atlikti nereikė-
jo. Galbūt dirbote darbą, už kurį atsa-
kingas kas nors kitas, o gal užsiėmėte
tuo, ką turėtumėte atlikti ne darbe, o
namie, pavyzdžiui, rašėte asmeninius
elektroninius laiškus. Šie veiksmai
nebuvo reikalingi, todėl jų į savo planą
nebeįtraukite. 

Sunkiausias ir svarbiausias už-
duotis planuokite tomis valandomis,
kada jaučiatės žvaliausiai. Taip darbą
atliksite produktyviau ir greičiau.
Pabandykite kaip įmanoma sumažin-
ti skirtingų užduočių kaitaliojimą,
kad netektų „šokinėti” nuo vieno dar-
bo prie kito. Pavyzdžiui, pasiskirkite
laiką, kada atsakinėjate į elektroni-
nius laiškus, ir tai darykite tik tuo
metu. 

Veiksmų planas

Kitas jūsų žingsnis, planuojant
darbo laiką – veiksmų plano sudary-
mas. Veiksmų planas tėra papras-
čiausias užduočių, kurias turite at-
likti, sąrašas. Tačiau jis skiriasi nuo
būtinų atlikti darbų sąrašo tuo, kad
veiksmų planas koncentruojasi į konk-
retų tikslą: kiekvienas plano žings-
nelis priartina jus prie užduoties įvyk-
dymo. 

Naudinga susirašyti darbo etapus
ir jais sekti. Taip matysite, ką jau nu-
veikėte, o kas dar liko. Tai padės susi-
kaupti rezultatui, o ne tik laiko už-
ėmimui.

Darbų sąrašas

Prieš sudarydami darbų sąrašą,
apgalvokite visus savo darbus. Sura-
šykite ant popieriaus viską, ką turite
padaryti, neužmiršdami net menkų
užduočių. Kai jau turėsite tokį sąrašą,
pradėkite darbų įvertinimą. Pasižy-
mėkite svarbiausius darbus. Naudin-
ga visas užduotis įvertinti pagal de-
šimtbalę sistemą. Kai tai padarysite,
perrašykite sąrašą – šįkart jau darbų
svarbumo tvarka. Svarbiausias už-
duotis užrašykite sąrašo pradžioje, o ne
tokias svarbias – apačioje.

Erika Brazaitytė „Verslo žinios”
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Stasė Olšauskas, gyvenantis Hickory Hills, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate
lietuvišką spausdintą žodį.

Aldona Sobieskienė, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

Ruošiamės Velykoms
Troškintas ėriukas 
su citrinos padažu

Reikės:
1 1/2 kg (3–3,5 sv) ėrienos
2 morkų, supjaustytų stambiai
2 svogūnų, supjaustytų į 6–8 dalis
2– 3 šakelių rozmarino
2–3 skiltelių česnako
1 raudono čili pipiro
1 1/2 puodelio baltojo sauso vyno
druskos, juodųjų pipirų
aliejaus kepimui

Ėriuko mėsą supjaustyti gabalais
(druskinti nereikia). Į troškinimo indą
įpilti 2–3 šaukštus aliejaus ir apke-
pinti ėrieną iš abiejų pusių. Jau apke-
pusią mėsą padruskinti, papipirinti. Į
troškinimo indą sudėti morkas, svo-
gūnus, rozmariną, česnaką, čili pipirą,

įpilti vyno. Troškinti, kol mėsa bus
minkšta ir gražiai atsiskirs nuo kaulų.
Troškinį sudėti į gražų dubenį.

Patiekti su biriais ryžiais ir citrinos
padažu. 

Jam reikės:
1 citrinos sulčių ir nutarkuotos žie-
velės
pundelio petražolių arba kalendros
(cilantro), susmulkintų
3 šaukštų grietinės
druskos, pipirų
žiupsnelio ciberžolės miltelių (tur-
meric)

Sumaišyti visas sudedamąsias da-
lis. Padažą patiekti atskirame indely-
je.

Skanaus!
Jūsų Indrė

MANO  VIRTUVĖ

Lietuvoje, švenčiančioje valstybės at-
kūrimo 1918 m. vasario 16 d. šimtametę
sukaktį, lankėsi Inigo von Urach – Urach
kunigaikštis, Würtemberg grafas, ne-
karūnuoto Lietuvos karaliaus Mindau-
go II anūkas. Bet jis į Lietuvą atvyko ne
atsiimti senelio sosto, o įkurti labdaros
organizacijos, kuri rūpintųsi nereika-
lingais kūdikiais. Lietuvos televizijoje,
laidoje „Dėmesio centre”, svečias davė
interviu ir daugiau papasakojo apie
sa  vo sumanymą: „Mes su partneriu
pirmiausia ją įkūrėme Vokietijoje. Nu-
sprendėme: jei ši organizacija sėkmin-
gai veiks Vokietijoje, galime tokią kur-
ti ir Lietuvoje. Ši organizacija skirta
ne reikalingiems kūdikiams, tiesiog iš-
metamiems į šiukšlyną. Tai siaubinga,
ir aš negalėjau į tai nereaguoti. Taigi lė-
tai, bet užtikrintai dirbau šia kryptimi”,
– sakė I. von Urach. 

Inigo von Urach Lietuvoje lankėsi jau
antrą kartą. Pirmąjį – prieš kelioli-
ka metų. Tuomet jis domėjosi miš-

kininkyste, kultūra ir atsinaujinančia
energija. Tad kyla klausimas – kodėl I.
von Urach taip rūpinasi Lietuva? Iš jo
interviu galima suprasti, kad jis yra
tarsi įpareigotas savo senelio. Tai šei-
mos pareiga. „Jis buvo išrinktas 1918
m. Lietuvos Tarybos. Senelis daug
svarstė, kaip pagerinti padėtį šalyje,
kaip padėti žmonėms, pačiai šaliai.
...Mano senelis buvo išrinktas Lietuvos
karaliumi. Jis apsisprendė juo būti. Se-
nelis taip pat testamentu išreiškė valią,
kad išsaugotume sostą... taip pat rū-
pintis monarchija, jos neapleisti. Ta-
čiau tai ne mūsų sprendimas – tai lie-
tuvių sprendimas... aš pasiruošęs”, –
sakė kilmingasis svečias, paklaustas,
ar jis sutiktų būti renkamas Lietuvos
karaliumi.

I. von Urach yra monarchistas ir,
sako, Lietuvoje taip pat randantis iš-
pažįstančių tokias pažiūras. Jo nuo-
mone, monarchija esanti pigiau atsei-
nantis šalies valdymas. „Monarchas
galvoja ne apie save, o apie visą tautą.
Karalius yra tautos tėvas. Jis mąsto
apie žmonių kartas ne kelerius metus
į priekį, o galbūt porą šimtų metų į
priekį. Politikai dažniausiai renkami
ketveriems metams. Ironizuoju, žino-
ma, bet kai kurie politikai mąsto: ‘Pri-
valau per ketverius metus tapti tur-
tingas’. Buvęs Vokietijos kancleris,
socialdemokratų atstovas, turėjo rei-
kalų su ‘Gazpromu’, naudojosi savo

kaip kanclerio pozicijomis...” Žurna-
listas, kuris kalbino svečią, įvardijo tą
Vokietijos politiką, kuris pasinaudojo
savo tarnybine padėtimi – tai G.
Schroeder, kuris padėjo Rusijai nu-
tiesti dujotiekį Baltijos jūros dugnu ir
dabar už nuopelnus yra išrinktas Ru-
sijos naftos milžinės „Rosneft” valdy-
bos nariu.

Dar trumpai grįžkime į 1918-uo-
sius, šimto metų senumo įvykius, kai
Lietuvos žemėje dar stovėjo Vokietijos
kariuomenė. Lietuvos Valstybės Tary -
bos nariai, bijodami, kad Vokietija
Lietuvos nepaverstų savo provincija,
nutarė užbėgti tam už akių ir 1918 m.
liepos 11 d. Lietuvą paskelbė konsti-
tucine monarchija, o Lietuvos kara-
liumi tą pačią dieną išrinko (iš 6 ar 7
kandidatų) Vilhelm von Urach (Min-
daugą II). Jį Reichstago katalikų cent-
ro frakcijos vadovas, iš Würtembergo
karalystės kilęs Matthias Erzberger, re-
komendavo į Berlyną atvykusiems
Šveicarijos lietuvių atstovams kuni-
gams K. Olšauskui ir J. Purickiui. Jis
buvo katalikas ir nebuvo nusiteikęs pa-
laikyti lenkų pretenzijų į Lietuvą ar jos
dalį. Bet keičiantis politinei situacijai,
protestuojant kairiesiems Tarybos na-
riams ir kilus nepasitenkinimui vi-
suomenėje, Mindaugas II nebuvo ka-
rūnuotas, o Lietuva tapo respublika. 

Wilhelm von Urach (1864 m. Mo-
nake-1928 m. Rapale) – Urach hercogas
Vilhelm II, Würtemberg grafas, Urach
dinastijos (šalutinė Würtemberg di-
nastijos šaka) atstovas, Würtemberg ar-
mijos kavalerijos generolas, kandida-
tas į keleto Europos valstybių sostus –
1910 m. Monako, 1913 m. – Albanijos,
per Pirmąjį pasaulinį karą – Lenkijos,
taip pat naujai kuriamos Elzaso-Lota-
ringijos didžiosios kunigaikštystės.
Jis 1918 m. liepos 1 d. susitiko su spe-
cialia Lietuvos Tarybos delegacija (ne-
paisant Vokietijos karinės vadovybės
trukdymų) ir sutiko su visomis Lietu-
vos Tarybos jam iškeltomis sąlygomis
– vadintis „Mindaugu II”, leisti savo
vaikus į lietuvišką mokyklą, valdyti
kartu su demokratiškai renkamu par-
lamentu, savo dvariškiais, ministrais
ir aukštais valstybės pareigūnais skir-
ti tik lietuviškai kalbančius Lietuvos
gyventojus ir kt. V. von. Urach jau bu -
vo ėmęsis mokytis lietuvių kalbos bei
rengėsi kraustytis gyventi į Vilnių.
Karališkąja Mindaugo II rezidencija
planuota paversti Verkių rūmus.

Parengta pagal įvairius šaltinius

Vizitas, priminęs egzotiškus
įvykius prieš šimtą metų

Inigo von Urach.
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2018 m. Gavėnios ir Didžiosios savaitės pamaldų 

tvarkaraštis
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
(6812�S.�Washtenaw�Ave.,�Chicago�IL,�60629)

Kovo 17 d., šeštadienį – Bendruomeninės�susitaikinimo�pamaldos��(išpažin-
tys)��nuo� 3 val. p. p. iki 4 val. p. p. 

4 val. p. p. – šv.�Mišios

Kovo 25 d.,  Verbų sekmadienį, 9:30 val. r. šv.�Mišios�anglų�k., 11 val. r.�– šv.
Mišios�lietuvių�k.

Kovo 29  d., Didįjį ketvirtadienį, 5 val. p. p.�–�Paskutinės�vakarienės�šv.
Mišios.

Kovo 30 d., Didįjį penktadienį, 5 val. p. p.�–�Kristaus�kančios�pamaldos.

Kovo 31 d., Didįjį šeštadienį, 4 val. p. p.�–�Velyknakčio�šv.�Mišios.

Balandžio 1 d., Velykų sekmadienį, 7 val. r. –�Prisikėlimo�šv.�Mišios�lietuvių
kalba.

9:30 val. r. –�šv.�Mišios�anglų�kalba.�11 val. r.�–�šv.�Mišios�lietuvių�kalba.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
(14911�127th�St.,�Lemont�IL,�60439)

Kovo 21 d., trečiadienį, 11 val. r.�ir kovo 23  d., penktadienį, 7 val. v. –
Bendruomeninės�susitaikinimo��pamaldos�(išpažintys).

Asmeninės išpažintys – kiekvieną�šeštadienį�ir�sekmadienį�nuo�5�val.�p.�p.
iki�6�val.�v.

Kovo 25 d.,  Verbų sekmadienį, 9 val. r., 11 val. r. ir 6 val. v. –�šv.�Mišios.

Kovo 29 d., Didįjį ketvirtadienį, 7 val. v.�–��Paskutinės�vakarienės�Mišios.

Kovo 30 d., Didįjį ketvirtadienį, 6:15 val. v.�–�Kryžiaus�kelias;�7 val. v. –
Kristaus�Kančios�pamaldos.

Kovo 31 d., Didįjį šeštadienį, 8 val. v.�–�Velyknakčio�šv.�Mišios.

Balandžio 1 d., Velykų sekmadienį, 7 val. r. –�Kristaus�Prisikėlimo�šv.�Mišios;
9:30 val. r. ir 11:30 val. r. –�šv.�Mišios.�

Balandžio 8 d. – Atvelykis – Gailestingumo sekmadienis, 9�val.�r.,�11�val.�r.,
6�val.�v.�– šv.�Mišios.

Balandžio 8 d. – po�11�val.�r.�šv.�Mišių�– Atvelykio pietūs.

Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia 
(2745�W.�44th St.,�Chicago,�IL�60632)

Kovo 17 d., šeštadienį, 12 val. p. p. – rekolekcijos, kurias�praves�kun.�teol.
dr.�Žydrūnas�Kulpys,�atvykęs�iš�Lietuvos,�Vilkaviškio�vyskupijos.

Kovo 18 d., sekmadienį, 10 val. r.  – 5-tasis Gavėnios sekmadienis. Šv.
Mišias�atnašaus�kun.�Gediminas�Keršys.

Kovo 25 d., Verbų sekmadienį, 10 val. r.  – šv.�Mišios�(atnašaus�kun.
Gediminas�Keršys).

Kovo 29 d., Didįjį ketvirtadienį, 7 val. v. – Paskutinės�vakarienės�šv.�Mišios
atnašaujamos�trim�kalbom�((angliškai,�lietuviškai�ir�ispaniškai).

Kovo 30 d., Didįjį penktadienį, 12 val. p. p. – Kristaus�kančios�pamaldos
(atnašaus�kun.�Gediminas�Keršys).

Kovo 31 d., Didįjį šeštadienį, 7:30 val. v. – Velyknačio�šv.�Mišios�atnašauja-
mos�trim�kalbom�((angliškai,�lietuviškai�ir�ispaniškai).

Balandžio 1 d., Velykų sekmadienį, 10 val. r. – Velykų�rytinės�(Kristaus
Prisikėlimo)�šv.�Mišios�(atnašaus�kun.�Gediminas�Keršys).

Balandžio 8 d. 10 val. r.  Atvelyko šv. Mišios

Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija

(5129�Wolf�Rd.,�Western�Springs,�IL�60558)
Kovo 25 d., sekmadienį, 11:30 val. r. – Verbų-Palmių�sekmadienio�pamal-
dos�su�Šv.�Vakariene-Komunija.

Kovo 29 d., ketvirtadienį, 8 val. v. – Didžiojo�Ketvirtadienio�meditacinės
pamaldos�žvakių�šviesoje�su�Šv.�Vakariene-Komunija.

Kovo 30 d., penktadienį, 6 val. v. – Didžiojo�Penktadienio�pamaldos�su�Šv.
Vakariene-Komunija.

Balandžio 1d., sekmadienį, 11:30 val. r. – Šv.�Velykų-Prisikėlimo�pamaldos
(Šv.�Vakarienės-Komunijos�nebus).

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

Gavėnia – tai atgailos ir susikaupimo lai-
kas, kai stengiamės pažvelgti į Kris-
taus slėpinį, pasisemti iš Jo jėgų, ap-
valyti savo širdį ir ruoštis Jo prisikėlimui.
Tai laikas, kai mes susitaikome su Die-
vu ir stengiamės pasikeisti, tapti ty-
resniais, geresniais. Tačiau pasikeiti-
mas neįvyksta be mūsų pačių pastan-
gų, be maldos, be atgailos. 

Šiuo tikslu Ateitininkų namai ir
Pal. Jurgio Matulaičio misija kovo
24 d. rengia gavėnios rekolekcijas,

kurias praves svečias iš Lietuvos ku-
nigas  teologijos mokslų daktaras Žyd-
rūnas Kulpys. 

Teologijos bakalauro laipsnis ku-
nigui buvo suteiktas 1999 m. Vytauto
Didžiojo universitete. Vėliau kun. Kul-
pys studijas tęsė Švč. Marijos semina-
rijoje ir universitete Baltimorėje ir
ten įgijo teologijos licenciato laipsnį.
Grįžęs į Lietuvą pradėjo dirbti Mari-
jampolės Pal. Jurgio Matulaičio kuni-
gų seminarijoje. Ten jis dėstė morali-
nę ir dvasingumo teologiją, taip pat ilgą
laiką dėstytojavo VDU ir Kauno kuni-
gų seminarijoje. 2010 m. įgijo katalikų
teologijos mokslų daktaro laipsnį. Bai-
gęs doktorantūrą kunigas dirbo Vil-
kaviškio vyskupijos kurijos kancle-
riu, Vilkaviškio vyskupijos šeimos
centro kuratoriumi ir asociacijos „Ti-
kėjimas ir šviesa” kapelionu. Nuo 2014
m. kun. Kulpys yra Liudvinavo šv.
Liudviko parapijos klebonas ir eina įga-
liotinio pareigas Vilkaviškio vysku-
pijos tribunole. 

Kviečiame visus susidomėjusius regist-
ruotis gavėnios rekolekcijoms:

Fld85@aol.com arba tel. 630-257-
8087. Auka – 20 dol. Laukiame jūsų!

Gavėnios rekolekcija su 

kun. Žydrūnu Kulpiu

Kun. Žydrūnas Kulpys.

Per gyvenimą skubame, lekiam
Nematydami daug ko svarbaus. 
Daug ką tyčia į šalį patraukiam, 
Tartum kliūtį nuo kelio painaus… 

Nesustodami bėgam ir bėgam,
Ir to laiko atrodo nėra. 
Kol pavargę, išsekę suklumpam, 
Netikėtai užklumpa bėda.

Tada klausiam – KODĖL?
Kas nutiko?!
Kas taip skaudžiai parklupdė mane?! 
Kodėl to, ko siekiau, jau neliko, 
Kodėl viskas sugriuvo staiga?

Reiškia bėgai, skubėjai be Dievo 
Nedėkojai už tai, ką turi. 
Pagailėjai žingsnelio nors vieno,
Pasėdėti, pabūti pas Jį.

Dievas akmenis traukė nuo kelio,
Nuo to kelio, kur bėgai, lėkei. 
Nematei tu darbų Visagalio,
Akmuo liko ir tu suklupai.

Suklupai, kad regėtum, išgirstum,
Koks pasaulis tau duotas gražus. 
Kad savąsias vertybes ištirtum, 
Kad suprastum – tu Dievui brangus.

Tad pakvieski į širdį Aukščiausią
Į gyvenimą savo pakviesk!
Dievo meilė pati nuostabiausia, 
Padėkok už plakimą širdies.

Nerijus Drūlia 
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� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL 60632) šį šeštadienį, kovo 17 d., 12
val. p. p. Gavėnios rekolekcijas praves iš Lie-
tuvos, Vilkaviškio vyskupijos atvykęs kun. teol.
Žydrūnas Kulpys. Kovo 18 d. minėsime penk-
tąjjį Gavėnios sekmadienį.  Eucharistijos šven-
timą atnašaus kun. Gediminas Keršys. Pri-
mename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį
4:30 val. p. p. einame Kryžiaus kelią su ap-
mąstymais. Kviečiame dalyvauti.

� Kovo 18 d., sekmadienį, po 11 val. r. šv.
Mišių Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos (Marquette Park, IL) salėje vyks Su-
valkiečių klubo narių susirinkimas. Visus ma-
loniai kviečiame.

� Kovo 18 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Jau-
nimo centro Jėzuitų koplyčioje (5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636) kunigas Jau-
nius Kelpšas aukos šv. Mišias. Galite užpra-
šyti šv. Mišias už mirusius gimines ir drau-
gus. Po šv. Mišių – vaišės Centro kavinėje.
Maloniai kviečiame dalyvauti.

� Lietuvos Dukterų draugija kviečia visus į
tradicinį Velykinių pyragų pardavimą, kuris
vyks kovo 25 d., Verbų sekmadienį, Pasau-
lio lietuvių centro (Lemont, IL) didžiosios sa-
lės vakarinėje dalyje nuo 10 val. r. iki 2 val.
p. p. Ne tik pasiruošite šventėms, bet ir pa-

remsite organizacijos darbus. Vaišinsime
kavute ir užkandžiais.

� Balandžio 8 d., sekmadienį, po 11 val. r.
šv. Mišių Pasaulio lietuvių centro (Lemont, IL)
didžiojoje salėje rengiami Atvelykio pietūs. Vie-
tas užsisakyti galima misijos raštinėje tel. 630-
257-5613 arba 630-888-5013. Kaina su-
augusiam – 25 dol., šeimai – 50 dol. Visi nuo-
širdžiai kviečiami. 

� Balandžio 22 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių ,,Sielos” galerijoje, Lemonte,
LUMA (Lietuvos universitetų moterų asocia-
cija) narės kviečia į renginį ,,Įkvėpti dalintis gro-
žiu. Sūduvos dovanos”. Matysite skulpto-
riaus Vytauto Kašubos ir dailininkės Magda-
lenos Stankūnienės Lietuvių dailės muziejui do-
vanotus darbus. Rima Kašubaitė Binder ir Vik-
torija Kašubaitė Matranga pristatys dailininkus.
Dainuos solistas Darius Kairys, skambės Dai-
vos Karužaitės ir Stasės Jagminienės poezija.
Bus vaišės. Įėjimas – auka. Maloniai kviečia-
me visus dalyvauti šioje įdomioje popietėje.

� Lietuvių Fondas kviečia teikti paraiškas
2018 metų projektų paramai gauti. Lietuvių
Fondas remia: švietimą, kultūrą, lietuvių iš-
eivijos bendruomenes, jaunimą. Prašymai pri-
imami iki 2018 m. balandžio 1 d. Paraišką
rasite LF tinklalapyje: www.lietuviufon-
das.org (skiltyje „Parama”).

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

kiekviena auka stiprina katalikų Bažnyčią
Lietuvoje ir išeivijoje!
•�Prašome�čekį�siųsti�adresu:

Lithuanian Catholic Religious Aid,
64 – 25 Perry Avenue
Maspeth, NY 11378--‐2441
LCRA’s�Tax�ID�#�is�11-2326652

• Aukokite�LKR�Šalpai�kreditine�kortele�per�Paypal:
www.LKRSalpa.org skyriuje�AUKOS
•�Aukokite�LKR�Šalpai�per�,,Combined�Federal
Campaign”�programą.�LKRŠ�kodas:�10019

•�Prašome įtraukti LKR Šalpą sudarant  testamentus.

Lietuvių katalikų religinė šalpa
remia�katalikišką�ugdymo,�religinę�ir
karitatyvinę�veiklą�Lietuvoje�ir
išeivijoje

Tel. 1-718-326-5202; El. paštas: info@lkrsalpa.org
,,Facebook”: Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa
Internetinė svetainė: www.LKRSalpa.org

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa

Aušra Padalino, gyvenanti�Chicago, IL,� tapo�„Draugo”�garbės prenu-
meratore.�Šią�skaitytoją�„Draugas”�lankys�dar�vienerius�metus.�Esame�dėkin-
gi,�kad�skaitote�mūsų�laikraštį�ir�sveikiname�tapus�garbės�prenumeratore.

Čiurlionio galerijos Čikagoje inicijuota fotografijų paroda ,,Žymieji Čikagos
lietuviai – A. Elskus, A. Kezys, V. Gutauskas” šį penktadienį, kovo 16
d., atsidaro Marijampolės M. Lukšienės švietimo centro Beatričės Klei-
zaitės-Vasaris menų galerijoje. Atidaryme dalyvaus tėvas A. Saulaitis
SJ ir Beatričė Vasaris. Praneškite apie renginį menu besidomintiems
artimiesiems Lietuvoje.

Jaunimo centrui Čikagoje (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636) skubiai
reikalingi prižiūrėtojai – vyras ir moteris, arba vienas vyras. Butas centre – ne-
mokamai. Reikia turėti Social Security numerį. Teirautis tel. (773) 507-8692 (Ne-
ringa).  


