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Vilnius (URM, LR ambasados
JAV, LR gen. konsulato New York in-
fo) – Pasaulyje paminėta Tarptautinė
Holokausto aukų atminimo diena.
2005 metais, minint Aušvico mirties
stovyklos išvadavimo metines, Jung-
tinės Tautos sausio 27-ąją paskelbė
Tarptautine Holokausto atminimo
diena. Lietuvos ambasadorius JAV
Žygimantas Pavilionis sausio 27 d.
JAV Holokausto memorialiniame
muziejuje pagerbė Holokausto aukų
atminimą. Sausio 26 d. ambasadorius
Ž. Pavilionis susitiko su knygą apie
Holokausto Lietuvoje istoriją para-
šiusia autore ir žurnaliste Ellen Cas-
sedy. Knygoje „Mes esame čia” Holo-
kausto istorija Lietuvoje pateikiama
per autorės šeimos išgyvenimus ir
netektis. Pasak E. Cassedy, knygą ji
rašė tikėdama, kad tai padės stiprinti
lietuvių ir žydų dialogą bei jų tarpu-
savio supratimą. Ž. Pavilionis ir E.
Cassedy susitikime taip pat aptarė
kovo 22 d. ambasadoje įvyksiantį
knygos „Mes esame čia” pristatymą,
kurį rengia lietuvių ir žydų dialogą
skatinanti pilietinė iniciatyva ,,Sau-
lėgrąžos projektas”.

LR gen. konsulas New York Val-
demaras Sarapinas sausio 29 d. New
York žydų paveldo muziejuje dalyva-
vo kasmetinėje Prakhin tarptautinio
literatūros fondo (Prakhin Interna-
tional Literary Foundation) apdova-
nojimų iškilmėse. Nuo 2007 m. litera-

tūrinė premija ,,Tiesa apie Holokaus-
tą ir stalinistines represijas” teikia-
ma Pasaulinės Holokausto aukų at-
minimo dienos savaitgalį. Šiais me-
tais Fondo apdovanojimų komitetas
premijas skyrė trims autoriams ir
vienam kolektyvui: Yale University
istorijos profesoriui Timothy D. Sny-
der už knygą ,,Blood-lands: Europe
between Hitler and Stalin” (,,Kruvi-
nos žemės: Europa tarp Hitlerio ir

Stalino”), Montclair State University
profesoriui emeritui Ludwik Ko-
walski už knygą ,,Hell on Earth”,
University of  Connecticut profesorei
emeritei Nechama Tec už knygą
,,Defiance: The Bielsky Partisans”
bei Washington Heights and Inwood
mokyklos moksleivių muzikiniam
spektakliui ,,Sosua Dare to Dance
Together” (vadovė Liz Swados), ku-
ris ir buvo parodytas renginio metu. 

• Tema: Pasaulinė ekonomi-
ka – 2 

• Naujos progos po kojomis
gu li – 3

• Dovanotam drabužiui į
sagas nežiūrima – 3

• Iš Pal. Jurgio Matulaičio
misi jos visuotinio susirin-
kimo – 4

• Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijoje – 4

• R. Adomaičiui – 75-eri – 6
• Šventadienis – 8
• Sveikata – 8
• Pasaulio pažinimas vertas

pas   tangų (10) – 9
• Palaimintojo gimtinėje –

li tur ginis minėjimas – 10

Prieš Lietuvos banko sistemas – kibernetiniai išpuoliai 

Paminėta tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena

Britai leidžia lietuvių išeivių kompozitorių plokšteles

Vilnius (ELTA) – Lietuvos ban-
kas (LB) skelbia, jog naktį iš sausio
28 į 29 kibernetiniais išpuoliais buvo
mėginta sutrikdyti centrinio banko
paslaugų teikimą internetu. LB in-
terneto sistemas buvo bandoma pulti
iš Rusijos, Ukrainos, Kinijos, Šveica-
rijos, JAV, Kanados ir kitų valstybių. 

LB informacinių technologijų
specialistai išpuolį sėkmingai atrė-
mė ir atkūrė interneto paslaugų pa-
siekiamumą iš Lietuvoje veikiančių
serverių, LB tikina, jog išpuolis netu-

rėjo įtakos banko naudojamoms tarp-
bankinėms mokėjimų sistemoms,
paskolų rizikos duomenų bazei, ban-
ko vidaus informacinei sistemai, ry-
šiui su kitais Europos centriniais
bankais.

Žinovai teigia, kad prieš banką
pradėtas kibernetinis išpuolis pri-
skirtinas vadinamajam DDoS (angl.
Distributed denial-of-service) tipui.
Šių išpuolių esmė – pasinaudojus
kompiuterių tinklu, didžiuliu duo-
menų srautu apkrauti puolamos or-

ganizacijos informacines sistemas,
interneto ryšio takus ir taip trukdyti
paslaugomis naudotis tikriesiems
vartotojams.

LB perspėja, kad išpuoliams be-
sitęsiant, sutrikimų, bandant prisi-
jungti prie LB interneto svetainės,
dar gali pasitaikyti artimiausiomis
dienomis. Apie internetinius išpuo-
lius pranešta Lietuvos nacionalinis
elektroninių ryšių tinklų ir informa-
cijos saugumo įvykių tyrimo padali-
niui.

Nauji metai – nauji Lietuvos Dukterų
draugijos darbai – 5 psl.

Londonas (ELTA) – Prieš keletą
metų Didžiosios Britanijos įrašų ben-
drovė ,,Toccata Classics” išleido pir-
mą Vytauto Bacevičiaus simfoninės
muzikos kompaktinę plokštelę, o šių
metų vasario mėnesį bendrovės kata-
loguose pasirodys dar viena autorinė
lietuvių kompozitoriaus plokštelė
,,The Complete Mots” (,,Visi žodžiai”)
klavišiniams instrumentams. 

Naujoje plokštelėje skamba visi
septyni V. Bacevičiaus ,,Žodžiai”,
1933–1966 m. parašyti klavišiniams
instrumentams ir vargonams, atspin-
dintys V. Bacevičiaus kūrybinio sti-
liaus kelią link savito modernizmo.
Plokštelės išleidimu rūpinosi pianis-

tas Gabrielius Alekna ir ,,Toccata
Classics” savininkas Martin Ander-
son. 

V. Bacevičius gimė 1905 m. Lo-
dzėje (Lenkija), garsioje muzikų šei-
moje. 1939 m. išvyko koncertuoti į
Pietų Ameriką. Prasidėjus Antrajam
pasauliniam karui, į Lietuvą negrįžo.
1940 m. apsigyveno JAV. Dėstė New
York, Brooklyn konservatorijose,
Long Island muzikos institute, rašė
straipsnius, dėstė. Koncertavo New
York „Carnegie Hall”, Čikagoje, Bos-
ton. 1969 m. gavo JAV kompozitorių
asociacijos premiją. 1942 m. įkūrė
privačią fortepijono studiją. Mirė
1970 m. sausio 15 d. New York.

Vasario mėn. pasirodys V. Bacevičiaus
plokštelė ,,The Complete Mots” (Visi Žo-
džiai).     LR ambasados Londone nuotr.

Lietuvos ambasadorius JAV Ž. Pavilionis susitiko su knygą apie Holokausto Lietuvoje
istoriją parašiusia autore ir žurnaliste Ellen Cassedy.                LR ambasados JAV nuotr.
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Tie,�kurie�vis�padejuoja,�jog�lietu-
viškuose� renginiuose� nemato� jaunų
veidų,� turėjo� džiaugtis� praėjusį� sa-
vaitgalį� Pasaulio� lietuvių� centre,� Le-
mont,�vykusiais�dviem�renginiais,�mat
abiejuose� netrūko� ne� tik� jaunų� žmo-
nių,� bet� ir� jų� balsų.� Dvi� dienas� vyku-
siame� Politinių� studijų� savaitgalyje,
kurį� rengė� JAV� lietuvių� visuomeninis
komitetas� už� dvigubą� pilietybę,� be
politikų� iš�Lietuvos� ir�vietos�visuome-
nės�veikėjų�buvo�galima�išgirsti�ir�Mai-
ronio� lituanistinės� mokyklos� Lemont
mokinių�pasisakymus,�ką�jiems�reiškia
lietuvybė,� ką� reiškia� būti� lietuviu� (e).
Antrą�dieną��dvigubos�pilietybės�tema
svarstė� Giedrė� Kazlauskaitė,� Luka� Ša-
parnytė�ir�Jolita�Paradnytė-Vlahos.�Sek-
madienį� metiniame� ,,Vaiko� vartai� į
mokslą”� pranešime�dalyvavę� organiza-
cijos� nariai� ir� rėmėjai� žavėjosi� keturių
jaunų� savanorių� įspūdžiais� iš� jų� sava-
noriško�darbo�organizacijos�remiamuo-
se� vaikų� dienos� centruose� Lietuvoje.
Atrodo,� jog� lietuvių� jaunimo� nereikia
varu� varyti,� tereikia� jį� paraginti,� paska-
tinti�ir�suteikti�galimybę�dalyvauti.

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis

laiŠkai 

DAR DĖL ŠALFASS ARCHYVŲ

Labai geras, trumpas ir doku-
men tuotas paaiškinimas su dar kar-
tą išsakytu pasiūlymu dėl lietuvių
sporto archyvų išdėstytas prof. Al-
girdo Avi žienio laiške (,,Draugas”,
2012 m. sau sio 5 d.). Pritariu jo nuo-
monei, kad ŠALFASS archyvas, kaip
ir daugelis kitų, tinkamų studijoms
apie išeiviją, archyvų iš ke liautų į
Lietuvą, į Lietuvių išeivijos institutą
(LII), įsikūrusį prie Vy tauto Didžiojo
universiteto Kaune, kaip buvo nutar-
ta prieš daugelį me tų. Arba į Lietu-
vos centrinį, kitų uni versitetų ar
mokslo įstaigų ar chyvus.  Ten archy-
vai tvarkomi visu laiku, yra prižiū-
rimi, jiems skirtos reika lin gos patal-
pos, žmonės, o svarbiausia – yra šim-
tai studentų bei akademikų, kurie
jais naudojasi ir apie išeiviją ra šo
studijas, knygas, gina doktoratus.  

Prieš kelis metus buvau nuvažia -
vęs į Cleveland, Ohio, kur gyveno ir
mi rė aktyvus visuomenininkas, spor-

 tininkas ir ŠALFASS darbuotojas Ry -
tas Babickas. Jo našlė Aušra Barzdu -
kaitė Babickienė man perdavė  Babic -
ko ir jos surinktą dalį ŠALFASS ar -
chyvų – ŠALFASS  Tinklinio sekcijos
archyvus. Dalis ŠALFASS archyvų
jau yra LII Kaune. Juos išsiunčiau į
LII kartu su kita iš Babickienės
gauta medžiaga – jos tėvo kalbininko,
visuomeni ninko, mokytojo, ateitinin-
ko, JAV LB ir PLB garbės pirmininko
Stasio Barz duko asmeniniais archy-
vais. Jau keleri metai, kai LII ben-
dradarbė prof. dr. Dalia Kuizinienė
rašo monografiją apie Stasį Bardu-
ką. 

Jau daugiau negu 15 metų kas
me tai siunčiu ir baigiu išsiųsti įvai-
rių lietuviškų organizacijų (PLB,
JAV LB, Lietuvių Fondo, JAV LB apy -
linkių, lituanistinių mokyklų, atei-
tininkų, skautų, Jaunimo kongresų,
PLB Seimų, ,,Pasaulio lietuvio” ir
kt.) dokumentus, knygas, nuotraukas
ir vi sus savo asmeninius archyvus į
Lie tu vą. Persiųsti ir kai kurių visuo -

me nininkų archyvai. Archyvų per-
siunti mą finansavo Lietuvių Fondas,
PLB fondas ir aš pats. 

Džiugu, kad jie tvar ko mi, kad
,,grūdai atrenkami nuo pelų”, kata-
loguojami ir svarbiausia, kaip rašo
prof. Avižienis, naudojami. Tvarko-
mus archyvus Lietuvoje esu pats
matęs, tai matė mano dukros, matė ir
anūkai bei atskiri paprašyti asmenys
ar pa rei gūnai. 

Vytautas Kamantas
Grand Rapids, MI

PATIKSLINIMAS

Šių metų ,,Draugo” sausio mėn.
21 d. numeryje paskelbta trumpa dr.
Algimanto Matulevičiaus biografija
yra redakcijos, o ne pokalbio su Ma-
tulevičiumi autorės Stefos Tamoše-
vičienės prierašas.

Tema: Pasaulinė ekonomika

Sausio 24 dieną, antradie-
nį, prasidėjusio Davos
ekonomikos forumo cen-

tre – ūkio ir politikos galin-
gųjų diskusijos apie kapitaliz-
mo dabartinę būklę ir ateitį.
Šiame fone dėmesio verti keli
spaudos pastebėjimai – pir-
miausia dėl kol kas dar geriau-
siai veikiančio rinkos ūkio
modelio – Vokietijos.

Eseno dienraštis „Westdeuts-
che Allgemeine” išdėstė kai kuriuos
esminius socialinio rinkos ūkio prin-
cipus. Pirmiausia jis pasidžiaugė,
kad Vokietijos kanclerei Angela Mer-
kel leista pasakyti atidaromąją kal-
bą, nes Vokietiją „daug kas pagrįstai
laiko pavyzdžiu.”

,,Socialinė rinkos ekonomika įro-
dė savo pajėgumą. Vokietija gerai
išbrido iš krizės, kadangi trumpa-
laikės darbo subsidijos milijonui
žmonių leido jiems išlaikyti darbo
vietas: tai išmintingas naštos pasi-
dalijimas tarp ūkio veikėjų ir valsty-
bės institucijų. Kitaip nei Didžioji
Britanija, Vokietija turi rimtą pra-
monės pagrindą. Finansų srityje
vyrauja ne keli dideli investiciniai
bankai, bet vidurinio luomo intere-
sus atitinkanti taupymo kasų ir
liaudies bankų struktūra. Socialinė
partnerystė, kurios rėmuose prof-
sąjungos ir darbdaviai susidera dėl
atlyginimų, nuosmukio sąlygomis
pasitvirtino. Visa tai subrendo per
dešimtmečius, buvo grūdinama re-
formų ir šiandien išlaikytina. Tačiau
žiūrėti į Vokietiją, kaip į kitų šalių
skolų apmokėtoją, – tai pakerta atsa-
komybę už save pačius ir sykiu so-
cialinio rinkos ūkio principus”, –
rašė Esene leidžiamas Vakarų Vokie-
tijos dienraštis.

Į kanclerės žodžius dėmesį at-
kreipė ir Maskvos dienraštis „Neza-
visimaja Gazeta”. Jis nurodė, kad
„iš Vokietijos kanclerės forumo da-
lyviai tikisi sprendimo, kaip įveikti
Europos Sąjungos skolų krizę. Ta-
čiau pareikšdama, kad Europa turi
liautis visas viltis dėjusi į Berlyną,
nes ir Vokietijos ištekliai nėra bega-
liniai, Merkel nubrėžė ribą. Jai rūpi
ne tik finansiniai pažadai. Problema
turi būti sprendžiama iš esmės. Šios
nuostatos atžvilgiu ’geležinė kan-

clerė’ atrodo nepajudinama. Tarp-
tautinio valiutos fondo viršininkė
Christine Lagarde Davos turėtų dar
kartą pasinaudoti proga ir su Merkel
pasikalbėti. Per savo paskutinį apsi-
lankymą Berlyne Lagarde pasisakė
už ženklų Europos stabilumo mecha-
nizmo (ESM) didinimą, idant pasau-
lio ekonomika neįsmuktų į didelę
depresiją”, – teigė Maskvos dien-
raštis.

Tačiau Osnabriuko dienraštis
„Neue Osnabr ücker” kanclerę
palaikė. Jis pasidžiaugė, kad „ponia
Ne vėl sudavė kumščiu į stalą. An-
gela Merkel Davos forume atmetė bet
kokią savo laikysenos euro krizės at-
žvilgiu kritiką. Ir gerai padarė. Pa-
tarimų kilniame Šveicarijos slidi-
nėjimo kurorte tikrai netrūksta. Tie-
sa ta, kad Davos susirinko pasaulio
ekonomikos elitas, tačiau ir ten nie-
kas nežino, kaip išspręsti euro krizę.
Panašaus įvykio anksčiau dar nieka-
da nėra buvę. Užtat Merkel ir laikosi
atsargiai, ji siekia problemas spręsti
mažais žingsneliais. Tai teisinga
strategija, kad išvengtum didžiulio
sprogimo”, – rašė Osnabriuko laik-
raštis.

Tačiau Dortmundo dienraštis
„Westfälische Rundschau” pasi-
žiūrėjo kitaip. Jo nuomone, „Merkel
eilinį kartą ir vėl turės keisti savo
nuomonę, nes ankstesnė pasirodė
netinkama, ir kiekvieną sykį ateina
nemalonus pabudimas: jos vėlyvas
posūkis krizę dar kartą paaštrino.
Aišku, kad Graikijai reikia sumažin-
ti skolas, aišku, kad įsipareigojimas
eurui turi būti patikimas ir veiks-
mingas savo pasekmėmis, aišku, kad
krizės sukėlėjai turi prisidėti prie jos
nugalėjimo. Konservatorių ir libera-
lų koalicinė vyriausybė tokias savai-
me suprantamybes ilgai neigė, vado-
vaudamasi nacionaliniu egoizmu.

Tai Merkel kurį laiką duoda
šiek tiek oro atsikvėpti, bet
greitai atsisuks prieš ją pačią.
Vokietijos ekonomika gyvena
iš eksporto, jai reikia pirkėjų,
kurių ji, jei nepakeis kurso,
pasiligojusioje Europos Są-
jungoje pradės neberasti”, –
rašė Dortmundo laikraštis. 

Madrido dienraštis „Cin-
co Dias” pažymėjo, jog „Vo-

kietijos kanclerės kalba nuskambėjo
tokiu laiku, kai vis daugiau balsų nu-
rodo būtinybę neišvengiamą taupy-
mo politiką derinti su ne mažiau ir
žūtbūt reikalingomis ūkio sujudini-
mo priemonėmis ekonomikai atgai-
vinti. Bet kaip tik ši mintis, rodos,
nustumiama tolyn. Vėliausios Tarp-
tautinio valiutos fondo prognozės
euro zonai pranašauja sunkią ateitį,
ir tai gali vesti prie dar didesnio
nedarbo lygio. O Ispanijos biudžeto
planai kaip tik rėmėsi nedidelio augi-
mo, bet jokiu būdu ne smukimo, prie-
laida. Sausio pabaigoje įvyksiančioje
Europos Sąjungos viršūnių konfe-
rencijoje esama galimybės išvystyti
lankstesnius deficito taikinius prob-
leminėms šalims, tačiau Merkel žo-
džiai žada skaudžias ir sunkias dery-
bas”.

Taip rašė Madrido dienraštis, o
Bogotos laikraštis „Tiempo” pateikė
tokį apibendrinimą, kuriam pritarė
ir daugelis kitų stebėtojų: „Besivys-
tančios šalys kaip Kinija ir Indija įgi-
ja daugiau įtakos, tuo metu Vakarai
praranda galios. Tačiau pasaulinio
ekonomikos nuosmukio, vadinamo
recesija, pavojus paliečia mus visus.
Bet net jeigu Europa suras išeitį iš
skolų krizės, jau padaryta nemažai
žalos, ir ji užsiliks. Tarptautinis vali-
utos fondas sumažino savo nuomonę
dėl globalinio augimo, ir joks pasau-
lio regionas nėra nuo to apsaugotas –
mūsų taip pat ne”, – rašė Kolumbijos
Pietų Amerikoje sostinės Bogotos
dienraštis „Tiempo”.

Lrt.lt

Mykolas Drunga – JAV lietuvių ir
Lietuvos žurnalistas, visuomenės vei-
kėjas. Nuo 2004 m. gyvena ir dirba
Lietuvoje, yra Išeivijos studijų centro,
Lietuvos radijo bendradarbis.

Artėja bendras
pasaulio ūkio 
nuosmukis?

MYKOLAS DRUNGA
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Šventės nutilo, nuūkavo Ameri -
kos kalnais, Lietuvos želmeni-
mis, dir vonais, miškais, pasau-

lio vande nynų platybėmis. Tačiau
mintyse ret kar čiais dar atsikartoja
linkėjimai – lai mingų metų, geros
sveikatos, Die vo palaimos. Pasimaišo
ir atsidūsė jimų – buvo šventės, bet
jomis nujojo ne naudėlis laikas.

Kas yra tasai laikas? Kas jį matė
ar jautė, kaip jaučiame džiaugsmą,
skausmą? Kada jis atsirado? Kai dar
nebuvo nei šviesos, nei tamsos? Bet
jei nebuvo šviesos, negalėjo būti ir
tamsos. Jos viena kitą remia. Gal kai
nieko nebuvo, jei kas gali nieką su -
vokti? Niekas nėra tuštuma, kuri sie-
jasi su erdve, kaip šviesa su tamsa.

Manau, kad laiko nėra. Yra tik
cik lai, duoti visatai, žemei, jos gyvy-
bei. Ciklai skrieti ir suktis apie save,
augti, vargti, senti, mirti, pulsuojan -
čiai būčiai kažkieno skirti ciklai.
Kiekvienam kitoks.

Apie nebuvėlį laiką girdime įvai -
riausių apkalbų: negailestingas, ne -
permaldaujamas, lekiąs lyg akis iš -
degęs, kaitaliojąs spalvą. Lietuviai
ra šytojai jo taip pat nepalieka ramy-
bėje.

Štai beveik prieš aštuonias de -
šim tis metų Juozas Grušas per vieną
iš savo veikėjų romane „Karjeristai”

mokė, kaip tuo metu reikėtų gyventi:
„Ponia, aš jums pasakysiu, jūs galvo-
jate kaip praeito šimtmečio mo teris
(...) Jūs turite pasirinkti vieną iš
dviejų: arba moters vergystės pan -
čius, virtuvę ir lopšį, arba laisvai ir
sa varankiškai siekti savo laimės.”

Po aštuoniasdešimtmečio Zita
Če  paitė pasakojimuose „Mano rožė,
tavo rožė” (Vilnius, 2007) tvirtina:
„Ma ma, mąstai kaip praėjusio šimt-
me čio žmogus. Dvidešimt pirmasis
amžius, atsipeikėk. Apsižvalgyk, ką
tu gyvenime matei? Pasaulis toks pla-
tus, tiek perspektyvų... Supranti, ma -
ma, anksčiau žmogus galėjo pakeisti
tik labai nedidelę gyvenimo sritį, na,
darbą, arba žmoną ir vaikus palikti...
Šiandien galima pakeisti viską – iš -
vaizdą, charakterį, gyvenamąją vie -
tą, tikėjimą, tautybę... Absoliučiai
viską.”

Štai kokios galimybės atsivėru-

sios – kuo nori, tuo būk. Tačiau ar
šias džiugias progas mums po kojo -
mis ištiesė nebuvėlis laikas, ar savo
cikleliais ridinėją žmonės? Keisk
cha rakterį ir tikėjimą, kad iš aplin-
kos ne siskirtum, keisk tautybę, bet
kovok už Lietuvos pilietybės pasilai-
kymą dėl naudos. Prisipumpuok si-
likono reklaminiam išsipūtimui, iš-
siurbk kūno riebaliukus, kad tinka-
moje vie toje subliukštum. Grušo vei-
kėjas ra  gina moteris siekti laimės, Če-
paitės žmonių ta laimė jau tarpdury-
je tyko. Žmonas ir vaikus ignoruoja,
juos ga li ma palikti ir pamiršti.

Teisybė ištarta, nes žmonų ir tė -
vų sąvokos traukiasi į pašalius. Ve -
dybas keičia (kai kur jau beveik pa -
keitė) draugiškas susiglaudimas po
viena antklode. Nereikės skyrybų.
Ra miai atėjai, tyliai išslinkai. Tik gė -
jai ir lesbietės madoje nesusigaudo:
kovoja už vienalytes jungtuves, kad

skiriantis reikėtų bylinėtis. Patys
sau kenkia.

Ir Lietuvos Seimas šį klausimą
svarstė, priėmęs gėjams ir lesbietėms
nepalankų sprendimą. Gal jiems pa -
dėti norėjo? 91 atstovas pasisakė už
tradicinę šeimą, 49 – už gėjams ir les-
bietėms leistinas jungtuves. Įdomūs
Seimo moterų balsai: 14 moterų na -
rių tarė ,,taip” tradicinei šeimai, o 11,
va dovaujami Pavilionienės, nusi-
lenkė ma dai („Respublika”, 2011 m.
spalio 15 d.). Taigi moterys pasiskirs-
tė be veik lygiosiomis. Ar šeimos ko-
lonos Lietuvoje jau skylinėja, byra?
Ar gali būti, kad mūsų skaisčiavei-
dės, gelton  kasės, mėlynakės dėl kaž-
ko yra nelaimingos?

O gal dar šeimos netrupa, gal dar
laikosi. Būtina tikėtis, kad žmonės,
įvairiomis pakvaišėliškomis progo -
mis pasinaudoję, supras jų kartėlį
sau ir visuomenei. Tada palengva ap -
sisuks, pasižvalgys, pamąstys. Kiek -
vie nam iš mūsų skirtas tik vienas
cik  las, vienintelis. Tad kodėl jame
įvai  riais bandymais sunkintis?

Viliamės, kad kūryba gėriui ir
grožiui laimės prieš haliucinacinius
klaidžiojimus ieškant nebūto, nesa -
mo ir nebūsimo. Pažanga griežtai rei -
kalauja logikos.

Ši iš Lietuvos atėjusi modernių
lai kų patarlė, užrašyta ant po-
pierė lio, ant mano rašomojo

stalo tik ir laukė pro gos būti prisi-
minta. Jau ne kartą šioje skiltyje ra-
šiau apie pinigus,  au kas, fondus, lab-
darą, visuomeninę veik lą ir jų sąsa-
jas su pasitenkini mu, džiaugsmu, tie-
siog – laimingumo pa jautimu. Rašiau
ir apie  nusistovėju sią tradiciją spau-
doje skelbti aukotojų pavardes ir jų
paaukotas sumas. Ma no manymu, tai
sektina tradicija, nes ji skatina pana-
šiai pasielgti aukotojų draugus bei
kitus pažįstamus.  Džiaugiuosi, maty-
damas pažįstamas pavardes aukotojų
sąrašuose. Dar la biau džiaugiuosi,
matydamas nepažįsta mas pavardes
iš lietuviais tankiai neapgyventų vie-
tovių.  Viliuosi, kad jie gali būti ant-
rosios bangos palikuo nys ar trečio-
sios bangos atstovai. Au kotojų sąr-
ašuose pasirodo ir organizacijų pava-
dinimai. Jų tikrai galėtų būti dau-
giau, ypač remiant lietuviš ką žinias-
klaidą. 

Verta prisiminti, kad egzistuoja
teigiamas ryšys tarp geradarystės ir
teigiamų emocijų. Duodami sulaukia -
 me džiaugsmo ir pasitenkinimo.  ,,Kai
išgyvename rūpestį bei meilę ki tiems,
tai į šalį nustumiame savo nei giamus
jausmus. Vienas iš geriausių būdų su-
mažinti įtampą yra padėti ki tiems”, –
teigia prof. Stephen Post sa vo knygoje
,,Why Good Thinks Hap pen to Good
People” (,,Kodėl geri da lykai atsitinka
geriems žmo nėms”). 

Keletą savaičių ,,Drauge” ir ,,Pa-
saulio lie tuvyje” sekiau juose skel-
biamų au ko tojų sąrašus. Bandysiu
juos apibendrinti, šį bei tą naujo pa-
stebėti. Pirmiausia, aukotojų sąrašai
galėtų būti vienkartiniai, kur aukos
buvo telkiamos kokiam nors konkre-
čiam projektui parem ti.  Pavyzdžiui,
viesului ,,Ire ne” nusiautus Neringos
stovyklą, bu vo kreiptasi į visuome-
nę, prašant au kų patirtiems nuosto-
liams padengti.  Nuostolių turėta
apie 75,000 dol. Iki spa lio 26 d. Ne-
ringa sulaukė apie 30,000 dol. para-
mos iš pavienių as menų bei organi-
zacijų.  Su didžiausia auka – 8,000
dol. – atskubėjo Lietuvių Fon das. Pa-
vienių asmenų aukos čia bu vo pa-
skelbtos ne pagal aukotas su mas, bet
aukų kategorijas, pvz., iki 500 dol. 

Kitas vienkartinio prašymo  pa -
vyzdys yra Detroit Lietuvių kultūros
klubo ataskaita. Šiuo atveju buvo
kreiptasi į visuomenę, prašant pa-
rem ti  vienos studentės studijas Lie-
tu vo je. Lėšas rinkti buvo surengtas ir
kon certas. Išspausdintoje padėkoje
ra šo ma, kad dosnaus atsiliepimo dė-
ka ,,pirmojo semestro mokestis už
mokslą ir išlaidos (…) buvo pilnai
padengtos”. Sudėjus visas skelbtas
sumas, su sidarė 10,875 dol. suma.
Spėčiau, kad pinigų liko ar turėjo lik-
ti ir ki tiems  studentės semestrams. 

Prie vienkartinių aukotojų są ra -
šų galima skirti ir ,,Pasaulio lietuvy-
je” paskelbtą informaciją. JAV gyve -
nan tys lietuviai buvo prašomi pa-
remti  Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nės veik lą. Aukotojai ir aukotos su-
mos pa skirstytos pagal aukos kate-
goriją – 500 dol. ir daugiau; nuo 100
iki 249 dol.; mažiau kaip 100 dol.
Bendra su telktų aukų suma neduota,
todėl ją galima tik apytik riai apskai-
čiuoti. Aukotojų sąraše su skaičiavau
136 pavardes. Keliais atvejais aukoto-
jais buvo vyras ir žmona, pa aukoję
bendrą sumą. Trečdalį jų  pa žįstu,
kai kuriuos – labai gerai.  

Savo iškarpų krūvelėje turiu są -
rašus iš Mažosios Lietuvos lietuvių
draugijos, Lietuvių našlaičių globos
ko miteto ir Lietuvos vaikų globos bū -
relio ,,Saulutė”. Šios organizacijos skel -
bia aukotojų pavardes ir gautas aukų
sumas, bet neskelbia iš tų aukotojų
iki to laiko visų gautų aukų su mų.

Pabaigai palikau dviejų fondų
aukų sąrašus: du Lietuvių Fondo
(LF) ir keturis Draugo fondo (DF)
aukotojų są rašus. LF savo mėnesinė-
je skiltyje dė ko ja aukotojams už dos-
numą ir pa teikia aukotojo pavardę
(pradedant nuo mažiausios  aukotos
sumos), vals tiją, tą mėnesį  paaukotą
sumą, o skliaus teliuose – bendrą iki
to laiko gautų  aukų sumą. Sąrašuose

taip pat skelbiami nau ji LF nariai ir
nauji nariai-kandidatai.  Kiekvieno
sąrašo pradžioje skaitome – ,,Remki-
me Lietuvių Fon dą ir išsaugokime
lietuvybę ateinan čioms kartoms!
Mūsų tauta – mūsų ateitis.”

Šiais metais LF švenčia 50-metį.
2011-ieji yra pa ženk linti skaičių 10–
20–50. Ką jie reiš kia? Skaičius 10 reiš-
kia, jog LF, pasitikdamas 50-metį, no-
rėtų turėti 10,000 narių, 20 – 20 mln.
dol. narių įna šų, 50 – LF jubiliejų.
Visa tai įmanoma pasiekti, jei visuo-
menė aktyviau prisidės.  Jubiliejaus
proga bus išleistas LF knygos trečia-
sis tomas, reda guojamas Danutės
Bindokienės. Ten bus sukaupta daug
vertingos ir įdo mios medžiagos, prie
kurios šioje skil tyje dar sugrįšiu.

Kiekvieno DF sąrašo pradžioje
pateikia mas jo tarybos pirmininkės

Marijos Remienės žodis, kuriame
aptariamos Fondo aktualijos, prime-
nama apie DF paminėjimą rašant tes-
tamentus ir t. t. Aukotojų sąrašai pra-
dedami nuo stambiausios aukos su -
mos. Pateikiami aukotojo vardas, pa -
var dė, gyvenamoji vieta ir valstija.
Taip pat pažymėta bendra paaukota
suma ir narystės laipsnis. Paaukoję
1,000 dol. tampa garbės nariais. Ke tu -
riuose aukotojų sąrašuose radau 25
gerai pažįstamus bičiulius, 15 jų – jau
garbės nariai. Iš keliasdešimt aukoto-
jų, paaukojusių 50 dol. ar mažiau, te -
atpažinau keletą. Kas tie neatpa žin ti?
Gal pensininkai, atiduodantys sa vo
,,našlės skatiką”, gal nauji ,,Drau go”
skaitytojai, gal nauji emigrantai,
norintys, pagal išgales, pri sidėti prie
spaudos palaikymo? Bet kokio dydžio
auka visuomet laukiama.

Nors dovanotam drabužiui į sa -
gas nežiūrima, sunku jų nepastebėti,
kai jos yra mūsų kasdienybės dalis.
Šiuo atveju tos sagos – tai surinkti ir
ge riems tikslams išleidžiami pini-
gai. Parafrazuojant LF kvietimą,
švęskime, žinodami, kad padarėme
viską, siekiant išsau goti patį bran-
giausią mūsų turtą – lie tuvių kalbą,
kultūrą, papročius bei tra dicijas.

Dovanotam drabužiui 
į sagas nežiūrima
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Naujos progos 
po kojomis guli
VYTAUTAS VOLERTAS

laiŠkai 

PRADŽIOJE IR MAN NELABAI
SEKĖSI

Perskaitęs Romualdo Kriaučiū-
no sausio 17 d. „Drauge” išspausdin-
tą pasakojimą apie jo pirmuosius
žings nius atvykus į Ameriką, prisi-
miniau, kad ir aš tais laikais vos ne-
buvau įpuo  lęs į bėdą. Mano pirmoje
darbo vietėje, tarp kitų, dirbo ir Ame-
rikoje gimęs japonas, vardu Yoneo
Fukuda. Vieną dieną, diskutuojant
apie Ant rą jį pasaulinį karą, jį, kaip
japoną, pavadinau „Jap”, kaip dar
Vokietijoje buvau girdėjęs amerikie-
čius juos va dinant. Kaip ir Kriaučiū-
nui atsitiko, Yoneo, supratęs iš mano
akcento, kad ir aš dar neseniai išli-
pęs iš laivo, tik perspėjo mane taip
daugiau nekalbėti, kitaip jis savo
kumštims duosiąs darbo.

Netrukus susidraugavome, ir aš
Yoneo pradėjau vadinti „Yo”, visai ne -

nujausdamas, kad tas „Yo” mane į bė-
dą įklampins. Vieną dieną ateina pas
mane bosas ir klausia, kur aš padė-
jęs vieną brėžinį. Kadangi aš jį buvau
atidavęs tam japonui, bosui sa kau: „I
gave it to Yo.” Bosas ilgai kra tė savo
galvą ir vis tvirtino, jog aš jam to
brėžinio nedaviau. Norėdamas įrody-
ti, kad tikrai taip buvo, nuėjau prie
Yo, atsiėmiau savo brėžinį ir jį nune-
šiau bosui, sakydamas jam: „See, I did
give it to Yo.” Pagaliau bosas gardžiai
nusijuokė, supratęs, kad ma no tartas
„Yo” nereiškė „you”. Pana šių nesusi-
pratimų buvo ir daugiau, kol nepage-
rėjo mano angliškas tarimas.

O Kriaučiūno anūko Gyčio pasiū-
lymas juodosios rasės žmones vadin-
ti „afrikonais” ir man patiko. Kol kas
nors nesugalvos tinkamesnio žodžio.

Aleksas Vitkus
Palos Heights, IL
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Telkiniai

Lemont,�IL

Sausio 22-ąją, sekmadienį, po 11
val. r. Mišių apie 170 Pal. Matu-
laičio misijos na rių Lietuvių

Fondo salėje išklausė prane šimų apie
2011 metus ir ateities viltis. Dainos
Čyvienės paruoštą skaidrių progra-
mėlę apie sielovadą lydėjo ka peliono
pastabos apie sakramentų duomenis,
ateities iššūkius.

Buvo pabrėžta, jog drauge su Či-
kagos arki vyskupijos pastangomis
norima kreipti didesnį dėmesį į jau-
nimą, pvz., surengiant progines jau-
nimo šventines Mišias, bendradar-
biaujant su jaunimo organizacijomis
ir lituanistine mokykla. 2012-aisiais
taip pat būtų daugiau programėlių
suaugusiems gilintis į tikėjimą ir pri-

sijungti prie Misijos veiklos. (Skaid-
res galima peržiūrėti Misijos   tinkla-
lapyje adresu: www.matulaitismis-
sion.com)

Sesuo Judita Zabitaitė kalbėjo
apie Matulaičio metus, apie tai, kaip
iškilios asmenybės gilus tikėjimas ir
tarnystė įkvepia kitus sekti jo pa-
vyzdžiu. Ona Daugirdienė paaiškino
iš Lietu vos gautą, Matulaičio minti-
mis pag rįstą mažoms grupėms skirtą
programėlę, kuri išplėstų vienkarti-
nes sukaktuvinių metų šventes. Su-
sirinkimo metu 19 Misi jos narių pa-
reiškė norą tokiuose būreliuose daly-
vauti. Mėnesinis susirinkimas apim-
tų maldą, skaitinius iš Šv. Rašto ir
Matulaičio raštų, apmąstymus, pa -

Iš Pal. Jurgio Matulaičio misijos visuotinio susirinkimo

Marquette�Park,�Chicago,��IL

Švč. Mergelės Marijos Gimimo
pa rapijos žiniaraštyje rašoma,
kad ši parapija (šiuos Dievo

garbei skirtus na mus statybai pa-
ruošė garsus išeivijos archi tek tas Jo-
nas Mu lo kas) jau nuo 1927 m. aptar-
nauja lietuvius tikinčiuosius ir apy-
linkėje gyvenančius, kalbančius lie-
tuviš kai. Bet gyvenimas nestovi vie-
toje. Para pi jiečiai sensta, jų vaikams
sukūrus šeimas ir keliantis į už-
miesčius, ke liasi ir jų tėvai. Dalis vy-
resnio amžiaus parapijiečių išeina į
Amžinybę. Į tuščias vietas atvyksta
asmenys, kuriems katalikų tikėji-
mas nėra svar bus. Bažnyčios lanky-
tojų mažėjant, jos išlaikymas didėja,
o tai pa rapiją veda į skolą vyskupi-
jai. Beje, di džioji šios skolos dalis
susidarė dėl vys kupijos pageidavi-
mu parapijoje įsteigtos pradinės mo-
kyklos.

Ši vienintelė Čikagoje likusi lie -
tuviška parapija džiaugiasi turė-
dama veiklų lietuvį kunigą Jaunių
Kelpšą, kuris labai  gerai vadovauja
pa  rapijai. Beveik kiekvieną sekma-
die nį po šv. Mišių parapijos salėje
Vilė Kilikauskienė su padėjėjomis
pa ruošia kavutę su užkandžiais. 

• • •
Artėjant šv. Kalėdoms, darbščio-

sios  parapijietės, vadovaujamos išra -
dingos vadovės Stasės Bacevičienės,
su ruošė Kūčias, kuriose dalyvavo ne -
ma žai tikinčiųjų. Meninę programą
atliko buvusio parapijos vargoninin -
ko Antano Giedraičio dukros ir jų
vadovaujamas meninis vienetas.

Žmonės, atvykę į vakaro pamal-
das, galėjo pasigrožėti nekasdieniš -
kai išpuoštais maldos namais. Nebe -
simatė tradicinių puošmenų ant eg -
lučių, vainikų ant bažnyčios kolonų.
Šįkart papuošimas buvo visiškai skir-
 tingas. Tai – menininkės Dalios Žars-
kienės ir jos talkininkių nuopelnas. 

Didingame parapijos chore, be
nuolatinių solistų Margaritos ir Vac -
lo vo Momkų, giedojo Genovaitė Bige-
nytė, Giedrė Sokienė, dalyvavo Aras
Biskis, Anabelė O’Shea, grojo kank-
lių ansamblis ,,Gabija”. Sekma dienio
pamaldose dalyvavo garsioji Pa  cek
grupė. Kas antrą sekmadienį pa ra-
pijoje atsilanko vaikų choras „Sva -
jonė”. Džiugu, kad į vakarines ir ry-
tines pamaldas atvyko daug maldi-
ninkų, ypač daug jų buvo vakaro pa-
maldose. Visi suolai buvo už imti,
daug tikinčiųjų stovėjo šo nuo se ir
gale. 

ANTANAS PAUŽUOLIS

sidalinimus, gyvenimiškas išvadas.
Apie giesmyno darbus O. Dau gir-

dienė sakė, kad autorines teises gau -
ti užtruko daug ilgiau, negu buvo ti-
kėtasi. Giesmyne bus per 200 kūri -
nių, paruošimo darbai sparčiai artė-
ja prie pabaigos ir šį pavasarį jau jį
tu rėsime.

Daiva Kisielienė apžvelgė pasi-
ruošimą sakramentams. Pakrikštyta
60 vaiku čių, pasiruošimo kurselius
Daivai vesti padeda Irena Grigaitie-
nė. Ses. Laimutė Kabišaitytė rengia
vaikus Šv. Komunijai, šiuo metu mo-
kosi 73 vaikai. Šiemet sakramentams
ruošos pamokos vyksta po lituanis-
tinės mo kyklos, o ne pamokų metu.
Šeštadienio grupės 25 vaikus rengia
Audra Kuli kauskienė, sekmadienio
dviejų gru pių 26 – ses. Laimutė. Jau-
nimo centre su 22 mokiniais dirba Ja-
nina Prial gauskienė. Eglė Paulikienė
Lemont susitinka su vaikų tėvais.
Tikybą Mai ronio lituanistinėje mo-
kykloje moko ses. Lai mu tė, Rita Ma-
leiškienė, Grasilda Rei nytė Petkienė
ir Rima Sidrienė. Su tvirtinimui pas
Grasildą Reinytę Pet kienė ruošiasi
23 kandidatai, taip pat du suaugu-
sieji, vienas jų – krikštui.

Misijos finansinę padėtį apžvel-
gė finansų komisijos narys Ignas
Bud rys. Ant kiekvieno stalo buvo
padėtos kalendorinių ir finansinių
metų iš plės tinės apyskaitos, o visa
finansinė santrauka buvo paskelbta
sekmadienio žiniaraštyje. 2011 m.
išlaidos viršijo pajamas maždaug
12,000 dol. Misija turi atsargų Le-
mont banke ir arki vys kupijos banke.

Tarybos narys Kęstutis Rekašius
kalbėjo apie savanorystę ir prisidėji -
mą prie konkrečių Misijos darbų.
Kaip kapelionas anksčiau sakė, sun -
ku surasti kandidatų į tarybą, jau
vie nerius metus taryba dirba be pir -
mininko(ės). K. Rekašius pastebėjo,
kad tarybą sudaro vyresnio amžiaus
Misijos nariai, o taip norisi įtraukti
ir sudominti jaunas šeimas ir jaunes-
nius, dar neturėjusius progos daly-
vauti Misijos veikloje.

Susirinkimą paįvairino keli
klau simai apie finansus, taip pat apie
dvasininkų darbotvarkę, apie choro
vaidmenį, kad visa bažnyčia giedotų.
Metiniane susirinkime vaišinomės
kava ir pyragaičiais.

Parengė 
tėvas Antanas Saulaitis, SJ

Sėdi (iš k.): t. Antanas Saulaitis, SJ, Genutė Treinienė, ses. Judita; stovi: Kęstutis
Rekašius, Daiva Kisielienė, Ignas Budrys ir Ona Daugirdienė.

Dainos Čyvienės nuotr.

„Taikos ugnį”, kuri pradžią ga vo
Betliejaus tvartelyje Kristaus gi -
mimo metu ir kuri reiškia taiką ir ra -
mybę, kviečia dovanoti šios šviesos
savo artimui, kad ji suliepsnotų kiek -
vieno žmogaus širdyje, į mūsų para-
piją atnešė jūrų skaučių ,,Nerijos”
tunto skautės.

• • •
Vienas iš didesnių renginių pa-

rapijoje buvo Naujųjų metų sutiki-
mas, kuris ruošiamas parapijiečių
patogumui, siekiant, kad jie savo ap-
silankymu prisidėtų prie pa ra pijos
išlaikymo. Tokios apimties renginio
suruošimas reikalauja talkos ir su-
manumo. Šį kartą šiam darbui va-
dovauti apsiėmė energingoji parapi-
jietė Sta sė Bacevičienė, Audra Za-
karauskienė ir nepailstanti Irena
Dir dienė. Jos turėjo ir daugiau tal-
kinin kių, be kurių talkos būtų buvę
sunku. Renginiui maistą  ruošė ,,Lit -
huanian Plaza”.     

• • •
Šalia visuomeninės veiklos, nėra

užmirštas religinis jaunimo paruoši-
mas Pirmajai komunijai ir Sutvir ti -
ni mo sakramentams. Šiems religi-
niams sakramentams jaunuolius(es)

ruošia patyrusi pedagogė Birutė
Luk minaitė, baigusi Vilniaus uni-
versi tete religinius mokslus.

Prisimenant Lietuvoje turėtas
šventes, po Naujųjų metų seka Trijų
Karalių šventė, į kurią Amerikoje
ma žai kreipiama dėmesio. Pamaldų
lankytojai, atvykę į 10:30 val. r. pa-
maldas pamatė tris „Karalius”: Petrą
Ste ponavičių, Antaną Rašymą ir Jo-
ną Pla takį. Kunigas,  pašventinęs
kreidą, kvietė atgaivinti seniau Lie-
tuvoje gajų paprotį – virš durų su
kreida už rašyti: + K (Kasparas) +M
(Merkelis) + B (Baltazaras).

Džiugu, kad į Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo parapiją atvyksta kuni-
gai iš Lietuvos. Paskutiniu me tu mus
aplankė trys kunigai iš Kretingos
pranciškonų vienuolyno. Trijų Ka-
ralių šventės pamaldas vedė kun.
Rimvydas Adomavičius ir kun. Re-
migijus Monstvila. 

Triukšmingam ir judriam laiko-
tarpiui pasibaigus, žengiame į ga-
vėnios laiką, kur gali me ramiai ap-
svarstyti gyvenimo pras mę. Septy-
nias sa   vaites trunkančios gavėnios
metu galima susikaupti ir pagalvoti,
kad žmonijai skirtas žemėje laikas ne
vien pramo goms, bet ir maldai, pa-
dėkai Kūrėjui ir geriems darbams.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje 



iškilmingus ,,Rudens pietus”, kurie
šiais me tais įvyks spalio 21 dieną, Pa -
saulio lietuvių centro didžiojoje sa -
lėje, Lemont. Valdybos narės nutarė,
kad gražu būtų, jei ,,Rudens pietus”
skirtume vienam mūsų lietuviškos
visuo menės nusipelniusiam asme-
niui. Tad šių metų ,,Rudens pietų”

metu bus pagerbta viena iš pirmųjų
LDD valdybos narių – mūsų garbin-
ga korespondentė, vi suomenininkė,

žurnalistė, redaktorė, visų gerų dar-
bų rėmėja Stasė Se mėnienė. Deja, ji
pati pietuose negalės dalyvauti, bet
jai atstovaus jos dukra Nijolė. St.
Semėnienė vi siems gerai pažįstama
iš jos rašinių ,,Drauge”. Jos kelionių
aprašymai mus visus bent mintyse
nukeldavo į tolimiausius kraštus.
Šiuo metu St. Semėnienė gy vena ne-
toli dukros namų esančiuose ištai-
ginguose globos namuose, kur yra
gražiai globojama, visų tarnautojų
mėgstama už sugebėjimą bendrauti
ir vesti malonius pokalbius. Tiesa,
jai vis sunkiau darosi matyti, tad ir
ra šyti nebegali. Mes visi pasigen-
dame jos lengvų ir gražiai išdėstytų
minčių. LDD vardu linkime St. Se-
mėnienei stiprybės, energijos ir Die-
vo palai mos.

Čia aprašiau LDD veiklą tik Či -
ka gos, daugiau Lemont apylinkėje,
kur dabar telkiasi visa valdyba. Ta -
čiau LDD gražiai veikia ir kituose
miestuose bei valstijose kaip Califor -
nia, Cleveland, Detroit, Florida. Per
visuotinį meti nį LDD susirinkimą
išgirsime, ką nuveikė kiti padaliniai. 

Sekite mūsų veiklą ir prisidėkite
prie mūsų darbų. Mes ir vėl mielai
Jums papasakosime apie savo tikslus
ir nurodysime, kaip praktiškai galite
būti naudingos gražiam LDD ryžtui –
švelninti vargą tarp lietuvių.
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Jau taip yra, kad kalėdinis laiko-
tar pis nusitęsia daugiau nei du
mėnesius ir per jį nieko dau-

giau negali atlikti, tik lankytis įvai-
riuose šventiniuose renginiuose. Ta-
čiau net ir kalėdiniu metu Lietuvos
Dukterų drau gijos (LDD) valdybos
narės stengiasi padaryti gerą darbą –
aplankyti namuose ar globos namuo -
se sergančius, ligos prispaustus žmo -
nes, pažįstamus. 

Aplankyti ligos prispausti 
lietuviai

Taip aplankėme 60 ligos pri-
spaustų asmenų, tarp jų ir Izabelę
Stončienę. Nu nešėme jai gėlių, vai-
šių ir pyrago, Draugijos pirmininkė
Irena Grigaitienė paskai tė gražias
eiles. Negalima užmiršti žmonių,
kurie savo laiku bu vo aktyvūs visuo-
meniniame gyveni me, daug pasitar-
navo lietuvybei. Todėl LDD stengiasi
parodyti jiems dėmesio, suteikti dva -
sinį pastiprinimą. Štai I. Stončienė
ilgus metus buvo JAV LB pirmininkė
Gage Park apylinkėje, buvo aktyvi
visuomenininkė, padėju si visiems,
kam tik reikėjo pagalbos. Darė ir ki-
tus mokino šiaudinukų meno. Dar ir
šiandien jos meistriš kais šiaudi-
nukais išpuošiamos kalė dinės eg-
lutės Lemont bažnyčioje, kurie kelia
žavesį. 

Patenkinti prašymai iš Lietuvos
ir Punsko

Iškart po Naujųjų metų LDD val -
dyba sudarė naujų darbų planą šiems
metams. Per posėdį, kuris įvyko
sausio 13 dieną, LDD pirmininkė
Grigai tienė perskaitė iš Lietuvos
gautų žmo nių laiškus su pagalbos
prašymais. Nutarėme pinigine auka
paremti prašymus iš Lietuvos ir iš
Punsko. Taip pat parėmėme (jau
antrą kartą) Puidokų šeimą, kuri dėl
vyrą užklupusios rimtos ligos labai
sunkiai verčiasi ir yra reikalinga
visų mūsų pagalbos.

Pirmininkė pranešė, kad mūsų
organizacijos apdraudos reikalai
tvar kosi, kad greitu laiku ją jau gau -
sime. Grigaitienė parodė mūsų nau-
jai leidžiamo lankstinuko pavyzdį.
Toks reklaminis lankstinukas yra
labai reikalingas, jis lyg vizitinė kor -
telė supažindins žmones su mūsų
organizacija, nusakys jos pagrindi -
nius kelius ir tikslus. Iždininkė Mil -
da Jakštienė pranešė, kad prieš Kalė -
das ji ir vėl išsiuntė kelias rūbų siun-
tas į Lietu vą, kelis vaikštukus, o šiuo
metu ruo šian ti naujas siuntas.

Vaikštukų ir važiuočių vajus

Nutarėme paskelbti vaikštukų ir
važiuočių (važiuojančių kėdučių) va -
jų. Lietuvoje jų labai trūksta senes-
niems žmonėms, tiems, kuriems
sunkiau da rosi vaikščioti dėl reuma-
tinių skaus mų, dėl baimės nugriūti.
Apie šį vajų jau paskelbta Lemont
bažnytiniame žiniaraštyje, norime
apie jį paskelbti ir ,,Drauge”. Jei kas
turi vaikštukų ar važiuočių, būtume
dėkingos už jų paaukojimą LDD.
Apie juos galite pranešti LDD pirm.
Irenai Grigaitienei tel. 630-610-8370
arba el. paštu: irenosg@comcast.net

Metinis narių susirinkmas

Kovo 11 d. įvyks LDD kasmetinis

visuotinis narių ir ne narių su sirin-
kimas, kuriame supažindinsime su
mūsų organizacijos veikla, išklau -
sysime keletą trumpų pranešimų,
pasida linsime patirtimi, leisime ki-
tiems iš sakyti savo nuomonę. Kvie-
čiame vi sus kuo gausiau jame daly-
vauti, nes tam bus patogus ir laikas –
tuoj pat po šv. Mišių Pal. Jurgio Ma-
tulaičio misijoje. 

Mūsų valdybos sesės vado vau-
jasi krikščionišku dėsniu – išal kusį
pamaitink, ištroškusį pagirdyk! Tad
ir šį kartą priruošiame gardžių už-
kandėlių, pyragaičių, kavos, kad
žmo nės, susėdę prie stalų, galėtų ir
užkąsti, ir pabendrauti, ir padisku-
tuoti.

Pavasarį pakviesime 
į koncertą

Valdybos narės visada ieško bū -
dų, kaip papildyti LDD iždą. Neuž -
tenka vien iškilmingų pietų rengi -
nių, negali pasikliauti vien žmonių
aukomis, juk žmonių prašymų padėti
vis dau gėja. Todėl LDD valdybos na-
rės nutarė surengti pavasarinį kon-
certą. Tuo tikslu kreipėmės į daini-
ninką, kompozitorių Algirdą Motu-

zą, kuris mielai sutiko prisidėti prie
mūsų organizuojamo labdaros kon-
certo. Jis dainuos kartu su Loreta Ja-
nulevičiūte. Šiuo metu ieškome pato-
gesnės koncertui datos, kad jame
būtų kuo daugiau dalyvaujančių,
kuo daugiau pritariančių žmonių. 

Tradicinis Verbų sekmadienio
pyragų išpardavimas

Jau tapo tradicija Verbų sekma-
dienį ruošti pyragų ir tortų išparda -
vimą. Tai graži ir žmonėms pasitar-
naujanti tradicija, juk ne visos kepa-
me tortus, pyragus, ne visos turime
tam laiko. Todėl LDD siūlo nusipirk-
ti, ir nebrangiai, namuose iškeptą
kepi nį. Kas norės, čia pat  galės nu-
sipirkti torto ar pyrago gabalėlį ir su
kava jį suvalgyti. Beje, išpardavime
bus ne tik tortų ir pyragų, bet ir me-
nininkų išmargintų margučių, namų
gamybos sū rių, visko, kas tinka šv.
Velykų stalui. Tad kviečiame kuo
gausiau apsilan kyti, bus abipusė
nauda: paremsite mūsų organizaciją,
o savus stalus pa sipuošite gardžiais
kepiniais.

,,Rudens pietų” metu 
bus pagerbta St. Semėnienė

Rudeniop LDD ruošia metinius

Nauji metai – nauji Lietuvos Dukterų draugijos darbai

Svečiuose pas I. Stončienę. Sėdi Izabelė Stončienė (k.) ir LDD pirm. Irena Grigaitienė,
stovi korespondentė Nijolė Nausėdienė. 

N. Nausėdienės nuotr.

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

LDD valdyba (iš k. į d.): Milita Lauraitienė, Gažina Kazėnienė, Nijolė Nausėdienė, Alma
Morkuvienė, Milda Jakštienė, pirmininkė Irena Grigaitienė ir Dangira Budrienė. Trūksta
Aldonos Rukuižienės.
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Regimantui Adomaičiui – 75-eri
DAIVA ŠABASEVIČIENĖ

Regimantas Adomaitis – ypatin-
ga teatro sistema. Ne tik dėl
reto ta lento, bet ir dėl santykių

su žiūro vais. Lietuvoje, kur žvaigž-
džių siste ma niekada nebuvo ir var-
gu ar bus to kia, kaip kai kuriose ki-
tose šalyse, viena iš išimčių yra R.
Adomaitis. Šiandien, išvydusi šį ak-
torių net epizodiniuose vaidmenyse,
žiūrovų salė suošia, pasigirsta aplo-
dismentai. Jį myli, dėl jo eina į teat-
rą.

Prieš septyniasdešimt penkerius
metus sausio 31 d. Šiauliuose gimęs
ak torius teatro scenoje atsidūrė jau
subrendęs ir pasiryžęs ieškoti naujo
gyvenimo tikslo – baigęs Vilniaus
uni versiteto Fizikos ir matematikos
fakultetą, R. Adomaitis 1959–1962 m.
studijavo Vilniaus konservatorijos
Aktorinio meistriškumo katedroje.
Pirmieji metai po studijų aktorių
blaškė po įvairius Lietuvos teatrus:
1962–1963 m. jis dirbo Kapsuko (Ma -
rijampolės) dramos teatre, 1963–1967
– Kauno dramos teatre, nuo 1967-ųjų
R. Adomaitis vaidina Lietu vos nacio -
nalinio dramos teatro scenoje (nuo
2000-ųjų – laisvai samdomas akto-
rius). Vilniaus mažajame teatre R.
Adomaitis vaidina spektakliuose
„Maskaradas” ir „Paskutiniai mėne-
siai”.

Debiutavęs ryškiais, lyrizmą ir
dramatizmą derinančiais vaidmeni -
mis, tarp kurių Armandas Alexandre
Dumas „Damoje su kamelijomis“
(1964), Albanis William Shakespeare
tragedijoje „Karalius Lyras” (1964),
Augustinas Dalios Urnevičiūtės dra-
moje „Vadink mane motina” (1965),
Povilas Višinskis Kazio Inčiūros dra-
moje „Žemaitė” (1967).

Į XX a. lietuvių teatro istoriją
įėjo R. Adomaičio sukurtas Mindau -
go vaidmuo Justino Marcinkevičiaus
dramoje „Mindaugas” (1969), taip
pat Jokūbas Sobieskis Balio Sruogos
dra   moje „Kazimieras Sapiega” (1979). 

Iš pastarųjų dešimtmečių sukur -
tų R. Adomaičio vaidmenų daug kam
įstrigo kaprizingo ir įnoringo Sero
pa veikslas Ronald Harwood dramoje
„Aprengėjas” (1996), intrigantas Ka -
zarinas Michail Lermontov „Maska -
rade” (1997), komiškų bruožų nesto -
kojantis Fransua Francois Weber
„Vėploje”, (1998), impozantiškas Ge -
or gas Frydrichas Hendelis Peter
Barzo „Susitikime” (1999), Stočkus
Mariaus Katiliškio „Paskendusioje
vasaroje” (2001), Žynys Sofoklio
„Oidipe karaliuje” (2002), Telesporas
Žemgirdas Juozo Glinskio „Vieno
tėvo vaikuose” (2006). Bene pasku-
tiniai dideli darbai, kuriuos galime
regėti ir šiandien – stulbinančiai gy -
vas ir įdomus Jevgenijaus Sergeje vi -
čiaus Dorno vaidmuo Anton Čechov
„Žuvėdroje” (2010; „Baltijskij dom”,
Sankt Peterburg teatras) ir jaudinan-
tis Tėvas Furio Bordono pjesėje
„Paskutiniai mėnesiai” (2005).

Lietuvos ir užsienio kino filmuo-
se R. Adomaitis yra sukūręs kelias
dešimtis personažų – nuo dramatiško
likimo Donato Vytauto Žalakevičiaus
juostoje „Niekas nenorėjo mirti” iki
didelių ir mažų vaidmenų Lietuvos,
Rusijos, Baltarusijos, Armėnijos,
Ukrainos kino studijų filmuose, kur
aktorius filmavosi ir pastaraisiais
metais. Šalia gausybės R. Adomaičio
biografiją puošiančių apdovanojimų
– Gedimino III laipsnio ordinas, gau-
tas 1997 metais.

R. Adomaičio vaidyba – ryškus
aktoriaus meno pavyzdys. Tai inte -
lektualus aktorius, sugebantis kuria-
mu vaidmeniu išreikšti turtingą vi -
di nį pasaulį, paversti kūrybą instru-
mentu, tyrinėjančiu XX a. pabaigos
žmogaus dvasinę savijautą. Akto -
riaus kūryba remiasi subtilia veikėjo
psichologine analize ir sugebėjimu
kurti apibendrintą charakterį, ieško -
ti ypatingų jo savybių, atsisakant na -
tūralizmo ir buitiškumo.

2003 metais „Scenos” leidykla
išleido Regimanto Adomaičio knygą
„Mintys scenos paraštėse”, tačiau
teatro korifėjus – kitaip šio aktoriaus
nepavadinsi – iki šiol nesulaukė de -
ramos savo kūrybos analizės. Kelis
dešimtmečius sukęs teatro smagratį,
jis taip ir liko labiau pastebėtas už -
sienio vertintojų. R. Adomaičio, kaip
kino aktoriaus, kūrybos bruožus
taikliai apibūdino kino kritikas Sau -
lius Macaitis, tačiau akivaizdu, kad
teatras R. Adomaičiui yra kur kas
svarbesnis. Tą byloja ir aktoriaus
mintys, išsakytos minėtoje knygoje,
ir biografijos faktai.

„Kiekvieną kartą man išeinant į
sceną pakyla karštis, krečia drebu -
lys, padažnėja širdies darbas. Tačiau
tokia savijauta man labai padeda. To -
kios būklės aš visuomet daug geriau
suvaidinu, geriau įsijaučiu”, – prisi-
pažįsta aktorius. Tokiai atvirai iš -
pažinčiai šiandien ryžtųsi ne kiek -
vienas, nes teatrinėje padangėje kau -
kės tampa „natūrali būsena”. Bet R.
Adomaitis – didis romantikas. Jis
impulsyvus ir veržlus, serga devy -
nio likto amžiaus „liga”, kuria sirgo
ne mažos, bet didžios sielos.

R. Adomaičio knygoje suformu-
luotos „Septynios siektinos nuosta -
tos” gali tapti ne tik aktoriaus, bet ir
kiekvieno žmogaus gyvenimo kodek-
su: 1. Išmokti gyvenime džiaugtis
kiek viena smulkmena. 2. Nepraeiti
abejingai pro įvykius. 3. Visada atvi-
rai pareikšti savo poziciją, o ne pasi-
likti ją sau. 4. Nevaizduoti protinges-
nio ir sąmojingesnio, negu esi. 5. Iš
tragiškiausių situacijų išeiti su šyp -
sena. 6. Būti užimtam ne savimi, o ki -
tais. 7. Niekuomet nesakyti už akių
to, ko negali pasakyti į akis.

Viskas lyg ir paprasta, tačiau itin
brangintina. Aktorius, rašydamas
savo samprotavimus apie teatrą, vis
pabrėžia, kad šioje knygelėje vengta
bet kokio asmeniškumo, tačiau be -
veik kiekviename puslapyje matyti
jo subjektyvi teatro pajauta. Per sa -
kant jo cituojamą Friedrich Niet -
szche („Pianistas, grojantis didžio
kompozitoriaus kūrinį, sugros ge -
riausiai, jei privers mus užmiršti
autorių ir mums atrodys, tarsi jis
pasakoja savo paties gyvenimo istori-
ją”), tampa regima, kaip kalbantysis
apie teatrą pasakoja savo paties gy -
venimą.

„Tikras aktorius yra tas, kuriam
namie ‘ankšta’, kurį kankina noras
palikt artimuosius, mylimąją, netgi
patį gyvenimą. Namie jis jaučiasi tik
scenoje.” Labai brangi ir iki šiol jo
kolegų knygose nepastebėta pilietinė
pozicija. Rašydamas apie 1970-uo -
sius, aktorius pažymi: „Aplink pa -
vargę, susirūpinę, nedraugiški, vei-
dai be šypsenų. Vergų veidai... Ir psi-
chologija vergiška: už nugraužtą
kau lą pasiruošę ranką laižyt. Jei ne -

nori meluot, sukčiaut, gudraut – esi
kvailas, glušas, juokingas, kaltas.
Taip, kaltas, jei nepriimi visuomenės
veidmainystės. Kaltas... šalyje, kur
viešpatauja Blatas, kur norint nusi...
greit reiks gaut raštišką leidimą,
prieš tai apėjus daugybę institucijų.”
Tai nėra šiandienos prisiminimai
apie praeitį. R. Adomaitis – retenybė
– išdidus lietuvis, turintis įgimtą gar-
bės jausmą. Prisiminkime, kokioje
terpėje jam apskritai teko dirbti, ko -
kie politiškai susipainioję buvo jo
kolegos?

Sovietmečiui jis skelia antausį
lyg nieko ir neneigdamas. Jam užten-
ka kelių retorinių sakinių, tuo viskas
ir pasakyta: „Bažnyčią panaikino, o
ar yra kas ją pakeistų?” Jis visa tai
iš gyvena krauju: „Nebenoriu eiti į
sce ną. Depresija. Pavargau ar išse -
kau? Nei emocijų, nei noro.”

R. Adomaitis tiki teatru iki pa -
mi šimo. Knygoje jis kalba apie „pas -
laptį”, kurios įminimui burtažodžio
ieško daug garsių menininkų. „Ak -
torius turi būti burtininkas, pasa -
kantis žiūrovui PASLAPTĮ.” Jo kiek -

vienas išėjimas į sceną tolygus ne
vien rizikai ar savianalizei, bet mak-
simaliam susitapatinimui su kuria-
mu veikėju, sutapatinimui savęs su
tais, kurie sėdi salėje ir dar atviri
pažinti tariamas tiesas. Tai aktorius,
priklausantis tiems vienetams, kurie
niekada scenoje nesiilsi, juos visada
lydi deganti, karščiuojanti aistra.
Pats autorius apie tai rašo: „Bene
pagrindinė aktoriaus savybė turėtų
būti aistringumas. Bet koks vaidmuo
be aistros – nulis”.

R. Adomaitis neakivaizdžiai iš -
sa ko nuolatinę savo „dileminę” bū -
seną. Prisimindamas savo kai ku -
riuos gyvenimo laikotarpius, jis
„išduoda” viso savo gyvenimo kelio
nepaliaujamus svarstymus apie kū -
rinio kokybę, apie save sudėtin game
spektaklio audinyje. Tai ypač ryšku
jo svarstymuose apie „Mažvydą”.

Prisimindamas „Kaligulą” Kau -
ne, R. Adomaitis vėl atsigauna, pab -
rėždamas savo begalinį ryžtą rizi -
kuoti. Jis visais laikais buvo atviras
naujovėms. Skaitant knygą, galima
pa stebėti ir pauzių, kurios lyg ir sa -

vaiminės, tačiau peršasi mintis, kad
aktoriaus dienoraščiuose jos yra sod -
riausios, tik pripildytos ypatingų iš -
gyvenimų, kurių mums aktorius ne -
išduoda. Jis lieka aristokratu. Jam
neįdomu landžioti po juoduosius la -
birintus ar pilstytis pamazgomis.

Savo gyvenimiška ir menine pa -
tir timi R. Adomaitis dalijasi su žiū -
ro vais vaidindamas Tėvą šiuolai ki-
nio italų dramaturgo Furio Bordon
pjesėje „Paskutiniai mėnesiai” (reži -
sie riai Rimas Tuminas ir Arvydas
Dap šys; Vilniaus mažasis teatras).
Šiame spektaklyje Adomai tis tarsi
nu vainikuotas, paliktas be jokio pa-
toso, be laurų, be pakylėtų into naci-
jų. Po „Emigrantų” aktoriaus biog-
rafijoje daugiau lyg ir nebuvo ki to
tokio laisvo veikėjo. Kadaise „Susiti-
kimuose” vaidinęs Hendelį, įsivaiz-
duojamą jo akistatą su Bach, „Pasku-
tiniuose mėnesiuose” jis tik mėgsta
klausytis Bach. Šie, rodos, atsitikti-
niai sutapimai kuria R. Adomaičio
įvaizdį, padeda suvokti, ką aktoriui
apskritai reiškia būti scenoje.

Bernardinai.lt

Aktorius Regimantas Adomaitis: anksčiau ir dabar.                                                                                         Alvydo Opulskio montažas
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Vilnius (ELTA) – Seimas sudarė
laikinąją tyrimo komisiją dėl Lietu-
voje veikiančių komercinių bankų
priežiūros ir banko ,,Snoras” klientų
indėlių apsaugos užtikrinimo. Komi-
sijoje dirbs 12 Seimo narių, jos pir-
mininku paskirtas Seimo opozicijos

vadovas ,,tvarkietis” Valentinas Ma-
zuronis. Komisija turės iki šių metų
birželio 1 d. pateikti Seimui savo iš-
vadas ir pasiūlymus. Laikinajai tyri-
mo komisijai teks atsakyti į 14 klau-
simų.

M. Gorbačiov reikalauja referendumo 

Iranas įspėja dėl kilsiančių naftos kainų

California valstijoje suimta 300 demonstrantų

Maskva (BNS) – Buvęs Sovietų
Sąjungos prezidentas Michail Gorba-
čiov reikalauja referendumo dėl Ru-
sijos konstitucijos pertvarkos. De-
šimtys tūkstančių demonstrantų no-
ri ne tik politikų pasikeitimo, bet ir
visos politinės sistemos pakeitimo,
rašo M. Gorbačiov  savo straipsnyje
laikraštyje ,,Novaja Gazeta”.

Opozicijos šalininkai Rusijoje
kelis mėnesius protestuoja prieš
Kremliaus politiką. Kovą šalyje vyks
prezidento rinkimai, į aukščiausias
Rusijos pareigas greičiausiai sugrą-
žinsiantys ministrą pirmininką Vla-

dimir Putin. M. Gorbačiov apkaltino
Rusijos žinybas darant viską dėl V.
Putin pergalės. Tačiau, ano jo, toks
,,valdžios monopolis” demokratinei
valstybei yra neleistinas. Pasak M.
Gorbačiov, naujausi V. Putin per-
tvarkų pasiūlymai rodo, kad stip-
riausias Rusijos žmogus ir po mena-
mų rinkimų, išskyrus nežymius pa-
keitimus, viską paliks po senovei.
Buvęs sovietų vadovas ir Nobelio tai-
kos premijos laureatas pasisakė už
,,naują, stiprią demokratinę partiją”,
kuri imtųsi veiksmų pakeisti Kons-
tituciją. 

Vilnius (BNS) – Beveik pusė
2011 metais išvykusių Lietuvos gy-
ventojų rinkosi Jungtinę Karalystę,
rodo Statistikos departamento duo-
menys. Pernai iš šalies emigravo
54,300 gyventojų, tai 28,800 mažiau
nei 2010 metais. Beveik pusę (44
proc.) visų emigrantų sudarė 20–29
metų amžiaus gyventojai.

Daugiausia lietuvių emigruoja į
Jungtinę Karalystę (47 proc. visų
emigrantų), Airiją (10 proc.), Norve-
giją ir Vokietiją (po 7 proc.). Pernai į
Lietuvą grįžo 14,000 piliečių, arba
tris kartus daugiau nei 2010 m. Lie-
tuvoje 2011 metų pabaigoje gyveno
3,199,000 gyventojų – 45,300 mažiau
negu 2011 metų pradžioje.

Vilnius (ELTA) – Generalinio
prokuroro pavaduotojas Andrius Ne-
vera generaliniam prokurorui Da-
riui Valiui įteikė atsistatydinimo pa-
reiškimą. Sausio viduryje A. Nevera
kreipėsi į Prokurorų etikos komisiją,
prašydamas atsakyti į klausimą, ar
paskolos sutarties sudarymas su pri-
vačiu asmeniu ir buvimas vienu iš
paskolos gavėjų gali būti vertinama
kaip Prokurorų etikos kodekso pažei-
dimas. Sausio 13 d. A. Nevera gavo
Vyriausiosios tarnybinės etikos ko-
misijos (VTEK) sprendimą nepradėti
tyrimo šiuo klausimu.

Sausio 12 d. Seimo Antikorupci-

jos komisija nutarė prašyti preziden-
tės Dalios Grybauskaitės įvertinti ge-
neralinio prokuroro pavaduotojo A.
Neveros galimybes toliau eiti šias pa-
reigas. Tai nutarta minėtame posėdy-
je apsvarsčius paskolą iš verslininko
Antano Guogos paėmusio A. Neveros
elgesį. Generalinis prokuroras D. Va-
lys mano, kad jo pavaldinys nenusi-
žengė įstatymui ir nesupainiojo vie-
šųjų ir privačių interesų. Pasak D.
Valio, A. Nevera viešai yra deklara-
vęs šią paskolą. Seimo Antikorupci-
jos komisija domėjosi ir generalinio
prokuroro pavaduotojo biografija, gi-
minystės ryšiais.

Daugiausiai lietuvių emigravo į Jungtinę Karalystę

Lietuva prisijungė prie ACTA sutarties

Streikas sustabdė gyvenimą Belgijoje

Vilnius (JAV ambasados Lietuvoje info) – Š. m. sausio 27d. JAV ambasadorė
Lietuvoje Anne E. Derse kartu su Vilniaus miesto meru Artūru Zuoku iškilmingai
atidarė JAV ir Lietuvos diplomatinių santykių 20-mečiui skirtą parodą Vilniaus m.
savivaldybėje. Lankytojams pristatomos nuotraukos ir dokumentai, kuriuose –
reikšmingiausios Lietuvos ir JAV santykių akimirkos nuo pat diplomatinių santyk-
ių atkūrimo pradžios. Paroda sostinės savivaldybėje veiks iki vasario 8 d., tuomet
ke-liaus į Šiaulius. JAV ambasados Lietuvoje

Atsistatydina generalinio prokuroro pavaduotojas

Teheranas (BNS) – Irano vy-
riausybė įspėja, kad dėl šaliai pa-
skelbto naftos embargo staigiai didės
šios žaliavos kaina. Barelis naftos jau
netrukus kainuos iki 150 dolerių,
tvirtina nacionalinės naftos bendro-
vės vadovas Ahmad Kalehban. Vaka-
rai tikisi naftos importo draudimu
priversti Teheraną nusileisti bran-
duoliniame ginče.

Šiuo metu barelis naftos pasau-
lio rinkose kainuoja šiek tiek mažiau
nei šimtą dolerių. Vienas barelis ati-
tinka 159 litrus. Reaguodamas į Eu-

ropos Sąjungos (ES) paskelbtus apri-
bojimus, Irano parlamentas tarsis
dėl naftos tiekimo į Europą sustabdy-
mo. Penktadalis Irano eksportuo-
jamos naftos keliauja į Europą. ES
šalys kasdien gauna 450,000 barelių
Irano naftos. Naftos tiekimo nutrau-
kimas paliestų būtent tas Europos ša-
lis, kurios šiuo metu labiausiai ken-
čia nuo skolų krizės – Italiją, Ispaniją
ir Graikiją. Kad apsaugotų šias vals-
tybes, ES naftos importo draudimą
nori įgyvendinti tik nuo liepos.

Seimas tirs ,,Snoro” problemas

Briuselis (BNS) – Streikas prieš
vyriausybės taupymo priemones
sustabdė gyvenimą Belgijoje – šalyje
nevažiavo traukiniai, atšaukta daug
lėktuvų skrydžių, nevažinėjo visuo-
meninis transportas. Streiko padari-
nius pajuto ir į ES viršūnių susitiki-
mą Briuselyje besirenkantys šalių
vadovai. Vokietijos kanclerę Angela
Merkel atskraidinęs lėktuvas nusi-
leido ne, kaip įprasta, Briuselio oro

uoste, bet į pietryčius esančioje kari-
nių oro pajėgų bazėje. Panašų kelią
rinkosi ir kiti susitikimo dalyviai.
Profsąjungos buvo patenkintos akci-
jų sėkme. Streikai palietė ir uostus.
Uostininkai streikavo Antverpene.
Prie protestų taip pat prisijungė pri-
vačios bendrovės. Protesto akciją su-
rengė didžiausios profsąjungos, pro-
testuodamos prieš griežto taupymo
politiką. 

Oakland (BNS) – Per judėjimo
,,Occupy Wall Street” (,,Okupuokite
Wall Street”) protestą California val-
stijoje sausio 28 d. suimta daugiau
kaip 300 demonstrantų. Per susirė-
mimus Oakland gatvėse buvo sužeis-
ti trys policininkai. Pareigūnai prieš
protestuotojus, norėjusius užimti ne-
veikiantį posėdžių centrą, panaudojo
ašarines dujas. Demonstrantai ap-
mėtė policininkus buteliais, akmeni-
mis ir padegamaisiais užtaisais. Jie

teigia savo akcija protestavę prieš so-
cialinę nelygybę JAV ir norėję at-
kreipti dėmesį į benamystės proble-
mą. Demonstracijoje, kuri pradžioje
vyko taikiai, dalyvavo daugiau kaip
tūkstantis žmonių.

Judėjimas ,,Okupuokite Wall
Street”  susikūrė rugsėjį New York
mieste. Netrukus jis išplito į kitus
JAV miestus bei kitas šalis. Judėji-
mas kritikuoja tarptautinių finansų
rinkų galią bei socialinę nelygybę.

Vilnius (ELTA) – Iškilmėse Japo-
nijos užsienio reikalų ministerijoje To-
kijuje Lietuva kartu su kitomis Euro-
pos Sąjungos (ES) valstybėmis prisi-
jungė prie ACTA sutarties (angl. Anti-
Counterfeiting Trade Agreement). 

ACTA yra antipiratinė prekybos
sutartis, kuria siekiama apsaugoti
tarptautines intelektinės nuosavybės
teises ir nustatyti tarptautinius inte-
lektinės nuosavybės apsaugos reikala-
vimus, o jos dalyves įpareigoja kovoti
su daiktų, kūrinių ir kitų subjektų
klastojimu.

Susitarimą pasirašė Europos Są-
jungos ir 22 ES valstybių ambasado-
riai, akredituoti Tokijuje. Tikimasi,

kad kitos ES valstybės prie sutarties
prisijungs baigusios reikiamas teisi-
nius veiksmus. Sutartį dar turės pa-
tvirtinti nacionaliniai parlamentai.
Kartu su Lietuva sutartį pasirašė kai-
mynės Latvija ir Lenkija, tačiau Estija
jos nepasirašė.

Sutarties kritikai teigia, kad ji ap-
ribos išraiškos laisvę internete. Di-
džiausi protestai prieš sutartį pastaro-
siomis dienomis kilo Lenkijoje. Prog-
ramišiai  įsilaužė į Lenkijos vyriausy-
bės tinklalapius, įvairiuose Lenkijos
miestuose vyko demonstracijos. Sa-
vaitgalį programišiai įsilaužė ir į Lie-
tuvos centrinio banko sistemas.

Washington, DC (BNS)  – Bran-
duolinis ginklas – tai ta ,,raudona li-
nija”, kurios Iranui negalima per-
žengti. Tai interviu CNN pareiškė
Pentagono vadovas Leon Panetta.

,,Jungtinės Valstijos, kaip aiš-
kiai leido suprasti prezidentas Ba-
rack Obama, nenori, kad Iranas kur-
tų branduolinį ginklą, – pažymėjo
jis. – Jeigu iraniečiai pasistūmės į
prie-kį, kurdami branduolinį ginklą,
ir mes gausime atitinkamų žvalgy-
bos duomenų, tai imsimės visų reiki-
amų žygių, kad juos sustabdytume.”
,,Taip pat ir karinių?” – uždavė patik-
slinantį klausimą laidos vedėjas.
,,Neatme-tamas nė vienas iš galimų
veiksmų variantų”, – atsakė L.
Paneta.

Anot jo, kol kas Irano vadovybė
nepriėmė politinio sprendimo pra-

dėti atominės bombos gamybą. ,,Bet
jei jie nuspręs tatai padaryti, tai gali-
mas daiktas, jiems prireiks metų,
kad pasigamintų bombą, ir po to dar
metų ar dvejų, kad pritaikytų ją ko-
kiai nors gabenimo priemonei”, – pa-
žymėjo jis.

Gruodžio pabaigoje pagrindinis
prezidento B. Obama karinis patarė-
jas, JAV ginkluotųjų pajėgų štabų
viršininkų komiteto pirmininkas ge-
nerolas Martin Dempsey pabrėžė, jog
Teheranas ,,neturėtų nepakankamai
vertinti JAV ryžto” neleisti, kad jis
įgytų branduolinį ginklą. M. Demp-
sey patvirtino, jog Pentagonas rengia
Irano branduolinių objektų apšaudy-
mo raketomis ir bombardavimo pla-
nus. Generolas taip pat pažymėjo, jog
nėra jokių garantijų, kad Izraelis iš
anksto įspės Washington, jeigu ryšis

JAV imsis žygių sustabdyti Iraną



Palaimintojo arkivyskupo Jur-
gio Matulaičio gimimo Dangui
diena (jis Viešpatyje ramiai

užgeso 1927 metų sausio 27-ąją) ir jo
garbei 2012 metų paskyrimas mus
skatina iš naujo dvasiniu žvilgsniu
pažvelgti į šią plačios širdies ir uni-
versalios krikščioniškos mąstysenos
asmenybę. Plati žmogaus širdis – tai
iki neišmatuojamų tolybių dieviš-
koms tiesoms atsivėrusi širdis (2 Kor
6, 13), kuri visada pasirengusi priim-
ti net mažiausią Šventosios Dvasios
dvelkimą, inspiruojantį nuolat „atsi-
naujinti savo proto dvasinėje gelmė-
je” (Ef  4, 23). Tik Kristaus Širdžiai
visiškai pasiaukojusi žmogaus širdis
gali tapti degančiu deglu.

Plačiai žinomi pal. Jurgio Ma-
tulaičio žodžiai: „Duok, Dieve, kad
sudegčiau kaip žvakė ant altoriaus
nuo darbo kaitros ir meilės ugnies
Tau ir Tavo Bažnyčiai”, nebuvo sku-
botai ištarti, bet priešingai – paliu-
dyti viso jo gyvenimo darbais.   

Nors 1871 metais gimęs Lūginės
kaime (Marijampolės sav.) Jurgiukas
(taip jį vadino namiškiai) buvo lydi-
mas jį mylinčių tėvų – ūkininko An-
driaus ir Emilijos – dėmesingo žvil-
gsnio, tačiau viskas pradėjo keistis,
kai ankstyvoje vaikystėje neteko
abiejų tėvų (mirė dėl ligų).

Vos dešimties metų sulaukęs
Jurgis turėjo daugiau dirbti šeimos
ūkyje, nei ruošti pamokas. O pra-
dėjusi šlubčioti jo koja (įsimetė kaulų
džiova) buvo tik pradžia įvairių iš-
bandymų, kuriuos jam Dievo Apvaiz-
da išankstiniu numatymu leido pa-
tirti, idant būtų užgrūdintas dorybė-
se, ir ne tik kaip Kristaus karys,
aukštai iškėlęs, neštų Dievo žodžio
vėliavą, bet ir dėl Jo bei Evangelijos
patirtų persekiojimus.

Vėliau mokydamasis Kelcų ir
Varšuvos kunigų seminarijose ir
Petrapilio akademijoje 1898 metais

įšventintas kunigu, o 1918 metais
konsekruotas vyskupu, pal. Jurgis
vadovavosi nuolankumo, klusnumo,
tikėjimo bei meilės principais. Jis
apie save taip rašė: ,,Bučiuoju Tavo
Apvaizdos ranką, pilnai ir visiškai
atsiduodu Tau, Viešpatie, mane vesti.
Dangiškasis Tėve, daryk su manimi
kaip tinkamas (...). Štai aš Tavo tar-
nas: siųsk mane, kur nori. Kaip
kūdikis puolu Tavo prieglobstin:
nešk mane.”

Iki širdies gelmių užsiangažavi-
mas Kristumi, pal. Jurgį Matulaitį,
nepaisant silpnos sveikatos, kvietė
drąsiai prisiimti visas pareigas ir
tapti visų – jį girdinčių ir matančių
žmonių – tikruoju dvasios rūpinto-
jėliu. Vyskupo Jurgio Matulaičio in-
greso pamokslas, pasakytas Vilniaus
katedroje 1918 metų gruodžio 8 dieną,
buvo didžiojo pasiryžimo tapti vi-
siems viskuo kulminacinė akimirka:
,,Rūpinsiuosi, kaip Kristus, globoti
visus, būti visiems visu kuo. Dėl
tiesos esu pasiryžęs guldyti galvą.
Noriu jums būti ne kuo kitu, bet kaip
tik tėvu ir ganytoju, Kristaus sekėju.
Mano darbo dirva – Kristaus Karalija
(kovojanti Bažnyčia); mano partija
Kristus. Tikiuosi, kad Dievo Malonė
bus su manim ir tinkamai kreips
visus mano žingsnius.”

Pal. Jurgio Matulaičio kvietimas
išnaudoti visas galimybes, skelbiant
Dievo žodį, nepraranda aktualumo ir
šiandien: ,,Jei vienos durys uždary-
tos, kitas sau prasiręskime; jei vie-
nas langas užkimštas ir užkaltas, ki-
tas sau darykimės, kad šviesa įeitų
(...). Jei iš kur mus varo per vienas
duris, grįžkime per kitas, kad ir už-
pakalines, jei to reikalauja Kristaus
didesnė garbė ir Jo Bažnyčios dides-
nė nauda.”

Mėnesį prieš savo mirtį pal. Jur-
gis šitaip kalbėjo jaunimui: ,,Dideli
veikalai negema be aukos ir ken-
tėjimų, be pasiaukojimo ir kantry-
bės, be meilės. Prisiminkime sau
brangiausiąjį pavyzdį Kristų. Jis pir-
mas yra to idealo auka. Jis sudegė to
idealo liepsnose ant Kalvarijos kal-
no.”

Pal. Jurgis Matulaitis savo neuž-
mirštamu bei asmeniniu pavyzdžiu
ir šiandien mums skelbia Gerąją
Naujieną: „Rikiuokitės ir kasdien
pasišvęskite Dievui, nenuilstamai
malda ir gerumo darbais padėkite
vieni kitiems siekti galutinio tikslo
aukštybėse, ir tada jūs įvykdysite Jo
valią iki galo.”

Bernardinai.lt
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4 Eilinis sekmadienis

„Mano partija – Kristus“

ŠVenTaDienis

Pal. Jurgis Matulaitis. 

KUN. VYTENIS VAŠKELIS

sVeikaTa

Mes išleidžiame milijonus dole -
rių, pirkdami įvairius vaistus ir gy-
dymo priemones, kuriais gydome
burnos opas, skaudančius raumenis
bei kitus ne galavimus. Tačiau retas
kuris žinome, jog mokslininkai įro-
dė, kad tokiems negalavimams gali-
ma naudoti ir ,,namines priemones”
(angl. home remedies), kurių daž -
niausiai turime savo namuose.

Medus

Šaukštelis medaus nakčiai gali
būti naudingesnis nei sirupai, leng-
vinantys atsikosėjimą ar slopinantys
kosulį. Tai nustatė Pennsylvania
mokslininkai, stebėję 100 vaikų. To -
kie pat rezultatai stebimi ir gydant
suaugusiųjų peršalimo ligas. Medus
padengia ir suminkština sudirgintas
gerklės sieneles, tuo pačiu sumažina
kosulį. Vartoti medų yra saugu, ir tai
galima daryti taip dažnai, kiek rei -
kia. Paprastai vartojama po du arba-
tinius šaukštelius, tiesa, vyresnio
am žiaus žmonės, prieš vartodami
medų, turi žinoti, ar tai yra papras-
tas kosulys, sukeltas peršali mo, ar
susirgimai, kuriuos reikia gydyti ki-
tokiu būdu. Taip pat nereikia pa-
miršti, kad kai kurie asme nys, ypač
vaikai, gali būti aler giški medui.

Medus turi didelį cuk raus kiekį, to-
dėl jo nepatariama vartoti asme-
nims, sergantiems diabetu.

Skystas indų plovimo muilas

Būdami miškuose galite susidur-
ti su nuodinga gebene (angl. poison
ivy) arba nuodingu ąžuolu (angl. poi-
son oak), dėl ko atsiranda odos pa-
raudimas, pūslės, lydimos didelio
skausmo bei niežulio. Per dvi valan-
das po prisilietimo pakenktas vietas
nuplovus skystu indams plauti mui-
lu, viso to galima išvengti. Muilas
yra skirtas pašalinti riebalus, tuo pa -
čiu jis pašalina riebalus, kuriuos iš -
skiria nuodingos gebenės lapai. Šie
riebalai ir sukelia uždegimines odos
reakcijas. 

Savanoriai studentai nuodingos
ge benės lapais išsitrynė ran kas dil-
bių srityje ir, 25 sekundes prieš nu -
siplaudami vandeniu, tas vietas nusi-
plovė indų plovimo muilu. Pusė stu-
dentų nepa ty rė jokios uždegiminės
reakcijos, likusieji uždegiminę reak-
ciją 56 proc. sumažino. Tyrimuose
buvo naudotas ,,Dial’’ skystas mui-
las, bet ir kitų pa vadinimų muilai
yra veiksmingi.

Rūgščios vyšnių sultys 

Geriant rūgščias vyšnių sultis
(angl. tart cherry juice), ga lima
išvengti podagros (gout) prie puolių,
sumažinti raumenų skausmą po
aktyvaus sporto, šiek tiek suma žinti
sąnarių skausmus. Šios sultys pasi-
žymi priešuždegiminiu veikimu.
Atlikti tyrimai įrodė, kad asmenys,
kasdien 2 kartus per dieną 4 mėne-
sius vartoję po valgomą šaukštą pri-
sodrintų vyšnių sulčių (concentrate),
pusiau sumažino podagros priepuo -
lių dažnumą. Daugiau nei trečdalis
asmenų išvis nepatyrė priepuolių.
Ki tos studijos įrodė, kad nuolat ge-
riant šias sultis bėgikams sumažėja
rau menų skausmai ir sumažėja sąna -
rių skausmai asmenims, turintiems
viršsvorį. Vyšnių sultys taip pat yra
puikus antioksidantas.

Šampūnas, skirtas vaikams 

Esant paraudusiems, traiškano -
tiems ar niežtintiems akių vokams,
patariama juos prausti vaikišku
šampūnu (angl. baby shampoo), su-
maišytu lygiomis dalimis su šiltu
vandeniu. Šis mišinys puikiai valo
vokus, pašalina riebalus bei bakteri-
jas ir nedirgina akių. Patariama
užmekti akis ir švelniai pirštų galiu -
kais, vos prisiliečiant, šiuo  mišiniu
masažuoti išilgai voko apie vieną mi -
nutę du kartus per dieną. Pamasa ža -
vus gausiai praskalaukite vandeniu.
Nepamirškite, kad šampūnu galima
prausti tik vokus. Stenkitės, kad jis
nepatektų į akis.            Bus daugiau.

Paruošta pagal žurnalą 
,,AARP Bulletin”

Naminės�gydymo�priemonės�(1)
GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Janina Miknaitis, gyvenanti Darien, IL, pratęsė dvi metines
„Draugo” prenumeratas ir dar atsiuntė 50 dol. Labai Jums esame dėkingi
už jūsų dosnumą.

Joan A. Stoskus, gyvenanti Palos Park, IL, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol.  laikraščio išlaidoms sumažin-
ti. Labai Jums dėkojame.

Vida Lieponis, gyvenanti Homer Glen, IL, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

Romualdas Kašuba, gyvenantis  Saint Charles, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti 50 dol.Tariame Jums nuoširdų ačiū.
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VIDAS J. nEMICkAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

SkELBIMŲ SkYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

ViDAUS liGOS 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos�susitarus

AKiŲ liGOS

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL  KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija
150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,��IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

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
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

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

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Pasaulio pažinimas vertas pastangųPasaulio pažinimas vertas pastangų
arba kelionė po Artimuosius Rytus

RAIMONDAS ŠENAUSKAS

Nr. 10

Raimondo Šenausko nuotr.

Visos autentiškos vietos yra ga-
na giliai po žeme. Tūkstant me čiai da-
ro savo. Nuo aliejinių lempų aprūku-
sios sienos ir paveikslai, dega tik
kelios žvakės. Barzdotas šventi kas
linkteli, ir pasilieku vienas. Pus va-
landis praeina nepastebimai. Suši lęs
patraukiu toliau. Švinta, sklaidosi
rytinis rūkas. Pro Liūtų vartus pa-
ten ku į senamiestį. Niūrūs mu sul mo-
nai  traukia iš rytinės maldos. Di-
džioji dalis Jeruzalės senamiesčio
perstatyta XV–XVI a. Tad ieškoti bib-
linio mies to neverta. Išlikę tik keli
fragmentai. Klaidžioju siauromis
gatvelė mis, atsigeriu karštos kavos
paprastoje arabiškoje užeigoje, mė-
gaujuosi pirmais saulės spinduliais,
nors ta rytinė mistika dar stipriai
veikia. 

Vieta, kur praleistas laikas 
pasiliko man

Be klaidžiodamas atsiduriu Via
Doloro sa, Kančių kelyje, kuriuo Jė-
zus kilo į Golgotą. Neskubėdamas,
tuščiomis gat velėmis pasiekiu pag-
rindinę Krikš  čioniškojo pasaulio
Šventojo kapo bažnyčią – pastatytą
Jėzaus nu kryžiavimo, kapo ir prisi-
kėlimo vie toje. Žmonių beveik nėra,
girdėti tik rytinės religinės giesmės.
Nuostabi ir paslaptinga vieta. Paten-
ku į giliai rū syje esančią koplyčią,
pačią seniau sią pastato dalį, kurioje
mėgo melstis  Šv. Elena, imperato-
riaus Konstantino motina. Kaip ži-
nia, Konstantinas su teikė krikščio-
nybei valstybinį statu są. Labai stip-
riai veikianti vieta, daugiau nei 1500
metų senumo.

Klausausi nuostabių giesmių.
Prie Jėzaus kapo koplyčios šventikas
uždega žvakes ir atveria duris. Žmo -
nių vis dar nėra. Įėjęs pro duris pasi -
lieku vienas. Tenai praleistas laikas
tegu pasilieka man. Vėliau teko ma -
tyti šimtus žmonių, laukiančių prie
mažos koplyčios durų ir savo šurmu -
liu teršiančius šią sakralinę erdvę.

Grįžtant į viešbutį, kojos pačios
nunešė į Ziono kalną. Paskutinės va -
karienės vieta, karaliaus Dovydo ka -
pas, Švč. Mergelės mirties vieta ir
dar daug istorinių ir religinių vietų. 

Bet... niekada nereikia visiškai
atsipalaiduoti

Kaip gera po tokio ilgo ir įspū-
dingo ryto pusryčiauti viešbučio res-

torane, po kurio įstiklintas sienas
matosi visas Jeruzalės senamiestis. 

Bet nie ka da nereikia visiškai
atsipalaiduoti. Po pietų, trumpinda-
mas kelią, kirtau palestiniečių gyve-
namą rajoną. Keli metrai nuo vieš-
bučio, šventų vietų, o jau visai kita
atmosfera. Anklavas. Vie no jaunuo-
lio paklausiau, kaip ge riau patekti į
senamiestį. Prisirinko agresyvių pa-
auglių, kilo įtampa. Ge rai, kad moku
rusiškai. Taip laimėjau laiko pa-
sprukti gyvas ir sveikas. Jei būčiau
pasakęs, kad gyvenu JAV, kurios
skiria milijardus dolerių šiems varg-
šams, tai... 

Kitos dienos va ka re, ramiai
vaikštant senamies čiu, iš tarpuvar-
tės iššoko paaugliai ir pradėjo rėkti,
mojuoti rankomis, kad tai musul-
monų teritorija ir kelio čia nėra. Vėl
tie nedraugiški veidai. Iš ketu rių
didžiųjų religijų atstovų, kurių te ko
sutikti nemažai, musulmonai ag re -
sija ir fanatiškumu tikrai pirmauja.
Nesu politkorektiškumo šalinin kas
ir kartais daiktus mėgstu vadinti
tikrais vardais. Nors teko patirti ir
žydų ortodokso pyktį. Kai pro šalį ėjo
rabinai su vaikais. Žiū rinėjau savo
fotoaparate nuotraukas. Jam pasiro -
dė, kad fotografuoju jo vaikus, puolė
rėkaudamas, pasiruo šęs muštis. Žy -
dų tradicijoje yra ketu ri šventieji
mies tai, atitinkantys keturias gam-
tos stichijas. Jeruzalė – ugnies mies-
tas. Ir tai gali pajusti.

Prie raudų sienos palikau 
savo gyvenimo dalelę

Neįmanoma aprašyti visų įspū -
džių, visų sutiktų žmonių, istorinių
vietų ir gamtovaizdžių. Bet paminėti
Sabato naktį prie raudų sienos būti-
na. Kai susirinkę tūkstančiais žydai
šoka, dainuoja, meldžiasi ir verkia.
Yra kažkas nuostabaus. Užsidėjęs
daugkartinio naudojimo jarmulka,
ku rios dalijamos prie įėjimo į „vyriš -
ką ją pusę”, pasinėriau į šią stichiją.
Ir palikau savo gyvenimo dalelę, pri -
silietęs prie raudų sienos. Visi turi -
me, ką apraudoti...

Vienuolyne Mar Saba

Vieną dieną nusprendžiame ap-
silankyti Palestinoje. Būtina turėti
pa sus, nes, kiek teko girdėti, patik-
rinimai gana griežti. 

Bus daugiau.                           
 

                          
 

                          
 

                          
 

                          
 

                          
 

                          
 

                          
 

                          
 

                          
 

                          
 

                          
 

2012 m. vaSarIo 4 D. 7 vaL. v.                                             meNo ParoDa 6 vaL. v.
LeMoNt HIgH  SCHooL PeRfoRMINg aRtS CeNteR, 800 PoRteR StReet, LeMoNt, IL

bilietai iš anksto – $25, koncerto dieną – $30,  jaunimui iki 17-kos metų – $15
(Nerekomenduotina vaikams iki 9 m.)

Internetu www.dainava.us. ,,Seklyčia” 2711 W. 71st St., Chicago, IL
Pasaulio lietuvių centras 14911 W. 127th St., Lemont, IL

sk. 047523

TeaTraLIzuoTaS meNo, LITeraTūroS Ir CHorINėS muzIkoS vakaraS 
PagaL JuSTINo marCINkevIčIauS kūrybą

DaLyvauja LIetuvIų MeNo aNSaMbLIS „DaINava”,
ČIkagoS LIetuvIų MeNININkaI, aktoRIaI, MuzIkaNtaI

Ona Daugirdienė, gyvenanti  Burr Ridge, IL, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū, kad mus remiate.

Marija  Arstikys, gyvenanti North Riverside, IL, pratęsdama meti-
nę „Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

Edward ir Anelė Pociai, gyvenantys Oak Lawn, IL, kartu su me-
tinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 100 dol. auką. La-
bai Jums ačiū, kad mus skaitote ir dosniai remiate.
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Penktadienį, sausio 27 dieną, su -
kako lygiai 85 metai nuo pa-
laimintojo arkivyskupo Jurgio

Matulaičio (1871–1927) mirties. Pa-
laimintojo gi mi mo dangui dieną Ma-
rijampolėje su rengtas liturginis mi-
nėjimas, kurį organizavo Lietuvos
marijonai ir Ma rijos vargdienių se-
serys, pakvietę vi sus Lie tuvos žmo-
nes, „pažįstančius ir mylinčius šį
Bažnyčios palaimintąjį, norinčius
geriau Jį pažinti ar naujai atrasti,
susitikti prie jo relikvijų’’.

Marijampolės mažojoje baziliko-
je ilsisi palaimintojo palaikai, čia
per  kelti iš Kauno katedros kriptos
1934 metais. Arkivyskupo koplyčioje
taip pat galima pamatyti jo dėvėtus
bažnytinius rūbus, čia yra ir pa lai -
mintojo pomirtinė veido kaukė.

Liturginis arkivyskupo minėji-
mas prasidėjo konferencija Marijam -
polės dramos teatre, į kurį visi susi -
rinkusieji vos tilpo, neužteko net kė -
džių. Kreipdamasis į atvykusius  Vil -
kaviškio vyskupijos vyskupas emeri-
tas Juozas Žemaitis dar kartą primi -
nė pagrindinį palaimintojo šūkį „Nu -
galėk blogį gerumu’’, pasidžiaugė,
kad palaimintojo idealai, jo mintys ir
darbai domina vis daugiau žmonių. 

Iš Romos specialiai į minėjimą
atvykęs marijonų vienuolijos vicege -
nerolas amerikietis Joseph Roesch,
MIC skaitė pranešimą, kurio tema
taip pat buvo Vince malum in bono –
„Nugalėk blogį gerumu”. Jis teigė
jau nystėje bandęs aktoriaus duonos
kaip ir palaimintasis popiežius Jonas
Paulius II, todėl, stovint dramos teat -
ro scenoje, atgimė daug prisiminimų.
New York gimęs svečias yra dirbęs
South Carolina, Ohio valstijose, Wa -
shington, DC, o dabar tarnauja Vati -
kane.

Jautriai ir įtaigiai kalbėjęs  kun.
Roesch kvietė kiekvieną pagalvoti,
ką Lietuvai reiškė jos krikštas 1367
metais, ką reiškė tokios asmenybės
kaip palaimintasis Jurgis Matulaitis
turėjimas, kas šiandien mums aktua -
lu iš jo gyvenimo, jo atliktų darbų ir
skelbtų tiesų. „Lietuvos istoriją neži -
nau tiek gerai, kiek žinote jūs, tačiau
žinau, kad Lietuvos Didžiojoje Kuni -
gaikštystėje dar ir iki krikščionybės
įvedimo buvo krikščionių, buvo ir
vals  tybės vadovų krikščionių, nors
di džioji dauguma žmonių, aišku, bu -
vo pagonys. Tada, prieš 625 metus,
nu  švito didžioji šviesa, ir mums vi -
siems labai svarbu apsvarstyti savo
krikšto malonę, jo prasmę’’, – sakė

svečias.
Po konferencijos Palaimintojo

Jurgio Matulaičio koplyčioje vyko
maldos pusvalandis, kurio metu pra -
šyta arkivyskupo užtarimo, dėkota
jam už malones. Po to Mažojoje bazi-
likoje aukotos šv. Mišios, kuriose
dalyvavo daugybė žmonių iš visos
Lietuvos ir užsienio. 

Liturginis palaimintojo minėji-
mas tęsėsi ir vakare – buvo kalbamas
šv. Rožinis, po to Šv. Arkangelo Myko -
lo Mažojoje bazilikoje aukotos Mi-
šios, vyko adoracija. Rygiškių Jono
gimnazijoje, kur mokėsi arkivysku-
pas Ma  tulaitis, buvo surengta pro-
grama šeimoms, kurią vedė Vatikano
nuncijus Lietuvoje arkivyskupas
Luigi Bo nazzi, kalbėjęs apie dorybių
praktiką šeimos gyvenime. Vaikams
buvo pa siū lytas vaidinimas, o su jau-
nimu su sitikęs vyskupas Gintaras
Grušas kal bėjo apie dorybių prak-
tiką jauno žmogaus gyvenime.

Šis palaimintojo minėjimas –
vie nas iš renginių 2012 metais, kurie
pa skelbti Palaimintojo Jurgio Matu -
lai čio metais. Lietuvos vyskupai pa -
lai mintojo metų proga paskelbė laiš -
ką, kuriame yra ir tokios eilutės:
„Pa lai mintojo Jurgio Matulaičio pas-
tangos taikyti ir į vienybę vesti įvai-
rių tautų žmones tepaskatina ir mus
steng tis, kad kaip vieno Dievo vaikai
ir vieno tikėjimo žmonės rodytume
taikaus sugyvenimo, pagarbos vieni
kitų kal bai ir kultūrai, bendros atsa -
komybės už savo krašto gerovę pa -
vyzdį. Mūsų pastangas telydi malda,
prašant pal. Jurgio Matulaičio užta-
rimo, o jų vai siai tebūna ženklu, liu-
dijančiu Dievo darbus mūsų gyveni-
me ir suteikian čiu Bažnyčiai pagrin-
dą šį mūsų Pa laimintąjį paskelbti
šventuoju”.

Palaimintojo gimtinėje – liturginis minėjimas
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Ką�mes�žinome�apie�,,Biržų�duoną”?

Jei kas mūsų paklaustų, ką žino-
me apie Biržus, atsakytume,
kad tai – istorinis miestas šiau-

rės Lietuvoje. Vienas kitas prisimin-
tų, kad Biržuose verdamas ,,Biržų”
alus. O ar daug kas iš mūsų žino apie
,,Biržų duoną”? Kas gali pasakyti,
kodėl ,,Biržų duona” šiais metais
buvo apdovanota aukso medaliu? 

Nuvykusios į kas antrus metus
Kiolno mieste, Vokietijoje, rengiamą
pasaulinę maisto produktų parodą
,,Anuga”, visada aplankome kiekvie-
ną lietuvių stendą. Šiais metais lietu-
viai parodoje dalyvavo ypač gausiai.
Kadangi jau senokai bendradarbiau-
jame su ,,Vilniaus duona”, neturėjo-
me jokių planų į Ameriką atvežti ir
kitų kepyklų kepamos duonos. 

Apsilankiusios ,,Biržų duonos”

stende, maloniai šnekučiavomės su
kepyklos atstovais, stebėjome lanky-
tojus. Mūsų nuostabai, kone visi, pa-
ragavę ,,Biržų duonos” gaminių, il-
gam apsistodavo, klausinėdavo apie
produktų sudėtį, kainas, laikymo ir
atvežimo galimybes. Paragavus ,,Bir-
žų duonos”, tiesiog negalėjai jai likti
abejingas – tokia ji buvo skani. 

Prisiminėme, kaip kažkas dar
Vilniuje mums pasakojo: ,,O jūs para-
gaukit ‘Biržų duonos’ su saulėgrą-
žom ir sviestu... Žiauriai skanu...”
Sviesto neturėjome, tačiau ir be svies-
to buvo ,,žiauriai skanu”. Net nepuo-
lėme aiškinti, kad žodžiai ,,žiauriai”
bei ,,skanu” visiškai nesuderinami. 

Pastebėjome, kad pirkėjai pa-
prastai perka žinomų kepyklų duo-
ną, tačiau yra žmonių, kurie visada

Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo mažoji bazilika.               

ieško kad ir mažiau žinomų, tačiau
sveikų, atkartojančių mūsų praeities
tradicijas gaminių. Palyginti nedi-
delė Biržų kepykla būtent ir žvalgosi į
sveiko maisto ieškantį pirkėją, gal
todėl įmonės apyvarta taip sparčiai
auga.

„Biržų duona” – viena iš didžiau-
sių ir pažangiausių duonos ir kondi-
terijos kepinių gamybos įmonių Lie-
tuvoje, kurios istorija prasidėjo dar
1953 metais Biržuose. Įmonė dirba
pagal įdiegtą RVASVT sistemą, taip
pat yra įgijusi VšĮ „Ekoagros” lei-
dimą, leidžiantį gaminti ekologišką
duoną. Lietuvoje ypač gerai žinomos
bei vertinamos ,,Biržų duonos” ke-
pamos ruginės bei ruginės-kvietinės
duonos, kurios ne kartą buvo apdo-
vanotos ne tik Lietuvoje, bet ir už jos

ribų. Įmonės ženklo lietuviškoji tris-
palvė būtent pabrėžia ,,Biržų duo-
nos” senąsias lietuvių tradicijas. 

Duona kepama laikantis senųjų
duonos kepimo tradicijų, nenaudo-
jant konservantų ir dirbtinių tešlos
priedų. Šiai dienai „Biržų duona”
vartotojams siūlo mėgautis įvairių
rūšių rugine duona, kuri kepama
tiek iš vienos rūšies miltų, tiek iš jų
mišinių, yra praturtinta įvairiais
grūdais bei prieskoniais. Visa tai ne
tik suteikia duonai malonų skonį bei
aromatą, bet ir padidina jos maistinę
vertę. Nepakartojami duonos skonis
ir kokybė pasiekiami naudojant
aukštos kokybės žaliavas, gamyboje
pritaikant naujausias technologijas
bei pasikliaujant daugiamete patirti-
mi.                             Nukelta į 11 psl.

Nuo ankstyvo ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčioje meldėsi tikintieji.

Marijonų vicegenerolo J. Roesch sveikini-
mas.

Liturginio minėjimo metu teatro salė bu-
vo sausakimša.       A. Vaškevičiaus nuotr.

Pomirtinė palaimintojo J. Matu laičio kau-
kė.    
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LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 

2011 m. gruodžio mėn. Lietuvių Fondo aukotojams, 
kurių dosnumo dėka, LF kapitalas padidėjo $57,205.00

suma! Remkime Lietuvių Fondą ir išsaugokime 
lietuvybę ateinančioms kartoms! 

Mūsų tauta – mūsų ateitis. 
LF Vadovybė

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

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

� Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
� Pažymėkite svarbias progas fondo įnašais-gimimus, krikštynas, gimtadienius, mokslo
baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
� Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
� Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

Priimame kreditines korteles

de Sa Pereira, Moacir, MA ($150).
Barzdukas, Arvydas ir Daiva, VA ($1,430); Kuolas, Augis, WA ($290); Miles, Daniel
W. ir M. J., MA ($80); Savickienė, Daiva, CA ($390).
Šlepetys, Ričardas, NJ ($155); Vencius, Stanislovas ir Auksė, FL ($240).
Briedytė-Stonys, Dalia, MI ($1,840); Juodaitis, Maria, CT ($45); Kaunelis, Saulius
ir Diane, MI ($160); Kizlauskas, Kazimieras ir Liolė, MI ($270); Lukas, Rimas ir
Rachael B., IL ($120); Razma MD, jr., Antanas G., IL ($3,040); Šlapkauskas, Algi-
mantas ir Rugilė, IL ($45); Vengianskas, Emilija B., MI ($130).
Bieliauskas, Mindaugas ir Vida, IL ($175); Buivys, Ramunė, MD ($120); Daug-
vilaitė-Čechanavičius, Rita, IL ($1,400); Gierštikas, Nijolė M., IL ($60); Gylys, Li-
nas ir Dana, IL ($250); Helt, Millie, PA ($55); Marchertas, Antanas ir Vilia, IL
($805); Petroliūnas, Laima ir Thomas, IL ($925); Raškauskas, Peter J., MA ($75);
Rugys, Klara Virškus, FL ($175); Saulis, Algirdas ir Aušra, IL ($3,625); Šepetys,
Rūta, TN ($150); Urba, Nijolė,  ($25); Zeikus, Edmundas, WA ($75).
Mikelionis, Raymond J., CA ($40).
Deikis, Gintaras, MI ($70).
Brazaitis, Audrey, IL ($40); Marchertas, Algirdas ir Raminta, IL ($690).
Ciplijauskaitė, Birutė, WI ($1,100); Dundzila, Antanas, FL ($2,200); Ječius, Kęs-
tutis ir Dalia, IL ($3,440); Kasis, Ina, IL ($2,050); Kiršteinas, Raimundas, NY ($250);
Korzonas, Raimundas ir Danutė, IL ($990); Laučius, Henrikas ir Ilona, MI ($1,040);
Mažeika, Vaclovas ir Vanda, IL ($1,450); Moritis, Kathleen R., WA ($225); Muliolis,
Algirdas ir Amanda, OH ($2,050); Neverauskas, Vita, MI ($1,170); Obelenis, Ze-
nonas ir Stasė, OH ($175); Ostis, Algirdas ir Regina, IL ($3,775); Tumas, Alfonsas
ir Inga, CA ($600); Vaitkus, Vytas ir Aldona, IL ($3,193).
Juraitis, Leonas ir Ann Marie, IL ($362).
Kamantas, Vytautas ir Gražina, MI ($4,365).
Ilginytė, Danguolė, IL ($325); Kasniūnas, Marius ir Rasa, IL ($1,150.86).
Anonis, Vytautas ir Danutė, NY ($4,500); Ambrozaitis, Dr. Kazys ir Marija, IN
($11,070); Banys, Rimas, IL ($2,700); Pračkaila, Mindaugas, IL ($1,100); Černius,
Rimas F., IL ($3,900); Daugirdas, Dr. Jonas ir Dr. Ona, IL ($1,300); Draugelis, Arū-
nas ir Irena, IL ($3,680); Feravich, Solomon J., MI ($300); Ge-čas, Rita, KY ($110);
Gedgaudas, Walter, WI ($1,500); Howes, Isabelle Laucka, MD ($300); Jakubauskas,
Romas ir Teresė, MA ($400); Kazlauskas, Kazys ir Teresė, IL ($1,200); Kirvelaitis,
Vytenis P., IL ($2,200); Kisielius, Rita, IL ($9,690); Kriaučiūnas, Dr. Romualdas, MI
($3,100); Kučėnas, Jonas, IL ($4,600); Kuolas, Almis ir Danguolė, MA ($6,000); Le-
lis, Eligijus ir Alė, IL ($155); Leparskas, Romas, MI ($1,900); "Pipirų ratelis", pirm.
Elena Reklaitis, IL ($100); Lockwich-Lekavičienė, Anne, MD ($500); Mikrut, Dr.
Bernard, IL ($400); Milauckas, Joseph J., MI ($200); Newsom, Marija, CA ($200);
Osmolskis, Ona, NY ($1,950); Pellett, Judy Varneckas, CT ($2,450); Radzevičienė,
Dr. Snieguolė, IN ($1,000); Raulinaitis, Julius ir Irena, CA ($1,050); Reklaitis, Elytė
Teresė, IL ($350); Stončius, Pijus, IL ($1,500); Stuopis, Jurgis, MA ($160); Svera,
Jonas ir Birutė, MI ($775); Trečiokas, Vytautas ir Ramutė, CT ($200); Vardys, An-
na N., IL ($1,100); Vizgirda, Vytautas, IL ($1,400); Vydas MD, Saulius G. ir Melody,
MS ($700).
Griškelis, Rimantas ir Regina, IL ($3,940).
Kudirka, Dr. Andrius A., IL ($650).
Daugvilaitė-Burokas, Laura, IL ($150); Pintsch, Aldona, NJ ($150).
Genitis, Ms. Elden, IL ($550); Kazakauskas, Eve, PA ($9,100); Kučas, Regina, IL
($630); Mikuckis, Algis ir Vaida, CA ($2,500); Plioplys, Audrius V. ir Sigita, IL
($300); Siaurusaitis, John J., MD ($1,000); Skudzinskas, Anna, IL ($200).
Tender, Lisa M, MA ($6,500).
Brazdžionis, Algis, CT ($700); Vaišnys, Dr. Juozas R. ir Dr. Elona M., CT ($4,400).
Vidugiris, Elena, CA ($15,890).
Ambrozaitis, Ramunė, CA ($3,912).
Januta, Donatas, CA ($5,000); Raišys, Vidmantas, WA ($9,850).
Sendraugių Ateitininku kuopa, Los Angeles, CA ($585).
Kaufmanas, Dr. Petras, VA ($2,000).
Dedinas, Vilija ir Gair, Chris , IL ($2,500); Karaska, Maksiminas Adolfas, VA
($3,700); Liautaud, Gražina ir James P., IL ($26,500); Raudys, Vytas ir Marija, IL
($2,280).
Vitkus, Gintautas ir Ramunė, CA ($47,000).
Karaitis, Victoria, MI ($34,900). 
Masalaitis, Aniliora, PA ($10,000).
Vaičiulis, Vytautas, FL ($10,000); Viskanta, Dr. Prof. Romas ir Birutė, IN ($10,600).
Union Pier lietuvių draugija, pirm.Gintaras Karaitis, MI ($11,866.34).

(Įsteigti nauji specialios paskirties fondai Lietuvių Fondo ribose: 
UNION PIER LIETUVIŲ DRAUGIJOS STIPENDIJŲ FONDAS: studentams paremti;

VYTAUTO VAIČIULIO FONDAS: vargingai gyvenantiems vaikams Lietuvoje
paremti;

Papildyti esami specialios paskirties fondai Lietuvių Fondo ribose: 
Bernardo Brazdžionio fondas; Jurgio Daugvilos fondas; Ramutės Plioplys atminimo
fondas; Algirdo Karaičio stipendijų fondas; Vidugirio inžinerijos stipendijų fondas; 

Gintauto ir Ramunės Vitkų fondas.

Atminimo įnašais pagerbti ir įamžinti Lietuvių Fonde: a. a. Bronė Budreika
Tender (MA); a. a. Antanas ir Jadvyga Gedgaudas (WI); a.a. Rūta Kilius (IL); a. a.
Joana Kaulinienė (PA);  a. a. Paul C. Kazakauskas (PA); a. a. Vytas Raudys (IL); a. a.
Juozas ir Marija Rimkus (IL); a. a. Povilas Osmolskis (NY); a. a. Victor Skudzinskas
(IL); a.a. Vincas Viskanta (IN).
LF narystė padovanota: Evelinai Geceivis (IL), Aleksandrui Kučui (IL); Darijai
Siliūnaitei (IL).

Nauji LF nariai: Kęstutis Daugirdas (IL); Rita Gečas (KY); Aleksandras Kučas (IL);
Aldona Pintsch (NJ); „Pipirų ratelis“ pirm. Elena Reklaitis (IL); Darija Siliūnaitė
(IL).

Nauji LF nariai-kandidatai: Gabrielė Bieliauskaitė (IL); Algimantas ir Rugilė
Šlapkauskas (IL).

Atkelta iš 10 psl.

Kokių ,,Biržų duonos” gaminių
šiandien galime nusipirkti 

Čikagoje?

,,Kaimiška saulėgrąžų duona”
Aišku, pirmiausia visiems siū-

lome ,,Kaimišką saulėgrąžų duoną”,
apie kurią su tokiu pasimėgavimu
mums pasakojo daugelis duonos mė-
gėjų. Ši duona yra kepama iš kvie-
tinių ir ruginių miltų, yra praturtin-
ta saulėgrąžomis, linų sėmenimis ir
razinomis. Saulėgrąžų branduoliai
suteikia duonai švelnų salstelėjusį
skonį. 

,,Duona be mielių”
Labai nustebome sužinoję, kad

pas mus sunku rasti duonos, kepa-
mos be mielių, o tokios duonos par-
duotuvėse klausia nemaža pirkėjų.
Šiandien ,,Biržų duona” Čikagoje
paduoda ruginę duoną be mielių. Ji
kepama tik iš ruginių miltų ir kitų
natūralių žaliavų, visiškai nenaudo-
jant kepimo mielių. Natūralios ža-
liavos, įmonės darbuotojų rankų ši-
luma ir meilė leidžia iškepti saldžia-
rūgščio skonio ir ilgai išliekančią
šviežią tikrą ruginę be mielių duoną.
Joje yra kur kas daugiau B grupės
vitaminų, ji lengviau pasisavinama. 

,,Ruginė-kvietinė duona”
Ruginė-kvietinė duona – tradi-

cinė lietuviška, išsaugojusi tikrąsias
vertybes duona, kepama pagal Biržų
krašto senolių receptūrą. Kepant
naudojamos tik natūralios žaliavos:
duona ruošiama su plikiniu ir na-
tūraliai jį rauginant. Rauginto pliki-
nio pagrindu yra ruošiama tešla. Ke-
pama formose. Saldžiarūgštis duonos
skonis pasiekiamas tik kruopščiai
laikantis gamybos technologijos ir
natūralių gamybos metodų.

Kai kurie valgytojai klausia,
kaip lietuviška duona pasiekia Ame-
rikos krantus? ,,Biržų duona” yra
pritaikiusi smūginį užšaldymą, kada
tik iškepta duona užšaldoma – 40 C,
taip išsaugant visas šviežios duonos
savybes. Duoną atšildžius, ji yra to-
kia pat, kaip ir ką tik iškepta duona.

Parengė Angelė Kavakienė 

Ką�mes�žinome�apie�,,Biržų�duoną”?

A † A
STASYS NARKUS

Mirė 2012 m. sausio 25 d., sulaukęs 93 metų.
Gyveno  Clermont, FL.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Sofija; dukterys  Ramona, Regina ir

Luce bei jų šeimos, posūnis Dainotas ir podukra Irena su šei-
momis; brolis Petras su šeima Lietuvoje ir mirusio brolio Juozo
šeima, draugai ir pažįstami.

A. a. Stasys buvo vyras a. a.  Elytės.
Velionis bus palaidotas Forest Lawn, Los Angeles, CA kapi -

nėse.
Prašome draugus ir pažįstamus pasimelsti už velionio sielą.

Nuliūdusi šeima

Iš Čiurlionio motyvų

Šaulys�į�dangų�kreipia�savo�lanką.
Nuo�kokio�Dievo�nori�apsiginti?
Karaliai�du�mažytį�kraštą�laiko�rankoj.
Kam�atiteks�jis?�Kaip�pasidalinti?

Ateina�demonas�plačiu�keliu.
Juodais�sparnais�plasnoja.
Aplinkui�slėpiningos�pilių�pilys�griūna.
Aš�tolimoj�klaikioj�šaly
Meldžiuosi�vis�–�ojczyzno�moja,
Ar�bepriimsi�sūnų�palaidūną?

LEONARDAS GOGELIS
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� Vasario 4 d. 7 val. v. Pasaulio lietuvių
centre Nerijos tunto jūrų skaučių tėvų ,,Bi -
čių” būrelis rengia lėšų rinkimo vajų
„Krupnikas ir kugelis”, skirtą Rako stovyk-
los atnauji nimui. Organizatoriai kviečia da -
lyvauti kon kurse ir atvykti su savo paga -
min tais kugeliu ar krupniku. Net jeigu ir ne -
turite savo recepto, atvykite, ragaukite, da -
ly vau kite, išrinkite skaniausią gaminį! Dau -
giau informacijos rasite ,,Facebook” sve-
tainėje, raktažodis – ,,krupnikas and kuge-
lis contest”. 

� Penktadienį, vasario 10 d., 7 val. v.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje trem-
tinė Irena Valaitis skaitys savo eiles ir pasi-
dalins prisiminimais. Aktorė Audrė Budrys
skaitys iki šiol neskelbtus tremtinių eilė-
raščius.

� Amerikos lietuvių taryba maloniai
kviečia į Lietuvos ir tarptautinių kon kur -
sų laureačių, Manhattan School of Mu -
sic (New York) studenčių pianistės Ag -
nės Radzevičiūtės ir smuikininkės Bar -
bo ros Valiukevičiūtės koncertą vasario
11 d., šeštadie nį, 6:30 val. v. Lietuvių
dailės muziejuje, PLC. Auka – 20 dol.
Kon certo pelnas bus skiriamas paremti
Jungtinio pabaltiečių komiteto Washin g -
ton, DC visuomeninę veiklą.

�  Į Vasario 16-osios minėjimą, kuris
vyks vasario 12 d. 1 val. p. p. Jaunimo
cen tro didžiojoje salėje (5620 S. Cla -
remont Ave., Chicago, IL 60636) kvie -
čia Ame rikos lietuvių taryba, Lietuvos
Res  pub likos generalinis konsulatas Či -
ka  goje ir Šiaurės Amerikos lietuvių stu-
dentų są junga.

� Kviečiame Lietuvių Fondo narius siū-
lyti kandidatus į LF tarybą ir Kontrolės
ko misiją. Kandidatai bus renkami Lie tu -
vių Fondo 49-jame metiniame narių su -
 važiavime, vyksiančiame balandžio 14
d. Pasaulio lietuvių centre.  Kandi da tų
siūlymai priimami iki vasario 15 d.
Daugiau informacijos galite rasti mūsų
internetinėje svetainėje: www.lithuani-
anfoundation.org

� Vasario 18 d., šeštadienį, 6 val. v.
Jaunimo centro didžiojoje salėje (5620

S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636)
rengiamas Lietuvių Operos (LO) metinis
po ky lis-koncertas operai paremti. Kon -
certo metu skambės LO solistų bei cho-
ro at lie kamos arijos iš žymiausių pasau-
lio ope rų ir operečių, linksmos dai nos, į
audringą šokio sūkurį pakvies LO cho -
reo grafinė grupė. Bus daug lai mėjimų ir
staigmenų! 6 val. v. koktei liai, 7 val. v.
kon   certas, 8 val. v. va ka rienė, loterija,
šo   kiai ir žaidimai. Veiks baras. Daugiau
infor ma ci jos – tel. 630-833-1893. 

� Vasario 19 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. lietuvių Rotary klubas kviečia į Lie tu -
viškos bibliotekos atidarymą Pasaulio
lie tuvių centre. Renginys bus jungtinis,
skirtas Vasario 16-osios ir bibliotekos
atidarymo progoms.  

� JAV LB Marquette Park apylinkė
vasario 26 d., sekmadienį, Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo parapijos salėje ren-
gia Nepriklausomybės minėjimą po
10:30 val. r. šv. Mišių.

� Kovo 17 d. Čikagos lituanistinė mo -
kykla Jaunimo centro didžiojoje salėje
švęs savo mokyklos 20-metį. Kviečiame
atsiliepti buvusius mokinius ir mokyto-
jus. Norinčius dalyvauti iškilmingoje va -
ka rienėje prašome rašyti el. paštu jurate
124@yhoo.com arba tel. 630-805-
4036 (mokyklos direktorė J. Dovi lienė).

� Ateitininkų Šalpos fondo metinis narių
suvažiavimas ir vakarienė įvyks kovo 31 d.,
šeštadienį, Ateitininkų namuose. Suva žia -
vimas prasidės 4 val. p. p. (registracija).
Va karienė – 6 val. v. Kvietimus į  vakarienę
galima užsakyti pas Pranutę Domanskienę
tel: 708-246-0049 po 5 val. p. p.

� 2012 m. ŠALFASS Jaunučių krep ši -
nio pirmenybės įvyks gegužės 19–20 d.
Geneva, Ohio (www.spire.org). Iš anks ti -
nė komandų registracija – iki kovo 20 d.
adresu: vtataru nas @gmail.com. Ga -
lutinė registracija – iki balandžio 23
d. Ren  gia Cleveland LSK ,,Žaibas”. Pir -
mi  nin kas ir pirmenybių vadovas – Vidas
Tata rūnas.

IŠ ARTI IR TOLI...
ieško giminių

Vasario 10 d.,
penktadienį, 7:30 val. v. 
Čiurlionio galerijoje,

Jaunimo centre
Dainiaus Mačikėno

fotografijos parodos

,,IŠ MEILėS ŠOKIUI “ 
atidarymas

Ši paroda gimė iš tūkstančių akimirkų, sustabdytų Vilniuje, Boston ir
Providence, Rhode Island valstijoje, pro objektyvo ertmę stebint Lietuvos
baleto meistrų Eglės Špokaitės, Martyno Rimeikio, Mindaugo Baužio bei
Vilijos Putriūtės kasdienį darbą, scenos užkulisius ir taip užgimusį šokio ste-
buklą. 

Atidaryme dalyvaus fotografijų autorius ir balerina Eglė Špokaitė.

Ieškau savo prosenelės sesers
Annos A. Gludzinskis (1894 m.
birželio 2 d. – 1993 m.  rugsėjo 14 d.),
gyvenusios Bridgeport, ir Sophie
Gludzinskis  (1888 m. gegužės 15
d. – 1975 m. vasario 15 d.) vaikaičių
ar kitų giminių. Žinau, kad Anna
tu rėjo brolį Frank Gludzinskis
(1914 m. balandžio 16 d. – 1976 m.
spalis), kurio žmona (manome)

buvo Edit K. Gludzinskis (1921 m.
rugsėjo 23 d. – 1998 m. balandžio 22
d.). Taip pat galvoju, kad Frank
turėjo duk ras Margaret ir Nastazi.
Jie gyveno Čikagoje.

Ką nors žinančius, prašau pa -
rašyti el. pašto adresu 

evkafurnit@yahoo.com 

Evaldas Gludzinskas

Lemonto gimnazijos Meno centre (Lemont High School Performing Arts Center, 800 Porter St., Lemont, IL) jau prasidėjo bruzdesys: čia vasario 4 d., šeštadienį, įvyks
„Dainavos“ choro koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės ir poeto Justino Marcinkevičiaus mirties metinėms paminėti, – teatralizuota muzikos, poezijos ir meno
šventė, žadanti nepalikti abejingo nė vieno tautiečio. Repeticijų įkarštyje renginiui ruošiasi per 80 dalyvių: choristų, skaitovų, menininkų, muzikantų ir pagalbininkų.
Bilietus galite įsigyti PLC raštinėje (14911 127 St., Lemont, IL), ,,Seklyčioje”  (2711 W. 71st St., Chicago, IL), internetu www.dainava.us. Bilietų kainos: iš anksto – 25 dol.,
koncerto dieną – 30 dol., jaunimui iki 17 m. – 15 dol. (Nerekomenduotina vaikams iki 9 m.). 6 val.  v. – meno parodos atidarymas, 7 val. v. – koncerto pradžia.

Astos Zimkienės nuotr.

Vasario 4 -ąją visi keliai veda į ,,Dainavos” koncertą

Š. m. sausio 23–25 d. McCormick parodų rūmuose, Čikagoje, vyko tarptautinė
ventiliacijos ir šilumos įrangos paroda ,,AHR EXPO 2012”. Didžiulėje parodoje savo
gaminius pristatė Šiaulių įmonė ,,Salda”. Šiauliečiai, susitikę parodoje su Lietuvos
prekybos rūmų Čikagoje atstovais,  aptarė gaminių  pasirodymo galimybes JAV
rinkoje.

Nuotraukoje prie ,,Saldos” stendo stovi (iš k.): Linas Klimavičius, Lietuvos pre -
kybos rūmų Čikagoje vadybininkas, Aušra Gesaitienė, ,,Saldos” rinkodaros di rek -
torė, In g rida Bublienė, Lietuvos prekybos rūmų vadybininkė, ir Sigitas Danielius,
,,Sal dos” rinkodaros atstovas  užsienio rinkoms.

Lietuvos prekybos rūmų Čikagoje archyvo nuotr.


