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Vilnius (URM info) – Lietuvos
užsienio reikalų ministerijoje sausio
29 d. vyks fotografijos parodos „Lie tu -
vos dvarai” pristatymas. Vėliau ši pa -
roda keliaus į Lietuvos diplomatines
at stovybes Ukrainoje, Sankt Peter -
bur ge, Estijoje, Švedijoje, Gardine,
JAV, Lenkijoje, o po to ir į įvairius Lie -
tuvos miestus. Parodą sudaro 140 pro-
fesionalių dvidešimties dvarų fotog-
rafijų. Kiekvienam objektui yra skir-
tos 7 nuotraukos – viena fasado ir 6 su
pastato architektūrinėmis detalėmis,

puošybos elementais, želdiniais. Fo to -
grafijų autoriai – Diana ir Leonas
Gar bačauskai. 

„Lietuvos dvarai” yra vienas iš
mi nisterijos Informacijos ir viešųjų
ryšių departamento kultūros politi-
kos projektų. Parodos tikslas – profe-
sionaliomis ir estetiškai patrauklio-
mis nuotraukomis per Lietuvos diplo-
matines atstovybes užsienyje ir Lie -
tuvos savivaldybes pristatyti šią uni-
kalią Lietuvos kultūros istorijos dalį.

Vilnius (BNS) – Lietuva sieks
įsivesti eurą 2015 m., tačiau dirbtinių
priemonių nebus imtasi, sako prem-
jeras Algirdas Butkevičius. Anot
premjero, „prievartinių” priemonių
nebus. A. Butkevičius taip pat patvir-
tino, kad šiam tikslui bus sukurta
speciali programa. Speciali darbo
grupė seks, kaip šalis laikosi Mas -
trichto kriterijų. Pernai lapkritį Lie -
tuvos banko ekonomistai teigė nema-
tantys galimybių Lietuvai eurą turė-
ti 2015 m. 2013 m. jie numatė 2,8 proc.

vidutinę suderintą metinę infliaciją.
Kad Lietuva 2015 m. įsivestų eurą,
reikia, kad šalis jau šių metų pabai-
goje atitiktų Mastrichto kainų stabi-
lumo kriterijų.

Komentuodama A. Butkevičiaus
pasisakymą, prezidentė Dalia Gry -
bauskaitė sako pasigendanti konkre-
taus veiksmų plano, kuris padėtų
Lietuvai tinkamai pasiruošti euro
įve dimui, kas, anot jos, yra labai su -
dėtingas procesas.

Lietuvos dvarų paroda pasieks ir Ameriką

Vilnius (ELTA) – Ar dvigubos piliety-
bės klausimą reiktų spręsti referendumu,
turėtų būti aišku po Konstitucinio Teismo
(KT) išaiškinimo dėl pilietybės teikimo
plėtros galimybių, sako Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės (PLB) valdybos pirminin-
kė Danguolė Navickienė, sausio 24 d. rytą
susitikusi su prezidente Dalia Gry baus -
kaite. Anot jos, dviguba pilietybė naudin-
giausia būtų neseniai išvykusiems arba
va dinamosios ,,trečiosios bangos” emig-
rantams. 

Pasak PLB vadovės, susitikimas su
šalies vadove buvęs pažintinis: perduoti
išeivijos ilgalaikį įsipareigojimą dirbti su
Lietuvos lietuviais, būti dalis tautos, nešti
meilę širdyse, palaikyti gražius santykius
ir iš tikrųjų išlaikyti lietuvybę, turėti
ryšius su Lietuva ir jaustis kaip dalis Lie -
tuvos tautos. 

D. Navickienės teigimu, PLB prezi-
dentei prašymų ar reikalavimų neturi,
nutarta palaukti KT išaiškinimo. KT yra priėmęs nagri-
nėti D. Grybauskaitės prašymą išaiškinti pilietybės teiki-
mo plėtros galimybes. PLB vadovė dėl dvigubos pilietybės

sakė matanti du sprendimo būdus: esą tai būtų galima
padaryti ir pakeitus pagrindinį šalies įstatymą –
Konstituciją, ir pakeitus tik tam tikrus įstatymus. 

Prez. D. Grybauskaitė susitiko su PLB valdybos pirmininke D. Navickiene (k.).
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Lietuva sieks įsivesti eurą 2015 metais
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Liustracijos 
komisija siūlys

baigti darbą 
Vilnius (BNS) – Penkerius me -

tus Liustracijos komisijai va do vau -
jantis Algimantas Urmonas tikina,
kad šiemet galėtų būti užbaigta
dau giau kaip du dešimtmečius
šalyje vykstanti liustracija. Šis pa -
siūlymas artimiausiu metu pa -
sieks Seimą. Ko mi sijos, vertinan-
čios duomenis apie slaptą asmenų
ben dradarbiavimą su Sovietų Są -
jungos specialiosiomis tarnybo-
mis, pirmi ninko A. Urmono teigi-
mu, politiškai gražiausia pabaiga
bū tų vadinamojo Liustracijos įsta-
tymo paskelbimas negaliojančiu.
Jis vylėsi, kad naujasis Seimas bū -
tent taip ir pasielgs. Jei Seimas pri-
imtų sprendimą dėl liustracijos
proceso pabaigos, natūraliai taptų
nebereikalinga ir Liustracijos ko -
misija. Vis dėl to dar pusmetį ji tu -
rėtų veikti, kad, atsiradus būtiny-
bei, teismuose ga lėtų baigti vyks-
tančius procesus. Remiantis išliku-
sia KGB dokumentine medžiaga
da roma prielaida, kad 1940–1991 m.
su KGB slapta bendradarbiavo apie
118,000 asmenų. Iki 1990 m. balan-
džio 11 d. galėjo būti su naikinta
36,237 agentų asmens ir darbo
bylos, išvežtos 8539 tokios by los. Iš -
li kusios ope ra tyvinės įskaitos by -
los tesudaro 0,62 proc. viso buvusio
KGB archyvo. 2,000 m. paskelbus
savanoriško prisipaži nimo apie
ben dradarbiavimą su slaptosiomis
SSRS tarnybomis terminą, tai pa -
darė 1,589 asmenys.



Praėjo du tūkstančiai
metų, kol su Jėzaus
atėjimu į žemę regi-

mu būdu prasidėjo Dievo
meilės misija – išgelbėti pa -
saulį iš nuodėmės. Tris de -
šimt metų Jėzus ruošis at -
lik ti šią misiją. Atrodytų,
Die vas tarsi neskuba; jis ži -
no, kad misija pasiseks tik tuomet, kai ateis laiko pilnatvė.

Galilėjos Kanoje Marija norėjo pagreitinti Kristaus
misiją, bet Sūnus pasakė, kad jo valanda dar neatėjusi.
Jėzus aiškiai apreiškia, kad jis nėra tik Marijos sūnus, bet
Sūnus Viešpats, kuriam paklūsta gamtos įstatymai – pa -
pras tas vanduo pavirsta vynu.

Evangelijos pasakojimas apie įvykį Galilėjos Kanoje
atskleidžia vieną reikšmingą dalyką – Švč. Mergelės Ma -
rijos vaidmenį išganymo istorijoje. Kanos vestuvės – tai ir
mū sų triukšmingas pasaulis, kuriame žmonės mažiausiai
galvoja apie savo sielos išganymą; jiems labiau rūpi gerai
pasilinksminti ir gerai jaustis.

Marija ne sėdi su visais svečiais už stalo, bet
patarnau ja. Tiesa, atrodo, kad Mariją ir Jėzų su Kanos jau-
navedžiais siejo giminystės ryšiai ir dėl to jie buvo pa -
kviesti į vestuves. Jei Marija būtų sėdėjusi už stalo, nebū-
tų laiku pastebėjusi, kad išseko vyno atsargos.

Ką darys Marija, pastebėjusi atsiradusią bėdą? Ji ne -
pa nikuoja, nekalba su vestuvių prievaizdu, ką reikėtų da -
ry ti, bet eina tiesiai prie Sūnaus ir sako: „Jie nebeturi
vyno” (Jn 2, 3). Marija nesako: „Sūnau, daryk ką nors, nes
šeimininkai pakliuvo į bėdą”, tik primena, visiškai pasiti-
kėdama, kad Jėzus suras išeitį.

Sunkiausia suprasti paties Jėzaus atsakymą: „O kas
man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda” (Jn 2, 4).
Ar Jėzus tarsi su chronometru laukė, kada sueis minutė į
mi nutę ir jis galės apsireikšti kaip Dievo Sūnus? Tikrai ne.
Jėzus tik pasako, kad dar ne laikas, dar jo valanda neat-
ėjusi, bet Marijos prašymas tą valandą pagreitina.

Pasekime Marijos elgesį. Sūnus nieko nepažada ir net
pasako, kad jam dar ne laikas ką nors daryti. Ir ką po tokio
atsakymo darys Marija? Gal nelaiminga nueis šalin, nes
Sūnus neatsiliepė į jos prašymą? Ne, Marija tarnams sako:
„Darykite, ką tik jis jums lieps” (Jn 2, 5). Darykite, net jei
at rodys kažkas nerealaus. Šiuose Marijos žodžiuose mato-
me begalinį pasitikėjimą Sūnumi. Iš trisdešimties metų
patirties Marija žino, kad Sūnus visada buvo jai dėmesin-

gas ir atsiliepdavo į jos pra-
šymus. Marija žino, kad ir
dabar jis padarys viską, ką
tik gali padaryti.

Toliau jau žinome, kaip
visa vyko. Iš tikrųjų Jėzus
paliepė daryti iš pirmo
žvilgs nio nesąmonę – pripil-
dyti žydų apsiplovimams

skir tus indus vandens. Juk reikia vyno, o ne vandens, rei -
kia vaišintis, o ne kojas mazgoti. Tarnai nemurmėdami
neša ir pila vandenį į kojoms mazgoti skirtus indus, nes
Marija buvo paliepusi jiems daryti, ką įsakys jos Sūnus. Ir
tik tuomet įvyksta stebuklas.

Prieš jam įvykstant yra klusnumas, pasitikėjimas ir
atsiliepimas į Dievo valią, ir tik pačioje pabaigoje – ste-
buklas. O kaip dažnai mes norime, kad viskas vyktų
atvirkščiai: jokio klusnumo Dievo valiai, jokio pasitikėji-
mo Dievu, jokių pastangų judėti į priekį ir tik didelis
noras, kad Dievas padėtų. Todėl dažnai atsidūrę bėdoje
maldaujame: „Dieve, padėk!”, o jei toliau kažkas vyksta ne
pagal mūsų valią, tuomet abejojame ir net kalti na me:
„Dieve, tikriausiai tavęs nebėra, jei man nepadedi.”

Iš Motinos Marijos mokomės pasitikėjimo Dievu. Kad
ir kaip nesėkmingai klostytųsi mūsų gyvenimas, kad ir
kokie grėstų pavojai, kaip vaikai kreipiamės į dangiškąją
motiną Mariją, pasakydami jai savo bėdas. Ar ne panašiai
meldėmės Marijai anomis Lietuvai tragiškomis 1991 metų
sausio dienomis?

Kanos įvykis visais amžiais skatino įtikėjusius į
Kristų labai pasitikėti jo Motina Marija. Dievas žino mūsų
reikalus ir bėdas, bet visuomet veikia ne pagal mūsų ego -
is tinius išskaičiavimus, bet pagal savo dieviškąją išmintį.
Panašiai jis veikė išganymo istorijos pradžioje. Tik riau -
siai nebūtinai jo Sūnus turėjo gimti iš Marijos, bet padarė
bū tent taip. Dievas didelius darbus daro, pasinaudodamas
žmo nių pagalba. Žmogui reikia tik pajudėti, parodyti gerą
valią ir klusnumą. Žmogui reikia tik pabūti geru įrankiu,
ku riuo dieviškoji išmintis galėtų pasinaudoti savo planuo-
se.

Dažnai pamąstome: o ką gi Dievas sukurs mumyse per
Tikėjimo metus? Tai priklausys nuo mūsų klusnumo, pa -
sitikėjimo ir žengtų, nors nedidelių, žingsnių. Tai priklau-
sys nuo to, kiek mes į savo gyvenimą įsileisime Mariją,
Dievo Motiną. Juk savo laiku mūsų kardinolas Vin cen tas
labai taikliai pavadino Mariją „negalimų dalykų Motina”. 

Pašėlusiai skauda –  nebėra... Liūnė
Su tema iškeliavo pas savuosius – vy -
rą, dukrą, sūnų, jau seniai Amžinybėj
besiilsinčius. Išėjo nelauktai, pačiu
Jai mylimiausiu laiku – žiemą. Tačiau
ašaros mano veidu rieda ne tik todėl,
kad sunku atsisveikinti. Negaliu su -
sitai kyti: kodėl su Lietuvos nacionali-
nės kultūros ir meno premijos lai -
mėto ja (vienintele išeivijoje!) atsisvei-
kinama kaip su niekam nežinomu as -
meniu? Kodėl, gyvenusi lietuvių oa zė -
je Lemont, niekada nenutolusi nuo
lie  tuvybės, daug metų dirbusi li tu a -
nis tinėje mokykloje, iki gyvenimo pa -
baigos rašiusi ir skaičiusi lietuviškai,
stovinti vienoje eilėje šalia ge riau sių
Lie tuvos poetų, Liūnė Sutema į pa -
skutiniąją kelionę išlydėta taip kuk -
 liai? Taip, ji pati buvo labai kukli, ta -
čiau mūsų visų pareiga buvo su ja de -
ramai atsisveikinti. Tad Tebūnie... Te -
iš lieka ji ilgam nors mūsų atmintyje.
Te būnie jai saugi Amžinybės už uovė -
ja.

Red. Laima Apanavičienė
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Jėzaus misijos pradžia
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Redakcijos žodis

L A I Š K A I

DE MOKRATIJOS GRIMASOS

Seniau mūsų tautą okupantas
okupavo su ginklu rankose, bet gink -
las nesugebėjo palaužti lietuvių sie -
kio būti nepriklausomais. Dabartinis
okupantas Lietuvą  oku puoja ne su
ginklu rankoje, bet dalindamas pini-
gus. 

Graudus juokas ima pamačius,
kaip Lietuva po Europos Sąjungos
pinigais nepamatė paslėptų jai ža -
bangų. Ne taip seniai visuomenėje bu -
vo skleidžiama mintis, kad tik kvai-
liai gali nepaimti ir neįsisavinti dykai
mums ES duodamų pinigų. Užtat
dabar ES vis dažniau primena, esą
mes jai iki ausų esame įsiskolinę ir
todėl privalome nesvarstydami vyk -
dy ti visa, kas jos liepiama. Nejaugi
Lie tuva net savo laisvo kultūros laik-
raščio neturi teisės turėti?

Kalbu apie kultūros laikraštį
,,Litera tūra ir menas”. Žinomas poe-
tas ir teat ro kritikas Valdas Ged gau -
das  ne seniai patyrė didžiulį puolimą
po to, kai sukritikavo Gintaro Varno
spektaklį ,,Tiksinti bomba”.  Už tai
Briuselis grasina atimti kultūros
savaitraš čiui, kuriame buvo paskelb-
ta recenzi ja, skirtą paramą, o leidinys
jau atsi žeg nojo nuo V. Gedgaudo. Štai
tokios de mokratijos grimasos, štai to -
kių pa sek mių laisvoje šalyje sulaukia
kritikas, sukritikavęs kūrinį. 

,,Litera tū ros ir meno”  vyr. redak-
torius Kornelijus Platelis pranešė,
kad dėl mi nėtos recenzijos paskelbi-
mo jo vadovaujamam leidi niui grasi-
nama kitais metais pa ramos neskirti
ir net klausiama, kaip leidinys žada

atsiskaityti už šių metų paramą. ,,Li -
teratūra ir menas” jau pa šalino ES
ženk lą iš savo interneti nio puslapio.
Gal liepė? 

Jeigu tarybi niais metais kas nors
būtų panašiai sukritikavęs spektaklį
apie šaunius komjaunuolius, jo būtų
laukęs tas pats likimas. Tad teisingai
amerikiečiai sako: ,,Nemokamas sū -
ris tik pelėkautuose būna.”  

Gediminas Kairys
Lietuva

DŽIAUKIMĖS TAIS, KURIE SKAITO
LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ

„Čikagos aidas” ir „Draugas” yra
du skirtingi dalykai. Pirmasis laik-
raštis gaunamas veltui, o „Draugo”
šeštadienio laida kai nuoja 2 dolerius.
Gerai, kad „Drau go” leidėjai neina į
varžybas nė su vienu lietuvišku laik-
raščiu, o tik bando savo laikraštį pa -
da ryti įdomiu ir tuo pritraukti skaity-
tojus.

Pastebiu, kad „Draugą” Švč. Mer -
gelės Marijos Gimimo parapijoje nu -
perka tik du, retkarčiais trys asme-
nys, dažniausiai parapijiečiai ,,Drau -
gą” ,,pasiskolina” paskaityti. Parapija
kiek vieną sekmadienį gauna šešis
„Draugus”, neparduotus ten ka išmes-
ti. Artėjant Kalėdų šven tėms, laikraš-
čio pristatymas į parapiją su negalavo. 

Sekmadieniais Jaunimo centrą
lanko vyresnės kartos lankytojai, ma -
noma, kad daugelis jų „Draugą” pre-
numeruoja. Esant didesniems su si -
būrimams, visada pasiūloma kelioli-

ka ,,Draugo” šeštadienio numerių. 
Ankstesni emigrantai dėjo daug

pastangų Lietuvą lais vinant, jų vai-
kai dalyvavo tauti nių šokių grupėse,
cho ruose, ateiti nin kų, skautų ir jau-
nalietuvių organizacijose, lankė litua-
nistines mo kyklas, kai kurie jų baigė
ir Pedagoginį institutą, tapo mokyto-
jais. Dauguma jų išsimokslino, įgijo
specialybes, išėjo į gyvenimą ir pra-
dingo tame tautų ka tile. Tiesa, yra ir
gražių išimčių. Ar ne toks pat likimas
nutiks ir su dabarti niu imigrantų
atžalynu? Tad reikia džiaugtis, jog vis
dar yra skaitančių lietuviš kai. O kas
skaitoma? Čia kiekvienas pasirenka
pagal savo skonį.

Antanas Paužuolis
Chicago, IL

KLAIDŲ ATITAISYMAS

R. John Rapšys straipsnis ,,Kaip
kandidatas į JAV prezidentus mus
bombardavo” (2013 m. sausio 17 d.)
paskelbtas su keletu klaidų. Pirmoje
nuotraukoje netiksliai nurodytas
pilotas McGovern – jis stovi antras iš
kairės. Sakinys ,,Vieną dieną mokyk-
loje išgirdome, kad netoliese yra
pašautas amerikiečių lėktuvas” turi
būti: ,,Vieną dieną mokykloje išgirdo-
me, kad netoliese yra nušautas ameri-
kiečių lėktuvas”. Sakinyje ,,Išlais -
vinti lenkų ir rusų belaisviai taip pat
uoliai prisidėjo prie šių orgijų (...)”
praleistas žodis ,,kraujo”. Turi būti:
,,kraujo orgijų”. Atsiprašome.



Įžengėme į šaltą žiemą. Nors
die  nos saulėtos ir ilgėja, bet
laukiame  šilumos ir žiedų. Ne -

svarbu, koks oras, po visų švenčių
organizacijose prasideda nauji
darbai. 

Š. m. sausio 15 d.  Draugo fon -
do (DF) tarybos nariai susirinko
apžvelgti praėjusių metų pasieki-
mus ir nu matyti tolimesnę veiklą.
Posėdį pra dėjusi tarybos pirmi-
ninkė Marija Re mienė sukalbėjo
maldą ir padėkojo Kūrėjui už 20
DF veiklos metų. Dėkojo už aukas,
kurios ateina iš dosnių „Draugo”
rėmėjų, už svei katą, ištvermę bei
sugyvenimą ir pra šė Kūrėjo toliau
vesti fondo darbuotojus tiesos
keliu. 

Pirmininkė pa sveikino naują tarybos narę Ra -
munę Račkauskienę ir dr. Algį Norvilą, ku ris prieš
Kalėdas išleido mokslinę knygą „Tauta, kalba ir
tapatybė”, bei perrinktus tarybos narius dvejų me -
tų kadencijai. 

Posėdžiui pirmininkavo M. Re mie nė, dalyvavo
tarybos nariai: dr. Augustinas Idzelis, Rūta Jau to -
kienė, Vaclovas Momkus, dr. Algis Norvilas, Ra -
munė Račkauskienė, Vaclovas Šau lys, Leopoldas
von Braun ir ex officio „Draugo” direktorių tary-
bos pirmininkas Vytas Stanevičius. 

DF tarybos pirmininkė pa si džiaugė sėkmingu
rudens vajaus derliumi. Aukos plaukė iki metų pa -
baigos ir visiems buvo laiku padėkota bei paskelb-
ta „Drauge”. Su kiekviena mirtimi mažėja „Drau -
go” skaitytojų eilės, o tuo pačiu mažėja DF narių
bei rėmėjų gretos. Kai siun čiame vajaus laiškus ar
kvietimus į DF suvažiavimą, nemažai laiškų grįž-
ta, nes adresatų jau nėra tarp gyvųjų. 

„Draugo” laikraštis gyvuoja DF dėka. Kasmet
fondas paremia laikraštį iki 120,000 dol. suma, o
kar tais ir daugiau. DF moka honorarus, išlaiko
„Drau go” kultūri nį priedą, sumoka redaktorės
algą.

Ištikimi „Draugo” skaitytojai neįsivaizduoja
gy venimo be šio laikraščio. Nors laikraštis juos
pasiekia pavėluotai, jis jų yra laukiamas ir remia-
mas aukomis. Yra tokių skaitytojų, kurie perskai-
to kiekvieną straipsnį, o kai kuriuos išsikerpa ir
saugo.  

Posėdyje daug dėmesio skirta DF iždininko
Leopoldo von Braun pra nešimui, kuris ypač
profesio na liai tvarko DF iždą, sutaupydamas ne -
mažai pinigų. 2012 metų pavasario ir rudens vajai
rodė 52,477 dol. įnašą, iš kurio honorarams ir kul-
tūrinio prie do redaktorei išmokėta 27,870 dol.
„Draugo” leidybai skirta 98,270 dol. DF išlaidos
(vajaus laiškai, vokai ir paštas) sudarė 2,536.28 dol. 

Negalime džiaugtis investicijų pelnu, nes vis-
kas priklauso nuo biržos. Metų suvestinė rodė
turint 521,488.74 dol. pagrindi nio kapitalo. DF yra
administruojamas savanorių dėka ir jokių papildo -
mų išlaidų čia nėra. Tarybos nariai išreiškė nuo-
širdžią padėką DF iždi -
nin kui von Braun.

Posėdžio pabaigoje
DF ta ryba nutarė nuo
kovo mėn. skelbti DF
pavasario vajų. Pra šo -
ma at kreipti dėmesį į
šei mos narių ir draugų
gimta die nių, ve dybų ar
mokslo užbaigimo pro-
gas ir vietoj dovanų ar
gėlių aukoti DF. Auko to -
jas ar jubiliatas bus
įamžintas „Drauge”,
įde dant jo nuo trauką ir,
jei bus pageidauajama,
jo ar  jos aprašymą. Jų
var dai pasiliks nau-

jiems „Drau go” skaitytojams, ateinan-
čioms mūsų kar toms. Nedaug kas iš pir-
mųjų „Draugo” skaitytojų tikėjosi, kad
„Draugas” bus skaitomas ir po 100
metų. „Draugas” gyvuoja 103-sius me -
tus ir dar gyvuos ir po mūsų kartos.

„Draugo” leidėjų direktorių ta ry -
bos pirmininkas V. Stanevičius padėko-
jo DF už paramą laikraščiui. Jis prane-
šė, kad leidėjų taryba daro pakeitimus
tarnautojų gretose ir 2012 m. gruodžio
mėn. gale sugebėjo gerokai sumažinti
lei dybos išlaidas. Tikima si, kad DF pa -
rama bus reikalinga ir toliau, nes atsi-
ras kitokių laikraščio pagerinimų, bus
naujų išlaidų. 

DF direktoriai prašo atkreipti
dėmesį į testamentus. Niekas nežino me

nei dienos, nei valandos, kada Vieš pats pašauks
mus amžinam poilsiui. Šiandien džiaugiamės su -
taupytais pinigais, bet negalime numatyti, kiek jų
panaudosime. DF linki vi siems ilgai džiaugtis gy -
venimu, ta čiau, atėjus paskutinės kelionės laikui,
įra šy kime savo vardą ne tik paminkle, bet ir
Draugo fonde. Tai, ką paliksite spaudai, liks įam-
žinta ilgiems lai kams. Tad nepamirškime DF įra-
šyti į savo testamentus. Būtų labai prasminga, jei
palikimų sulauktų ir Draugo fondas.

Posėdis baigtas malda ir kukliomis vaišėmis.

Draugo fondo info

Dalia Cidzikaitė, „Lietuvišku mas-
2013” („Draugas”, 2012 m. gruo -
džio 29 d.) ir Tomas Venclova:

„Išlikti lietuviu emigracijoje per tris-
keturias kartas labai sunku” (Nerijus
Povilaitis, Lrytas, 2012 m. rugsėjo 12 d.).

Gerbiama Dalia labai optimistiška,
o gerbiamas T. Venclova labiau linkęs į pesimizmą.
Nei su vienu, nei su kitu autoriumi negaliu visiš-
kai su tikti. Perskaitęs abiejų jų straips nius pats
su simąsčiau, ką reiškia išlaikyti lietuviškumą ir
išlikti lietuvių emigracijoje. 

D. Cidzikaitė rašo: „Tad kas pa keitė imperaty-
vą ‘išlaikyti lietuviš kumą’, kai lietuviškumui jau
niekas negresia ir niekas negrasina? Jį pa keitė
pasididžiavimas savo lietuviška kilme ir/ar kilmės
šalimi, tvirtai jau čiant, jog, net ir gyvendami sve-
tur, net ir nekalbėdami (ar prastai kalbėdami) lie-
tuviškai, net ir apsupti nelietuvių šeimos narių ar
bendradarbių, esa me Lietuvos ambasadoriai –
kiek vienas savaip ir savo erdvėje.” 

T. Venclova, atsakydamas į žurnalisto klausi-
mą, kas garsina Lietu vą užsienyje, atsako: „Dau -
giausia spor tas, istorija, deja, mažiausiai… Dėl
spor to, sutinku, Lietuva  yra žinoma visur, net
Kinijoje. Mano amžinąjį atilsį bičiulis, žurnalistas
Zenonas Butkevičius lankėsi Serbijoje. Jis serbų
klausė – ar pažįstate Sabonį? O taip, žinome. Ar gir -
dėjote apie T. Venc lovą? Nieko negirdėjome. Ar gir -
dėjote apie Vytautą Landsbergį? Kažką girdėjome,
tačiau jis tikriausiai iš ko mandos antros sudėties.”

Per Kalėdas turėjau gana liūdną patyrimą. Pa -
rapijos kunigo paprašytas buvau Kalėdų Seneliu.

Mišių me tu, kartu su patarnautojais, patarnavau
kunigui, o žiūrėdamas į Mišio se dalyvaujančius,
kurių buvo vos pu sė bažnyčios, buvau apimtas
didelio liūdesio, kad per tokias dideles meti nes
šventes tik tiek tautiečių teikėsi ateiti į lietuvišką
bažnyčią pagarbinti užgimusio Kristaus.

Jeigu iš dalies galėčiau suprasti po antrosios
nepriklausomybės atvy kusius tautiečius, kurie,
gyvendami Lietuvoje, buvo priversti būti ir spa liu -
kais, ir pionieriais, ir komjau nuo liais, negalėju-
siais laisvai lankyti bažnyčios, tai visai negaliu
suprasti čia gimusių ir augusių, kurie buvo auklė-
jami krikščioniška dvasia, priklausė ateitininkų ir
skautų organizacijoms. 

Apie kokį lietuviškumo išlaiky mą galime kal-
bėti, jeigu nesugebame sekmadieniais ateiti į lietu-
višką baž nyčią? Negi tik tada suprasime, kokia ji
buvo brangi mūsų tėvams ir mums, kai ją perims
Amerikos vyskupija? O tada beliks protestuoti ir
piktintis vyskupo žiaurumu. O kad savo abejingu-
mu patys sudarėme tam sąlygas, dažniausiai nesu-
simąstome. 

Prieš daugiau nei dvidešimt me tų atvykęs su
šeima į Los Angeles, CA, jaučiau, kas yra lietuvy-
bės išlai kymas emigracijoje: pilna bažnyčia žmo-
nių, gyvybingos organizacijos, autoritetingi kultū-

ros žmonės. Dabar vis dar vyksta sek-
madieniniai vos kvė puojančių (kai
kurios jau ir ne kvėpuoja) organizacijų
labdaringi (nors šiuo metu labdaros
labiau reikalingos pačios) baliukai,
vadinamosios „trečiosios bangos” orga-
nizuojami koncertai ar kiti renginiai, į

ku riuos neranda reikalo ateiti antrosios emigraci-
jos bangos išaugintas jaunimas (pati antroji banga
neateina, nes jos atstovų be veik ir neliko). Turime
dar ir šeštadieninę mokyklą, kurią baigę jau -
nuoliai pasklinda po plačią šalį ar su amerikonėję
nesirodo nei bažnyčioje, nei renginiuose. O apie
tai, kad patys parodytų iniciatyvą ką nors suorga-
nizuoti, tai jau net kalbos nėra! Tai kokie tie mūsų
Tėvynės ambasa do riai, kurie net kalbėti nelabai
moka, o ką jau kalbėti apie lietuviškos kul tūros
suvokimą! Taigi didžiaisiais ambasadoriais lieka
tik sportininkai, jeigu laimi aukštas vietas tarp -
tau tinėse arenose.

Keista ta mūsų tauta (o gal ir ki tose tas pats?):
nei Lietuvoje, nei emigracijoje nesugebame susi-
telkti bendram naudingam savo Tėvynės ir jos kul-
tūros puoselėjimo darbui. Kaip toje Krylovo pasa-
kėčioje, kurioje visi gyvūnai traukė vežimą į savo
pusę, ir vežimas taip ir nepajudėjo. Susitel kiama
tik tada, kai koks priešas smaugia.

Visokių minčių kyla šiuo klau simu, bet pabū-
siu kuklus ir palauksiu, gal kas atsilieps į mano
„šauks mą tyruose”, gal padiskutuosime šiuo,
mums visiems svarbiu klau si mu, kas yra lietuvy-
bė ir kaip ją iš saugoti. O gal to visai ir nereikia?
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Su kuo „valgoma” lietuvybė?
AMANDAS RAGAUSKAS

Nauji metai – nauji darbai

Draugo fondo 2012 m. lapkričio 10 d. metinis narių susirinkimas. Iš k. N. Nausėdienė, M.
Remienė, dr. A. Norvilas ir L. von Braun.

Draugo fondo 2012 m. metinis narių susirinkimas. Jono Kuprio nuotr.



ISPA konferencija New York
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teLKINIAI

DR. EDVINAS MINKŠTIMAS

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Muzikos
akademijos dėstytojas, do cen tas, Mahler
Phil harmoniker Vie noje, Salzburgo vokali-

nės muzikos festivalio, Washington, DC tarptauti-
nio pianistų festivalio valdy-
bų na rys, festivalių „Embas -
sy Series” ir „Phillips Col -
lection” Wa shing ton, DC di -
rek toriaus pavaduotojas dr.
Edvinas Minkš timas daly-
vavo International Society
for the Performing Arts
(ISPA) konferencijoje, vyku-
sioje New York šių metų
sau sio 15–17 d.

ISPA, arba Tarptau tinė
at liekamųjų menų draugija
vienija stambiau sių pasau-
lyje koncertinių įstaigų, fon -
dų, festivalių, meno ir muzi-
kos aka  de mijų bei studijų
programų va dovus. Dr. Minkš ti mas, šių metų ISPA
konferencijoje atstovavęs Mah ler filharmonijai, bu -
vo vienintelis lietuvis iš daugiau nei 500 konferen-
cijos dalyvių.

ISPA konferencija vyksta du kartus per metus.
Viena jų – visuomet New York, o kita – kasmet vis

ki toje šalyje. Praeitais metais ISPA vyko Kinijoje, o
šiemet birželio mėnesį vyks Vroclave, Lenkijoje,
ku ris 2016 metais taps Europos kultūros sostine.

Renginio metu vyko pasirodymai, seminarai,
apsikeitimai kontaktais bei diskusijos. Tarp prane-
šėjų ir diskusijų dalyvių buvo New York „Metro po -
litan Opera” va dovas Peter Gelb, žymiojo „Cirque
du Soleil” viceprezidentė Diane Quinn, New York
baleto ir miesto ope ros vadovas George Steel, taip
pat Sanchajaus, Berlyno filharmonijų vadovai ir
dau gelis kitų.

Konferencijos metu prista tyta daugybė 2013–
2015 metams numatytų projektų, kurie apjungia
dai  lę, šokį, animaciją, vaidybą, naujausias techno-
logijas ir muziką. Pa minėtini šie projektai:

– „A Moveable Beast” (www.volcano.ca). Pa -
grin  dinė atlikėja – Kana dos sopranas Neema Bic -
kersteth, vokalu be žodžių perteikdama žmogišką

istoriją, puikiai derina nuostabią vokalinę techni-
ką, šokio, judesio plastiką su Rachmaninov, Mes -
siaen, Cage, Aperg his ir Jacobs muzika.

– „Barefoot Divas: Walk a Mile in My Shoes” –
interaktyvus performan sas, subūręs šešias iškilias
etninės muz ikos atlikėjas iš Australijos ir Nau jo -

sios Zelandijos bei šešių pa -
ly dinčių muzikų ir perkusi-
ninkų gru pę. Eklektiškoje
mu zikos kalboje ap jungti
Roots, Jazz, R&B, Latin ir
soul stiliai.

– „Bound(less)” – šešių
šokėjų ak robatų ir trijų mu -
zikų 55 minučių trukmės
kvapą gniaužiantis pasiro -
dymas, primenantis „Cirque
de So leil” magiją. Matydami
šokė jus horizontaliose pa dė -
tyse, šokan čius ant… sienos,
pradedame abejoti gra vi -
tacijos visagalybe. Atli kė jai
visuomet prisitaiko prie

kiekvienos naujos erd vės/sce nos ypatybių. Šio per-
formanso premjera įvyko 2011 metais San Fran -
cisco, šiuo metu planuojami pasirodymai Europoje
ir Azijos šalyse.

– Belgijos muzikai pristatė džiazo ir animacijos
projektą „Graphico lo gy”, kurio esmė – sąveika tarp

Phillip Paquet novelių/komiksų ir
šešių kompozitorių sukurtų im pro -
vi zacijų, kurios iliustruoja scenoje
rodomus vaizdi nius ir vykstantį
veiksmą.

– Savo originalumu išsi sky rė
projektas „IBM 1401, vartotojo žiny-
nas”. „IBM 1401”, sukurtas 1959 me -
tais, bu vo vienas iš šiuolaikinės
kom piu terinės technologijos pionie-
rių. Pats kompiuteris, rašydamas
ko dą ir atlikdamas skaičiavimus,
skleidė garsus. Ši „kompiuterinė
mu zika” tapo naujo kūrinio styginių

kvartetui ir „IBM 1401” pagrindu. Prie projekto dir -
ba islandų kompozitorius Johann Jo hannsson, reži-
sierius Bill Morrison ir Calder styginių kvartetas.

– „Never Did Me Any Harm” ir „Samic Chinese
Project 2014” – tai du skirtingi šiuolaikinio šokio
traktavimai. Pirmajame, sukurtame Sydney teatro
bei Sydney festivalio (Aus tralija), šokis jungiamas
su teatro ir teatralizuoto judesio elementais, ant -
rasis – tai TAO šokio teatro (Kinija), Samic atlikėjų
iš Laplandijos (Šve dija) ir Kinijos indie-folk rook
mu zikų bendros kūrybos rezultatas. 

– Narkotikų kontrabanda, brutalus žmonių,
susijusių su šiuo verslu, gyvenimas, Amerikos vi -
suomenės ir narko tikų vartotojų įtaka nesibai gian -
čiam karui su karteliais Meksikoje atsispindi Tim -
boctou teatro spektaklyje (rež. Martin Acosta), su -
kurtame Cultura UDG, CalArts, Duende Cal Arts.
Du projektai – „Soldier Songs” (Kareivių dainos) ir

„Imogen Heap presents
The Gloves” – skyrėsi
sa vo bendražmogišku
poveikiu žiūrovams.

„Soldier Songs”
(kompozitorius David
Little) atspindi mūsų
laikmetį, kai karas pa -
saulyje tapo kasdieny-
be. Paskutinius penke-
rius metus kompozito-
rius ir libreto autorius
Da vid Little bendravo
su daugybe Irake, Afga -
nistane tarnaujančių ar
iš tarnybos sugrįžusių
JAV karių. Gyvais, tik -
rais pasakojimais pa -
remtas siužetas ir aplin-
kybių kraupumas įtai-
giai perteikti puikioje

inscenizacijoje, ly dimoje pasaulinio lygio muzikos,
at likimo ir vaidybos. „Soldier Songs” gali tapti
mūsų dienų Benjamin Brit ten „War Requiem”. Šio
spektaklio istorija – bendražmogiška: karas ir jo
tikrovė vienu ar kitu metu palietė kiekvieną šalį ir
visuomenę. 

„Grammy” laimėjusi dainininkė Imogen Heap
antrame projekte pristato „Pirštines” (muzikinės
pirš tinės pristatytos „2011 TEDGlobal”), į atei tį
žvelgiančią technologiją, kurios mums atveria iki
šiol nepatirtas iš raiškos galimybes. Muzikinės
piršti nės leidžia Imogen įrašyti ir ma ni puliuoti
savo balsu, rankų judesiais imituoti ir atlikti įvai-
rių instrumentų ir perkusijos atliekamus garsus
bei tuos garsus keisti.  Ši technologija atlikėjui lei-
džia tapti „vieno žmogaus” orkestru. Naujoje prog-
ramoje girdėsime naujas dainas bei impro viz acijas,
o taip pat Imogen žymiausius kūrinius. Gastrolių
metu kiek vienam koncertui bus pasitelkiama iki 30
vietos muzikų.

Dr. Minkštimui malonu buvo girdėti gražius
da lyvių atsiliepimus apie Lietuvą ir jos muzikos
kultūrą. Rumunijos, Vo kietijos, JAV, Ukrainos,
Estijos ir kitų šalių organizacijų atstovai geru žo -
džiu minėjo Vilniaus nacionalinės fil harmonijos di -
rektorę Rūtą Pruse vičienę, taip pat Pažaislio ir
Kris tupo vasaros festivalius.

E. Minkštimas su Estijos atstove Leelo Lehtla.

Kana dos sopranas Neema Bic kersteth.

,,Barefoot Divas”.

„IBM 1401”

„Graphicology”.

„Grammy” laimėjusi dainininkė Imogen Heap.
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KOTRINA KAJOKAITĖ

Sausio 19 d., šeštadienį, Šv. Kazi miero parapi-
joje kino mylėtojai susi rinko į trumpametra-
žinio filmo ,,Ka li fornija” peržiūrą. Reži sie -

riaus To mo Vengrio sukurtas  filmas pasakoja jau -
no imigranto Andriaus istoriją, kuris keliauja į
Ca lifornia valstiją  su sitikti su ilgai nematytu bro-
liu Ma tu. Daugelį metų keliaudamas iš vie tos į vie -
tą Andrius tikisi amerikietišką svajonę įgy ven din -
siantis Los Angeles priemiestyje. Tačiau su si tikęs
su broliu suvokia, kad šis ne gyvena idealaus gyve-
nimo. Prisimi nimai apie judviejų praeitį pradeda
slėg ti Andrių ir jis suabejoja savo tikslais bei ambi-
cijomis. Galiausiai jis su pranta, kad atsakymas į
kel tus klau simus galbūt glūdi ne po auksine Ca li -
for nia saule. 

Filmą kartu su gausiai susirin kusiais žiūro-
vais žiūrėjo ir ke letas kūrybinės grupės narių: pro -
diuseris Richard King, kinematogra fė Conci Alt -
house, montuotojas Ralph Jean-Pierre ir trys pa -
grin diniai aktoriai  – Justina G. Braz džionis, Man -
tas Valantiejus ir Haroldas Moc kus. Trumpa klau -

si mų ir atsakymų sesija po peržiūros atskleidė
dau giau šio projekto detalių. Filmas, sukurtas
Ame rican Film Institute, yra ma gistro laipsnio
prog ramos dalis. Režisierius ir sce narijaus auto-
rius – Tomas Veng ris, jam talkino ir kiti instituto
stu dentai. 

Vienas svarbiausių Vengrio tiks lų buvo suras-
ti laisvai lietuviškai kalbančius aktorius. Ko man -
dai nepaprastai pasisekė, nes toli ieškoti ne reikė-
jo – visi pagrindinius vaidmenis sukūrę aktoriai
yra gerai žinomi Los Angeles lietuvių bendruome-
nės nariai. Tris filmo veikėjus – Andrių (Mantas
Va  lantiejus), Matą (Haroldas Mockus) ir Rūtą
(Justina Brazdžio nis) – suvaidino aktoriai, kurie
patys yra imigrantai. 

Kalbėdami po filmo premjeros jie visi sutiko
su mintimi, jog kai kurie filmo veikėjų charakte-
rių bruožai buvo paremti jų pačių bei kitų Ame ri -
kos lie tuvių patirtimi. Mantas Valantie jus prisipa-
žino, kad pirmieji jo išgy venimai California iš tie -
sų buvo ne leng vi, padėję suprasti ir sukurti An d -
riaus portretą. Filmas pasakoja apie dviejų brolių
san  tykius ir And riaus patirtį, susidūrus su nauja

ap linka, kurioje gyvena jo brolis. 
Kelios užuominos leidžia spėti, kad įvykiai ga -

li pasukti keliomis skirtingomis kryptimis (pa -
slap   tingas krovinys, jauna mergina, kurią An -
drius pastebi vakarėlyje). Tačiau Ralph Jean-Pier -
re pabrėžė, jog jo ir režisieriaus tikslas buvo nenu-
tolti nuo istorijos apie šeimos santykius. Žiūrovai
en tu ziastingai priėmė prodiuserio Ri chard King
žinią, kad šių metų kovo mė nesį ,,Kalifornija” bus
rodoma Vil niaus tarptautiniame kino festivalyje. 

Šis projektas yra puikus ameri kiečių ir Los
An  geles lietuvių bendra darbiavimo pavyzdys. Lie -
tuviai bu vo ne tik pagrindiniai filmo aktoriai, bet
ir prisidėjo prie kitų filmo kūrimo darbų. Aušra
Juš kaitė Ro segard rūpinosi grimu, Rai mon da Ta -
mo šaus kaitė buvo režisieriaus padėjėja, daugelis
kitų lietuvaičių su ma lonumu filmavosi masinėse
sce no se.  

Kelios svarbios filmo scenos buvo filmuojamos
Šv. Kazimiero parapijoje. Filmo komanda yra dė -
kin  ga parapijos klebonui kun. Tomui Kara naus -
kui, kuris leido naudotis patal po mis. Atvykęs į
filmo premjerą kunigas liko sužavėtas scenarijaus
paprastumu ir aktualumu bei pridūrė, jog filmas
,,turi sielą”. Tad ,,Kalifornijai” palin kėkime sėk -
 mės kino festivaliuose ir pasveikinkime Los
Angeles lietuvius, kurie svariai prisidėjo prie fil -
mo kū rimo: Justiną Brazdžionis, Man tą Va lan tie -
jų, Haroldą Mockų, Ingą Newsom (mer gina vaka-
rėlyje) bei visą kūrybinę fil mavimo grupę. 

Filmo ,,Kalifornija” peržiūra

Rochester, NY

REGINA JUODEIKIENĖ

Alytus-Rochester susi giminia -
vu  sių miestų (2010 m.) ben-
dradarbiavimas įvairiose sri-

tyse kasmet vis stiprėja, žingsnis po
žings nio įgyvendinant vis naują
programą. Šį kartą ryšys tarp dviejų
miestų užmegztas ir mokslo plėtoji-
mo srityje. Tuo tikslu 2012 metų lapk-
ritį penkias dienas Rochester lan kėsi
Alytaus kolegijos rektorė dr. Da nutė
Remeikienė ir tos pačios mokslo
įstaigos Tarptautinių progra mų sky -
riaus vedėja dr. Rozalija Rad lins kai -
tė. Apsilankymo Rochester metu bu -
vo pa sirašytas memorandumas tarp
Aly  taus kolegijos ir State Uni versity
of  New York (SUNY) Geneseo.

Lietuvių kelionę į JAV finansiš-
kai parėmė SUNY universitetas ir
Alytus-Roches ter susigiminiavusių
miestų komitetas. Viešnagės metu
įvy ko keletas svar bių susitikimų.
Pir mas buvo su Rochester miesto me -
ru Tom Ri chards, kuris, itin domėda -
masis švietimu, jo plėtra bei ateities
pla nais, susitikimui  su lietuvėmis
pa skyrė beveik valandą laiko.

Viešnios iš Lietuvos aplankė ir
kitas aukštojo mokslo įstaigas – Ro -
chester Institute of  Technology
(RIT), St. John Fisher ir Nazaret ko -

legijas. 
Kad numatyti mokslo projektai

įgautų pagreitį, visų minė tų įstaigų
at stovai buvo pakviesti į oficialų pri -
ėmimą Rochester Science and Mu se -
um Center, kurį surengė Alytus-Ro -
chester su sigiminiavusių miestų ko -
mi  tetas. Pri ėmime dalyvavo ir vie ti -
nių lietuvių organizacijų atstovai. 

O sekmadienį OLOL bažnyčios
ka vinėje (šiuo metu Šv. Jurgio para-
pija šias patalpas nuomoja) viešnios
iš Lietuvos susitiko su Roches ter lie -
tuvių bendruomenės nariais, kur
trum pai papasakojo apie savo apsi -
lan kymo tikslą, su pažindino su pro-
jektu, kviesdamos lietuvių kilmės
vai kus studijuoti Lie tuvoje nemoka-
mai pagal tam tikslui paruoštą prog-
ramą. Lietuvės pasidžiaugė vietinių
lietuvių veikla ir pa dėkojo už šiltą
priėmimą. Nuoširdžią padėką tarė
Lie tuvos Respublikos garbės konsu-
lui Roches ter, NY ir Alytus-Ro chester
komiteto vadovui Rimui Čes o niui bei
komiteto na riams, projekto or -
ganizatoriams – dr. Algiui Bulsiui ir
dr. Donald Ma rozui – už suruoštus su -
sitikimus, o Eugenijai Bulsienei – už
vaišingumą ir nuoširdumą.

Pradžią šiam projektui davė LR
gar bės konsulas Česonis, drau  ge su
Ro chester,  NY  miesto me ru įsteigęs

Alytus-Rochester susigiminiavusių
miestų komitetą, kuris formaliai
buvo pripažintas 2009 m., o oficialiai
patvirtintas 2010 m. gegužės mėn.
Jau tais pačiais metais du šio komite-
to nariai – profesoriai Algis Bulsys ir
Do nald Marozas – abu dėstantys
SUNY Geneseo, apsilankė Aly tuje ir
užmezgė ryšį su Alytaus ko legija. Po
to bendradarbiavimas tarp Amerikos

ir Lietuvos studentų bei profesorių
vy ko internetu, per „Skype”.

Alytiškių apsilankymas abiejų
pusių buvo įvertintas palankiai, tiki-
masi, kad jau kitą vasarą grupelė
Ame rikos studentų iš SUNY Geneseo
keliaus į Alytų trijų savaičių pažinti -
nei kelionei. Kelionė į Lietuvą stu-

Dar vienas žingsnis pirmyn
Tarp Aly  taus kolegijos ir SUNY Geneseo pasirašytas memorandumas 

Scenoje sėdi: Haroldas Mockus, Justina G. Brazdžionis, Conci Althouse, Ralph Jean-Pierre, Richard W. King, Mantas
Valantiejus ir vakaro vedėja Kotrina Kajokaitė.

Prie filmo ,,Kalifornija” plakato (iš k.): Eduardas Ku -
bilinskas, Haroldas Mockus, Conci Althouse, Justina G.
Braz džionis, Mantas Valantiejus, Aušra Rosegard ir Ri ch -
ard King.                                           Kęsto Kazlausko nuotr. 

Nukelta į 14 psl.

Projekto organizatoriai dr. A. Bulsys ir dr. D. Marozas su alytiške dr. Rozalija Rad lins -
kaite.                                                                                                                   Erin Marozas nuotr.
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Saulėtą, nors ir šaltoką š. m. sausio 12–13 d. sa -
vaitgalį Los Angeles apsilankė ilgai lauktas
J. E. vyskupas iš Lietuvos Kęstutis Kėvalas.

Šeštadienį iš pat ryto Jo Ekscelencija atėjo į li -
tu anistinės mokyklos atidarymą. Ant mokyklos
vartų moksleivių ateitininkų kuopos nariai, globo-
jami Sigitos Newsom, iškabino sveikinimo šūkį.
Garbingas svečias buvo sutiktas tradiciniu ,,Ke pu -
rinės” šokiu. Vyskupą pasveikino šeštadieninės
mo kyklos vedėja Marytė Newsom, įteikdama kali-
fornietiškų dovanų maišelį — akinių nuo saulės,
apelsinų ir kitų smagių daikčiukų. Kun. Stasio
Ylos jaunųjų ateitininkų kuopos nariai padovano-
jo antklodę su savo rankų atspaudais ir su sveiki-
nimo žodžiais. Svečias pajuokavo, kad dabar  jam
reikės dar vieno lagamino visoms dovanoms parsi-
vežti į namus.

Vėliau vyskupas apsilankė klasėse, pabend-
raudamas su moki niais ir atsakydamas į jų smal -
sius klausimus – ,,Kaip tampama vysku pu?”, ,,Ko -

dėl kreipiamasi į vyskupą Jūsų Eksce len -
cija?”,  ,,Ką vyskupas dirba?”

Kęstutis Kėvalas negailėjo šiltų pa -
gyrų vaikams ir jaunimui. Jis pabrėžė,
kaip maloniai yra nustebintas neseniai
užsibaigusių Moksleivių ateitininkų
sąjungos Žiemos kursų Dainavoje jau-
nuolių mąs tymo ir jų įžvalgių klausimų
ti kė jimo ir moralės temomis.

Po pietų svečias susitiko su parapi-
jiečiais, kur sveikinimo žodžius tarė
Lietuvių Respublikos garbės konsulė
Los Angeles Daiva Navarette ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės valdybos pir mi -
 ninkė Danguolė Navickienė. Vysku pas
pasidalino įspūdžiais iš MAS orga ni zuo tų Žiemos
kursų, apie tai, kas dabar jaunimą jaudina, ko jis
siekia. Jo Ek scelencija dar kartą visiems priminė,
kad 2013 metai yra paskelbti Tikėjimo me tais. Jis
paskatino visus tikinčiuosius skaityti religinę lite-

ratūrą ir toliau plėsti savo žinias.
Po susitikimo gerbiamas svečias nepasididžia-

vo ir akordeonu pagrojo keletą dainų. 

Žydra van der Sluys ir 
Vitalija Virbukienė

IŠ AteItININKŲ GYVeNIMO

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

kALEnDORIuS

Kovo 9 d. Ateitininkų namų rekolekcijos vyks šeštadienį, kovo 9 d., Ateitininkų
namuose, Lemont. Rekolekcijas ves kun. Gediminas Keršys.

Kovo 24 d .  Ateitininkų namų metinis susirinkimas vyks 12:30 val. p. p. Ateitininkų
namuose, Lemont.

Balandžio 6 d. Ateitininkų šalpos fondo metinis susirinkimas vyks Ateitininkų
namuose, Lemont. Pradžia 4 val. p. p.

Birželio 2 d. Čikagos ir jos apylinkių Ateitininkų šeimos šventė. Šv. Mišios – 9 val.
r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont. Iškilmingas posėdis – 10:30 val.
ryto. Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje.

Birželio 2 d. Po Šeimos šventės – Ateitininkų namų gegužinė. 12 val. p. p. Atei -
tininkų namuose.

>>> Skelbiame 2013 m. vasaros stovyklų datas <<<
Birželio 22–29 d. Sendraugių II stovykla, Dainava.

Birželio 30–liepos 9 d. Jaunųjų ateitininkų (JAS) stovykla, Dainava.

Liepos 9 d.–21 d. Moksleivių ateitininkų (MAS) stovykla, Dainava.

Liepos 21–28 d. Sendraugių I stovykla, Dainava.

Rugpjūčio 3–10 d. Sendraugių poilsio ir studijų savaitė, Kennebunkport.

Trijų šatrijiečių minėjimas
Vinco Mykolaičio Putino • Šatrijos Raganos • Salomėjos Nėries

Meno galerijoje, Pasaulio lietuvių centre, Lemont, 

kovo 17 d. 12:30 p. p.
Visus maloniai kviečia ,,Giedros“ korporacijos narės

,,Ką vyskupas dirba?”
Vysk. Kęstutis Kėvalas, viešėdamas Los Angeles Šv. Kazimiero
parapijoje, susitiko su kun. St. Ylos kuopos jaunaisiais ateitininkais

Ateitininkų namams reikia naujų prižiūrėtojų. Ieškoma vedusi pora, sutin-
kanti Ateitininkų namuose, Lemont, Illinois, gyventi ir juos prižiūrėti.   Būtina
turėti leidimą Amerikoje dirbti, bus prašoma rekomendacijų. Teiraukitės tele-
fonu:  630-257-8087.

Ruošiantis sutikti svečią vyskupą Kėvalą, Los Angeles jaunieji
ateitininkai  dovanų pagamino spalvingą antklodę. Ma ksimas
Bruožis (k.) ir Tomas Navarette riša antklodės kutus.

Sausio 12 d. Los Angeles jaunieji ateitininkai susitiko su svečiu iš Kauno, neseniai į vyskupus  įšventintu Kęstučiu Kėvalu. Kuopos globėjos Žydra van der Sluys
(k.) ir Audra Narbutienė laiko iškėlusios laiko jaunučių padarytą dovaną vyskupui. Dešinėje – Los Angeles moksleivių globėja Sigita Newsom.

,,Marijos radijo” laidos ateitininkams
,,Marijos radijas” kas savaitę trans  liuoja laidą ateitininkams „Visa atnaujinti Kristuje”.
2012 m. gruodžio 10 d. laidoje sendraugė ateitininkė Živilė Šeporaitytė kalbino JAV
lietuvių ateitininką Šarūną Daugirdą  apie pasaulio pažinimą įvairiais būdais: per kelio-
nes, savanorystę ir kt. ,,Marijos radijo” galima klausytis in ter nete: www.marijosradi-
jas.lt Ateitininkų laida yra girdima pirmadieniais per pietus (12 val.),  kar tojama antra-
dieniais 4:30 val. p. p. (Čikagos laiku). Senesnės laidos yra archyvuojamos – jas galima
klausytis jums patogiu laiku.



D
auguma žmonių, ša lia
savo pro fesinės kar -
jeros ir darbų, da lį sa -

vo laisvalaikio pa ski ria malo-
nesniems užsiėmimams –
me  nui, muzikai, ke lio nėms,
dar žinin kystei, spor tui, litera-
tūrai ir pan. JAV lietuvis Algis
Lukas jau seniai do mėjosi fo -
tografijos menu. Siekiant
pro  fesinės karjeros – dirbant
su si siekimo planavimo ir inži-
nerijos kon sultavimo srityje,
Algio Luko susidomėjimas fo -
tomenu ribojosi tik šeimos
gy  ve nimo įamžinimu fotog-
rafijose. Jau daugelį metų jis sudaro
me tinius šeimos ka lendorius, kuriuo-
se – jo vaikų ir anū kų nuotraukos.  

Prieš keletą metų Algis Lukas su -
darė fotoalbumą „Lietuvių kultūrinis
pa veldas Amerikoje”, kurį išleido JAV
LB Kultūros taryba. Albume ap rašomi
Amerikos lietuvių istorija ir lietuvių kul-
tūrinis įnašas Amerikoje.  Dauguma šia -
me fotoalbume esančių JAV lietuvių
me no, skulptūrų, bažnyčių ir kitų nuo -
trau kų  yra darytos Algio Luko. Šį  albu-
mą, angliškai pavadintą „Lit hua nian
Cultural Legacy in Ame ri ca”, galima nu -
sipirkti pas lietuvių parda vėjus arba už -
si sakyti internetu per Amazon.com.

Išėjęs į pensiją, keliaudamas su
žmo na Dale po Ameriką ir užsienio
kraštus, Algis fotografuoja įdomius ar
istori nius vaizdus, meną, architektūrą ir
gamtą. Jis jau yra pristatęs  ke lio  nių iš
Lie tuvos, Si cilijos ir Kinijos fotoreporta-
žus savo apylinkės viešojoje auditorijo-
je.    

Algis priklauso savo apylinkės
,,Ros s moor Camera” klubui, kuriame
dalyvauja nemažai aukšto lygio foto -
gra fų. Klubas rengia mėnesinius fo -
tografijų konkursus pagal iš anksto pa -
rinktas temas. Te mos būna įvairios –
gam tos vaizdai, vandenys, judesiai,
žmo nių veidai, nakties nuotraukos ir kt.
Klubo narių pristatytos nuot rau kos yra
vertinamos profesiona lų fotografų, ku -
rie turi savo fotostu dijas, yra pasižymė-
ję savo srityje, iš leidę fotoalbumus,
skai to paskaitas. Dalyvaudamas tokiuo-
se konkursuose Agis Lukas laimėjo
daug premijų ir dvejus metus iš eilės
buvo pripažintas kaip ge riausias metų
fo tografas (Best Pho tographer of the
Year, general photo graphy).  

Lietuviui yra suteikta „Ad van ced
Photog rap her” kategorija. Su sa vo dar-
bais da ly vauja parodose, šalia geriausių
sa vo klubo fo tografų.

,,Draugo” info
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Fotomėgėjas – Algis Lukas
National Portrait Gallery, Washington, DC. Trakų pilis, Lietuva.

Baltosios žąsys, Chincoteague, VA.

Graikų garbės sargyba, Atėnai, Graikija.

Tiang dinastijos valdovai, Xi’an, Kinija. Shanghai, Kinija.
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S P O r t A S

R. Meilutytė 
vis laimi ir žavi savo tautiečius

EDVARDAS ŠULAITIS

Olimpinė čempionė 15-metė
Rūta Meilutytė vėl skina per-
gales. Liuk semburge, kur

vyko 15-osios tarptautinės varžybos
„Luxembourg Euro-Meet”, lietuvaitė
0,22 sek. pa gerino jai pačiai priklau-
siusį Lietu vos moterų 100 m plauki-
mo laisvuoju stiliumi rezultatą.
Sausio 13 d. Rūta nugalėjo 9 varžoves
ir anks čiau minėtą nuotolį įveikė per
55,38 sek. 

Londono olimpinė čempionė lai -
mėjo auksą ir 100 m plaukimo krūti-
ne rungtyje. Ji šį nuotolį Liuk sem -
burge įveikė per 1 min. 7,26 sek. ir
1,59 sek. pagerino atrankos plaukime
pasiektą varžybų rezultatą. 

Dieną prieš tai R. Meilutytė buvo
pirmoji 50 m plaukimo krūtine rung-
tyje. Ji ją įveikė per 30,9 sek. (tai nau-
jas Lietuvos geriausias rezultatas).
Lietuvaitė plaukė ir 50 metrų lais-
vuoju stiliumi, kur iškovojo antrąją

vie tą (25,6 sek.).
Pažiūrėti „Luxembourg Euro-

Meet” varžybų susirinko ir nemažai
lietuvių iš Liuksemburgo bei Belgi -
jos. Kaip skelbiama, į varžybas sugu-
žėjo apie šimtą mūsų tautiečių. Gana
daug jų, įveikusių šimtus kilometrų,
atvažiavo iš Belgijos. 

Po rungtynių Rūta mielai ben-
dravo su tautiečiais, dalijo jiems
auto grafus, fotografavosi. Laikinoji
Lietuvos reikalų patikėtinė Belgijoje
ir Liuksemburge Danguolė Vinciū -
nie nė padėkojo R. Meilutytei už
Lietu vos vardo garsinimą, o Lietuvių
Ben druomenės Liuksemburge pirmi -
nin  kė Eglė Jurienė – už gražias per-
gales. Ji sakė, kad Rūtos ryžtas, tvir-
ta valia ir užsibrėžto tikslo siekimas
yra visiems lietuviams sektinas pa -
vyz  dys. 

„Euro Meet 2013” varžybose da -
ly vavo ir kitas lietuvis – Artūras Ku -
deika iš Klaipėdos, tačiau jo rezulta-
tai buvo gana kuklūs.

EDVARDAS ŠULAITIS

Šiais metais Lietuvoje bus su -
reng ta nemažai tarptautinių
spor  to pirmenybių, kuriose lau -

kiama daly vių ne tik iš Europos, bet ir
iš viso pa saulio. Lietuva šiemet pri-
ims net šešių tarptautinių Eu ro pos ir
pasaulio pirmenybių spor ti ninkus. 

Kiokušin karatė ir lengvosios at -
le tikos čempionatuose varžysis su -
augusieji, o kitose pirmenybėse jėgas
išmėgins įvairių amžiaus grupių jau-
nieji sportininkai. Taip pat Lie tu -
voje, Klaipėdoje, bus surengtos IX Pa -
saulio lietuvių sporto žaidynės, ku -
rios bent jau anksčiau buvo labai po -
pu liarios tarp užsienio lietuvių. 

Pirmieji Lietuvoje rinksis pasau -
lio kiokušin karatė atstovai, kurie
rung tyniaus Vilniuje balandžio 10–15
d. Žinant Lietuvos sportininkų pasie -
kimus šioje sporto šakoje, tikėtina,
kad lietuviai namuose bandys dar ge -
riau pasirodyti. 

Birželio 22–23 d. Kaune vyks Eu -
ropos komandinio lengvosios atleti -
kos čempionato II lygos varžybos. Jo -
se rungtyniaus 8 valstybių atstovai.

Jeigu pernai Lietuvoje netrūko

krepšinio pirmenybių, tai šiemet jų
vyks tik vienerios. Liepos 18–28 d. lie -
tuvaitės Panevėžyje ir Klaipėdoje
kovos pasaulio merginų (iki 19 metų
amžiaus) čempionate. Tačiau šią va -
sarą Kaune, Mari jam polėje ir Alytuje
pirmą kartą Lie tuvoje vyks Europos
vaikinų (iki 19 m.) futbolo čempiona-
to baigiamasis etapas. Lietuviams tai
bus gera proga namuose išbandyti sa -
vo jėgas. 

Irklavimo entuziastai rugpjūčio
11 d. turės galimybę stebėti pasaulio
jaunių (iki 18 m.) irklavimo čempio -
natą, vyksiantį Trakuose. 

Rugsėjo 1–8 d. geriausi Senojo že -
myno sunkiaatlečiai rinksis Klai pė -
doje, kur kovos dėl Europos jaunių
(iki 17 m.) pirmenybių medalių.

Tad šių metų pavasaris ir vasara
neturėtų būti nuobodūs Lietuvos
spor to mėgėjams, o ir tautiečiams iš
užsienio, kurių turėtų kiek daugiau
at vykti į išeivijos pradėtas rengti Pa -
saulio lietuvių sporto žaidynes, šie -
met jau devintąsias. Žaidynės, kaip
mi  nėjome, vyks Klaipėdoje birželio
27–30 d., tačiau iki šiol dar neteko gir-
dėti, kad išeivijos sportininkai pra-
dėtų į jas rengti keliones. 

EDVARDAS ŠULAITIS

„Noriu tapti geriausia visų
lai kų Lietuvos krepšinin-
ke”, – sako 20-me tė 190 cm

ūgio buvusi Lietuvos krep šinio rink-
tinės (iki 20 m. amžiaus) žaidėja
Laura Sva rytė, šiuo metu rungty-
niaujanti Kau no „Aisčių-LSU” ko -
man doje. Šiemet ji dar nepateks į Lie -
tuvos moterų pa grindinę komandą,
nes joje yra nemažai patyrusių krep -
šininkių, žaidžiančių užsienio ko -
man dose.

Laura yra kilusi iš Šiaulių. Kai ji
pradėjo atstovauti Lietuvos jaunimo
rinktinei, krepšininkės treneris A.
Ja  silionis įkalbėjo ją atvažiuoti gy -
venti į Kauną. „Tada atrodė, kad tru -
putį paskubėjau, nes mokslus reikėjo
baigti Šiauliuose. Tačiau viliojo gali -
my bė žaisti Kauno komandoje ir būti
savarankiškai”, – atvykimo į Kau ną
prie žastis aiškino sportinin kė.

„Daug tenka keliauti, tik ne kaip
turistei, bet kaip sportininkei. Esu
bu vusi Prancūzijoje, Rusijoje, Suomi -
joje, Vengrijoje. Visos šalys savaip
įdo  mios, bet mane labiausiai traukia
šilti kraštai. Artimiausiuose planuo -
se yra atostogos Turkijoje, Prancū zi -
joje arba Graikijoje. Ten, kur šilta,
žydras jūros vanduo ir skraido papū-
gos”, – teigė jaunoji krepšininkė Lie -
tuvoje leidžiamo žurnalo „Mūsų

krep šinis” žurnalistui.
L. Svarytė nesidrovi kalbėti ir

apie vaikinus. Ji sako, jog jai patinka
aukšti, tvirti, sportiškai sudėti ir ma -
loniai bendraujantys vaikinai. Kaip
ir kiekvienai merginai, patinka vai-
kinų dėmesys, pasakytas jų koks
nors komplimentas ar padovanota
gėlė. „Pasinaudodama proga noriu
pa   dėkoti geriausiam draugui Petrui
Tamoliūnui, kuris mane išmokė žais -
ti krepšinį. Tarp vaikinų krepšinio
aikštelėje praleisdavau ištisas vasa -
ros dienas. Kartu su jais juokauda -
vome, žaisdavome krepšinį”, – kalbė-
jo Laura.

Paklausta apie maistą sportinin -
kė atsako, jog ji mėgsta valgyti ska-
niai ir daug. ,,Kadangi esu liekna,
man negresia aktualios moteriškos
problemos. Būčiau netgi dėkinga, jei
kokie 5 kilogramai nukristų iš dan-
gaus. Man patinka lietuviško maisto
vir tuvė, ki taip tariant – mamos vir-
tuvė. Ska niausi patiekalai – bulvių
košė, įvai rūs kepsniai, šašlykai, salo-
tos, miš rainės ir t. t.” Krepšininkė
nemėgsta grybų ir ašt rių patiekalų, o
karštą vasaros dieną nuotaiką labai
pasaldina ,,McDo nald’s” ledai. 

O ar L. Svarytės noras tapti ge -
riausia visų laikų Lietuvos krepši -
nin ke išsipildys, pamatysime ateity-
je. Linki me jai sėkmės!

Laura Svarytė. Fotodiena.lt/R.Dačkaus nuotr.

R. Meilutytė. Delfi.lt nuotr.

Krepšininkės L. Svarytės užsimojimai

Šiemet Lietuvoje –
net šešių sporto šakų čempionatai

Dr. Faustas Stepukonis iš Klaipėdos universiteto Čikagoje atlieka
devynias de šimt mečių ir vyresnių gyventojų sveikatos tyrimą. Tyrimo
tikslas – išsiaiškinti ilgaamžių svei katos ypatumus, teigiamus ir neigia-
mus sveikatos veiksnius. F. Stepukonis maloniai kviečia dalyvauti šiame
tyrime ilgaamžius, kurie ir sulaukę garbingo amžiaus išlieka geros svei-
katos būklės. Jie bus apklausiami apie savo sveikatą ir jos veiksnius, o
apibendrinti tyrimo rezultatai bus pateikti Lietuvos ir kitų šalių visuo-
menėms. Pageidaujantys dalyvauti tyrime kviečiame kreiptis į dr. F.
Stepukonį el. paštu: 

faustas.stepukonis@gmail.com arba tel. 224-829-6139.

Teodoras Mitkus, gyvenantis Chicago, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” dar metams ir kartu paaukojo 100 dol. laikraščio leidybos išlai-
doms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame, kad mums skaitote ir dosniai
remiate.

Victoria Karaitis, gyvenanti Union Pier, MI, suprasdama nelengvą
„Draugo”  finansinę padėtį, laikraščio išlaidoms sumažinti paaukojo 100
dol. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią paramą.

www.draugas.org
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Čikagiečiai gerai pažįsta ,,Sietu -
vos” draugininkę v. s. fil. Viliją
Kerelytę. Žino ją ir tie, kas

mėgs ta muziką. Ji yra baigusi Ame ri -
can Conservatory of  Music (Chicago,
IL) ir dažnai koncertuoja lietuvių ren -
gi niuose. Nemažai metų dr. V. Ke re -
lytė dirbo chiropraktike. Pasaulio lie-
tuvių centre kalė dinės mugės me tu
pa mačiau ją stovin čią už stalo, ap k -
rau to sveikais maisto produktais. Pa -
si rodo, V. Kerelytė neseniai pra dė jo
pri vačią sveikos mitybos praktiką,
rengia sveikos mitybos seminarus.
Su sidomėjau jos nauja veikla ir nuta -
riau apsilankyti jos darbe.  

,,Kaip atsitiko, kad chiroprakti kė
tapo mitybininke?” – patogiau įsitai-

siusi jos darbo kabinete, uždaviau dr.
Vilijai pirmąjį klausimą.

Vilija sakė, kad mityba domisi
jau seniai. Atsitiko taip, kad daug me -
 tų dirbusi chiropraktikoje, Vilija pa  si -
tem pė kaklą, nebegalėjo daryti stai-
gių ju desių, kelti sunkumų, tad te ko
prisi minti, kad yra įgijusi bio logijos
ir che mijos bakalauro laipsnį ir kad
2006 –2010 metais St. Xavier Univer sity
(Chica go, IL) mitybos pa s lapčių mo kė
studentus. Ji susido mė jo maisto pa -
pil dais. Kas tai? Mais to papildas tai –
maisto produktas, skirtas papil dyti
įprastą valgiaraštį (t. y. gauti tų me -
džia gų, kurių nėra ar neužtenkamai
gauname su mūsų pa gamin tu/įsigytu
maistu) ir kuris vie nas ar su kitomis
medžiagomis yra koncentruotas mais -
 tinių ar kitų me džiagų, turinčių mity-
binį ar fiziolo gi nį po veikį, šaltinis.

,,Gyveno sau žmogus, valgė ir
apie jokius papildus nežinojo. Kam
papildai reikalingi?” – nedaviau ra -
my bės mitybos specialistei. Į mano
klausimą ji atsakė: ,,Puikiai žinome,
kad, ypač žiemą, su maistu gauti vis -
ko, ko reikia mūsų organizmui, nė ra
pa prasta. Be to, yra žmonių, kuriems
reikia daugiau vitaminų ir minera -
linių medžiagų. Tai vyresni nei 65 me -

tų asmenys, besilau kian čios kū dikio
ar krūtimi mai ti nančios mote rys, ma -
žai kaloringų dietų besilai kan tys
žmo nės ir tie, kurių dėl ko kios nors
ligos yra su trikęs vitaminų bei mine-
ralinių me džiagų įsisa vi ni mas. Tada
ir atei na į pagalbą mais to pa pildai,
skir ti įprastam valgiaraš čiui papildy-
ti.”  

Žmogus gali galvą pamesti – vai s -
ti nėse gausu ne tik vitaminų, bet ir
maisto papildų. Kuo jie skiriasi? Vi -
lija sakė, kad iš tikro šios sąvokos – vi -
taminai ir maisto papildai – dažnai
painiojamos. Paprastai vartojami
mais   to papildai, kuriuose yra ir vita-
minų. Gryni koncentruoti vitaminai –
tabletėmis ar kapsulėmis – gali būti
vartojami kaip vaistai, skirti tam tik -
roms ligoms gydyti. O maisto pa pil -

duose yra ir vitaminų, ir minera linių
medžiagų (geležis, kalis, magnis, va -
ris ir kt.), skaidulų, riebiųjų rūgščių
(pvz., omega-3 ir omega-6), ami no -
rūgš čių, vaistinių augalų eks t raktų.

Ji pabrėžė, kad mais to papildai
yra natūralios arba visiškai atitin -
kan tys natū ra lioms, gamtoje randa -
moms biolo giškai aktyvioms me džia -
goms ir yra skirti vartoti kartu su
maistu arba jų yra maisto produktų
sudėtyje. Tuo tarpu vitaminai dažnai
būna paga minti sintetiniu būdu (pvz.,
ypač JAV populiarus vitaminų komp-
leksas ,,Centrum”). Anot mitybos spe -
cialis tės, „dirbtiniai” vita minai blo-
giau įsisavinami, o jų veikimas ski-
riasi nuo vitaminų, gaunamų kartu
su maistu, veikimo.

Man pasidarė įdomu, kokia pag -
rin dinė maisto papildo paskirtis? V.
Kerelytė paaiškino, kad pag rindinė
pa pildo paskirtis – išlyginti maistin -
gų jų medžiagų, vitami nų ir mi  neralų
stygių, mat dėl šiuolai ki nių ūkinin ka -
vimo metodų mūsų vartojamų maisto
produktų cheminė su dėtis pa stebimai
pasikeitė. Tobu lė jant maisto technolo-
gijoms, vis daugiau maisto produktų,
no rint pa gerinti jų sko nį ar prailginti
jų galiojimo laiką, yra apdorojami

fiziki niais ir chemi niais
metodais, gyvu liai augi-
nami tarsi fabrike – še -
ria mi įvairiais chemi -
niais pa pil dais ir an ti -
biotikais. ,,Pa  žan ga že -
mės ūky je, mais to gamy-
boje, žinoma, – pui kus
da lykas, – sa kė Vi li ja, –
ta čiau kaip tik dėl jos
mūsų organizmams ėmė
stigti niekuo ne pa kei  čia -
mų ami no rūgš čių, taip
pat vita mi nų ir mik ro -
elementų, o tai – niekam
ne paslaptis – gresia la -
bai rimtomis ligomis.” 

,,Šiandien mes žino-
me liūdną tie są: produk-
tai parduodami parduotuvėse ir ilgai
negendantys yra ‘pri kimšti’ chemijos.
Jie negali pa pildyti mūsų kasdieninio
maisto nau din go mis medžiagomis,
todėl mums vi siems reikalinga papil-
doma kasdie ni nė jų norma. Maisto
pa pildai – la bai svarbi ir naudinga
šiuolaikinės svei kos gyvensenos da -
lis. Tinkamai ir išmaniai naudojami,
jie leidžia iš vengti daugumos sveika-
tos problemų arba susilpninti jų po -
veikį or ga niz mui”, – tęsė V. Ke re ly tė. 

Kai kuriose šalyse žmonių išlai-
dos maisto papildams jau lenkia iš -
laidas telekomunikacijų paslaugoms
bei skalbimo milteliams. Tad pasi -
domėjau, ar tiesa, kad  papildai yra
,,bran gus saldainiukas”, ar gali jie pa -
keisti maistingas medžiagas – kasryt
išgeri ,,sveiką” kokteilį ir gyveni sau
šimtą metų.

Mitybininkė pastebėjo, kad vita -
mi nai ir mineralai turi papildyti mū -
sų mitybą, bet ne pakeisti visas mais -
tingas medžiagas, ląstelieną, rieba lus,
baltymus ir angliavandenius, gau na -
mus kartu su maistu. Atsa kin gai juos
vartojant, kartu su visa ver čiu maistu
ir sveiku gyvenimo būdu jie gali dary-
ti stebuklus. O dėl bran gumo, nepasa-
kyčiau, kad jie kainuoja daug bran-
giau, nei, saky sime, or ganinis mais-
tas.

Ir vėl galvos skausmas: iš kur
man, eiliniam žmogui, žinoti, kokių
me džiagų  trūksta mano organizmui?
Štai ateinu pas mitybos specialistą ir
jis man, kaip ir visiems kitiems,  tie-
siog pasako: ,,Turi vartoti tą ir tą”.

Pasirodo, kad taip nėra. Mitybos
specialistai į papildų skyrimą žvelgia
labai atsakingai. Norint nustatyti,
kokių medžiagų organizmui trūksta,
būtina pasitarti su gydytoju, nesi -
rinkti papildų savo nuožiūra. O jų įsi -
gijus – vadovautis nurodymais, tei kia   -
mais etiketėje, informaciniame lape-
lyje. Pasirodo, kiekvienas žmogus yra
skir tin gas, tad kiekvienam reikalingi
vis kitokie maisto papildai. ,,Susi -
tikimas su manimi, kaip mitybos spe-
cialiste, prasideda mano kabinete
(6420 W. 127th St., Palos Heights, IL
60463) pokalbiu. Išsiaiški name, kokio-
mis ligomis pa cientas sir go, kas jį
var gina, ko kias operacijas yra turė jęs
ir t. t. Po pokalbio duodamos nuoro-
dos, kokius tyrimus rei kia atlikti. Ty -
ri mai at liekami maždaug per savaitę
ar 10 die nų. Ir tik su sipažinęs su išsa -
miais ty rimų at sa ky mais, mitybos
specialistas ski ria vie  nus ar kitus
maisto pa pildus, pa taria, kaip juos
var toti”, – pasakoja V. Kerelytė.  

Atrodo, baisus čia daiktas, dabar
įvairiausių papildų galima nusipirkti
vaistinėse. Kam eiti pas mitybos spe-
cialistą? Pasirodo, kad nėra taip pa -
prasta. Daugumos maisto papildų ne -

galima vartoti vaikams iki 12 me tų,
kiti gali turėti šalutinį poveikį ar ba
specifinius vartojimo reikalavi mus.
Kai kurie papildai gali mažinti vie nas
kito ar net kai kurių vaistų po  veikį.
Ki ta vertus, yra daugybė mais to pa -
pildų, kuo puikiausiai derančių tar -
pu  savyje ir stiprinančių vienas kito
poveikį.

,,Ar galite pasigirti savo, mitybos
specialistės, darbo pasiekimais?” –
klausiu pašnekovės. ,,Taip. Turėjau
pa cientę, kuriai buvo nustatytas vė -
žys. Paskyrus jai maisto papildus, ji
leng viau pernešė chemoterapiją, neiš-
seko fiziškai. Ski riant maisto papil-
dus niekada nenutraukiu gydytojų
pa skirtų vaistų naudojimo. Po kurio
laiko man paskambino minėtos ligo-
nės gydytoja ir pradėjo klausinėti
apie mano darbą. Pati prisipažino,
kad mokantis universi tete mitybai
buvo skiriama mažai dė mesio. Dabar
onkologė savo ligonius atsiunčia pas
mane, dirba me kartu. Kar tu dirbu ir
su kardiologais. Tad, dir bant kartu
ga lima pa siekti puikių re zultatų.
Noriu dar kar tą pabrėžti, kad maisto
pa pildų nevartojame li goms gydyti,
ta čiau jų vartojimas pro filaktikos
tiks  lais, jėgoms po ligos ar patirtos
traumos atgauti, taip pat kaip pagal-
binė priemonė, atliekant tradicinį gy -
dy mo kursą, gali duoti net labai gerų
re zultatų”, – džiaugia si gerais darbo
pa siekimais V. Ke re lytė.  

Mitybos specialistė su savo lan ky -
tojais susi tinka ne tik tada, kai juos
,,prispaudžia” bėdos. Ji skaito jiems
pa skaitas, kartą per mėnesį sa vo
darbo kabinete veda seminarus vi -
siems norintiems. Be to, paskaitas
apie mitybą ji skaito gydytojams, su -
pažindina juos su maisto pa pildais,
teisingu jų naudojimu.

,,O kur galima išmokti mitybos
paslapčių?” – susidomėjau aš. ,,Moks -
lo įstaigų, ruošiančių mi ty bos specia-
listus, yra ne viena. Jas galima ras ti
internetinių tinklalapių puslapiuose.
Aš pati mokiausi Ins ti tute for Inte gra -
tive Nutri tion, New York. Tai  di -
džiausia mitybos specialistų ruo šimo
mokykla pasaulyje”, – atsa kė man Vi -
lija.  

Išėjau iš kabineto ne tik pratur tė -
jusi žiniomis apie maisto papildus,
bet ir noru labiau jais pasidomėti.
Šian dieninis darbo tempas kartais
mums neleidžia pasirūpinti savo mi -
tyba. Tačiau tuo verta rimtai susi rū -
pinti. Siūlyčiau pirmiausia tiesiog pa -
galvoti, ką valgome ir kodėl valgo me.
Sveikai mitybai reikia ne tik ang -
liavandenių, baltymų ir riebalų, bet ir
per maistą ar maisto papildus gauna-
mų vitaminų ir mineralinių me džia -
gų. Tad būkime sveiki.

Iškaba, kviečianti gyventi sveikai. 

Maisto papildai – valgiaraščiui pagerinti

Mitybos specialistė dr. Vilija Kerelytė savo darbo kabinete. 
Laimos Apanavičienės nuotr.

LAIMA APANAVIČIENĖ
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Energetika Baltijos šalims išlie-
ka Achilo kulnu, tad nenuos ta -
bu, jog valstybės, siekdamos

už  sitikrinti patikimą energetinių iš -
teklių tiekimą, tam skiria daug dė -
mesio ir lėšų. Šiuo metu regione vyk-
domi keli projektai, tačiau neretai
dėl jų sudėtingumo ir palyginti ilgo
įgy vendinimo laikotarpio pokyčiai
valstybių viduje ar tarptautinėje ap -
linkoje gali sukelti riziką, kad jų įgy-
vendinimas užsitęs arba bus išvis nu -
trauktas. Naujausias pavyzdys – refe-
rendumas dėl Visagino atominės
elek trinės, palikęs Baltijos regioną
dar didesnėje nežinioje ir privertęs
vals tybes svarstyti alternatyvius
elek tros šaltinius bei kitus energeti-
nio savarankiškumo užtikrinimo bū -
dus. 

Šie ir kiti regiono energetikos iš -
šū kiai aptarti Vilniuje vykusioje
tarp  tautinėje energetinio saugumo
konferencijoje „Lūkesčiai ir perspek-
tyvos Baltijos jūros regione”, kurią
organizavo Lietuvos energetikos in -
stitutas, Europos Komisijos Jun  g  t i -
nio tyrimų centro generalinis direk-
toratas ir Energetinio saugumo cent-
ras. 

Bendra elektros rinka sumažintų
politikos įtaką energetikai

Estijos elektros energijos tinklų
operatorės „Elering” strateginio pla-
navimo vadovas Kalle Kukk kalbėjo:
„Apie energetinį saugumą galime
galvoti dviem kategorijomis: kaip
apie techninį energetinių išteklių tie-
kimo saugumą ir politinį saugumą.
Esame linkę manyti, jog negalime
da ryti įtakos politiniams veiks-
niams, tačiau aš tikiu, kad turėdami
lais vą, gana didele konkurencija
grįstą rin ką galime sumažinti politi-
nių veiksnių įtaką energetikai”. Jis
pažymėjo, jog, sukūrus tinkamai vei-
kiančią Šiaurės ir Baltijos šalių ener-
getikos rinką, Baltijos šaly se bū tų už -
tikrintas didesnis energetinis sau -
gumas ir natūraliai su mažėtų ga -
limybė pa naudoti energetiką kaip po -
litinio poveikio instrumentą. 

Anot K. Kukk, kad būtų sukurta
bendra Baltijos ir Šiaurės šalių rin -
ka, pirmiausia reikia už tikrinti, kad
atsirastų užtektinai fizinių jungčių
(t. y. infrastruktūra), sudarančių są -
ly gas sistemai veikti; būtini pakan-
kami genera vimo pajėgumai; taip pat
regiono valstybėms svarbu sutarti
dėl bendro požiūrio į energetinį ben -
dradarbia vimą su trečiosiomis šali-
mis, pir miau sia – su Rusija, ir turėti
parengtą vieningą nuomonę derantis
su ES. 

K. Kukk pabrėžė, kad tai ne tik
Baltijos ar jų ir Šiaurės šalių siekis,
šis klausimas aktualus ir visos ES
mastu: ES parengė Trečiąjį energeti-
kos paketą, kurio tikslas – energijos
šaltinių tiekimo ir gamybos atskyri-
mas nuo perdavimo tinklų kaip atski-
ros nuosavybės, kuris padidins kon -
ku  ren ciją ir užtikrins didesnį ener-
getinį saugumą. Kita mums ypač ak -
tuali ES iniciatyva yra Baltijos ener-
gijos rinkos ir jungčių planas (angl.
Baltic Energy Market Intercon nec -
tion Plan, BEMIP), ku riuo siekiama
įtraukti šiuo metu  atskirtas teritori-

jas Baltijos regione į vieningą Eu ro -
pos energetikos rinką. Be to, dar yra
Europos perdavimo tinklų operato-
rių asociacijos ENTSO-E parengtas
Elektros perdavimo tinklų plėtros de -
šimtmečio planas (angl. Ten-Year
Net  work Development Plan, TYNDP)
– išsa miausias visos Europos elekt-
ros energijos tinklų plėtojimo projek-
tų sąrašas, apimantis daugiau nei 450
projektų, aiškiai nubrėžiantis toles-
nes bendro Europos tinklo vys tymo
gaires. Vienas svarbiausių TYNDP
už  davinių – sudaryti tinkamas sąly-
gas greitai priimti sprendimus tiek
visos Europos, tiek jos regionų lyg -
meniu. 

Estija aktyviai prisideda prie
bendros elektros rinkos kūrimo.
„Šiuo metu Estija vysto naujus vals-
tybių, sienas peržengiančius projek-
tus – ‘EstLink 1’, ‘EstLink 2’ ir ‘Est-
Lat’ trečiąją liniją”, – sakė K. Kukk. 

Priminsime, jog „EstLink 1” –
pirmasis energetinis projektas, su -
jungęs Baltijos šalių ir Skan dinavijos
elektros tinklus. 105 kilometrų ilgio
350 MW galingumo elektros jungties
tarp Estijos ir Suomijos pagrindinis
tikslas – užtikrinti patikimą energi-
jos tiekimą Baltijos ir Šiaurės energi-
jos rinkose ir prisidėti prie glaudes-

nio abiejų regionų bendradarbiavi-
mo. „Est Link 2”, antrąja 650 MW
galingumo jungtimi tarp Estijos ir
Suomijos, siekiama patrigubinti
ener gijos perdavimo pajėgumus tarp
Baltijos ir Šiaurės regionų. Jai pra-
dėjus veikti, Šiau  rės šalių gamintojai
galėtų pa tekti į Baltijos šalių elektros
rinką, o Baltijos šalių gamintojams
atsirastų galimybė tiekti elektros
energiją kur kas didesnėje rinkoje.
Tikimasi, jog „EstLink 2” visaverčiai
galės veik  ti jau 2014 m. Galiausiai –
„Est-Lat” jungtis, turinti pradėti
veikti 2020 m. Tai bus jau trečioji
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APŽVALGOS

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Elektros energetika Baltijos šalyse
elektros jungtis tarp Estijos ir Lat vi -
jos. Ji pa sitarnaus elektros tiekimui
tarp Šiaurės ir Rytų.

Greitai turėsime visiškai sukurtą
elektros rinką

Lietuvos elektros energijos per-
davimo sistemos operatoriaus „Lit -
grid” atstovas Robertas Staniulis,
Bal   tijos šalių sutarimu paskirtas
dirb ti Šiaurės šalių elektros preky-
bos biržos „Nord Pool Spot” valdybo-
je, teigė, kad didelis žingsnis plėto-
jant mūsų rinką buvo žengtas šių
metų birželį, kai Lietuva tapo „Nord
Pool Spot” (NPS) sistemos dalimi.
Kol kas jai priklauso Norvegija, Šve-
dija, Danija, Suomija, Estija ir Lie tu -
va, tačiau neseniai pranešta, jog prie
sistemos prisijungs ir Latvija. Taigi
po keleto mėnesių turėsime visiškai
sukurtą elektros rinką Baltijos regio-
ne, sujungtą su Šiaurės šalimis. 

Lietuvai prisijungus prie NPS,
paspartintas Šiaurės ir Baltijos šalių
elektros rinkos sukūrimas, o tai padi-
dins elektros rinkos skaidrumą, ku -
ris bus naudingas visiems jos daly-
viams. Ki tas svarbus dalykas yra tai,
kad, tapdama NPS akcininke (įsigyta
2 proc. akcijų) ir turėdama savo atsto-

vą valdyboje, Lietuva įgavo teisę tie-
siogiai dalyvauti integruotos rinkos
kūrimo procesuose. Vis dėlto ne vis-
kas yra ge rai: didžiausia problema
Baltijos regione R. Staniulis laiko
Estijos ir Latvijos pasienio energijos
perdavimo pajėgumus. Kadangi
Latvijoje dar tik kuriama elektros
energijos birža, Lietuvos kainų zona
lieka atskirta nuo kitų NPS dalyvių
ir todėl, nors Skan dinavijoje ar
Estijoje elektros energijos kaina yra
maža, Lietuvoje kaina bus kur kas
didesnė. Dažnai su siklosto tipinė pa -
dėtis: Estijoje kaina žema, ELE (nau-

joje Estijos ir Latvijos pasienio eks-
porto-importo zonoje) ji išauga dėl
ribotų perdavimo pajėgumų, o Lie -
tuvoje ji aukšta, nes mus pasiekia tik
dalis elektros energijos, tiekiamos iš
Estijos. 

,,‘NordBalt’ [elektros jung ties
tarp Švedijos ir Lietuvos – V. S.] ir
‘Est Link 2’ vystymas turėtų daryti
didelę įtaką. Baltijos energijos rinka
turėtų sekti Šiaurės šalių rinkos kai-
nomis, tačiau reikia turėti ome nyje,
jog būsime trijų skirtingų sistemų ir
jų kainų lygių susidūrimo taške –
Šiaurės, Lenkijos ir Rusijos, ir kas
labiausiai darys įtaką – sunku pasa-
kyti”, – api bendrino R. Sta niu lis. 

Tikimasi, kad Visagino atominė
elektrinė bus statoma

Latvijos valstybinės elektros tie-
kimo įmonės „Latvenergo” atstovas
Oleg Linkevic, komentuodamas kar -
tu su Seimo rinkimais Lietuvoje su -
rengto referendumo dėl VAE statybos
rezultatus ir dėl to pasikeitusią padė-
tį, pabrėžė, jog „Latvenergo” tvirtai
pasiryžusi ir toliau dalyvauti projek-
te, nebent naujai išrinkta šalies val -
džia priimtų sprendimą sustabdyti šį
projektą. Anot jo, dėl smukusio pasi-
tikėjimo Lietuvai atei tyje būtų sun -
ku surasti kitą strateginį investuoto-
ją. Taip pat, pasak O. Linkevic, nerei-
kia pamiršti, kad šiam projektui su -
burta daug kompetentingų žmo nių ir,
jo nevykdant, jų intelektualinis pajė-
gumas gali būti išnaudotas nebe Lie -
tuvos naudai. Pasak O. Linkevic,
nors Latvijai regiono scenarijus be
VAE nelabai patinka ir „Latvenergo”
tikisi sėkmingo jo tęsimo, Latvijoje
kalbama ir apie alternatyvius elekt-
ros energijos užsitikrinimo šaltinius. 

Jo teigimu, Latvijoje svarstoma
galimybė dalyvauti kitame regiono
branduolinės energijos vystymo pro-
jekte; taip pat vakarinėje Latvijos da -
lyje, Ventspilyje arba Liepojoje, įma -
no  ma atnaujinti ang limis kūrena-
mos Kurzemės elektrinės statybą; re -
konstruoti Dau guvos hidroelektrines
ir statyti naujas Daugpilyje bei Je -
kab pilyje; galima naujos biomasės ar
komunalinių atliekų deginimo ga -
myklos arba kombinuoto ciklo dujų
turbinos statyba Rygos antrosios ši -
lu minės elektrinės teritorijoje, taip
pat  vėjo jėgainių parko įrengimas. 

Geopolitika.lt

Vaiva Sapetkaitė – Vilniaus uni-
versiteto Tarptautinių santykių ir
politikos mokslų instituto magistrė.

Saulės jėgainė Kauno rajone.   
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LIetUVOS Ir PASAULIO NAUJIeNOS

Estija pasirengusi dialogui su Rusija

Kaunas ir Ryga keisis naudinga patirtimi 

Prie S. Magnitski grupės prisijungė L. Donskis 

Minima Maldų už Šventosios Žemės taiką diena

Lenkijoje ir Lietuvoje – 1863 m. sukilimo 
metinių renginiaiVilnius (URM info) – Pradėjo

veikti naujas tinklalapis, skirtas vie -
nam iš Lie tuvos pirmininkavimo Eu -
ropos Sąjungos Tarybai uždavinių –
ES Baltijos jūros regiono strategijai.
Interneto svetainėje Baltijosjuros -
regionas.lt lietuvių ir anglų kalbo-
mis galima susipažinti su strategijos
įgyvendinimo aktualijomis ir ieškoti
part nerių naujiems tarptautiniams
projektams vykdyti. 

Svetainė Baltijosjurosregionas.lt
pa dės skatinti tarptautinį bendra-

darbiavimą Bal tijos jūros regione.
Svetainėje įdiegta nesu dė tin  ga keiti-
mosi adresais sistema, kuria siekia-
ma paskatinti skirtingų įstaigų ir
organizacijų bendradarbiavimą. No -
rin tys daugiau sužinoti apie ES
Baltijos jūros regiono strategiją sve-
tainėje atras naujienas, susijusias su
Strategijos įgyvendinimu, informaci-
ją apie planuojamus renginius ir
vykdomų projektų aprašymus. Ši
strategija yra pirmoji, skirta išskirti-
nai vienam makroregionui. 

Baltijos jūros regionui – naujas tinklalapis

Į Lietuvą neįleisti Baltarusijos opozicijos nariai

Vatikanas (Bernardinai.lt) –
Daugiau kaip 3,000 miestų visame
pasaulyje paskelbė intenciją daly-
vauti jau penktą kartą iš eilės vyk-
siančiame renginyje, kuris trunka
dvidešimt keturias valandas. Suma -
ny mas paskirti dieną maldų in ten -
cijoms už taiką Šventojoje Žemėje ki -
lo kelioms katalikiškoms jaunimo or -
ganizacijoms. Nusistovėjo paprotys
tą dieną minėti paskutinįjį sausio

sekmadienį, taigi šiemet sausio 27 d.
katalikai pasauliečiai ir kunigai, pa -
rapijų bendruomenės visame pasau-
lyje sekmadienį visą parą melsis už
Šventosios Žemės taiką. Šiemet daly-
vių sąraše 500 parapijų daugiau nei
prieš metus. Šiemet Maldų už taiką
diena sutampa su tarp tautine Holo -
kausto aukų, Shoah, ir nusikaltimų
prieš žmoniją prevencijos diena. 

Vilnius (ELTA) – 2012 m. Lie -
tuvos premjeras Algirdas But ke -
vičius sausio 23 d. sukritikavo Euro -
pos Sąjungos (ES) taupymo politiką
ir pareiškė, kad būtų naudinga atsi-
žvelgti į britų pastabas dėl konkuren-
cingumo skatinimo. Tokią nuomonę
ministras pirmininkas išsakė pa -
klaus tas, kaip vertina Didžiosios Bri -
tanijos premjero David Cameron pa -

žadą surengti referendumą dėl narys-
tės ES, prieš tai susiderėjus dėl na -
rystės sąlygų. Lietuvos Vy riau sybės
vadovas taip pat teigė, kad ES perne-
lyg susitelkė į taupymo politiką ir
pareiškė, jog būtina ska tinti gamybą.
Pakeitus politiką, jo nuomone, vargu
ar kiltų klausimas dėl išstojimo iš ES
ar referendumo or  ganizavimo. Vien
taupymas veda į didžiulį nedarbą.

Premjeras sukritikavo ES taupymo politiką 

Vilnius (ELTA) – Seimo nariai
Linas Balsys ir Dalia Kuodytė krei -
pėsi į užsienio reikalų ministrą Liną
Linkevičių ir Migracijos departa-
mento direktorių Almantą Gavėną,
prašydami paaiškinti, kodėl Bal ta ru -
sijos opozicijos atstovai Tatjana No -
vikova ir Mikalaj Ulasevič tris mėne-
sius buvo įtraukti į nepageidaujamų
Lietuvoje asmenų sąrašą ir nuo pra-
ėjusių metų rugsėjo iki gruodžio
buvo neįleidžiami į Lietuvą, o tokio
sprendimo motyvai įslaptinti. 

Žinomi Baltarusijos  pilietinių
ju dėjimų atstovai buvo sustabdyti
pasienyje, kai vyko į Vilnių dalyvau-
ti Seime surengtoje konferencijoje
bran duolinės energetikos klausi-
mais. Pasak L. Balsio, T. Novikova ir
M. Ulasevič ketino pateikti informa-
ciją apie Baltarusijos režimo planus

statyti atominę elektrinę ir vykdo-
mus darbus. Minėti opozicijos atsto-
vai taip pat pasisako ir prieš atomi -
nių elektrinių statybą Rusijos Ka -
liningrado srityje bei Visagine, Lie -
tuvoje. 

Va r š u v a / V i l n i u s
(Ber  nardi nai.lt) – Lie tu -
voje 2013 m. paskelbus 1863-
iųjų sukilimo prieš carinę
priespaudą me tais, 150-o -
sioms šio isto rinio įvy kio
me tinėms skirti rengi niai
organizuojami ir kitose
sukili me dalyvavusiose ša -
lyse. Varšuvoje oficiali su -
ki limo da lyvių pagerbimo
šventė įvyko istorinėse
Var   šuvos Povonzki ka pi -
nėse. Čia Len kijos prezi-
dentas Bronisław Komo -
rowskį kartu su kitu 1863
m. ginkluotame pasi prie -
šini me dalyvavusių šalių
Lie tuvos, Ukrainos ir Bal -
ta rusijos am basado riais,
Var   šuvoje, už degė žvakeles
ko voje už laisvę žuvusiems
tautiečiams. Lietuvos am -
 ba  sa dorė Loreta Zaka re vi -
čienė da ly vavo ir kituo se is to riniam
įvykiui skirtuose ren gi niuo se Len -
 kijos sostinėje: nuotraukų parodos
„1863. Žai dimai dėl Nepri klau somy -
bės” ati da ryme Var šuvos uni ver -
siteto bibliotekoje bei originalių do -

kumentų parodos ati daryme Len -
kijos centrinia me ar chyve.

Praėjusiais metais Lie tuvos Sei -
mas 2013 m. paskelbė 1863-iųjų sukili-
mo metais. 

Arturas Grotgeris. ,,Priesaika”. 1865.

Briuselis/Vilnius (BNS) – Eu ro -
pos Parlamento narys Leonidas
Dons kis prisijungė prie tarpparla-
mentinės grupės, kurios nariai sako
siekiantys teisingumo Rusijos ka -
lėjime 2009 m. mirusiam teisininkui
Sergej Magnitski. Jis viešai paskel-
bė, kad iš Rusijos iždo buvo pagrobta
230 mln. JAV dol. Pirmuoju Lietuvos
atstovu šioje grupėje tapęs europarla-
mentaras sakė tikįs, kad Europos
Sąjunga (ES) išdrįs į šį atvejį reaguo-
ti ne tik pasipiktinimo pa reiškimais,
bet ir paseks Jungtinių Valstijų
pavyzdžiu bei sudarys Rusijos parei-
gūnų „juodąjį sąrašą”. S. Magnitski
byla apnuogino tokią skaudžią prob-

lemą, kuriai neįmanoma likti abejin-
gam. Kalba eina apie teisininką,
kuris pasirinko kovą prieš korupciją,
atidengė siaubingus korupcijos fak-
tus ir sumokėjo už tai savo gyvybe. L.
Donskio teigimu, parlamentai kaip
„demokratijos stiprinimo ir kovos
prieš korupciją instrumentai” šiuo
atveju turi vaidinti labai svarbų
vaidmenį. Gruodį Kanadoje įsteigto-
je grupėje dabar yra šešiolika politi-
kų iš dvylikos pasaulio šalių: Ka na -
dos, Ispanijos, Estijos, Didžiosios Bri -
tanijos, Vo kietijos, Švedijos, Italijos,
Nor  vegijos, Nyderlandų, Latvijos, Ai -
rijos ir Lietuvos.

Talinas (BNS) – Estija visuomet
norėjo gerų santykių su Rusija ir
dabar ji yra pasirengusi kompeten-
tingam dialogui, nurodė sausio 24 d.
Estijos prezidentas Toomas Hendrik
Ilves. ,,Mes esame pasirengę atviram,
kompetentingam ir nuolatiniam dia-
logui visomis temomis, susijusiomis
ir su dvišaliu Estijos ir Rusijos ben-

dradarbiavimu, ir NATO bei ES san-
tykiais su Rusija”, – sakė T. H. Ilves.
Priimdamas įgaliojamąjį raštą iš
naujojo Estijos ambasadoriaus Ru -
sijoje Juri Luiko, Rusijos prezidentas
Vladimir Putin pasakė, kad Rusija
pasirengusi konstruktyviems santy-
kiams su Estija.

JAV demokratai pateikė įstatymą dėl 
ginklų uždraudimo

Washington, DC (ELTA) – Pra -
ėjus pusantro mėnesio po žudynių
Newtown mokykloje, JAV de mo -
kratai pateikė Kongresui įstatymą
dėl pusiau automatinių ginklų už -
drau dimo, praneša agentūra AFP.
Įstatymo projektą sausio 24 d. prista-
tė senatorė Dianne Feinstein. Nau -
jasis įstatymas numato daugiau kaip

150 įvairių, daugiausiai pusiau auto-
matinių ginklų gamybos, importo ir
pardavimų draudimą. Be to, planuo-
jama uždrausti dėtuves su daugiau
kaip dešimt šovinių. Remiantis pro-
jektu, privatiems asmenims skirti
šau namieji ginklai ateityje negalės
taip labai panašėti į karinius.

JAV Kongresas atsisakė nustatyti skolos lubas

Washington, DC (BNS) – JAV
Atstovų rūmai sausio 23 d. balsavimu
pristabdė įstatymo, kuris reikalauja,
kad parlamentas pritartų vyriausy-
bės skolinimosi limitui, priėmimą,
pranešė agentūra „Associated Press”.
Už respublikonų pasiūlytą pla  ną bal-
savo 285, prieš – 144 nariai. Skolos

lubų įvedimas buvo atidėtas iki 2013
m. gegužės 19 d. Atšaukta skolinimosi
riba leis JAV vyriausybei per arti-
miausius mėnesius išvengti atvejo,
kai valstybės skolos dydis pasieks
anksčiau nustatytą lygį – 16,4 trln.
JAV dol.

Kaunas (BNS) – Sausio 25 d.
Kauno ir Rygos miestų savivaldybės
pasirašė ketinimų protokolą dėl ben-
dradarbiavimo plėtojimo: tikimasi
pradėti keistis naudinga patirtimi
tarp savivaldybių. Kauno miesto
mero A. Kupčinsko teigimu, taip pat
planuojama ilgainiui perkelti ben-
dradarbiavimą ir į kasdienį miesto
gyvenimą. Miestų vadovų pasirašy-
tame dokumente įtvirtintas susitari-

mas plėtoti bendradarbiavimą, daug
dėmesio skirti kultūros, švietimo,
sporto, turizmo, miesto plėtros ir sa -
vivaldybės administracijos klausi-
mams. Taip pat planuojamas jauni-
mo bendradarbiavimas ir mainai
kul tūrinių konkursų organizavimo
srityje, keitimasis patirtimi sporto ir
turizmo infrastruktūros plėtroje,
vers lui palankios aplinkos skatini-
mas.

Tatjana Novikova.                      ELTA nuotr.



DR. PETRAS V. kISIELIuS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VIDAS J. nEmICkAS, mD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDmunDAS VIŽInAS, mD, SC
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, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAmOnA C. mARSh, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJuS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VyTEnIS GRyBAuSkAS, mD
SuSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SuREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIuS kuDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRunSkIS, mD
TERRI DALLAS-PRunSkIS, mD

AnDREw J. yu, mD
ShInGO yAnO, mD

ChADI yAACOuB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mchenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JuCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441
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PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

Pigiausi skrydžiai Finnair ir kitomis linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į 

LIETuVĄ

Prašau pasiteiraukite apie mūsų 2012 m. brošiūrą 
kelionėms į Lietuvą ir Pabaltijį. 

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

1-800-778-9847
www.vytistours.com

info@vytistours.com
40-24235th St., Douglaston, NY 11363

Sužinoti kainas ir padaryti rezervaciją galite per 

www.vytistours.com

Siuntinėjame info apie specialias nuolaidas,

Praneškite savo e-adresą

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

SIŪLO DARBĄ

SIŪLOmE DARBuS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOkATAI

.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

“BAkE FOR mE” kAVInĖS
kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w. S ky T R I P. n E T
info@skytrip.net

JOhn GALT GROuP
invites flatbed owner opera-
tors in our strong-build pro-
fessional team. We don’t have
company trucks so we focus
on owner operators. Fuel
cards, trailers for rent. 

For more info call John 
317-654-6529.



EuGEnE C. DECkER, DDS, PC
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. LInA POŠkuS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AuŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmunĖ mACIJAuSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAuSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas
• TMJ/TMD gydymas
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SIŪLO 

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

10200 S.
Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. mIkunAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

Investuojate ne daugiau kaip 
65–70 proc. visos turto vertės 

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų. 

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

ĮVAIRŪS

www.draugas.org

Sudoku Nr. 59 atsakymai

,,Draugo” sudoku Nr. 58 teisingai išsprendė 
ir mums atsakymus atsiuntė: 

Ona Rušėnienė, Palos Hills, IL
Birutė Kasperavičienė, St. Petersburg, FL
Martin Taoras, Findlay, OH

Labai džiaugiamės, kad sudoku gal vosūkiai tapo mėgstama ,,Draugo”
skai tytojų laisvalaikio pramoga. Primename, kad sudoku atsakymus mums
galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el.
paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

MitYbininKĖ

DR. VILIJA R. KERELYTė
6420 West 127th St. Suite 106

Palos Heights, IL 60463
708-239-0909; 

nutritionow6420@att.net
Valandos: 

pirm.–ketv. 10 val. r. – 4 val. p. p.

• Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu bet kurioje valsti-
joje. 

Tel. 708-623-4509

• 56 metų moteris, turinti didelę patirtį
pagyvenusių žmonių slaugos darbe,
ieško darbo su gyvenimu bet kurioje
valstijoje. Turi dokumentus, vairuoja. 

Tel. 708-248-0891

• Moteris gali pakeisti savaitgaliais nuo
penktadienio vakaro iki sekmadienio
vakaro. Vairuoja, buitinė anglų kalba,
patirtis. Tel. 630-759-0510

• Moteris ieško vyresnio amžiaus žmo-
nių priežiūros darbo. Patirtis, geros
rekomendacijos. Nevairuoja. 

Tel. 773-759-8677

Skelbimų 
skyriaus tel. 

1-773-585-9500

SIŪLO DARBĄ

Ieškome vedusios poros, kuri gyven-
tų ir pri žiūrėtų Ateitininkų namus,
Le mont IL. Turėti rekomendaciją ir le -
galų statusą. 

Tel. 630-257-8087

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest hwy.
Palos hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

630-804-9093 • dobilasfunerals.com
Visos laidotuvių paslaugos; Kūno/Pelenų pervežimas į Lietuvą.

Čikagos mieste ir jos apylinkėse
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GINTAUTAS TAMULAITIS

Šių metų sausio 18 d. vakare į
Prie kulės I. Simonaitytės vidu-
rinę mokyklą sugužėjo didžiu-

lis – per 1,300 – žygeivių būrys iš visų
Lie tuvos kampelių dalyvauti nakti -
nia  me pėsčiųjų žygyje „Klaipėdos
sukili mo dalyvių keliais”, taip prisi-
menant Lietuvos istoriją – Klaipėdos
krašto atvadavimo 90-metį. Žygeivių
gretas sudarė šaulių, geležinkeliečių,
policijos, skautų, savanorių, savano-
rių kū rėjų, visuomeninių organizaci-
jų bei kitos komandos.

Dauguma dalyvių atvyko jau su
savo komandomis, iš anksto užsire-
gistravę. Atvykus individualiai, rei-
kėjo suburti savo komandą. Mano ko -
manda bu vo skubiai surinkta iš as -
me nų, kurie taip pat atvyko vieni.
Ko manda, pavadinta „Vėjas”, susidė-
jo iš 5 asmenų: vadovo LŠS KVDŠ 2-
osios rinktinės šaulio Gintauto Ta -
mu laičio ir narių: LŠS KAVDŠ 2-
osios rinktinės šaulio Liutauro
Trum pulio, Mykolo Romerio univer-
siteto IV kur so studentės Redos Ba -
jarčiūtės, alpinisto Audriaus Bloškio
ir UAB „M-1” vyr. buhalterio Dai -
niaus Petrausko. Skubiai užsiregist-
ravome, gavome žemėlapį, kortelę
atžymoms punktuose ir 8:42 val. v. iš -
žygiavome. 

Nedidelis šaltukas nė vieno ko -
man dos dalyvio neišgąsdino, svarbu,
kad visi buvo geros nuotaikos ir pa ki -
liai nusiteikę žygiavo nustatytu ke -

liu. Pro I. Simonaitytės paminklą pa -
sukome į dešinę, prie netoliese esan -
čio paminklo senosios Priekulės baž -
nyčiai atminti. Nukeliavę 2.4 kilo -
met ro, kairėje pusėje sustojome prie
atmintinos vietos. Tai NKVD nužu -
dytų pokario partizanų kūnų slapto
laidojimo vieta. Čia nusilenkėme
Tau tos Didvyriams ir tylos minute
pagerbėme jų atminimą. Po 4.5 kilo-
metrų atkarpos – jau ir pirmas kont-
rolės postas, kur visiems žygeiviams
buvo atžymėtos kontrolinės kortelės.

Žygio metu komandos dalyviai
pa sakojo ne tik savo gyvenimo istori-
jas, bet prisiminė ir Klaipėdos krašto
atvadavimo sukilimą, jo reikšmę,
Lie tuvos vystymąsi jai tapus jūrine
valstybe. Jau 13.8 kilometre pasiekė -
me antrąjį žygio kontrolės postą. Jis
įsi kūrė šalia esančio akmeninio Klai -
pėdos miesto teritorijos ribų žyme -
nio, simbolizuojančio istorinį valsty-
bės sienos kontrolės postą. Čia kont-
rolės punktas buvo įrengtas su vals-
tybinių sienų ribų žymėjimų stul-
pais, šalia pastatyta posto būdelė. Vo -
kiečių uniformomis dėvintys kon -
trolieriai visų žygeivių kortelėse su
istoriniais pašto ženklų antspaudais
atžymėjo apie „sienos kirtimą”. Už
ke lių šimtų kilometrų mus pasitiko
Klaipėdos krašto šauliai su kareiviš-
ka koše ir karšta arbata.

Truputį atsipūtėme ir patraukė -
me pirmyn miško keliu, kur tolumo-
je jau švietė Klaipėdos miesto žibu-
riai. 17.8 kilometre stovi paminklas

Klaipėdos krašto išvadavimui atminti – naktinis žygis

Dar vienas žingsnis pirmyn
Atkelta iš 5 psl.

dentams uždirbs ne tik 3 mokslo kre -
di tus, bet suteiks galimybę praplėsti
sa vo akiratį, susipažinti su naujo
krašto kul tūra ir sugrįžus ta patirti-
mi pasi da linti su kitais.

Belieka tik pasidžiaugti, kad pra -
dė ta veikla įgauna pagreitį, o su ra šy -
ti popieriuje planai tampa realybe, o
taip pat, kad kuriami nauji projektai.
Vis plačiau ir plačiau atveriamos du -
rys pažini mui, mokslui ir draugystei
tarp Alytaus ir Rochester miestų.

Tačiau noriu pabrėžti, jog be
darbš čių žmonių, be jų atsidavimo,
be nuo širdumo ir meilės Lietuvos

var das neskambėtų vis garsiau ir
gar siau  sve timoje žemėje. Ačiū Aly -
tus-Rochester komiteto nariams ir
visai Rochester lietuvių bendruo -
menei, kuri visada džiaugia si kiek -
vienu bet kokios vie tinės lie tuvių
organizacijos rengi niu, aktyviai da -
ly vaudama ir palai ky da ma lietuviš -
ką veiklą.

Regina Juodeikienė – Rochester
lietuvių draugijos komiteto pir mi -
ninkė, E. Gervicko lit. mokyklos moky-
toja, Rochester lietuvių organizacijos
,,Baltų vaikai” narė.

Roma Česonienė, SUNY Gene seo prorektorės padėjėja Becky Lewis, SUNY Geneseo
prorektorė Carol Long ir LR garbės konsulas Rochester, NY, R. Česonis. 

Erin Marozas nuotr.

pran cūzų kariams belaisviams at -
minti. Čia taip pat nusilenkėme ir pa -
gerbė me belaisvių atminimą tylos
minute. Keliaudami miesto Perkėlos,
Minijos gatvėmis, šalia Smiltynės
perkėlos pasukome į Taikos pr. 54, į
Lengvo sios atletikos maniežą. Čia
mūsų komanda ir baigė žygį. Buvo
jau sausio 19 d. 2 val. 48 min. ryto. 

Visi komandos nariai sėkmingai
įveikė 25 kilometrų kelią per 5 val. 45
min. Nors jautėsi nuovargis ir skau-
dėjo kojų nuospaudas, visa komanda
švytėjo pergalingu džiaugsmu. Žygio
organizatoriai visus pasveikino su
įveiktu ke liu. Visiems žygeiviams bu -
vo įteikti diplomai bei atminimo
ženk lai. 

Ko manda „Vėjas”, aptarusi toles-
nius žygių planus, nusprendė toliau
žygiuoti mūsų senolių, Lietuvos par-
tizanų ir sukilėlių laisvės kovų ke -
liais. Ir taip nenustoti my lėti ir bran-
ginti Lietuvos Laisvės ko vų istorijos
bei priminti pasauliui apie drąsią ir
stiprią mūsų Lietuvos valstybę.

Daugiau informacijos apie žy -
gius ir sąlygas juose dalyvauti  gausi-
te, jei kreipsitės į Lietuvos šaulių są -
jungos išeivijoje spaudos ir ryšių at -
stovą tel. 708-945-1541. 

Gintautas Tamulaitis – Lietuvos
šaulių sąjungos Kauno apskrities Vy -
tauto Didžiojo 2-osios rinktinės šau-
lys.

Antrajame kontrolės punkte pasitiko vokiečių uniformomis dėvintys kontrolieriai.

Komandos ,,Vėjas” nariai su naktinio žygio baigimo pažymėjimais.
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PETkuS & SOn
FunERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 
CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEn PARk, 2929 W. 87 ST.

TInLEy PARk, 16600 S. OAK PARK AVE.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
Dr. ANTANAS LIPSKIS

Mirė 2013 m. sausio 22 d. Bloomingdale, IL, sulaukęs 95 metų.
Gimė 1917 m. kovo 24 d. Čekų kaime, netoli Viekšnių, Žemai-

tijoje. Lietuvoje pradėtas medicines studijas baigė 1947 m. Rup re -
chtKarls universitete, Heidelberg (Vokietija), tame pačiame
univer sitete įgijo medicinos daktaro laipsnį iš patologijos moks -
lų.  1949 m. persikėlė į JAV, vertėsi privačia medicinos praktika,
rašė  eiles, tapė, sukūrė keliolika skulptūrų. Išleido penkias poe -
zijos kny gas bei išsamų tapybos ir poezijos meno albumą.

Nuliūdę liko: žmona Aldona, velionio sūnus dr. Donaldas su
žmona Barbara ir jų vaikai Joseph, Abigail, Daniel ir Stephen;
sūnus dr. Edmundas su žmona dr. Lynn ir jų vaikai: Laura,
Kristina ir Dana; podukra Irena Beinoris; svainė Irena Rašienė ir
jos sūnūs Vitas bei Tomas su žmona Brigita ir jų dukros Sofia ir
Alisa; svainis dr. Leonidas Ragas su žmona Praurime ir jų vaikai:
Paulius su žmona Rasa ir jų vaikai Andrius ir Daiva bei Laura
Valavičienė su vyru Albertu, jų dukros Alexa ir Krista.

Liūdi giminės ir draugai Amerikoje ir Lietuvoje.
A. a. dr. A. Lipskis priklausė Amerikos ir Amerikos lietuvių

gydytojų sąjungoms, korporacijai ,,Gaja” ir JAV Lietuvių rašyto-
jų draugijai.

2006 m. Čikagoje A. Lipskiui įteikta JAV Lietuvių rašytojų
drau gijos literatūrinė premija.

Atsisveikinimas su a. a. A. Lipskiu vyks penktadienį, sausio
25 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v.  Petkaus laidojimo namuose, Le -
mont, IL. 

Laidotuvės – šeštadienį, sausio 26 d. Iš Petkaus laidojimo
namų 10:30 val. r.  velionis bus išlydėtas į Palaimintojo Jurgio Ma -
 tulaičio misiją, kur 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mi -
šių a. a. Antanas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinė se  šalia pir-
mos žmonos a. a. Alinos.

Vietoje gėlių prašome aukoti Draugo fondui.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-

vauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.pet-
kusfuneralhomes.com

Mielo giminaičio

A † A
inž. JUOZO NOREIKOS

netekus, gilią užuojautą reiškiame žmonai DANAI,
dukrai dr.  ALMAI su šeima ir sūnui dr. VIDUI.

Su Jumis liūdime.

Eugenija Treimanienė
Nijolė Kentienė

Aldona Grinienė
Rima Gudaitienė su šeimomis

A † A
ZINAIDAI KATILIŠKIENEI

NAGYTEI

mirus, mieliems draugams – DALIAI ir LIUDUI
ŠLENIAMS reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdi-
me.

Danutė Černiūtė Gylienė
Marytė Černiūtė

A † A
JANINA PILECKAS VILKELYTĖ

Mirė 2013 m. sausio 23 d., sulaukusi 93 metų.
Gyveno Brighton Park.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje gyveno nuo 1951 m.
Nuliūdę liko: sūnūs Jonas Platakis ir Algirdas Pileckas, anū -

kai Philip ir Aura Platakis, giminės Lietuvoje.
A. a. Janina buvo JAV LB narė, priklausė Lietuvos Dukterų

drau gijai, Šaulių organizacijai, lietuvių Namų savininkų asocia -
cijai.

Velionė buvo pašarvota penktadienį, sausio 25 d. nuo 2 val. p.
p. iki 8 val. v. Alliance laidojimo namuose, (Gaidas-Daimid FD,
Gerald F. Daimid Di rec tor).

Laidotuvės šeštadienį, sausio 26  d. Iš laidojimo namų 9 val.
ry to a. a. Janina bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Pra sidėjimo bažnyčią, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv.
Mi šios už jos sielą. 

Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę artimieji
Informacija tel. 773-523-0440

A †A 
VYTAUTAS PETRAS BINDOKAS

Miela DANUTE, esame nuliūdinti žinios dėl Jūsų
vy  ro netekties. 

Per pastaruosius metus Jūsų šeima iš gy veno ke -
letą itin skaudžių praradimų, todėl, reikšdami nuo -
širdžią užuojautą, kartu norime Jums, Jūsų šeimai
ir arti mie siems palinkėti stiprybės, vilties ir tikėji-
mo.

,,Draugo” redakcija ir administracija

Iškiliam dailininkui, menininkui, poetui, neuž -
mirš tamam ilgametės draugystės bičiuliui 

A † A
Dr. ANTANUI LIPSKIUI

išėjus amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą  žmonai
ALDONAI, sūnums dr. DONALDUI ir dr. EDMUNDUI
su šeimomis, podukrai IRENAI bei visiems arti mie -
siems.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią
netekties valandą. Liūdime kartu su Jumis.

Eglė ir Vytautas Dudėnai
Vanda Majauskienė

Roma ir Jonas Mildažiai

Žibutė Zaparackas, MD, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad mus skaitote ir dos-
niai remiate.
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ČIKAGOJe 
IR

APYLINKėSe

Pagrindinis kalbėtojas Dereck Hogan
JAV Valstybės departamento
Šiaurės Europos ir Baltijos reikalų biuro direktorius

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas

Sekmadienį, vasario 10 d., 1 val. p. p.
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont Ave., Chicago

Meninę programą atliks Lietuvių  operos choras,
vadovaujamas muz. Jūratės Grabliauskienės

Visus maloniai kviečia dalyvauti 

Amerikos Lietuvių Taryba ir ją sudarančios organizacijos

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAI

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

�  A†A Vytautas Petras Bindokas iške-
liavo pas Viešpatį 2013 m. sausio 25 d.
Netektį skaudžiai išgyvena žmona Da nu -
 tė Bindokienė (buvusi ilgametė ,,Drau  go”
vyr. redaktorė), sūnūs, anūkai ir proanū-
kas. Lai do tuvėmis rūpinasi D. Petkus.
Apie jas bus pranešta vėliau.

� Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) sausio 27 d.
10 val. r. šv. Mišias atnašaus  kun. Ge -
diminas Keršys. Po pamaldų parapijos
salėje vyks JAV LB Brighton Park apy -
linkės narių metinis susirinkimas, kuria -
me bus skaitomas metinis pranešimas,
pateiktos metinės ataskaitos, vyks dis -
ku   sijos. Bus renkami LB solidarumo
mo kesčiai. Po susirinkimo – vaišės. Ma -
 lo niai kviečiame visus atvykti.

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, sausio 30 d.,
1 val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte
skaityklą, kur matysite dokumentinių
filmų rinkin, skirtą 1991 m. kruvinajam
sausiui prisiminti. 

� JAV LB Marquette Park apylinkės
ruo  šiamas Vasario 16-osios minėjimas
vyks vasario 17 d., sekmadienį. 11 val.
r. šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Gimi -
mo parapijos bažnyčioje. Po šv. Mišių
prog rama bus tęsiama parapijos salėje.
Paskaitą skaitys kun. Gediminas Keršys,
meninę programą atliks Algirdas Motuza
su Loreta Janulevičiūtė. Po programos –
pietūs. Maloniai kviečiame visus daly-
vauti. 

� JAV LB Lemont apylinkė vasario 17
d., sekmadienį, 1 val. p. p.  kviečia į Va -
sario 16-osios minėjimą, kuris vyks PLC
Lietuvių fon do salėje. Išgirsime Le mont
miestelio mero ir Cook County va dovų
pasisakymus, dalyvaus LR ge ne ralinis
konsulas Čikagoje Marijus Gu dy nas.
Bus meninė programa, pasi vai šin si me
sal dumy nais, pa bendrausime. Kvie čia -
me gausiai dalyvauti.

IŠ ARTI IR TOLI...

� Lietuvos Respublikos ambasada ir
JAV LB Washington, DC apylinkė sausio
31 d. 7 val. v. kviečia į smuikininkės Or -
li nytės ir pianisto Rimanto Vingro kon -
certą, kuriame bus atliekami G. Handel,
F. Schubert and H. Wieniawski kūriniai.
Koncertas vyks LR ambasadoje ad re su:
2600 16th St. NW, Washington, DC. 

� Visus maloniai kviečiame į Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 95-ųjų me -
tinių šventę, kuri įvyks kovo 10 d.,  sek -
ma dienį,  2 val. p. p. Baltimore lietu vių
na mų didžiojoje salėje. Pagrindinė pra-
nešėja – JAV LB Krašto valdybos pir -
mininkė Sigita Šim ku vienė-Rosen. 8:30
val. r. šv. Mišios Šv. Alfonso bažnyčioje.
Po Mišių – šven tės tęsinys Lie tuvių na -
muose: 10 val. r. seminaras ,,Da bar ti -
niai JAV LB tikslai”; 2 val. p. p. – šven -
tinis pranešimas. Me ni nę prog ramą at -
liks tautinių šokių gru pė „Ma lūnas” ir
folklorinis duetas – Ri mas Poli kaitis ir
Rūta Pakštas Cole. Lie tuviško maisto
ga   lėsite paskanauti nuo 12 val p. p.
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Valdžios apdrausta iki $250,000

Meno ansamblis ,,Dainava” ruošiasi koncertinei kelionei. Vasario 22–24 dienomis Wash -
ington, DC vyks koncertai Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti.

,,Dainavos” archyvo nuotr.

Atsidėkodami už kalėdinius atvirukus „Draugo” leidybai pa remti po 100
dol. paaukojo: Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija,  Chicago, IL; Vytautas M.
Kolis, Palos Hills, IL. 50 dol. Romualdas  Veitas, Milton, MA; Alexander R. Domans kis,
Western Springs, IL; Joana Druk teinis, Omaha, NE; Angela K. Lawler, Chicago, IL;
Jonas Rejeris, Oak Lawn, IL; Dalia J. Trakis, Palos Hills, IL; Marvin Katilius-Boydstun,
Le mont, IL; Liudas K. Šlenys, Le mont, IL; Peter V. Sirusas, Garrison, NY. 

nuoširdžiai dėkojame už Jūsų nuoširdžią paramą.

Lietuvos Našlaičių Globos
komitetui 2013 m. sausio mėn. auko-
jo: $2,100 – Nancy Snyder/Maksimi -
nas Karaška, Fredericksburg, VA.
$2,000 – The Oak Tree Philanthropic
Foundation / steigėjai dr. Algirdas ir
dr. Genevieve Maciūnai, Chula Vista,
CA. $1,500 – Rima ir John Bacans -
kas, Hillsboro Beach, FL. $1,200 –
Ne mira Šumskienė, Chicago, IL.
$600 – Gražina ir Edmund  Varnelis,
Benton Harbor, MI. $400 – Ruth ir
John Juodikis, Palos Hills, IL. $300 –
a. a. Feluna  Stanonis  O’Neill at mi -
nimui atsiuntė Marie D. O’Neill,
Philadelphia, PA; Algimantas Svilas
(Metavanle Corp), Norfolk, MA; Vy -
tautas Šarka, Cashiers, NC. $150 –
Regina ir Richard Slepetys, Brick,
NJ; Teresė ir Algimantas Gečiai,
Huntingdon Valley, PA; Joseph Kaz -
lauskas, Chicago, IL. $50 – a. a. Jono
Mikalausko atminimui, aukoja Ste -
fanija ir Vladas Vasikauskai, St. Pe -
tersburg,  FL. Lietuvos Našlaičių
Glo bos komitetas iš visos širdies
taria visiems globėjams ir aukoto-
jams nuo širdų ačiū už Jūsų gerumą.
Jūs savo aukomis padedate tiems,
kurie turi mažiausias galimybes sau
kuo nors padėti. Lenkiame galvą ir

vėl tariame ačiū! Lietuvos Naš lai -
čių Globos komitetas (Lithuanian
Orphan  Care), Fed Tax ID #35-
412419, 2711 W. 71st St., Chicago,
IL 60629, tel. 773-476-2655

,,Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje.  Aukojo: Eufe -
mi ja E. Steponis 100 dol. a. a. Jono
Gudėno atm.; Aldona Dulaitis 100
dol. a. a. savo vyro Daveto Dulaičio 3
metų mirties at  minimui; Ona Rušė -
nienė 25 dol.; Jonas Treška 30 dol.;
Vaikų metinei paramai: Liudas Kirš -
teinas 1,440 dol., Algirdas ir Aušra
Sau liai 360 dol. Labai ačiū. ,,Sau lu -
tė” (,,Sun light Orphan Aid”), 414
Freehauf  St., Lemont, IL 60439,
tel. (630)-243-6435, tinklalapis:
www.sunlightorphanaid.org

A. a. Viliaus Hoffmano atmini-
mą  pagerbiant Liucija Hoffmanienė
įtei kė ,,Saulutei” 165 dol., kuriuos
su au kojo D. Čarauskų šeima, A. B.
La niaus  kai, A. J. Švedai, J. Kerelienė
ir L. Hoffmanienė. ,,Saulutė” dėkoja
už aukas ir reiškia nuoširdžią užuo-
jautą a. a. Viliaus Hoffmano šeimai
bei ar ti  miesiems.

Vasario 22 d. Čikagos Lietuvių me no ansamblio ,,Dainava” koncertas Lietu -
vos val stybės atkūrimo dienai paminėti vyks Mandarin Oriental viešbutyje (1330
Ma ryland Ave., SW, Washington, DC). Koncerto pradžia 7 val. v. 

Vasario 23 d., šeštadienį, 7 val. v. meno an sam  blis ,,Dainava” koncertuos
Lat vių namuose (402 Hurley Ave., Rockville, MD). 

Šv. Valentino, vasario 14 d., vakarą, sužadėtiniai ir sutuoktiniai kvie čiami dalyvau-
ti Palaimintojo J. Matulai čio misijos šv. Mišiose ir apeigose, ku riose patvirtins savo vedy-
binę priesaiką, pasidalins įspūdžiais ir pabendraus prie vaišių stalo. Mišios prasideda 7
val. v. Šeimos kviečiamos su vai kais.  Ren giniui vadovauja Tomas Mackevi čius.


