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Pasaulio taikos problema yra vidinė, o ne išorinė problema. – E. Keyserling
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Dovana gimtinei – 7 psl.

Sočis skaičiuoja valandas iki 
žaidynių atidarymo – 12 psl. 

Gerai padirbėjus, sniego luitas
gali tapti įmantriausia skulp-
tūra. Tai jau 24 kartą įrodė

Colorado valstijoje Breckenridge vy-
kęs sniego skulptūrų čempionatas.
Įspūdžiais dalijosi ir savo kūrinį pri-
statė skulptorių komanda iš Lietu-
vos, šį kartą, tiesa, likusi be apdova-
nojimų. Geriausia vasario 2 d. pasi-
baigusiame čempionate buvo pripa-
žinta šeimininkų – Breckenridge ko-
mandos skulptūra, dar vieni ameri-
kiečiai – iš Wisconsino valstijos lai-
mėjo bronzą, vokiečiai – sidabrą.

Kęstutis Lanauskas, Mindaugas
Jūrėnas, Artūras Burneika ir To-
mas Petreikis šiemet pasiryžo 20 tonų svorio, beveik keturių metrų aukščio sniego kubą paversti mišku. Pa-
siūlę ekologinę temą „Kažkada čia stovėjo miškas...”, kūrėjai siekė atkreipti dėmesį į masiškai nykstančių
miškų problemą. Kitų komandų darbuose buvo galima atpažinti muzikos, filmų, legendų siužetus, saulės
ir mėnulio tematiką, be dėmesio neliko ir Sočio žiemos olimpinės žaidynės. – 7 psl.

Vasario 5 dieną Vilniaus arkikatedra bazi-
lika minėjo 25 metų atšventinimo sukak-
tį. Ilgiau nei 500 metų kaip maldos namai

veikusi šventovė 1949 m. sovietų valdžios buvo už-
daryta, o grąžinta tikintiesiems tik 1988 m. rudenį
ir po trumpos rekonstrukcijos 1989 m. vasario 5
d. buvo iškilmingai atšventinta. Nuo tada viena
svarbiausių Lietuvos šventovių buria tikinčiuo-
sius bendrai maldai.

Katedros grąžinimo tikintiesiems ir atšventinimo
jubiliejus paminėtas bendra malda, iškilmingomis šv.
Mišiomis bei sakralinės muzikos koncertu.

Prieš iškilmingas šv. Mišias, ansamblis „Schola Gre-
goriana Vilnensis” (vadovas Dainius Juozėnas) giedo-
jo Vakarinę liturginę valandą. Tradicinė grigališkoji

psalmodija skambėjo lietuviškai, ragindama visą ti-
kinčiųjų bendruomenę jungtis į bendrą Bažnyčios va-
karo maldą.

6 val. v. vyko iškilmingos šv. Mišios dalyvaujant vi-
siems Katedros chorams, kurias aukojo Vilniaus ar-
kivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. – 3 psl.

Vilniaus arkikatedra mini atšventinimo sukaktį 

Šv. Kazimiero relikvijų sugrąžinimas į Vilniaus katedrą,
priekyje – kardinolas V. Sladkevičius, viduryje – arkivys-
kupas J. Steponavičius. 1989 m. kovo 4 d.



jai – diskusijos nebus pačios lengviausios”, – sakė A.
Krupavičius. 

Politikos mokslų žinovai įžvelgia bent kelis iš-
šūkius siekiant suderinti Prezidento pareigas su kan-
didato statusu. Visų pirma tai yra politinės kampa-
nijos vykdymas. 

,,Kandidatai, kurie užima postą ir nori būti
perrinkti antrajai kadencijai, dažnai, ne tik Lietuvoje,
yra labai detaliai vertinami, ar jie nesinaudoja savo
tarnybine padėtimi, įgaliojimais politinei kampanijai
vykdyti”, – sakė A. Krupavičius. 

Pasak politologo, daugiausia klausimų kyla to-
dėl, kad perrenkamas politikas ,,visuomet turi dau-
giau galimybių būti viešojoje erdvėje, jis gali daug
dažniau nei kiti kandidatai kalbėtis su žiniasklaida”. 

,,Kitas dalykas, kuris yra svarbus, tai yra poli-
tinės kampanijos finansavimas, nes tai irgi yra su-
btili sritis rinkimuose. Pirmiausia perrenkamam
kandidatui daugiau dėmesio skiriama žvelgiant į tai,
kas jį remia, kas aukoja jo rinkimų kampanijai”, –
teigė A. Krupavičius. 

Taip pat, pasak politologo, Prezidentei gali būti
nelengva suformuoti rinkimų štabą. 

,,Prezidentė jau kelis kartus yra pareiškusi,
kad jai politinių partijų paramos nereikia. Kita ver-
tus, ir Prezidentūros darbuotojai negalės būti rin-
kimų štabo nariais. Rinkimų štabas turės būti for-
muojamas šalia, kaip nepriklausomas institutas ir,
matyt, tai nebus pats lengviausias  uždavinys,  nes
reikės surasti naują komandą”, – sakė A. Krupavi-
čius. 

Prezidento rinkimuose iššūkį konservatorių ir
liberalų remiamai D. Grybauskaitei pasirengę mes-
ti jos buvęs atstovas spaudai, Lietuvos žaliųjų partijos
kandidatas Linas Balsys, socialdemokratas euro-
parlamentaras Zigmantas Balčytis, liberalcentristų
ir politinio judėjimo ,,Sąjunga Taip” remiamas Vil-
niaus miesto meras Artūras Zuokas, ,,darbietis” Ar-
tūras Paulauskas ir bedarbis Alfredas Aliukevi-
čius. 

ELTA
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A. Krupavičius: nėra nugalėtojo be rinkimų

Kova dėl antrosios kadencijos Prezidentei Da-
liai Grybauskaitei bus ne tokia paprasta
kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio, teigia po-

litologas, Kauno technologijos universiteto prof. dr.
Algis Krupavičius. 

,,Nors bet kuris perrenkamas kandidatas turi
daug privilegijų prieš visus likusius ir paprastai visų
perrenkamų kandidatų reitingai yra aukštesni nei
tų, kurie bando mesti jam iššūkį, tai toli gražu ne-
reiškia, kad rinkimų rezultatai yra aiškūs ir nuga-
lėtoją turime be rinkimų”, – naujienų agentūrai
ELTA sakė A. Krupavičius. 

Politologas atkreipė dėmesį, kad dabar reitingų
požiūriu Prezidentės situacija yra blogiausia per visą
jos kadenciją. 

,,Prezidentė pagal populiarumą visuomenėje, ly-
ginant su kitais kandidatais, turi aukščiausius rei-
tingus, bet, kita vertus, perrenkamas politikas turi
atsiskaityti už tai, ką jis jau yra padaręs per savo ka-
denciją. Šiuo atveju Prezidentė turėjo penkerių
metų veiklos galimybę Prezidentės poste, ir šiuo metu
jos reitingai yra žemiausi nuo 2008 metų pabaigos,
kai ji dar tik rengėsi startuoti Prezidento rinkimų
kampanijoje 2009 metais”, – sakė A. Krupavičius. 

Politologas pažymi, kad šiuo metu kritikos Pre-
zidentei įvairiais jos veiklos aspektais viešojoje
erdvėje yra daug daugiau nei bet kada anksčiau.
,,Rin kimų kampanijos metu, matyt, kritikos jai tik
daugės”, – sakė A. Krupavičius. 

Politologas numato ir šalies vadovei nelengvus
debatus, kuriuose dalyvauti, pasak A. Krupavičiaus,
teks ir Prezidentei.

,,Jei pažiūrėtume į gilias demokratines tradici-
jas turinčias šalis, tai, be kandidatų debatų, jokie rin-
kimai į aukščiausius politinius postus neįsivaiz-
duojami ir neįmanomi. Prezidentė turės dalyvauti de-
batuose, turės kalbėti, pirmiausia apie tai, kaip

A. Krupavičius.

PRISIMENANT VIEŠNAGĘ

Pašėlusiai bėga laikas… Atrodo tik
vakar mus supo draugiški ir mieli Či-
 kagos lietuviai, rodydami savo dė me  sį,
dalindamiesi meile ir gerumu… Ne-
pamirštami koncertai, susitikimai,
daugybė nuostabiausių pri siminimų,
kurie tebelydi mūsų šio kia dienius,
grįžus į  Lietuvą ir šiandien. Pasinau-
dodamos šiuo straips niu norime dar
kartą padėkoti Indrei ir Donatui Tijū-
nėliams, kurių dėka atvykome į  Ame-
riką, už mūsų globą ir suruoštą kon-
certą Lemonte. Apo lo nijai ir Petrui
Ste ponavičiams, gi mi niškai priglau-
dusiems mus paskuti niąją savaitę,  ir
surengusiems ne pa mirš tamą Vaidoto
Daunio, poeto, dau gybės kultūros žur-
nalų steigėjo ir redaktoriaus, visuo-
menininko, Reg num fondo įkūrėjo,
mūsų brangaus šeimos nario aštuo-
nioliktųjų mirties metinių minėjimą-

koncertą, Ame ri kos lietuvių teatrui
,,Viltis” už nuos ta  bų vakarą po minė-
jimo parapijos salėje.

Nuoširdžiai dėkojame Švč. Mer ge-
lės Marijos Gimimo parapijos kle bonui
Jauniui Kelpšui už galimybę suruošti
minėjimą būtent toje bažny čioje, ku-
rioje prieš daugelį metų lan kėsi a. a.
Vaidotas Daunys. Dar tebe re gime jos
didingus skliautus, dar te bejaučiame tą
dievišką palytėjimą, ku ris lydėjo mus
viso koncerto metu. Ačiū dr. Linui
Sidriui už pasidalintus prisiminimus,
aktoriams Apolonijai ir Petrui už jaut-
riai perskaitytą Vai dučio kūrybą.

Didžiulė staigmena buvo Rimos
Sid rienės, Teresės Kazlauskienės, Pra  -
nutės Domanskienės nupirktos ir pa-
dovanotos  sceninės suknelės, kurio mis
pasipuošusios atstovaujame Lie  tuvą
Europoje ir džiuginame sa vus žiūrovus.
Taip pat esame dėkingos Dainai Vo-
lodkaitei už ekskursiją po Čikagą bei

Danguolei Bielskienei už dovanas ir
malonų bendravimą.

Ši viešnagė mums buvo tikras at-
 radimas ir dovana. Nuoširdi globa,
rū pestis lydėjo mus kiekvieną dieną.
Buvome nustebintos lietuvybės puo se  -
lėjimu lietuviškose šeimose, čia gi mu-
sių ir užaugusių jaunuolių gražia lie-
tuviška kalba ir pozityviu mąstymu.
Visa tai tebelydi mus ir šiandien.

Sulaukėme ir Naujųjų metų. Tad
linkime visiems mūsų sutiktiems Či ka-
gos lietuviams, kad šių metų simbolis
Žaliasis Medinis arklys neštų jus tik
ten, kur gyvuoja meilė, sielos ir kūno
svei kata ir stiprybė. Visiems visiems
Die vo palaimos.

Vita-Marija, Kotryna, Elena,
Joana Daunytės ir Raimonda Daunienė

Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus 
redakcija netaiso

LAIŠKAI KREIPIMASIS

Gerbiamieji,
Kreipiuosi į Jus, dėl paskuti-

niu metu sklindančių kalbų dėl že-
mės referendumo, kurios skaldo ir
su priešina Lietuvos visuomenę. To-
dėl raginu Jus dėti visas pastangas,
kad šios kalbos būtų sustabdytos.
Šios kalbos atneš tik nuostolius,
kaip Lietuvai, taip ir jos žmonėms,
ekonomine ir socialine prasme. Šis
referendumas prieštarauja ES įsta-
tymams ir kenkia Lietuvos ūkinin-
kams ir Lietuvos ekonomikai.

Mes visi suprantame, kad šios
kalbos ir diskusijos yra naudingos
kai kurioms iniciatyvinėms gru-
pėms, tačiau ar jos naudingos Lietu -
vai, apie kurios interesus pirmiau-
sia mes visi turime galvoti?

Pagarbiai,

Jonas V. Prunskis, M.D.
Lietuvos Respublikos garbės konsulas JAV

Lietuvos Respublikos Seimo/Pasaulio Lietu-
vių Bendruomenės komisijos pirmininkas

Kas dieną ilgėja norinčių susirungti Prezidento rinkimuose sąrašas. Štai šiandien Vyriausioji rinkimų komisija patvirtino įregistravusi dar vieną kandidatę –
Kristiną Brazauskienę. Partija ,,Drąsos kelias” pranešė, kad yra linkusi kelti į Jungtines Valstijas išvykusią Neringą Venckienę. Apie kandidatų galimybes ir
apskritai ko tikėtumėmės iš kito Prezidento vis dažniau svarsto šalies politologai ir žurnalistai. Šiandien jūsų dėmesiui – du rašiniai šia tema.
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Aš noriu...
KASTYTIS BRAZIULIS

Kai renkiesi savo prezidentą, nežiūrėk į dausas
ir nefilosofuok, o tuo labiau neklausyk viso-
kiausio plauko „žinotojų” ir „išminčių”. Pa-

klausk savęs: ar viskas yra gerai? Ar esi laimingas?
Ko labai norėtum? Ką pakeistum, jei galėtum? Žinok
savo norus.

Aš noriu, kad būsimas prezidentas būtų Mano
prezidentas. Aš noriu, kad Mano prezidentas žino-
tų ir darytų viską, kad įgyvendintų mano norus.

Aš noriu apkabinti savo vaiką. Noriu apkabin-
ti ir pajusti jo esybę. Jūs net neįsivaizduojate, kaip
noriu prisiglausti. Man neužtenka su juo pakalbėti
per „Skype”, telefonu ar „Facebook”. Man neužten-
ka pamatyti jį ekrane, išgirsti jo balsą. Aš noriu jį pa-
justi. Tik tuomet mane aplanko ramybė, saugos
jausmas ir gerovė. Tik tuomet aš pasijaučiu lai-
mingas.

Aš nenoriu, kad mano vaikas gyventų kažkur už-
sienyje. Aš nenoriu, kad jis išvažiuotų, kad dėl tos
prakeiktos ir kvailos politikos būtų priverstas iš-
vykti. Aš nenoriu, kad jis kentėtų. Aš noriu, kad jis
būtų šalia, kad galėčiau pas jį bet kada nuvažiuoti,
pabūti, pakalbėti. Galų gale padėti jam, kol pats dar
galiu, o kai negalėsiu, kai nusilpsiu, tai noriu, kad
jis padėtų man ir atsikelti, ir atsigerti, ir pavalgyti,
ir dar truputį pagyventi. Aš Taip Noriu.

Aš balsuosiu už tą kandidatą, kuris padės man
susigrąžinti savo vaiką.

Aš noriu turėti darbą. Aš noriu dirbti pagal savo
specialybę, žinias ir patirtį. Nenoriu ieškoti darbo
mėnesiais, metais. Noriu jį turėti dabar. Aš noriu pra-
dėti savo verslą. Mažiuką, nedidelį ir smulkutį. Aš
noriu iš pradžių rūpintis verslu, ieškoti klientų, pa-
dėti jiems siekti tikslų. Aš nenoriu iš karto mokėti
milžiniškų mokesčių, kurie mane, mano šeimą ir
mano versliuką paverčia niekais ir iš karto ir vietoje
mus nužudo.

Aš noriu uždirbti. Aš noriu gauti atlyginimą, ku-
rio pakaktų oriam, laisvam, nepriklausomam gy-
venimui. Aš nenoriu kiekvieno mėnesio pabaigoje
skaičiuoti litų likučius, bėgti skolintis pas draugus
ar greitųjų kreditų kompanijose. Aš nenoriu bijoti
susirgti. Aš nenoriu būti priklausomas nuo banko.
Nenoriu, kad jis man vadovautų ir nurodinėtų,
kaip gyventi. Aš nenoriu finansuoti nežinomų, slap-
tų ir man visiškai nesuprantamų energetikos ob-
jektų. Aš noriu investuoti į skaidrų, viešą, žinomą
ir visiems prieinamą projektą. Aš nenoriu bran-
giausiai visoje Europos Sąjungoje mokėti už dujas,

Kastytis Braziulis.

Gydytojai neišleido 
V. Adamkaus į kelionę

Gydytojai antrą kartą neleido ka-
denciją baigusiam Prezidentui
Valdui Adamkui išvykti atosto-

gauti į Bahamas. Iki kovo pradžios jis tu-
rės tęsti gydymą.

V. Adamkus teigė, kad jo sveikata
dar nėra tokia gera, jog be medikų prie-
žiūros galėtų vykti atostogauti, praneša
lrytas.lt.

„ Aš tik ką grįžau iš ligoninės. Gydy-
tojai atstatė kraują, sulašino vaistų. Iki
kito penktadienio esu sukaustytas – tu-
rėsiu laukti rezultatų”, – sakė Prezidentas.

Šių metų sausį V. Adamkus planavo,
jog kai tik leis sveikatos būklė, 2–3 savai-
tėms jis išvyksiąs atostogauti į Karibų jū-
roje esantį salyną pas savo bičiulį Juozą
Kazicką. 

V. Adamkus spalio mėnesį buvo sku-
biai paguldytas į Vilniaus universiteto li-
goninės Santariškių klinikas. Mėnesio
pabaigoje jam buvo atlikta nedidelė ope-
racija, įtariant inkstų pakitimus. Pernai
pavasarį jis inkstų pakitimus gydėsi JAV.

Delfi info

Po šv. Mišių vyko sakralios šiuolaikinės muzikos
koncertas, kuriame skambėjo nauji trijų Lietuvos kom-
pozitorių kūriniai. Atliktos penkios Gintaro Samsono Mi-
šių „Missa Pro Annis Sescentis Archicathedrae Basili-
cae Kaunensis” dalys, Vidmanto Bartulio „Credo” ir Al-
girdo Martinaičio „Obalsis Žemaičių krikšto 600 metų
jubiliejui”.

Kūriniai, atlikti šiame koncerte, sukurti 2013 m. mi-
nint išskirtines Lietuvos Katalikų Bažnyčios jubiliejines
progas ir šventes.

Simboliška, kad nauji sakraliosios muzikos darbai,
iki tol tik po kartą skambėję įvairiose Lietuvos švento-
vėse, atkeliauja į pagrindinę Lietuvos bažnyčią, api-
bendrinant praėjusius metus, prisimenant svarbias su-
kaktis bei istoriją, ant kurios pamato išaugo krikščio-
niška Bažnyčia Lietuvoje.

Koncerte dalyvavo: Laima Česlauskaitė (sopranas),
Laura Zigmantaitė (mecosopranas), Jūratė Bundzaitė
(vargonai), kamerinis choras „Aidija” ir Nacionalinės
M. K. Čiurlionio menų mokyklos choras (vadovas Ro-
mualdas Gražinis), Lietuvos kamerinis orkestras (va-
dovas Sergejus Krylovas), dirigentas Romualdas Gra-
žinis. Koncertą vedė profesorius Jonas Vytautas Bruveris.

1989 metų vasario 5 dieną Vilniaus katedrą iškil-
mingai atšventino vyskupas Julijonas Steponavičius. Po
dviejų dienų J. Steponavičius popiežiaus Jono Pauliaus
II buvo pakeltas arkivyskupu ir paskirtas Vilniaus ar-
kivyskupijos ordinaru.

Arkivyskupas J. Steponavičius mirė Vilniuje 1991 m.
birželio 18 dieną, eidamas 80 metus.

ELTA

elektrą, šildymą.
Aš noriu, kad darbdavys su manimi atsiskaity-

tų sąžiningai ir teisingai, kad jis sumokėtų už mano
dirbtus viršvalandžius, už mano dirbtas šventines va-
landas. Aš noriu sąžiningai uždirbti savo atlyginimą.
Aš noriu gauti jį tolygų mano žinioms ir patirčiai, ir
įdėtam darbui. Aš nenoriu, kad man mokėtų už gra-
žias akis. Aš nenoriu, kad man dovanotų. Aš nenoriu
vogti. Aš nenoriu gauti kompensacijų. Aš noriu pats
uždirbti ir už savo darbą gauti tiek, kiek man pri-
klauso. Dabar pas mus tokia situacija – kas dau-
giausiai ir ilgiausiai dirba, tas mažiausiai uždirba.

Aš balsuosiu už tą kandidatą, kuris neskurdins
manęs, kuris leis man dirbti pagal savo žinias ir tu-
rimą patirtį, kuris neatims iš manęs mano turto, ku-
ris sudarys sąlygas man dirbti ir uždirbti.

Aš noriu, kad mūsų įstatymai būtų aiškūs, su-
prantami, paprasti ir trumpi. Aš noriu, kad kiek-
vienas pilietis be papildomų advokatų ar kitų teisi-
ninkų pagalbos suprastų taisykles, galėtų jomis va-
dovautis. Aš nenoriu kvailų, dviprasmiškų, nesu-
prantamų ir niekam nereikalingų begalinio skaičiaus
taisyklių. Aš noriu, kad mūsų Tautos priimti įstaty-
mai būtų aukščiausia valdžia ir valia. Nėra už ją aukš-
tesnės ir geresnės. Aš noriu, kad pati Tauta nu-
spręstų, pagal kokias taisykles jai gyventi.

Aš noriu, kad visi žmonės būtų lygūs prieš įsta-
tymus, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų, ra-
sės, lyties, spalvos. Aš noriu, kad kiekvienas žmogus
gerbtų įstatymus ir jų laikytųsi be niekieno ragini-
mo. Aš nenoriu, kad mes gyventume pagal mūsų val-
džios elito sukurtas taisykles. Aš nenoriu, kad mūsų
valdžia neteisingai taikytų įstatymus savo piliečių at-
žvilgiu. Aš nenoriu, kad pagrindinį įstatymą mums
aiškintų kažkas kitas, niekieno nerinktas, o tik kaž-
kieno pastatytas.

Aš noriu aktyviai dalyvauti kuriant įstatymus,
tarp jų ir pagrindinį įstatymą – Konstituciją. Aš no-
riu, kad mano balsas būtų išgirstas ir užskaitytas. Aš
noriu, kad svarbiausiais valstybės gyvenimo klau-
simais būtų rengiamas referendumas. Aš tikiu, kad
Tauta yra aukščiausia valdžia, o aš esu jos dalis. Aš
noriu savo valią, savo norą laisvai ir nepriklausomai
išreikšti ir kad į jį būtų atsižvelgta.

Aš noriu balsuoti už Tautos atstovą (konkretų
žmogų), o ne už abstraktų ir niekam nesuprantamą
sąrašą. Aš noriu balsuoti už kandidato į Tautos at-
stovus programą, idėjas. Aš noriu pats prisidėti prie
jų kūrimo, dalyvavimo. Aš noriu, kad Tautos atsto-
vas atsiskaitytų man, paaiškintų, kodėl vienu ar kitu
klausimu jis balsavo vienaip ar kitaip. Aš noriu, kad
Tautos atstovas turėtų atgalinį ryšį su manimi.

Aš balsuosiu už tą kandidatą, kuris gerbs mūsų
visų priimtas taisykles, jų laikysis ir skatins visus pri-
sidėti prie jų kūrimo ir mano interesų gynimo.

Aš noriu stabilumo. Noriu taikos ir ramybės. Ne-
noriu nei didelių, nei mažų karų. Nenoriu jokių įtam-
pų. Nenoriu intrigų, klastų, propagandų. Aš noriu,
kad mano galvoje vyrautų ramybė ir pasitikėjimas
savimi. Aš noriu kurti, o ne griauti. Aš noriu, kad
mano šeima gyventų taikos ir išorėje, ir viduje
metu.

Aš balsuosiu už tą kandidatą, kuris užtikrins tai-
ką ir ramybę.

Aš balsuosiu už tą kandidatą į prezidentus, ku-
rio programa ir realūs siekiai nors truputėlį atitiks
mano išsakytus norus. Aš baluosiu už tą kandidatą
į prezidentus, kuris savo darbais jau yra įrodęs, kad
nėra melagis, intrigantas, kurstytojas, vagis ar mul-
kintojas. Aš balsuosiu už tą kandidatą, kurio mąs-
tymas nėra sugadintas komunizmo ideologijos. Aš
balsuosiu už tą kandidatą į prezidentus, kuris yra kū-
rybingas, drąsus, ryžtingas, gebantis nustatyti aiš-
kius ir konkrečius tikslus ir jų siekti. Aš balsuosiu
už tą kandidatą į prezidentus, kuris neskurdins žmo-
nių, kuris jų sąskaita nežais žaidimų, kainuojančių
milijardus litų. Aš balsuosiu už tą kandidatą į pre-
zidentus, kuris draugiškai gyvens su mūsų kaimy-
nais, gerbdami vieni kitus. Aš balsuosiu už tą kan-
didatą, kuris yra už Europos Sąjungą, tačiau žino
mano ir mano Tautos interesus ir geba juos įgy-
vendinti bei apginti ir Rytuose, ir Vakaruose.

Alfa.lt

Vilniaus arkikatedra mini atšventinimo sukaktį
Atkelta iš 1 psl.

Arkikatedros atšventinimo iškilmės, 1989 m.
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Amerikiečių koncertas – kalėdinė dovana lietuviams
Jie mums patiems padovanojo mūsų palikimą – 2

Tęsinys. Pradžia sausio 30 d.

Pristatė nelietuvišką chorą 
su lietuviška programa

Mūsų parapijos kleb. Steponui Žu kui, prista-
tant šį vi sai nelietuviš ką „Monadnock” chorą su la-
bai lietuviška programa, dauguma susirinku sių žiū-
rovų ir atli kėjų nežinojo, ko tikėtis.

„Įžengus į Šv. Petro bažnyčią Bostone pasakiau
sau – čia kvepia Lie  tuva. Apėmė toks jausmas, tarsi
įžengčiau į namus, į gabalėlį Lietu vos, kur išgirdau
gimtus garsus ir pa mačiau lietuviškas šypsenas”, –
jau po koncerto sakė Jūratė Švedaitė-Waller.

Tą rytą mūsų bažnyčioje grupė „Jaunos širdys”,
kurioje Simona Smirnova irgi groja kanklėmis, pra-
 ėjo šv. Mišias savo muzika, o „Lietu viškos Kalėdos”
programa pratęsė die ną ir mūsų lietuviškos muzi-
kos tradiciją, stiprino lietuvybę išeivijoje.

„Įsivaizduokite: sena katalikų bažnyčia, nedi-
delėje Pietų Bostono gatvelėje, gražūs vitražai, sklin-
danti šiluma ir švelnios sielos klebonas. Grupė ‘jan-
kių’ atvyko iš šiaurės į lietuvišką šventovę ir at-
vežė tolimos šalies muziką, jiems patiems visiškai
svetimą, ir visiems sukėlė ašaras. Taip, šiems žmo-
nėms nelengva buvo tarti lietuviškus žodžius, bet tai
tik paskatino malonias šypsenas ir pa dėką už pa-
stangas dainuoti svetima kalba. Įsivaizduokite, jūs
esate iš ma žos šalies, kuri tik prieš keletą de šimtme-
čių atgavo savo nepriklausomybę po šimtmečius
trukusio pasipriešinimo, ir štai, jūs džiaugiatės savo
tautiečių muzika, kurių vardai sunkiai gimsta ame-
rikiečio burnoje. Bet jie atvežė šią muziką pasida-
linti su jumis!” – taip apie savo „nuotykį” – kelionę
į Bostono koncertą rašo Ilona W. Kwiecien iš Jaffrey,
NH. 

Koncertas sulaukė puikaus įvertinimo

„Nereikia sudeginti knygų, kad sunaikintum
kultūrą. Tik priverskite žmones jų nebeskaityti”, –
dėkodama visiems dalyvavusiems koncerte, pa cita-
vau Ray Bradbury. Ir pridėjau, kad tą patį turbūt
būtų galima padaryti nutildžius tautos muziką.

Džiaugiuosi, kad mano idėja pa kartoti koncertą

mūsų bažnyčioje buvo palankiai priimta tiek choro
narių, tiek paties klebono. Išeivijoje bū tent bažnyčia
ir yra Meka, kur, kaip laisvai citavau savo padėkoje,
patiriame tokį daugialypį jutiminį išgyvenimą – ir
muziką, ir žodį, ir duoną su vynu, kur vitražai ir kur
aplink mus žmonės. Čia savi žmonės, tautiečiai, čia
Dievas ar ta aukštesnioji jėga labiau jaučiami. Baž-
nyčia – tai ta vieta, kur atsikratome blogų minčių,
neteisingų sprendimų. Dėl to ir einame į ten, eina -
me apsivalyti sielos. Ir turbūt nėra geresnio sielos
ap sivalymo ir pajautimo, kaip  klausantis muzikos.
Geros muzikos. Tą puikiai suprato koncerto prog-
ramos organizatoriai pasirinkę mūsų lietuvišką kla-
siką ir naująją kūrybą. Koncerto vargonininkas Jeff
Fuller vėliau žavėjosi, kaip puikiai tą dieną skam-
bėjo šis choras.

Šie žmonės mums padovanojo mū sų pačių pali-

kimą. Koncerte skam bėjo bostoniškio J. Kačinsko
chorinė muzika, J. Naujalio, A. Kača nausko, B. Dva-
riono, J. Gaižausko, J. Švedo originalūs vokaliniai ir
instrumentiniai kūriniai bei J. Švedo, M. K.  Čiurlio -
 nio, G. Svilainio, J. Naujalio ir kitų kompozitorių
liaudies dainų ir kalėdinių giesmių aranžuotės. Jie
mus supažindino su „Magnificat” bei jo autore Kris-
tina Vasiliauskaite. Kristina užaugo Lie tu voje, 7
vaikų šei moje, kurioje visi broliai ir sese rys, kaip ir
jų tėvelis Leonardas, profesionalūs muzikantai ar
muzikos pedagogai, o mamytė, turėdama gra žų
balsą, dainavo chore.

Su entuziazmu buvo sutiktas Bos tono tautinių
šokių ansamblis „Sambūris” ir jo vadovas Tomas
Mi kuckis. Skambant choro atliekamai muzikai, mes
sušokome du tradici nius Juozo Lingio ir Ričardo
Tamu čio sukurtus kalėdinius lietuvių liau dies šo-
kius „Jievaro tiltas” (J. Švedo harmonizuota lietu-
vių liaudies dai na) ir „Atvažiuoja Kalėdos” (mu-
zika G. Svilainio) ir sulaukėme daug nuo širdžių plo-
jimų. 

„Ačiū už nuostabų koncertą, – bažnyčioje po
koncerto mums dėkojo Ina Nenortienė, – Jūs įnešėte
naujo vėjo į šią bažnyčią su tokia muzika ir su šo-
kiais!” O mes I. Nenor tie nei ypa tingai dėkingi už Si-
monai padovanotas kankles!

„Man lietuvių muzika ir tautiniai šokiai paliko
neapsakomą įspūdį, – iš karto po koncerto sakė Eu-
gene Herban iš Slovakijos. – Tai nepaprastas profe-
sionalių atlikėjų pasirodymas. „Magnificat” tiesiog
pakylėjo mano protą ir sielą. Pajutau, tarsi ma ne vėl
būtų aplankiusi Kalėdų dvasia. Ji mane nuteikė
maldai. Esu labai dėkingas už pakvietimą ir su-
 teiktą garbę apsilankyti šiame nuos tabiame kon-
certe”.

Po koncerto gavome nemažai laiš kų ir komen-
tarų. „Koncertas bu vo nuostabus, – rašo Ken Ka-
chinski. – Labai įsimintinas renginys ir jūsų žodžiai
apie Jeronimą palietė mūsų širdis. Nors ir nera-
dome giminystės ryšio su Jeronimu ir Elena Ka-
čins kais, bet susidraugavę su šiais nuo stabiais žmo-
nėmis tapome kaip šei ma ir jautėmės palaiminti,
kad jie bu vo mūsų gyvenime. Mums pasisekė, kad
galėjome juos palydėti į Lietuvą 1991 m.” 

Koncertas atgaivino sielas

„Fantastinis koncertas! Esu pakerėta užbaigimo

RY T YS
Rytỹs – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

„Lietuviškos kalėdos” organizatoriai ir dalyviai džiaugėsi sėkmingu muzikos projektu. Iš kairės: „Monadnock” choro
viceprezidentas ir koncerto vadybininkas Herb Motley, sopranas Jūratė Švedaitė-Waller, muzikantė Simona Smir -
nova, choro meno vadovas Jim Sharrock, „Sambūrio” šokių kolektyvo vadovas Tomas Mikuckis, kunigas Ste po nas Žu -
kas ir šokėjai.                              Eglutės Paplauskaitės nuotraukos

,,Monadnock” choristai atliko lietuvišką programą.                                                                                                   Dalia Shilas nuotr.
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kalbos! Jūs visi: „Monadnock” choras,
Jūratė Švedai tė (sopranas), kankli-
ninkė Simona Smir nova, klebonas,
šaunūs ‘Sambū rio’ šokėjai ir dauge-
lis, kurie prisi dėjo prie šio Šimtmečio
koncerto, esate pažiba, saulės spindu-
lys, gaivus vė jas, kuris įkvepia ir
duoda sparnus! O kompozitorė Kris-
tina Vasi liaus kaitė yra deimantas
spindintis Lietuvos danguje! Tik ko-
dėl taip kukliai, be televizijos ir be
spaudos!? Kuklumu pasižymintys lie-
tuviai, gal laikas pakelti galvas ir pa-
si didžiuoti mūsų švytinčiais žiburiais,
kurie dar kartą parodė, ką gali!”, – ra -
šė Dalia Seinauskaitė.

„Atgaivinote sielą, paglostėte šir -
dį. Šis choras turėtų nesiliauti dai-
nuoti lietuviškas dainas, giesmes”, –
rašė Renata Bazikiene.

„Koks puikus nuotykis! Sekma-
 dienio popietę vyko ne šiaip paprastas
koncertas, bet atsitiko kažkas ‘ma-
giško’. Tai galėjai įžvelgti žmo nių vei-
duose, pajusti energiją, sklindančią iš
Amerikos lietuvių, atstovaujančių
trims į šią šalį atvykusių imigrantų
‘bangoms’: prieš ir išsyk po Antrojo
pasaulinio karo, vėlesnis antplūdis So-
vietų laikotarpiu – imigrantai, verti-
nantys čia jiems atsi vėrusias galimy-
bes, įnešantys reikš mingą indėlį į jų
pasirinktą šalį ir prisimenantys metą
ar net gyvenę tuo laikotarpiu, kai toks
koncertas būtų buvęs neįgyvendi-
nama svajo nė… Nesvarbu, koks jūsų
muzikinis skonis, būtų sunku neįver-
tinti, ką šis koncertas reprezentavo –
tikrą do vaną! Muzika padėjo įveikti
skirtumus tarp kartų ir kultūrų, ža-
dindama pagarbą bei geranoriškumą
ir atskleisdama, kad įvairovėje slypi
vienybė. Šis renginys peržengė laiko ir
erdvės ribas”, – rašė Ilona W. Kwie-
cien iš Jaffrey, NH.

Atsirado ryšys tarp New
Hampshire ir Lietuvos

Po koncerto parašė ir choro me no
vadovas Jim Sharrock: „Lietuva
Brangi”, mūsų naujieji draugai iš Lie-
tuvos, mums, amerikiečiams, rei ka-
linga jūsų įdomi bei jaudinanti isto-
 rija ir jūsų būdo tvirtybė – tai mums
padės grumiantis su didžiai siais sun-
kumais ir grėsmėmis, kylan čiomis
mūsų šalies gerovei. Ačiū už įkvė-
pimą, kurį mums sužadino jūsų kil-
nus būdas... ir jūsų nuostabi muzika!”

Choro viceprezidentas ir koncerto
vadybininkas Herb Motley vėliau ko-
mentavo: „Su menais dažnai tie siog
‘lendi į triušio urvą’, bet rezultatai
gali būti įspūdingi. Mūsų atveju, po-
kal bis per dviejų kaimynų tvorą išsi-
vystė į reikšmingus ryšius – tarp cho -
ro ir šokėjų, tarp choro ir baž nyčios,
tarp Šv. Petro bažnyčios ir Peterbo-
rough, ir pagaliau tarp Lietu vos ir
New Hampshire. Jausdami augantį

idėjos didingumą, choristai su mielu
noru iš savo lėšų nupirko bilietą ir pa-
čiai Kristinai Vasiliaus kaitei. Nors dėl
pūgos koncertai Pe terborough gruodį
neįvyko, bet koncertinė kelionė į Bos-
toną, ir, apskritai, galimybė dainuoti
lietuviškai ir būti suprastiems pačių
lietuvių, mums buvo labai reikšminga
muzikinė pa tirtis ir dovana.”

„Monadnock” choras parėme
Bostono lituanistinę mokyklą

Ko per amžius mūsų tauta ne ga-
lėjo išsakyti žodžiais, išsakė savo mu-
zika. Kai negalėjome tylėti, kal bėjo-
mės muzika. Tikėkimės, muzika ne-
nutils ir nebus nutildyta nei mūsų šir-
dyse, nei išeivijoje, nei mūsų lietuviš-
koje parapijoje. Taigi brazdžioniš kai
„uždekit naują ugnį” širdyse, at ver-
kite duris naujiems vėjams, „šau kiu
aš, jūsų protėvių dvasia…” – to norėjo
ir prašė a. a J. Kačinskas. 

Visų dalyvių ir žiūrovų vardu dė-
 koju mūsų klebonui Stepo nui Žukui
už jo neblėstantį entuziaz mą, naujų
idėjų paramą, už nuoseklią veiklą pa-
 rapijoje ir bendruomenėje. Šio raši nio
honorarą skiriu Šv. Petro bažny čiai.
Turbūt negalėjome geriau pažy mėti ir
prieš 23-ejus metus, mano pačios liu-
dytų, skaudžių 1991-ųjų sausio 13-tos,
„kruvinojo sekmadie nio” įvykių prie
Televizijos bokšto Vilniuje, kur už
mūsų laisvę krito jau ni didvyriai! Dė-
kojame koncerto dalyviams, kurie
mums suteikė tokią dovaną ir, ti-
kiuosi, pasėjo daugiau grožio ir ge-
rumo sėklų mūsų sielose.

Sakoma, kad žmonės, kuriuos
mums skirta šiame gyvenime sutikti,
ateina tada, kai mes tam pasiruošę,
kai ateina tam metas. Jie ateina, kai
mes jau sugebame apsikeisti dvasinė-
 mis ir kitomis vertybėmis, jas pa justi,
įvertinti, išgyventi, pasidalinti. Kol
mes tam nepasiruošę savyje, kol ne-
same subrendę tam laikui, kol dar ne-
sugebame atpažinti, pajusti, priim ti
to, ką gali mums duoti kitas žmogus,
kita siela, mes tiesiog „nesusi tinka -
me”, praeiname „pro šalį”. 

Šv. Petro bažnyčioje įvykęs kon-
certas buvo itin reikšmingas Bostono
lituanistinei mokyklai. „Monad nock”
choras mokyklai pasky rė 1,370 dole-
rių koncerto pelną. Pagal specialią
programą A. Kazickienės fondas New
York ketina mokyklai paskirti tokią
pačią sumą. Atsidėkodami chorui,
kviečiame įsigyti jų paruoštą kon-
certų kompaktinę plokštelę. Dau giau
informacijos apie chorą galite rasti ap-
silankę: www.monadnock-chorus.org
.

Dalia Shilas – Bostono litua nis ti-
nės mokyklos mokytoja, Lietu vių Ben-
druomenės Bostono skyriaus Švie timo
tarybos narė, žurnalistė, foto grafė  ir
„Sam būrio” šokėja.

Tarptautinėje konferencijoje –
lietuviškas filmas

Muzikinis teletiltas 
sujungė Lietuvą ir JAV

2014m. sausio 25–26 d. New Mu-
seum New Yorke įvyko

tarp tautinė konferencija „Rytų Euro-
pos ateitys”. Konferencijoje dalyvavo
ir filmą „Aplankant Soliarį” (2007) pri-
statė Deimantas Narkevičius. 

Deimanto Narkevičiaus filme ak-
torius Donatas Banionis, praėjus dau-
giau nei 40 metų po Andrejaus Tar-
kovskio „Soliario” (1972) pasirodymo,
dar kartą suvaidina astronautą Krisą
Kelviną. A. Tarkovskio filmas sukur-
tas pagal fantasto Stanisław Lem to
paties pavadinimo romaną, tik į sce-
narijų nebuvo įtrauktas paskutinis

knygos skyrius. Pagal pastarąjį ir su-
kurtas D. Narkevičiaus filmas „Ap-
lankant Soliarį”. Jame pasakojama,
kaip Krisas Kelvinas prisimena savo
ap silankymą Soliaryje prieš grįžtant
iš kosminės misijos. 

New Museum įvykusi mokslinė
konferencija „Rytų Europos ateitys”
surengta atidarant Rytų ir Centrinės
Europos meno parodą „Kosminio laivo
modulio kūrimo ataskaita”.

Daugiau informacijos
http://www. newmuseum.org/calen-
dar/view/future-of-eastern-europe-
conference-part-1

Lietuvos ambasadorius JAV Žy-
gimantas Pavilionis vasario 2
dieną Rochesterio mieste Lietu-

vos garbės konsulo New Yorko valsti-
joje Rimo Česonio kvietimu atidarė
pirmąjį tiesiogiai internetinio teletilto
pagalba surengtą bendrą Alytaus ir
vietos JAV jaunimo simfoninių or-
kestrų koncertą.

„Kartu nugalėjome komunizmą,
sukūrėme sėkmingiausią transatlan-
tinį aljansą pasaulio istorijoje, šiuo
metu kuriame didžiausią, laisviausią
ir demokratiškiausią prekybos bloką,
tačiau visi šie transatlantinės šeimos
projektai sėkmingai realizuoti ir įtvir-
tinti gali būti tik tuo atveju, jeigu jau-
noji karta juos parems ir perims. Ben-

dras Alytaus ir Rochesterio jaunimo
projektas įkvepia”, – sakė ambasado-
rius atidarydamas koncertą. Koncerto
dalyvius taip pat pasveikino Roches-
terio miesto merė Lovely A. Warren.

Koncerto klausėsi šimtai Lietuvos
ir JAV žiūrovų – abiejose Atlanto pu-
sėse koncertą transliavo pagrindinės
vietos radijo ir televizijos stotys bei
interneto svetainės.

Alytaus ir Rochesterio miestai su-
sigiminiavę nuo 2010 metų. Lietuvos
garbės konsulo New Yorko valstijoje
iniciatyva miestai vysto įvairius vers-
lo, švietimo, kultūros bei sporto pro-
jektus.

URM info ir nuotrauka

Donatas Banionis.

Bostono tautinių šokių ansamblio ,,Sambūris” šokėjai.
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SKAUT YBĖS  KELIAS

Pasižymėkite savo
kalendoriuje!

Čikagos lietuvių skautų tradici nė 
Kaziuko mugė vyks

kovo 2 d., sekmadienį, 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.
Atvykite ir paremkite lietuvišką jaunimą!

Po sunkios ligos mirus mylimam anūkui, aštuoniolikmečiui
Ian Turkula,  užjaučiame mūsų brangią sesę Onutę Ado mai -
tie nę bei visus artimuosius šioje gilaus skausmo valandoje
ir liūdime kartu.

Washingtono „Židinio” sesės

Metams baigiantis dažnai per-
galvoji daug atmintin įstri gu-
sių akimirkų. Jau 52 metus

esu skautė, bet visuo met liksiu dėkin-
ga savo likimui, kad mano abu tėvai,
Jo lan da ir Alfonsas Kereliai, išaugino
ma  ne ir mano jau nesnę seserį Sva jo nę
skautiškoje dvasioje. 6 metų bu vau at-
vesta į Ker navės tuntą, „Šešu pės” drau-
govę, ku riai vadovavo vyr. sk. Birutė
Bulo tai tė. Atvedė mane į tą pirmą su-
eigą mano Mama, šviesaus atminimo,
v.s. Jolanda Gudaitytė-Ke relienė. Ma no
Mamytė „Kernavės” tunte liko vadove
tol, kol mes, abi jos duk ros, įsijungėme
į vadovių gretas.

Kodėl perėmiau „Sietuvos” drau-
govės draugininkės pareigas? – tai da-
riau iš meilės savo Mamai. Norėjau
pra  leisti daugiau laiko su ja. Sugy veno-
me labai gražiai, jaučiau, kad ji mano
pati geriausia draugė. Žinojau,  kad
mano Mamai labai rūpėjo „Sietu vos”
draugovės ateitis. Buvo kalbama, kad
jei draugovė neras naujos drau gi nin-
kės, tikriausiai bus sustabdyta drau-
govės veikla. Mano Mama, sesė Jo lan-
da, pri  kalbinta a. a. sesės Malvinos Jo-
ni kienės, 1990 m. įsteigė „Sietuvą”.
Se sė Jonikienė pajuto, kad se sė Jolan-
da turėjo pakankamai daug  vadovavi -
mo patirties, kad ji sugebėtų į gražų
būrį pritraukti seses, gyvenančias Le-
monto apylinkėse. Tuoj pat susirinko
35 buvusios vado vės, kurios daug metų
vadovavo „Ker navės”, „Aušros Var-
tų” ir „Ne rijos” tun tuose.

Draugininkės pareigas pradėjau
eiti 2011 m. sausio mėnesį. Atsimenu,
kai mudvi su Mama kalbėdavomės
apie projektėlius „Sietuvos” sesėms.
Man buvo smagu grįžti į savo buvu sių
skaučių vadovių būrį. Tiek daug prisi -
minimų susikaupė per ilgus me tus. Kas
žinojo, kad mano bendras darbas su
Mama staiga nutrūks...  Ma no Mama
mi rė liepos mėnesį, kai sietuvietės
atostogauja ir su eigų nebūna. Kai atėjo
rugsėjo mėnuo, man buvo nepaprastai
sunku vesti sueigą, matyti visas sie-
tuvietes – be Mamos. Visuomet liksiu
dėkinga se sėms sie tuvietėms, kad jos
mane palaikė, kiek vienoje sueigoje jos
gra žiai  prisimindavo mano Mamą ir
jos dar bą draugovės labui. Pradėjau
jausti, kad mano darbas su „Sietuva”
turi tęstis iš pagarbos Mamai, kuri tiek
daug savęs atidavė gyvenimui, bet ypa-
tingai skautybei. Sutikau tęsti drau-
gininkės pareigas, nes žinau, kad sesės
sietuvietės yra pilnos gyvybės ir gerų
norų, bet dėl amžiaus ir sveikatos sto-
vio ne visos gali dirbti vadovavimo dar-
bą. Tačiau širdyje vi sos visuomet liks
ištikimos skautybei.

Mūsų sueigos PLC konferencijų
kambaryje vyksta kiekvieno mėnesio
trečią ketvirtadienį 1 val. p. p. Sten giuo-

si paįvairinti sueigas pakviesdama
prelegentus, kurie pasidalina su mu-
mis savo darbais. Mes ir pačios ruo-
šiame paskaitėlių, pvz. mūsų sesė Sta-
se Korres, keliauninkė, pasakojo apie
savo pereitos vasaros kelionę po Lie-
tuvą, Latviją ir Estiją. Aš pati esu
daug kartų kalbėjusi chiropraktikos  ir
mitybos temomis. Sesė Sofija Jelio-
nienė įdomiai papasakojo apie mūsų
„senų vilkų” istoriją, paleisdama įra-
šus iš 1970 metų – su savo pačios įrašy -
tais po kalbiais su skautininkais. Nega -
lima užmiršti sesės Ritos Fabijonienės,
ku ri prajuokina seses savo kupletais,
parašytais įvai riomis progomis.

Sietuvietės jaučiasi seserimis. Už-
jaučia sergančias. Ateina talkon, kai jos
reikia. Sesės Ilona Laucienė ir Regina
Kulienė organizuoja talkos būrelį. 

2013 m. lapkričio mėnesį buvo už-
prašytos šv. Mišios už visas mirusias
sietuvietes. Kaip liūdna skaityti gan il-
goką sąrašą visų mūsų mirusių sesių.
Sesės dalyvavo uniformuotos. Įžengė į
bažnyčią nešdamos draugovės vim-
 pilą, kuris buvo pasiūtas a. a. sesės Jo-
 landos. Altorių puošė žvake lės ir gėlių
puokštės. Pasibaigus šv. Mi šioms, sesės
susirinko pabendrau ti PLC konferen-
cijų kambaryje. Prie kavos puodelio ir
užkandėlių pri si minėme mirusias sie-
tuvietes. Tos akimirkos subūrė mus vi-
sas dar tampriau. Toks renginys taps
nauja tradicija. Tradicijos yra labai
svarbios, norint išlaikyti bet kokią
veiklą.

Metų veiklą užbaigėme tradici nė  -
mis šv. Kūčiomis, kurios vyko Atei ti-
ninkų namuose. Sietuvietės pasi kvietė
kitus skautininkių būrelius. Šiemet
at gaivinome seną  tradiciją. Kažkada
Kernavės tunte sesė Nijolė Užubalienė
paruošdavo Kū čių programėlę, kurio-
je skaitydavo eilė raš čius apie seses iš
įvairių šalių. Ka dangi  nemaža dalis
sie tuviečių – bu vusios kernavietės,
jautėme, kad se nų laikų prisiminimas
būtų labai tinkamas.    

Noriu pakviesti skautininkes, ku-
 rios gyvena Lemonto apylinkėse, įsi-
jungti į „Sietuvos” draugovę. Ži nau,
kad yra tokių skautininkių, ku rių bū-
reliai yra sumažėję ar pa nai kinti.  Jei
jaučiate skautišką dvasią ir norite da-
lyvauti skautiškoje veikloje, ateikite
pas mus. Laukiame Jūsų visų. 

Mūsų pirmoji naujų metų sueiga
įvyks š. m. vasario mėn. 20 d., ketvir-
tadienį. Kaip jau minėta, renkamės
PLC konferencijų kambaryje, 1 val. p. p.

Iki pasimatymo!
Vis budžiu ir Ad Meliorem!

v.s. fil. dr. Vilija R. Kerelytė
„Sietuvos” draugovės drauginin kė 

Skautija ruošiasi 100-mečio jubiliejui

Nors iki LSS garbingos 100 metų
sukakties dar ketveri metai,
bet pa siruošimo darbai su-

kaktį tinkamai atšvęsti jau pradėti.
Vienas iš projektų vyks šį pavasarį
Lietuvos ambasa doje, Washingtone.

2014 m. kovo 7 d. 2 val. p. p. kartu
su Jo Ekscelencija Žygimantu Pavi lio-
 niu Lietuvos ambasadoje, Wa shing-
tone yra ruošiamas priėmimas Ame-
rikos visuomenės veikėjams. Kvie-
 čiami JAV Senatoriai ir Kongre so at-
stovai, kurie jaunystėje yra įgiję BSA
Eagle Scout laipsnius/žymenis ar bu-
vusios Girl Scouts (GSA) narės, taip
pat JAV skautų organizacijų atsto-
vai, Anglijos, Australijos ir Ka nados ambasadų atstovai, Wa shing-
 tono apylinkės lietuvių organizacijos ir Lietuvos skautų organiza-
cijų atstovai. Priėmime bus surengta skautų veiklos (nuo 1918 m. iki
dabar) nuotraukų paroda, bus rodomos skaid rės bei filmai iš įvai-
rių stovyklų. Turime daug ką parodyti, daug kuo pasida linti – lais-
vajame pasaulyje lie tuviškoji skautija sėkmingai vei kia jau 65-erius
metus. Priėmimo pabaigoje vyks trumpas vyrų okteto iš Los An ge-
les „Tolimi aidai” koncertas. Dau gelis šio okteto narių yra aktyvūs
skau tų vadovai „Kalniškių” tunte, Los Angeles.

Kovo 8 d., šeštadienį,  3:30 val. p. p. Washington Bazilikos Šilu-
vos koply čioje bus aukojamos šv. Mišios, kurių metu gie dos „Tolimi
aidai”.

Vakare Latvių salėje, Rockville, MD, Washingtono ir Balti morės
lietuvių visuomenei vyks menininkų pa roda ir okteto koncertas. Er-
nesto Žvaigždinio ir Nelės Zirnites meno darbų parodos atidarymas
6:30 val. vak., koncertas – 7:30 val. vak. Kon certo rengėjai – LSS Ta-
ryba ir Wa shingtono LB apylinkė.

Nuoširdus ačiū Jo Ekscelencijai Žygimantui Pavilioniui ir vie-
nam iš idėjos iniciatorių, įgaliotajam minist rui ir skautui vyčiui Ro-
landui Ka čins kui už kvietimą ir sudarytą pro gą pristatyti Lietuvių
skautų organizaciją amerikiečių visuomenei.

Washingtone gyvenantieji LSS nariai maloniai kviečiami daly-
vauti. 

v.s. fil. Gintas Taoras
LSS Tarybos pirmininkas

Kada:  2014 m. birželio 14-15 d.
Kur: Washington, DC vidurmiestyje

Kas dalyvaus:
Prityrę skautai,-ės,  Jūrų skautai,-ės

Informacija: www.skautai.net

v.s. fil. Gintas Taoras

Smagu pas sietuvietes!
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Antradienį, vasario 4-ąją Alytu-
je apsilankė daugelį metų Ame-
rikoje gyvenęs ir į Lietuvą vi-

sam laikui sugrįžęs kraštietis Bronius
Markeliūnas. Šiuo metu Vilniuje, ge-
rontologijos ir reabilitacijos centre gy-
venantis 97-erių metų amžiaus vyriškis
nutarė dalį savo santaupų padovanoti
Alytaus kraštotyros muziejui bei šio
miesto Šv. Angelų Sargų bažnyčiai.  

Svečias, kurį kartu atlydėjo Lie-
tuvos muzikų rėmimo fondo direktorė
Liucija Stulgienė, buvo priimtas Aly-
taus miesto mero Jurgio Krasnicko. Su-
sitikimo savivaldybėje metu B. Mar-
keliūnas paaiškino, kodėl pinigus sky-
rė Alytui.

„Savo atžalų aš taip ir nesulaukiau.
Tam, kad giminaičiams nebūtų pre-
teksto bartis tarpusavyje, nuspren-
džiau sugrįžti į savo gimtinę ir dalį sa -
vo santaupų paaukoti tiems, kuriems
labiausiai to reikia”, – sakė jis ir pri-
dūrė, jog šiek tiek santaupų dar pasi-
liko ir sau, nes ketina dar nors kiek pa-
gyventi.

Alytaus Šv. Angelų Sargų bažny-
čią architektūros inžinierius pasirin-
ko todėl, kad šioje bažnyčioje ketverius
metus jis buvo patarnautoju, šalia baž-
nyčios esančiose kapinėse palaidoti
jo tėvai, o ir pats jis amžinojo poilsio no-
rėtų atgulti būtent šioje parapijoje.
Alytaus kraštotyros muziejus taip pat
pasirinktas neatsitiktinai.

„Dabar kažkodėl niekam neįdomu
klausytis pasakojimų apie Alytų, jo is-
torijos vingius. Tikiu, kad pinigus Aly-
taus kraštotyros muziejus panaudos
tinkama linkme, skatindamas kuo dau-
giau alytiškių atsigręžti į savo kraštą,
jo kultūrą ir istoriją”, – paaiškino jis. 

Alytaus miesto meras J. Krasnic-
kas dėkojo svečiui už tokią auką ir do-
vanų įteikė Alytaus miesto simbolį –
stiklinę suvenyrinę rožę.

B. Markeliūnas iš viso nutarė pa-
aukoti 40 tūkstančių litų (apie 15,7
tūkstančio dolerių) – ir muziejui, ir baž-
nyčiai lygiomis dalimis po 20 tūkstan-
čių litų. Susitikime dalyvavusi Alytaus
kraštotyros muziejaus direktorė Aud-
ronė Jakunskienė, dėkodama už to-
kią dosnią auką teigė, jog dar nėra nu-
spręsta, kaip bus panaudojami šie pa-
aukoti pinigai, bet bus pasirinktas
pats geriausias variantas. 

„Prisimenu, kad maždaug prieš
15 metų iš jūsų gavome lietuviškąją
Bostono enciklopediją, kuria labai
džiaugėmės. Muziejus planuoja keltis
į naujas patalpas, jame daug įvairių
erdvių, kur bus naujos ekspozicijos, tad
paaukoti pinigai labai reikalingi ir jų
panaudojimą spręs muziejaus tarybos
nariai. 

Mes pranešime aukotojui, kam
būtent skirsime lėšas ir būtinai mu-
ziejuje skirsime garbingą vietą lente-
lei, skirtai pažymėti garbingam pono
Broniaus poelgiui”, – sakė direktorė.

Apie tai, kad pinigai bus panaudoti
pagal paskirtį, kalbėjo ir Šv. Angelų

Gimtinei – dosni daug metų Amerikoje gyvenusio kraštiečio dovana

Sargų bažnyčios klebonas dekanas
Arūnas Užupis. Jo teigimu, pinigai
bus naudojami bažnyčios vidui re-
montuoti.

B. Markeliūnas sakė, kad jei būtų
likęs gyventi Amerikoje, jo santaupos
būtų atitekusios valstybei, o jis norėjo
kažką gero padaryti gimtojo Alytaus
žmonėms. Tokia mintis jį aplankė jau
maždaug prieš penkiolika metų, kai čia
lankėsi. Aukoti paskatino ir kitų žmo-
nių pavyzdys – jis prisiminė Alytuje gi-
musį ir Amerikoje daug metų gyvenusį
dailininką Antaną Petrikonį, po kurio
mirties jo žmona atidavė menininko
kūrinius Lietuvai.

Mecenatas gimtinei ruošia dar
vieną dovaną – į Alytų koncertuoti tu-
rė tų atvykti dainininkas maestro Vir-
gilijus Noreika. Toks koncertas turėtų
įvykti gegužės 2-ąją būtent Šv. Angelų
Sargų bažnyčioje.

Padėkos žodį tarė ir Lietuvos mu-
zikų rėmimo fondo direktorė Liucija
Stulgienė. Ji prisipažino, jog garbaus
amžiaus kraštietis iš pradžių nelabai
norėjo skelbti apie savo auką, tačiau vis
dėlto pavyko jį įkalbėti, kad tai reikia
padaryti.  

„Aš manau, kad reikia, jog apie tai
sužinotų kuo daugiau žmonių. Tegul
tai bus jiems geras pavyzdys ryžtis
kilniam elgesiui”, – sakė L. Stulgienė.

Susitikimo su Alytaus meru akimirkos. www.fm99.lt nuotraukos 

Broniaus Markeliūno rankose – Alytaus mero dovana.

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete be jokio
papildomo mokesčio. Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai 

administracijai: administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikiš-
ką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas stambesnių palikimų
užtikrins „Draugo” laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 
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Vilnius (alkas.lt) – Vasario 3 die-
ną daugiau nei 60 žinomų Lietuvos
mokslininkų, menininkų, Lietuvos
Persitvarkymo Sąjūdžio kūrėjų ir re-
zistentų kreipėsi į aukščiausius Lie-
tuvos valstybės pareigūnus, reikalau-
dami pašalinti Lietuvos lenkų rinki-
minę akciją (LLRA) iš valdančiosios
koalicijos, o jos atvirai prieš valstybę
nukreiptus veiksmus įvertinti Valsty-
bės gynimo taryboje.

Viešame kreipimesi teigiama, jog
pastaruoju metu LLRA partijos na-
rių daromi vieši veiksmai bei pasisa-
kymai paniekino už Lietuvos laisvę ir
nepriklausomybę 1991 m. sausio mė-
nesį kovojusiųjų ir žuvusių žmonių at-
minimą, o Pietryčių Lietuvoje partijos
skatinamas teismų sprendimų ir įsta-
tymų ignoravimas pamina ir tarptau-
tiniu mastu diskredituoja Lietuvos,
kaip teisinės ir demokratinės valsty-
bės, statusą.

Kreipimesi taip pat rašoma, jog

LLRA atstovai Seime ir Europos Par-
lamente nuolatos meluoja apie teisinę
padėtį Lietuvoje, teigdami, jog „per-
sekiojama už kalbėjimą gimtąja kal-
ba”, kartodami kaltinimus „diskrimi-
nacija”, „tarptautinės teisės pažeidi-
mais” ir kitais veiksmais, kurių negali
pagrįsti ir nepagrindžia konkrečiais
galiojančios Lietuvos ar tarptautinės
teisės pažeidimais, tuo prieš tarptau-
tinę bendruomenę niekindami Lietu-
vos kaip demokratinės valstybės var-
dą.

Kreipimąsi pasirašę Lietuvos
mokslo ir kultūros atstovai skelbia,
kad LLRA kurstoma tautinė nesan-
taika kenkia geriems dvišaliams Lie-
tuvos ir Lenkijos valstybių santy-
kiams, bei tuo, kad nei Lietuvos pilie-
čiai, nei Lietuvos vyriausybė neturi
būti paversti antivalstybinių LLRA
užgaidų įkaitais, o lenkų tautybės Lie-
tuvos piliečiai – šios partijos nuolatos
manipuliuojama mase.

Lietuvos inteligentiją papiktino lenkai

Maskva (BNS) – Didžiausia Rusi-
jos palydovinės televizijos bendrovė at-
sisakė transliuoti nepriklausomo te-
levizijos kanalo „Dožd” („Lietus”) lai-
das dėl jo surengtos prieštaringai ver-
tinamos apklausos, kuri esą užgavo da-
lies šalies gyventojų jausmus ir su-
pykdė vyriausybę.

,,Dožd” savininkas Aleksandras
Vinokurovas, komentuodamas ben-
drovės „Tricolor TV” sprendimą pa-
šalinti šį kanalą iš savo programų pa-
ketų, pažymėjo, jog tai reiškia jo „fak-
tinį uždarymą”.

„Tricolor TV” pasekė kitų kabeli-
nės ir palydovinės televizijos retrans-
liuotojų pavyzdžiu. „Dožd” direktorė
Natalija Sindejeva kėlė prielaidą, kad
tokius veiksmus nulėmė Kremliaus
spaudimas.

„Dožd”, kurios laidos transliuoja-
mos internetu, kabelinės televizijos
tinklais ir per palydovus, savo tinkla-
lapyje paskelbtoje apklausoje klausė, ar
Sovietų Sąjungai per Antrąjį pasauli-

nį karą nevertėjo atiduoti Leningrado
(dabartinio Sankt Peterburgo) nacis-
tinės Vokietijos pajėgoms, kad būtų iš-
gelbėta tūkstančiai žmonių gyvybių,
kurių pareikalavo 872 dienas trukusi
blokada.

Kanalas atsiprašė dėl tos apklau-
sos, tačiau Kremlius pareiškė, jog ji
peržengė „raudoną liniją”, o prokuro-
rai pradėjo tyrimą.

„Dožd” transliuodavo aštraus tono
reportažus, kritikuojančius Rusijos
valdžią, taip pat pateikdavo nešališką
požiūrį į Ukrainoje vykstančius pro-
testus prieš vyriausybę.

Televizijos vadovė N. Sindejeva
sakė, kad spaudimas kanalui prasidė-
jo po to, kai buvo parodyti reportažai
apie aukšto rango Kremliaus parei-
gūnams priklausančius brangius ne-
kilnojamojo turto objektus. „(Ta ap-
klausa) buvo fantastiška dingstis pri-
veržti mums varžtelius, – sakė ji . – Val-
džia jau seniai laukė tokios dings-
ties.”

Rusija: bausmė vien už paklausimą

Johanesburgas (BNS) – Velionis
kovos su apartheidu vadovas Nelson
Mandela savo maždaug 4,1 mln. JAV do-
lerių siekiantį turtą padalino savo
žmonai Graca Machel, šeimos nariams,
darbuotojams, mokykloms ir Afrikos
nacionaliniam kongresui (ANC), nu-
rodoma pirmadienį paskelbtoje jo tes-
tamento santraukoje.

Praėjus dviems mėnesiams po bu-
vusio Pietų Afrikos Respublikos (PAR)
vadovo, kuriam buvo 95-eri, mirties,
teisininkai pranešė, kad jo sutuoktinė
Graca Machel gali paveldėti pusę šio

turto, tačiau gali pasirinkti konkretų
turtą, įskaitant keturis nekilnojamo
turto objektus Mozambike.

Honorarai už jo knygas ir kitus
projektus, taip pat jo namai Johanes-
burge, Kunu ir Mtatoje atiteks šeimos
fondui.

Jo namais Haftone, Johanesburge,
kuriuose N. Mandela mirė gruodžio 5
dieną, naudosis jo velionio sūnaus
Makgath šeima.

Testamentas buvo parašytas 2004
metais ir paskutinį kartą pataisytas
2008 metais.

Paskelbtas Mandela testamentas

Kijevas (ELTA) – Ukrainoje nesi-
liaujant antivyriausybiniams protes-
tams, atidengtas sovietų diktatoriui Jo-
sifui Stalinui skirtas paminklas. Pa-
minklo vakariniame regione prista-
tymo ceremonijoje dalyvavo Ukrainos
komunistų partijos vietos nariai, rusų
ir baltarusių bendruomenių atstovai,
vietos Antifašistinio komiteto nariai ir
kitų visuomeninių organizacijų at-
stovai, informavo naujienų portalas
„comments.ua”. Prieš trejus metus

Ukrainos nacionalistai susprogdino
J. Stalino paminklą Zaporožės srityje
komunistų partijos regioninio komi-
teto teritorijoje. Nuo gruodžio pra-
džios besitęsiant protestams dėl vy-
riausybės sprendimo nepasirašyti is-
torinės politinės ir laisvosios prekybos
sutarties su Europos Sąjunga, vanda-
lai nugriovė ne vieną paminklą, skir-
tą rusų revoliucijos lyderiui Vladimi-
rui Leninui.

Vatikanas (Vatikano radijas) –
Vasario 3–9 dienomis minima pasau-
linė tarpreliginės darnos savaitė. Šis
kasmetinis renginys, vykstantis pir-
mąją vasario savaitę, minimas jau ket-
virtąjį kartą. Ši savaitė tai vienas iš
būdų skatinti darną tarp žmonių, ne-
svarbu, kokį tikėjimą jie išpažįsta.
Tarp skirtingų tikėjimų ir religijų bū-
tinas dialogas, idant būtų sustiprintas
abipusis sutarimas, darna ir bendra-
darbiavimas tarp žmonių. Tad Jung-
tinių Tautų (JT) Generalinė asamblė-
ja ragina šios savaitės metu visas šalis
skleisti žinią apie tarpreliginę har-
moniją ir geranoriškumą vieni kitų at-

žvilgiu pasaulio bažnyčiose, mečetėse,
sinagogose, šventovėse ir kitose kulto
vietose, atsižvelgiant į išpažįstamos re-
ligijos tradicijas ir įsitikinimus. 

Pirmasis šios savaitės idėją JT
pristatė Jordanijos karalius Abdulah
II, pagarsėjęs įvairiomis iniciatyvomis
siekiant taikos. Po mėnesio ji buvo vie-
ningai patvirtinta. 2010 m. spalio 20 d.
JT Generalinė asamblėja priėmė re-
zoliuciją, kurioje pabrėžiama, kad abi-
pusis supratimas ir tarpreliginis dia-
logas yra svarbūs taikos kultūros as-
pektai, bei pažymima, kad įsteigiama
pasaulinė tarpreliginės darnos savai-
tė. 

Ukrainoje paminklų mūšiai: Leninas prieš Staliną

Minima pasaulinė tarpreliginės darnos savaitė

Vilnius (BNS) – Premjeras Algir-
das Butkevičius teigia esąs nustebin-
tas prastų tyrimo apie korupciją re-
zultatų, tuo metu „Transparency In-
ternational” Lietuvos skyriaus vado-
vas Sergejus Muravjovas sako, kad to-
kia premjero reakcija kelia susirūpi-
nimą.

Naujausias ,,Eurobarometro” ty-
rimas rodo, jog 29 proc. Lietuvos gy-
ventojų – daugiausiai visoje ES – teigė,
kad per pastaruosius metus jų buvo
prašyta ar tikėtasi, jog jie duos kyšį už
paslaugas. Latvijoje šis rodiklis buvo
6 proc., Estijoje – 4 proc., visoje ES –
taip pat 4 procentai.

„Mane šitie skaičiai labai nuste-
bino, ...bet jei tai yra, tai, aišku, privers
dar labiau kovoti ir priimti dar griež-
tesnes priemones”, – LRT radijui sakė

A. Butkevičius.
Su korupcija kovojančios organi-

zacijos „Transparency International”
Lietuvos skyriaus vadovas S. Murav-
jovas savo ruožtu teigė nematantis
premjero ir Vyriausybės dėmesio šiai
problemai.

,,Eurobarometro” duomenimis,
Lietuvoje 95 proc. gyventojų mano,
kad šalyje korupcija yra plačiai papli-
tusi – tai vienas didžiausių rodiklių
tarp visų ES šalių. Vyriausybės pa-
stangas kovoje su korupcija veiks-
mingomis laiko 17 proc. respondentų
Lietuvoje.

Tyrimo metu praėjusių metų va-
sario-kovo mėnesiais buvo apklausta
27,8 tūkst. ES piliečių bei 7,8 tūkst. įmo-
nių. 

Premjeras nukrito iš dangaus 

Vilnius (ELTA) – Valstybinė kal-
bos komisija pakoregavo skolinės lek-
sikos norminimo tvarką. Priimtas nu-
tarimas, kad iš Didžiųjų kalbos klaidų
sąrašo su nevartotinomis svetimybė-
mis susiję du papunkčiai yra iškeliami
ir bus norminami kalbos patarimų
knygomis.

,,Kadangi Didžiųjų kalbos klaidų
sąrašas paskutinį kartą buvo keistas
1998 metais, reikia pripažinti, nuo to
laiko į lietuvių kalbą atėjo gana daug
svetimybių, kurios nebuvo ten įtrauk-
tos. Šiuo metu jos yra surašytos Lek-
sikos patarimų knygelėje”, – teigia
Valstybinės kalbos komisijos pirmi-

ninkė Daiva Vaišnienė. Anot jos, žo-
džių vertinimas nesikeičia – žodžiai,
kurie buvo Didžiųjų kalbos klaidų są-
raše, ir toliau yra neteiktini viešajai
kalbai. Leksikos patarimų knygelėje to-
kių nevartotinų svetimybių yra kur
kas daugiau – per 800.

Sąrašas sudarytas nagrinėjant at-
skiras temines grupes - kulinarijos, in-
formatikos, botanikos ir daugelį kitų
sričių. Knygelė apima ne visą leksiką,
bet tik skolinę leksikos dalį.

Leksikos patarimų knygelę nu-
matoma persvarstyti kas 5-8 metai. 

Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas
yra čia :  http://www.vlkk.lt/lit/klaidos

Kalbos skolinių atitikmenys – specialioje knygelėje

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Daugiausia susidomėjimo žmonėms kelia kulinariniai terminai.
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VERSLO N AUJIENOS

Lietuvoje daugėja sėkmingo verslo įmonių
Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo jubiliejinė-

je 10-ojoje ,,Gazelė 2013” apdovanojimų ceremonijoje, kurioje pasveikino spar-
čiausiai augančias smulkiojo ir vidutinio verslo Lietuvos įmones. Prezidentės
teigimu, Lietuvos ekonomika atsigavo ir stabiliai auga. Tai didelis sumanių ir
atkaklių verslininkų, įmonių darbuotojų indėlis. Pasak šalies vadovės,
,,Gazelės” apdovanojimai buria pažangią smulkiojo ir vidutinio verslo ben-
druomenę. Jos nariai nuolat mokosi, ieško laiminčių sprendimų ir tampa
Lietuvos verslo, kurio pardavimai nuo 2009 metų išaugo 5, 10 ir net 20 kartų,
šviesuliais. Prezidentė pabrėžė, jog ne tik smulkusis ir vidutinis verslas turi
laikytis įstatymų, dirbti sąžiningai ir atsakingai. Kurti palankią ir stabilią
verslo aplinką yra ir valdžios institucijų pareiga. Pasak šalies vadovės, vis dar
pasitaikantis valdžios išlaidavimas ir ne visiems vienodos verslo sąlygos gali
sustabdyti net ir atkakliausias „gazeles”. Nereikalingi biurokratiniai reikala-
vimai eikvoja laiką, kuris reikalingas verslui vystyti, didina verslo išlaidas,
mažina jo konkurencingumą ir, galiausiai, augina kainas vartotojams. Šiemet
į 2013-ųjų ,,Metų gazelės” titulą pretendavo net 4000 įmonių. Renginio metu
buvo apdovanotos 10 sparčiausiai augusių regionų įmonių. Šalies vadovė
metų ,,Lietuvos Gazelės” apdovanojimą įteikė Vilniaus apskrities įmonei UAB
„Vilrida”.                          Prezidentės spaudos tarnybos info

Analitikas: 2014 m. eksportas augs
2014 metais Lietuvos eksportas augs sparčiau nei 2013-aisiais: bendras

eksporto augimas sieks 8 proc., o lietuviškos kilmės prekių (išskyrus energe-
tinius produktus) – 4,3 proc., prognozuoja viešosios įstaigos „Versli Lietuva”
analitikas. 

Pasak Vadimo Ivanovo, prekių kainos šiemet neturėtų drastiškai keistis
(paaugs apie 2 proc.), tačiau didės eksporto mastas. „Lietuvos ekonomika yra
maža, todėl poveikio kainoms daryti negali. Tačiau šiemet įmonės iš esmės
išveš tiek eksportui skirtos produkcijos, kiek sugebės pagaminti. Jeigu įmo-
nių gamybiniai pajėgumai bus pakankami, daugiau produkcijos jos ir reali-
zuos eksporto rinkose”, – teigė V. Ivanovas.

Analitikas pastebėjo, kad ekonomikos padėtis taisosi visoje Europoje ir
euro zonoje, atsigauna anksčiau ekonomiškai stiprios valstybės: „Nemažai
analitikų prognozuoja, kad Rusijos ekonomika lėtės dėl neigiamų pasaulinių
naftos kainų, bet manyčiau, kad Lietuva po praūžusių šių metų neramumų
kitąmet turės neblogas galimybes didinti eksportą į šią šalį”.                      BNS

Korupcija – visos Europos problema
Europos Komisija (EK) pareiškė, kad korupcijos mastas visose 28 Europos

Sąjungos (ES) šalyse ,,gniaužia kvapą” ir ES ekonomikai kainuoja 120 mlrd.
eurų kasmet. ES vidaus reikalų komisarė Cecilia Malmstrom pažymi, kad,
pasiklausius politinių debatų įvairiose ES šalyse, susidaro įspūdis, kad korup-
cija – tai kitų šalių problema, kad kyšius gauna politikai, verslininkai ir val-
dininkai kažkur kitur, kitose užsienio šalyse. O iš tiesų korupcija drebina
visas ES šalis, bet įvairiose šalyse ji įgauna skirtingas formas. Tokią ataskai-
tą EK pateikia pirmą kartą. Ataskaitos autoriai teigia, kad šios problemos
mastą galima būtų iliustruoti skaičiais: korupcija Europai kainuoja mažiau-
siai 120 mlrd. eurų kasmet.                                  ELTA

Izraelis nori bendradarbiauti 
su Lietuvos regionais 

2014 m. sausio 27 d. vieno įtakingiausių Izraelio verslininkų, didžiausios
Izraelyje maisto pramonės įmonių grupės „Strauss Group” vadovo ir įkūrėjo
Michael Strauss kvietimu ambasadorius D. Degutis lankėsi Izraelio šiaurėje
esančiuose Ako ir Naharija miestuose. Viešnagės metu įvyko susitikimas su
Ako miesto meru Shimon Lankri, kuris išreiškė didelį susidomėjimą užmez-
gant partnerystės ryšius su panašiu Lietuvos miestu. Ako – tai vienas seniau-
sių Izraelio miestų, kurio istorija siekia XV amžių prieš mūsų erą. Šiandien
Ako – vienas sparčiausiai besivystančių miestų, kuriame sėkmingai derina-
ma šiuolaikinė pramonė bei istorinis pažintinis turizmas. Ambasadorius D.
Degutis taip pat susipažino su M. Strauss fondo, remiančio Ako miesto plėtrą,
veikla, vykdomais vaikų švietimo, kultūros, sporto projektais, apsilankė uni-
kaliame vaikų darželyje „Muzika, kuri skaičiuoja”, kur vaikai mokomi arit-
metikos pagrindų per pažintį su muzika.                                               URM info 

Valiutų santykis (2014 m. vasario 4 d.) 

1 USD (JAV doleris ) – 1, 2,5214

1 EUR (euras) – 1, 3,4528  

1 AUD (Australijos doleris) – 1, 2,2014 

I GBP ( Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1, 4,1662 

1 CAD (Kanados doleris) – 1, 2,2779 

1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,0851

Kaip į verslą žvelgia  estai, latviai, lietuviai?

Lyginant tris Baltijos šalis, optimistiškiausiai nusiteikusios Estijos
mažos ir vidutinės įmonės, kur kas ketvirtas verslininkas (25 proc.) tikisi
didesnio negu 15 proc. apyvartos didėjimo. Lietuvos įmonės augimo galimy-
bes vertina kiek nuosaikiau – tokio spartaus apyvartos didėjimo tikisi 19 proc.
įmonių. Pesimistiškiausiai nusiteikę Latvijos verslininkai, kur tokių įmonių
yra 13 procentų, skelbia SEB banko leidinyje „Baltijos šalių verslo apžvalga”
(„Baltic Business Outlook”). SEB bankai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje pernai
įgyvendino mažų ir vidutinių Baltijos šalių įmonių konsultavimo projektą,
kurio metu banko specialistai lankėsi įmonėse ir jas konsultavo. Visose trijo-
se šalyse įvyko 4,4 tūkst. susitikimų su mažų ir vidutinių įmonių atstovais, jų
metu teiktos konsultacijos finansų valdymo klausimais ir atlikta įmonių
vadovų lūkesčių ateinantiems metams apklausa. „Matome, kad Baltijos šalių
įmonių vadovai nusiteikę kiek skirtingai ir verslo augimą šiemet vertina
nevienodai. Tai lemia ir kitokius įmonių planus dėl investicijų , naujovių siū-
lymo, eksporto plėtros ar naujų darbo vietų kūrimo”, – pasakojo Virginijus
Doveika, SEB banko prezidento pavaduotojas ir Mažmeninės bankininkystės
tarnybos direktorius. Jis pastebėjo, kad vis dėlto džiugina tai, jog visose
Baltijos šalyse mažos ir vidutinės įmonės mato vis daugiau teigiamų ekono-
mikos atsigavimo požymių ir ateitį vertina palankiau nei prieš metus.
Apklausos duomenimis, Baltijos šalyse įmonės apyvartos augimą, visų pirma,
sieja su vidaus rinka ir augančia vietine paklausa, bet ne eksportu. Apie du
trečdaliai Lietuvos (69 proc.), tiek pat procentų ir Estijos, bei trys ketvirtada-
liai Latvijos (74 proc.) įmonių visą dėmesį skirs vietinei rinkai. Tuo metu plėt-
ros planų užsienyje turi kiek mažiau negu trečdalis visų šalių mažų ir viduti-
nių įmonių. Įmonių konkurencingumą eksporto rinkose padėtų išlaikyti
didesnės investicijos ir naujos paslaugos bei produktai, mano ekonomistai.
Vis dėlto iš trijų Baltijos šalių daugiausiai investuoti ketina tik estai – tokių
planų turi daugiau kaip pusė (61 proc.) įmonių. Lietuvoje investicinius pro-
jektus ketina įgyvendinti 34 proc., Latvijoje – 37 proc. mažų ir vidutinių įmo-
nių. Naujovių visos trys šalys ketina pasiūlyti kur kas mažiau – jas kurti ir
pristatyti ar keisti verslo modelį ketina mažiau kaip vienas trečdalis versli-
ninkų. Skiriasi įmonių planai ir dėl naujų darbo vietų kūrimo. Daugiausia
šiemet naujų darbuotojų įdarbinti planuojama vėl gi Estijoje – tokių planų
turi kas ketvirta (26 proc.) šios šalies maža ir vidutinė įmonė. Lietuvoje didin-
ti darbuotojų skaičių ketina penktadalis įmonių (22 proc.), o Latvijoje darbo
vietų kūrimas bus lėtesnis – tokių planų turi 14 proc. verslininkų. Vis dėlto
dauguma Baltijos šalių įmonių planuoja išsiversti su turimais žmogiškaisiais
ištekliais. Tai rodo, kad didesnių sukrėtimų šalių darbo rinkose nebus, vyraus
stabilumas.          Alkas.lt

Rusija panaikino apribojimus visam lietuviškam pienui

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pranešė, kad  vasario 3 d.
Rusijos vartotojų teisių apsaugos tarnyba („Rospotrebnadzor”) dar vienai
Lietuvos pieno perdirbimo įmonei – AB „Vilkyškių pieninei”, panaikino apri-
bojimus eksportuoti į Rusijos Federaciją. Tai paskutinė mūsų šalies pieno per-
dirbimo įmonė, kuriai tokie apribojimai iki šiol dar buvo taikomi.       Alkas.lt

Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų iškilmėse
,,Gazelė 2013”. Roberto Dačkaus nuotr.

LR ambasadorius Izraelyje Darius Degutis (antras iš kairės) užmezgė ryšius su Ako mies-
to vadovais ir verslininkais.
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KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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Tačiau įdėmiai pastudijavus lie-
 tu vių diasporos ūkį ir turtą,
aiškėja vienas dalykas: kokiais

nors labai verž liais ir išradingais vers-
lais, kūrusiais aukštą pri dėtinę vertę,
lietuviai neuž siėmė. Jų kolonijų stip-
rybė glūdėjo ne kieto stuburo indivi-
dualioje veikloje, bet solidariuose
bendruomenės veiks muose. Šalia tos
imigrantų bendruo menės, toliau nuo
masinių lietuvių su si būrimų esančios
dia sporos pajėgumas seko. 

4. Amerikos lietuvių socialinis 
kapitalas ir tautinė veikla

Amerikos lietuvių socialinio ka pi-
talo augimas priklausė nuo imigra-
 cijos šalies teisinių, visuomeninių ir
kultūrinių sąlygų, taip pat nuo lietuvių
išeivių savybių, skyrusių juos tiek nuo
senųjų anglosaksų jankių, tiek nuo
kitų tautų imigrantų. Būtina priminti,
kad kokių nors modernių visuome ni-
nių įpročių lietuviai išeiviai negalėjo
nei išsinešti iš savo tėvynės, nei atsi neš-
ti iki naujos imigracijos šalies. Be baž-
nytinių brolijų patirties ir galbūt be to-
kių masinių sąjūdžių kaip pamažu už-
mirštamas Motiejaus Valančiaus prieš
1863 m. išjudintas Blaivybės bro li jų
tin klas prisiminimų, lietuvių valstietis
nieko nebuvo girdėjęs ir da ręs. 

Lietuva pati buvo prispausta rusų
valdžios, kentėjo prievartinės rusi fi-
kacijos politikos padarinius. Po suki li-
mo Lietuvoje buvo draudžiamos ne tik
lietuvių raidės, bet trukdoma bet kokiai
laisvanoriškai organizuotai vi suomeni-
nei veiklai. Imperijos valdžios diktatas
– vienoje pusėje, didžiojo turto – seno-
sios dvarinin kijos ir kylančio kapita-
listų sluoksnio visagalybė – ki toje. Net
jei sutiksime su šiuolaikinių istorikų
teiginiais, kad ir caro valdžios sąlygo-
mis Rusijoje veikė tam tikros draugijos,
kartais net privilegijuotos, tačiau jos
buvo imperijos valdžios po litikos vagoje,
veikė centre ir nesi kirto su asimiliaci-
ne politika taip vadinama me Šiaurės
Vakarų krašte. Nepaklus nioji ir rusi-
fikacijai besipriešinusi Lie tuva buvo
nustumta nuo minimalių pilietinių tei-
sių scenos. Ji buvo nu bausta, repre suo-
ta, atimant bet kokios laisvos veiklos są-
lygas. Tautos paver gi mas reiškė ir vi-
suomenės, kaip organi zuotų žmonių
klasės, sunaikinimą. O tautos prisikė-
limas reiškė ir tokios sa varankiškos vi-
suomenės galių iš vys ty mą. Šia prasme
lietuvių diasporos, ypač Amerikos lie-
tuvių veikla, atvėrė kelią modernėjimo
link.

Antroji XIX a. pusė lietuviams reiš-
 kė ne tik tautinės savigarbos pamy ni-
 mą, kultūros degradaciją, bet ir pi lie ti-
nių-visuomeninių gyvenimo for mų
destrukciją. Tad organizuotos re li ginio
gyvenimo formos lietuvių vals tiečiams
buvo labiau pažįstamos, o senosios ba-
joriškosios visuomenės pilietiniai įgū-
džiai pamažu už miršti. Senosios Lie-
tuvos Didžiosios Kuni gaikštystės pi-
lietinės tradicijos nešė ja – bajorija – po
1863 m. sukilimo buvo degraduota, tra-
dicinės laisvo individo raiškos formos
dėl rusų politikos buvo nu stumtos į pa-
šalį ir atskirtos nuo bun dančios lietu-
vių valstiečių masės gyvenimo ir atei-
ties vaizduotės. 

Socialinių įpročių ir laisvanoriškų
asociacijų kultūros lietuviams teko
mo ky tis iš naujo. Ir visuomenės at gimi-
mas – dabar jau amerikietiškojo stiliaus
laisva noriškos organizuotos veiklos
formų pagrindu – turėjo darsyk įvykti.
Kita vertus, Jungtinių Ameri kos Vals-
tijų demokratijos tradicija, laisvo in-
divido ir draugijų gyvenimo pamatai
buvo labai tvirti, o konku rencija su ki-
tomis imigravusių nau jų piliečių gru-
pėmis vertė lietuvių kolo nistus moky-
tis labai sparčiai. Šia pras me lietuvių

objektu. Tai galėtų būti paaiškinimas
diagnozei, kuriai ryžosi lietuvių dias po-
ros istorikė Daiva Dap kutė. Anot jos,
Amerikos lietuvių drau gijos neturi
savo istoriografijos ir yra pamiršta
tema. Be keleto darbų, anot tyrinėtojos,
atrodytų, kad net nebūta to unikaliai
tankaus lietuvių socialinio tinklo išei-
vijoje, nors pati lietuvybė beveik išim-
tinai užsilaikė tik tenai, kur gebėta
susiorganizuoti, laikytis ir veikti kar-
tu, su kokybiško gyvenimo asmeni-
niais siekiais derinti tautinius ir vi-
suomeninius intere sus.206

Lietuvių tautinio judėjimo aktyvis-
 tai gerai suprato socialinio kapitalo ir
ge bėjimo veikti organizuotai vertę. Ste-
bėdami kitų atgimstančių Vidurio Rytų
Eu ropos tautų ir diasporų, ypač čekų,
veikimą, jie stengėsi žvilgsnį kreipti bū-
tent į draugijų tinklą. 1895 m. solidus
Varpo pagrindinis straipsnis Čekų ir
mūsų tautiš kos draugystės sve timuose
kraštuose specialiai akcentavo gebėjimų
organizuotis skirtumus ir įtikinėjo lie-
tuvių skaitytoją mokytis iš čekų pa-
vyzdžių.

Kiekvienoje vietoje už tėvynės ru be-
žiaus, kur tik atsiranda nors 30 čekų,
tuo jaus įsteigia jie savo draugystę, sta-
to ją ant tvirto tautiško pamato. Nėra
Vokieti joje miesto su 100 000 gy ven tojų,
kuriame nebūtų čekų drau gystės. Už-
duotė tokių draugysčių yra: šelpti rei-
kalaujančius, ieškoti darbą be darbo
esantiems arba ką tik atvyku siems į
naują vietą čekams (...) Taigi čekas, ku-
riam ankšta savo tėvynėje, gali drąsiai
traukti į svetimą kraštą, žinodamas
kad čia atras tvirtai suor ganizuo tas
tautiškas draugystes, ku rios visada
duos jam reikalingą pa gel bą ir pamo-
kinimą. Užrubežinės draugystės prisi-
deda su savo skatiku prie įsteigimo vi-
sokių naudingų įred nių tėvynėje; teipo-
gi, pagal išgalė jimą, šelpia neturtin-
gas draugystes sveti muose kraštuose
esančias.207

Varpo redakcijai čekų diasporos
solidarumas ir organizacinis tinklas
buvo it koks idealus pavyzdys, o apsi-
švietusių lietuvių misija – būti draugijų
gyvenimo šilkverpiais. Kaip-gi kitaip
viskas pas mus klojasi! – pa tetiškai
aikteli straipsnio autorius. Štai tik per-
žengus Prūsijos sieną ant 150 tūkst. Lie-
tuvių yra Birutės drau gystė... Pary-
žiaus lietuviška draugystė „Žel muo”
mirus Akelaičiui tur-būt taip pat nu-
mirė, nes apie ją nieko ne girdėt. 

Ta čiau varpininkų horizonte padė-
tį galėjo pataisyti lietuviai už Atlanto: 

Ženkime dabar į aną lietuvišką El do-
rado, į aną kaip „Vienybė” nuolat va dina
liesybės žemę, į Ameriką. Lie tuviškų, iš
vardo, draugysčių yra čia užtektinai;
kaip kokioje vietoje yra jų net po keletą,
nors kiekviena per men kas turi pajėgas
idant galėtų ką nors svarbesnio atlikti
(...) Rodos ir čia mū siškiai (...) galėtų nuo
čekų, (kurių ne daugiau yra Ame rikoje
kaip lietuvių) daugel pasimo kyti; čekai
vienok sten giasi  gelbėti, kaip įmanyda-
mi savo tautiečius, mū siškiai-gi visas
savo pa jėgas ir min tis ap verčia ant nai-
kini mo ne teip ma nančių savo tautiečių
(...) Mūsiš kiai sėja neapykantą vardan
tėvynės labo, čekai-gi viską daro var dan
meilės ir brolystės čekų...208

206. Dapkutė, Daiva. Tautinės draugijos emig -
racijoje XIX a. pab.– XX a. pr. Pranešimas
skai  tytas konferencijoje „Lietuvių tapatumo
kaita egzilio kultūroje”. Kaunas, VDU Lie -
tuvių išeivijos institutas, 2012 m. balandžio
27 d.

207. Čekų ir mūsų tautiškos draugystės sve -
timuose kraštuose. Varpas, 1895 rugpjūtis,
nr. 8, p. 121.

208. Ten pat, p. 122–123.

diaspora ne tik kompen savo tai, ko tau-
tinė bendruomenė negalėjo plėtoti savo
protėvių žemėje, t. y. autentiškos lietu-
vių kultūros ir visuomeninių pilietinių
papročių, bet kūrė tokias visuomeninio
gyvenimo formas, kurios nebuvo tikė-
tinos – ar įmanomos – savame krašte net
tokiu atveju, jei teisinės sąlygos rusų
pri spaustoje Lietuvoje būtų buvę ge res-
nės. 

Pasaulio lietuviai imigracijos ša lių
patyrimus, ypač amerikie tiš kąją demo -
kratiją, pavertė lietuvių tautos vaiz-
duotės savastimi. Šiuo požiūriu vi suo-
menės, kaip organizuotis geban čios
žmonių klasės, įgūdžių išvystymas gali
atrodyti kaip svarbiausias lietuvių tau-
 tos modernėjimo ir įgalumo faktorius.
Jei žinome, kad kone penktoji emig ran-
tų dalis grįžo į Lietuvą, tai turime su-
prasti, kad reemi grantų parsivežti ir
gimtinėje investuoti pinigai buvo tik
materialinė smulkmena palyginti su
naujaisiais visuomeniniais papročiais.
Sugrįžęs iš Amerikos lietuvis jau buvo
atsikratęs baudžiauninko nuolan ku-
 mo, o išugdęs savyje amerikietiškus
pilietinės savigarbos refleksus, kurie
Ru sijos imperijoje ne tik buvo nepa žįs-
tami, bet apskritai sunkiai galėjo įgau-
ti tokias vakarietiškas formas. Lietuvių
pamokų dėka liberaliosios demokrati-
jos lopšyje gimtojoje žemėje buvo at-
gaivintas tikėji mas individo laisve ir tei-
sėmis gyventi taip, kad viskas taptų ga-
lima, ko įstaty mas ir dekalogas ne-

draudžia. Ir būtų prieši namasi rusiš-
koms viešojo gyvenimo formoms, kuo-
met leistina tik tai, ką valdžia ar koks
caras savo ukazais nu rodo. Diasporos
vaidmuo tautinės emancipacijos po-
žiūriu ir ugdant pilie tines savybes yra
neįkainojamas da lykas.

Nedyla iš mano akademinės jau-
nys tės atminties pasakojimas, kurį ne-
beat me nama proga nugirdau iš savo di-
 ser tacijos akademinio vadovo Lietu vos
istorijos institute profesoriaus Vytauto
Merkio. Jo tėvas taip pat pri klausęs ree-
migrantų būriui. Prieš I pasaulinį karą
parsivežė gimtinėn ne tik santaupas
ūkiui įsigy ti, bet ir re volverį prie šono:
tai buvo suvokta kaip laisvo, turinčio sa-
vigarbos ir savimi pasitikinčio vaka-
riečio vyro ženklas. Lygiai kaip bau-
džiauninko nuolan kumas buvo pradė-
tas suprasti kaip menkystė ir nuopuo-
lis. Lietuviai stip rėjo ir kaupėsi savo tei-
sių gynimo kovoms.

Lietuvių istoriografijoje draugijų
gy venimo raida nebuvo pamiršta, ta-
 čiau vis kas, kas susiję su laisvanoriškų
asociacijų kultūra, buvo suvokiama iš-
skirtinai tautinių aspiracijų arba so-
cialinių siekių kontekste, o ne kaip
vertybė pati savyje. Kalbėdami apie
tautinį judėjimą praeities tyrinėtojai ne-
galėjo neminėti draugijų, klubų, par tijų,
jų tikslų ir indėlio į bendrą judė jimą. Ta-
čiau laisvanoriškosios asocia cijos ir
lie tuvių visuomeniniai-pi lietiniai ge-
bėjimai netapo savaran kišku tyri mo

Žygiuoja Shenandoah Šv. Jurgio parapijos vaikai. 

Susivienijimas lietuvių Amerikoje švenčia penkiasdešimtmetį Clevelande. 1936 m. 
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SVEIKATA

ONA RADZEVIČIENĖ

Pastaruoju metu natūralioji me-
dicina tampa vis populiaresnė,
ir vais tažolėmis siūloma stip-

rinti nusilpusius organizmus, mal-
šinti įvairius negalavimus bei skaus-
mus, žadinti or ganizmo gyvybines ga-
lias. Auga luose esantys natūralūs tam
tikrų medžiagų dariniai kartais veiks-
mingiau šalina sveikatos sutrikimus,
grą žina gerą savijautą nei cheminiai
vaistai. Vaistažolės yra puikus chemi-
nių vaistų pakaitalas (alternatyva).
Teigiama, kad jos veiksmingai gydo, ir
neturi  šalutinio poveikio. Deja,  taip
nėra, tyrimai parodė, kad ,,ne kaltos-
ios” žolelės irgi gali pakenkti.  To dėl
prieš pradedant jas vartoti, reikėtų pa-
sitarti su gydytoju.  Ypač  yra svarbu,
jei vartojate ir cheminius vaistus, nes
kartu vartojamos gali su kelti nepagei -
daujamą poveikį. Taip pat reikia atsi-
minti, kad vaistažolių preparatuose
yra veikliųjų medžia gų, kurias pa-
dauginus galima net pa kenkti sveika-
tai. Jei esate nėščia (ar įtariate esanti),
maitinate krūtimi, sergate kokia nors
liga, jei jums per 70 metų, ar  esate ga -
na silpnos svei ka tos, prieš vartojant
vaistažoles, pa sitarkite su gydytoju.
Be gydytojo leidi mo nepatariama vais-
tažolių vartoti vaikams jaunesniens
nei 16 metų.

Kokiu tikslu vaistažolės 
vartojimos ir kam jos netinka 

Ramunėlės. Jų   arbata  gerina
ape titą,  skatina tulžies išsiskyrimą
tuo pagerindama  virškinimą, suma-
 žin dama vidurių pūtimą, pykinimą
bei pilvo skausmus. Ramunėlės atpa-
 laiduoja spazmus, skatina prakaita vi -

mą, veikia raminančiai, gerina mie -
gą, o taip pat veikia antiseptiškai  ir
priešuždegimiškai. Ramunėlės tinka
ir kūdikiams, kai jiems dygsta dantu-
kai ar kankina pilvuko diegliai. Ra-
 munėlės kartais gali sukelti alergiją.
Nereikėtų vartoti  asmenims,  kurie
yra alergiški graižiažiedžių šeimos au-
 galams.

Valerijonai ramina nervų siste -
mą, pasižymi spazmus atpalaiduojan-
 čiu veikimu.  Veikia greitai, bet trum-
 pai, apie 2 valandas. Valerijonai var-
tojami kaip raminanti, atpalaiduo-
janti priemonė padidėjus nervų siste-
mos jaudrumui, esant nemigai, iste-
ri jai, širdies kraujagyslių raumenų
spazmams, migrenai. Tačiau reikia at-
 siminti, kad jie mažina kraujos pū dį,
todėl netinka tiems, kuriuos var gina
hipotonija (žemas kraujo spau di mas).
Visiemas kitiems  reikėtų ži noti,  kad

valerijonai didina mieguistumą, todėl
dienos metu šių nervus raminančių
vaistažolių reikėtų veng ti, ir ypač būti
atsargiems vairuojant automobilį.

Kmynų vaisiai yra nuo senų lai -
kų žinomas vaistinis augalas. Jie ge-
rina apetitą, aktyvina virškinimo liau -
kų veiklą, skatina žarnyno peris tal-

tiką, mažina vidurių pūtimą. Jais ga-
lima gardinti patiekalus, kai kanki na
,,dirglioji žarna”. Maitinan čioms ma-
moms kmynų arbata didina pieno ga-
mybą.Tačiau žmonėms, turin tiems pa-
didėjusį kraujo spaudi mą,  kmynų ar-
 batos geriau atsisaky ti. Taip pat ne-
patariama naudoti kmy nų aliejų, net
ir išoriškai, nėš čioms moterims.

Liepžiedžių arbata vartojama
kaip prakaitavimą skatinanti prie mo -
nė sergant peršalimo ligomis, bron-
 chitais, gripu, naudojama ska lau ti
burnos ertmei ir gerklei.  Liep žiedžiai
mažina karščiavimą. Deja, beveik ne-
žinoma kita liepžiedžių sa vybė – jie
,,kišasi” į hormonų apy kaitą, todėl vi-

siškai netinka lytinio brendimo ir me-
nopauzės laikotarpiu. 

Medetkos vartojamos kaip  tul-
 žies išsiskyrimą gerinanti, virškinimo
traktą reguliuojanti priemonė.  Me-

detkos tinka inchaliacijoms esant kvė-
pavimo takų ligoms. Jos taip pat vei-
kia antialergiškai bei didina kraujo
krešėjimą esant įvairiems kraujavi-
 mams. Medetkos turi priešuždegi minį
poveikį, todėl tinka gydyti lūpų pūsle-
linei. Suvilgytą medetkų tinktū ra va-

tos gumulėlį pridedame ant pa žeistos
vietos, o taip pat išspaustomis me-
detkų žiedų sultimis tepame pūs leles.
Praskiesta medetkų tinktūra padės
esant tarpupirščių grybeliui. Šių po-
puliarių  vaistažolių nepatar ti na var-
toti  tiems, kurių yra suma žėjęs kraujo
spaudimas.

Melisos lapai vartojami kaip ra-
 minanti, nuskausminanti, prieštrau-
 kulinė priemonė. Tinka esant ner vuo-
 tu mui, įtampai, nemigai. Šios vais ta-
žolės  taip pat didina šlapimo iš sisky-
rimą, todėl kai kuriems as menims ne-

tinka vartoti nakčiai.  Melisos arbata
didina kraujospūdį,  o taip pat,  kaip ir
ra munėlės,  gali su kelti alergiją.

Jonažolėms būdingas priešuž de-
 gi minis, antiseptinis, šlapimo ir tul-
 žies išsiskyrimą skatinantis po vei kis.
Jos veikia tonizuojančiai, mažina dep-
resiją.  Jonažolėmis gydomi virš ki-
nimo trakto gleivinių uždegimai, ke-
 penų, tulžies bei šlapimo  pūslės ir
inkstų ligos. Taip pat yra puiki prie-

 monė depresijai gydyti. Tačiau rei-
 kėtų žinoti, kad jonažolės ir saulė – vi-
siškai nesuderinami dalykai. Išgė rus
jonažolių arbatos ir pabuvus sau lėje
gali prasidėti odos uždegimai, ant at-
virų odos vietų atsirasti nebeišnaiki-
namų pigmentinių dėmių.  Va sa rą jo-
nažolių geriau išvis nevartoti, nes
kenkia ne tik tiesioginiai saulės spin-
duliai, bet ir didesnė kaip 25 laipsnių
Celsijaus temperatūra. 

Čiobreliai pasižymi priešuždegi-
miniu veikimu, gerina atsikosėjimą,
didina apetitą, mažina pilvo skaus-
mus. Dažnai vartojami esant  balso

sty gų susirgimais. Tačiau šios žolelės
visiškai netinka sergantiems širdies,
kepenų ar inkstų ligomis.

Šalavijų lapų arbata vartojama
kvėpavimo takų ligoms gydyti, pasi-
 žy mi nervų sistemą raminančiu po-
 veikiu. Žinovai teigia, kad šalavijus

visai pagrįstai galima vadinti jaunys-
tės eleksyru, ypač prasidėjus meno-
 pauzei.  Mat jie stimiliuoja estrogenų
veiklą. Tik nereikėtų persistengti (pa-
kanka pusės lapo per dieną), ant raip
sulauksite priešingo povei kio.  Be to,
per didelis šių vaistažolių kie kis gali
pakenkti skrandžiui – šalavijai didina
rūgštingumą.

Kraujažolės vartojamos skran-
 džio, žarnyno, gimdos kraujavimams
stabdyti.  Jos gerina apetitą, maitinan -
čioms motinoms skatina pieno ga-
mybą. Kraujažolės netinka asme nims,
turintiems padidintą kraujo kre šė-
jimą.

Paruošta remiantis: 
www. Vaistažolės.lt; 

L. Skliarevskis  ,,Maistinių au ga lų
gydomosios savybės”; Reader Di gest
,,Natūralūs kasdieninių negalavimų

gydymo būdai”

Vaistažolės. Ar visada saugu jas vartoti?
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SPORTAS

Prezidentė išlydėjo olimpiečius

Sočyje pakelta Lietuvos vėliava

Lietuvos Respublikos pre zi dentė
Dalia Grybauskaitė išlydėjo Lie-
tuvos olimpiečius į XXII žiemos

olimpines žaidynes, kurios įvyks vasa-
rio 7–23 d. Sočyje.

Prezidentė sportininkams įteikė
Lietuvos trispalvę, palinkėjo sėkmės ir
tvirtybės siekiant sporto laimėji mų bei
garsinant Lietuvos vardą.

„Lietuvos vėliava – tai mūsų vie ny-
bės simbolis. Visa Lietuva stebės Jū sų
pasirodymus ir kartu jaudinsis dėl
Jūsų sėkmės. Aukštai iškelkite tris-
palvę ir ryžtingai priimkite olim piados
iššūkius. Linkiu Jums daug stiprybės,
atkakliai ir veržliai siekti savo tikslo,
garbingai atstovauti Lie tu vai!”, – sakė
Prezidentė.

Ji pabrėžė, kad pirmą kar tą žie-
mos olimpiadoje Lietuvai atstovaus 9

atletai. Pasak Preziden tės, tai rodo, jog
Lietuvoje populiarėja žiemos sportas
ir auga nauja spor ti ninkų kar ta.

Į Sočį išvyksta dailiojo čiuožimo
pora Deividas Stagniūnas ir Isabella
Tobias, kuriai už nuopelnus Lietuvai
Prezidentė išimties tvarka suteikė mū -
sų šalies pilietybę. Taip pat – biatloni-
ninkai Diana Rasimovičiūtė ir Tomas
Kaukėnas, slidininkai Ingrida Ardi-
šauskaitė ir Vytautas Strolia. Kalnų sli-
dinėjimo rungtyse dalyvaus Rokas Za-
veckas ir Ieva Januške vičiū tė. Agnė Se-
reikaitė rungsis greitojo čiuožimo ta-
kelyje.

Olimpiadoje pirmieji, jau vasario 8
dieną, rungtyniauti pradės slidinin kė
Ingrida Ardišauskaitė ir biatlo ninin-
kas To mas Kaukėnas.

Prezidentės spaudos tarnybos info

Antradienį Sočio žiemos žaidy-
nių Pakrantės olimpiniame kai-
melyje, kur gyvena čiuožėjai,

buvo oficialiai pakelta Lietuvos vėliava.
Tos pačios ceremonijos metu pakilo ir
Kinijos vėliava. 

Misijos vadovė olimpinė čempionė
Vida Vencienė olimpinio kaimelio me-
rei dukart olimpinei šuolio su kartimi
čempionei bei pasaulio rekordininkei
Jelenai Isinbajevai įteikė LTOK olim-
pinius žiedus. Lietuvos delegacija do-
vanų gavo didžiulę matriošką.

Iš Lietuvos olimpiečių iškilmėse
dalyvavo tik ledo šokėjai Deividas Stag-
niūnas ir Isabella Tobias. Čiuožėja
Agnė Sereikaitė ir slidininkai Ingrida
Ardišauskaitė bei Vytautas Strolia tuo
metu buvo treniruotėse.

Pakrantės ir kituose dvejuose olim-
piniuose kaimeliuose atidarytos sim-
bolinės Olimpinio susitaikymo sienos.
Sportininkai, delegacijų nariai ant jų
palieka savo autografus, palinkėjimus. 

ELTA

Lietuvos sporto universitete
(LSU) lankėsi ministras pirmi-
ninkas Algirdas Butkevičius,

švietimo ir moks lo ministras Dainius
Pavalkis, Seimo vicepirmininkas Vy-
das Gedvi las. Susitikime su Universi-
teto vado vais, jie aptarė S. Dariaus ir
S. Girėno sporto centro Kaune perda-
vimo ir išlaikymo, LSU tiriamojo – au-
ditori nio korpuso statybos problemas,
sve čiams pristatytas Europos krepši-
nio tyrimų centras. Lietuvos sporto
universitetas siekia perimti Sporto
centro valdymą, naudoti jį studijoms
ir padaryti labiau prieinamą visuome -
nei. „Netrukus dėl S. Dariaus ir S.  Gi -

rė no sporto centro parengsime Vy-
riausybės nutarimą. Švietimo ir
mokslo ministras mane informavo,
kad šiuo klausimu netrukus kalbės su
Kauno miesto meru, o Vyriausybė
Universitetui padės išlaikyti šį Cen -
trą”, – teigė ministras pirmininkas.
LSU vadovai tikisi, kad S. Dariaus ir
S. Girėno sporto centrą Universitetas
perims jau šį rudenį. Tiesa, Kauno
mies to politikai šio objekto perdavimo
universitetui viešai net nėra svars tę.
Universiteto siekiui nelinkęs pritarti
ir miesto meras Andrius Kup činskas.

LSU info

Antradienio vakarą į Sočį atvyko Lietuvos ledo šokėjai D. Stagniūnas ir I. Tobias. „Mes jau
Sočyje”, – džiaugėsi lietuvių pora. Čiuožėjai varžybas pradės vasario 16 dieną. 

Pirmadienį Barselonoje buvo iš-
 traukti 2015 m. Europos vyrų
krepši nio čempionato atrankos

turnyro bur tai. Komandas suskirstyti
padėjo ir Lietuvos krepšinio federaci-
jos pre zidentas Arvydas Sabonis.

Po sprendimo suteikti vardinius
kvietimus į Pasaulio čempionatą trims
Europos rinktinėms, FIBA Euro pe pa-
tvirtino, kad 2015 m. Euro pos vyrų
krepšinio čempionato Uk rai noje at-
rankoje dalyvaus 26 Senojo žemyno ko-
mandos.

Šios komandos buvo suskirstytos
į 7 grupes: penkias grupes po keturias
komandas ir dvi grupes po tris rinkti-
nes.

Grupė A
Islandija
Didžioji Britanija
Bosnija ir Hercegovina

Grupė B
Bulgarija
Izraelis
Juodkalnija
Nyderlandai

Grupė C
Austrija

Lenkija
Vokietija
Liuksemburgas

Grupė D
Baltarusija
Makedonija
Belgija
Danija

Grupė E
Portugalija
Gruzija
Čekija
Vengrija

Grupė F
Slovakija
Švedija
Latvija
Rumunija

Grupė G
Šveicarija
Rusija
Italija
Pirmąsias vietas savo grupėse už-

ėmusios komandos ir šešios ge riau-
 siai sužaidusios antrosios komandos
pateks į Europos vyrų krepšinio čem-
pionatą Ukrainoje. Antrąsias vie tas
savo grupėse užėmusios rinktinės bus
atrinktos panaikinus rungtynių su
ketvirtąsias vietas (keturių ko mandų
grupėse) užėmusiomis ko man domis
rezultatus.

Atrankos turnyras, pirminiais
duomenimis, vyks šių metų rugpjūčio
10, 13, 17, 20, 24 ir 27 dienomis.

11 komandų jau yra patekusios į
2015 m. Europos vyrų krepšinio čem-
pionatą: Lietuva, Ispanija, Prancū zija,
Graikija, Kroatija, Turkija, Ser bija,
Slovėnija, Suomija, Ukraina ir Estija.

Lietuvos krepšinio federacijos info

Legendinė Kauno sporto halė grąžinama 
Lietuvos sporto universitetui

Eltos nuotr.

Paaiškėjo atrankos į 2015 m. Europos vyrų
krepšinio čempionatą grupės

A. Sabonis traukia burtus.

OLImPIAdA

Pamaldos olimpinėms rinktinėms

Trečiadienį Kristaus Išganytojo
Ne Rankų Darbo Paveikslo ka-
tedroje Sočyje Maskvos ir visos

Rusios patriarchas Kirilas laikė pa-
maldas Rusijos, Baltarusijos, Moldovos
ir Ukrainos olimpinėms rinktinėms.

Apeigose dalyvavo Rusijos olimpi-
nio komiteto prezidentas Aleksandras
Žukovas, Rusijos ledo ritulio federaci-
jos prezidentas Vladislavas Tretjakas,
keturių šalių atletai.

,,Sportininkai gerai žino, kad per-

galei svarbu ne tik fizinis pasirengi-
mas, bet ir vidinė būsena, – sakė pat -
riar chas. – Žmonės ne visada nugalė-
davo, kai būdavo geriau pasirengę. Bet
jie visada nugalėdavo savo dvasia. Mes
susirinkome pasimelsti dėl mūsų lai-
mėjimų, dėl jūsų gerovės. Dėl to, kad
Viešpats sunkią akimirką suteiktu
jums dvasios jegos”.

Po pamaldų patriarchas įteikė
ikoną su Išganytojo atvaizdu Rusijos
rinktinei. ELTA

EPA-ELTA nuotr.
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DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

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, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOSChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI
FOR SALE

ĮVAIRUS

�  Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo, galimi pakeitimai. 

Tel. 773-615-5235.

�  Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis, reko-
mendacijos, vairuoja. 

Tel. 773-449-0929.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Didelė darbo pa-

tirtis, minimali anglų kalba, nevai-
ruoja. Gali pakeisti savaitgaliais . 

Tel. 773-707-7902.

�  Moteris ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo lietuvių ar rusų
šeimose. Geros rekomendacijos. 

Tel. 630-863-1168.

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

,,Draugo” prenumeratoriai gali
skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio 

papildomo mokesčio. 
Pageidaujantys turėtų 

parašyti apie tai 
administracijai: 

administracija@draugas.org 
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.

Skaitykite 
,,Draugą” greičiau!

European restaurant in
Southwest suburb for sale.

630-464-8773

Slidininkas Vytautas Strolia:
olimpiadai pradėjau ruoštis prieš kelerius metus

Sočio olimpinėse žaidynėse Lie-
 tuvai atstovaujantys slidininkai
In grida Ardišauskaitė ir Vytau-

tas Stro lia – pirmieji Lietuvos sporti-
ninkai, atvykę į Rusiją. Slidininkas,
Lietuvos sporto universiteto (LSU)
studentas V. Strolia apsigyveno Kras-
na ja Polia nos kalnuose, ir jau sek ma-
 die nį, vasario 9 dieną, startuos 30 ki lo-
metrų (15 km klasikiniu stiliumi, 15
km laisvuoju stiliumi) rungtyje.

– Kuo šios olimpinės žaidynės tau ypa-
tingos?

– Sočio olimpinės žaidynės man
ypatingos tuo, kad tai – pirmoji mano
olimpiada ir, žinoma, aukščiausio ly-
 gio varžybos sportininko karjeroje. Šis
pasirodymas bus pats svarbiausias
mano sportiniame kelyje. Atsto vauti
Lietuvai tokiose varžybose – di delė
gar bė. Manau, šios olimpinės žai dynės
pakeis mane kaip sporti nin ką, mano
požiūris į sportą taps dar profesiona-
lesnis.

– Sportas reikalauja daug ryž to, iš-
tver mės ir pasiaukojimo. Kas tave skatina
eiti pirmyn?

– Pirmiausia tai noras nugalėti
save ir įrodyti, kad galiu daug pasiek -
ti. Tikiu, kad jei nepavyks šioje, tai
pa siseks būsimose olimpiadose. Užsi-
 brėžto tikslo siekimas visada stumia į
priekį. Man taip pat labai padeda di-
delis artimųjų palaikymas.

– Ar sulaukei dėmesio iš žinia sklaidos,
kai patekai į Lietuvos olimpinę rinktinę?

– Prieš olimpiadą sulaukiu tikrai
daug dėmesio. Truputį keista duoti in-
terviu ir po to save matyti per televi-
zorių. Turiu prisipažinti, kad nesu
prie to pratęs.

– Kokio rezultato tikiesi Sočio  olim-
piadoje?

– Man iškeltas tikslas yra 45–60
vieta. Jei tai įvykdysiu, tikrai būsiu
patenkintas.

– Kuo ypatingas pasiruošimas olimpia -
dai?

– Pasiruošimas būna panašus
kiekvienais metais, tik krūvis didėja.
Vasarą treniravausi Lietuvoje ir Lat vi-
jo je. Rudenį – kalnuose, Austrijoje.
Lapkritį dalyvavau stovykloje Suomi-
 joje, ten jau treniravomės su slidė mis,
taip pat vyko pirmosios varžybos.

Gruodžio mėnesį surengta sto vyk la
Austrijoje, vėliau dalyvavau Uni ver-
siadoje Trentine (Italijoje). Gruodžio
pabaigoje išvažiavau į sto vyklą Len-
kijoje, o sausio mėnesį pra leidau sto-
vykloje Italijos aukštikal nė se, taip pat
dalyvavau U23 pasaulio čempionato
varžybose. Tai – tik šio se zono planas,
olimpiadai pradėjau ruoštis jau prieš
kelerius metus.

– Studijuoji Lietuvos sporto universi-
tete. Kiek tau svarbios stu  dijos?

– Lietuvos sporto universitete stu-
dijuoju Treniravimo sistemų stu dijų
programą, kurią baigęs tapsiu slidi-
nėjimo ir biatlono treneriu. Moks las
man yra labai svarbus, ypač kai mo-
kausi tai, ką darau kiekvieną dieną.
Labai noriu grįžti į Universi tetą, kai
pasibaigs slidinėjimo sezo nas. Nors
paskaitose teko praleisti ne tiek laiko,
kiek norėčiau, galiu prisipažinti, kad
man ten labai patinka. Čia studijuoti
sportininkui sudarytos tikrai geros są-
lygos, visi dėstytojai supranta ir pa-
laiko.

– Slidinėjimo specialistai tei gia, kad
šios sporto šakos atstovai brandą pasiekia
tik įkopę į ketvir tą dešimtį.  Vadinasi, tau
priešakyje – ilgas kelias. O kas – tavo arti-
 miausiuose planuose?

– Pavasarį grįšiu į studijas, daug
dėmesio skirsiu mokslams, noriu ge-
rai baigti Universitetą, taip pat daug
sportuosiu ir sieksiu kuo aukš tesnių
rezultatų.

Kalbėjosi Žilvinas Slauskis, 
Lietuvos sporto universiteto ryšių su

visuomene direktorius

Slidininkas Vytautas Strolia.



sudėkite į virimo indą ir už pilkite keturiais puodu-
kais vandens. Kai užvirs, nugriebkite putas ir su dė-
 kite prieskonines daržoves: supjaus tytą morką ar
petražolės šaknį, svo gūną, lauro lapelius, kvapiuo-
sius ir kar čiuosius pipirus, druskos pagal skonį ir
pavirinkite 15 minučių.

Svogūnus smulkiai supjaustyki te ir karštame
aliejuje keptuvėje pa kepinkite. Baltos duonos rie-
keles iš mirkykite piene, truputį nuspauskite ir
kartu su žuvies raumenimis bei pa kepintais svogū-
nais mėsmale sumal kite (kapota skanesnė būna).
Įdė kite smulkiai sukapotus kiaušinius, pipi rus,
druską. Gerai išmaišykite ir, kad įdaras būtų ne-
kietas, įpilkite šiek tiek žuvies sultinio.

Paruoštu įdaru lengvai pripil dykite odą ir už-
siūkite. Likusį įdarą sudėkite į galvą žiaunų vie-
toje. Žu vies sultinį perkoškite ir
supilkite atgal į virimo indą. Ant
dugno padė ki te keletą saliero
kotų, kad žuvis nepriliptų prie
dugno. Žuvį keliose vietose suba-
dykite adata, kad verdant ne-
plyštų. Virti apie valandą ant la-
bai silpnos ugnies. Išvirusi žuvis
turi tame pačiame sultinyje at-
vėsti. Pravėsus išimti siūlus ir
dėti į pusdubenį nugara į viršų.
Pridėkite uo de gą. Atsargiai su-
pjaustykite, kad neiširtų forma.
Papuoškite citrinos griežinėliais.

Žydiškas receptas (gefillte fish)

Craig Claiborne receptas

Reikės: 5 svarų žuvies file (vie nodomis dalimis
karpio, lydekos ir pan.), žuvų galvų, papilvių ir kau-
lų, 5 supjaustytų svogūnų, 3 saliero kotų, 2 didelių su-
pjaustytų morkų, druskos ir pipirų, 3 ar 4 kiaušinių,
2 šaukštų matzo džiūvėsėlių, krienų.

Pirmiausiai sukapokite žuvies file. Labai smul-
kiai sukapokite svo gū nus, sudėkite juos į sukapotą
žuvį, įmuškite kiaušinius, pridėkite mat zų, druskos,
pipirų. Viską kartu gerai sukapokite, kad gautųsi
vientisa masė. 

Žuvies kaulus, papilves ir galvas sudėkite į
puodą, užpilkite vandens ir pastatykite virti. Užvi-
rus nugraiby ki te putas, sudėkite prieskonines dar-

žoves, druską, pipirus, lauro
la pus, taip kaip normaliam
sultiniui. Pavirkite. 

Iš paruoštos žuvies masės
formuokite kukulius ir dėki-
te juos į iš virtą ir perkoštą sul-
tinį. Sumažinkite ugnį ir lėtai
virkite apie vieną va lan dą.
Leiskite ataušti sultinyje. Pa-
skui išgriebkite į pusdubenį,
papuoškite su žuvies žele ir
paduokite  su  krienų  pada-
žu.
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Šventės  karalienė – įdaryta žuvisMėgstate įdarytas žuvis, tačiau ne siryžtate jų
ga minti, nes tai atrodo neįveikiama užduotis?
Galbūt keli patarimai padės jums atlikti ku li na-
 ri nį „žygdarbį”.

Darbštumo įrodymas

Daugeliui šeimininkių atrodo, kad gražiai ir
skaniai paruošti šį pa tiekalą – tiesiog neįmanoma,
nes tam reikia didžiulio meistriškumo, patirties ir
galiausiai drąsos... Iš tiesų nė ra taip sudėtinga,
kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Tereikia
paban dyti.

Šiandien įdarytos žuvys labai mėgs tamos vi-
soje Europoje. Sugal vo ta daugybė įvairiausių re-
ceptų: žu vys įdaromos kiaušiniais ir džiovinto mis
slyvomis, grybais ir ryžiais, riešutais ir grikiais...
Tačiau klasikinis būdas – tai maltos žuvies pri-
kimšta žuvis.

Patiekalo šaknys glūdi, ko gero, žydų virtuvėje.
Čia jis vadinamas ge fillte fish. Pagal žydų tradicijas
įdarytos žuvys vaidina svarbų vaidmenį net ku-
riant šeimą. Sakoma, kad mer ginos galimus jauni-
kius į namus gali prisivilioti būtent įdarytomis žu-
 vimis.

Didelės žuvies pranašumai

Be abejo, pagaminti įdarytą žuvį sunkiau, nei
išvirti bulves... Reikia nusiteikti, kad šio patiekalo
gamyba atims nemažai laiko. Tad geriausia to im-
tis ne darbo dieną. 

Tačiau yra nemažai gudrybių, ku rios padeda
lengvai ir greitai susidoroti su šia užduotimi. Pir-
miausia reikia išsirinkti tinkamą žuvį. Daž nai šei-
mininkės vengia didelių žuvų manydamos, kad ma-
žesnę lengviau įdaryti. Atvirkščiai, kuo stambesnė
žu vis, tuo lengviau su ja susidoroti. Šiam patieka-
lui geriausia tinka ly dekos, starkiai, karpiai, men-
kės. Taip pat dažnai įdaromi upėtakiai bei la šišos.
Šių žuvų dar ir oda lengviau nu  silupa, ir patiekalas
išeina sultingas bei skanus.

Žuvis turi būti šviežia, nes šaldytos žuvies odą
sunku nunerti, ji kur kas lengviau plyšta.

Įdaro ruošimas

Kad žuvis būtų skani, skanus tu ri būti įdaras.
Dažnai siūloma įdarą gaminti ne tik iš tos žu vies,
kurią ruošiamasi įdaryti, bet iš kelių rūšių žuvų
mėsos. Taip yra to dėl, kad įda ryti tinkamiausios žu-
vys (lydekos, starkiai), yra neriebios, tad įmaišius
riebesnių žuvų (karšių, kar pių, lynų, sykų, šamų,
plekšnių, otų) mėsos įdaras tampa drėgnesnis, pu-
 resnis ir skanesnis. 

Jei įdaras atrodo per sausas, galima įpilti tru-
putį sultinio, pieno ar grietinėlės. Būtinai reikia la-
bai gerai išmaišyti. Tuomet žuvis prikemšama
įdaro. Tačiau nereikia persistengti ir prikimšti per
daug, kad virdama ar kepdama žuvis nepraplyštų.
Jei lieka įdaro, geriau suformuokite keletą ku ku-
liukų ir juos pagaminkite drauge su žuvimi. Jais
vėliau  galima puošti žuvį prieš patiekiant. 

Prikimšus žuvį įdaro užsiūkite prakirptas ert-
mes.

Įdaryta lydeka (pike)

Stefanijos Stasienės receptas

Reikės: 2–21/2 svarų lydekos, 2 riekelių baltos
duonos, 2 svogūnų, 2 kietai virtų kiaušinių, 2 lauro
lapų, pipirų, aliejaus, 1 morkos ar petražo lių šak-
nies, 3 karčiųjų pipirų, 4 kvapniųjų pipirų, druskos.

Norint įdaryti lydeką pirmiausia pašalinkite
žvynus ir žiaunas, bet pa pilvės neperpjaukite. Ap-
link uodegą apipjaukite odą ir ją truputį atlupkite.
Paskui suimkite servetėle (kad neslystų) odą iki
galvos nutraukite. Stuburkaulį prie galvos nupjau-
kite. Odą iš vidaus ir viršaus nuplaukite, nusau-
sinkite ir padėkite šaltai. 

Žuvies papilvę perpjaukite ir išim kite vidu-
rius. Žuvį gerai išplau kite, kad neliktų kraujo. Nu-
sausin kite ir nuimkite nuo kaulų raumenis. Kaulus

mŪSŲ  STALUI

Ruošia Nijolė Nausėdienė • El. paštas: nausediene@hotmail.com

Patarimai 
ruošiant žuvį 

Ne paslaptis, kad žuvis labai ver tingas maisto produk-
tas. Žuvyje gau su įvairių vitaminų, fosforo, ypač daug balty-
mų, aminorūgščių, o ką jau kalbėti apie žuvies taukus, kurie
yra labai naudingi mūsų organizmui. Žuvis ska ni ne visais
me tų laikais. Ungurys skaniausias liepos-rugpjū čio mėne-
siais, karpis  – nuo rugsėjo iki balandžio, upėta  kis – nuo ge -
gu žės iki rugpjūčio, lydeka – nuo vasario iki balandžio, vė gė-
lė – sausio mėnesį. Be abejo, žuvį reikia mo  kėti skaniai pa -
ruošti. Štai keletas naudingų pa tarimų ruošiant žuvį:

Šviežia žuvis laikoma šaldytuve  4–5 laipsnių tempe-
ratūroje. Įvy niokite ją į pergamentinį popierių ir įkiškite į
maišelį, kad žuvies kvapo neprisigertų kiti produktai.

√•Jeigu žvejojate ir neturite šalia savęs šaldytuvo, žuvį
įdėkite į pintinę su dilgėlėmis. Ji ten gali išbūti kelias die-
nas-neges ir nepasikeis skonis.

√•Neturint specialaus peilio, žuvį galima valyti tarka.
Su ja sparčiai nu valysite ir nesusibadysite rankų.

√•Gleivėtas žuvis lengvai nu plau site stipriu geriamo-
sios sodos tirpa lu.

√•Valoma žuvis neslys iš rankų, jei gu pabarstysime ją
valgo mąja drus ka.

√•Žvynus lengviau nuskusime, jeigu pirma palaikysi-

me žuvį šalta me actu parūgštintame vandenyje arba pa -
nardinsime į ver dantį vande nį. Prie upės valomą žuvį pa -
trinkime į žolę.

√•Žuvies oda neriama pradedant nuo galvos: aštriu
peiliu api pjaunama, paskui šaukšto galu atskiriama nuo
rau menų ir nutrau kiama ran komis; pelekai nupjaunami
peiliu.

√• Jeigu skrodžiant žuvį išsilieja tulžis, tą vietą pabars-
tykite druska, o paskui nuplaukite šaltu vandeniu.

√•Žuvis atšildoma įdėta į indą su šal tu pasūdytu van-
deniu.

√•Eršketai, sevriuga atšildomi ne vandenyje, bet ore,
vėsioje vietoje.

√•Kepant žuvį, nesklis nemalonus kvapas, įmetus į
alie jų kep tuvėje ke letą griežinių bulvių.

√•Kepdami žuvį į keptuvę įdėkite kelis griežinius citri-
nos. Jie sugers ne labai malonų žuvies kvapą.

√•Žuvis neteks dumblo kvapo, jei gu ją perplausite
stipriu, šaltu drus kos tirpalu.

√•Stiprus menkės kvapas išnyks, jeigu pamirkysite ją
acte arba ištrinsi te šviežiomis citrinos sultimis.

√•Specifinį plekšnės kvapą skleidžia jos odelė, esanti
iš tamsiosios pu sės. Todėl ją geriau nulupti.

√•Šaldytą žuvį dėkime į puodą, už pilkime šaltu van-
deniu ir virkime ant mažos ugnies.
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Prenumeruokime ir skaitykime 
,,DRAUGĄ”!

,,Draugą” atminkime savo testamente.

A † A
DONATAI KARUŽIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sesutę JULIJĄ MA ČIU-
 LAITIENĘ ir kitus šeimos narius, gimi  nes bei arti-
 muosius.

Sunny Hills, FL, LB valdyba

Miškas iš sniego
Atkelta iš 1 psl.

Nedideliame Breckenridge mies-
telyje Sniego skulptūrų festivalis, pasak
organizatorių, bene laukiamiausias
metų renginys. 24 metus vykstančiame
čempionate netrūksta lankytojų, atei-
nančių apžiūrėti ne tik galutinio re-
zultato, bet ir stebėti kūrybos proceso.
Nepritrūksta ir idėjas įgyvendinti no-
rinčių skulptorių.

Patekti į sniego skulptūrų čem-
pionatą šiemet norėjo 35 komandos, pa-
kviesta 16. Penkias dienas, o tiksliau –
65 valandas, prie sniego kubų be lie-
tuvių darbavosi katalonų, estų, suomių,
prancūzų, vokiečių, britų, italų, dvi
mongolų, rusų bei trys amerikiečių
skulptorių grupės. 16-oji – Meksikos ko-
manda – dalyvauti atsisakė susirgus
komandos nariams.

Svarbiausia taisyklė, kurios turi
laikytis festivalio dalyviai – jokių su-
dėtingų, darbą gerokai palengvinančių,
įrankių ir papildomų atramų ar deta-
lių. Sniego kubą skaptuoti galima tik
paprastais įrankiais. Organizatoriai
tikina, kad čia komandoms nepri-
trūksta išradingumo: dirbama virtuvės
peiliais, šaukštais, mentelėmis, pui-

kiai tinka ir vaikiški kastuvėliai iš
smėlio dėžės. Ko nors pritrūkus visada
galima tikėtis kaimynų pagalbos. Svar-
biausia, kad darbas būtų baigtas per
penkias dienas ir įtikintų ne tik žiū-
rovus, bet ir komisiją.

Oro sąlygos Breckenridge džiu-
gintų turbūt kiekvieną, išskyrus snie-
go skulptorius. Nors ir spaudžiant šal-
čiui, saulė nedingsta visas festivalio
dienas, tad dalyviams tenka galvoti,
kaip sukurti pavėsį meno kūriniu virs-
tančiam sniego kubui. Patyrusioms
komandoms tai puikiai pavyksta, net
jei vienintelis būdas tai padaryti – pa-
aukoti striukes. 

2010-aisiais Breckenridge lietuvių
skulptorių kūrinys buvo įvertintas
aukščiausiai. Be apdovanojimų ko-
manda neliko ir tarptautiniame Sapo-
ro sniego festivalyje Japonijoje: 2009-ai-
siais užėmę antrąją vietą, po dvejų
metų K. Lanausko vadovaujami skulp-
toriai buvo pirmi, o dar po metų džiau-
gėsi trečiąja vieta.

,,Lietuvos ryto” ir ,,Draugo” info

DRAUGAS NEWS
Naujas mėnesinis laikraštis

angliškai skaitantiems

Prenumeruokite sau, savo vaikams, 
draugams, vaikaičiams! 

Vardas, pavardė _______________________________________________

Adresas _____________________________________________________

Miestas, Valstija Zip ____________________________________________________

El. paštas ____________________________________________________________

Čekį rašyti ir siųsti: Draugas News, 4545 W 63 St, Chicago, IL 60629
Arba prenumeruokite tinklalapyje: www.draugasnews.org

TIK

$35
pirmiems
metams

Užsakykite ,,Draugą” sau ir tiems, kurie jo dar neskaito. 
Nudžiuginkite jaunas šeimas, gimines, pažįstamus švenčių, 

gimtadienių ar kitomis progomis, padovanodami jiems laikraštį. 

Čekius rašykite ,,Draugas” ir siųskite adresu: 
4545 W. 63rd St. Chicago, IL 60629. 

,,Draugą” užsisakyti saugiai ir greitai galite ir internete –
www.draugas.org (,,PayPal” dešinėje pusėje ,,Sumokėti”) 

Naujiems prenumeratoriams taikoma
20 proc. nuolaida – 

metinė laikraščio prenumerata kainuoja
tik 120 dol.

,,DRAUGO” PRENUMERATOS VAJUS
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PAS mUS 
IR

APLINK mUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo” )

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

Kalbame lietuviškai • Priimame kreditines korteles
9 East Irving Park Rd. Roselle, IL 60172
Tel.: (630) 635-2385 www.spokaslaw.com

ThE LAW
OFFICE OF
AnDRIUS
SPOKAS

� Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje  (2745
W. 44th St., Chicago, IL), šį sekmadienį,
vasario 9 d., 10 val. r. švęsime penktąjį
eilinį metų sekmadienį.  Eucharistijos
šven timą atnašaus kun. Gediminas Ker -
šys. Kitą sekmadienį, vasario 16 d., 10
val. r. per šv. Mišias paminėsime Lietu vos
Nepriklausomybės šventę. Solo giedos dr.
Vilija Kerelytė. Kviečiame visus dalyvauti.

� Vasario 11 d. 10 val. r. PLC bibliote-
koje Lietuvos Dukterų draugija ruošia
arbatėlę, į kurią kviečiami PLC ir apylin-
kėje gyvenantieji senjorai bei visi, norin-
tys prie puodelio arbatos pabendrauti su
vyresniais žmonėmis, tarpusavyje, pasi-
dalinti savo vargais ir džiaugsmais. Toli -
mesnes tokių arbatėlių programas nusta-
tysime visi kartu.

� Vasario 16 d. Lietuvių evangelikų liu-
teronų Tėviškės parapijoje vyks Vasario
16-osios   minėjimas (prelegentas vysk.
eme ritus H. Dumpys) bei ,,Lietuviška po -
pietė” su gardžiais cepelinais ir smagia
lietuviška Broniaus Mūro muzika. 5129
Wolf Rd. Western Springs, IL 60558, pa -
maldų pradžia 11:30 val. r. 

� Vasario 16 d. 2 val. p. p. Santa Maria
del Popolo parapijos Koplyčioje, 116 N.
Lake Street, Mundelein, IL. 60060,  vyks
šv. Mišios šiaurinio Illinojaus lietuviams.
Melsimės už Lietuvą ir jos Nepri klau -
somybę. Mišias aukos kun. Gediminas
Keršys. Kviečiame visus tikinčiuosius lie-
tuvius aktyviai ir gausiai dalyvauti šiose
iškilmingose  pamaldose. Po Mišių bus
kavutė ir pabendravimas.

� Vasario 22 d. Rytinio Long Island LB
organizuoja mini 3x3 krepšinio turnyrą,
skirtą Lietuvos Ne pri klausomybės dienai.
Vieta: 1370A Majors Path, Southamp -
ton, NY 11968. Išankstinė registracija
privaloma iki vasario 7 d.

� Kovo 1 d. 6 val. v. Mažosios Lietuvos
fondas ir Draugija maloniai kviečia jus į
tradicinę Užgavėnių ,,Šiupinio šventę”
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus ,,Gin -
taro” salėje. Daugiau informacijos tel.:
630-969-1316 (Ramūnas Bun tinas).

� Jaunimo centro moterų klubas kovo 2
dieną keps mielinius blynus ir kviečia vi -
sus po šv. Mišių koplyčioje užsukti į kavi-
nę. Savo apsilankymu paremsite lietuviš-
ką kampelį.

� Balandžio 13 d. Jaunimo centro mo-
terų klubas ruošia priešvelykinius pusry-
čius. Kviečiame visuomenę pasivaišinti
narių gamintu maistu, pabendrauti ir pa -
remti Jaunimo centrą.

� 2014 m. gegužės 3 d., šeštadienį,
Pasaulio lietuvių centre, 14911 127 St.,
Lemont, IL 60439 įvyks 51-asis metinis
Lietuvių Fondo narių suvažiavimas.
Suvažiavimo metu bus renkamas trečda-
lis LF Tarybos narių trejų metų kadenci-
jai, t.y. 5 (penki) nariai ir 3 (trys)
Kontrolės komisijos nariai vienerių metų
kadencijai. Kandidatų į LF Tarybą ir
Kontrolės komisiją siūlymai priimami iki
vasario 15 d. Daugiau informacijos –
www.LietuviuFondas.org

Apsilankykite
,,Draugo”

tinklalapyje
www.draugas.org

Kaip ir kiekvienais metais, Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga (ALIAS) or-
ganizuoja slidinėjimo išvyką. Kviečiame visus žiemos sporto mėgėjus  sekmadienį, va-
sario 23 d., atvykti į Alpine Valley, WI. Keltai veikia nuo 9 val. r. iki 5:30 val. p. p. ir nuo
6 val. v. iki 10 val. v.
Jei nesusitiksime trąsose, pasimatysime 1 val. p. p. I aukšto kavinėje! Daugiau infor-
macijos tel.: 773 450 4180.

ALPINE VALLEY RESORT 
W2501 COUTRY ROAD ,,D'' 

ELKHORN, WI 53121 
TEL. 800-227-9395 arba 262-642-7374 www.alpinevalleyresort.com

Visus maloniai kviečia
Amerikos Lietuvių Taryba ir ją sudarančios organizacijos

Lietuvos
Nepriklausomybės
minėjimas

Sekmadienį, vasario 16 d., 11:00 val. ryto
Šv. Mišios, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje

Iškilmingas minėjimas – parapijos salėje.

Užsienio reikalų ministerija informuoja, kad Lietuvos Respublikos rinkė-
jai, gyvenantys užsienio valstybėse ar rinkimų dienomis jose būsiantys, jau
gali registruotis balsavimui Respublikos Prezidento rinkimuose, vyksiančiuo-
se gegužės 11 dieną, ir rinkimuose į Europos Parlamentą gegužės 25 dieną.

Nuo vasario 1 d. pradėjo veikti naujoji Vyriausiosios rinkimų komisijos
Rinkėjų, balsuojančių užsienyje, elektroninė registracijos sistema.

Balsavimas bus organizuojamas visose Lietuvos diplomatinėse atstovy-
bėse ir konsulinėse įstaigose. Balsuoti bus galima paštu arba asmeniškai
atvykus į atstovybę. 

Naujoji elektroninė registracijos sistema suteikia galimybę rinkėjams,
pageidaujantiems balsuoti užsienyje, per kelias minutes užsiregistruoti bal-
savimui ir būti įtrauktiems į atitinkamos Lietuvos diplomatinės atstovybės ar
konsulinės įstaigos rinkėjų sąrašus.

Rinkėjai, įvedę Lietuvos Respublikos asmens tapatybę bei pilietybę
patvirtinančio dokumento duomenis ir prisijungę prie elektroninės registra-
cijos sistemos, gali pateikti Rinkėjo registracijos prašymą.

Užpildytas ir patvirtintas prašymas automatiškai atsiras Lietuvos atsto-
vybės, kurioje rinkėjas ketina balsuoti, sąrašuose. Jei rinkėjas apsistojęs vals-
tybėje, kurioje nėra Lietuvos atstovybės, registracijos sistemoje reikia įrašyti
valstybę, kurioje rinkėjas gyvena ar yra laikinai, ir sistema automatiškai
parinks artimiausią Lietuvos atstovybę, kurioje bus galima balsuoti paštu. 

Registracijos prašyme rinkėjas taip pat turi pasirinkti, kokiu būdu jis
pageidauja balsuoti – paštu arba asmeniškai atvykus į atitinkamą Lietuvos
diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą nustatytomis dienomis ir laiku.
Balsuosiantiems paštu prašyme nurodytu gyvenamosios vietos užsienio
valstybėje adresu bus išsiųsti rinkimų biuleteniai.

Lietuvos atstovybių sąrašą, adresus, interneto puslapių, elektroninio
pašto adresus ir telefono numerius galima rasti Užsienio reikalų ministerijos
interneto puslapyje (Lietuvos atstovybės).

Išsami informacija apie Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus ir rin-
kimus į Europos Parlamentą yra skelbiama Vyriausiosios rinkimų komisijos
svetainėje  www.vrk.lt

URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas


