
taip pat suprojektavo juodus
marškinėlius su Vyčiu ir tris-
pal viu užrašu „Pasaulio cepelinų

diena” („World Zep Day”) Super
Bowl Sunday 2014. O šiemet su-

projektavo baltus marškinėlius „2015
Cepelinai – Lietuva”. J. Vaičiūnas

mano – kaip „Super Bowl Sunday” nėra
oficiali JAV šventė, taip „Pasaulio cepelinų

diena” galėtų tapti neoficialia švente visiems
pasaulio lietuviams. – 5 psl.

Parapijietis Doug Komer ir ,,Pa-
saulio cepelinų dienos”  sumany -
tojas Juozas Vaičiūnas (d.).

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Jau šį sekmadienį, vasario 1 d.,
vyks visiems žinomos „Super
Bowl Sunday” futbolo rungtynės,

o  lietuviams tai – ,,World Zep Day”. 2013
m. vasarą Detroito Dievo Apvaizdos lie-
 tuvių parapijos administratorius Juo-
zas Vaičiūnas dalyvavo „Herita ge” sto-
vykloje Dainavoje, Manches ter, MI. Ten
mokytojai pasakojo apie savo šei-
mas, lietuviškus papročius bei
ypatingus patiekalus. Cepe-
linai buvo vienas iš mė-
giamiausių patiekalų. J.
Vaičiūnui gimė mintis,
kad cepelinas yra pa-
našus į amerikietiško
futbolo kamuolį ir kad
tinkamiausia diena
pagerbti cepelinus bū -
tų „Super Bowl Sun-
day”. Taip prasidėjo
„Pasaulio cepelinų
diena – „World Zep
Day!” Praėjusiais me-
tais J. Vaičiūnas su-
kū rė „Facebook” pus-
lapį ir pakvietė visuome-
nę siųsti nuotraukas, re-
ceptus ir visą kitą informaci-
ją apie cepelinus, taip pat kvietė
lietuvių telkinius pasakoti, kaip jie
švenčia šią lietuviams ypatingą dieną. Jis

VAIDA LOWELL

Juliaus Pranevičiaus vardas dau-
giau nei dešimtmetį šmėžavo vi-
suose su Europos Sąjunga (ES)

susijusiuose reikaluose. Lietuvos stu-
dentams jis puikiai pažįstamas kaip
Vilniaus universiteto Tarptautinių san-
tykių ir politikos mokslų instituto dės-
tytojas. Žurnalo „Veidas” kasmet skel-
biamuose geriausio Metų valstybės tar-
nautojo ir valstybės institucijos rinki-
muose Julius Pranevičius pateko į ge-
riausių 2014 m. valstybės tarnautojų
penkioliktuką. 

Dar praėjusių metų gruodžio vidu-
ryje Lietuvos Užsienio reikalų minis-
terijos (URM) Europos Sąjun gos de-
partamento direktorius Julius Prane-
vičius kartu su ministerijos Eksporto ir
investicijų skatinimo departamento bei
Eksporto skatinimo skyriaus atstovais
lankėsi Vilniaus Gedimino technikos
universiteto (VGTU) Atviros prieigos
centre, domėjosi VGTU Atviros prieigos
Civilinės inžinerijos mokslo centru
bei  čia dirbančiais mokslininkais ir tyrėjais, norėjo pa-
matyti modernias centro laboratorijas. O štai jau sausio 5
d. J. Pranevičius New Yorko Times Square aikštėje džiau-
gėsi didžiuliame NASDAQ, didžiausios pasaulyje vertybi-
nių popierių prekybos technologijų ir informacijos paslaugų
teikėjos, ekrane suspindusia trispalve ir sveikinimu Lie-
tuvai įsivedus eurą – bendrą Europos Sąjungos valiutą. Tik

šį sykį J. Pranevičius visus susirinkusius sveikino jau kaip
naujasis Lietuvos konsulato New Yorke generalinis kon-
sulas. 

Naujasis Lietuvos generalinis konsulas J. Pranevičius
mielai sutiko papasakoti „Draugui” apie naujus dar-
bus ir pirmuosius įspūdžius New Yorke. – 4 psl.
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Mano skautiška 
vasara – 6 psl.

Pasitinkame Užgavėnes
– 14 psl.

– Prieš 55 metus, 1960 m. sausio 29 d. Washingtono universiteto gydytojai pademonstravo dirbtinį inkstą –

ŠIAME NUMERYJE:
Lietuvos generalinis konsulas Julius Pranevičius 

Lietuvos generalinio konsulato New Yorke nuotr.

Susipažinkime: naujas Lietuvos generalinis konsulas 

New Yorke 

Ruoškimės „Pasaulio cepelinų dienai” 
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Lietuvos Respublikos prezidentė
Dalia Grybauskaitė dalyvavo 70-
ųjų Aušvico išlaisvinimo meti-

nių minėjime, kur kartu su kitais Eu-
ropos ir pasaulio šalių vadovais, tarp-

tautinių organizacijų atstovais pagerbė
šioje nacių koncentracijos stovykloje
ir per holokaustą žuvusius žmones.

„Milijonai mirties stovyklose pra-
rastų gyvybių yra priminimas mums
apie tai, kad ciniškas abejingumas at-
veria kelią smurtui ir agresijai. Todėl
visų mūsų pareiga ir atsakomybė – ne-
leisti, kad juodi istorijos puslapiai pa-
sikartotų. Negalime likti abejingi tam,

kas buvo ir tam, kas vyksta šiandien”,
– sakė Prezidentė.

Minėjimo metu valstybių vadovai
bendravo su likusiais gyvais Aušvico
koncentracijos stovyklos kaliniais. Pa-

sak Prezidentės, šie tragediją
išgyvenę žmonės yra tikrosios
žmogaus stiprybės ir drąsos
pavyzdys.

Aušvico išlaisvinimo me-
tinių minėjime dalyvavo Pran-
cūzijos prezidentas Francois
Hollande, Vokietijos preziden-
tas Joachim Gauck, Lenkijos
prezidentas Bronislaw Komo-
rowski, Ukrainos prezidentas
Petro Porošenka, Austrijos pre-
zidentas Heinz Fischer, Kroa-
tijos prezidentas Ivo Jasipo-
vič, Maltos prezidentė Marie
Loise Coleiro Preca, Šveicarijos

prezidentė Simonetta Sommaruga, Bel-
gijos karalius Philippe ir karalienė Ma-
tilda.

Buvusioje Aušvico koncentracijos
stovykloje šiuo metu įrengtas muziejus,
kuris yra įtrauktas į UNESCO pasauli-
nio paveldo sąrašą. Muziejaus rekonst-
rukcijai paremti pernai Lietuva skyrė 20
tūkst. eurų. 

Prezidentės spaudos tarnybos info 

JAV Kongreso narės Marcy Kaptur pager-
bime Ukrainos Nepriklausomybės minėjimo
šventėje, vykusioje Ukrainiečių kultūros
centre Čikagoje š. m.  sausio 25 d., dalyva-
vo ir LR garbės konsulas dr. Jonas Prunskis.
Šventėje buvo paminėti Ukrainos nepri-
klausomybės ir susivienijimo paskelbimai
(1918 ir 1919 m.). Kalbėjo svečias iš Cleve-
lando – Andrew Fedynsky, Ukrainiečių mu-
ziejaus ir archyvų Clevelande direktorius.   

Nuotraukos viduryje: Marcy Kaptur  –
demokratė iš Ohio valstijos,  JAV Kongreso
Ukrainos komiteto (Congressional Ukrainian
Caucus)  kopirmininkė, Ukrainos laisvės
akto, 2014 m. pasirašyto Prezidento B.
Obama, rėmėja; prie jos – Andriy Pravednyk,
Ukrainos generalinis konsulas Čikagoje ir dr.
Jonas Prunskis, Lietuvos garbės konsulas As-
pen. CO. Dr. Jono Prunskio nuotr.

Abejingumas atveria kelią smurtui

Lietuvos ambasadoje Kijeve
sausio 28 d., ketvirtadienį,
surengta konferencija ,,NATO

ir Ukraina: galimybės ir perspek-
tyvos” oficialiai pradėta Lietuvos at-
stovybės, kaip NATO kontaktinės
ambasados Ukrainoje, veikla.

,,Tai – ne simbolinė funkcija.
Lietuvai patikėtas ypač svarbus
vaidmuo, tad sieksime aktyviai pri-
sidėti prie NATO ir Ukrainos san-
tykių stiprinimo. Esu įsitikinęs,
kad nepriklausoma, suvereni ir sta-
bili Ukraina yra neatsiejamai susi-
jusi su euroatlantinės erdvės sau-
gumu”, – sakė konferencijoje daly-
vavęs užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius.

Renginį atidarė laikinasis rei-
kalų patikėtinis Ukrainoje Gvidas
Kerušauskas ir Lenkijos ambasa-
doriaus Ukrainoje pavaduotojas Da-
riusz Gorczynski. Lenkijos atsto-
vas G. Kerušauskui perdavė simbo-
linę NATO vėliavėlę.

Lietuvą šia proga pasveikinęs
Ukrainos užsienio reikalų ministras
Pavlo Klimkin sakė, kad Ukraina
yra neatsiejama nuo NATO. Mus sie-
ja bendros vertybės, Ukraina yra
aiškiai apsisprendusi dėl šalies eu-

roatlantinės integracijos, todėl da-
bar svarbu kaip įmanoma glaudžiau
bendradarbiauti su NATO ir per-
imant NATO standartus stiprinti ša-
lies saugumo ir gynybos sistemą.

Renginyje, subūrusiame dau-
giau nei 100 žmonių, taip pat daly-
vavo Aukščiausiosios Rados nariai,
NATO šalių ir partnerių ambasa-
doriai, Ukrainos užsienio reikalų ir
gynybos ministerijų atstovai, NATO
tematika besidominčių Ukrainos
nevyriausybinių organizacijų va-
dovai, NATO ryšių biuro ir NATO
informacijos ir dokumentacijos
centro Kijeve vadovai.

Lietuvos ambasada Ukrainoje
NATO kontaktinės ambasados Uk-
rainoje funkcijas vykdys iki 2016 m.
gruodžio 1 d. Pagrindiniai šios veik-
los uždaviniai – skleisti informaci-
ją apie Aljanso veiklą ir vykdomą
politiką, organizuoti šviečiamojo
pobūdžio renginius, bendradar-
biauti su vietos spauda, valdžios
institucijomis ir nevyriausybinė-
mis organizacijomis. Lietuvos am-
basada daugiausia dėmesio ketina
skirti darbui su Ukrainos regio-
nais.

ELTA

Lietuvos atstovybė tarpininkaus
Ukrainai NATO 

Iš k.: Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, Ukrainos kariuomenės
atstovas Oleg Koloshinsky, Ukrainos užsienio reikalų ministras Pavlo Klimkin ir
buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Volodymyr Ohryzko.

URM nuotr.

Prezidentė D. Grybauskaitė kartu su kitų šalių vadovais, tarptautinių organizacijų atstovais
pagerbė per holokaustą žuvusius žmones.                                       Roberto Dačkaus nuotraukos
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Nuo Viktorijos iki viktorijos
Prieš pusę amžiaus iš gyvenimo išėjo Winston Churchill

VLADIMIRAS ABARINOVAS

Jis buvo ketveriais metais jaunesnis už Leniną.
Storapilvis, su cilindru, buldogo išraiška vei-
de ir cigaru dantyse. Churchill toks panašus į

karikatūrose pavaizduotą buržujų, kad nebeaišku:
ar karikatūra piešta pagal jį, ar jis pats pamėgdžiojo
karikatūrą. Jis yra kilęs iš senos Marlboro giminės,
bet jo tėvas buvo tik trečias hercogo sūnus, todėl ne-
paveldėjo nei palikimo, nei titulo. Mama buvo ame-
rikietė, o prosenelė, pasak šeimos legendos, – iš iro-
kezų genties. Šia egzotiška kilme Churchill labai di-
džiavosi ir kartą pasakė: „Aš pats – anglakalbių ša-
lių sąjunga.”

Mokykloje jam nelabai sekėsi, neturėjo nei
skonio, nei noro domėtis ekonomika ir netapo gabiu
karo vadu. Jo pašaukimas buvo viešoji politika. Kai
Churchill pavyko patraukti auditorijos dėmesį, jį ap-
ėmė azartas. Bet gam-
ta jam iškrėtė piktą
kiaulystę: jis labai
šveplavo, ir jam kaip
Demosfenui teko ne-
mažai pavargti, kol
ištaisė tartį. Chur-
chill tapo puikiu ora-
toriumi. Dėl pašalin-
to kalbos defekto daž-
nai pradėdavo me-
lodramatiškai dekla-
muoti, bet galinga
charizma ir literatū-
riniai gabumai nus-
telbdavo provincia-
laus tragiko manie-
rą.

Churchill – tikė-
tina, jam priskiria-
mų citatų čempionas.
Viena iš jų skamba
taip: „Jei jūs ne libe-
ralas, kai jums 25-eri,
jūs neturite širdies.
Jeigu jūs ne konser-
vatorius, kai jums 35-
eri, – jūs neturite pro-
to.” Churchill nega-
lėjo to pasakyti tik
dėl to, kad pats buvo
konservatorius jau-
nystėje, o 35-erių tapo liberalu. Partinė priklauso-
mybė jam neturėjo ypatingos reikšmės. Jis nebuvo
idėjinis politikas. Jis buvo vadovas iš prigimties.

1931 metais New Yorke Churchill pakliuvo po
mašina, nes pagal anglišką įprotį, pereidamas gat-
vę, iš pradžių pažiūrėjo į dešinę, o po to – į kairę.
Amerikiečių ir britų autoriai pagal tai sukūrė ne-
mažai alternatyvios istorijos opusų – esą akivaizdu,
kad be Churchill istorija būtų pasukusi kitu keliu.

Jis būtų padaręs puikiausią karjerą ir taikos
metu. Bet karas jį pavertė tautos vadu. 1938 metų
rugsėjo 29 dieną Neville Chamberlain ir Eduard Da-
ladier Miunchene su Hitleriu ir Mussolini pasira-
šė sutartį, kuri tapo mirties nuosprendžiu demok-
ratinei Čekoslovakijai. Chamberlain grįžo į Londoną
triumfuodamas. Kreipdamasis į džiūgaujančią mi-
nią iš savo rezidencijos Dawning Street, premjeras
pareiškė: „Aš tikiu, kad gyvensime taikoje.” Ben-
druomenių rūmuose atsirado vienas žmogus, kuris
pasakė: „Mes patyrėme visišką ir triuškinamą pra-
laimėjimą.” Tas žmogus buvo Churchill. Po tų žodžių
jam reikėjo padaryti pauzę, nes salėje kilo neprita-
rimo audra.

Stalinui Churchill buvo turbūt pats sudėtin-
giausias partneris iš visų. Po kalbos Fultono kole-
dže apie „geležinę uždangą” Churchill sovietų pro-
pagandai tapo svarbiausiu priešo įsikūnijimu.
Šiandien jis tebėra klasikinis Vakarų rusofobas,
toks, jei paklausytume Rusijos prezidento, tik ir sva-
joja užkariauti, suskaldyti ir pavergti Rusiją.

Bet, nepaisant visos propagandos, padaryti iš jo
baidyklę nepavyksta. Žmonių prisiminimuose Chur-
chill virto folkloro personažu, herojumi begalinių

anekdotų ir pokštų, kuriuose
jo paveikslas sukels simpati-
jų. Pavyzdžiui, istorija apie
Churchill vizitą į Maskvą 1942
metų vasarą.

Pokalbis nesimezgė. „Gal
mums išgerti?” – paklausė
tautų tėvas. Vietoj atsakymo
Churchill pasiūlė lažybas: kas
daugiau išgers, to ir tiesa. Po
ketvirtos briaunuotos stikli-
nės ministras pirmininkas
nugriuvo po stalu. Josifas Va-
sarioniovičius atsigręžė į Mo-
lotovą ir pasakė: „Ką, Via-
česlavai, manei, kad Stalinas
tėvynę pra**?”

Juokingiausia tai, kad,
Stalino vertėjo Valentino Be-
režkovo liudijimu, beveik vis-
kas taip ir buvo, tik Chur-
chill po stalu nenugriuvo. Bet

scena su visiškai girtu premjeru atrodo daug žmo-
giškesnė.

Kitoje istorijoje Churchill skundžiasi Stalinui,
kad jo mėgstamo armėniško konjako skonis sugedo,
ir taip išgelbsti iš lagerio jau areštuotą konjako
meistrą. Iš tikrųjų Churchill mėgstamas konjakas
buvo prancūziškas – bet sugalvota subtiliai, ypač dėl

to, kad Churchill net nesužinojo, jog padarė gerą dar-
bą.

Dar vienas anekdotas, taip pat alkoholio tema.
Kartą Churchill lankėsi vakarėlyje kartu su anglų
pastoriumi. Priėjo padavėja su gėrimų padėklu.
Churchill paėmė taurę, o pastorius meldėsi: „Aš ge-
riau sulaužysiu ištikimybę, nei paimsiu į burną al-
koholio.” „admuazele, grįžkite! – pašaukė padavėją
Churchill. – Aš nežinojau, kad pas mus yra pasi-
rinkimas!”

Net ir po mirties jis dar intriguoja žmones. Lon-
done, ant bronzinės jo paminklo plikės, niekada ne-
situpia paukščiai. Vieni šaltiniai teigia, kad ant pli-
kės yra aštrių spyglių, kiti – kad per statulą leidžiama
elektros srovė, treti neigia ir viena, ir kita. Viena ži-
noma tiksliai: seras Winston kategoriškai pareiškė,
kad geriau visai nebūtų paminklo, nei toks, ant ku-
rio tuštintųsi balandžiai. 

1940-aisiais, pačiu neviltingiausiu Anglijai karo
metu, Churchill išskėtė pirštus raide V – ir tai tapo
plačiai vartojamu gestu. Ir šis gestas simbolizavo visą
jo gyvenimą: nuo karalienės Viktorijos iki viktori-
jos – pergalės.

Vladimiras Abarinovas – ,,Laisvės radijo” apžval-
giningas

Vertė M. B. 
Bernardinai.lt

Šis Winston Churchill gestas ir mūsų dienomis reiškia pergalę.

Kijeve pasirašytas Lietuvos ir Ukrainos dviša-
lio bendradarbiavimo gynybos srityje planas
2015 metams. Jį pasirašė Lietuvos krašto ap-

saugos viceministras Marijus Velička ir Ukrainos gy-
nybos ministro pavaduotojas generolas leitenantas
Leonidas Holopatiukas. 

Plane numatyta kviesti Ukrainos karininkus į
Lietuvą dalyvauti anglų kalbos ir štabo karininkų
kursuose Lietuvos karo akademijoje, o puskarinin-
kius - į Lietuvos karo mokyklos organizuojamus tarp-
tautinius instruktorių kursus, taip pat konsultuoti Uk-
rainos kolegas kibernetinės gynybos sistemos kūri-
mo klausimais ir keistis patirtimi karo medicinos sri-
tyje.

Teikiant paramą Ukrainai šiemet planuojama to-
liau kviesti į Lietuvą reabilituotis antiteroristinėje
operacijoje sužeistus Ukrainos karius.

Plėtojant NATO šalių karinį bendradarbiavimą
su Ukraina, šiemet lapkritį Lietuvoje planuojamos
Lietuvos, Lenkijos, Kanados ir Ukrainos pratybos
,,Klevo skliautai”, kuriose treniruosis trišalei Lie-
tuvos, Lenkijos ir Ukrainos brigadai LITPOLUKRB-

RIG štabui priskirti kariai. 
Kaip ir pernai, Lietuvos kariai šiemet dalyvaus

JAV sausumos pajėgų Europoje organizuojamose
pratybose ,,Rapid Trident”, kurios vyks Ukrainoje. 

Tuo tarpu Vilniuje, Vyriausybės posėdyje, pri-
imtas sprendimas suteikti humanitarinę pagalbą
Ukrainai. 

Ministrų Kabineto sprendimu leista panaudoti
priemones iš valstybės rezervo sudarant humanita-
rinės pagalbos siuntą nuo karo veiksmų nukentėju-
siai Ukrainai. 

Pagal priimtą Vyriausybės nutarimą Ukrainai
bus perduota elektrinių šildytuvų, sulankstomųjų
lovų, miegmaišių, elektros generatorių, ketaus kuro
krosnelių, palapinių iš Priešgaisrinės apsaugos ir gel-
bėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
tvarkomų valstybės rezervo civilinės saugos prie-
monių atsargų bei vilnonių užklotų. 

Ministrų Kabinetas nutarimu taip pat leido pa-
naudoti pagalbai Ukrainai valstybės medicinos re-
zervo atsargas. 

ELTA

Lietuva ir Ukraina susitarė dėl karinio bendradarbiavimo 
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rY t Ys
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

– Lietuvoje Jums teko suktis ES reikalų sūkuryje, sto-
vėti už ES Tarybos pirmininkavimo vairo, darbuotis Briu-
selyje. Kaip pasikeitė darbo pobūdis atvykus į New Yorką?
Kokius darbus ar projektus likusius Lietuvoje teko atidėti
į šalį?

– Iš tiesų, nuo pat darbo Užsienio reikalų mi-
nisterijoje pradžios 1999 m. visi mano darbai buvo su-
siję su Europos Sąjunga (ES) – teko dalyvauti Lie-
tuvos stojimo į ES derybose, įstojus į ES, dalyvavau
derybose dėl Europos Sąjungos sutarčių keitimo, vė-
liau organizavau pasiruošimą Lietuvos pirminin-
kavimui ES Tarybai ir jo metu vadovavau šį darbą
koordinuojančiam padaliniui Užsienio reikalų mi-
nisterijoje. Galėčiau labai daug pasakoti apie pir-
mininkavimo uždavinius ir pasiekimus, bet svar-
biausia, kad jis vyko sklandžiai, o Lietuva Europo-
je ir pasaulyje pasirodė kaip patikima partnerė, ge-
banti susidoroti su sunkiausiais tarptautinės poli-
tikos iššūkiais. Manau, kad ir ateityje turime dėti vi-
sas pastangas, kad mūsų valstybės balsas būtų labiau
girdimas, o ES lygiu priimami sprendimai didintų
Lietuvos saugumą ir gerovę – to išvykdamas į New
Yorką linkėjau ir savo kolegoms, tęsiantiems darbus
ES srityje. 

Generalinio konsulo darbas skiriasi nuo anks-
tesnių darbų Vilniuje ir Briuselyje. Čia tenka vienu
metu spręsti labai skirtingus klausimus, susiju-
sius su ekonominiais, konsuliniais, kultūriniais, ben-
druomenės reikalais. Patys klausimai yra daug
konkretesni, rezultatas greičiau matomas. Dina-
miškumas ir betarpiškumas šiame darbe mane la-
biausiai ir žavi. Kita vertus, čia galiu panaudoti ir
pirmininkavimo metu įgytą patirtį organizuojant
renginius ir pristatant Lietuvos kultūrą ir ekono-
miką.  

– Vienas pirmųjų oficialių renginių Jums tapus Lietuvos
generaliniu konsulu New Yorke buvo tarsi tiesioginis ES dar-
bų rezultatas – NASDAQ biržos sveikinimas Lietuvai įve-
dus eurą. Savo sveikinimo kalboje minėjote, kad Lietuvos
prisijungimas prie euro zonos yra didelis šalies ekonomi-
kos įvertinimas ir signalas JAV verslininkams, planuojan-
tiems investicijas Lietuvoje. Išties, kaip Jūs manote, ko-
kios srities JAV verslas turi didžiausias galimybes Lietuvoje?  

– Tikrai simboliška, kad pirmą darbo New Yor-
ke valandą teko kalbėti apie eurą ir ES reikalus ir
džiugu, kad euro įvedimas buvo taip gražiai pažy-
mėtas NASDAQ. Už tai visų pirma turėtume būti dė-
kingi ten dirbančiam mūsų tautiečiui Mariui Vile-
maičiui. Tikrai manau, kad buvimas eurozonos
nare padės pritraukti į Lietuvą daugiau investicijų,
taip pat ir iš JAV. 

Pastaraisiais metais stebime didėjantį JAV įmo-
nių susidomėjimą Lietuva. 2014 m. daugiausiai nau-
jų investicinių projektų Lietuvoje pradėjo būtent JAV
įmonės. Tai yra mūsų atstovybių JAV
bei atsakingų Lietuvos institucijų nuo-
pelnas, tačiau labai dažnu atveju šių in-
vesticijų nebūtų be aktyvių mūsų tau-
tiečių, gyvenančių JAV, ir padedančių
Lietuvos ir JAV verslui atrasti vie-
niems kitus. 

Lietuvos ir JAV verslo bendradar-
biavimo   potencialas  yra   didžiulis.
Pas taruoju metu vis daugiau JAV įmo-
nių atidaro paslaugų centrus Lietuvo-
je. Tikimės, kad ši tendencija išsilaikys
ir ateityje. Lietuvoje ypač laukiamos in-
vesticijos į aukštą pridėtinę vertę ku-
riančias gamybos sritis, tokias kaip me-
dicinos įrangos gamyba, biotechnolo-
gijos, inžinerinė gamyba, mokslo ti-
riamoji veikla. 

Šalia investicijų, JAV rinka yra be

galo įdomi Lietuvos įmonėms, ieškančioms naujų
rinkų savo produkcijai. Stiprėjantis doleris euro at-
žvilgiu suteikia mūsų gamintojams pranašumo,
kuriuo, tikiu, sugebėsime pasinaudoti. 

Norint padidinti investicijas ar lietuviškos pro-
dukcijos eksportą būtinas Lietuvos žinomumo di-
dinimas – čia bendruomenės pagalba yra ypatingai
svarbi. 

– Kokie iššūkiai užgriuvo Jus vos tik atvykus į „nie-
kada nemiegantį” Amerikos didmiestį?

– Juokaujame, kad šiuo metu didžiausias  iš-
šūkis nemiegančiame New Yorke – rasti laiko mie-
gui. Nauji darbai, susipažinimas su bendruomene,
kitų šalių generaliniais konsulais, New Yorko mies-
to ir valstijos oficialiais pareigūnais, vaikų mokslo
bei kiti su persikėlimu susiję buities rūpesčiai „su-
valgo” visą laiką. Didžiausias pirmųjų savaičių
įspūdis – nepaprastai greitai lekiantis laikas New
Yorke. Tikiuosi ateityje, įsikūrus ir įsibėgėjus dar-
bams, bus daugiau laiko susipažinti su šio nepa-
prasto miesto gyvenimu. 

– New Yorko ir New Jersey Lietuvių Bendruomenės
labai aktyvios. Ar jau teko susipažinti su jų veikla? 

– Teko susipažinti su New Yorko, New Jersey,
Connecticuto ir kitų aplinkinių Lietuvių Bendruo-
menių atstovais. Bendruomenės – aktyvios, inicia-
tyvios, draugiškos. Džiaugiuosi puikiu konsulato
bendradarbiavimu su bendruomene – tai yra di-
džiulis ankstesnių konsulato vadovų ir visų dar-
buotojų nuopelnas. Kaip minėjau bendruomenės at-
stovams, ketinu būti ne tik oficialus Lietuvos at-
stovas, bet su visa šeima įsitraukti į bendruomenės
veiklą – dalyvauti renginiuose ir kituose bendruo-
menės iniciatyvose. Pačią pirmą gyvenimo JAV sa-

vaitę vaikai pradėjo lankyti šeštadieninę Maironio
mokyklėlę, šešiamečiui sūnui Vincui ji tapo pirmąja
mokykla.

– Kokios naujos idėjos kirba Jums pradedant gene-
ralinio konsulo darbą New Yorke? 

– Įsteigus konsulatą Los Angeles ir sumažėjus
mūsų konsulinei apygardai, ketinu daugiau dėme-
sio skirti ir kitoms JAV Rytų pakrantės valstijoms,
ypač ekonominio bendradarbiavimo ir investicijų
pritraukimo srityje. Stengsimės megzti ryšius tarp
universitetų, tyrimų centrų – mokslo ir verslo ben-
dradarbiavimas JAV yra puikiai išvystytas, mes ga-
lime daug ko pasimokyti iš ameri kiečių. 

Lietuvos kultūros, turistinio potencialo prista-
tymas, konsulinės paslaugos, bendruomenės reikalai
ir toliau išliks mūsų prioritetais, nes mes ir esame
čia, kad dirbtume dėl savo tautiečių, skatintume ne-
pamiršti lietuvybės, stiprinti bendruomeniškumo
jausmą. 

Santykiai su litvakų bendruomene, bendri pro-
jektai su Yivo institutu – tai dar vienas svarbus kon-
sulato prioritetas.

Norėtųsi, kad Lietuvos balsas būtų labiau gir-
dimas ir New Yorke bei kituose Rytų pakrantės mies-
tuose įsikūrusiuose tarptautinę politiką tyrinėjan-
čiuose institutuose. Ši sritis man asmeniškai labai
įdomi, kadangi pastaruosius 8-erius metus dėsčiau
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir po-
litikos mokslų institute. 

Šių prioritetų konsulatas vienas įgyvendinti tik-
rai negalės, todėl į šias veiklas stengsimės įtraukti
ir bendruomenę. Tikiu, kad kartu nuveiksime daug
gražių darbų Tėvynės labui. 

– Darbuojantis diplomatinėje tarnyboje tenka daug ke-
liauti, įtraukti šeimą į diplomatinę veiklą. Ko-
kią vietovę vadinate savo namais?

– Iš tiesų, kelionės ir kraustymaisi
nėra naujas dalykas mūsų šeimai, todėl
greitai apsiprantame naujoje vietoje.
Gal dėl to ypatingai svarbus tampa
kraštas, kur gimei ir užaugai – mano at-
veju tai yra Ukmergė. Smagu, kad jau
pirmomis gyvenimo New Yorke dieno-
mis sutikau savo kraštiečių. Šalia Uk-
mergės ir Vilniaus, kur yra mūsų tik-
rieji namai, daug prisiminimų iš Pa-
nevėžio, kur gyveno mamos tėvai, ir
Alytus, iš kurio kilęs mano tėtis ir kur
tebegyvena senelis – irgi Julius Prane-
vičius. 

– Ačiū už pokalbį ir linkime sėkmės
naujoje tarnyboje!

Naujasis Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius ketina būti ne tik oficialus Lietuvos atstovas, bet
ir su visa šeima įsitraukti į vietinės lietuvių bendruomenės veiklą.

Pirmasis oficialus konsulo renginys New Yorke – NASDAQ biržos sveikinimas Lietuvai
įvedus eurą.

Susipažinkime: naujas Lietuvos generalinis konsulas 

New Yorke 
Atkelta iš 1 psl.



Kalėdų Senelis visus stebino savo ener-
gija ir išradingumu. 

žiba neapsakomu džiaugs-
mu. Nuostabusis Kalėdų Se-
nelis. Dar tokio niekas nėra
matęs! Jis suburia visus į
didelį būrį, lyg į vieną di-
džiulę šeimą. Prasideda žai-
dimai, rateliai, estafetės, dai-
nos. Kiekvienas vaikas nori
pabūti šalia Senelio, prisi-
 glaus ti, jį apkabinti. Smagu
visiems suktis žaidimų sū-
kuryje, bet... laikas bėga grei-
tai ir ateina metas dovanė-
lėms. Nuostabi šilta šypsena
nušvinta vaikų veiduose, kai
Senelis ištraukia lauktą do-

vanėlę. Nė vienas neliko be dovanėlės.
Linksmi, laimingi vaiku čiai, nes ne vie-
ną iš jų Kalėdų Senelis pakilnojo, pa-
nešiojo ar sukosi ratu. Nuostabios aki-
mirkos su Kalėdų Se neliu. Bet ir vėl at-
eina laikas atsisvei kinti – Senelis iš-
keliauja namo.

Visada, kai stebi linksmus lai min-
 gus vaikų veidus, girdi linksmą šur-
mulį, supranti, kad esame dėkingi mo-
kyklėlei, kuri suburia didelį būrį vai-
kučių, kad turime kur susibėgti (juk
esame viena didžiulė šeima), kur gali-
ma išgirsti lietuvišką žodį, priar tėti
prie pačios Lietuvos. Nuošir džiausias
jums ačiū. 

Onutė Stučkienė – lituanistinės mo-
kyklėlės „Lietuvėlė” mokytoja
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ONUTĖ STUČKIENĖ

Kalėdos  jau praeityje, bet
,,Lie tu vėlės” vaikai  neuž-
mirš jų niekada!

Nuo lapkričio pabaigos per visą
gruodį JAV Lietuvių Ben-
druomenės Centrinės New Jer-

sey apylinkės lituanistinėje mokyklė-
lėje ,,Lietuvėlė” (Jackson, New Jersey
valstijoje)  mo kiniai ruošėsi Kalė-
doms: piešė piešinius kalėdine tema-
tika, gamino kalėdinius žaisliukus.
Reikėjo pa puoš ti klases, salę, juk ateis
Kalėdų Senelis.

Gruodžio 20 d. – štai ir ilgai lauk-
toji šventė. Visur, kur tik pažvelgsi, vai-
kučiai, vaikučiai, vaikučiai. Na, ži-
noma, ir jų tėveliai, seneliai ir svečiai.
Visi pasipuošę, gražūs, akelės bliz-
ga – laukia Kalėdų stebuklo – Kalėdų
Senelio su pilnu maišu dovanų. Bet
vietoje Senelio ateina... Vidijonas Ka-
meronas Filmauskas – linksmas, juo-
kingas, išradingas, su pilnu krepšeliu
užduočių ir maišu dovanų. Su džiaugs-
mu ir susidomė jimu vaikai atliko už-
duotis, dainavo, šoko. Nebuvo pamiršti
ir tėveliai bei  svečiai. Kiek gerų emo-
cijų ir juoko sukėlė juoko kokteilis, ei-
lėraščių deklamavimas, skaičiuočių sa-
kymas ar greitakalbių kartojimas.
Visi turėjo spėti, ką piešė Vidijonas.
Kai Kameronas Filmauskas pakvietė
tėvelius suvalgyti po sausainį ir išgerti
pieną per ilgą šiaudelį – nė vienas ne-

REGINA 
JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

„Ar jūs įsileisite Jėzų Kristų 
į savo gyvenimą 2015 metais?”

Taip pavadinta Dievo Apvaizdos
parapijos evangelizacijos komi-
teto pirmininko Vito Sirgedo

sukurta brošiūrėlė. Joje pateikiamos
žinios apie Mišias parapijoje, kurios
vyksta šeštadieniais (angliškai) 4 val.p.
p. ir sekmadieniais (lietuviškos) 10:30
val. r.; pirmadieniais, antradieniais
ir ketvirtadieniais – 9  val. r.; penkta-
die niais – 12:30 val. p. p. Taip pat in-
formuojama apie kitas Detroito para-
pijas bei suteikiama ir daugiau infor-
macijos, naudingos praktikuojančiam
katalikui (pvz., internetiniai pusla-
piai (http:/biblija/lt/index.aspx?
cmp=toc), (http;/katekizmas.lcn.lt),
www.magnifcat.lt), (www.zodistarp-
musų.lt)., (www.marijosradijas.lt);
(www.lt.radiovaticana.va), (www.mstu-
dija.lt), (www.bernadinai.lt), (www.ka-
talikai.lt), (www.lietuviai.ca/sielova-
da/), (www.facebook.com) ir kt.). Kvie-
čiame gilintis į mūsų tikėjimą. 

Aš jums atsiųsiu rožių lietų...

Sekmadienį, sausio 18 d., po šv. Mi-
šių, Švietimo komisija, vadovaujama
naujos pirmininkės Vilijos Matvekie-
nės, rodė režisierės Dalios Kanclerytės
dokumentinį filmuką „Rožių lietus”
apie 2007 m. gegužės-birželio mėn. 45
dienas trukusią šv. Teresėlės relikvijų
kelionę per Lietuvos miestus, mieste-
lius bei kaimelius. Švietimo komiteto
vicepirmininkė Virga Šimaitytė pa-

pasakojo apie šv. Teresėlės gyvenimą ir
pristatė filmą. Jaudino pasakojimas
apie piligriminę kelionę, ypač tuos, ku-
rie negali aplankyti bazilikos Lisiex
mieste, Prancūzijoje, kur saugomos
šv. Teresėlės relikvijos. Matėme mal-
dininkus, kurie barstė rožių žiedlapius,
meldėsi ir norėjo pabūti prie švento-
sios. Suaugusiems vyrams ir mote-
rims byrėjo ašaros. Tai tikras tikėjimo
liudijimas! 

Po šio dokumentinio filmo klebo-
nas kun. Gintaras Antanas Jonikas su-
rengė trumpą diskusiją. Po to vaiši-
nomės ir bendravome. Dėkojame Švie-
timo komitetui už nuostabų laiką, pra-
leistą žiūrint ir apmąstant jaudinan-
čius filmo kadrus. O jei kas norėtų pa-
matyti ištrauką iš šio filmo, jį galima
rasti „Youtube” įvedus pavadinimą
„Roziulietus”.

Išrinkta nauja parapijos
pastoracinė taryba

Antradienį, sausio 20 d., buvo su-
rengtas pirmas 2015 m. parapijos su-
sirinkimas, kuriame išrinkta nauja
parapijos pastoracinė taryba. Renginys
prasidėjo parapijos klebono kun. Gin-
taro Antano Joniko malda ir įvairiais
pranešimais. Klebonas padėkojo pa-
rapijos pastoracinės tarybos pirmi-
ninkei Rasai Karvelienei už jos nenu-
ilstamą šešerių metų darbą vadovau-
jant ir gražiai bendradarbiaujant su pa-
rapijos komisijoms, organizacijoms,
„Žiburio” šeštadieninės mokyklos mo-
kytojais, jos vedėja bei atstovaujant pa-
rapijai įvairiuose parapijos susirinki-
muose. Vyko rinkimai. Nauja parapi-
jos pastoracinės tarybos sudėtis: pir-
mininkė –  Laimutė Maziliauskienė, vi-

cepirmininkas – Algis Kaunelis, sek-
retorė – Lelė Viskantienė, komisijų
pirmininkai: administracijos – Juozas
Vaičiūnas, krikščioniškosios tarny-
bos – Elena Alkuvienė, švietimo – Vi-
lija Matvekienė, liturgijos – Rita Gied-
raitienė. Kiti tarybos nariai: Alma ir
Paulius Butkūnai, Laura Garnytė, Re-
gina Juškaitė-Švobienė, Jūratė Maier,
Ramunė Mikailienė, Virga Šimaity-
tė, Vitas Sirgedas ir Rasa Šostakienė. 

Sveikiname naują Dievo Apvaiz-
dos parapijos pastoracinę tarybą ir
linkime Dievo palaimos, darnaus ben-
dradarbiavimo ir sėkmingo parapijos
reikalų vykdymo.

Grybai, grybai, grybai! 
Žiemos grybų pietūs!

Sekmadienį, sausio 25 d., tuojau po
šv. Mišių, parapjiečiai ir svečiai sku-
bėjo į parapijos svetainę, kur laukė
Krikščioniškosios komisijos pirmi-
ninkės, šeimininkės ir grybautojos
Elenos Alkuvienės ir Krikščioniško-
sios tarnybos komiteto šeimininkės ir
grybautojos Izabelės Korsakienės, tal-
kininkių Marytės Andrijonytės, Rasos
Karvelienės, Jūratės Maeir, Danos
Naujokaitienės, Vandutės Siukaitės-
Shottroff  ir Romos Radzevičienės pa-
ruošti Michigan valstijos grybų pietūs.
Vaišinomės kugeliu su grybais bei pa-
dažu, bulvėmis ir grybais bei pačios
pirmininkės Elenos Alkuvienės iš-
keptu „Napoleonu”. Visiems dalyva-
vusiems maistas labai patiko, todėl
buvo parduotas per vieną valandą!
Buvo gera proga smagiai praleisti sek-
madienio popietę, o tuo pačiu parem-
ti parapiją. Visas šio renginio pelnas
bus skirtas parapijos reikalams.

Detroito Dievo Apvaizdos parapijos žinios

Atkelta iš 1 psl.
Šiais metais visuomenė kvie-

čiama įsijungti į „Facebook” ir da-
lyvauti naujame konkurse „Aš ir
mano cepelinas”. Prašoma atsiųsti
nuotraukų ar trumpą filmuką ir
pasidalinti mintimis apie antrą kar-
tą ruošiamą „Pasaulio cepelinų die-
ną”. Daugiau informacijos www.fa-
cebook.com/pages/World-ZepDay-
Pasaulio-Cepelinu-Diena-Super
Bowl Sunday/. Šiai ypatingai šven-
tei J. Vaičiūnas pakvietė parapijos
nuolatinę šeimininkę Reginą Green-
halgh išvirti cepelinų, kad parapi-
jiečiai ir svečiai galėtų kartu at-
švęsti. 

Tegu visas pasaulis kvepia ce-
pelinais! – siūlo šios dienos inicia-
torius Juozas Vaičiūnas. 

Nuostabusis Kalėdų Senelis ,,Lietuvėlėje”

liko abejingas. O kiek mamytėms
buvo susirūpinimo, kai reikėjo tė-
veliams surišti kaklaraištį! Visiems
užteko užduočių, linksmų išdaigų ir,
žinoma, dovanų. Salėje vyravo links-
mas šventinis šurmulys. Bet viskam
ateina pabaiga – reikia atsisvei-
kinti su Vidijonu Filmausku. Jis
turi skubėti atiduoti filmuotą me-
džiagą Seneliui.  

Staiga pasigirsta triukšmas,
beldimas, suskamba muzika, pa-
kyla dūmai ir iš jų pasirodo  Kalė-
dų Senelis. Jis šoka. Ir koks nuosta -
bus Senelio šokis, visi net nutyla, o
paskui prapliūpsta didžiausi ploji-
mai. Vaikučių ir net tėvelių akys su-

„Lietuvėlės” vaikučiai, jų tėveliai ir mokytojai sulaukė ilgai laukto Kalėdų Senelio.
Šarūno Stančausko ir Kristinos Rickutės nuotraukos

,,Pasaulio 
cepelinų 
dienai” 

Dievo Apvaizdos parapijos šeimininkės ir
grybautojos Elena Alkuvienė ir Izabelė Kor-
sakienė. J. Vaičiūno nuotr.
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skaut YBės keLias

ANDRIUS KRIAUČIŪNAS

Šią vasarą keliavau į New Mexico vals-
tiją. Ten yra įrengta didžiausia (70,000
hektarų) ir sudėtingiausia skautų sto-
vykla pasaulyje. Prieš trejus metus ten
keliavo mano brolis Gytis su tėvu. Tė-
vas šiais metais keliavo ir su manim.
Mūsų kelionė prasidėjo anksti rytą ge-
ležinkelio stotyje, kur rinkosi mūsų
grupės skautai. Mūsų buvo 23. Trauki-
nys vėlavo apie valandą, bet nieko to-
kio, buvo laiko pasikalbėti. Atsisveiki-
nome su šeimomis ir sėdome į trauki-
nį. Nuo Lafayette iki Čikagos važiavome
apie 4 valandas. Čikagoje kuprines su-
statę į ilgą eilę, nuėjome į garsų picos
restoraną „Giordanos”, daiktus palikę
saugoti mano tėvui su dar vienu suau-
gusiu. Čia pica yra daug storesnė negu
paprastai ir su daug sūrio. Tokią valgiau
pirmą kartą, bet buvo labai skanu. Tik-
rai siūlyčiau pabandyti. „Giordanos”
picą sugalvojo viena moteris Italijoje, o
jos sūnus atkeliavęs į Ameriką 1974 m.
atidarė picos restoraną. „Giordanos”
picą kaip „Čikagos geriausią picą” ver-
tina NBC, „CBS Chicago”, „New York Ti-
mes”, „Chicago Magazin”, „Chicago
Tribune”, „Chicago Eater” ir kiti leidiniai. 

Toliau kelionė traukiniu tęsėsi
apie 20 valandų. Nors tai truko
penkis kartus ilgiau negu iki Či-

kagos, bet traukinys buvo daug dides-
nis ir jame buvo stalo žaidimų vagonas,
restoranas ir užkandžių baras. Ka-
dangi daug kas vežėsi kortas, tai žais-
ti pradėjome nuo kortų. Taip pat se-
kėme pasaulio futbolo čempionatą. Aš
norėjau, kad laimėtų Argentina, bet ne-
liūdėjau, kad laimėjo Vokietija. Nepa-
jutome kaip pasiekėme Raton, New
Mexico. Išlipę iš traukino radome ir
savo kuprines. Į stovyklos centrą vy-
kome autobusu. 

Kai stovykloje vadovas mus užre-
gistravo, nuėjome į savo palapines, ku-
rios buvo tvirtos ir turėjo cementines
grindis. Paskui dar pažaidėme krepši-
nį ir pavakarieniavome valgykloje,
kur maistas buvo neblogas. Paskui

parduotuvėje pirkau Philmont sto-
vyklos diržą ir kepurę nuo saulės.
Tada nuėjome į pamaldas. Kiekvieną
vakarą, septintą valandą, pamaldos
vyksta keturioms grupėms – žydams,
katalikams, protestantams ir mormo-
nams. Mūsų grupėje buvo žydas, tai
mes visi kartu ėjome į žydų pamaldas.
Buvo įdomu sužinoti, kuo šios pamal-
dos skiriasi nuo katalikų. 

Kitą dieną susitikome su mūsų va-
dovu, kuris mus turėjo globoti pir-
mąsias dvi dienas. Tokį vadovą turėjo
visos grupės. Mūsų vadovas buvo labai
geras, mes su juo nusifotografavome,
sutvarkėme visus medicinos reikalus
ir apsilankėme netoliese, Villa Phil-
monte, esančiame muziejuje. Anks-
čiau šis namas priklausė Waite Phil-
lips, kuris buvo labai turtingas ir apie
1940 metus JAV skautams padovanojo
šią žemę stovyklai įrengti bei pinigų jai
išlaikyti.

Kitą dieną iškeliavome į žygį. Pla-
navome 11 dienų žygiuoti trasomis
aplink stovyklą. Su savimi nešėmės
viską – drabužius, vandens filtrus, pa-
lapines, maisto, puodus ir t. t. Mes kas
3–4 dienas gaudavome maisto davinį ir
beveik kasdien galėjome papildyti
vandens atsargas. Į pradinį tašką šiau-
rinėje dalyje mus nuvežė autobusu. Po

to mūsų vadovas pamokė mus keleto
dalykų, kaip atlaikyti žygį – nesu-
sirgti, apsisaugoti nuo meškų ir nebūti
nutrenktiems žaibo. 

Pirmą dieną žygiavome tik apie
keturias mylias. Pirmas punktas va-
dinosi Ponil, kur gavome maisto davinį
ir vandens, taip pat pavalgėme pietus.
Čia specialiu štampu sužymėjome savo
daiktus. Tada ėjome iki stovyklavietės,
kur turėjome nakvoti. Nuvykus mūsų
vadovas nurodė, ką reikės daryti. Pir-
miausia atlikome bendrus darbus ir
tik tada – asmeninius. Ištiesėme ne-
didelį brezentą pasislėpti ir daiktus ap-
saugoti nuo lietaus. Paskui užkėlėme
maišus su savo daiktais į 12 pėdų
aukštį, kad nepasiektų meškos. O ta
vieta, kuri buvo skirta kabinti maišus,
buvo ant slidaus šlaito. Pirmą dieną tai
padaryti buvo nelengva, bet laikui bė-
gant išmokome. Po vakarienės grįžo-
me į Ponil. Ten dalyvavome vakarėlio
programoje. Buvo gan smagu. Dar-
buotojai dainavo ir pasakojo pasakas.
Tik man nelabai patiko eiti atgal į sto-
vyklą tamsoje.

Antrą dieną žygiavome šiek tiek il-
giau. Pakeliui sustojome Pueblano
punkte. Ten valgėme pietus ir dalyva-
vome užsiėmimuose. Reikėjo nuskus-
ti 40 pėdų ilgio rąstus ir specialiais ba-

tais su vinimis iš šonų į juos įsliuog-
ti. Visiems pavyko, todėl buvo labai
smagu. Man buvo truputį baisu, nes at-
sidūrus viršuje rąstas pradėjo judėti.
Vienas mūsų grupės draugas susižei-
dė koją, todėl turėjome su juo atsi-
sveikinti, nes atvažiavo mašina ir iš-
vežė jį atgal į stovyklą. Buvo gaila, kad
jis negalėjo tęsti žygio. Pueblano vie-
tovėje mus užklupo kruša, bet  mes
greitai išsidžiovinome ir nuėjome to-
liau. Stovykloje viską darėme taip,
kaip ir praėjusią dieną.  Pueblano
punkte taip pat buvo programa, kuri
man labai patiko – dainavo ir vyko
trumpas vaidinimas. 

Mūsų vadovas mums labai padėjo,
bet jis jau turėjo mus palikti. Tą rytą,
kai su juo atsisveikinome, užmiršome
savo palapinę, ir jis apie mylią ją
mums nešė. Buvo labai gražu iš jo pu-
sės. Tą dieną sustojome French Henry
punkte. Ten turėjo būti keletas užsiė-
mimų (pvz., kalvystės darbai), bet vie-
tos buvo užimtos, tai mes tik pavalgė-
me pietus ir ėjome toliau. Nuo French
Henry iki Baldy Town mes paklydome
ir užlipome daug aukščiau (apie 600
pėdų) negu reikėjo. Reikia priminti,
kad mūsų kuprinės svėrė apie 20 kg/44
svarų. Buvo sunku, pavargome, bet už-
tat pamatėme gražų vaizdą iš viršaus.
Tada nuėjome į stovyklą, kur po ruo-
šos ir vakarienės ilsėjomės. 

Kitą rytą kėlėmės anksti ir lipome
į didžiausią kalną Philmont stovyklo-
je – Baldy Mountain (12,441 pėdų virš
jūros lygio, ir tai yra aukščiau nei
Mount Fuji Japonijoje). Patekti į jį ga-
lima keletu takų, bet mes netyčia pa-
sukome į vadinamąjį ožkos taką. Jis la-
bai status ir skirtas pasimetusiems ir
tiems, kur jau reikia pagalbos. Tai – uo-
lėtas takas. Nuo stovyklos pasiekti
kalno viršūnę truko mažiau negu tris
valandas. Viršuje buvo labai gražu.
Ten pailsėjome ir pasidžiaugėme vaiz-
du. Leidomės žemyn lengvesniu taku.
Mt. Baldy punkte nusiprausėme, – per
visą kelionę tik dviejose vietose rado-
me dušą. Nebuvome švariausi ir ne-
sijautėme šilčiausiai, bet išgyveno-
me, – matote, aš dar ir šitą straipsnį pa-
rašiau.

Po Baldy Mountain pasukome į
pietus ir sustojome Miranda. Ten šau-
dėme senoviniais šautuvais. Aš vietoj
taikinio padėjau savo skarelę. Ji buvo
neblogai sušaudyta. Po to į rąstus mė-
tėme kirvius. Tas man sekėsi labai ge-
rai, todėl nusprendėme surengti kon-
kursą. Deja, tuomet man nepasisekė,

Kelionė į Philmont skautų stovyklą

Leidžiantis nuo Baldy Mountain. Kalno centre matyti Ožkos kelias.                                                                      Asmeninio archyvo nuotraukos

Visa grupė. Andrius – ketvirtas iš kairės; Andriaus tėvas – pirmas iš dešinės.
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Dėmesio! 
Ieškome prekiautojų tradicinei 

Čikagos lietuvių skautų  Kaziuko mugei, kuri vyks
kovo 1 d. nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p.

Pasaulio lietuvių centre Lemonte. 
Prekystalio kaina – 65 dol.

Daugiau informacijos suteiks
Aušra Petry

tel. 708-349-8432 arba
el. paštu kmvendors2015@gmail.com

2014 m. gruodžio 18 d. vyko  vyr. sk./skautininkių „Verpsčių” būrelio tradicinė Kūčių sueiga. Pirmoje eilėje (iš k.): I. Grigaitienė,
D. Povilaitienė, J. Krutulienė, V. Rimienė, R. Rudaitienė, D. Luneckaitė-Bulicz. Antroje eilėje: R. Šlapkauskienė, M. Lauraitienė,
R. Daukienė, B. Nalienė, G. Luneckaite-Cabal, A. Rauchienė, N. Martinaitytė-Nelson, A. Sakalaitė.          D. Bulicz nuotr.

Dėmesio! Dėmesio! Dėmesio! 
Pasižymėkite savo kalendoriuje!
Tradicinė Čikagos lietuvių skautų Kaziuko mugė
vyks kovo 1 d., sekmadienį, Ritos Riškienės sa-
lėje, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Ši pavasa-
rio šventė prasidės šv. Mišiomis 9 val. r. Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijoje. Mugės atidarymas – Ritos
Riškienės salėje 10 val. r. Kviečiame lietuvišką visuomenę, jų
draugus, šeimos narius atvykti ir paremti šią lietuvišką jaunimo organizaci-
ją.

nepataikiau nė karto. Toliau keliavo-
me į Head of  Dean punktą ir pakeliui
matėme rudą mešką! Ji buvo gan arti
takelio, pažiūrėjo šiek tiek į mus ir nu-
bėgo. Pietus valgėme pievoje, iš kur
matėsi labai gražus vaizdas su Mt. Bal-
dy. Stovyklavietėje reikėjo atlikti ne-
lengvas užduotis – įvairiu būdu pereiti
virvėmis. Tai mums gan ilgai truko,
bet pagaliau įveikėme šią užduotį ir
grįžome į stovyklą. 

Kita diena buvo ilgesnė. Tądien aš
buvau grupės vedlys. Buvau laimin-
gas, kad nepasiklydau. Iki tol visi
vedliai nors kartą buvo pasiklydę. Tą
dieną turėjome taisyti Philmont takelį,
bet šį darbą nusprendėme atlikti kitą
dieną, nes buvome pavargę ir lijo. Ka-
dangi stovyklavietėje užsiėmimų ne-
buvo, ilsėjomės, nes rytojaus diena tu-
rėjo būti dar ilgesnė. 

Rytą sutaisėme takelį. Nebuvo
taip lengva, dirbome apie tris valan-
das. Po projekto – dienos žygis. Artė-
jant į pabaigą dar turėjome pasiimti
maisto davinį. Mūsų kuprinės dar pa-
sunkėjo, o po to dar ir pasiklydome.
Blogiausia buvo tai, kad teko į tą patį
kalną užlipti du kartus. Stovyklavie-
tę pasiekėme jau temstant. Buvome la-
bai pavargę.

Toliau žygiavome į Miners Park.
Pakeliui sustojome prie Phillips Hun-
ting Lodge. Ypač buvo įdomu matyti,
kaip žmonės gyveno prieš 80 metų. Už-
sukome į mokymo mišką (Demonst-
ration Forest). Ten buvo labai gražus
ežerėlis. Darbuotojai mums paaiškino,
kaip jie saugo miškus. Buvo įdomiau,
nei galvojau. Užlipome į Shaefers
Peak – vieną aukščiausių vietų Phil-
mont stovykloje. Nebuvo lengva, bet
kaip visur kitur, buvo labai gražu. Pa-
galiau po ilgiausios dienos pasiekėme
savo stovyklą. Toje vietoje buvo lai-
piojimo siena. Kas apeina aplink visą
sieną, laimi prizą. Aš iš visos grupės
nuėjau toliausiai (apie 70 proc. atkar-
pos), tik tada nukritau. Dauguma nu-
krito nuėję apie 25 proc. Dėl to savim

buvau patenkintas. 
Rytą lipome tikromis uolomis į 40

pėdų viršūnę, o žemyn nusileidome įsi-
kibę į virves. Man buvo gan lengva ir
vis dar labai smagu. Mano tėvas irgi
gan greitai užlipo. Pūtė stiprokas vė-
jas, todėl buvo baisoka. Po to žygiavo-
me į Uraca Mesa aukštumą. Ten tru-
putį pailsėjome ir žiūrėjome į gra-
žius vaizdus. Mes net matėme pagrin -
dinės stovyklos centrą. Tos dienos žy -
gį baigėme Uraca stovyklavietėje. Va-
kare vyko programa, pirmą kartą bu -
vo laužas. Buvo smagu. Sakoma, kad
to je vietovėje vaidenasi, todėl prie
lau žo buvo kalbama apie visokius bū-
tus ir nebūtus dalykus. 

Kitą rytą kėlėmės labai anksti ir
ėjome į Inspiration Point, matėme,
kaip teka saulė. Buvo labai gražios
spalvos. Žygiavome į paskutinę sto-
vyklą – Stockade Ridge. Nuo stovyklos
matėme Tooth of  Time (Amžino dan-

ties) kalną. Kalnas ir atrodė kaip dan-
tis. Vakare lipome į Tooth of  Time.
Buvo labai daug akmenų ir tarpeklių.
Užlipę paskutinį kartą apžvelgėme
apylinkes. Kadangi artėjo audra, sku-
bėjome nulipti žemyn. Paskutinę nak-
tį miegojome be stogo nuo lietaus, to-
dėl pro palapinės sietuką galėjome
matyti dangų. Buvo labai gražu žiūrėti
į žvaigždes. 

Paskutinę dieną žygiavome į
COPE užsiėmimą. Ten mums išskyrė
specialią aprangą ir šalmus. Užsiė-
mimai buvo skirti nugalėti baimę.
Pirmiausia reikėjo atlaikyti staigų
kilimą į viršų – virvę traukė grupės na-
riai, o vienas kilo. Tas nebuvo labai
baisu. Antra užduotis – įlipti į 25 pėdų
rąstą, atsistoti ant viršaus į nieką ne-
silaikant ir pasakyti savo tikslą. Po to
– šokti ir bandyti paliesti baltą vėlia-
vėlę. Tai man buvo labai baisu, nors
buvau pririštas. Trečia užduotis susi-

dėjo iš trijų dalių. Pirmiausia reikė-
jo užlipti kopėčiomis į viršų ir pereiti
rąstu. Tai man buvo baisiausia. Tuo-
met reikėjo pereiti metaliniu lynu lai-
kant rankose metalinį strypą. Trečioji
užduotis taip pat buvo susijusi su ėji-
mu metaliniu lynu, tik buvo dar su-
dėtingiau. Kol vykdėme šias užduotis,
matėme gyvatę barškuolę. Vienas
darbuotojas ją pagavo ir visiems pa-
rodė. Buvo labai įdomu. Tada žygia-
vome atgal į pagrindinės stovyklos
centrą. Čia mūsų kelionė ir sunkumai
baigėsi. Ilsėjomės ir vakare žiūrėjome
programėlę. 

Kitą dieną iškeliavome traukiniu
namo, į West Lafayette. Kelionė buvo
labai smagi, jeigu būtų proga, tikrai
ją pakartočiau. Rekomenduoju vi-
siems skautams keliauti į Philmont.
Nepasigailėsit. Gailėsitės, jeigu ne-
keliausit.

Paskutinę dieną COPE punkteVaizdas nuo Tooth of Time viršūnės.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LietuVa ir PasauLis

Vilniuje atidaryta Izraelio ambasada

Rusija nė karto nepasmerkė separatistų veiksmų

Lietuva – šalis, kurią reikia aplankyti
Vilnius (ELTA) – Britų laikraštis

„Huffington Post” savo straipsnyje ke-
liautojams, besidairantiems naujų įspū-
džių, siūlo 2015-aisiais būtinai apsilan-
kyti tokiose egzotiškose šalyse kaip
Singapūras, Namibija, Nikaragva, Fi-
lipinai ir... Lietuva!

„Huffington Post” teigia, kad Lie-
tuva nusikratė sovietinės okupacijos lie-
kanų ir šiemet prisijungė prie euro zo-
nos.

Laikraštis rašo, jog šalies sostinė la-
biausiai žinoma dėl savo senamiesčio,
laikomo didžiausiu Europoje. Nemaža

jo dalis – gotikos stiliaus pastatai, o dėl
savo unikalumo senamiestis įtrauktas
į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašus.
Vilnius yra nuostabus Rytų Europos
miestas, kuriame turistai tikrai nenu-
sivils pasiklydę.

Jei nesate miestų mėgėjas, pataria
leidinys, visada galite persikelti į kitą
turistų traukos centrą ir Pasaulio pa-
veldo sąrašo objektą – Kuršių neriją. 98
km ilgio ruožas, sudarytas iš paplūdi-
mių ir kopų, pietine savo dalimi pany-
ra į Rusijos Kaliningrado sritį. 

Istorikui E. Aleksandravičiui – ,,Mini Nobelis”
Kaunas (VDU info) – VDU Lietu-

vių išeivijos instituto direktorius, is-
torikas prof. Egidijus Aleksandravičius
pelnė žurnalo „Veidas” skiriamą ap-
dovanojimą – ‘Mini Nobelį’ – istorijos
srityje už knygą „Karklo diegas. Lie-
tuvių pasaulio istorija”.

Žurnale rašoma, jog įvertinimas
istorikui skirtas už tai, kad pirmąkart
viename veikale taip išsamiai papa-
sakojo emigrantų lietuvių istoriją, su-
laužė stereotipus apie lietuvišką ta-
patybę, kuri tarsi be kompromisų iš-
kalta granite, už tai, kad ribotam mąs-
tymui apie lietuvius pasaulyje pasiūlė
naują žiūros alternatyvą ir savo kalbos
vaizdingumu prilygo Mato Šalčiaus ke-

lionių aprašymams.
Knygoje „Karklo diegas. Lietuvių

pasaulio istorija” tyrinėjama lietuvių
tautos migracija nuo seniausių laikų
iki šių dienų. Pasitelkdamas moksliš-
kai pagrįstus faktus, įvairialypius is-
torijos ir literatūros šaltinius, veikale
prof. E. Aleksandravičius įrodo, kad lie-
tuviai, kaip ir daugelis kitų tautų, yra
amžinojo tautų kraustymosi istorijos
veikėjai. Knyga atskleidžia ilgame-
čius autoriaus tyrinėjimus ir sykiu iš-
ryškina daugelio lietuvių diasporos ty-
rinėtojų, dirbančių VDU Lietuvių iš-
eivijos institute, įdirbį.

Knygą dalimis spausdino ir laik-
raštis „Draugas”. 

Vilnius (URM info) – Sausio 26 d.
Lietuvos prašymu Jungtinių Tautų
(JT) Saugumo Taryba aptarė įvyk-
dytą Mariupolio miesto apšaudymą,
kurio metu 30 žmonių žuvo ir 90 buvo
sužeisti. „Mariupolio apšaudymas –
daugiausiai aukų Ukrainoje parei-
kalavęs incidentas po liepos mėnesį
numušto Malaizijos avialinijų lėk-
tuvo MH17. Nepaisant to, Saugumo
Taryba nesugebėjo vienbalsiai pa-
smerkti šio mirtino akto, nes Rusijai
buvo kur kas svarbiau ginti nusi-
kaltėlius nei pasmerkti kaltininkus”,
– neeiliniame JT Saugumo Tarybos
posėdyje sakė Lietuvos nuolatinė at-
stovė JT ambasadorė Raimonda Mur-
mokaitė.    

„Kaip gali būrelis ginkluotų ko-
votojų, neturintis jokių pajamų, pre-
kybos ryšių ar biudžeto tęsti atakas,
grobti naujas teritorijas, įgyti bran-
gią modernią ginkluotę? Kaip gali Ru-
sijos kariai žūti Ukrainoje, jei jie
nėra įsitraukę į atakas? Tai, kad Ru-
sija nė karto nepasmerkė separatistų
veiksmų, nuolatinė parama kovoto-
jams aiškiai liudija Rusijos tiesiogi-
nį įsitraukimą į karą Ukrainoje”, –
posėdyje klausė  R. Murmokaitė.

Lietuvos nuolatinė atstovė JT
pakartotinai paragino Rusiją nu-
traukti paramą separatistams. „Pa-
baigti karą Ukrainoje yra Rusijos

Anglijos Bažnyčia turės pirmą moterį vyskupę

Londonas (BNS) – Anglijos Baž-
nyčia vasario 2 dieną šventins pirmą
moterį vyskupę – šis įvykis vainikuos
ilgametes modernių pažiūrų Bažny-
čios atstovų pastangas įveikti senų
tradicijų puoselėtojų pasipriešinimą.

Praėjus daugiau nei dviems de-
šimtmečiams nuo tada, kai Bažnyčia
leido moterims tapti dvasininkėmis,
48 metų dviejų vaikų motina vyskupė
sufraganė Libby Lane bus įšventinta
į Stockporto vyskupes per iškilmingą
ceremoniją gotikinėje Yorko kated-
roje, šiaurinėje Anglijoje.

Per įšventinimo iškilmes, kuriai
vadovaus Yorko arkivyskupas John
Sentamu, kiti vyskupai melsis sim-
boliškai uždėję rankas ant L. Lane.

Jos paskyrimą, apie kurį buvo
pranešta praėjusį gruodį, Canterbu-
ry arkivyskupas Justin Welby, dvasi-
nis viso pasaulio anglikonų vadovas,
pasveikino kaip svarbų žingsnį, ve-
dantį link didesnės moterų lygybės. Jį
palaikė ir daugelis kitų garsenybių,
tarp jų ir Britanijos ministras pir-
mininkas David Cameron.

Moterų dvasininkavimo klausi-
mas suskaldė ir visą pasaulio angli-
konų bendruomenę. Kai kurios šią re-
formą įvykdė anksčiau. Moterų vys-
kupių jau galima sutikti Jungtinėse
Valstijose, Kanadoje, Australijoje ir
Naujojoje Zelandijoje, tačiau angli-
konų bažnyčios daugelyje besivys-

Briuselis („Draugo” info) – 28 Eu-
ropos Sąjungos (ES) šalių vadovai pa-
prašė ES užsienio reikalų ministrų ap-
svarstyti naujų sankcijų Kremliui ga-
limybę.

Taip jie reagavo į naujus proru-
siškų jėgų puolimus rytų Ukrainoje, ku-
rie baigėsi dešimčių civilių gyventojų
žūtimi Mariupolyje.

Naujos sankcijos būtų papildomas
smūgis Rusijos ekonomikos krizei, dėl
ko smarkiai kyla visų prekių, taip pat
ir Rusijoje gaminamo maisto, kainos.
Sausio 26 d.  Rusijos vyriausybė priėmė
2015 m. antikrizinį  planą, kuriam įgy-
vendinti skirta 170  mlrd. rublių. Planas
taip pat numato griežtą biudžetą nau-

dojimą ir struktūrines reformas.
Vasario 12 d.  Briuselyje vyksian-

čiame susitikime ES vadovai įvertins
situaciją ir įpareigos Europos Komisi-
ją suderinti naujas sankcijas. 

Aneksavus Krymą, ES pritaikė
daug sankcijų Rusijai, dar labiau jas su-
griežtino, kai liepą Rytų Ukrainoje
buvo pašautas Malaizijos lėktuvas. Po
kruvinų išpuolių Mariupolyje, ES dip-
lomatijos vadovė Federica Mogherini
paskelbė skubų ES užsienio ministrų
susitikimą. 

Praėjusios savaitės pradžioje F.
Mogherini sulaukė daug kritikos už pa-
siūlymą išbandyti švelnesnę retoriką su
Rusija. 

Vilnius (BNS) – Izraelio ambasa-
doriumi Lietuvoje paskirtas Amir Mai-
mon, savo šalyje vadinamas diploma-
tijos veteranu. Jis yra ėjęs diplomatines
pareigas Etiopijoje, Jungtinėse Valsti-
jose, Turkijoje.

Prezidentei Daliai Grybauskaitei

A. Maimon skiriamuosius raštus turėtų
įteikti šią savaitę.

Kad Lietuvoje bus steigiama Iz-
raelio ambasada, pernai rugsėjį pra-
nešė Lietuvoje viešėjęs Izraelio užsie-
nio reikalų ministras Avigdor Lieber-
man.

ES svarsto naujas sankcijas Rusijai

Briuselis (BNS) – NATO vadovas
Jens Stoltenberg „nesąmone” pavadino
Rusijos prezidento Vladimiro Putino
kaltinimus, esą Ukrainos armija yra pa-
prasčiausiai Vakarų Aljanso „užsieni-
nis legionas”, kurios pagrindinis tiks-
las – sulaikyti Rusiją.

„Pareiškimas, kad Ukrainoje yra
NATO legionas, yra nesąmonė. Ten
nėra NATO legiono, o užsienietiškos pa-
jėgos Ukrainoje yra rusiškos ir Rusija
remia separatistus (karine) technika”,
– sakė J. Stoltenberg po NATO ir Uk-
rainos komisijos susitikimo.

Ukrainos kariuomenę ,,NATO sve-

timšalių legionu” V. Putinas pavadino
kalbėdamas Sankt Peterburge, teigda-
mas, kad ,,kaimyninės šalies vyriau-
sybiniai daliniai konflikte jokiu būdu
nevykdo nacionalinių interesų”. Jie, pa-
sak Putino, pirmiausiai siekia geopo-
litinio tikslo – pažaboti Rusiją. 

Anot Rusijos prezidento, Ukrai-
nos pusėje kovoja ir reguliarieji dali-
niai. Tačiau ,,reikšminga dalimi tai
yra vadinamieji nacionalistiniai sava-
norių batalionai”. P. Putinas pabrėžė,
kad vadovybė Kijeve siekia karinio
krizės sprendimo.

Putino kaltinimas dėl Ukrainos – ,,nesąmonė”

Washingtonas (ELTA) – Federa-
linis tyrimų biuras (FTB) pateikė kal-
tinimus trims įtariamiems Rusijos
šnipams, kurie rinko slaptą informa-
ciją ir užsiėmė verbavimu.

JAV prokurorai teigia, kad 39-erių
metų Jevgenijus Buriakovas kartu su
dviem bendrininkais (Igoriu Sporyše-
vu ir Vik tori Podobnyj) priklausė šni-

pų tinklui.
J. Buriakovas, dirbęs banko tar-

nautoju Manhattane, vasario 2 d.  stos
prieš teismą. Jis kaltinamas bandymu
rinkti informaciją apie JAV sankcijas
Rusijos bankams ir JAV mėginimus
rasti alternatyvius energijos šaltinius.
Jis taip pat įtariamas amerikiečių ver-
bavimu.

FTB pagavo tris šnipus iš Rusijos

Lietuvos nuolatinė atstovė JT ambasado-
rė Raimonda Murmokaitė

unmultimedia.org

Vyskupė Libby Lane.    John Cocks nuotr.

tančių šalių, ypač Afrikoje, nešventi-
na moterų į dvasininkes.

Anglijos Bažnyčia 1992 metais lei-
do moterims tapti dvasininkėmis; ir
pirmoji iš jų buvo paskirta dvejais me-
tais vėliau. Protestuodami prieš tokią
reformą Bažnyčią paliko maždaug 470
dvasininkų vyrų – daugiausia jų per-
ėjo į Romos Katalikų Bažnyčią.

L. Lane įšventinimą priėmė su
pirmąja moterų banga 1994 metais.
Nuo 2007 metų ji buvo vienos Man-
chesterio priemiesčio bažnyčios vi-
karė ir Chesterio vyskupijos moterų
dvasininkių dekanė (Dean of  Women
in Ministry).

pareiga”, – pabrėžė Lietuvos ambasa-
dorė.

JT generalinio sekretoriaus pa-
vaduotojas politikos reikalams Jeffrey
Feltman  atkreipė dėmesį, kad Ma-
riupolio apšaudymas, kai buvo tyčia
taikoma į civilius gyventojus, – tarp-
tautinės humanitarinės teisės pažei-
dimas. Europos saugumo ir bendra-
darbiavimo organizacijos specialioji
stebėjimo misija savaitgalį pateikė
įrodymus, kad Mariupolis apšaudytas
iš separatistų kontroliuojamos teri-
torijos. 
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„Akropoliuose” 2014 m. apsilankė 46,6 mln. pirkėjų

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių prekybos bei pramogų centruo-
se „Akropolis” 2014 metais pirko ir pramogavo 46,6 mln. svečių – 150
000 pirkėjų daugiau nei 2013 metais. Vidutiniškai per dieną „Akro-

poliuose” 2014 m. apsilankė 127,5 tūkstančio pirkėjų, o vienas statistinis ša-
lies gyventojas pernai „Akropolyje” pabuvojo 16 kartų.

Bendrovė „Akropolis LT” valdo Vilniaus, Šiaulių ir Klaipėdos „Akro-
polius”. Kauno „Akropolis”, priklauso Vokietijos investiciniam fondui
„Deka Immobilien GmbH”. Prekybos centrą valdo bendrovė „ReSolution Pro-
perty Management LT”.

KaunoŽinios.lt

Nenori prisidėti prie „LitPol Link” finansavimo

Trys šalys – Norvegija, Švedija ir Vokietija nenori finansiškai prisidėti
prie Lietuvos-Lenkijos elektros jungties „LitPol Link” statybos, todėl pro-
jekto užsakovė „Litgrid” jau ieško kitų finansavimo šaltinių. Pagal Eu-

ropos perdavimo sistemos operatorių tinklo kuriamą metodiką jungties pro-
jekto naudos gavėjomis buvo pripažintos Vokietija, Švedija ir Norvegija, ta-
čiau jos neskuba sutikti iš dalies finansuoti „LitPol Link”, nes tai reikštų mi-
lijonų eurų išlaidų, įskaičiuotų į perdavimo tarifą šių šalių vartotojams. Eu-
ropos energijos reguliuotojų agentūra (ACER) iki sausio 30 dienos priims ša-
lių pastabas ir per tris mėnesius apsispręs, kaip padalinti kaštus.

Nelaukdama galutinio sprendimo iš CEF (programa „Connecting Euro-
pe Facilities”), „Litgrid” siekia pateikti paraišką gauti paramą antru bandy-
mu šių metų kovą, tačiau didelių vilčių nededa. Šaltiniai Europos Komisijo-
je tvirtina, esą Lietuva galėtų tikėtis 19–25 mln. eurų (geriausiu atveju tikė-
tasi apie 70 mln. eurų). „Litgrid” tvirtina, kad iš viso projektui reikia 97 mln.
eurų.

„Litgrid” pernai balandį Kainų komisijai pateikė paraišką, kuria siekiama
,,LitPol Link” projekto kaštų kompensavimo Lietuvai iš projekto naudą gau-
nančių šalių. Įmonės skaičiavimais, Švedija turėtų kompensuoti 47,1 mln. eurų,
Norvegija – 38,1 mln. eurų, Vokietija – 11,8 mln. eurų. Lietuvai tenkanti pro-
jekto kaštų dalis yra 103 mln. eurų.

„LitPol Link” projekto įgyvendinimas svarbus ne tik Lietuvai ir Lenki-
jai, bet ir visoms Baltijos jūros regiono valstybėms. 

Švedijos „Anva Polytech” atidarė gamyklą Biržuose

Švedijos „Anva” grupei priklausanti „Anva Polytech” atidarė gamybos
padalinį Lietuvoje. Panevėžio apskrityje, Biržuose, įsikūrusiame fab-
rike bus gaminami įvairiose srityse naudojami gumos komponentai.

Per artimiausius penkerius metus planuojama sukurti apie 50 naujų darbo
vietų.  

Analogišką gamybos padalinį „Anva Politech” turi ir Švedijoje. Pla-
nuojama, kad Lietuvos fabrikas padės kolegoms Švedijoje patenkinti augančią
produkcijos paklausą. Biržuose atidarytame fabrike jau paleista pirmoji ga-
mybos linija, o per artimiausius keturis mėnesius planuojama diegti dar 4
gamybos linijas. Tolimesnė plėtra priklausys nuo paklausos ir gamybos ap-
imčių augimo.

Ūkio ministro Evaldo Gusto teigimu, Panevėžio apskritis vis tvirčiau įro-
do, kad yra ne tik istorinis gamybos kompetencijų centras, bet modernus re-
gionas, galintis užtikrinti aukščiausios kokybės inžinerijos bei industrinės
gamybos produktus: „Beveik penktadalis Panevėžio apskrities studentų ren-
kasi inžinerines specialybes, o investuotojai akivaizdžiai renkasi šią apskritį
gamybos projektams. Kartu tai labai svarbu ir regionui, kur tokios investi-
cijos ne tik kuria naujas darbo vietas, bet ir užtikrina užsakymus vietos vers-
lininkams”, – sako E. Gustas.

2014 m. Ūkio ministerijai pavaldi tiesioginių užsienio investicijų plėtros
agentūra „Investuok Lietuvoje” pritraukė rekordinį skaičių užsienio in-
vestuotojų – kurtis arba plėsti veiklą Lietuvoje nusprendė 29 užsienio kom-
panijos, kurios visos kartu sukurs beveik 2 tūkst. naujų darbo vietų. Dau-
giausiai investicinių projektų – 41 proc. – pritraukta į gamybos sektorių. Be-
veik pusė 2014 m. pritrauktų įmonių pasirinko įsikurti už Vilniaus ribų.

Nuo sausio 26 d. VšĮ „Investuok Lietuvoje” generalinio direktoriaus pa-
reigas pradėjo eiti Mantas Katinas.

Ūkio ministerijos info

Sausio 26 dieną Lietuvos
žemės ūkio ministrė Vir-
ginija Baltraitienė išsku-

bėjo į Briuselį. Per vykstantį
Europos tarybos Žemės ūkio
ir žuvininkystės tarybos posė-
dį ji su kolegomis iš Lenkijos,
Estijos ir kitų valstybių turėjo
ginti mažųjų valstybių pozici-
jas.

Jos neplanuoto vizito į
Briuselį priežastis – už sveika-
tą ir maisto saugą atsakingo eu-
rokomisaro Vytenio Povilo And-
riukaičio pasiūlytas susitari-
mas su Rusija, kuris Lietuvoje
sulaukė labai audringos reak-
cijos.

,,Pasiektas diskriminacinis susitarimas su Rusija, pagal kurį Europos Są-
junga (ES) leis Kremliui pačiam nuspręsti, su kuriomis valstybėmis atgaivin-
ti prekybą maisto produktais, o kurias valstybes palikti už borto”, – komenta-
vo buvęs užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis.

„Europos Komisijos (EK) užkulisiuose pripažįstama, kad tokia mūsų ko-
misaro politika leis Rusijai pamaloninti jos agresiją Ukrainoje ignoruojančias
arba remiančias valstybes ir bausti tas, kurios laikosi vertybinės ir principi-
nės politikos, – pastebėjo A. Ažubalis. – Natūralu, jog ES žiniasklaida, politikos
ekspertai ir apžvalgininkai įvykį pripažįsta skandalu.”

Bandymų skaidyti Europą  bus daugiau

Europos politikos centro vadovas Fabian Zuleeg mano, kad Rusija neven-
gia vienai ar kitai ES valstybei siūlyti ,,išskirtinių” susitarimų.

„Rusija, kaip ir kitose srityse, taip ir maisto, stengiasi suskaidyti ES pozi-
ciją, tačiau Rusijos galios yra sąlyginai ribotos: ji pasirinko neimportuoti kai
kurių produktų, tačiau tai kenkia ir Rusijai, o jos situacija dabar sudėtinga. Tai-
gi, tai yra testas, kuris padės išsiaiškinti, kiek vieninga yra Europa”, – sako jis.

Eurokomisaras V. Andriukaitis kaip mat išgarsėjo

Susitarimo, kurį Berlyne vykusios „Žaliosos savaitės” metu patvirtino V.
P. Andriukaičiui pavaldaus EK Sveikatos ir vartotojų reikalų direktorato vadovas
Ladislav Miko ir Rusijos atstovas Sergejus Dankvertas, esmė paprasta – Rusi-
ja tariamai atšaukia savo ligšiolinį politinį sprendimą neįsileisti ES produkcijos
ir teigia, kad nuo šiol viskas priklausys nuo prekių kokybės.

Spręsti, kuri maisto produkcija yra kokybiška, Rusija galės vienašališkai
– vadovaudamasis ne universaliai kokybę patvirtinančiais ES sertifikatais, bet
atskiru inspektavimu bei sprendimu, kurios valstybės atitinka minėtųjų  ser-
tifikatų reikalavimus, o kurios ne. 

Nors V. P. Andriukaičio štabas susitarimą vadina „vaisingu” ir reiškia vil-
tį, kad Rusijos sprendimai dėl valstybių-eksportuotojų nebus politizuoti, EK už-
kulisiuose pripažįstama, kad tokia mūsų komisaro politika leis Rusijai pama-
loninti jos agresiją Ukrainoje ignoruojančias arba remiančias valstybes ir baus-
ti tas, kurios laikosi vertybinės ir principinės politikos. 

ES žiniasklaida, politikos ekspertai ir apžvalgininkai įvykį pripažįsta skan-
dalu. Kaip ES pareigūnai patys galėjo šitaip paslysti, suteikdami Maskvai ne-
regėtą galimybę skaldyti Europos solidarumą? 

EK sutiko leisti Rusijai pasirinkti Europos Sąjungos (ES) valstybes nares,
kurios galėtų būti atleistos nuo Maskvos sankcijų maisto importui iš Vakarų,
rašo Europos spauda. 

Prezidentė išreiškė apgailestavimą 

ES valstybių narių atstovai neabejoja, jog Maskva šia pasiūlyta tvarka mie-
lai pasinaudos, kad atsilygintų ES šalims, kurios Maskvos atžvilgiu nusiteikusios
draugiškai, ir nubaustų savo priešininkus.

S. Dankvertas Berlyno „Žaliosios savaitės” parodoje teigė, kad Rusija ga-
lėtų panaikinti sankcijas kai kurioms ES valstybėms – Vokietijai, Italijai, Veng-
rijai ir kitoms.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė „apgailėtinu precedentu” laiko tokį pasi-
ūlymą Maskvai pačiai  derėtis su valstybėmis dėl maisto produktų embargo pa-
naikinimo, ir mano, kad dėl to atsakomybę turi prisiimti Lietuvos deleguotas
sveikatos ir maisto saugos eurokomisaras Vytenis Andriukaitis. 

Parengta pagal spaudos pranešimus 

Vilniaus prekybos centras „Akropolis” 15 min.lt  nuotr.

VersLo n auJienos

euro ir kitų valiutų santykiai (2015 metų sausio 28 d.)
1 USD (JAV doleris) – 1,136 EUR
1 AUD (Australijos doleris) – 1,42 EUR
1 CAD (Kanados doleris) – 1,41 EUR
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 0,75 EUR
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 1,52 EUR

V. Andriukaičio „pagalba” Lietuvos ūkiui

Eurokomisaras V. Andriukaitis.            Delfi.lt nuotr.
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„Kai aš kažkada sugrįžau iš tar nybos sovietinėje
armijoje, mano pažįs tamas kunigas man kasdien
skaitydavo ištraukas iš Jurgio Ma tulaičio ‘Užrašų’.
Tie palaimintojo žodžiai, jo mintys man padėjo pasi -
ren kant pašaukimą ir tampant kunigu”, – sakė jis.

Kunigas atkreipė dėmesį, kad J. Matulaičio
kvietimas vienytis ir au kotis dabar, kai atėję sunkūs
ir blogi laikai, kai liejasi nekaltų žmonių kraujas
skamba labai aktualiai. „Ukraina yra didelė šalis, joje
dar nuo sovietinių laikų buvo labai daug netikinčių
žmonių, tas buvęs šė toniškas valdymo laikas nepraėjo
be pasekmių. Prieš metus, kai prasidėjo visi įvykiai
Maidane,  pasijuto, kad žmonėms labai reikia tikė-
jimo. Iš pradžių ten besirenkantys žmonės nei mal-
dų, nei persižegnoti nemo kėjo, tačiau paskui viskas
pasikeitė, atsirado didžiulis Dievo žodžio poreikis,  ten
aikštėje buvo ir koplyčia pastatyta, kurią paskui spe-
cialiosios pajėgos nugriovė.

Įvyko didžiuliai pasikeitimai žmonių sąmonėje.
Kijeve buvo nuverstas ten stovėjęs Lenino pamink-
las, ir dabar daromi žygiai, kad jo vietoje būtų pa-
statyta Mergelės Marijos statula. Dabar patys sun-
kiausi mūšiai, pati baisiausia padėtis yra Donecko
ir Luhansko miestuose, o kai žiūrime į žemėlapį, tai
aiškiai matome, jog būtent šiose vietose nebuvo
bažnyčių, čia nebuvo religijos ir tikėjimo – ir tai nėra
sutapimas”, – sakė V. Lutkovs kiy.

Jis pabrėžė, jog vyksta karas ne dėl žemės, ne dėl
teritorijos – vyksta dvasinė kova. Žūsta žmonės,
žūsta ir katalikų, ir pravoslavų kunigai, tie, kurie pa-
dėjo sužeistiesiems, kurie jos globojo ir slaugė. 

„Aš nuolat kalbuosi su kunigais, kurie važiuo-
ja į fronto liniją kaip sa vanoriai. Tai, ką jie pasako-
ja, yra bai su ir žodžiais neapsakoma. Sam dyta armija,
joje tarnaujantys čečėnai samdiniai prievartauja jau-
nas mer ginas, kankina jaunus, paauglio amžiaus vai-

kinus, o priešintis sunku, nes ginklai, kuriais ban-
doma gintis, dar iš 1970-ųjų metų. 

Kitas kunigas man pasakojo, kaip kariai laukia
atvykstant šventiko, kaip jiems reikia žmogaus, su
kuriuo galėtų pasikalbėti apie tą siaubą, kurį išgy-
vena. Tas kunigas neseniai išklausė keliolikos karių
išpažinties, o po dviejų dienų beveik visi jie žuvo.
Žmonės Mariupolio mieste, kur neseniai žuvo daug
vietos gyventojų tiesiai sako, kad kol Mask vos Rau-
donojoje aikštėje gulės Leni no kūnas, iš ten ir toliau
eis visas tas blogis, kurį dabar matome”, – kalbėjo ma-
rijonų kunigas.    

Po sukrečiančio jo pranešimo, liudijančio apie
padėtį kovojančioje Ukrainoje arkivyskupo  J. Ma-
tulaičio pagerbimo renginys tęsėsi Šv. Arkan gelo My-
kolo prokatedroje esančioje palaimintojo koplyčioje,
kur buvo kalbamos maldos, o vėliau prokatedroje au-
kotos Mišios. Po jų dramos teatro salėje surengta aga-
pė-susitikimas, išklausyta liudijimų  apie palai min-
 tąjį, kalbėta bažnyčios malda už pašvęstuosius, pri-
simenant, kad popiežius Pranciškus 2015-uosius yra
paskelbęs Pašvęstojo gyvenimo me tais. Katechezę Pa-
švęstojo gyvenimo metams pristatė sesuo Viktorija
Plečkaitytė. 

Vėliau buvo parodyta meninė programa, ir visos
dienos renginys baigėsi siuntimo žodžiu ir baigiamąja
malda. Visą dieną tikintieji bendravo, meldėsi, minėjo
J. Matulaitį ir džiaugėsi augančiomis jo vardo drau-
gijos gretomis. 

Minint Pašvęstojo gyvenimo metus, sausio 30-oji
yra paskelbta pasninko ir permaldavimo diena už vie-
nuolijų ir visos bažnyčios klaidas ir nuodėmes, ba-
landžio 25-ąją Lietu vos vienuolijose vyks atvirų
durų diena, palaimintojo J. Matulai čio at laidų oktava
Marijam polėje rengiama liepos 5 –12 dienomis, o
rugpjūčio 29-ąją vyks vienuolijų mugė.

Minint palaimintąjį Jurgį Matulaitį – šiurpūs liudijimai iš Ukrainos

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Sausio 27-ąją Marijampolėje bu vo minima palai-
mintojo arkivyskupo J. Matulaičio (1871–1927)  mir-
ties – gimimo dangui diena. Marijampolės švento ar-
kangelo Mykolo prokatedroje ir dramos teatro salėje
vyko liturginis minėjimas, taip pat surengta tradicinė,
jau aštuntoji pal. Jurgio Matulaičio draugijos kon-
ferencija.

Šiemet minėjime dalyvavo daug draugijos na-
rių iš įvairių Lietuvos miestų, tarp jų ir nau-
jai besikuriantis Marijampolės šv. Vincento

parapijos skyrius, taip pat svečiai iš kaimyninės
Lenkijos Punsko miesto. Atvyko ir Kauno bei Tel-
šių kunigų seminarijų atstovai. 

Įnešus į salę draugijos vėliavą ir sugiedojus
draugijos giesmę, rengi nio dalyvius sveikino Vil-
kaviškio vys kupas emeritas Juozas Žemaitis, kuris
sakė, jog jam buvo penki mėnesiai, kai mirė palai-
mintasis J. Matu laitis. Vyskupas linkėjo laikytis pa-
 lai mintojo priesaikų, priminęs jo žo džius „Rikiuo-
kitės ir pasišvęski te”.

J. Matulaičio draugija buvo įkurta dviejų vie-
nuolijų – švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidė-
jimo vargdienių seserų ir vienuolių marijonų ini-
ciatyva. Vargdienių seserų vyresnioji sesuo Vikto-
rija Plečkaitytė, sveikindama susirinkusiuosius
sakė, kad reikia pasidžiaugti galimybe pabūti kar-
tu, pabrėžė, jog tai galimybė kartu su palaimintuoju
arkivyskupu keliauti į geresnį Jėzaus pažinimą. 

„Palaimintojo žodžiai ‘Rikiuoki tės ir pasi-
švęskite’ yra skirti kiekvie nam tikinčiajam. Žmo-
gus nebus lai mingas, jeigu jis savęs neatiduos ki-
 tiems. Dažnai sakome, kad kažkas kažko neduoda,
bet reikia ne laukti, o, kaip sakė palaimintasis, pa-
sišvęsti ir aukotis vardan kitų. Save mes atrasime
nesavanaudiškai atsidavę kitiems”, – sakė marijo-
nų vienuolijos vyresnysis kunigas Andrius Šidlaus -
kas.

Pagrindinį pranešimą „Katalikai Ukrainoje:
vienybė išbandymų akivaizdoje” skaitė svečias iš Uk-
rainos, šios šalies marijonų bendruomenės vyres-
nysis kunigas Viktor Lutkovs kiy. Jo kalba buvo ir įsi-
mintina, ir sukrečianti, o kai svečias kalbėjo apie bai-
sumus, kurie vyksta karo zo no je šioje šalyje, ne vie-
no gausiai susirinkusiojo akyse suspindėjo aša ros.

Vilkaviškio vyskupo emerito J. Žemaičio sveikinimo žodis

Marijampolės marijonų vyresnysis A. Šidlauskas ragino
aukotis kitiems.

Apie padėtį Ukrainoje kalba šios šalies marijonų ben-
druomenės vyresnysis kunigas V. Lutkovskiy.

Stenduose pristatyta draugijos ir vienuolijų veikla. A. Vaškevičiaus nuotraukos
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JAV nacionalinio sveikatos insti-
tuto (NIH) duomenimis net 29
proc. amerikiečių (apie 90 mili-

jonų) stengiasi vengti gliuteno. Judė-
jimas  „Ša lin gliuteną” smarkiai ple-
čiasi, ir mais tą be gliuteno vartoja ne
tik Ho lywoodo žvaigždės, norėdamos
su liek nėti ir gražiai atrodyti – daugu-
ma žmonių uoliai ieško maisto pro-
duktų be gliuteno ar su sumažintu jo
kiekiu. Šis judėjimas įgauna vis di-
desnį pagreitį, ir dietologai rašo apie
tai knygas bei sudarinėja maisto re-
ceptus, o maitinimo įstaigos ir maisto
produktų parduotuvės siūlo maistą
be gliuteno. Vien nuo 2008 metų iki 2010
metų maisto produktų be gliu teno par-
davimas išaugo net 54 proc. 2010 metais
buvo parduota šių maisto produktų už
2,6 milijardus dolerių.

Kas yra gliutenas?

Gliutenas yra baltymas, randa-
 mas  kviečių, rugių, miežių grūduo se.
Šis baltymas yra sudarytas iš gliadino
ir gliutanino. Visi žinome, kad sumai-
šius miltus su vandeniu gauname lip-
nią, klijus primenančią masę, kurios
tirštumą ir sukuria gliutenas. Gliute-
nas leidžia tešlai pa kilti ir užtikrina jos
purumą, jo dėka iš miltinės tešlos ga-
lima gaminti duo ną, pyragus, maka-
ronus bei kitus mil tinius patiekalus.
Pasaulyje šis baltymas vadinamas
gliutenu, ir tik Lietuvoje jo pavadini-
mas išverstas į lietuvių kalbą ir pava-
dintas glitimu. Baltymą gliuteną yra
palyginti sunku virškinti, organizmas
tam eikvoja daug energijos. Kartais
imuninė sistema reaguoja į gliuteną
kaip į svetimkūnį, ir tai sukelia daug
problemų – sustiprėja chroniški ne ga-
lavimai, atsiranda neaiškios svei katos
būse nos bei įvairūs alerginiai susir-
gimai. Kartais kyla klausimai, kodėl
apie gliuteną pradėta kalbėti tik pasta -
raisias metais, juk duoną žmonės val-
gydavo ir anksčiau, bet neturėdavo
to kių problemų. Esmė yra ta, kad šiuo-
laikiniai grūdai skiriasi nuo tų, ku rios
vartodavo žmonės anksčiau. Dabarti-
nėse miltų rūšyse yra didelis kiekis
gliuteno, užtikrinantis duonai bal tu-
mą, purumą, anksčiau, kepant duoną,

sVeikata

Gliutenas. Ar tikrai reikia jo vengti?

miltai buvo maišomi su pu pomis, rie-
šutais bei  kitais grūdais. Balti miltai
atsirado tik prieš 200 metų.

Begliutenė dieta – 
vaistas ar mada? 

Nors begliutenė dieta pasaulyje
vis populiarėja, o JAV yra ypač papli-
tusi, tačiau aklai ja žavėtis nereikėtų.
Vis dėlto gliuteno netoleravimas yra
liga. Jei valgote kviečius, rugius, mie-
 žius ir jaučiatės puikiai – jūs sveiki, o
jei taip maitinantis atsiranda proble-
mų, vertėtų susirūpinti. Tiesa, jei su-
galvosite vartoti  produktus be gliute-
no – blogiau tikrai nebus. Atsi sakyda-
mi miltinių produktų jūs ga lėsite su-
reguliuoti svorį ir galbūt tapsite svei-
kesni, turėsite daugiau ener gijos, su-
mažės galvos skausmai bei kiti nega-
lavimai. Klausimas, ar yra būtina vi-
siškai ir visam laikui atsi sakyti gliu-
teno, jei organizmas jį priima, o jūs ge-
rai jaučiatės – yra diskutuotinas.

Kada atsisakyti gliuteno 
turinčių produktų?

Gliuteno turinčių produktų rei-
 kėtų vengti, jei:

� sergate celiakija (gliuteninė en-

teropatija). Tai yra lėtinė autoimu-
 ninė plonosios žarnos liga, kuri iš sivys-
to valgant miltinius produktus, turin-
čius savo sudėtyje baltymo gliu teno. Su-
sergama dėl pakitusio imuni nės siste-
mos atsako į gliuteną. Ame rikoje šia
liga serga 3 milijonai žmo nių. Sergant
celiakija pakenkiama plo nosios žarnos
gleivinė, ji sunyksta, prasideda pilvo
skausmai, vėmimai,  viduriavimai,
dėl ko sutrinka maisto medžiagų įsi-
savinimas, kren ta svoris, vystosi ma-
žakraujystė, su sergama diabetu, tiroi-
ditu (sunyksta skydliaukė), prasideda
jaunatvinis artritas ir kitos ligos. Ce-
liakijos diagnozė nustatoma remiantis
klinikiniais požymiais, plonosios žar-
nos biopsija ir kraujyje randamais
anti kūniais prieš gliuteną. Pastaruoju
metu yra atliekamas ir genetinis tyri-
mas, patvirtinantis, kad žmogus turi
specifinį geną, sukeliantį celiakiją, o jei
šio geno nerandama – nėra grėsmės su-
sirgti šia liga. Celiakija gydoma ir iš-
gydoma begliutenine dieta, kurios lai-
kytis reikia visą gyvenimą. Kartais pa-
pildomai skiriami vitaminai, minera-
lai, geležies preparatai, retais atvejais
trumpalaikiai steroidų kursai. 

� alergija gliutenui. Alergijos
simptomai kur kas ryškesni – išberia
kūną, prasideda atopinis dermatitas,

neretai žmonės gausiai vemia arba vi-
duriuoja, kai kuriems gali išsivys tyti
šienligė ar astma. Nenaudojant pro-
duktų, kuriuose  yra gliuteno, negala-
 vimai išnyksta labai greitai.

� padidintas jautrumas gliute-
 nui. Ši diagnozė nustatoma tik suau-
gusiems, ir tik atmetimo būdu: jei pa-
valgius miltinių produktų skauda, rai-
žo, pučia pilvą, skauda galvą, jau čiasi
nuovargis, o tyrimai, patvirtinantys ce-
liakijos diagnozę, yra nei giami, nu-
statoma padidinto jautrumo gliutenui
sindromas. Šiuo atveju požymiai yra
panašūs į celiakijos, bet silpniau iš-
reikšti, tad pavojaus žar nynui nėra.
Yra teorijų, kad padidintas jautrumas
gali būti ne tik gliutenui, bet ir kitoms
kviečių grū dų sudedamosioms dalims.
Atei tyje planuojama atlikti testus ir nu-
statyti, kokioms grūdų sudedamoms
dalims yra padidintas jautrumas. Šiuo
metu siūloma šį sindromą vadinti „ne-
celiakiniu jautrumu kvie čiams”.

Begliutenė dieta. Ką valgyti?

Maitintis be gliuteno nėra pa pras-
ta, nes viskas, kas nau ja, reika lau ja lai-
ko ir pastangų. Šiuo metu tai padary-
ti nėra sunku, nes daug maisto par-
duotuvių prekiauja maistu be gliuteno,
taip pat gausu viešojo maitinimo įstai-
gų, kurios ruošia tokį maistą. Maistas,
kuris yra skanus, sveikas ir be gliute-
no:

� pupelės, sėklos, riešutai (natū ral-
ūs, neperdirbti),  

� kiaušiniai,
� šviežia mėsa, žuvis, paukštiena

(nemarinuota ir neapvoliota džiuvė sė-
liais),

� švieži vaisiai ir daržovės, 
� miltai be gliuteno (ryžių, sojos,

kukurūzų, bulvių, pupų), 
� linų sėlenos,
� ryžiai,
� kukurūzai,
� balifinės balandos sėklos (angl.

quinoa),
� soja,
� grikiai,
� pieno produktai,
� avižas valgyti galima, jei jos nė -

ra sumaišytos su kviečiais ir yra at-
žyma – be gliuteno. 

Produktai, kurių reikia veng ti:

� miežiai (miežių prieskoniai, mie-
 žių actas),

� rugiai,
� kviečiai,   
� įvairių rūšių kviečių miltai,
� manų kruopos,
� taip pat, nebent pažymėta  –  be

gliuteno (gluten free): tai alus, duo nos,
tortai, pyragai, sausi pusryčiai, sau-
sučiai, traškučiai, įvairūs pada žai ir
marinatai, sriubos, perdirbtos daržo-
vės, maisto priedai, vaistai, vi tami-
nai.

Pirkdami maisto produktus ati-
 džiai skaitykite, iš ko jie pagaminti. Jei
valgote restoranuose, visuomet pasi-
teiraukite apie maisto sudėtį.

Maitinkitės sveikai ir saugiai.
Būkite sveiki.

Paruošta remiantis: www.celiac.org.
www.webmd.com, www.mayo clinic.org,
www.pasveik.lt, www.gera gyventi.lt 
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Gruodžio 19 dieną dideliam būriui Lietuvos kultūros, profesionalaus ir mėgėjų
meno kūrėjų įteiktos 2014 metų Kultūros ministerijos premijos. 

Siekdama skatinti įvairių tautinių grupių tarpkultūrinį dialogą, kitų tautų pažinimą
bei domėjimąsi jomis ir ugdyti nepakantumą tautinei diskriminacijai, etninei ne-
apykantai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija baigiantis rudeniui skelbė

konkursą Premijai už tarpkultūrinio dialogo skatinimą gauti. 
Į 2013 m. lapkričio 29 d. Kultūros ministro įsakymu įsteigtą Premiją galėjo pretenduoti

straipsnio, radijo arba televizijos laidos, skatinusios tarpkultūrinį dialogą, autorius, savo
darbą publikavęs Lietuvos arba užsienio visuomenės informavimo priemonėse. 

Darbai vertinti pagal tai, kaip jie sugeba pritraukti visuomenės dėmesį, kiek yra ob-
jektyvūs, nešališki, kiek pati tema yra originali, koks informacijos poveikis visuomenei,
koks stilius ir kalba ir t.t. Komisija gražių žodžių negailėjo Daliai Shilas už straipsnius
„Amerikiečių koncertas – kalėdinė dovana lietuviams. Jie mums padovanojo mūsų pali-
kimą” ir „Prisimenant vasarą. Lietuviškos liepos prisiminimai lietuvių ir Lietuvos sve-
čių akimis”, išspausdintus laikraštyje „Draugas”. 

Taip pat atkreipė dėmesį į Oksanos Laurutytės darbus: „Borisas Šteinas: lietuviai gel-
bėjo Lietuvos piliečius”, „Palestinos aktyvistės gyvenimo prasmė – būti naudinga”, „Eu-
rovizijos fenomenas – katalikiškos kultūros nykimo ar laisvės simbolis?”, skelbtus „Šiau-
liai plius” bei Mahiro Gamzajevo straipsnį „Vincas Krėvė – diplomatas ir humanistas”, iš-
spausdintą „Lietuvos žiniose”. 

Premija už tarpkultūrinio dialogo skatinimą skirta „Pūko TV” žurnalistei Justinai La-
sauskaitei už laidų ciklą „Įvairiakultūris Kaunas”, sukurtą kartu su Mariumi Staroniu. 

www.kaunozurnalistai.lt

Draugo fondo direktorių tarybos posėdis
Pradedant naujuosius darbo metus, reikia
atsigręžti į senuosius ir padėkoti už tai, ką
gero jie mums atnešė. Draugo fondas
(DF) padeda išlaikyti seniausią užsienyje lei-
džiamą lietuviš ką laikraštį ,,Draugą”, kurio
pagrindinis tikslas yra skatinti mūsų išei-
vijos krikščionišką ir tautinį sąmonin-
 gumą. 

Š. m. sausio 20 d. ,,Draugo” patalpose buvo su-
rengtas DF tarybos posėdis. Po maldos,
priėmus praėjusio posėdžio protokolą ir pa-

tvirtinus posėdžio darbotvarkę, išklausius tarybos
pirmininkės pranešimą, visiems rūpėjo sužinoti
DF finansinę padėtį. DF vajaus įnašai kasmet ma-
žėja, nes mažėja ,,Draugo” prenumeratorių. Su
kiekviena mirtimi prarandama prenumerata.
Naujai atvykę tautiečiai ir dipukų atžalos  mažai
domisi lietuviška spauda. Dauguma jų dar leidžia
savo vaikus į lituanistines mokyklas, bet namuo-
se vyrauja jau ne lietuvių kalba. Jaunieji nesu-
pranta daug lietuviškų žodžių. Posėdyje dalyvavęs
Lietuvių katalikų spaudos draugijos tarybos pir-
mininkas Vytas Stanevičius pranešė, kad mažėjant
,,Draugo”  prenumeratorių, pradėtas leisti laik-
raštis ,,Draugas News” anglų kalba. Džiugu, kad
jo prenumerata auga su kiekviena laida. Dar vie-
na naujovė – prieš Kalėdas ,,Draugo” leidėjai įsi-
gijo teisę tęsti žurnalo ,,Lithuanian Heritage”
leidybą. ,,Draugas News” prenumeratoriai už 45
dol. metinį mokestį dabar gaus ir kas du mėnesius
leidžiamą žurnalą ,,Lithuanian Heritage”. 

Be to, ,,Drauge” buvo įvesta daug pagerinimų,
kaip pvz., ,,Draugą” galima užsisakyti ir skaityti
internete, yra sukurtas  ,,Facebook” puslapis (lie-
tuvių ir anglų kalbomis). ,,Draugo”  pastangomis
kiekvieną sekmadienį filmuojamos 11 val. ryto šv.
Mišios Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje
Marquette Parke, kurias galima matyti ir klausyti
,,Youtube” per visą pasaulį. Šiandien kiekvienas
,,Draugo” skaitytojas gali didžiuotis, kad  laikraštis
gyvuoja 105 metus, nenuklydo nuo pirmųjų jo lei-
dėjų paskelbto tikslo ir prisitaiko prie naujovių. 

Praėjusių metų  rudens ir pavasario skelbti va-
jai iždą papildė 31,395 dol. Iždininkas Leopoldas
von Braun pateikė skaičius: nuo DF įsikūrimo pra-

džios iki 2014 m. gruodžio mėn. ,,Draugui” buvo iš-
mokėta 2,306,607 dol.; praėjusiais, 2014 metais, ,,Drau-
gui” buvo išmokėta mažiausia – tik 35,000 dol. suma;
praėjusių metų pabaigoje DF turėjo 642,866 dol. ka-
pitalo; DF išlaidos (vajų laiškai, paštas, metinio su-
važiavimo rengimas) – 4,069 dol. 

DF, kaip ir kiekviena finansinė institucija pri-
klauso nuo krašto eko nominės būklės,  ji  įtakoja ir
DF narių  finansines galimybes  bei tolimesnį Fondo
augimą. Gal ne kiekvienas skaitytojas patenkintas
,,Draugo” turiniu (kiek skaitytojų, tiek nuomonių),
tačiau kiekvienas gali pareikšti savo nuomonę ir ji
bus paskelbta laikraštyje. 

Posėdyje buvo nutarta skelbti pavasario aukų
vajų, pradedant kovo mėnesiu. Tiems rėmėjams, ku-
rie DF paaukos bent 50 dol., bus padovanota knyga
,,Draugas – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę”. 

Antras svarbus nutarimas – pažymėti Lietuvos

valstybės atkūrimo šimtmetį. DF, atsiliepdamas į Lie-
tuvos Parlamento kvietimą viso pasaulio lietuviams
tinkamai pasirengti Valstybės atkūrimo 1918 metais
šimtmečio jubiliejui,  nutarė išleisti knygą-albumą,
kuriame atsispindėtų išeivijos lietuvių darbai Lie-
tuvai per šimtą metų. Amerikos lietuviai, dar prieš
paskelbiant nepriklausomybę, kėlė lietuvybę. 1892 m.
Amerikos lietuvių rūpesčiu ir lėšomis Tilžėje pradėtas
leisti ,,Apšvietos” žurnalas. Mes turime parodyti, kas
buvome, ką padarėme, kad Lietuvos valstybė būtų pa-
saulyje matoma, girdima ir ginama. 

Posėdžio pabaigoje buvo išreikštas prašymas, kad
kiekvienas ,,Draugo” skaitytojas parodytų, jog jam
yra svarbus šis laikraštis ir prisidėtų prie jo gyva-
vimo. Visiems, kurie savo aukomis remia Draugo fon-
dą, taryba reiškia nuoširdžią padėką.

Marija Remienė,
DF tarybos pirmininkė

Į pirmąjį  metų  posėdį susirinko Draugo fondo direktorių tarybos nariai. Iš k.: Birutė Zalatorienė, Algis Norvilas,
Ramunė Račkauskienė, Augustinas Idzelis, Rūta Jautokienė, Vacys Šaulys, Marija Remienė ir Leopoldas von Braun.

Jono Kuprio nuotr.

Įteikiant premijas, dėmesio sulaukė
ir straipsniai ,,Drauge”
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http://draugokalendorius.org

DR. JoViTA KeReLiS
DR. DAiVA BiDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

PeTRAS V. KiSieLiUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi 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

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
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� Moteris ieško senelių priežiūros darbo su
gyvenimu. Patirtis, rekomendacijos, vairuoja.
Tel. 312-420-3770.

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu ar pakeitimų. Legalūs dokumen-
tai, vairuoja, patirtis. Tel. 708-307-4619.  

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-960-6278.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo,
galimi pakeitimai. Tel. 773-615-5235.  

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
arba gali prižiūrėti asmenį savo bute.
Tel. 708-441-9090.  

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su grįžimu namo. Gali pakeisti savaitgaliais.
Kartu gali dirbti ir vyras. Tel. 708-691-6996

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
galiais. Tel. 773-940-5264. 

ĮVAiRūS

Po DieVo sParnu

Sausio 25 dieną Bažnyčia mini apaštalo Pauliaus atsivertimo
šventę. Tai vienintelė šventė, kuri mini apaštalo atsivertimą, bet šis
atsivertimas iš tiesų yra labai svarbus –  jis iš esmės pakeitė didžiojo
tautų apaštalo gyvenimą. 

Apaštalas šv. Paulius gimė Kilikijos mieste Tarse, dabartinėje pietų Tur-
kijoje. Jam buvo duotas pirmojo hebrajų karaliaus vardas – Saulius. Vė-
liau po atsivertimo  pasivadino Pauliumi. Jis laikėsi Mozės įstatymo,

nepažinojo Kristaus ir nepriklausė prie pirmųjų dvylikos, paties Jėzaus pa-
kviestų apaštalų. Paulius buvo išsilavinęs vyras ir priklausė fariziejų sektai.
Todėl iš pradžių uoliai persekiojo krikščionis manydamas, kad taip atlieka savo
pareigą Dievui. Jis dalyvavo pirmojo krikščionio kankinio Stepono nužudyme.
Tačiau Dievas būtent Paulių pasirinko savo rinktiniu įrankiu nešti tautoms
Evangelijos žinią.

2-ais metais po Kristaus įžengimo į dangų Paulius, tuomet dar Saulius, al-
suodamas neapykanta visiems krikščionims su savo patikėtiniais jojo į Damaską
su tikslu suimti Kristaus išpažinėjus. Ir prie Damasko vartų įvyksta didžiulis
lūžis Pauliaus gyvenime, stiprus jo visos esybės sudrebinimas. Nukritęs nuo
žirgo prie Damasko vartų,  apakintas ryškios šviesos Paulius išgirsta žodžius:
„Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji?” (Apd 9,4) Nustebęs, kieno yra šis bal-
sas, Paulius išgirsta: „Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji” (Apd 9, 5). Šis pirmas
susitikimas su Prisikėlusiuoju prie Damasko vartų apvertė aukštyn kojomis
Pauliaus gyvenimą ir idealus. Jėzus pasirinko būtent jį tapti rinktiniu įrankiu
nešti Evangeliją pagonims. Jo energija, nepaprastas uolumas, maksimalizmas
turėjo būti nukreipti kitam tikslui. Taip netikėtai staiga Paulius buvo Kristaus
pagautas. Kaip jis rašo viename iš savo laiškų: „Kristus numirė už mūsų nuo-
dėmes, kaip skelbė Raštai; jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją dieną,
kaip skelbė Raštai, jis pasirodė Kefui, paskui Dvylikai. Vėliau jis pasirodė iš
karto daugiau nei 500 brolių, po to jis pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaš-
talams. O visų paskiausiai, lyg ne laiku gimusiam, jis pasirodė ir man.” (1 Kor
15, 3-8)

Tris dienas trukęs Pauliaus aklumas pasak popiežiaus Benedikto XVI yra
tarsi  aliuzija į jo vidinę tikrovę, jo aklumą prisikėlusio Kristaus šviesai, Jo Tie-
sai. Kunigo Ananijo malda už jį ir priimtas krikštas vėl leido praregėti. Krikš-
tas pirmaisiais amžiais buvo vadinamas „apšvietimu”, nes šis sakramentas do-
vanoja tikrąją šviesą, leidžia iš tikrųjų regėti. Paulius tarsi iš naujo praregė-
jo jau kitomis dvasios akimis. Jis tapo rinktiniu Kristaus įrankiu apaštalu, ku-
ris nuo šiol nebijojo dėl Kristaus patirti net didžiausių kentėjimų ir sunkumų.
Laiške filipiečiams jis rašė: „Man gyvenimas tai – Kristus, o mirtis – tik lai-
mėjimas”. (Fil 1, 21). Paulius save vadino mažiausiu iš visų apaštalų, nes jis buvo
persekiojęs Kristaus bažnyčią. 

Paulius suvokė savo misiją skelbti Evangeliją ne žydams, bet pagonims. Per
tris savo apaštalines keliones jis aplankė daugybę Mažosios Azijos, Sirijos, Jor-
danijos, Graikijos miestų, nukeliavo į Romą ir Jeruzalę. Pauliaus ir jo ben-
dražygių dėka šiuose regionuose buvo įkurtos pirmosios krikščionių ben-
druomenės. 

Didysis apaštalas nuo šiol matė tik vieną tikslą – visą savo gyvenimą su-
deginti dėl Kristaus. Kaip jis pats rašo laiške filipiečiams: „Dėl jo aš ryžausi
visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų” (Fil 3,8) Ir
tikrai dėl Kristaus vardo šis didis vyras iškentėjo kalėjimus, plakimus, laivo
sudužimą, nuolatinius mirties pavojus; jam teko dažnai budėti naktimis, ba-
dauti ir trokšti, pasninkauti, kęsti šaltį ir nuogumą. 

Šio apaštalo atsivertimo įvykis prie Damasko vartų verčia ir mus pamąs-
tyti, ar patyrėme susitikimą su Prisikėlusiuoju... Ar mūsų gyvenimai buvo per-
keisti Jo asmens? Ar galime šiandien kartu su šv. Pauliumi pasakyti: „Aš gy-
venu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus” (Gal 2,20).

Apašatalo Pauliaus atsivertimas
RENATA ŽIŪKAITĖ

Lietuvos Respublikos preziden-
tė Dalia Grybauskaitė susitiko su
Lietuvoje pirmą kartą viešinčiu
Pasaulio evangelikų liuteronų
sąjungos prezidentu vyskupu
Munib A. Younan.

Susitikime šalies vadovė su evan-
gelikų liuteronų bažnyčios va-
dovu kalbėjosi apie taikos ir

humanitarines misijas, žmonių teisių
pažeidimus, tikinčiųjų pagalbą skur-
džiausių pasaulio regionų gyvento-
jams, kovą su terorizmu. Prezidentė
pabrėžė, kad bažnyčios vaidmuo ypač
svarbus ne tik šviečiant žmones, bet
ir padedant jiems konfliktų ir karo nu-
niokotose zonose.

„Pagrindinis žmonijos tikslas
yra taika, o esminė priemonė jai pa-
siekti – žmogiškumas. Todėl visų re-
ligijų lyderiai ir tikintieji turi dirbti

išvien ir taip prisidėti prie taikos vi-
same pasaulyje”, -–sakė šalies vadovė.

Pasak Prezidentės, Lietuvos evan-
gelikų liuteronų indėlis į mūsų vals-
tybės kultūrą, švietimą ir tautinį ta-
patumą padėjo sustiprinti valstybės
pagrindus. Šio tikėjimo bažnyčiai pri-
klausė pirmosios lietuviškos knygos
autorius Martynas Mažvydas, litua-
nistas ir teologas Liudvikas Rėza, lie-
tuviškos grožinės literatūros pradi-
ninkas Kristijonas Donelaitis, iškilus
kultūros veikėjas Abraomas Kulvietis.

Šiuo metu Lietuvoje yra apie 20
tūkstančių evangelikų liuteronų.

Daugiau kaip 72 milijonus tikin-
čiųjų vienijančios Pasaulio evangeli-
kų liuteronų sąjungos prezidentu Mu-
nib A. Younan buvo išrinktas prieš
penkerius metus. Vyskupas Lietuvo-
je lankosi pirmą kartą. 

Prezidentės spaudos tarnybos info

Taika – visų religijų tikslas

R. Dačkaus nuotr.



Užgavėnės  ir  blynai

Užgavėnių šventė buvo žinoma ne tik visoje Lie-
tuvoje, bet ir daugelyje krikščioniškosios Europos
šalių. Šventė švenčiama likus 7 savaitėms iki Ve-
lykų. Jos paskirtis – išvyti žie mą, paskatinti grei-
čiau ateiti pava sa rį. Kadangi Užgavėnės susijusios
su pagonybės laikų saulės garbinimu, etnografų
nuomone senovėje jos buvo švenčiamos per ly-
giadienį – kai diena pradeda ilgėti. Apie tą laiką
pasiro dąs jaunas Mėnulio pjautuvas skelbia Nau-
jųjų metų pradžią. Todėl ir pag rin dinis Užgavė-
nių simbolis dideli geltoni blynai – šviesos ir
grįžtančios saulės simbolis. Šiais laikais Užgavė-
 nių šventė dažnai virsta į prašmatnius karnava-
lus, kurie drebina Vene cijos, Rio de Janeiro, New
Orleans ir kt. miestus, sutraukiančius tūkstan čius
turistų.

Tradiciškai vaišinamasi Saulę simbolizuojančiais
blynais, nes sotumas turi lemti gerus metus.
Kiti ritualiniai Užgavėnių patiekalai yra šiu pinys

su kiaulės galva ir kruopomis Žemaitijoje, kliunkė
– bulvių ir kruo pų mišinys su kiaulės kojomis ir au-
si mis, spurgos. Užgavėnių vakarie nė (kaip ir Kūčios)
yra ritualinė, į ją užsigavėti kviečiamos protėvių vė-
lės. Užgavėnių valgių, priešingai nei Kū čių, ant
stalo nakčiai palikti negalima. O jei likdavo – juos
sušerdavo gy vuliams ir paukščiams. Per Užgavė nes
leidžiama paskutinį kartą gau siai ir riebiai prisival-
gyti, o jau kitą die ną prasideda Gavėnia, trunkan-
ti iki Velykų. Šįmet Užgavėnės bus va sario 17 die-
ną, o šv. Velykas švęsime balandžio 5 dieną.

Blynus per Užgavėnes kepa be veik visuose na-
muose, ir kiekviena šeimininkė turi savo blynų ke-
pimo paslapčių. Pasidalinkime kai kurio mis iš jų:

� Kepant paprastus miltinius bly nus, atskirki-
te kiaušinio trynį nuo bal tymo. Baltymus išplakite
atskirai ir labai atsargiai įmaišykite į tešlą, kad ji ne-
sukristų. Tešlą iš anksto pa ruoškite su kiaušinio try-
niu, miltų ir vandens, pieno ar alaus mišiniu. At si-
minkite, kad pirmas blynas visados išeis nevykęs!

� Jeigu norite, kad blynai būtų minkšti, purūs,
į tešlą nepilkite ne skiesto pieno – jį patartina bent
per pusę skiesti su vandeniu. Minkštumo blynams
suteikia mineralinis vanduo, alus (jį taip pat galima
skiesti vandeniu), kefyras. Pastarasis blynams suteiks
daugiau purumo, blynai bus minkšti ir tirpstantys
burnoje. Kefyras rūgštesnis nei pienas, ge riau rea-
guoja su tešlos purikliais, to dėl pastaroji būna
lengvesnė, o bly neliai – puresni.  Tešla turi būti grie-
 ti nės tirštumo. 

� Jeigu norite saldžių blynų, įber kite truputį
cukraus, bet nepadauginkite – blynai svils.

� Bulvinius blynus suminkštins kartu su bul-
vėmis sutarkuoti svogūnai. Pabandykite iškepti
aukštaitiškų blynų: iš vakaro užmaišykite milti nių bly-
nų tešlą (iš miltų, kiaušino, trupučio druskos, šilto
kefyro ar vandens) ir per naktį ją „parauginkite”. Ry-
tojaus dieną sumaišykite su švie žiais bulvių tarkiais.
Kad blynai būtų riebesni, kepkite juos su kiaulienos
šonine.

� Lietinius iškepti užtrunka šiek tiek laiko. Lai-
mė, juos galite iškepti iš anksto ir laikyti juos šilto-
je orkai tėje. Na, o likusi tešla gali stovėti šal dytuve
visą naktį.
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užgavėnės  ir  blynai

mŪsŲ staLui

BLYNŲ PASIRINKIMAS – PLATUS

Alaus blynai

Reikės: 2 svarų miltų, 2 puodelių pieno, 2 puodelių
alaus, 3 šaukštų iš tirpinto sviesto, dviejų kiaušinių, tris
šaukštus cukraus, šaukštelio druskos, 2 uncijų mielių.

Sumaišykite pieną su alumi ir pa šildykite. Mie-
les ištirpinkite puo delyje šilto vandens, įpilkite vie-
ną puo delį šilto pieno ir alaus mišinio, suberkite pusę
miltų. Gerai išmaišy kite, uždenkite drobiniu rankš-
luos čiu ir padėkite šiltoje vietoje valan dai.

Trynius atskirkite nuo baltymų. Į pakilusią te-
šlą įmaišykite trynius, tirpintą sviestą, cukrų ir drus-
ką ir vėl palikite pakilti. Pakilusią tešlą iš maišykite
ir leiskite dar kartą pakil-
 ti.

Išplakite baltymus ir
kartu su aliejumi įmai šyki-
te į pakilusią tešlą. Gerai iš-
maišykite ir vėl palikite
pakilti. Kai tešla vėl pa-
kils, pamažu, gerai išmai-
šant suberkite likusius mil-
tus ir šiltą pieną su alumi.

Įkaitinkite keptuvę, ją
patepkite aliejumi ir kep-
kite didelius (per visą kep-
tuvę) blynus. Į keptuvę įpy-
lus teš lą, jei reikia, pa-
skirstykite ją šaukštu. Kep-
kite iš abiejų pusių, kol
gra žiai pagels.

Gardūs plikyti 
blyneliai

Reikės: 3 puodelių pie-
no, 4 puo delių miltų, 5 kiau-
šinių, 3 šaukš tų sviesto, 5–6
šaukštų cukraus.

Pieną užvirinkite, sudėkite svies tą ir, nuolat mai-
šant berkite miltus. Trynius išsukite su cukrumi, bal-
tymus išplakite, įberkite druskos ir vis ką gerai iš-
maišykite. Blynus kepkite įkaitintuose riebaluose.
Patiekite juos su uogienėmis, šviežiomis uogo mis ar
obuolių koše. Vaikams patiks su ledais.

Purūs pusryčių blynas

Reikės: 2 kiaušinių, 1/2 puodelio miltų, 1/2 puo-
delio pieno, žiupsnelio malto muskato, 4 šaukštų
sviesto, 2 šaukštų cukraus pudros, 1/2 citrinos sulčių.

Įkaitinkite orkaitę iki 400˚F. Du benyje lengvai iš-
plakite kiaušinius, pri dėkite miltų, pieno, malto mus-
kato ir lengvai išplakite – tik tiek, kad viskas gerai
išsimaišytų.  Ketaus keptuvėje ištirpinkite sviestą.
Kai gerai įkais, bet dar neruduos, supilkite į keptu-
vę tešlą. Kepkite orkaitėje, kol blyno kraštai išsipūs
ir susibanguos, o pats blynas gražiai pagels – apie 15
minučių. Iškepusį blyną greitai iš trau kite iš orkai-
tės ir smulkaus tinklo sietu apibastykite miltiniu cuk-
rumi. Kepkite orkaitėje dar 1–2 minu tes. Iškepusį ap-
šlakstykite citrinos sul timis ir patiekite su uogiene,
obuo lių koše ar marmeladu.

Blynų pyragas

Reikės: 2 puodelių pieno, 2 puode lių miltų, laz-
delės sviesto, 1/2 puodelio grietinėlės, 3 kiaušinių, drus-
kos, 2 šaukštų cukraus.

Iš visų produktų užmaišykite tešlą ir kepkite bly-
nus per visą keptuvę. Tada dėkite vieną ant kito, per-
tepdamos įdaru: uogiene ar desertine varške.

„Vakariniai” blynai

Reikės: 2 puodelių rūgpienio ar kefyro, 2 puode-
lių miltų, lazdelės svies to, 5 kiaušinių, šaukšto likerio,
drus kos, vieno šaukštelio kepimo miltelių.

Rūgpienį (kefyrą), kiaušinius, li kerį, kepimo mil-

telius ir ištirpdytą sviestą 30 sekundžių plakite
plaktuvu. Įmaišykite miltus, pasūdykite. Bly nus
kepkite karštuose riebaluose.

Pikantiški purūs blynai

Pomidorų pagardui reikės: 2 šaukštelių sau-
lėgrąžų aliejaus, 14 un ci jų vyšninių pomidorų, per-
pjautų pu siau, 2 šaukštelių cukraus, druskos, maltų
juodųjų pipirų.

Blynams: 2 1/2 puodelio viso grūdo kvietinių mil-
tų, 1/2 šaukštelio kepimo sodos, druskos ir maltų juo-
dų jų pipirų, ¾ puodelio pieno, 2 kiauši nių, 3 puodelių
nusausintų konser vuotų kukurūzų.

Patiekiant: 1/2 svaro rūkytos šoninės, kelių
saujelių gražgarsčių lapelių, supjaustyto skiltelėmis
avo ka do, druskos ir maltų juodųjų pi pirų, šlakelio
skysto medaus.

Paruoškite pomidorų pagardą: Įkaitinkite
orkaitę iki 290˚F. Kepimo skardą pašlakstykite alie-
jumi ir pa šaukite į orkaitę, kad sušiltų. Kai alie jus
įkais, ant kepimo skardos su dėkite pomidorus. Pa-

barstykite cuk rumi, druska ir pipirais. Kepkite or-
 kai tėje lėtai, apie vieną valandą. 

Pa ruoškite blynus: dubenyje sumaišy ki te mil-
tus, kepimo sodą, žiupsnelį druskos ir pipirų. Kita-
me dubenyje suplakite kiaušinius su pienu. Kiau ši-
nių plakinį supilkite į miltus ir už maišykite tešlą, į
ją sudėkite konservuotus kukurūzus. Keptuvėje ne-
 pridegančiu paviršiumi įkaitinkite šaukštelį aliejaus
ir kepkite vienodo dydžio blynelius. Kol iškepsite vi-
sus, jau iškeptus laikykite šiltai. Į kepimo skardą su-
dėkite šoninės griežinėlius ir pašaukite į orkaitę, kol
šie pasi da rys traškūs. Į lėkštę vieną ant kito dėkite
po kelis blynelius, ant jų – po saujelę gražgarsčių, ke-
lis šoninės bei avokado griežinėlius, užtepkite kep-
tų pomidorų pagardo. Paskaninkite drus ka, pipirais
ir medumi.

Žalias blynas

Jam reikės (2 porcijoms): 2 saujų špinatų, 1/2
puodelio liesos varškės, 4 kiaušinių baltymų, 1 trynio,
2 šaukštų migdolų miltų, ¼ vidutinio dydžio cukini-
jos, 1/2 puodelio kokoso pieno. 

Padažui: 1 avokado, daigintų pu pelių, žiupsne-
lio druskos, trupučio citrinų sulčių, saulėgrąžų dai-
gų.

• Špinatus ir varškę sutriname trin tuvu. Supi-
lame kiaušinių baltymus, trynį, įberiame migdolų
miltų ir vėl gerai sutriname. Atskirai sutriname ket-
virtadalį cukinijos, supila me kokosų pieną ir dar kar-
tą viską sutriname. Paruoštą masę dedame į įkaitintą
keptuvę be riebalų ir kepa me apie 15 minučių.

• Kol blynas kepa, sutriname avo kadą ir dai-
gintas pupeles. Įberia me druskos, įpilame citrinos su-
lčių. Iškepusį žalią blyną dedame į lėkštę, ant viršaus
paskirstome iš avokado, daigintų pupelių ir citrinų
sulčių iš suktą padažą ir papuošiame saulėgrą žų
daigais.

Parengta pagal „Moters savaitė”
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Vida ir Ben Grigaliūnai, gyvenantys Campton Hills, IL, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai
remiate.

Aldona Juozevičienė, gyvenanti Oak Lawn, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu  atsiuntė 50 dol., o taip pat atsidėkoda-
ma už kalendorių paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate lietuvišką
spausdintą žodį.

Dalia Augūnienė, gyvenanti Jupiter,  FL, laikraščiui paaukojo 50
dol. Nuoširdžiai dėkojame uiž paramą.

Liucija S. Hoffmanienė, gyvenanti Oak Lawn, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Labai Jums ačiū už
paramą.

Rimas Černius, gyvenantis La Grange Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 60 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Isabelle Laucka Howes, gyvenanti Derwood, MD, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame
už suteiktą finansinę paramą.

LieTUViŲ FoNDo AUKoToJAi
Nuoširdžiai dėkojame 2014 m. gruodžio mėn.

Lietuvių Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, 
LF kapitalas padidėjo $ 38,877 suma! 

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

LF Vadovybė

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

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

Mokėti galima kreditine kortele

LieTUViŲ FoNDAS – LiTHUANiAN FoUNDATioN, iNC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION

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

Tel. 630-257-1616 – admin@lithfund.org – www.lithuanianfoundation.org

$5 Sadonis, Robert ir Emilia, NJ ($235).
$6 Gasteiger, Hannes,  AT ($6).
$10 Eidukytė, Oreta, IL ($120); Gierštikas, Nijolė M., IL ($105); Kleinaitis, Juozas ir Al-

dona, TN ($70); Kondratienė, Elena, CT ($70); Raškauskas, Peter J., MA ($85); Raz-
ma MD Jr., Antanas G., IL ($4,500).

$15 Šalčiūnas, Jeronimas,  LT ($465).
$20 Ambrose, Marius, DE ($1,195); Balčius, Jonas, CT ($65); Barzdukas, Arvydas ir 

Daiva, VA ($2,400); Kizlauskas, Kazimieras ir Liolė, MI ($525); Miller, Loren G, PA 
($20); Morkevičiūtė-Lydon, Rasa, MA ($510); Vertelkaitė, Agnė, IL ($570).

$25 Andriukaitis, Paul Bernardas, PA ($150); Baltch-Gravrogkas, Aldona  ir MD Grav-
rogkas, George J., NY ($220); Gimbutas, Živilė, CA ($135); Kolupailaitė, Eugenija, IL
($2,175); Littlefield, Rasa, IL ($120); Paškevičius, Henrikas ir Marija, IL ($95); Tallat-
Kelpša, Auš-ra M., IL ($375); Žemaitis-Joyce, Lorraine ir Robert,  CA ($125).

$30 Anonis, Vytautas ir Danutė, NY ($4,530); Kaunelis, Saulius ir Diane, MI ($335).
$41 Budrys, Antanas ir Jūratė, AZ ($2,312).
$50 Bitėnas, Rimantas ir Dalia, NY ($650); Davis, Matilda M., CA ($225); Deikis, Ginta

ras, MI ($155); Grigaitis, Dalia, CA ($50); Gruodis, Algirdas J., NY ($345); Jaselskis, 
Bronius, IL ($100); Keblys, Kęstutis A. ir Vitalija E., LA ($1,640); Kisielius, Rita, IL 
($9,990); Moritis, Kathleen R., WA ($325); Nakas, Viktoras ir Kristina, VA ($200); 
Obelenis, Stasė, OH ($325); Sakalytė-Hamm, Jurgita,  PA ($510); Svera, Jonas ir Bi-
rutė, MI ($1,225); Tomkutė, Milda, CA ($955); Variakojis, Jonas ir Gitana, IL ($150); 
Vilkaitė-Stockus, Alma,  CA ($175).

$100 Anonimas, FL ($4,600); Audick, Daniel J., CA ($300); Bačkaitis, Stasys ir Aldona, 
VA ($300); Baipšienė, Rimvyda, CA ($500); Balzekas Family Foundation Ltd., IL 
($1,540); Buivys, Daina, MD ($1,700); Černevičius, Aidas, IL ($100); Chicago Lithua-
nian Women’s Club, IL ($600); Daugvilaitė-Čechanavičius, Rita, IL ($1,675); Dinsmo
nas, Žydrūnas ir Reda, IL ($370); Draugelis, Arūnas ir Irena, IL ($4,330); Gedgaudas,
Walter ir Dianne, WI ($1,700); Germanas, Vytautas ir Liuda, IL ($1,025); Izbickis, 
Danutė ir Longinas,  MA ($150); Jakubauskas, Romas ir Teresė, MA ($700); Jasas-
Bujalski, Birutė, IL ($200); Kasinskas, Juozas ir Bridget, NJ ($250); Kaufmanas, 
dr. Petras, VA ($2,300); Kozlowski, Carol, MA ($210); Kudirka, Aldona, CA ($150); 
Kudirka, dr. Andrius A., IL ($1,000); Kuo las, Almis ir Danguolė, MA ($9,600); Lau-
kaitis, Juozas P., MD ($1,300); Lithuanian Hall Association, Inc., MD ($500); Liu-
binskas, Juozas Jr. ir Daila, IL ($2,250); Raslavičius MD, Polius A., NH ($1,700); Rau-
linaitis, Julius ir Irena, CA ($1,350); Sabaliūnas, Darius, OH ($550); Setcavage, Ja-
mes ir Dorothy, PA ($900); Siaurusaitis, John J., MD ($1,300); Siliūnas, dr. Donatas 
ir Daina, IL ($1,830); Slavėnas, Paulius, IL ($400); Stončius, Pijus ir Rita, IL ($200); 
Underys, Algirdas, IL ($700); Vailokaitis, Domas ir Antanina, CA ($897); Vasys, Da-
lius F., IL ($2,000); Vitkus, Aleksas ir dr. Danguolė, IL ($4,500); Wallace, Joseph ir 
Milda, PA ($650). Chicago Lithuanian Women’s Club, IL ($600).

$150 Gečas-McCarthy, Irena, NY ($1,250).
$200 Daugėla, dr. Mary, DC ($550); Kilius, Povilas ir Raudys, Marija  IL ($200); Lapatins-

kas, Vytautas, WA ($4,600); Lintakas, Aras R., IL ($700); Mažosios Lietuvos fondas, 
IL ($1,000); Polikaitis, Darius ir Lidija, IL ($400).

$250 Tender, Lisa M., MA ($7,250); Vaškevičiūtė-Smith, Daiva, CA ($750);
$300 Brazdžionis, Algis, CT ($1,700); Garrison, Dennis, CA ($900); Mickevičius, Bernar-

das, IN ($1,750).
$500 Bobelis, Antanas ir Danutė, NY ($1,750); Jakas, Dalia, PA ($10,425); Raišys, Vid-

mantas, WA ($11,350); Sikanas, Debra, MI ($800).
$1,000 Dečkys MD, Elena ir Algis, IL ($2,100); Januta, Donatas, CA ($12,600); Pakalnis MD, 

Vytautas ir Kerri, MD ($5,500); Ratkelis, Algis ir Danguolė M., CA ($1,800); Užgiris, 
Audronė, IL ($2,910); Vaišnys, Gintaras A., IL ($2,000).

$3,000 Karaitis, Victoria, MI ($29,800).
$5,000 Vitkus, Gintautas ir Ramunė, CA ($62,000).
$15,000 Viskanta, dr. prof. Romas ir Birutė, IN ($30,650).

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

Sveikiname naujus LF narius ir kandidatus:

Hannes Gasteiger, AT;   Nijolė M. Gierštikas, IL;
Dalia Grigaitis, CA; Bronius Jaselskis, IL; 

Aldona Kudirka, CA; Rasa Littlefield, IL; Loren G. Miller, PA.

Ypatingą Kalėdų dovaną - LF narystę padovanojo ar ją papildė:

Ieva Černevičiūtė, IL – pasveikino Aidas Černevičius, IL;
Ugnė Dinsmonaitė, IL  – pasveikino Žydrūnasir Reda Dinsmonai, IL;
Aloyzas J. Petronis, FL– pasveikino Danutė ir Longinas Izbickis, MA;

Henry Raslavičius, MA – pasveikino Polius Raslavičius, NH;
dr. J. ir dr. G. Slavėnas, IL– pasveikino Paulius Slavėnas, IL;

Šarūnas Sean ir Kovas Rean Užgiriai, CA; Emma Marija ir Peter Tomas Užgiriai, CT;
Linas Morgan ir Ūla Gudrun Fitch, CO –

savo anūkus pasveikino Audronė Užgiris, IL.

Atminimo įnašais pagerbti ir įamžinti Lietuvių Fonde:

a.a. Bronė Budreika-Tender (MA) (aukojo: Lisa Tender, MA);
a.a. Antanas ir Jadvyga Gedgaudas (WI) (aukojo: Walter ir Dianne Gedgaudas,WI);

a.a. Steponas ir Janina Kolupaila (IL) (aukojo: Eugenija Kolupailaitė, IL);
a.a. Henry ir Josephine Kozlowski (MA) (aukojo: Carol Kozlowski, MA);

a.a. Dana Stankaitytė  (IL) (aukojo: Rita Kisielienė, IL);
a.a.  Petras Stakė ir Marija Stakienė (aukojo: Audronė Užgiris, IL).

LF įsteigtas naujas paramos fondas „Dr. Antano Lipskio fondas”.

Papildyti Lietuvių Fondo administruojami fondai:
„Stasio ir Elenos Barų stipendijų fondas” (aukojo: Rita Kisielienė, IL);

„Jurgio Daugvilos atminimo fondas” (aukojo: Rita Daugvilaitė-Čechanavičius, IL);
„Algirdo Karaičio stipendijų fondas” (aukojo: Victoria Karaitis, MI);

„Zenono Rekašiaus fondas” (aukojo: Marija ir Henrikas Paškevičiai, IL);
„Gintauto ir Ramunės Vitkų fondas” (aukojo: Gintautas ir Ramunė Vitkai, CA).

A † A
ROMUI KEZIUI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame
ve lionio brolį, buvusį Lituanistikos tyrimo ir studi-
jų cent ro S. Budrio fotoarchyvo direktorių ALGI-
 MAN  TĄ KEZĮ, taip pat visus artimuosius ir gimi-
nes. 

LTSC taryba, valdyba ir darbuotojai

Broliui  šauliui
A † A

POVILUI JUODVALKIUI

mirus, užjaučiame žmoną BIRUTĘ, dukrą ELENĄ
su šeima, gimines JAV ir Lietuvoje bei kartu liūdi-
me.

Lietuvos Šaulių sąjunga išeivijoje

A † A
Dr. ADOLFUI ŠLEŽUI

iškeliavus į Amžinybę, žmonai ALGEI, dukrai SYL-
 VIJAI ir jos šeimai nuoširdžią užuojautą reiškiame
ir kartu liūdime.

Dr. Kazys ir Marija Ambrozaičiai
Ada Sutkuvienė ir šeima
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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

� Vasario 1 d., sekmadienį, 10 val. r. Brigh-
ton Parko  Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL) šv. Mišias atnašaus kun. Gedi-
minas Keršys. Paminėsime Grabnyčias, Kris-
taus Paaukojimo šventykloje šventę. Per šv.
Mišias bus šventinamos žvakės. Kviečiame
visus dalyvauti.  Taip pat primename, kad
kiekvieną ketvirtadienį, 8 val. r. atnašauja-
mos lietuviškos šv. Mišios, po jų klausomos
išpažintys.

� Vasario 14 d., šeštadienį, 6 val. v. Ma-
žosios Lietuvos fondas ir draugija kviečia į
tradicinį Užgavėnių ,,Šiupinį” Balzeko lietu-
vių kultūros muziejaus ,,Gintaro” salėje. Dai-
nuos Nida Grigalavičiūtė, šokiams gros Algi-
manto Barniškio orkestras. Vietas užsisaky-
kite iš anksto skambindami Ramūnui Bun-
tinui tel. 630-969-1316. 

� Filisterių Skautų sąjungos Čikagos skyrius
kviečia visus Akademinio Skautų sąjūdžio na-
rius su uniformomis ir spalvomis bei lietuvių
bendruomenę dalyvauti Vasario 16 dienos
minėjime-sueigoje.  Sueiga vyks vasario 8
d., sekmadienį, 12:30 val.  p. p. Ateitininkų

namuose Lemonte. Paskaitą skaitys LR gar-
bės konsulas Aspen, CO dr. Jonas Pruns-
kis. Bus meninė programa ir vaišės.

� Ateitininkų namų valdyba kartu su Filis-
terių Skautų sąjungos Čikagos skyriumi va-
sario 21 d., šeštadienį, kviečia visus atvykti
į Ateitininkų namus Gavėnios rekolekcijoms.
Susikaupimą praves br. Lukas Laniauskas.
Tema: ,,Mūsų pašvęstasis gyvenimas”. Pra-
džia – 9 val. ryto. Pokalbiai, pietūs, bus
klausoma išpažinčių. Susikaupimas baigsis
šv. Mišiomis 4 val. p. p. Būtina iš anksto už-
siregistruoti pas Vidą Maleiškienę tel. 630-
257-8087 arba el. paštu vidajonas@sbcglo-
bal.net. Vietų skaičius ribotas.   

� San Francisco apylinkių lietuviai vasario
22 d., sekmadienį, kviečiami atšvęsti Ne-
priklausomybės dienos ir pamatyti naujausio
lietuviško filmo ,,Nematomas frontas”. Kon-
certuos mokyklėlės ,,Genys” vaikai, bus ro-
domas Antano Skučo parengtas valandos
trukmės animacinių filmų rinkinys vaikams.
Pradžia – 1 val. p. p. Renginio vieta – The
New Parkway Theater, 474 24th Street,
Oakland, CA 94612.

Kviečiame dalyvauti Lietuvos
nepriklausomybės
šventėje 
Čikagos Navy Pier
LR generalinis konsulatas Čikagoje, ben-
dradarbiaudamas su Čikagos laisvalaikio
ir pramogų centru Navy Pier, kvie čia lie-
tuvius ir visus Amerikos gyventojus bendrai švęsti Lietuvos ne priklausomy-
bės atkūrimo 25-metį renginyje „Celebrate Lithuanian Indepen dence”.
Šventė vyks kovo 8 d., sekma dienį, nuo 12 val. p. p. iki 3 val. p. p. Navy
Pier centro „Crystal Gardens” salėje. Jos metu numatomi meno kolekty-
vų pasirodymai, bus su darytos sąlygos verslininkų, menininkų bei organi-
zacijų atstovų dalyvavimui.

Norinčius pristatyti savo kūrinius, veiklą ar pardavinėti lietuvišką pro-
dukciją renginio metu, o taip pat norinčius tapti šventės rėmėjais ar
kitaip prie jos prisidėti maloniai prašome apie tai pranešti generalinio
konsulato darbuotojai Agnei Vertelkaitei el. paštu agne.vertelkaite@
urm.lt arba tel. 312-397-0382, tr. nr. 204.

LR gen. konsulato Čikagoje info

Daugelyje rytinių JAV valstijų tvyro žiemiški orai – čia siaučia pūga ir kruša. Vietomis
medžiai ir elektros perdavimo linijos yra padengti beveik 4 cm siekiančiu ledo sluoks-
niu, todėl tūkstančiai namų ir verslo biurų liko be elektros energijos. Dalmantinas
Quinn užpustytame Maine. Vaidos Lowell nuotr.

KELIONĖ Į ALGIRDO LANDSBERGIO KELIONĘ
Nauja knyga apie rašytoją Algirdą Landsbergį

Ją galite nusipirkti ,,Drauge” 

Algirdas Landsbergis (1924–
2004) – žymus išeivijos ra-
šytojas, dramaturgas, lite-
ratūros kritikas, humanitari-
nių mokslų profesorius, ro-
mano ,,Kelionė” ir dramos
,,Penki stulpai turgaus aikš-
tėje” autorius.  

Šiais metais leidykla ,,Nau-
jasis lankas” Kaune išleido
knygą apie Algirdą Lands-
bergį – ,,Archyvai – Kelionė
į Algirdo Landsbergio kelio-
nę”.   Knygos autorė – Vir-
ginija Babonaitė-Paplaus-
kienė.  Knygą galite įsigyti
,,Draugo” knygynėlyje. Kai-
na – 20 dol. (Illinois vals-
tijos pridėtinės vertės mo-
kestis – 9.25 proc., persi-
untimas paštu – 5 dol.)
Teiraukitės tel.  773-585-9500.  

Knyga apžvelgia Algirdo Landsbergio gyvenimą Lietuvoje, Vokietijoje ir Ame-
rikoje ir jo plačiašakį literatūrinį ir dramaturginį palikimą.  Knyga gausiai
iliustruota nuotraukomis, laiškų, rankraščių tekstais, Landsbergio dramų
pastatymų vaizdais.  Daug medžiagos paimta iš Maironio lietuvių litera-
tūros muziejuje saugomo Algirdo Landsbergio archyvinio rinkinio. 

Knyga skiriama Algirdo Landsbergio ir jo žmonos atminimui.  2014 me-
tais sukanka 90 metų nuo Algirdo Landsbergio gimimo ir 60 metų nuo jo
romano ,,Kelionė” išleidimo.   Literatūros mylėtojams puiki proga prisiminti
svarbų lietuvių išeivijos rašytoją.  

Čikagos gen. T. Daukanto
Jūrų Šaulių kuopa 

Vasario 14 d., šeštadienį 
Pasaulio lietuvių centre (vakarinė salė)

14911 East 127th Street Lemont, IL 
rengia

tradicinį širdelių vakarą –
,,Surask giminingą sielą”

Kviečiame visus smagiai praleisti laiką, kartu 
atšvęsti ne tik Valentino dieną, bet ir savo gimtadienį ar

šeimyninę šventę. Jūsų šventė bus nepakartojama.
Lnksmins grupė ,,Kaukas” – Rimas ir Jūratė Grabliauskai.
Išskirtinis maistas, gėrimai, žaidimai, įvairios  pramogos

Vakaronės pradžia 6 val. vakaro

Vietas prašome užsisakyti iki vasario 5 d.

tel. 773-550-4609 (Sigitas)


