
Marijampolėje – palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas 

Vilnius/Vatikanas
(ELTA). – Vatikane vie-
šintis užsienio reikalų
ministras Linas Linke-
vičius  pasveikino po-
piežių Pranciškų su
Naujaisiais metais ir
pakvietė jį apsilankyti
Lietuvoje.

Užsienio reikalų mi-
nistras sausio 15 dieną
dalyvavo bendroje po-
piežiaus audiencijoje.

,,Popiežiaus apsi-
lankymas Lietuvoje ne
tik sustiprintų Lietuvos
ir Šventojo Sosto dviša-
lius santykius, bet pir-
miausia būtų didelė
šventė Lietuvos žmo-
nėms, kurie iki šiol su
džiaugsmu prisimena
Jono Pauliaus II vieš-
nagę Lietuvoje prieš 21 metus”, – sakė L. Linkevičius.

Praėjusių metų pabaigoje Užsienio reikalų mi-
nisterijos organizuotų Nacionalinių maldos pusry-
čių tema buvo pasirinkta remiantis popiežiaus

,,Twitter” paskyros žinute.
Lietuvoje popiežius Jonas Paulius II lankėsi

1993 metų rugsėjo 4–8 dienomis. 
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Nepasisekimas yra geresnis mokytojas kaip pasisekimas. – Rytų išmintis
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ŠIAME NUMERYJE:

Lietuviai menininkai 
Orlando. – 4 psl.

Reikšmingas
apdovanojimas. – 12 psl.

„Žmogus pagal Dievo širdį” – taip
Jonas Paulius II pavadino Jurgį
Matulaitį per beatifikacijos iš-

kilmes, įvykusias Romoje 1987 m. Arki-
vyskupas Jurgis – kol kas vienintelis
palaimintuoju paskelbtas XX  amžiaus
pradžios lietuvis.

Jurgio Matulaičio veikla buvo labai
plati, sykiu telkianti ir atnaujinanti
Bažnyčią Lietuvoje. J. Matulaitis anksti
įsitraukė į krikščioniškąją socialinę
veiklą, skleidė Bažnyčios socialinį mo-
kymą, padėdavo vargšams, nepaisyda-
mas tautybės ir religijos skirtumų. Jur-
gis Matulaitis – tuo metu merdėjusios
marijonų vienuolijos atnaujintojas,
dviejų moterų vienuolijų – Švč. Merge-
lės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo varg-
dienių seserų ir Jėzaus Eucharistijoje
tarnaičių seserų – steigėjas.

J. Matulaičio ganytojo tarnystės vai-
siai tebematomi iki šiol. Jis taip pat
savo žiniomis ir darbu daug prisidėjo
prie Lietuvos ir Šventojo Sosto santy-
kių pagerinimo, Lietuvos bažnytinės
provincijos įsteigimo ir konkordato pa-
rengimo.

Kasmet sausio 27 d. Marijampolės
bazilikoje, kur ilsisi palaimintojo palai-
kai, vyksta jo mirties metinių minėji-
mas, susitinka Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio draugijos nariai.

Bernardinai.lt

Vatikane viešintis užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sausio 15 d. susitiko su popiežiumi
Pranciškumi. Oficiali Vatikano spaudos tarnybos nuotr.

L. Linkevičius pakvietė popiežių atvykti į Lietuvą

Marijampolės bazilika.
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Sausio 13-ąją Lietuvos Respubli kos generaliniame konsulate New Yor ke buvo
minima Laisvės gynėjų diena. Prieš renginį žuvusiųjų atmini mas buvo
pagerbtas tylos minute, degė atminimo žvakutės. ,,Prieš mūsų dvasios stip-

rybę atsitraukė net tankai. Visi turime to lai ko skaudžių atsiminimų ir tos nak-
ties netektys niekada nebus pamirštos. Tai yra pergalės prieš Sovietinę agre-
siją diena. Ir jei reikėtų vėl ginti Tėvynė Lietuvą, mes nei akimirką ne  abe jotume,
kaip kad prieš dvide šimt trejus metus sausio 13-ąją”, su sirinkusiems įžanginį
žodį tarė Lie tu vos Respublikos generalinis konsulas New Yorke Valdemaras Sa-
rapi nas.

Gausiai susirinkusiai lietuvių bendruomenei buvo rodomas didelio dė mesio
susilaukęs Vytauto V. Lands bergio filmas ,,Trispalvis”, pasakojan tis apie Lie-
tuvos partizanus bei ryšininkes. ,,Šis filmas gimė netikėtai, išgirdus vienos vy-
resnio amžiaus, buvusios partizanų ryšininkės  gerb. Zosios Avižaitės  istori-
ją, – grei tai po to  ji išėjo anapilin. Tada tie siog skaudžiai supratau, kad miško
bro-liai ir sesės išeina, ir dauguma jų yra nenufilmuoti. Tad nutarėme papras -
čiausiai filmuoti jų istorijas: pasisodinti ir… ‘Papasakokit, kaip ten vis kas
buvo’” – apie filmo gimimą pa sakojo Vytautas V. Lansbergis. Filmo autorius ypa-
tingai dėkojo Amerikos lietuviams už paramą filmui.

Antroje Laisvės gynėjų minėjimo renginio dalyje skambėjo Vytauto ir Ra-
munės Landsbergių atliekami kūriniai, tokie kaip ,,Ruduo” (žodžiai A. Nykos-
Niliūno, muzika V. V. Lands bergio), ,,Sviedinukas” (žodžiai M. Martinaičio, mu-
zika V. V. Lands bergio), lietuvių laudies daina ,,Nuda vė motina” ir kt. Vėliau
viena iš populiariausių Lietuvos atlikėjų  – Ieva Narkutė atliko savo dainas, tarp
jų po puliariausias „Raudoni vakarai”, ,,Ryto durys”, o taip pat ,,Mano die nos
nebūtin pasvirę” (žodžiai B. Krivicko, muzika I. Narkutės), ,,Su diev motule” (lie-
tuvių liaudies žodžiai, muzika I. Narkutės) ir kt. 

Sausio 12-ąją, sekmadienį, New Yorko Brooklyno Švč. Mergelės Ma ri jos Ap-
sireiškimo parapijoje vyko šv. Mišios laisvės gynėjų atminimui, ku rių metu link
šv. altoriaus buvo ne šamos žuvusiųjų nuotraukos ir žva kutės. Buvo dalinamasi
to laikotarpio atsiminimais.

LR generalinio konsulato NY info 

Sausio 13 d. LR generaliniame konsulate Čikagoje paminėta Laisvės gynėjų
diena: čia konsuliniame priimamajame degė atminimo žvakutė, kur lan-
kytojai turėjo galimybę trum pam stabtelėti, prisiminti, susimąs ty ti, vi-

durdienį tylos minute pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę, surengta doku-
mentinio filmo apie sovietinius nusikaltimus „Sovietų istorija” (2008 m., rež.
Edvins Snore) peržiūra. 

Šiais metais prisijungdami prie akcijos „Neužmirštuolė”, konsulato dar-
buotojai atlapuose segėjo neuž mirš tuolės žiedus bei dalino juos konsulate ap-
silankiusiems tautiečiams. Iniciatyvoje, kurios šūkis „Aš prisimenu, kodėl esa-
me laisvi”, taip pat da lyvavo Čikagoje ir jos apylinkėse gyvenantys lietuviai.
Lituanistinėse mokyklose vestos specialiai 1991 m. sausio įvykiams skirtos pa-
mokos, vy ko minėjimai, Lituanistikos tyri mų ir studijų centras surengė Sau-
sio 13-osios fotografijų parodą,  mokiniai ir mokytojai pasigamino bei segėjo ne-
 užmirštuolių žiedus. Parapijose šv. Mi šių metu tikintieji meldėsi už Lie tuvos
laisvę gyvybes paaukojusius.

LR generalinio konsulato Čikagoje info

LR generaliniame konsulate Čikagoje
paminėta Laisvės gynėjų diena

Laisvės gynėjų diena paminėta  
filmu ir koncertu

LR generalinis konsulas Marijus Gudynas prie konsulate Čikagoje įrengto Sausio 13-
osios aukų atminimo kampelio.

V. Sarapinas, V. Sarapinienė, Nijolė Bražėnaitė-Paronetto, Ramunė Landsbergienė, V.
V. Landsbergis ir I. Narkutė. Mariaus Vilemaičio nuotraukos

Vytautas V. Landsbergis susirinkusiems pristatė savo naują filmą ,,Trispalvis”.
Istorinių nuotraukų parodą parengė Lituanistikos Tyrimų ir studijų centras. 

LR generalinio konsulato Čikagoje nuotraukos
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Metams baigiantis mane sudo-
mino kelios temos, kurias no-
riu bent trum pai aptarti. Nuo-

taiką pakėlė Lietuvos Respublikos pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė, į didžiausių
tautos vertybių lygmenį  iškėlusi  gimtą -
ją lietuvių kalbą. Prof. Onos Voverie nės
teigimu, Prezidentė ne kartą tvir tino,
kad Valstybės laisvei reika lin gi drąsiai
mąstantys žmonės, girdintys vieni kitus, ger-
biantys savo istoriją ir mylintis savo kalbą.  Kalbos
statusą  ir prestižą lemia  ir tai, kaip kalba kultūros,
mokslo, verslo, žiniasklaidos ir politikos elitas te-
atre, laidoje, biure, universitete ir Parlamente.
,,Kiekvienas iš mūsų turime galimybę kurti ir tur-
tinti lietuvių kalbą pil dydami lietuvių kalbos žo-
dyną ku rį pradėjo rašyti didysis kalbinin kas Ka zi-
mieras Būga. Tai didelė atsako my  bė ir pareiga”
(,,Tėviškės žibu-riai”, 2013.12.03).  Tai tikrai džiugi
pas kata.

Karčią realybę primena JAV  iš ei vijos  spaus-
dintų laikraščių ir žurnalų  mažėjantys tiražai.
Apie juos jau teko pakartotinai rašyti. Prie jau
skelbtų davinių dabar noriu paminėti JAV  lei-
džiamų žurnalų anglų kalba – ,,Vytis”, ,,Lituanus”,
,,Bridges” ir ,,Lithuanian Heritage” – padėtį. Taip
pat dar paminėsiu ir mėnesinį laik raštį ,,Draugas
News” , pradėtą leisti pernai metų pabaigoje. Šis
,,nau jagimis” nėra žurnalas, bet yra leidžiamas
anglų kal ba ir vertas dėmesio.

Metiniame pranešime JAV Pašto tarnybai ra-
šoma, kad  2013 metais Lietuvos Vyčių organizaci-
jos, pernai atšventusios savo šimtmetį, žurnalo ,,Vy-
tis” kiekvieno numerio buvo spaus dinama 1,446 egz.
Įdomu pastebėti, kad organizacijos nariai, su mo  -
kėję nario mokestį, tą žurnalą gauna automatiškai.
Antroje vietoje pagal senumą yra laikytinas ,,Li-

tuanus” žur nalas, leidžiamas keturis kartus per me-
tus. Vidutiniškai jo spausdinama 1,900 egzemplio-
rių. ,,Bridges” žur nalo, leidžiamo dešimt kartų per
me tus, atspausdinama 900 egzemp liorių.  ,,Lithua-
nian Heritage” žurnalo spaus  dinama 4,000 egz. Lei-
dėjo ir re daktoriaus Val Ramonio  suteiktomis ži-
niomis, 3,830 egz. yra apmokėti prenumeratos būdu,
o 100 parduodami per platintojus. Dalis tiražo dar
siunčiama veltui bibliotekoms, archyvams bei mu-
ziejams. Pradėto leisti mėnesinio laikraščio  ,,Drau-
gas News” prenumeratorių skaičius  man nežino-
mas, bet nustebčiau, jei iki šių metų pabaigos  jų
skaičius prašoktų 500. Prieš srovę sunku plaukti,
kad ir su geriausiais norais.  Tuo tarpu gali  ma drą-
siai teigti, kad ,,Lithuanian Heritage” žurnalas,
bent prenumeratorių gausumu, yra JAV išeivijos
lie tu vių žurnalų, leidžiamų anglų kal ba, ,,karalius”.  

Metams baigiantis iš Dainavos Fondo gavau
šventinį sveikinimą ir Pauliaus Jankaus paruoštą
2014 metų kalendorių, skirtą prisiminti vieną iš
Dainavos jaunimo stovyklos steigėjų ir ilgamečių
talkininkų, a. a. Bronių Polikaitį (jo penkerių metų
mirties  sukakties proga). Visos nuotraukos buvo
parūpintos a. a. B. Polikaičio šei  mos narių, ,,pa-
gaunant Dainavos gro žį ir stovyklos nuotaiką”.
Bend ra  laiškyje jis cituojamas iš Dainavos įkūrimo
30-mečiui skirto leidinio, kurį teko mano žmonai
Gražinai ir man reda guoti. ,,Vienas iš maloniau sių

momentų man asmeniškai yra matyti
Dainavos stovyklos darbais bei rūpesčiais
užsikrėtusią jaunąją kartą”, – teigė B. Po-
likaitis. Pats ka len dorius yra gana tuš-
čias, nors ten pa minimos  šventės  bei kai
kurios sukaktys. Pasigedau bet kokio pa-
čios Dainavos stovyklos pristatymo ar
bent panaudotų  nuotraukų aptarimo.
Anglų kalba pažymėta iš kur nuot raukos
gautos. Nėra abejonės, kad parinktos nuo-

traukos brangios šeimai, bet tuo pačiu jų menininis
patrauklumas, geriausiu atveju, yra labai viduti-
niškas. Tačiau tai neturė tų atbaidyti žmonių toliau
remti Dainavos Fondą, tuo užtikrinant Dai navos
stovyklos ir mūsų jaunimo ateitį. 

Po poros dienų pasivijo ir laik raščio ,,Draugas”
kalendorius, pa si puošęs Arvydo Zabulionio nuo-
trau komis, vaizduojančiomis ,,Bažnytinį pasaulį”.
Apie tą pasaulį daugiau  nė vie no žodžio. Kiekvienas
mėnuo pa žy mėtas kokios nors lietuviškos baž nyčios
nuotraukomis. Kai kurios jų Lietuvoje, kitos – JAV.
Mano nustebimui, man pačiam teko devyniose jų
lankytis. Net trijose buvau parapijos nariu. Taigi,
nuotraukose matoma sava aplinka.  Nejaukiai nu-
teikė faktas, kad nuotraukose vien bažnyčios stati-
niai ar jų detalės. Jokio gyvo žmo gaus ar tikinčiųjų
bendruomenės atvaizdo. Nors nenorėta, tačiau tai
irgi atspindi šių laikų realybę, gyveni mo ironiją,
kur bažnyčios likę be veik pustuštės, išskyrus per
metines šventes. Tai liūdna gaida, baigiant Ti kė-
jimo metus ir žengiant į Lietuvos vyskupų paskelb-
tus Šeimos metus. Kalendoriaus turinys įprastai
turi nin gas, su šimtais vardadienių, įvairių švenčių
bei sukakčių paminėjimais. Norintiems prisiminti
arti mų jų vardadienius, ten sutelkta informa cija la-
bai paranki ir naudotina.

Gyvas ir rašytas  žodis 
bei nauji kalendoriai
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Popiežius Pranciškus pareiškė griežčiausią iki šiol kritiką dėl abortų ir pasmerkė ,,siaubingą
šios kultūros” žymę. Popiežius tai pareiškė per metinį kreipimąsi į ambasadorius, paskir-

tus Vatikane.
,,Net baisu pagalvoti, kad yra vaikų, aborto aukų, kurie niekada neišvys dienos šviesos, –

sakė Pranciškus kalboje, skirtoje vaikų teisėms visame pasaulyje. – Deja, išmetama ne tik
maistas ir nenaudojami daiktai, bet taip pat patys žmonės, kurie laikomi nereikalingais.”

Prieš kelis mėnesius Pranciškus pripažino, kad jis mažai pasisakė apie tokius klausimus
kaip abortai ir kontracepcija. Tokį savo elgesį popiežius pagrindė tuo, jog, jo manymu, nebūtina
,,visą laiką” kalbėti apie šiuos prieštaringai vertinamus klausimus. 

ELTA

Popiežius Pranciškus pasmerkė abortus

Pranciškus per metinį kreipimąsi į ambasadorius, paskirtus Vatikane. EPA-ELTA nuotr.

EK pripažino
žemaitišką kastinį

saugomu produktu 

Europos Komisija į saugomų produktų
sąrašą sausio 10 d. įtraukė žemaitišką

kastinį, kuris tapo penktuoju lietuvišku
sau gomu produktu Europos Sąjungoje.

Žemaitiškas kastinys yra tradicinis
pašildytos išsuktos ir po to atšaldytos
grie tinės produktas, jam gaminti dar
nau dojamas sviestas, rūgpienis, priesko-
niai, česnakai ar svogūnai, jo skonis švel-
niai rūgštokas. Kastinys valgomas daž-
niausiai pasninko ir talkų dienomis su
karštomis bulvėmis ar duona.

Į registrą jau yra įtrauktas „Stakliškių
midus”, lietuviškas varškės sūris, skilan-
dis ir Seinų-Lazdijų medus. Tokio pat pri-
pažinimo dar laukia sūris „Liliputas” bei
Daujėnų naminė duona.

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

Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

Šią savaitę – kalendorinės žiemos vidurys. Orai mums vis primena, kad žie-
mos gali būti ne tik nenuspėjamai šaltos, tačiau kartais gali palepinti ir netikė-
tai atšilusiais pavasariškais orais. Kailinius tenka mesti į šalį, įsi spirti į guminius
batus ir tekšėti per balas. Rytų pakrantės aktyvuoliams orų permainos nė mo-
tais. Jei užsuksite į naująjį „Draugo” kalendorių: www.lt.draugokalendorius.org/
events/event-region/jav/jav-ryt/ – rasite dau   gybę įvairių Rytų pakrantės ren gi-

nių  pranešimų.  Kviečiame  dažnai  ap lan kyti  šį  kalendorių,  įrašyti  įdomius  ren-
ginius, vykstančius jūsų vietovėse bei aktyviai lankytis renginiuose. Mums taip
pat labai rūpi jūsų įspū džiai iš renginių –  ką  naujo  išgirdote,  pamatėte, suži-
nojote ar  su  kuo  susipažinote.  Parašykite, o mes jūsų  įspū džiais  pasidalinsi-
me su visais skaitytojais. 

Laiškų lauksime adresu: draugas.east.coast @gmail. com

Penkių menininkų paroda Orlando
LORETA STEFFENS 

Gruodį Orlando mieste (Flo-
rida) vyko penkių lietuvių me-
nininkų paro da ,,5 Lithuanian

Artists”. Daili nin    kės Oksana Kofman
ir Irma Kir ve lie nė, stiklo meistras
Saulius Jan kauskas ir fotografė Edita
Klinkel savo kūrinius jungtinėse pa-
rodose jau yra rodę Floridoje ir Čika-
goje. Šiais metais prie jų prisijungė
dai lininkė Eglė Angel Wierenga. Tre-
čią kartą susibūrusios lietuvių meni-
nin kų grupės  parodą pagrin dinėje
Or lan do galerijoje ,,CityArts” meno
my lėtojai galėjo aplankyti iki gruo-
džio 13 dienos.

Oksana Kofman, Irma Kirve lie -
nė, Saulius Jankauskas, Edita Klin-
 kel rodyti savo darbus nutarė prieš
ke letą metų. Skirtingų stilių ir pa-
 krai pų dailininkus sieja jų lietuviška
kilmė ir kultūra.

2011 metais fotografė Edita Klin-
 kel, stiklo meistras Sauliaus Jan kaus-
 kas ir dailininkės Irma Kirve lie nė ir
Oksana Kofman pirmą kartą organi-
zavo jungtinę savo meno darbų pa-
rodą Orlando miesto ,,Winter Park”
bibliotekoje. Paroda vyko visą mė-
nesį, o šį projektą finansavo pati bib-
 lioteka. Po metų šaunioji meni nin kų
ketveriukė savo meno darbų pa rodą
atvežė į Čikagos Čiurlionio ga leriją,
kur jų darbai buvo rodomi visą 2012
metų vasarą.

2013 metais šie menininkai nu-
 tarė suorganizuoti trečią jungtinę  pa-

 rodą, ir prie jų prisijungė Floridoje gyvenanti bei kurianti
dailininkė Angel Eglė Wierenga. Nuo lapkričio 21 d. iki
gruodžio 13 d. buvo galima susipažinti su šių kūrėjų meno
darbais vienoje iš garsiausių ir populiariausių Orlando
meno galerijų ,,City Arts”. 

Fotografė Edita Klinkel dalijosi šiltais įspūdžiais apie
parodą: ,,Įspū džiai buvo labai malonūs. Parodą pa matė la-
bai daug žmonių, gavome daug gražių atsiliepimų ir įga-
vome papildomos patirties.” Šioje jungtinėje parodoje pa-
čiai fotografei mieliau si buvo jos kūriniai ,,Kelias per lie -
tų”, ,,Užupio balkonas” ir ,,Meilės pri si lietimas”. 

Fotomenininkė Edita Klinkel, šiuo metu gyvenanti
Floridoje, įspū dingus  vaizdus suranda pačiose neti kė čiau-
siose pasaulio vietose. Meni nin kė prasitarė: ,,Nuotraukos
atsiranda visur, paprastai visai netikėtai ir dažnai ten,

kur kiti to paties nepa stebi ir praeina pro šalį. Kai kada
pra eiviai gūžčioja pečiais, nes nela bai supranta, ką taip il-
gai ir intensy viai galima fotografuoti, tai pritūpus, tai ant
tvoros pasilypėjus, o kai kada ir ant žemės prigulus.” Fo-
tografė pri duria, kad tokie praeivai dažnai stebisi, kaip jie
patys to paties nepastebėjo.  

Paroda sulaukė daug atgarsių Orlando spaudoje ir te-
levizijoje. Foto grafė užsiminė apie šių penkių meni ninkų
artimiausius planus: ,,Labai no rėčiau organizuoti pana-
šias parodas kasmet. Jau turime idėją naujam projektui,
bet jis dar pradinėje stadijoje, tačiau planų eksponuoti
darbus kartu turime, tikriausiai jau ir šiais metais.” 

Tad tikimės sulaukti dar ne vie nos įspūdingos šių lie-
tuvių meninin kų parodos!

Galerijos lankytojai grožisi lietuvių menininkų darbais. Tiesiai prieš lankytojus matyti dvi Editos Klinkel nuotraukos ant drobės.  Vir-
šuje – ,,Plie no medis” (nuotrauka daryta Airijoje) ir apačioje  – ,,Meilės prisilietimas” (nuotrauka iš Islandijos). Į kairę nuo lankytojų –
Oksanos Kof man darbai. Į dešinę – viršuje ir apa čioje – du Sauliaus Jankausko stiklo paveikslai, per vidurį – Editos Klin kel fotografija
ant drobės ,,Marių vi dury” (nuotrauka daryta Nidoje, Kur šių mariose). Toliau dešinėje – Eglės Angel Wierenga tapyti du angelų pa veikslai,
o dar toliau – dailininkės Ir mos Kirvelienės trijų paveikslų serija.                                                  Editos Klinkel asmeninio archyvo nuotraukos

Edita Klinkel džiaugiasi gerbėjų padova-
notomis gėlėmis. Virš jos kabo daug susi-
domėjimo sukėlusi fotogra fi ja ,,Meilės pri-
silietimas”.

Paroda sulaukė didelio vietinės žiniasklaidos dėmesio. Iš kairės: Ir ma Kirvelienė, Saulius Jankauskas, Oksana Kofman, Eglė Angel Wie-
ren ga ir Edita Klinkel.
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Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje 
iškilmingai paminėtos dvi svarbios šventės

REGINA JUŠKAITĖ- ŠVOBIENĖ

„Mes mokėsim numirti, jei Tėvynė aukos reikalauja.
Nesuriš mus gretų nieks vergovės pikta grandine.
Neišmoksim sulinkt prieš ateivių įstatymą naują:
Savo brolį parduot – dar visi neišmokome, ne!...

Sausio 12 d., sekmadienį, South field, MI, lietu-
vių telkinyje buvo pa mi nėti 1991 m. sausio 13-
osios tragiški įvykiai Vilniuje ir Klaipėdos

krašto išvadavimo 91-osios metinės. Minėjimas pra-
dėtas iškilmingo mis šv. Mišiomis Dievo Apvaizdos
lietuvių bažnyčioje. 

Mišias aukojo parapijos klebo nas. kun. Ginta-
ras Antanas Joni kas. Savo pamoksle jis prisiminė
Sausio 13-osios įvykius ir paragino pasimelsti  už
mūsų krašto didvyrius, kurie paaukojo savo gyvy-
bes už Lietuvos laisvę. Aleksas Mitrius atminimo
lentą su Sausio 13-ąją žuvusių vardais atnešė prie al-
toriaus. 

Po Mišių parapijos svetainėje su sirinko gražus
būrelis dalyvių. 

Oficialų minėjimą vedė Algis Kau nelis. Trum-
pame įžangos žodyje jis priminė, kad Sausio 13-oji
– tai die na, kurios nevalia pamiršti. Tą dieną, ginant
Parlamentą ir Vilniaus televizijos bokš tą su daina,
giesme ir malda, Laisvė buvo aplaistyta krauju. Lie-
tuvos tau ta paskelbė savo pasiryžimą būti ne priklau-
soma ir garsas apie „dainuojančią revoliuciją” pa-
sklido po visą pa saulį. A. Kaunelis  išvardino visų
prieš dvidešimt trejus metus žuvu sių jų Vilniuje var-
dus: Loreta Asanavi čiū tė, 23 m.; Virgilius Druskis,
21 m.; Darius Gerbutavičius, 17 m.;  Rolan das Jan-
kauskas, 22 m.; Rimantas Juk nevičius, 24 m.; Alvy-
das Kanapins kas, 38 m.; Algimantas Kavoliukas, 51
m.; Vidas Maciulevičius, 24 m.; Titas Masiulis, 28 m.;
Alvydas Matiukas, 30 m.; Apolinaras Povilaitis, 54
m.; Ignas Šimulionis, 17 m.; Vytautas Vaitkus, 47 m.
ir vėliau miręs Vytautas Kon cevičius,  50 m. Tarp jų
buvo du  šauliai (Darius Gerbutavičius ir Ignas Ši-
mulionis). 

Invokaciją sukalbėjo kleb. kun. G. A. Jonikas. Jis
uždegė ir pirmą žva kę, kaip šviesos ir laisvės sim-
bolį, pagerbiant 1991 m. sausio 13-tąją žu vu sius Vil-
niuje. Antrąją žvakę Klaipė dos išvadavimo proga už-
degė buvęs ilgametis Lietuvos Šaulių są jungos iš-
eivijoje (LŠSI) vadas Myko las Abarius. Dalyviai žu-
vusius pagerbė tylos minute. 

Klebonas kun. G. A. Jonikas pasidalino minti-
mis apie Sausio 13-ąją. Jam būnant Pasvalio baž-
nyčios vi karu, jo gimtadienio išvakarėse (sau sio 13
d.) suėjo į bažnyčią sąjūdinin kai, meras, šeiminin-
kė, daktaras. Su sėdę prie stalo klausėsi žinių apie

įvykius Vilniuje. Suskambėjo bažny čios varpai. Bu -
vo nuspręsta autobusu važiuoti į Vilnių. Laimei,
SSRS va do vas Michailas Gorbačio vas atitraukė tan-
kus. Paminėjo da bartinės Lietu vos bėdas – emigra-
ciją, korupciją. Min tis baigė Justino Mar cinkevi čiaus
žodžiais: „Vėliavą ne taip sunku iškelti, kaip sunku
per kas dienybę nešti.” 

Toliau A. Kaunelis prisiminė su rengtą karinę
operaciją, kurios tiks las buvo  prie Lietuvos jėga pri-
jungti Klaipėdos kraštą ir taip įgyti labai svar bų iš-
ėjimą prie jūros. Jis  išvar dino žuvusius: leitenantą
Viktorą Bu rokevičių, kapitoną Eduardą Norei ką, ei-
linius Joną Petkų, Joną Simo na vičių ir Adolfą  Vi-
liūną, Karo mokyklos kariūną Vincą Staselį, Policijos
mokyklos kursantą Vincą Vilką bei Sau lių Algirdą
Jesaitį, Fliorą Lukšį ir Antaną Ubavičių. Detroitas
gali didžiuotis, nes savo laiku čia gyveno 7 Klaipėdos
krašto vaduotojai –  visi jau iškeliavę amžinybėn. Tai:
Alfon sas Žiedas, Juozas Augaitis, Vincas Tamošiū-
nas, Bronius Tatarūnas, Ka zimieras Špakauskas, Pet-
ras Bliū džius ir  Stasys Šimoliūnas. 

LR garbės konsulas Detroite Al gis Zaparackas
įdomiai papasakojo apie Klaipėdą ir gilią šio krašto
isto riją, pasidalino mintimis apie Klai pėdos krašto
išvadavimo 91-ąsias me tines iš istorinės perspekty-
vos. 

Rengėjų vardu Algis Kaunelis  pa reiškė padėką
kun. Gintarui Anta nui Jonikui bei LR garbės kon-
sului Detroite Algiui Zaparackui, o taip pat visiems,
prisidėjusiems prie minėjimo rengimo ir dalyvavi-
mo jame.  Mi nėjimas buvo baigtas Tautine giesme.
Jos žodžiai, ypač šią dieną, smigo gi liai širdin.

Parapijiečiai dar ilgai šnekučia vosi, prisimin-

dami tuos įvykius, ku rie pakeitė mūsų Tėvynę. Da-
ly viai bu vo dėkingi rengėjams už sklandų, atminti-
ną Sausio 13-osios bei Klai pėdos krašto išvadavimo
sukak čių  paminėjimą. 

Parapijos Kultūros centro prie an gyje ant stalų
buvo padėtos juodais kaspinais perrištos mažos
žvakutės ir visų 14-os tą naktį žuvusių nuotrau kos.
Šalia – skaidrūs akmenėliai, simbolizuojantys mūsų
ašaras. Ant atski ro stalo buvo išdėstytos laikraš čio
iškarpos apie Sausio 13-osios dienos įvykius ir Klai-
pėdos krašto išva davimą, taip pat nuotraukos, ženk-
liu kai bei kompaktinės plokštelės. Taip pat mūsų pa-
rapija prisidėjo prie akcijos „Neužmirštuolė” – kiek-
 vie nam pa rapjiečiui buvo įsegta po mė lyną gėlytę. 

Pagerbkime ir prisiminkime tuos, kurie visas jė-
gas ir gyvybę pa au kojo, kad Tėvynė būtų laisva. Pa-
 simelskime už juos. Tikėkimės, kad mūsų tauta
bus gyva, o jos vaikai ne šios širdyse meilės Tėvynei
ki birkštį. Lenkiame galvas už  mūsų krašto didvy-
rius: šaulius, partizanus, savano rius, ramovėnus ir
birutietes, kurie aukojo savo gyvybes už Lietuvos lais-
vę!

...Mes mokėsim numirt ne už svetimą mintį ar žodį,
Ne už tuos, kurie skriaus, dengdami viską melo

tamsa.
Tik už ryžtą, kuris laisvės saulę didingą parodys –
Mes mokėsim numirt giedriu veidu ir tvirta dvasia.

Dianos Glemžaitės eilės

Po minėjimo vyko malonus pa bendravimas. Mi-
nėjimą ruošė Dievo Apvaizdos parapijos taryba ir LR
konsulatas Detroite.

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete be jokio papil-
domo mokesčio. Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 
Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

Į Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią Aleksas Mitrius
įneša Atminimo lentą su 1991 m. Sausio 13-ąją Lietuvoje
žuvusiųjų pavardėmis        

Šventės dalyviai (iš kairės): Dievo Apvaizdos parapijos kleb. Gintaras A. Joni kas, LR garbės konsulas Algis Zaparackas
ir renginio vedėjas Algis Kaunelis.                                                                                                    R.  Juškaitės-Švobienės nuotraukos

1991 m. Sausio 13-osios tragiškų įvykių paminėjimo dalyviai Dievo Apvaizdos salėje.
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SKAUT YBĖS  KELIAS

Plaukiame upeliu. s.v. ps. Laimio Belzinsko ir Rob Sarkausko nuotraukos

Kada: 
2014 m. birželio 14-15 d.

Kur:
Washington DC vidurmiestyje

Kas dalyvaus:
Prityrę Skautai,-ės,

Jūrų Skautai,-ės
Informacija: 

www.skautai.net

Atitaisymas
Sausio 9 d. numeryje parašas po nuotrauka prie S. Jelionienės str.
,,Prisiminkime brolį Arą” turėjo būti: ,, A.a. j.ps.  j.b. Aras Rimavi-
čius (k.) kartu su s.v. Tauru Radveniu vasaros stovykloje”.

SKAUTAI VYČIAI 
EDVINAS VAIČI KAUSKAS, DARIUS ČEPULIS,

ARAS KLIMAS IR NIKUTIS TULJAK

Prieš iškylą
Mūsų kelionė lapkričio mėn., žie mos pradžioje

prasidėjo nuo sumanymo. Mes nutarėme iškylauti
kanojom Adirondack ežeruose, New Yorko vals-
 tijos šiaurėje. Kaip ir visos iškylos, taip ir ši prasi-
dėjo nuo planavimo. Ži nojome, kad be irklų kanojos
nepajudės, tad kaip tikri skautai, nutarė me pasida -
ryti savo irklus!

Pasidaryti irklus užtruko per 40 valandų. Pra-
dėjome nuo pamokų –  kaip pasidaryti irklą. Iš tri-
jų rūšių medžio sulipinome pag rindinę irklo formą.
Tada prasidėjo rimtas darbas. Su pieštuku išbraižė -
me irklo formą. Nugramdėme klijus, pažymėjome
irklo storį ir su aštriu peiliu –  spoke shave pradė-
jo me drožti irklą. Daugumą mūsų darbo valandų pra-
leidome su šiuo įrankiu. Po to švitriniu popieriumi
pa gražinome irklus ir juos nulakavo me. Mūsų irk-
lai atrodė gražiai.

Kai irklai buvo padaryti, pradėjome ruoštis iš-
 ky lai. Susipakavome daiktus, įgijome reika lin gų ži-
nių ir išvažiavome į Adiron dack parką.

Sekmadienis
Išvykome anksti sekmadienio ryte – ketvirtą va-

landą. Po devynių valandų važiavimo pagaliau pa-
sie kė me amerikiečių skautų Massawepie Scout
Camp prie Adirondack ežerų. Per smarkų lietų pa-
sistatėme palapi nes. Stovyklavietėje mus pasitiko
mūsų amerikiečių skautų gidas Paul, kuris mums
įteikė reikmenis ir visos savaitės maistą. Po va ka-
rienės grįžo me vakaroti į pasto vyklę. Nors viskas
buvo labai šlapia, mes be didelių sunkumų užkūrėme
laužą! Prie laužo pabendravome ir pasidalinome
įspū džiais.

Pirmadienis
Atsikėlus nusprendėme, ką ir ka da valgysime

bei susipakavome mais tą. Neėmėme tik Denver

Omelets, nes buvome vyresnių brolių perspėti, kad
tai labai neskanu. Išsirinkome kanojas ir su mūsų pa-
krautomis kuprinė mis, nuvažiavome į iškylos pra-
džios vie tą. Suvalgę atsivežtus sumušti nius, prie-
špriešiniam vėjui pučiant, pradėjome žygį. Ban-
guo tame ežere greitai turėjome išmokti valdymo pa-
grindus. Paplaukėme porą valandų ir pasiekėme
mūsų pirmą pernešimą. Pernešimuose turėjome
savo kupri nes ir kanojas nešti takeliu iki kito ežerėlio
ar upelio. Darbas nebuvo lengvas, bet turėjome ra-
tukus, kurie labai pa dėjo! Pradėję vėl plaukti, apsi-
keitėme vietomis, bet pastebėjo me, kad ne visiems
vienodai sekėsi. Plaukėme gražia upe ir matėme įdo-
 mią gamtą – medžių, gėlių ir net ger vių. Išplaukus
iš upelio į ežerą, mus pasitiko stiprus vėjas ir ban-
gos. Ka riavome su bangomis ilgai ir sunkiai, nors ir
tikėjomės greitai pabaigti pirmos dienos plau kimą.
Bet greitai baigti pirmos die nos kelionę nebuvo
lemta. Kai atplau kėme prie numatytos pernakvoji-
mo vietos, pamatėme, kad ši stovyklavie tė jau buvo
užimta! Nors buvome la bai pavargę, turėjome dar dvi
mylias plaukti, kad pasiektume kitą ar ti miausią sto-
vyklavietę. Ten buvo daug laisvos vietos. Greitai pa-
statėme pa lapines, pavalgėme vakarie nę ir pa vargę
nuėjome miegoti. Lau žo tą va karą nekūrenome.

Antradienis
Pabudome po dvylikos valandų saldaus mie go.

Pavalgėme pusryčius.  Besitvarkant į mūsų pasto-
vyklę atėjo stirna, kuri mūsų visai nebijojo.  Mū sų
gidas Paul pasakė, kad stirnos čia, deja, pripratusios
prie žmonių, net leidžiasi šeriamos ranka! Ši diena
buvo žymiai lengvesnė negu praeita. Plaukėme tik
keturias myles iki For ked Lake. Brolis Remigijus iš-
bandė savo kanojos burę, bet nebuvo užtektinai
stipraus vėjo. Suradome  numa tytą stovyklavietę, ten
pastatę palapi nes, turėjome dar daug laisvo laiko. Žai-

dė me kortomis Banagramais (kaip Scrabble) ir net
sukūrėme savo žai dimų. Trys broliai išplaukė pa-
žvejoti, bet nepagavę žuvų greitai grįžo atgal į pa-
stovyklę. Nusprendėme, kad kitą dieną atliksime
mūsų kelionės sun kiausią dalį, kad turėtume laisvą
visą ketvirtadienį. Norėdami sumažinti ba gažo svo-
rį, iškylos metu maitinomės džiovintu maistu, kurį
reikėjo paruošti tik įpilant verdančio vandens.  Nors
maisto skonis buvo geras, tačiau porcijos buvo gana
mažos ir po vakarienės greitai vėl išalkome.  Die ną
baigėme prie laužo.

Trečiadienis
Trečiadienį atsikėlėme anksti ry te ir pavalgėme

skanius bei sočius pus ryčius. Pusryčiams gavome ir
košės, ir kavos, tai rytas buvo labai geras. Po pusryčių
susidėjome daiktus ir pradėjome mūsų kelionės
sun kiausią dieną. Ryte plaukti buvo ypa tingai sma-
gu ir gražu, nes visas eže ras buvo paskendęs rūke.
Ežeras bu vo labai ramus, girdėjosi paukščių čiul-
bėjimas. Tai tikrai buvo labai sma gus rytas. Maždaug
po valandos mes priplaukėme prie pirmo persikėli-
mo. Persikėlimas  buvo nelabai lengvas (1.5 my lios
ilgio). Negalė jome ilgai ilsėtis, nes mums reikėjo dar
daug nuplaukti. Tik pradėjus plaukti, vėl reikėjo at-
likti kitą, dar sunkesnį persikėlimą. Atlikti šį persi -
kėlimą mums padėjo žinojimas, kad jį baigę papie-
tausime prie upelio ir truputį pailsėsime. Po pie tų
poilsio, vėl pradėjome irkluoti.  Išplaukėme į Long
Lake. Po visos dienos kelionės priplaukėme prie
mūsų numatytos stovyklavietės. Greitai pasistatėme
palapines ir visi išėjome pasimaudy ti. Ežero pa-
krantėje buvo akmenys, nuo kurių galėjome šokinėti.
Visiems buvo labai smagu. Kai baigėme mau dytis,
mes pasidarėme vakarienę ir pa ilsėjome prie laužo.

Pilėnų tunto skautų vyčių iškyla Adirondack parke

E. Vaičikauskas ir A. Klimas šauniai irkluoja kanoją.

Nukelta į 13 psl.
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Ukrainos laisvė pavojingose Rusijos malūno girnose 
STASYS BAČKAITIS

Panašiai kaip ir Baltijos šalių gy-
 ventojų 1990 metais, taip ir dabar
stebėtinai pavyzdingi ir taikūs

ukrainie čių pro testai prieš korump-
tuotą Uk rainos prezidentą Janukovy-
čių ir jo vyriau sybę jau įpusėjo antrą
mėnesį. Pro tes tuotojai reikalauja jo at-
sistaty di nimo ir naujos vyriausybės,
vedan čios į laisvų Europos valstybių
bendriją, sudarymo. Tačiau, kai Prezi -
den tas nerodo jokių ženklų, kad ieš ko-
 tų bent kompromiso, sunku įsivaiz-
duoti ilgesnį protestų tęsinį dabartine
forma.  

Naujųjų metų išvakarėse per Uk-
 rainos televiziją Janukovyčius pa svei-
 kino savo tautiečius ir keliais bruožais
nupiešė valstybės vystymo si viziją.
Jis pabrėžė, jog gruodžio 17 d. sutartis
su Rusija padėjo išvengti finansinės ka-
tastrofos – atidarytas ke lias prekybai
su Rusija be jokių ap ribojimų, žymiai
mažesnėmis kaino mis apsirūpinama
energija, vyksta di delio masto ben-
dradarbiavimas įvairiose pramonėse
bei infrastruktūrų srityse.  Jis pareiš-
kė, kad 2013-ieji  buvo galbūt sudėtin-
giausi metai Ukrainos istorijoje nuo ne-
priklausomybės 1991-aisiais, bet tai
praeitis. 

Tuo pačiu metu dešimtys tūks-
 tančių šąlančių ukrainiečių sutiko
Nau juosius metus Nepriklausomy bės
aikštėje Kijeve, protestuodami prieš Ja-
nukovyčiaus derybų nutrau kimą su
Europos Sąjunga (ES). Apsigau bę Uk-
rainos ir ES vė lia vomis, net ir nešini
vaikučiais ant savo pečių, žygiuodami
protestuotojai mojavo žibintais bei
šviečiančiais kišeniniais telefonais.
Išmušus 12 va landai, jie išreiškė savo
laisvės siekį sugiedodami valstybės
himną.  

Demonstruojančių neįtikino Pre-
 zidento Janukovyčiaus gruodžio 17-
ąją pasirašytų Maskvoje sutarčių ver-
tė, ir jie prisiekė taikiai kovoti, kol Ja-
nukovyčiaus vyriausybė atsistatydins.
Ukrainos opozicijos vado vai, jau po
dviejų valandų nuo sutar čių pasira-
šymo pareiškė, jog Januko vyčius šiuo
aktu išdavė Ukrainos valstybės inte-
resus. Jie pažadėjo blo kuoti sutarčių
eigą Ukrainos parlamente. „Aš žinau
tiktai vieną vietą, kur jūs dykai galite
gauti sūrio – ir tai yra pelės spąstai”,

– pasakė Arse ny Jatsenjuk, buvęs eko-
nomikos mi  nistras vienas iš opozicijos
vadovų.   Naujųjų me tų proga, prane-
šė Eur Active, kad 50 protesto vadovų
internetu perdavė atsišaukimą, pa-
reiškiantį, kad „Ukrai nos ateitis yra
mūsų, o ne jūsų rankose. Mes esame eu-
ropiečiai. Mes įsijungsime į Europos
Sąjungą. Su jumis arba be jūsų.” 

Tuo tarpu Janukovyčius pareiš kė,
kad Rytų Partnerystės sutartis su Eu-
ropos Sąjunga pagal šiuo metu iš dėsty-
tas sąlygas, prieštarauja Ukrai nos na-
cionaliniams interesams. Su tartys su
Maskva išgelbės Ukrainą nuo bankroto
ir ekonominės katastrofos. Tuo pačiu
jis pasakė, kad derybų procesas su ES
bus ištirtas, ir tie Ukrainos derybinin -
kai, kurie prisidėjo prie šių žalingų su-
 tarčių išvystymo ir jas inicijavo, bus
patraukti atsakomybėn.

Nei protestuotojai Kijevo gatvė se,
nei vyriausybė, apsaugota gausių po-
licijos grupuočių, nėra pasiruošę nu-
sileisti. Nors Janukovyčius bando aiš-
 kinti protestuotojams, kad Rytų Par-
tnerystės sutarties Vilniuje pa si ra šy-
mas yra tik atidėtas iki bus nustatyta
partnerystės su ES nauda, jam nepa-
sisekė tuo įtikinti nei Ukrainos pro-
testuotojų, nei ES vadovų. 

Kaip Lietuvos prezidentė D. Gry-
bauskaitė sakė žurnalui „IQ”, „dabar -
tinė Ukrainos vadovybė dėl vienų ar
kitų priežasčių Rusijos spaudimui pa-
sidavė. Todėl atsakomybė visų pirma
tenka šiai Ukrainos va dovybei, kuri pa-
rodė, kad net nelabai supranta, kas yra
europinė integracija, ką reiškia lais-
vosios prekybos sutartis, nes buvo įro-
dinėjama neva ši sutartis Ukrainai
atneš daug žalos. Reikalauta kažkokių
didžiulių kompensacijų.  Dėl tokio po-
žiūrio į ES ir į laisvosios prekybos su-
tartį, Januko vy čiui suteiktas pasiti-
kėjimo kreditas buvo beveik išbarsty-
tas”. Todėl Europos Sąjungai nero-
dant noro to liau tęsti derybas su ne-
patikima Ukrai nos vyriausybe, atrodo,
atsirasta aklavietėje.  

Pasiekus į niekur nevedantį akli-
gatvį, tiek Ukrainos vyriausybė, tiek ir
protestuotojai siekia rasti sau nau-
 dingus sprendimus per lobistus Wa s-
hingtone. Pagal Thomson Reuter, kaip
gruodžio 20-ąją pranešė „Kiyv Post”
laikraštis, „konkuruojančios po litinės
pusės Kijevo gatvėse anga žavo sun-
kiasvorius Washingtono lo bistus, tu-

rinčius ryšius ir įtakos JAV vyriausy-
bės aukščiausiuose lygiuose su tikslu
paveikti JAV strategijos formuotojus,
žiniasklaidą ir Kongreso narius.  Pra-
ėjusių dvejų metų laikotar pyje, Briu-
selyje įsikūrusi ‘Euro pean Centre for
a Modern Ukraine’ agentūra, prijau-
čianti Janukovyčiui, remiantis JAV
Senato duomenų baze, užmokėjo Was-
hingtono ‘Weber’ kompanijos padali-
niui ‘Mercury’ 560,000 JAV dol. ir ‘Po-
desta Group Inc’. – 900,000 JAV dol.”  

Remiantis šia duomenų baze per tą
patį laikotarpį, Oleksandr Tymo šenko,
kuris yra Ukrainos verslinin kas bei Ju-
lia Tymošenko sutuoktinis, Wa shing-
tono „Wiley Rein” lobistų firmos pa-
tarnavimams išleido 810,000 JAV dol.
Pro-Tymošenko grupė reika lauja ke-
lionių apribojimą bei finan sinių sank-
cijų įvedimo Janukovy čiaus vy riausy-
bės nariams.  

JAV Senatas jau vieningai prita rė
senatoriaus Richard Durbin pasiūly-
mui, reikalauti, kad Julia Tymo šen ko
paleistų iš kalėjimo. Panaši rezoliuci-
ja yra formuojama ir JAV Atstovų rū-
muose. 

Iš tokios konkurencijos pasipelno
nemažai lobistų. „Dėl Julia Tymo-
 šenko išlaisvinimo, konkurencija ne-
 abejotinai išsiliejo per kraštus”, – pa-
 stebėjo Bruce Jackson, „Project on
Transitional Democracies” organiza-
cijos prezidentas. Ši organizacija puo-
selėja į Vakarus orientuotų reformų
įvedimą Rytų Europoje. 

JAV Kongresas taip pat svarsto
sprendimus, kurie siūlo sankcijas Uk-
rainos vyriausybei ir prisidedan tiems
prie smurto panaudojimo prieš pro-
testuotojus Kijevo Nepriklauso my bės
aikštėje.   

Janukovyčiaus bendradarbiai ir jo
politiniai sąjungininkai teigia, kad
sankcijos yra nereikalingos, jos nie ko
neduotų, tik atitolintų Ukrainą nuo ar-
timesnių santykių su Vaka rais. To-
kių pažiūrų laikosi ir lobistas Tony Po-
desta, kurio brolis yra John Podesta,
Washingtono politikos ve te ra nas, vėl
grįžtantis į Baltuosius Rū mus kaip
Prezidento Barack Obama vyresnysis
patarėjas. Kaip pranešė Thomson Reu-
ter,  „Tony Podesta per telefoninį inter -
viu prasitarė, kad jis ir jo ‘Mercury’ fir-
mos kolegos susi siekė su JAV įstatymų
leidėjais ir teigė, jog spaudimas arba
net sankcijų pritaikymas dėl Julia Ty-

mošenko išlaisvinimo tiktai kompli-
kuotų pastangas pagerinti ryšius tarp
Ukrai nos ir JAV bei Europos Sąjun-
gos”. 

Nors niekas negali numatyti, kaip
Ukrainoje suiriutė išsispręs, Jošua
Tucker, New Yorko universiteto poli-
tikos profesorius, mano, kad protestai
Kijeve padėjo Janukovyčiui ir toliau iš-
laikyti Ukrainą nuo Rusi jos grobuo-
niškų užmačių. Jis gruo džio 19-os
„Washington Post” straipsnyje pažymi,
kad „Janukovyčius, pa sinaudodamas
protestuotojų spaudi mu pasirašyti
Rytų Partnerystės su tartį, akivaiz-
džiai išsiderėjo iš Puti no gana didelį
dujų kainų sumažini mą ir 15 mlrd. dol.
paskolą lengvomis sąlygomis, kuri leis
Janukovyčiui iš vengti bankroto. Tuo
metu, kai Ru sija per panašias paskolas
privertė Baltarusiją ir Armėniją įsi-
jungti į Rusijos organizuotą Eurazijos
Muitų sąjungą ir padidino šiose vals-
tybėse dujinių vamzdynų kontrolę, Ja-
nukovyčius sugebėjo gauti iš Rusijos
pagalbą, kiek žinoma, be jokių sais-
tančių įsiparei gojimų. Net jeigu Ja-
nukovyčius ir bū tų padaręs su Putinu
slaptus susitarimus, galima manyti,
kad jis juos, jeigu tik tai bus jam pa-
lanku, greitai užmirš.”

Nors šiuo metu niekas negali pa-
sakyti, kaip iš susidariusios akla vietės
bus išsikapstyta, pereitame dešimt-
metyje Rusijos suorganizuotas Balta-
rusijos, Kazachstano ir Armė ni jos įsi-
jungimas į Euroazijos Muitų są jungą
nepalieka daug vilčių Ukrai nai nepa-
tekti į Rusijos paruoštus spąstus. Vis
dėlto, profesoriaus Tuc ker mąstymas
lyg ir palieka mažą žiburėlį ilgo tune-
lio gale, kad ukrai niečių nepriklauso-
mybės siekis šia me atvirame komu-
nikacijos ir lais vės amžiuje jau nega-
li būti ilgiau ribojamas tik kelių poli-
tikų susita rimu arba didžiojo brolio
diktatu. Uk rainiečiams, kaip ir Balti-
jos šalims, laisvė yra lyg ta ryto žara,
kuri prime na jiems ateinantį saulėte-
kį ir giedrią laisvos tautos gyvenimo
die ną. Tačiau negalima užmiršti, kad
net ir prie palankiausių sąlygų, nie kas
iki šiol nesugebėjo pasprukti iš Putino
glėbio.

Stasys Bačkaitis – Central and Eastern
European Coalition, ALT’o atstovas Washing -
tone.

Valda Paškus, gyvenanti Henderson, NV, pratęsė „Draugo” dvi pre-
numeratas ir paaukojo 55 dol. laikraščio išlaidoms sumažinti. Nuoširdi
padėka už paramą.

Liucija Hoffman, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsė metinę „Drau -
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame už para-
mą.

Joana Drukteinis, gyvenanti Omaha, NE, kartu su metinės „Drau -
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Justina Skališius, gyvenanti Waukegan, IL, pratęsė „Draugo” meti-
nę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
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LIETUVA  IR PASAULIS

Egipte balsuojama dėl naujos Konstitucijos

Protestuotojai Bankoke. ELTA nuotr.

EK pristatė naujus išmokų migrantams principus

B. Obama pasisakė prieš naujas
ekonomines sankcijas Iranui

Protestai Tailande nesiliauja 

Vilnius (BNS) – Premjeras Algir-
das Butkevičius koalicijos partnerės
Lietuvos lenkų rinkiminės akcijos
(LLRA)  vadovo Valdemaro Toma ševs-
kio pasisakymus Europos Parlamente
dėl esą skriaudžiamų lenkų Lietuvoje
pavadino politinės kultūros stoka. V.
Tomaševskis sausio 14 d. Europos Par-
lamente pareiškė, kad pastarieji „skan-
dalingi įvykiai Lietuvoje prieš tautines
mažumas paliko blogą įspūdį ir tapo
lyg deguto šaukštas Lietuvos pirmi-
ninkavimo medaus statinėje”. V. To-
maševskis sukritikavo teismo spren-
dimą skirti daugiau kaip 40,000 litų
baudą Šalčininkų valdininkui, kuris
nevykdo teismo sprendimo nukabinti
dvikalbes gatvių pavadi nimų lente-
les. Lietuvos prezidentė tuo tarpu
LLRA vadovą sakė siekiant diskredi-

tuoti Lietuvą tarptautiniu mastu. Lie-
tuvos lenkų rinkimų akcijos politikai
dėl nepriimamų įstatymų, kurie leis-
tų platesnį lenkų kalbos vartojimą
viešajame gyvenime, protestavo Lie-
tuvos Seime. Iškilmingame parlamento
posėdyje minint sovietų agresijos 23-
ąsias metines ir kalbą sakant tuome-
tiniam šalies vadovui Vytautui Lands-
 bergiui, lenkų politikai demonstraty-
viai paliko salę. Lietuvos lenkų rinki-
mų akcijos politikai ir juos remianti
Varšuva siekia, kad Lietuva priimtų
įstatymus, kurie leistų gatvių ir vie-
tovardžių užrašus lenkų kalba ir leis-
tų naudoti lenkišką abėcėlę rašant
vardą ir pavardę asmens dokumen-
tuose. Pagal dabartinius Lietuvos įsta-
tymus, viešieji užrašai turi būti vals-
tybine lietuvių kalba.

Lietuvos vadovai atremia lenkų antpuolį

Kas sekė Lietuvos diplomatus?

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama dar kartą
pasisakė prieš naujų ekonominių sank-
cijų įvedimą Iranui. B. Obama pabrė-
žė, kad dabar netinkamas laikas  įves-
ti ekonomines sankcijas Iranui. Pasak
jo, reikia suteikti progą diplomatijai,
kuri gali būti vaisinga. Dar prieš kelias
dienas jis pažadėjo saikingą ekono-
minių sankcijų silpninimą Irano at-
žvilgiu tuo atveju, jeigu ši šalis imtų
vykdyti susitarimą dėl branduolinės
programos. JAV prezidentas priverstas
atremti spaudimą, kurį daro Kongre-
sas, reikalaujantis įvesti naujas eko-
nomines sankcijas Teherano atžvil-
giu, taip siekiant priversti Iraną lai-
kytis pasiekto susitarimo sąlygų. B.

Obama yra perspėjęs, jog netgi tuo at-
veju, jeigu Kongresas pritartų nau-
joms sankcijoms, jis vetuos bet kokį to-
kio pobūdžio įstatymo projektą. Kartu
jis pastebėjo, kad JAV pasirengusios su-
griežtinti embargą, jeigu Iranas nesi-
laikys susitarimų. Žiniasklaida pa-
skelbė, kad Iranui gali būti atblokuo-
ta pirmoji 550 mln. dolerių dalis iš jo
užblokuotų už sienyje aktyvų jau 2014
m. vasario 1 dieną. Bendra užblokuo-
tų lėšų suma sudaro 4,2 mlrd. dolerių.
Iranas ir didžiosios valstybės (JAV,
Rusija, Kinija, Prancūzija, Didžioji
Britanija ir Vokietija) 2013 m. lapkri-
čio 24 dieną Ženevoje pasiekė perei-
namojo laikotarpio susitarimą su Te-
he ranu. 

Vilnius (ELTA). – Režisierius Ei-
muntas Nekrošius sausio 24–26 die-
nomis vilniečiams pristatys spektaklio
pagal Senojo Testamento tekstą ,,Jobo
knyga” premjerą. Vėliau su šiuo pa-
statymu režisierius aplankys ir kitus
šalies miestus.

Spektaklį E. Nekrošius su teatru
,,Meno fortas” repetavo nuo praėjusių
metų rudens. Pirmieji jį išvysti turėjo
galimybę Italijos žiūrovai. 2013 metų

lapkričio mėnesį rengtos atviros spek-
taklio repeticijos Rusijoje.

Pagrindinį Jobo vaidmenį spek-
taklyje atlieka Remigijus Vilkaitis.
Spektaklis pasakoja apie teisuolį Jobą,
kuris viską praradęs nesiliauja tikėti
Dievu. Pirmosios spektaklio recenzijos
Italijoje spektaklį lygino su švedų kino
režisieriaus Ingmar Bergman stilisti-
ka.

E. Nekrošiaus ,,Jobo knyga” pradeda 
kelionę po Lietuvą

Ukrainos katalikams valdžios grasinimai  

Kijevas (Bernardinai.lt) – Ukrai-
 nos Kultūros ministerija pagrasino
Ukrainos graikų apeigų katalikų (uni-
tų) Bažnyčiai ieškiniu dėl to, kad jos
dvasininkai remia piliečių protestus.
Bažnyčios vadovas arkivyskupas Svia-
toslavas Ševčiukas apie tai pranešė

spaudos konferencijoje. Jis sakė, kad iš
Kultūros ministerijos Ukrainos graikų
apeigų katalikų Bažnyčia gavo įspėja-
mąjį laišką, kuriame buvo grasina-
ma, jog reli ginėms bendruomenėms ir
Ukrainos graikų apeigų katalikams
gali būti panaikintas teisinis statusas. 

Vilnius (Alfa.lt) – 2013 m. liepą in-
ternete neteisėtai paviešinus diplo-
matų telefoninius pokalbius ambasa-
dorius Azerbaidžane Artūras Žuraus-
kas ir ambasadorius Vengrijoje Re-
natas Juška buvo atšaukti iš pareigų.
Kas įrašė jų pokalbius, iki šiol nežinia,
tačiau dabar Užsienio reikalų minis-
terijos ambasadoriumi ypatin giems
pavedimams dirbantis R. Juška įtaria,
kad tai galėjo būti Lietuvos žvalgybos
įstaigos. „Buvo tuo metu įtarimų, kad
tai galbūt užsienio specialiųjų žval-
gybų darbas, bet krenta šešėlis ir ant

Lietuvos. Ir ne aš taip sugalvojau. Tik
ištyrus viską deramai Lietuvoj galima
bus grįžti prie užsienio valstybių vaid-
mens šioje istorijoje”, – teigia R. Juš-
ka. Neoficialiomis ži niomis, informa-
ciją, kad įrašų originalus turi Valsty-
bės saugumo departamentas (VSD),
ambasadoriui R. Juškai pateikė Pre-
zidentės vyriausioji patarėja užsienio
politikos klausimais Jovita Pranevi-
čiūtė-Neliupšienė. Koks VSD vaidmuo
Lietuvos ambasadorių sekimo skan-
dale, aiškinsis Seimo Nacionalinio
saugumo ir gynybos komitetas. 

Bankokas (ELTA) – Tailando vy-
riausybę bandantys nuversti protes-
tuotojai sausio 14 d. Bankoke sustip-
rino ministerijų blokadą ir griežtų
pažiūrų grupė pagrasino įsiveržti į
fondų biržą. Antrą dieną besitęsiant
sostinės paralyžiui didžiosios sank-
ryžos lieka užblokuotos. Nors Banko-
ke vyrauja ramybė ir dešimtys tūks-
tančių protestuotojų yra šventinės
nuotaikos, analitikai teigia, kad gali-
mybių dėl taikaus krizės sprendimo

mažėja. Ministerijos ir centrinis ban-
kas buvo priversti darbą tęsti netie-
siogiai, nes Suthep Thaugsuban va-
dovaujami protestuotojai neleido vals-
tybės tarnautojams patekti į darbą.
Siekdamos paralyžiuoti vyriausybės
darbą, demonstrantų grupės iš septy-
nių protesto stovyklaviečių žygiavo
ministerijų, muitinės, žemėtvarkos
agentūros ir kitų valstybės įstaigų
link. Viena grupė pagrasino užimti fon-
dų biržą. 

Briuselis (BNS) – Europos Komi-
sija (EK) paskelbė pagrindinius so-
cialinių lengvatų suteikimo migran-
tams ES šalyse principus. Sprendžiant
klausimą dėl suteikimo migrantams
teisės į socialines pašalpas Europos Są-
jungos šalyse, lemia mą reikšmę turės
nuolatinė gyvena moji vieta. Be to, gali
būti atsižvelgta ir į šeimos padėtį, bu-
vimo šalyje trukmę, kandidato visuo-
meninę veiklą ir kitus veiksnius. Tei-

sė į pašalpas priklausys ir nuo pre-
tendento sėkmės darbo paieškose. Pa-
sak Europos užimtumo ir sociali nių
reikalų komisaro Laszlo Andor, atvy-
kėliui pakanka šešių mėnesių laiko-
tarpio, per kurį jis gali įvertinti gali-
mybes susirasti darbą. Ypač karšti
ginčai dėl teisės į socialines lengvatas
principų vyksta Didžiojoje Britanijoje
ir Vokietijoje. 

Kairas (Bernardinai.lt) – Sausio 14
d. Egipte prasidėjo dvi dienas truk-
siantis referendumas dėl naujos Kons-
titucijos projekto, kuris buvo pareng-
tas po 2013-ųjų liepą įvykusio demok-
ratiškai išrinkto Prezidento Moham-
med Mursi nušalinimo. Šis balsavimas
parodys, ką Egipto visuomenė galvoja
apie kariškių įvykdytą perversmą: di-
delis aktyvumas bei tvirtas „taip”
įtvirtintų naująjį režimą bei leistų ge-
nerolui Abdel Fattah al Sisi kandida-

tuoti į Prezidentus šių metų rinki-
muose. Balsavimo punktuose saugumu
visoje šalyje rūpinsis apie 160,000 ka-
rių ir 200,000 policininkų. Didelės sau-
gumo pajėgos reikalingos dėl ne vieną
mėnesį Egipte besitęsiančio smurto,
dėl kurio, kaip teigia valdžia, kalti is-
lamistų kovotojai. Teroristine lai koma
Musulmonų brolija ragino boikotuoti
referendumą. Naujosios Konstituci-
jos projekte draudžiamos religiniu pa-
grindu įsteigtos politinės partijos.

Lenkų vadovas Lietuvoje Valdemaras Tomaševskis.                                            ELTA nuotr.
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VERSLO N AUJIENOS

Valiutų santykis (2014 m. sausio 15 d.)

1 USD (JAV doleris) – 2,53 LTL
1 EUR (euras) – 3,45 LTL
1 AUD (Australijos doleris) – 2,28 LTL
1 CAD (Kanados doleris) – 2,32 LTL
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 4,14 LTL
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,09 LTL

Aptartas Miami ir Klaipėdos 
uostų bendradarbiavimas

Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis JAV valstybės depar-
tamento kvietimu sausio 13–14 dienomis lankėsi Miami uoste, su kurio
vadovais diskutavo apie dvišalio bendradarbiavimo su Klaipėdos jūrų

uostu plėtros perspektyvas. Miami uosto vadovai patvirtino suinteresuotumą
užmegzti glaudesnį bendradarbiavimą, kokį Klaipėdos uostas jau keletą metų
įgyvendina su kitais JAV rytinės pakrantės uostais Norfolk bei Philadelphia. 

Anot Miami uosto vadovo Juan M. Kuryla, Miami laivybos centras jau šiuo
metu atveria vartus į Lotynų Ameriką bei Karibų jūrą, o 2015 m. atidarius Pa-
namos kanalą, jo pasaulinė reikšmė išaugs dar labiau, tad jau šiuo metu uos-
tas ieško naujų partnerių ne tik Azijoje, bet ir Europoje. Susitikime konsta-
tuota, jog ryšius su Europa itin pagyvintų ES ir JAV išsamaus ir visapusiško
laisvosios prekybos susitarimo pasirašymas.

Kad sparčiai besivystantis Šiaurės ir Baltijos regionas bei neužšąlantis
Klaipėdos uostas yra įdomus tiek Miami uostui, tiek kruizinių laivų bendro-
vėms, ambasadoriui patvirtino ir didžiausios uosto kruizinių laivų kompani-
jos „Carnival” viceprezidentas Gioria Israel.

Vizito metu Ž. Pavilionis taip pat susitiko su didžiausių Floridos valstijos
universitetų ir tyrimų bei technologijų parkų, Miami prekybos rūmų vadovais
ir verslininkais.

Ambasadorių Miami šiltai priėmė ir du milijonus narių turinčios emig-
rantų iš Kubos bendruomenės vadovai, padėkoję Lietuvai už ilgametę paramą
Kubos laisvei. 

BNS 

Aplinkosaugininkams padės
dirbti palydovai

Lietuvos aplinkos ministerija
imasi veiksmingų ir modernių prie-
monių siekdama užtikrinti efektyvią
gyvosios gamtos apsaugą. Jau greitai
visuose aplinkos apsaugos inspekto-
rių automobiliuose bus įrengtos
GPS/GSM sistemos. Dispečeriai galės
į įvykio vietą nukreipti arčiausiai
esančius pareigūnus. Aplinkos apsau-
gos agentūrai pavesta iki vasario 16 d.
pasirūpinti, kad visuose regionų ap-
linkos apsaugos departamentų turi-
muose automobiliuose būtų sumon-
tuoti GPS/GSM imtuvai. Įdiegti įren-
giniai leis užtikrinti veiksmingą tar-
nybinių automobilių naudojimą. 

„Volkswagen” plečia 
veiklą Š. Amerikoje

Vokietijos automobilių susivieni-
jimas „Volkswagen” išleis 7 mlrd. do-
lerių verslo plėtrai Šiaurės Amerikoje
penkeriems metams. Per šį laikotarpį
kompanija taip pat padidins pardavi-
mus regione. Jis siekia kasmet par-

duoti mažiausiai milijoną „Volkswa-
gen” ir „Audi” automobilių Jungtinė -
se Valstijose.  2013 m. lapkritį automo -
bilių gamintoja paskelbė apie 2014–
2018 m. planus. Tuomet kompanija ke-
tino išleisti 84,2 mlrd. dolerių verslo
plėtrai Šiaurės Amerikoje. „Volkswa-
gen” gamina to paties ženklo mode-
lius, taip pat „Audi”, „Skoda”, „Seat”,
„Lamborghini”, „Bentley”, „Bugatti”
ženklų automobilius. Kompanija taip
pat gamina krovininius automobilius
„Scania”. 

„Deutsche Bank” tapo 
turtingiausiu Europos banku  

Vokietijos bankas „Deutsche
Bank” aplenkė Prancūzijos banką
„BNP Paribas” ir tapo didžiausiu Eu-
ropos banku pagal turto apimtis.
„Deutsche Bank” aktyvų apimtys 2011
metais išaugo 14 proc., iki 2,16 trln.
eurų, bankas pirmą kartą per penke-
rius metus pirmauja didžiausių Eu-
ropos bankų sąraše. HSBC bankas at-
sidūrė antroje vietoje, o „BNP Pari-
bas” užėmė trečią vietą.  

Parengta pagal internetinę žinia    s klaidą

Detroite prasidėjo automobilių paroda

Latvija žada paramą Lietuvai dėl euro

Latvijos premjero darbą baigiantis Valdis Dombrovskis žada paramą Lie-
tuvai siekiant įsivesti eurą. Politikas teigė, kad šiemet į euro zoną įsto-
jusi Latvija pasidalys patirtimi su Lietuva, kuri bendrą Europos Sąjun-

gos valiutą tikisi įsivesti kitąmet. V. Dombrovskio nuomone, Latvija turi ge-
riausią ekspertų komandą, kuri gali padėti A. Butkevičiui laikytis pažado įsi-
vesti eurą kitais metais. Lietuvos ministras pirmininkas A. Butkevičius pa-
reiškė, kad jeigu Lietuva kitąmet neįsives euro, jis atsistatydins. Lietuvai dėl
per didelės infliacijos nepavyko įsivesti euro 2007 m. pradžioje. Nuo 2011 m. pra-
džios prie euro zonos prisijungė Estija, o nuo šių metų – Latvija. 

BNS 

Atidaryta automobilių paroda Detroite. ELTA nuotr.

IBM atstovybė Vilniuje. Wikipedia nuotr.

IBM prisidės prie duomenų centro kūrimo

Sausio 13 d. Detroito mieste prasidėjo kasmet vykstanti tarptautinė auto-
mobilių paroda, kurios metu būna ne mažiau kaip 50 pasaulinių prista-
tymų. Detroito tarptautinė automobilių paroda rengiama nuo 1907 m., o

tarptautinės parodos statusas jai suteiktas 1988 m. 
Tiesą sakant, daugelis analitikų abejojo, ar „variklių mieste” dėl JAV au-

tomobilių sostinės bankroto bus įmanoma surengti tradicinę parodą – miesto
skola šiuo metu siekia 18,5 mlrd. dolerių. 

„Mes atlikome didžiulį darbą, kad pavyktų šįmet surengti šią parodą. Pa-
saulinės automobilių gamintojos pareiškė pasirengusios pristatyti Detroite
apie 50 premjerų, kurios dar niekur nebuvo rodomos. Mes savo ruožtu ketiname
patvirtinti savo, kaip pirmaujančios pasaulinės automobilių parodos, aukštą
padėtį”, – sakė Detroito automobilių parodos pirmininkas Bob Shuman. 

Į parodą šįmet atvyko 5,000 įvairių pasaulinės žiniasklaidos priemonių at-
stovų – beveik 10 proc. daugiau nei ankstesniais metais. Pasak organizatorių,
automobilių parodoje laukiama premjerų iš tokių pasaulinių gamintojų kaip
„Acura”, „Audi”, BMW, „Cadillac”, „Chevrolet”, „Chrysler”, „Ford”, „Honda”,
„Hyundai”, „Mercedes-Benz”, „Nissan”, „Porsche”, „Subaru”, „Toyota”,
„Volkswagen”, „Volvo”. Detroito paroda vyks iki sausio 26 d. 

ELTA

UAB „AmberCore DC” su JAV kompanija IBM pasirašė sutartį netoli
Vilniaus statyti duomenų centrą. IBM projektuos ir aprūpins įranga. Ka-
dangi tai didžiausias toks projektas regione, naujajame centre bus ap-

tarnaujami klientai iš viso pasaulio. „Lietuvos mastu šis centras bus didelis,
bet mes nesiorientuojame į Lietuvą. Veikiau bandome pagyvinti viso Rytų ir
Vidurio Europos regiono duomenų centrų rinką. Kol kas mūsų regione rimto
trečio patikimumo lygio duomenų centro, kuris domintų didelius užsienio
klientus, nėra. Artimiausi – Londone ir Frankfurte, tačiau yra poreikis tokius
centrus turėti arčiau besivystančių rinkų”, – pabrėžia Gintautas Mežetis, UAB
„SatGate” pardavimo direktorius, globojantis „AmberCore DC” projektą. 

Anot G. Mežečio, centras duris atvers jau turėdamas kelis klientus, tačiau
kol kas jų neįvardija. „AmberCore DC” duomenų centras bus didžiausias šalyje
– beveik tokio paties dydžio, kaip Lietuvoje dabar veikiantys duomenų centrai
kartu sudėjus. Trečio patikimumo lygio (angl. Tier III), o aukščiausias yra IV
lygis, reikalavimus atitinkančiame komplekse stovės 600 5kW galios serverių
spintų. Planuojama, kad jis pradės veikti antrąjį 2015 m. ketvirtį. Projekto
vertė siekia apie 60 mln. JAV dol. (151,6 mln. Lt). „AmberCore DC” yra antrinė
„Arcus Novus” įmonė, kurią valdo Vidmantas Tomkus, Lietuvos kosmoso aso-
ciacijos direktorius.

vz.lt
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SPORTAS

LKL žvaigždžių rungtynės – Klaipėdoje

Šią savaitę buvo paskelbta, jog „Lietuvos krepšinio lygos” (LKL) vi sų
žvaigždžių diena vyks Klaipėdoje kovo 2-ąją. Pirmą kartą nuo 1998 me tų
visų žvaigždžių rungtynėse žais „Rytų” ir „Vakarų” rinktinės.

Klaipėdos „Švyturio” arenoje vyk siančioje šventėje „Rytų” koman dą su-
darys Vilniaus „Lietuvos ryto”, Pasvalio „Pieno Žvaigždžių”, Kėdai nių „Ne-
vėžio”, Utenos „Juventus” ir Panevėžio „Lietkabelio” klubų iš rink tieji krep-
šininkai. „Vakarų” rink tinę sudarys Kauno „Žalgiris”, Prienų „TonyBet”,
Klaipėdos „Neptū no”, „Šiaulių”, Alytaus „Dzūkijos” ir „LSU-Atleto” krepši-
ninkai. Balsavi mas prasidės šią savaitę.

Žvaigždžių dieną taip pat vyks geriausio tritaškio ir geriausio dėjimo į
krepšį varžybos.

„Aukso kamuolys” atiteko 
Cristiano Ronaldo

Prie dailiojo čiuožimo ištakų

Pirmadienį paaiškėjo, kam ati ten ka geriausio metų futbolininko apdova-
nojimas – FIFA „Ballon d’Or” („Aukso kamuolys”). Šiemet pirmą kartą
nuo 2008-ųjų metų nugalėtuoju netapo argentinietis Lionel Messi.

Naujuoju „Aukso kamuolio” sa vi ninku tapo Madrido „Real” klubo puolė-
jas Cristiano Ronaldo. Pernai portugalas su įžymiuoju klubu su žaidė 55 rung-
tynes ir įmušė 55 įvar čius. Su Portugalijos rinktine per devynerias rungtynes
jis pelnė 10 įvar čių. C. Ronaldo geriausiu pasau lio futbolininku tapo antrąjį
kartą. 2008-aisiais jis juo tapo, kai dar žaidė Manchesterio „United” komandoje.

Antras rinkimuose liko pastaruo sius keturis kartus iš eilės šį ap dovano-
jimą laimėjęs L. Messi. Tre čias – prancūzas Franck Ribery.

Geriausia futbolininkė išrinkta – vokietė Nadine Angerer, o geriausiais tre-
neriais – buvęs Miuncheno „Bayern” vadovas Jupp Heynckes ir dabartinė Vo-
kietijos moterų rinkti nės trenerė Silvia Neid. Metų vienuoliktuke – Manuel Ne-
uer, Philipp Lahm, Sergio Ramos, Thiago Silva, Daniel Alves, Andres Iniesta,
Xavi, F. Ribery, C. Ronaldo, Zlatan Ibrahimo vic ir L. Messi.

Ričardas Berankis
„Australian Open” toli nenukeliavo

Šią savaitę prasidėjo pirmasis šių metų teniso „didžiojo kirčio” turnyras.
Australijoje vykstančiame turnyre dalyvavo ir lietuvis Ričardas Beran-
kis. Laimėjęs atranką dėl gali mybės žaisti pagrindinėse varybose, R. Be-

rankis neatsilaikė prieš varžovą jau pirmajame etape.
R. Berankis „Australian Open” varžybose dalyvavo ketvirtą kartą, o at-

ranką praėjo trečią. Tiek 2011-aisiais, tiek 2013-aisiais jis nužygiavo iki varžybų
trečiojo etapo, pralaimėda mas tik stipriausiems planetos teni sininkams David
Ferrer ir Andy Mur ray.

Šiemet atrankos varžybose R. Berankis pirmiausiai įveikė italą Gianluca
Naso. Kova prieš vyresnį ir aukštesnį varžovą truko neilgai ir mūsiškis šventė
pergalę 6–2, 6–3. Toliau jo laukė brazilas Andre Ghem. Pastarasis taip pat ne-
pajėgė ilgai priešintis ir R. Berankis, laimėjęs 6–4, 6–3, atsidūrė ant pagrindi-
nių varžybų slenksčio. Lemiamajame kva lifikaciniame susitikime R. Be rankis
nugalėjo slovėną Andrej Martin 6–3, 6–1.

Pirmajame pagrindinių varžybų etape R. Berankis susitiko su ukrai niečiu
Aleksandru Dolgopolovu. Aukš čiau lentelėje esantis varžovas prieš kelis me-
tus buvo nukeliavęs iki „Australian Open” varžybų ketvirtfinalio. Šią savaitę,
matyt, išryškėjo R. Berankio patirties stoka. Jis pralai mėjo 5–7, 5–7, 2–6.

R. Berankis ATP lentelėje užima 128-ąją vietą, o jį įveikęs A. Dolgo po lovas
– 56-ąją. Laurynas Grigelis užima 257-ąją vietą, Lukas Mugevi čius – 964-ąją, Ju-
lius Tverijonas – 1226-ąją, Benas Majauskas – 1513-ąją. Lentelės viršūnėje vis
dar yra ispa nas Rafael Nadal. Antras – Novak Djo kovic, trečias – D. Ferrer, ket-
virtas – A. Murray, penktas – Juan Martin Del Potro, šeštas – Roger Federer.

Venesuelos klubas Čikagoje, pasveikino „Draugo” administraciją
ir redakciją su šventėmis ir  paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū, kad mus
remiate.

Vytas Rašytinis, gyvenantis Oak Lawn, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Labai Jums ačiū už
paramą.

Ką tik Bostone pasibaigė šių
metų JAV dailiojo čiuožimo
čempionatas, didele dalimi

nusprendęs, kas iš Jungtinių Vals-
tijų čiuožėjų dalyvaus Olimpinėse
žaidynėse Sočyje. Tačiau nedaug
kas turbūt žino, jog šiemet sueina
100 metų nuo pirmo čiuožimo čem-
pionato surengimo šiame krašte.
Jis vyko New Haven, Connecticut,
ir buvo surengtas siekiant popu-
liarinti dailųjį čiuožimą Jungti-
nėse Valstijose.

Įdomu, kad pirmieji nugalėto-
jai JAV čempionate buvo kanadie-
čiai Norman M. Scott ir Jeanne
Chevalier – prieš laimėdami auksą
vyrų ir poriniame čiuožime, jie
tais metais jau buvo tapę Kanados
čempionais. Vyrų ir porų sidabrą
bei auksą moterų čiuožime tuomet
iškovojo Bostono čiuožimo klubui pri-
klausę Nathaniel Niles ir Theresa
Weld Blanchard. Theresa JAV čempione tapo šešis kartus, tačiau niekada
nedalyvavo pasaulio čempionatuose. Tiesa, ji tris kartus dalyvavo Olim-
pinėse žaidynėse, 1920 metais laimėdama bronzą, 4-tą vietą 1924-ais ir 10-
tą – 1928-ais. Poroje su Niles, ji užėmė atitinkamai 4-tą, 6-tą ir 9-tą vietas.
Weld Blanchard ir Niles pora net išbandė save šokiuose ant ledo – ir pen-
kis kartus buvo JAV čempionai šioje rungtyje. 

,,Draugo” info

Theresa Weld Blanchard 
ir  Nathaniel Niles.

Parengė: Paul Triukas
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Kelionė nuo stipriai atsilikusio
Lietuvos kaimo prie laisvos fer-
merystės Ame rikoje neišven-

giamai vedė per antracito šachtas,
plieno liejyklas ir skerdyklas. Tačiau
fiziokratizmo jausmas ir lietuviškosios
tapatybės pašaukimas su didele pa-
garba krypo į žemės ūkį. Keliomis de-
šimtimis skaičiuojami (K. Račkauskas
net pateikia tikslų skaičių – 54) sėk-
mingi Amerikos lietuvių fermeriai
buvo it koks simboliškai svarbi mūsų
imigrantų grupelė, stiprinanti įsišak-
nijimo įspūdį ir diasporos stabilumo
viltis. Be užuolankų pabrėžiama:

nėra abejonės, kad paskutiniais
laikais nuolatos keliamas bal-
sas apie lietuvių ūki-
ninkų koloniza-
vimą turės savo
geras pasekmes, ir
mūsų žmonės pra-
dės grįžti prie žemės,
nuo kurios pabėgo,
apleisdami tėvynę.
Toje linkmėje turėtų pa-
sidar buoti mūsų laik-
raščiai ir organizacijos.
174

Lietuvių imigrantai bu -
vo tie desperacijos nešami
varguoliai, kurie ėmėsi bet ko-
kio darbo ir už tokius atlygini-
mus, kurie priklausė pačiai že-
miausiai katego rijai. Neturėdami
jokių santaupų ir mažaraštiš-
kumu išsiskiriantys iš visų Vidu rio
Rytų Europos išeivių (vos trečioji at-
vykėlių dalis buvo elementariai raš-
tingi), nemokėdami jokios kitos kal-
bos, išskyrus gimtąją, jie beveik be jo-
kių dvejonių ir pasirinkimo galimybių
svarstymo judėjo link atsveriančių
Pensilvanijos šach tų. Tai buvo trum-
piausias kelias prie darbų, kuriems jie
tiko. Kita vertus, tokio gymio ir kultū-
rinių savybių imigrantų grupės turėjo
vienintelį kelią patogiau įsi kurti: jis
reiškė susispietimą vienoje vietoje,
grupinį veikimą, savitarpio pagalbos
tinklo organizavimą. Tad mažosios
Pensilvanijos lietuvos paskutiniaisiais
XIX a. dešimtmečiai dygo gana spar-
čiai.

Ankstyvieji Pensilvanijos kalna-
kasybos rajonų kolonistai lietuviai
pirmieji ėmėsi savo praeities pasako-
jimų kūrimo. Čia daugiau mažiau nu-
sistovėjo pirmų jų kolonijų vaizdiniai
ir pirmųjų naujakurių buitinė atmin-
tis. Pirmasis kolonijos pavadinimo nu-
sipelnęs lietuvių mainerių miestelis
buvo Danvilis. Sakoma, kad čia jau
apie 1872 m. buvo susitelkusi kelių
šimtų lietuvių kolonija. Tačiau
nieko labai stabilaus nebuvo ir
šioje žemėje. Kasyklos atsidary-
davo ir užsidarydavo, o lietuviai
kartu su darbais judėjo nuo vie-
nos šachtos prie kitos. Tačiau vė-
liau svar biausiomis vietomis tapo
Šamokinas ir Šenandoa, arba
kaip tik pradedantys prie anglų
kalbos pratinti savo liežuvius lie-
tuviai sakydavo Šamukai ir Še-
nandopilė, arba Šenandorius. Pa-
starajam miesteliui teko simboli-
nis amerikietiškos Lietuvos sos-
tinės titulas.

Be didelio lietuvių kalnaka-
sių susitelkimo (lietuvių vaiz-
duotėje sostinės turi būti pir-
miausiai pranašesnės skaičiumi),
šiam miesteliui teko pirmųjų orga-
nizuotų lietuvių veiksmų vietos
vaidmuo. Socialinio diasporos ka-
pitalo – laisvanoriškųjų asocia-
cijų, klubų, draugijų ir neforma-
lių susivienijimų visumos – au-
gimas buvo itin svarbi savybė.
Jei imigrantų skaičius didelis,

bet
jie visi iš-

siskaidę ir neorga-
ni zuoti, tai socialinis ka-

pitalas, o kartu ir vaidmuo dias-
porinės tautos gyvenime yra nežymus.
Jei kartais bendroji imigrantų masė
yra ir nelabai didelė, bet jie susitelkę ir
organizuoti, tai socialinio kapitalo di-
dis ir reikšmė tampa svarbiausiuoju
fakto riumi. XIX a. pabaigoje Šenando-
rius, konkuruodamas su Šamukais, pa-
mažu darėsi tokiu lietuvybės centru,
kuris diktavo diasporos bendruomeni-
nes madas.

Kasdienėje tikrovėje viskas vyko
be sociologijos terminų. Svetimųjų ap-
suptyje atsidurianti jaunų, sunkaus
darbo nualintų juodadarbių bendruo-
menė pirmiau siai buvo įrėminta gat-
vės gyvenimo. Gal kinematografiškas
Niujorko gaujų vaiz dinys mažuose ir
izoliuotuose kalnų miesteliuose ir ne-
labai tinka, tačiau mažes nio formato
panašumus galime atpažinti. Bent jau
pirmoji kraštotyrinė Pitstono miestelio
lietuvių istorija prasideda nuo tokių
kriminalinių santykių parašymo:

... dar ir šiandien seneliai su aša-
romis prisimena pirmųjų metų išeivi-
jos dienas, kuomet airiai skaldydavo
akmenimis jų galvas, arba su panieka

stumdydavo vie-
nas nuo kito, iki paga-
liau vargšas lietuvis nuvirs-
davo kur gatvėje, o airiukai turė davo
daug juoko. Policija tokiuose atsitiki-
muose dažniausiai užsimerkdavo (...)

Vietiniai gyventojai, ypatingai ai-
riai, į ateivius žiūrėdavo kaip į kokius
lauki nius žmones. Ne tik airių vaikai,
bet ir suaugusieji gatvėse svaidydavo į
ateivius akmenis. 175

Skurdo kultūros agresija ir paže-
mintųjų polinkis žeminti kitus – ži-
noma sa vybė. Anglų žeminami airiai,
jau kelis dešimtmečius plūdę į juodų
darbų vietas, pamažu jau darėsi ir po-
licininkais ir savo traumas, pažemini-
mus kompensavo agresyviai elgda-
miesi su lenkais ir lietuviais. Imig ran -
tų skurdo kultūra buvo labai toli nuo
malonios tolerancijos ir gerų manierų.
Tokioje aplinkoje kietas vyrukas buvo
vienintelė pagarbą gatvėje galinti išsi-
kovoti būtybė. O keli tokie vyrukai – tai
jau ir neformalaus susivienijimo pra-
džia. Žinoma, buvo ir kitokių iššūkio
formų, kurios privertė lietuvius gana
greitai kurti savo visuomenę – su sior-
ganizavusius žmones ir jų solidarius
tinklus. Amerikoje net antracito dul-
kių ir pajuodusių varguolių mieste-
liuose užteko ir giluminių motyvų, ir

susipratimo bei laisvės, kad tai rutu-
liotųsi labai greitai. Štai spalvingas
siužetas iš Pitstono lietuvių istorijos.

Tūlas S. Ramanauskas kažkur 8
dešimtmečio vidury atidarė aludę. At-
eidavo būrys airių, arba airišių, kaip
juos lietuviai be didesnės meilės va-
dindavo. Gerda vo, prisigerdavo ir tada
savo pranašumą demonstruodami iš-
eidavo nesusimokėję. Tai buvo savo-
tiška ankstyvojo ir laukinio reketo
forma. O nutikdavo ir dar blo giau. Ne-
mėgstantys airių anglai dar ilgai pa-
šiepdavo juos, kad airių nacionalinis
bruožas yra sunkiai dirbti, dar sun-

kiau gerti smuklėse ir muštis gatvėje.
Galiau siai lietuvis smuklinin-

kas ryžosi pats sau ap-
saugą organizuoti – Ame-

rikoje nie kas valdžiai į
gerklę nežiūrėjo ir nieko, jo-

kių dovanų iš jos nelaukė.
Silpnuosius ir šventoriuje ujo.

Taigi, surinko Ramanauskas
dvylika smarkesnių bernų, rado

jiems gerų vėzdų ir laukia sau ai-
rišių ateinant. Atėjo, daug neišgėrė,

o lietuviai juos taip priplumpino, kad
visos apylinkės šnekėjo. Daugiau ai-
riai už dyką alaus nebeateidavo, o lie-
tuviai pradėjo savo pagarbos išsikovo-
jimo žygį. Prisiminimai ir tyrinėjimai
rodo, kad senieji anglosaksų kilmės
amerikiečiai jankiai tuo pat metu
buvo visai kitokio būdo žmonės (...)
visada mandagūs, kultūringi ir naujų
ateivių neužgauliojo.176

Tačiau juodadarbių kasdienybė
diktavo savo taisykles. Drąsą ir galią
jie mo kėjo gerbti. Viską, kas su šiais
simboliškai svarbiais bruožais siejosi,
galima buvo skirti diasporos kolekty-
vinės savigarbos jausmų budinimo la-
bui. Štai kodėl lietu viams (lygiai kaip
ir kitoms pažemintųjų diasporoms) jų
bendruomenės atstovų pergalės jėgos
lauke, jėgos sporto rungtyse – kaip ir
oficialiose, taip ir įsipliesku siose nak-
ties prietemoje – buvo stiprus kom-
pensacijos vaistas. Kai Antanas Kan d-
rotas, 1883 m. gimęs jiezniškis, 1901 m.
išlipęs iš laivo Amerikoje, ėmė demons -
truoti begalinę jėgą – jis tapo tikra lie-
tuvių garsenybe. Važinėdamas po
Ame riką rengdavo anų laikų reginių
ištroškusios minios aistras kėlusius
pasirodymus (pavyzdžiui, pakeldavo
publikos akyse keliolika merginų), jis
stiprino lietuvius. Vėliau tapęs profe-
sionaliu sportininku ir JAV atletų
klubo steigėju, prisidėjo prie ameri-
kiečių sunkiosios atletikos istorijos.
Lietuvių diasporos ir pačios Lietuvos
vidinę stiprybę palaikė ir tokie fe no-
 menalūs sporto laimėjimai, kuriuos
pelnė Juozas Žukauskas, bokso pasau-

lyje išgarsėjęs kaip Jack Shar-
key, 1932 m. tapęs pasaulio abso-
liutaus svorio bokso čempionu.
Italų diasporos akyse lietuviai
ūgte lėjo, kai karjeros pradžioje
Sharkis ringe sudorojo milžiną
Primo Carnera. Ir tas autorite-
tas jau nebegalėjo smukti net ir
tuomet, kai Carnera atsikeršijo
Sharkiui 1933 m. vasarą nokau-
tuodamas jį 6 raude ir paveržda-
mas čempiono titulą.

Tačiau lietuviai nei Rytų pa-
krantėje, nei Čikagoje nepaisant
apsistumdymų su airiais, neiš-
garsėjo nusikalstamomis gaujo-
mis. Pavienių smulkių nusikal-
timų būta gal net daugiau negu
kitose imigrantų bendruome-
nėse. 

174.  Račkauskas-Vairas, Karolis. Amerika, p.
148.

175.  Cit. iš Michelsonas, Stasius. Lietuvių išei vija
Amerikoje, p. 12.

176. Ten pat, p. 13.Sunkaus svorio boksininko, būsimo pasaulio čempiono Jack Sharkey (Juozo Žukausko) pagerbimas
Čikagoje 1927 m. rugsėjo 21 d.
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Tauragės Lietuvių klubas Čikagoje pasveikino „Draugo” administ-
raciją ir redakciją su šventėmis ir atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią paramą.

Čikagos Lietuvių pensininkų klubas Čikagoje pasveikino „Draugo”
administraciją ir redakciją su šventėmis bei atsiuntė 100 dol. laikraščio para-
mai.  Nuoširdžiai  dėkojame už paramą bei linkėjimus ilgai gyvuoti. 

Noriu surasti giminaičius, gyve-
nančius JAV. 

Mikalina Valinskaitė, Karolio (vyro
pavardė Uleckas), gim. apie 1886 m.
Mokolų km. Mari jampolės m. Į JAV at-
vyko 1910 m. rugpjūčio 10 d.

Emilija Valinskaitė, Karolio,  gim.
apie 1888 m. Mokolų km. Ma rijampo-
lės m. Į JAV atvyko 1910 m. rugpjūčio
10 d. Ištekėjo JAV už Juo zapo Benda-
ravičiaus. 

Ieško Raimondas Burneika, 
gyv. Marijampolėje

V. Šlekio 2a, el. paštas:
rbgjon@gmail.com, 
tel.+37056610102

nuotrauoje – M. ir E. Valinskaičių tė-
vai.

; ; ;

Šiandien lankiau si Jūsų svetai-
nėje. Man kilo mintis, gal su jūsų pa-
galba pavyktų rasti savo tetą (mamos
seserį) ar jos šeimą. Mano mama ilgė-
josi savo sesers visą gyvenimą, ieškojo
jos tarybiniais me tais per Raudonąjį
kryžių, bet nesėkmingai. 

Mano teta (mamos sesuo) – Ona
Šlikaitė, gimė 1924 m. Klėtkininkų kai -
me, Pajevonio valsčiuje, Vilkaviš kio ap-
skrityje. Ji išvyko iš Lietuvos prasidėjus
Antrajam pasauliniam karui su ūkinin -
kais vokiečiais, pas kuriuos tarnavo.
Ne patvirtintomis žiniomis, ji iš Vokie-
tijos emigravo į Ameriką ar Kanadą.
Tiksliai nežinau ūkininkų pavar dės, bet
giminėje bu vo minimos Brand to, Jun -
go, Drosma no pavardės.

Veda Martinaitienė,
Birštonas

P. S. Ką nors žinantys apie Onos
Šlikaitės likimą rašykite: 

vedama@gmail.com 
arba 

redakcija@draugas.org

Reikšmingas apdovanojimas
DALILĖ POLIKAITIENĖ

Dr. Gintaras Dūda yra universi-
tetų, teikiančių mokslų kandi-
datų laipsnius (master’s uni-

versity), pasi žy mėjęs 2013 metų pro-
fesorius.

2013 metų lapkričio mėnesį Tarp-
tautiniame prekybos centre, Was-
hington, D.C., dr. G. Dūdai buvo įteik-
tas apdovanojimas, kurį skiria Car-
negie Foundation ir Council for Ad-
vancement and Support of  Educa tion
(CASE).  Dr. Dūda buvo vienas iš 350
profesorių kandidatų.

JAV metų profesoriaus apdo va no-
jimo programa kasmet pagerbia ke-
turis pasižymėjusius dėstytojus, ku-
rie dėsto aukštesnėse mokyklose  –
tech nikumuose ir universitetuose, tei-
kiančiuose bakalauro, mokslo kandi-
dato ir daktaro laipsnius. 

Dr. G. Dūda nuo 2003 metų dėsto
fiziką Creighton Jėzuitų universitete
Omaha, Nebraska. Per tą laikotarpį
yra atlikęs daug tyrinėjimų fizikos
sri tyje. Ypač daug dėmesio skiria stu-
 dijuojant erdvės „juodąją masę”, kuri
yra ta paslaptingoji, nešviečianti ma-
 terija, apimanti beveik visą visa tos
ma  sę.

Profesorius per semestrą skaito
tik vieną įžanginę paskaitą. Likusi
ku rso dalis yra dėstoma, priskiriant
studentus prie atskirų konsultacijų
su profesoriumi, ir tyrinėjant mažose
grupėse. Profesorius paverčia tradi-
 ci nį universiteto fizikos kursą į meto -
dą, kurį galima apibūdinti vieno stu-
dento žodžiais: „išmok pats, spręsda-
 mas užduotį”.

Dr. Bridget Keegan, Creighton

48 metų emigrantas iš Lietuvos Arūnas Samoška po
konflikto su žmona ir bendradarbiu sukėlė gaisrą uošvei
priklausančiame name, kuriame su šeima gyveno šešerius
metus. Namas 8904 South 55th Court Oak Lawn, IL su-
pleškėjo praktiškai iki pamatų – po gaisro liko tik dvi sie-
nos. Nukentėjo ir du kaimyniniai namai. 

Arūnas Samoška – keturių sūnų tėvas, ilgųjų nuotolių
sunkvežimio vairuotojas. Dėl įsiplieskusio konflikto tarp
jo, jo žmonos ir bendradarbio policija buvo iškviesta šeš-
tadienio, sausio 11-ąją – apie 2 val. nakties. Gaisras kilo po
trijų valandų. Šeimai ir bendradarbiui palikus namą, Sa-
moška rado sutryptą vestuvinę nuotrauką. Pagautas įtū-
žio, jis atsinešė benzino ir juo apipylė sofą ir lovą.  Po to

nuvyko iki kolonėlės (ties 87-ta gatve ir Central Ave.), ten
nusipirko degalų už maždaug 40 dol. Grįžęs papilstė ben-
zino kitose namo vietose. Gaisras kilo dėl užsiplieskusių
benzino dujų – Samoška tuo metu buvo nuėjęs į garažą at-
sinešti daugiau degalų. Jis paskambino savo draugui ir
žmonai, pranešdamas jiems, kas atsitiko, taip pat paliko ži-
nutę ,,Facebook’e”. 

Tą patį rytą Samoška buvo sulaikytas, pirmadienį
stojo prieš teismą. Šiuo metu jis yra Cook County kalė-
jime. Kitas jo pasirodymas teisme numatytas vasario 3 d.
Jeigu jis būtų pripažintas kaltu visais punktais, jam gre-
sia 65 metai kalėjimo.

,,Draugo” info

IEŠKO
GIMINIŲ

University „Arts and Sciences” ka-te-
dros dekanė, sveikindama garbės sve-
čią dr. G. Dūdą, pasakė: „...Dr. Dū da
savo bendravimu su studentais įgy-
 vendina katalikišką jėzuitų pedago-
giką, yra atsidėjęs savo studentams ir
stengiasi iš jų išgauti aukščiausio
laipsnio pasitikėjimą, išvystyti jiems
Dievo suteiktus talentus...”.

CASE ir Carnegie Foundation
1981 metais įsteigta apdovanojimų
programa pagerbia labiausiai pasi žy  -
mėjusius JAV baklauro laipsnio sie-
 kiančių studentų profesorius, kurie
yra  ne tik puikūs dėstytojai, bet kar -
tu yra įtakingi savo studentų gyveni-
muo se ir profesijose.

Dr. Gintaras (gimęs 1975 m. lie pos
23 d.), kartu su seserimi Audra ir bro-
liu Arūnu, užaugo arti Los An geles,
Woodlands Hills, California, Daivos

(Čingaitės) ir Vytenio Dūdų šei  moje.
Seneliai, a. a. Agota ir Bro nius Dūdos,
Aldona ir a. a. Jonas Čin gos buvo veik-
lūs Los Angeles visuo me nininkai ir
lietuviškų organizacijų rėmėjai. Gin-
taras baigė Villanova universitetą Phi-
ladelphijoje, Pen n syl  va nijoje, savo
studijas apvainikavo UCLA magistro,
o vėliau daktaro laipsniu.  Broliai ir
sesuo eilę metų lan kė Los Angeles Šv.
Kazimiero šeštadieninę mokyklą (joje
dėstytoja dirbo a. a. močiutė Agutė
Dū dienė), dalyvavo „Spindulio” an-
samblyje ir dainomis bei skambinimu
fortepijonu pri sidėdavo prie meno
programų.  

Dr. Gintaras Dūda su žmona Ma ry
ir vaikučiais Jonu (7) ir Leo (3) gy ve -
na Omahoje, NE. 

Sveikiname dr. Gintarą Dūda ir
linkime geriausios sėkmės ateityje!

Dr. Gintaras Dūda. Creighton University nuotr.

Gaisras Oak Lawne – konflikto išdava
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DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠiRDieS iR KRAUjAGYSliŲ liGOSChiRURGAi

ViDAUS liGOS 

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

�  Moteris ieško vyresnių žmonių prie žiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis ir anglų kalba,
geros rekomendacijos. Tel. 773-329-9918

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Turi rekomendacijas ir prak-
tikos. Gali pakeisti nuo penktadienio 2 val.
p. p. iki sekmadienio vakaro. Tel. 708-691-
2948.

�  Medikė ieško pagyvenusių žmonių prie-
 žiūros darbo su gyvenimu. Legalūs doku-
men tai, rekomendacijos. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 773-709-5990.

�  Moteris ieško (perka) žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis, rekomendaci-
jos, nevairuoja. Tel. 773-797-8990.

�  Reikalinga smuiko mokytoja.
Tel. 708-527-2144

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

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti sa-
vaitgaliais. Tel. 773-707-7902.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su grįžimu namo. Gali pakeisti savaitgaliais.
Tel. 708-691-6996

�  Moteris ieško senelių priežiūros darbo
su gyvenimu. Patirtis, rekomendacijos, vai-
ruoja. Tel. 773-449-0929.

�  Moteris gali pastoviai pakeisti savait-
galiais arba dirbti 5 dienas su gyvenimu. 
Tel. 773-344-1326.

�  Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo lietuvių ar rusų šeimose. Geros
rekomendacijos.  Tel. 630-863-1168.

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

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

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

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Dalia R. Jakas, gyvenanti Blue Bell, PA, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Kazys Ripskis, gyvenantis Phoenix, AZ, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Rimas Zinas, gyvenantis Bethlehem, PA, kartu su metine „Draugo”
prenumerata atsiuntė 50 dol. Labai ačiū už paramą.

Maksiminas Karaška, gyvenantis Fredericksburg, VA, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio lei-
dybos išlaidoms sumažinti. Labai ačiū už dosnią paramą.

Aldona O. Dulskis, gyvenanti Cocoa Beach, FL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Valda M. Paškus, gyvenanti Hickory Hills, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame
už paramą.

Vytenis T. Grybauskas, gyvenantis Orland Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū už para-
mą.

Jonas Variakojis, gyvenantis Burr Ridge, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame nuoširdžiai dėkingi už
paramą.

Donna W. Laukys, gyvenanti Fort Salonga, NY, kartu su metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Iškyla Adirondack parke 

Tiesa, sėdėti prie lau žo mums trukdė
įkyrios mu sės. Jų buvo labai daug ir jos
labai skaudžiai įgeldavo. Atsikratyti jų
buvo neįmano ma, todėl savo vakaro-
jimą ežero pakrantėje baigėme gana
anksti.

Ketvirtadienis
Ketvirtadienį mes norėjome visą

dieną pailsėti. Ilgiau pamiegoję, pus-
ryčiams paruo šėme kiaušinienę. Pus-
 ryčiaudami gra žiame smėlėtame pa-
plūdimyje tarėmės, ką veiksime šią die-
ną. Nutarėme sukurti laužą, išsikepti
pyragą, gal net kanojomis nuplaukti
iki miestelio pavalgyti vakare tikro
maisto! Pradėjome krauti laužą, bet
stai  ga dangus baisiai pa tamsėjo – ki-
toje ežero pusėje dundėjo griaustinis.
Susirūpinę dėl vakaro ir kito ry to pla-
nų, nutarėme dar prieš lietų per kelti
mūsų stovyklėlę į kitą vietą – arčiau
miestelio. Naujoje vie toje mū sų laimė
pasikeitė – radom skanių mė lynių ir

oras pragiedrėjo! Brolis Remigijus
sakė, kad nuplauksime į miestelį val-
gyti mėsainių – tai tikras, kaloringas
maistas! Mūsų kanojos niekada ne-
plaukė greičiau nei tada, kai plaukėme
į miestelį vakarieniauti.

Penktadienis
Antrą valandą nakties praūžė di-

džiulė audra. Mus pabudino smarki
perkūnija, ir mes manėme, kad vėjas
mūsų kuprines ir palapines nuneš
kartu su mumis. Tą naktį miegojome
neilgai. Ryte išgėrėme skanios kavos.
Sutvarkėme stovyklavietę ir sudėjo me
palapines. Jau buvome pripra tę prie
irklavimo, tai plaukėme lengvai. Kai
baigėme savo kelionę, nu spren dė me,
kad  visiems svarbu (pirmą sykį per de-
šimt dienų) nusiprausti. Antras mū sų
poreikis bu vo aiškus: pietūs McDo-
nalds. Pake liui į namus sustojome ap-
lankyti įdomų Adirondack muziejų. Po
tikrai smagios ir įspūdingos savaitės,
pilni įspūdžių bei patenkinti žygiu
grįžome namo.

Atkelta iš 6 psl.

iškylos dalyviai.
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Tinkamai valgydamas, galiu išgyti!

MOKSLAS IR SVEIKATA

Profesorius T. Colin Campbell rugsėjo 28 d. Vil-
niuje pabrėžė, kad mi tybai nėra skiriama pa-
kankamai dėmesio ne tik visuomenėje, bet ir

tarp medikų bei sveikatos profe sio nalų. Dažnai va-
dovaujamasi korporacijų užsakytais, tendencin-
gais, moksliškai nepagrįstais ar ydingais reduk-
cionistiniais tyrimų rezulta tais.  Neretai moksli-
ninkų atlikti fundamentalūs tyrimai mitybos srityje
nepelnytai ignoruojami ar pateikiami tendencingai.
Maistas yra kur kas galingesnis sveikatą lemiantis
veiks nys, negu genetika, aplinkos tarša, vaistai ir
visa tai, ką siūlo šiuolaiki nė medicina. „Tinkamai
pasirinktas maistas gali pagydyti jus greičiau ir
veiksmingiau negu patys brangiausi vaistai ar
dauguma chirurginių in ter vencijų, bet to, maistas
neturi jo kio nepageidaujamo šalutinio povei kio”, –
teigia mokslininkas naujausioje savo knygoje „Vi-
suma” (Whole). T. C. Campbell užaugo gyvulinin-
kystės ūkyje ir valgė daug gyvulinės kil mės pro-
duktų, todėl savo karjeros pradžioje taip pat skati-
no gyvulinio maisto vartojimą. „Dabar esu moksli -
ninkas ir galiu pasakyti tik tai, ką mes išsiaiškinome
savo tyrimų metu. O išsiaiškinome labai daug dra-
ma tiškų dalykų, ir būtų neetiška jais ne pasidalinti.
Kai mes ištiriame žmo nes, kurie pradeda maitintis
neapdo rotu augaliniu maistu, konstatuojame, kad
širdies ligos išnyko. Ar tai nepakankami įrodymai,
kad ši mityba veikia? Jeigu žmonės serga diabe tu,
turi antsvorį, pakeitę mitybą jie atsikrato ir šių ne-
galavimų. Jei ma ni mi netikite, patys išbandykite. Tai
ir yra mano pagrindinis tikslas – kad žmonės patys
pamatytų pokyčius. Aš nesiimsiu pamokslauti, tie-
siog pasidalinu, kokių rezultatų man pavyko pasi-
ekti”, – tikino Lietuvoje viešėjęs mokslininkas.

Prof. T. C. Campbell buvo vienas iš vadovau-
jančių mokslininkų, dvi de šimtojo amžiaus aštun-
tajame ir devintajame dešimtmečiuose vy ku siuose
bendruosiuose Kinijos profilaktinės medicinos aka-
demijos, Oxfor do ir Cornell universitetų tyri muose
apie mitybą ir ligas. 1983 me tais pradėtas tyrimas sie-
kė ištirti ryšį tarp maisto ir vėžio, širdies bei me-
džiagų apykaitos ligų. Šis tyrimas „The New York
Times” buvo pavadintas „didžiuoju epidemiologijos
pri zu”.

Subalansuota mityba – geriausias vaistas nuo
ligų. Ideali žmogaus mityba yra neapdorotas ar ma-
žai apdorotas augalinės kilmės maistas, o gyvūninės
kilmės baltymai – tai tiesiausias kelias į ligas. „To-
kią išva dą aš priėjau remdamasis savo paties at-
liktais fundamentaliais moksliniais tyrimais, tokiais
kaip ‘Kinijos studija’ (The China Study)”, – sakė
mokslininkas. 

Prof. T. C. Campbell – buvo suža vėtas apsilan-
kymu Lietuvoje, žinia sklaidos ir visuomenės dė-
mesiu bei šalyje vykdomomis iniciatyvomis svei ka-
tos prevencijos srityje. „Tai didelis laimėjimas,
kad 2013-ieji ne vyriausybinių organizacijų inicia-
tyva LR Seimo buvo paskelbti Svei katingumo me-
tais”, – sakė profesorius. Jis žavisi mokslininkų, me-
dikų, politikų, savivaldybių tarnautojų su sidomėji-
mu mitybos tema. Moksli nin ką ypač sudomino ga-
limybė bendradarbiauti su Lietuvos sveikatos moks-

lų ir Klaipėdos universitetais, organizuojant stu-
dentų mokymą bei mokslinius darbus mitybos sri-
tyje. 

Jam pritaria ir Lietuvos vegetarų draugijos pre-
zidentė Ksavera Vaištarienė, sakydama, kad gyvu-
li nės kilmės baltymai yra kaip klijai, kurie sulipi-
na ne tik kraują, bet ir limfą. Moteris aiškiai įvar-
dina, kad XXI a. žmonių išsigelbėjimas – auga linis
maistas. „Netinkamas maistas mus tiesiog nužudys”,
– sako ilgame tė vegetarė. Ji džiaugiasi, kad teko jau
antrą kartą dalyvauti Ann Wig more gyvo maisto
konferencijoje.  

Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentas Dai-
nius Kepenis taip pat tiki, kad konferencija, kurią
surengė Ann Wigmore fondas, neabejotinai yra
nau jas žingsnis link sveikesnės Lietuvos. „Manau,
kad šis renginys atsakė į daug klausimų, kurie vis
dažniau kyla, kai kalbame apie sveiko maisto prin-
cipus. Konferencija taip pat gerai pasitarnaus toli-
mesniam natūralios medicinos propagavimui mūsų
šalyje”, – dėstė mintis Kepenis.

„Didelis šio renginio indėlis į sklandesnį vi-
suomeninių organizacijų ir valstybinio sveikatos
sektoriaus bendradarbiavimą. Profesionalių lekto-
rių paskaitos, išleisti leidiniai (T. C. Campbell „Vi-
suma”), gausi informacija žiniasklaidoje ir objek-
tyvus ren ginio nušvietimas – taip pat ženklas, kad
sveikos gyvensenos judėjimas Lietuvoje įgyja vis di-
desnį pagreitį ir populiarumą”, – sako nenuilstan-
tis sveikuolis. 

Susidomėjimas antrąja Ann Wig more gyvo
maisto konferencija tikrai buvo didelis. Vieni atėjo
ieškoti rakto į sveikesnį gyvenimą, kiti – informa-
cijos apie gydančią mitybą, treti – pagilinti ir pra-
plėsti žinias. 

Štai, kad ir Fitneso Europos ir Pa saulio čem-
pioną Liną Kričalą nu stebino renginio masišku-
mas.  Anot jo, smagu išgirsti, kad Marva Oga nian ir
kiti pranešėjai pastebėjo, kad nei vienoje šalyje ne-
matė tiek daug susidomėjusių žmonių sveika mityba.
Dar pridėjo, kad holistinės sveikatinimo idėjos la-
bai tinka Lie tuvai dėl jos sąlyginio mažumo. Tai ga-
lėtų apimti visą Lietuvą. Iš profesoriaus T. C. Camp-
bell pranešimo buvo įdo mu sužinoti, kad buvęs Pre-
zidentas Bill Clinton naudoja jo pasiūlytą mitybą ir
pasisako prieš gyvūninės kilmės maisto vartojimą
ir kon kre čiai pieną, pieno produktus, mėsą. 

Snieguolės ir Leonido Ladins kų šeima kon-
ferencijoje lankėsi jau ant rą kartą ir tvirtina, kad
daugiausia važiuoja dėl vidinio pasiryžimo gy venti
sveikiau. „Pernai važiavom, tam, kad pasisemtume
įrodymų, kad pasirinkom teisingą kelią. Tikrai
taip labai padėjo, sužinojom daug visko, nors jau ne-
mažai apie žalią mitybą žinojom ir anksčiau, daug
skaitėm ir domėjomės. Šiemet taip pat važiavom dėl

motyvacijos, bet sužinojom ir  naujų dalykų”, – kal-
bėjo Snieguolė.

Žurnalistės Justinos Mikaitės  nuo mone, šių
metų konferencija buvo stipresnė. „Visų pirma to-
dėl, kad bu vo pakviesti tokie žmonės kaip ame rikie-
čių biochemikas T. C. Campbell, kuris, dažnai kri-
tikuojamoms alternatyvioms mitybos teorijoms,
sutei kė mokslinį svorį. Šis žmogus yra daugiau
negu 300 tiriamųjų straips nių autorius. Džiugu,
kad abi jo knygos „Natūralus būdas išvengti ligų”
(The China Study) ir „Visuma” (Whole) išleistos Lie-
tuvoje”. 

Kasmetine Ann Wigmore gyvo maisto konferen-
cija, kurioje dalyvavo pasaulinio garso mokslininkai:
prof. T. C Campbell (JAV), Marva Oganian (Rusija), Vik-
toras Kulvins kas (JAV) ir praktikai Loreta Vainius
(JAV), Cherie Soria (JAV), Lietuvos ir tarptautinei vi-
suomenei siekiama pateikti naujausią, moksliniais ty-
rimais pagrįstą informaciją apie mitybos įtaką svei-
katai ir galimybę gydyti maistu. Renginys skirtas at-
kreipti už visuomenės sveikatą atsakingų val džios ins-
titucijų dėmesį į galimybę keisti visuotinę sveikos mi-
tybos sampratą, norint gerinti žmonių sveikatą ir gar-
sinti lietuvaitės Onos Vara pic kaitės (Ann Wigmore)
vardą Lie tu voje bei Europoje.

AWF direktorius Paulius Jaru še  vi čius džiau-
gėsi pasiektais rezulta tais: „Fondo darbas duoda ap-
čiuo piamų rezultatų. Šiemet pakvietėme prof. T. Co-
lin Campbell iš JAV. Susidomėjimas šio mokslinin-
ko veikla visame pasaulyje di džiulis. Jo knygos iš-
verstos į daugelį pasaulio kalbų. Lietuvių kalba lei-
dykla „Luceo” išleido antrąją T. C. Campbell knygą
„Visuma”. Profeso rius nagrinėja mitybos įtaką
sveika tai jau per 40 metų. Lietuvoje jis ne tik skai-
tė pranešimus tūkstantinei konferencijos auditori-
jai, bet ir susitiko su Sveikatos ministru V. P. And-
 riukaičiu bei Lietuvos Respublikos Seimo sveikatos
reikalų komiteto pirmininke D. Mikutienė, visuome -
nės veikėjais, mokslininkais ir specialistais, atsa-
kingais už visuomenės sveikatą bei mitybą. Ypač
džiugina, kad sąmoningos suderintos mitybos tema
susidomėjo ir Lietuvos svei katos mokslų universi-
teto, Klaipėdos universiteto ir Lietuvos švietimo uni-
versiteto mokslininkai.

Gydanti mityba – kas tai?  Naujas XXI am-
žiaus atradimas, užmiršta senųjų kultūrų pa-
tirtis ar tiesiog mada? Šia tema, 2013 rugsėjo
27–28 dienomis, Vilniuje, Ann Wigmore gy vo
maisto konferencijos metu, diskutavo žymiausi
pasaulio mokslininkai, ekspertai ir praktikai.
Konferenciją organizavo privati nevyriausy-
binė organizacija „Ann Wigmore fondas”
(AWF), bendradarbiaudama su „Li ving Ann
Fund” (JAV), Cornell Uni versity (JAV), Vilniaus
miesto savivaldybe, Vilniaus visuomenės svei-
ka tos biuru, Sveikos gyvensenos ir na tūralios
medicinos rūmais, Lietuvos sveikuolių sąjunga
ir kitomis organizacijomis.

Parengė Petras Vainius
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Brangiems tėveliams

A † A JUOZUI ir A † A BIRUTEI 
BRIEDŽIAMS

iškeliavus pas Viešpatį, jų vaikams RIMAI, AUKSEI,
MINDAUGUI, BIRUTEI bei jų šeimoms ir artimie-
 siems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Donatas ir Indrė Tijūnėliai su šeima
Laima Žliobienė su šeima

...Šnarės vėjelis liūdną raudą medžiuose ir šviesios nakties
žvaigždės neleis sudrumsti ramybę tau...

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2014 m. sausio 11
d. su šiuo pasauliu atsiskyrė

A † A
JAUNUTIS PUODŽIŪNAS

Baleto artistas, choreografas, mo kytojas gimė Kybartuose
1925 m. balandžio 28 d. Baleto meną studijavo Lietuvoje, Vokie ti -
joje ir Amerikoje. Dėstė University of  Illinois – Čikagoje.

Atsisveikinimas vyks šeštadienį, sausio 18 d. Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke nuo 11:30 val. r.
iki 12:30 val. p.  p. Šv. Mišios už velionį bus aukojamos 12:30 val.
p. p.

Laidotuvės privačios Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mi šio -

se bei pasimelsti už Jaunučio sielą.

Liūdinti duktė Virginija 
su šeima

A † A
VALDUI GELAŽIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną RAUDĄ,
dukrą LILIJĄ ir žentą ALBERTĄ KERELIUS su
šeima bei visus gimines ir artimuosius.

Jaunimo centro taryba ir valdyba

A † A
ONA BAGDONIENĖ

DUNDULAITĖ

Mirė 2014 m. sausio 9 d. 1:55 val. popiet.
Gyveno Chicago, IL, Marquette Park.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: duktė Marija Thiel; sūnus Saulius su žmona

Aušra; anūkai Kristina Lowenstein su vyru Carlos, Justin Thiel
su žmona Lorena ir Gina Bagdonaitė; proanūkai Penelope ir
Isaac Lowenstein, kiti giminės Lietuvoje.

A. a. Ona buvo žmona a. a. Kazimiero.
Velionė bus pašarvota šeštadienį, sausio 18 d. nuo 9 val. r. iki

10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 11 val.
ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Ona bus palai-
dota Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

TIRŠTI KOKTEILIAI

RYTUI

Žaliasis kokteilis (2 porcijos)

Reikės: saujos špinatų lapelių, 6
salotų lapų, 1 saliero stiebo, 1 kriau šės,
1 banano, Laimo sulčių, 1,5 stikli nės
vandens.

Visas sudėtines dalis nuplaukite,
supjaustykite ir sutrinkite trintuvu iki
vienalytės masės. Kokteilis pa ruoš-
 tas!

Žaliasis kokteilis yra idealus ry tui,
galintis pažadinti ir be kavos. Gė rimai
su žalumynais pa deda apsivaly ti ir at-
sinaujinti ląste lėms, kelia he moglobiną
ir aprūpina organizmą bū tinais mi-
neralais ir vita minais. Tegu jū sų ne-
gąsdina „žo li nė” šio kokteilio sudėtis:
netgi su try nus 40 proc. ža lu mynų ir 60
proc. vai sių, jausis pastarųjų skonis.
Vie nintelė svarbi są lyga – naudoti tik
su nokusius bananus, kurie turi malo-
 naus saldumo.

Migdolinis kokteilis (1 porcija)

Reikės: saujos  nekepintų migdo-
 lų, 1 stiklinės vandens, 3 datulių be kau-
 liukų (arba šaukštelio medaus), ½ arb.
šaukštelio cinamono, 5–8 švie žių mė tų
lapelių.

Iš vakaro migdolus užmerkite van  -
denyje. Ryte juos nuplaukite ir įpy lę
stiklinę vandens gerai sutrinki te trin-
tuvu. Gautą pieną perkoškite, supilkite
atgal į trintuvo indą ir dar kartą per-
trinkite su datulėmis, cinamonu ir
mėtų lapeliais, kol masė taps vienaly-
tė.

Kokteilį galima atšaldyti įdėjus į
šaldiklį ar pridėjus ledukų, arba gerti
iš karto, papuošus cinamono lazdele ar
skiltele kokoso.

Šie kur kas sotesni pusryčiai  tu-
 rėtų patikti tiems, kas yra įpratę ry tais
valgyti jogurtą. Kokteiliai su rie šutų
pienu suteikia sotumo, tačiau nuo pat
ryto neapsunkina skrandžio, o kalcis,
magnis, fosforas, vitaminas E ir cinkas,
kurių turi migdolai, yra pasisavinami
geriau, nes riešutai bū na išmirkyti.
Kartu su datulėmis toks kokteilis yra
idealus užkandis prieš intensyvią tre-
niruotę ar įtemptą die ną.

Riešutų pienas gali tapti pagrin du
bet kokiam maistingam kokteiliui. Jį
galima ruošti iš stiklinės vandens ir
bet kokių nekepintų riešutų ar sėklų:
lazdyno riešutų, sezamų, ag uonų, sau-
lėgrąžų, moliūgo sėklų. Prieš trinant
riešutus ar sėklas rei kia kelias valan-
das pamirkyti, o su trynus – perkošti
per marlę ar sietelį.

DIENAI

Kokteilis su avokadu (2 porcijos)

Reikės: 1 avokado, 1 apelsino, 1 ba-
 nano, pusės citrinos sulčių, saujos pet-
ražolių lapelių, 1 stiklinės vandens.

Nulupkite bananą, apelsiną, su-
pjaustykite vaisius kubeliais ir su dė-
 ki te juos į trintuvo indą kartu su avo-
 kado minkštimu, petražolių la pe liais ir
citrinos sultimis. Įpilkite stiklinę van-
dens ir viską sutrinkite. Kai tik masė
taps vienalytė, tirštas, sotus ir skanus
kokteilis bus paruoštas.

Iš avokado gausite nemažai nau-
dingų augalinių riebalų ir galėsite
mė gautis kremine kokteilio sudėtimi.

Dar didesnis šio gėrimo privalu mas –
suteikti energijos neapsunkinant
skrandžio. Vėliau nepabijokite išmė-
ginti ir kitokius sudėtinių dalių deri-
nius: apelsiną galima pakeisti man-
darinais ar kiviais, o petražolių lape-
lius – špinatais.

Saulėtasis kokteilis (2 porcijos)

Reikės: 3 morkų, 2 žalių obuolių,
gabaliuko imbiero šaknies (2–3 cm), 2
ba  nanų, 1 apelsino, saujos šviežių mė -
 tų lapelių.

Iš morkų, obuolių ir imbiero pir-
miausia išspauskite sultis, o tada su dė-
kite į jas pjaustytus bananus, apel-
 sinus bei mėtų lapelius ir viską su trin-
kite.

Nors savo skoniu šis kokteilis pri  -
mena desertą, nepulkite jo gerti iš
karto po pusryčių. Organizmas jums
padėkos, jeigu šį vitaminų užtaisą
gaus praėjus 3 val. po paskutinio val-
gio.

Ir pagaliau pamilkite imbierą: jis
ne tik suteikia kokteiliui malonaus aš-
trumo, bet ir neleidžia apsnūsti vi-
 dury dienos bei gerina virškinimą.
Ba naną ir apelsiną drąsiai galite pa-
 keisti prinokusio mango minkštimu.

VAKARUI

Gaspačas su braškėmis (2 porcijos)

Reikės: 3 stambių saldžių pomi-
dorų, 1 nedidelės saldžiosios  rau do no-
sios paprikos, 5 braškių (gali būti šal-
 dytos), 1 vidutinio dydžio agurko, 1/3
stiklinės džiovintų pomidorų, ½ citrinos
sulčių, 2 skiltelių česnako, ½ šaukš-
 telio raudonosios paprikos miltelių,
žiupsnelis Kajeno pipirų, ½ šaukš telio
druskos, baziliko lapelių pa puošimui.

Visas daržoves nuplaukite, nu lup-
kite agurką. Šiek tiek pasmulkinę su-
dėkite daržoves į trintuvo indą, nepa-
miršdami džiovintų pomidorų, citrinos
sulčių ir prieskonių. Su trin kite pro-
duktus iki vienalytės kremi nės sriu-
bos. Supilstykite ją į lėkštes, papuoš-
kite baziliko lapeliais.

Jeigu vakare nesportavote, va ka-
rienei geriau rinktis daržoves. Toks
gaspačas – puiki alternatyva tra dici-
nėms salotoms. Be įdomaus skonio ir
lengvo paruošimo, tokia sriu ba turi dar
vieną pliusą: po jos jums tikrai nesi-
norės deserto.

Bananinis kokteilis (1 porcija)

Reikės: 1 šaldyto banano, 15 švie-
 žių migdolų (prieš tai kelias valandas
pamirkytų vandenyje), 1 stiklinės van-
dens, ½ šaukštelio cinamono, žiups-
 nelio druskos.

Iš pradžių trintuvo inde sutrin kite
banano gabaliukus, užpylę juos stik-
line vandens. Tuomet suberkite ci na-
moną, druską ir migdolus. Dar kartą
viską gerai sutrinkite ir koktei lis bus
paruoštas.

Šis paprastas, greitas, sotus ir be-
 veik desertinis variantas itin tinka
tiems atvejams, kai atsiduriate virtu-
vėje pavargę ir išalkę. Kokteilis, ga-
minamas iš šaldyto banano, savo sko-
niu primena pienišką kokteilį, bet yra
pasisavinamas kur kas geriau. Jei no-
rite suteikti kokteiliui gaivumo, pri-
dėkite mėtų arba špinatų la pelių.

Parengta pagal internetinę žiniasklaidą

Nuo ko pradėti keisti savo mitybos įpročius? Pabandykite įvesti į savo valgia-
raštį tirštą kokteilį – pusryčiams, pietums ar vakarienei. Tiršti kokteiliai pir-
miausia naudingi tuo, kad yra lengvai virškinami ir iš karto suteikia energijos,
aprūpina organizmą ląsteliena ir vitaminais, o odą priverčia švytėti.



� Sausio 19-tą dieną vyks Baltimorės
Lietuvių Namų metinis narių susirinkimas.
Bus renkama Direktorių tary ba. Kviečiame
visus narius dalyvauti. Daugiau informa-
cijos tel. 410-685-5787.

� Sekmadienį, sausio 26 d. Pasaulio lie-
tuvių centro Lemonte posėdžių kamba-
ryje rengiamas organizacijos ,,Vaiko vartai
į mokslą” narių susirinkimas. Pradžia – 9
val. r. Kviečiami organizacijos nariai ir as-
menys, susidomėję  aktyviau įsijungti į
organizacijos veiklą. Informacija: vvm
@child gate.org

� Sekmadienį, vasario 9 d. Pasaulio lie-
tuvių centro Lemonte didžiojoje salėje ren-
giamas kasmetinis organizacijos ,,Vaiko
vartai į mokslą” narių veiklos ataskaitinis

pranešimas visuomenei. Bus pasidalinta
organizacijų projektų bei finansinės para-
mos žiniomis. Įspūdžius papasakos jau-
nuoliai, vasarą savanoriškai dirbę organi-
zacijos remiamuose centruose Lietuvoje.
Pradžia – 12:30 val. p. p. Čikagos ir apy-
linkės lietuvių visuomenė kviečiami daly-
vauti. Informacija: vvm@childgate.org

� Pagrindinis Lietuvos Nepriklausomybės
paskelbimo minėjimas Čikagoje įvyks sek-
madienį, vasario 16 d. Padėkos šv. Mišios
bus aukojamos Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo bažnyčioje, Marquette Parke,  11
val. ryto. Po to – Vasario 16-tosios minė-
jimas parapijos salėje. Visus maloniai kvie-
čia Amerikos Lietuvių Taryba ir ją suda-
rančios organizacijos.
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PAS MUS 
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo” )

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

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

ThE LAW
OffICE Of
AnDRIUS
SPOKAS

Jaunimo centro taryba atsiprašo už pa-
darytą klaidą, pareiškus užuojautą duk-
rai Lilijai Gelažis-Kerelis ir šeimai, kad
mirė motina Rauda Gelažis. Mirė a. a. tė-
velis Valdas Gelažis.

LR ambasadoje Washingtone lankėse Houstono ,,Rockets” žaidėjas Donatas Motie -
jūnas, kuris bendravo su ambasados darbuotojais bei jų šeimos nariais

www.draugas.org

Vilia Dėdinas, gyvenanti Elmhurst, IL, paaukojo „Draugo”
leidybos išlaidoms sumažinti 200 dol. Nuoširdžiai Jums
dėkojame už dosnią paramą.

Lietuvių skautų organizacija atsiuntė dosnią 300 dol. au -
ką laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti. Nuoširdus ačiū
už bendradarbiavimą ir už dosnią pramą.

Peter Kaufmann, gyvenantis Annandale,  VA, atsiuntė 500
dol. „Draugo” leidybos išlaidoms sumažinti. Džiaugiamės,
kad skaitote ir dosniai remiate mūsų laikraštį. Tik dosnių
skai  tytojų dėka laikraštis dar ilgai gyvuos. 

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

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

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

DRAUGAS NEWS
Naujas mėnesinis laikraštis

angliškai skaitantiems

Prenumeruokite sau, savo vaikams, 
draugams, vaikaičiams! 

Vardas, pavardė _______________________________________________

Adresas _____________________________________________________

Miestas, Valstija Zip ____________________________________________________

El. paštas ____________________________________________________________

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

TIK

$35
pirmiems
metams

Sausio 13-ąją paminėjo ir Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai, prisijungę prie akcijos ,,Neužmirštuolė”.


