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Tėvynė, pasitikėdama mumis, neprivalo apsivilti. – Vaižgantas
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ŠIAME NUMERYJE:

Kitoje tilto pusėje – 4 psl.

Atmintyje dar gyvas to 
šokolado skonis... – 12 psl. 

Vasario 12 d., trečiadienį, Užsienio
reikalų ministerijoje (URM) ati-
daryta kolekcininkų Vytauto Šai-

kaus ir Rolando Česūno diplomatinių do-
kumentų originalų ir jų kopijų paroda. 

Joje eksponuojami pasai su vizomis,
kurias yra išdavę žinomi Lietuvos Res-
publikos ir užsienio šalių diplomatai,
tarp jų ir Japonijos konsulas Kaune
Chiunė Sugihara.

Pasak parodą atidariusio Lietuvos
užsienio reikalų ministro Lino Linkevi-
čiaus, ši unikali paroda leidžia betarpiš-
kai prisiliesti prie Lietuvos diplomatijos istorijos. 

,,Diplomatija – neatsiejama Lietuvos valstybin-
gumo dalis. Šiandienos renginiu, kuris skirtas ir Va-
sario 16-osios šventei, simboliškai pradedame renginių
ir projektų ciklą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo,
taip pat modernios Lietuvos diplomatijos 100-mečiui”,
– sakė Lietuvos diplomatijos vadovas. 

Renginyje dalyvavęs Prezidentas Valdas Adamkus

pažymėjo, kad svarbiausi yra tie diplomatinės tarny-
bos darbai, kurie stiprina valstybingumą, didina Lie-
tuvos autoritetą ir kuria gerovę šalies žmonėms, o ši
paroda – taip pat gražus to pavyzdys.

Paroda Užsienio reikalų ministerijoje bus ekspo-
nuojama iki š. m. vasario 27 d. 

URM info ir nuotr.

Prisilietimas prie Lietuvos diplomatijos istorijos

Žėri žėri laukai, židiny žaižaruoja žarijos,

Švyti sielos šviesa, meilė sklinda iš tavo akių.

Kol Vakarė žvaigždė su kitom meiliai dangų dalijas,

Dalinuos su tavim buvimu – paprastu ir jaukiu.

Tu man visas dangus su bekraščiais žvaigždynų miražais,

Tu – gelmė patyrimų, platybė spalvotų jausmų.

Nors prie židinio regis pasaulis toks vaikiškai mažas,

Bet juk aš su tavim per bekraštes platybes plaukiu.

Laima Petronienė

Žėri žėri

Autorė gyvena Vilniuje, augina tris vaikus, moko jogos ir rašo poeziją. Savarankiškai yra išleidusi jau penkis
poezijos rinkinukus. Skaito savo eiles įvairiuose renginiuose ir koncertuose.

Augustinas Savickas. Meilė

Su šv. Valentino diena!
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kai ne partija kelia kandidatą, o tik paremia jį, tai par-
tija neturi teisės skirti finansinės paramos. Kaip ga-
liu spręsti iš Zenono Vaigausko (VRK pirmininkas
– Alfa.lt) viešų pasisakymų, jis dar dorai nežino, kaip
čia elgtis. Jeigu būtų kitaip, tada svarstytume. <...>
Aišku, tokios galimybės nebūtų didelės”, – teigė kon-
servatorius.

Politinių partijų ir politinių kampanijų finan-
savimo kontrolės skyriaus vedėja Lina Petronienė
naujienų portalui Alfa.lt teigė, kad šiuo metu yra pa-
tvirtinta nauja kandidatų finansavimo tvarka, tačiau
kol kas galutinės pozicijos VRK dar nėra suformu-
lavusi.

„Čia yra tam tikras niuansas, nes anksčiau
įstatymas skambėjo, kad partijos gali aukoti kandi-
datų, kandidatų sąrašų ir referendumų iniciatorių
politinėms kampanijoms, dabar atsirado žodis ‘iš-
keltų’. Kadangi tai visiškai nauja, tai VRK dar dis-
kutuos šiuo klausimu”, – sakė VRK darbuotoja.

Praėjusį kartą surinko
pusę milijono

Siekdama prezidento posto 2009-aisiais D. Gry-
bauskaitė sugebėjo surinkti daugiau nei 500 tūkst. Lt.
Tąsyk 200 Lt. D. Grybauskaitei skyrė diplomatė Lo-
reta Zakarevičienė.

Alfa.lt primena, kad pastaroji pagarsėjo tuo, kad
aukštuose valdžios sluoksniuose galimai svarstyta
šiai ambasadorei Lenkijoje pavesti vadovauti kitai
diplomatinei atstovybei taip nesilaikant nusistovė-
jusios praktikos, kai diplomatai prieš siuntimą į kitą
valstybę grįžta padirbėti Lietuvoje. Kalbama, kad taip
galėjo atsitikti dėl L. Zakarevičienės artimumo kon-
servatoriams ir D. Grybauskaitei.

Tiesa, pagal tuomet galiojusią tvarką preziden-
to rinkimų kampanijai galėjo aukoti ir juridiniai as-
menys. Šiuo metu lėšos prezidento rinkimų kam-
panijai gali būti renkamos tik fizinių asmenų bei po-
litinių partijų. Sau gali paaukoti ir patys kandidatai,
tačiau auka gali siekti tik 20 vidutinių mėnesio dar-
bo užmokesčių, arba 44 640 litų.

Vienas fizinis asmuo per rinkimų kampaniją
kiekvienam kandidatui gali paaukoti ne daugiau nei
22 320 litų, o bendra vieno žmogaus paaukota suma
visiems kandidatams negali viršyti 10 proc. praėju-
sių metų pajamų. Politinių partijų parama neribo-
jama, tačiau ją netiesiogiai apibrėžia biudžeto ski-
riamos dotacijos.

Prezidento rinkimai vyks gegužės 11 d. Jei pri-
reiktų antrojo turo, jis būtų rengiamas kartu su Eu-
ropos Parlamento rinkimais gegužės 25-ąją.

Alfa.lt

Lietuvos lenkų rinkimų akcijai vasario 12 d. pa-
skelbus, kad partijos pretendentu į kandidatus pre-
zidento rinkimuose keliamas Valdemaras Toma-
ševskis, o dieną prieš apie ketinimus siekti prezi-
dento posto pareiškus Nepriklausomybės Akto sig-
natarui Romualdui Paulauskui, pretendentų į kan-
didatus prezidento rinkimuose skaičius išaugs iki
12. Lietuvos prezidento posto jau ketina siekti da-
bartinė šalies vadovė Dalia Grybauskaitė, euro-
parlamentaras Zigmantas Balčytis, Seimo nariai Li-
nas Balsys ir Artūras Paulauskas, Vilniaus meras Ar-
tūras Zuokas. Tarp pretendentų į kandidatus yra
ir Alfredas Aliukevičius, Kristina Brazauskienė, An-
tanas Mickevičius, Bronis Ropė, Jurijus Subotinas.
Remiami kandidatai nevienodai. Romualdas Ba-
kutis aiškinosi, kurie iš jų sulaukia daugiausiai pa-
laikymo.

Vienas po kito registruodamiesi prezidento rin-
kimų kampanijoje pretendentai į kandidatus
ėmė sulaukti rėmėjų piniginės paramos. Kol

kas dosniausiai savo favoritą parėmė Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjunga, 7 tūkst. Lt paskyrusi Bro-
niui Ropei. Gausiai savo kandidatą parėmė ir kita ža-
lioji politinė jėga – Lietuvos žaliųjų partija 5 tūkst.
Lt paaukojo Linui Balsiui. Nenurodomi fiziniai as-
menys L. Balsio rinkimų kampanijai padovanojo dar
155 Lt.

Darbo partijos į prezidento rinkimus siunčiamas
Artūras Paulauskas iš įvairių asmenų kol kas gavo
500 Lt, o socialdemokratas Zigmantas Balčytis ir Vil-
niaus meras Artūras Zuokas rėmėjų dosnumo dar ne-
sulaukė.

Kol kas rėmėjų aukų nesulaukė ir marginalai Alf-
redas Aliukevičius, Arūnas Mickevičius, Kristina
Brazauskienė bei jedinstvininkas Jurijus Subotinas.

Grybauskaitės konservatoriai 
ir liberalai nerems

Tuo metu Vyriausiosios rinkimų komisijos
(VRK) interneto svetainėje nurodoma, kad antros iš
eilės prezidento kadencijos siekianti šalies vadovė Da-
lia Grybauskaitė savo kampanijai šiuo metu surin-
ko 4750 Lt paramos, tiesa, didžioji dalis šių pinigų nu-
rodomi kaip nepriimti, o kitų lėšų statusas – neaiš-
kus.

Politinę paramą D. Grybauskaitei prezidento rin-
kimų kampanijoje anksčiau išsakė Tėvynės sąjunga-
Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) ir Libe-
ralų sąjūdis.

Liberalų vadovas Eligijus Masiulis Alfa.lt teigė,
kad partinių pinigų D. Grybauskaitei skirti nepla-
nuojama, tačiau atskiri nariai tai galės daryti.

„Kaip partija to neplanuojame daryti, tačiau <...>
kiekvienas partijos narys savarankiškai pats apsi-
spręs, ar aukoti, ar neaukoti”, – sakė politikas.

Kita vertus, E. Masiulis taip pat teigė, kad par-
tijos nariai vis dėlto yra kviečiami prisidėti re-
miant D. Grybauskaitę bent mažosiomis aukomis, sie-
kiančiomis iki 40 Lt.

Tuo tarpu konservatorius Jurgis Razma sakė,
kad TS-LKD lėšų D. Grybauskaitei galėtų skirti, ta-
čiau kol kas tvyrantis teisinis neaiškumas to pada-
ryti neleidžia.

„Kiek preliminariai turėjome informacijos, tai,

PROGRAMOS – MOKYKLŲ REIKALAS

Rasos Juozapaitytės-Kapeniak laišką (,,Drau-
gas”, vasario 8 d.) redakcija nusiuntė LR švietimo ir
mokslo ministerijai, prašydama paaiškinti, kas ir
kokiais pagrindais vadovaujantis sudarinėja litera-
tūros sąrašus lituanistinių mokyklų mokiniams už-
sienyje. Sulaukėme štai tokio atsakymo. 

Perskaičiusi Jūsų atsiųstą laišką galiu tik pa-
sakyti, kad Švietimo ir mokslo ministerija neregla-
mentuoja užsienio lietuviškų mokyklų ugdymo tu-
rinio. Mokyklos pačios susidaro ugdymo progra-
mas.

Rūtos Šepetys ,,Tarp pilkų debesų” yra įtraukta
į Lietuvos mokiniams skirtą lietuvių kalbos ir lite-
ratūros pagrindinio ugdymo atnaujinamą programą
ne kaip privalomas, o  rekomenduojamas kūrinys.
Mokytojai apsisprendžia patys, ar analizuoti su mo-
kiniais per pamokas. Grinkevičiūtės ,,Lietuviai prie
Laptevų jūros”, Sruogos ,,Dievų miškas” yra priva-
lomų kūrinių sąraše.

Į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo prog-
ramą įtraukiami tie šiuolaikinės literatūros kūri-
niai, kurie yra nominuoti nacionaliniu lygmeniu,
taip pat mokytojai gali savo nuožiūra papildyti prog-
ramą aktualiais literatūros kūriniais.

Dėl literatūros turinio sudarymo principų, at-
rankos ir kt. klausimais siūlau susisiekti su LLTI di-
rektoriaus pavaduotoja prof. Aušra Martišiūte-Li-
nartiene, profesorė vadovavo programos rengėjų
grupei.

Pagarbiai,
Nida Poderienė

Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir viduri-
nio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė  

PRIEŠAI PO 
PREZIDENTINE LOVA?

Prezidentės Grybauskaitės pra ne  šime  (Drau-
gas, 2014 vasario 4 d.) ypatingai įdomus jos pareikš-
tas mo tyvas, kodėl ji žada siekti antros ka dencijos.
Ji sako, kad ji „nori ir privalo” padėti Lietuvai,
nes:    

Lietuvai atsigaunant aktyvėja ir mūsų valstybę
griaunančios ir grobstančios jėgos – tiek išorėje, tiek
šalies viduje. Jos sėja destrukciją ir nepasiti kėjimą
Lietuva, stabdo svarbiausius valstybės raidai pro-
jektus, pamina de mokratines ir konstitucines verty-
bes.

Grybauskaitė, prezidentau dama jau beveik pen-
kerius metus, tik rai turėjo progos ir laiko susipa-
 žinti su valstybei „svarbiausiais” pro jektais. Tai ko-
kie tie valstybei svarbiausi projektai, kurie griau-
nami?   Nė vienas nepaminėtas.   Bet, ką gi, prezi-
dentė pranešė, kad jų yra, ir kad jie griaunami, tai
ne mums abe joti ar įtarinėti kitaip.

Ir kas tie priešai, kurie griauna tuos neišvar-
dintus projektus? Re mian tis jos pranešimu, užtenka
tiktai žinoti, kad mūsų priešai slypi visur – ir vi-
duje, ir svetur.   

Šie prezidentės žodžiai, kurie iš ke lia visokius
neįvardintus priešus ir jų neįvardintus konspiraci-
nius veiksmus, lyg paimti tiesiai iš so vie tinių kadrų
mokomojo vadovėlio. Viso svieto proletarai – vieny-
kimės ir toliau, ir balsuokime taip, kaip balsavome
anais laikais.

Donatas Januta
San Francisco, CA

Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus 
redakcija netaiso

LAIŠKAI

Prezidento rinkimai 2014
Kas iš pretendentų iš prezidentus sulaukia daugiausia rėmėjų paramos?
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KVIEČIAME REGISTRUOTIS BALSUOTI
RESPUBLIKOS PREZIDENTO 

RINKIMUOSE IR RINKIMUOSE Į 
EUROPOS PARLAMENTĄ!

Lietuvos Respublikos rinkėjai, gyvenantys užsienio valstybėse ar
rinkimų dienomis jose būsiantys, jau gali registruotis balsavimui
Respublikos Prezidento rinkimuose, vyksiančiuose gegužės 11 dieną,
ir rinkimuose į Europos Parlamentą gegužės 25 dieną.

BALSAVImą JUngTInėSE AmERIKOS VALSTIJOSE
IR mEKSIKOJE ORgAnIzUOS:

- Lietuvos Respublikos ambasada Washingtone;

- Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje;

- Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas new Yorke;

- papildomas balsavimo punktas steigiamas Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte (Ilinojaus valstija).

Visi rinkėjai, norintys balsuoti užsienyje, paštu ar asmeniškai atvy-
kę į Lietuvos diplomatinę atstovybę, privalo iki balandžio 15 d. regist-
ruotis Vyriausiosios rinkimų komisijos Rinkėjų, balsuojančių užsienyje,
elektroninėje registracijos sistemoje. Registracijos anketą pateikti ir
daugiau informacijos gauti rinkėjai gali šiuose atstovybių tinklalapiuo-
se:

Lietuvos Respublikos ambasadoje Washingtone –
http://usa.mfa.lt/rinkimai

Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Čikagoje –
http://chicago.mfa.lt/rinkimai

Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate new Yorke –
http://ny.mfa.lt/rinkimai

Įvedę Lietuvos Respublikos asmens tapatybę bei pilietybę patvir-
tinančio dokumento duomenis ir prisijungę prie elektroninės registra-
cijos sistemos, rinkėjai pateikia Rinkėjo registracijos prašymą.

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

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

Išsami informacija apie Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus
ir rinkimus į Europos Parlamentą yra skelbiama Vyriausiosios rinkimų
komisijos svetainėje http://www.vrk.lt 

Čikagos lietuviai Nacionalinį diktantą 
rašys Lemonte arba Mundelein 

Vasario 22 d. vyks septintasis Na cionalinio diktanto konkursas, ku-
ria me dalyvauti kviečiami visi Lietuvos gyventojai bei po pasaulį
išsibars čiusi lietuvių bendruomenė. Dėl raš tingiausiojo vardo bus

varžomasi ke liose kategorijose – raštingiausio moks  leivio, suaugusiojo ir
užsienio lietuvio. 

„Diktantas yra ne
tik kalbos ži nių pasitik-
rinimas. Tai apsispren-
dimas ir įrodymas pir-
miausia pačiam sau –
man svarbi mano gim-
toji kalba, aš noriu ra-
šyti ir kalbėti ja taisyk-
lingai.

Atrodytų, paprasta
nuostata. Ta čiau nuo jos
prasideda kiekvienos
tau  tos ir kiekvieno as-
mens savivoka – mano
gimtoji kalba yra didžiausia vertybė, jungianti istoriją ir dabartį, jaunus ir
vyresnius, gyvenančius Lietuvoje ir už jos ribų”, – sako diktanto organi-
zatorė, VšĮ Pilietinės min ties instituto direktorė Vytautė Šmaižytė. 

Kaip ir iki šiol svarbiausia kon kurso sąlyga – diktantas turi būti ra šo-
mas visose valstybėse tuo pačiu me tu. LR generaliniam konsulatui Čika-
goje bendradarbiaujant su JAV Lietuvių Bendruomenės Waukegan-Lake
County apylinke, Gedimino bei Maironio lituanistinėmis mokyklomis Na-
cionalinio diktanto rašymai rengiami:

Gedimino lituanistinėje mokykloje, Šv. Andriaus liuteronų bažny-
čioje (St. Andrew Lutheran Church), ad resu: 10 South Lake Street (45 Rt.),
Mundelein, IL 60060; 

Maironio lituanistinėje mokykloje, Pasaulio lietuvių centre, ad-
resu: 14911 127th Street, Lemont, IL 60439.

Rašymo laikas – vasario 22 d., šeštadienis, 3 valanda nakties Čika gos
laiku (11 valanda dienos Lietuvos laiku). Dalyviai varžysis dėl raštingiau-
sio Čikagos bei užsienyje gyvenančio lietuvio vardų, kuriuos pelniu sieji
bus apdovanoti prizais. Raš tingiausiam Čikagos ir apylinkių lietuviui ar
lietuvei tradiciškai do vaną įsteigė įmonė „Goodwill Finan cial”. 

Visus norinčius dalyvauti kon kur  se kviečiame registruotis iki va sario
20 dienos skambinant LR ge ne ralinio konsulato Čikagoje telefonu 312-397-
0382, ext. 204 arba rašant elektroniniu paštu: agne.vertelkaite@urm.lt. Re-
 gistruo jan tis prašome nurodyti sa vo vardą, pavardę, adresą, telefono nu-
 merį, elektroninio pašto adresą bei vietą, kur atvyksite rašyti diktanto.

Daugiau informacijos apie kon kur są galite rasti www.diktantas.lt.
Ateik, rašyk, išsaugok!

LR generalinio konsulato Čikagoje informacija

Vasario 16 d., sekmadienį, Par-
lamento galerijoje vyks 2013-
ųjų Lietuvos nacionalinės kul-

tūros ir meno premijos laureatų pa-
gerbimo ir kūrybos pristatymo rengi-
nys.

2013 metais Nacionalinėmis kul-
tūros ir meno premijomis apdovanoti:
kino operatorius Jonas Gricius – už
Lietuvos kino poetikos pagrindų su-
kūrimą, aukščiausią vizualinę kino
kultūrą, už profesinę sąžinę; aktorius
Donatas Banionis – už Juozo Miltinio
teatro legendos tąsą šiuolaikiniame
teatre ir kine; kompozitorius Faustas
Latėnas – už Lietuvos teatro skambesį,
už muziką kaip visavertę teatrinio
vyksmo dalyvę; kompozitorius Gied-
rius Antanas Kuprevičius – už plačią
muzikinės raiškos gamą, nuo miu-
ziklo iki operos ir baleto; rašytojas
Vladas Braziūnas – už poetinius atra-
dimus, gilinantis į lietuvių kalbos lo-
byną ir baltiškąją pasaulėvoką; akto-
rius Juozas Budraitis – už kūrybą, ap-
imančią platų kultūros lauką, už no-
vatorišką ir intelektualią aktorystę,
atvėrusią langą į Lietuvą.

Nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatus Seime pasveikins
Seimo pirmininkė Loreta Grauži-
nienė, Seimo narys, 2003 m. Naciona-
linės premijos laureatas prof. Vytautas

Juozapaitis. Renginyje kviečiami da-
lyvauti Nacionalinės premijos laurea-
tai, Seimo nariai, Lietuvoje reziduo-
jantys užsienio šalių ambasadoriai.
Nacionalinės premijos laureatus pa-
sveikins saksofonininkas, 2002 m. Na-
cionalinės premijos laureatas prof.
Petras Vyšniauskas.

Nacionalinės premijos laureatų
kūryba bus pristatyta Parlamento ga-
lerijoje surengtoje fotografijų paro-
doje. Taip pat bus eksponuojamos ra-
šytojo Vlado Braziūno knygos.

Lietuvos nacionalinės kultūros ir
meno premijos teikiamos kasmet (nuo
1989 metų) už reikšmingiausius pa-
starųjų septynerių metų Lietuvos ir
Pasaulio lietuvių bendruomenės me-
nininkų sukurtus kūrinius. Naciona-
linės premijos laureatai išrenkami ir
paskelbiami gruodžio mėnesį, premi-
jas Respublikos Prezidentas laurea-
tams įteikia Vasario 16-osios proga.
Tradicinis Nacionalinės premijos lau-
reatų kūrybos pristatymo vakaras
Seime rengiamas nuo 2001-ųjų.

Nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatų kūrybos paroda
Seime bus eksponuojama iki kovo 3
dienos. Parlamento lankytojai kvie-
čiami susipažinti su ekspozicija penk-
tadieniais atvirų durų valandų metu.

Bernardinai.lt

Bus pagerbti Nacionalinės kultūros 
ir meno premijos laureatai

www.draugas.org
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Nutiesė šiltų širdžių tiltą per Atlantą
REGINA JUODEIKIENĖ

Plačiai Lietuvoje ir pas mus Ro-
 chesteryje, nuskambėjo vasario
2 d. vykęs koncertas „Muzikinis

tiltas”, sujungęs du kontinentus: Lie-
tuvą (Alytus) ir JAV (Rochester, NY).
„Mu zikinį tiltą” penkline per Atlantą
su jungė Alytaus muzikos mokyklos
jaunimo orkestras „Svajonė” (diri-
gentas Pranas Stepanovas ir Daiva
Martiko nytė) ir Rochesterio,  Hochs-
tein jaunimo simfoninis orkestras (di-
rigentas Casey Sprinstead). Dalyvavo
apie 150 vidurinės bei aukštesniosios
mo kyklos studentų atlikėjų Roberts
Wesleyan koledžo kultūros centre. To-
kio pobūdžio renginys tiek Roches te-
ryje, tiek Alytuje surengtas pirmą
kartą.

Koncertą vedė šio projekto suma-
 nytoja, Rochesterio–Alytaus susigi-
miniavusių miestų komiteto narė, me -
no ir kultūros vadovė Jolanda Če so-
nytė. Iš anapus Atlanto atskriejo ve-
dančiojo Liudo Ramanausko svei kini-
mas ročesteriečiams. Specialiai į šį
renginį atvyko ir Lietuvos Respub li-
kos ambasadorius JAV Žygimantas
Pavilionis. Gerbiamas svečias  ne tik
pasveikino visus susirinkusius, bet ir
pasidžiaugė visapusiškai stiprėjan čia
miestų draugyste. Sveikinimą ren gė-
jams bei atlikėjams ir visiems klausy-
tojams tarė Rochesterio mies to merė
Lovely A. Warren. 

Renginys unikalus tuo, kad
Hochs tein jaunimo orkestras scenoje
tiesiogiai koncertavo susi rinkusiems
žiūrovams Rochesteryje, o tuo pačiu
me tu dideliame ekrane galima buvo
matyti Alytaus jaunimo orkestro pa si-
 rodymą Lietuvoje.

Koncerto pradžioje nuskambėjo
abiejų šalių himnai. Lietuvos himną
grojo Hochstein jaunimo simfoninis

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

Teletiltas sėkmingai su jungė Rochesterio ir Alytaus muzikinį projektą. Iš kairės: dr. Mar -
garet Quackenbush, Hochstein muzikos ir šokių mokyklos prezidentė; Jolanda Če so -
nytė, koncerto idėjos autorė ir Alytaus-Rochesterio susigiminia vusių miestų meno ir
kul tūros vadovė; Casey Springstead, Hochs tein jaunimo simfoninio orkestro vadovas;
Žygimantas Pavilionis, Lietuvos ambasadorius JAV ir Rimas Česonis, Lietuvos garbės
kon sulas New Yorko valstijoje.

Hochstein jaunimo simfoninis orkestras mojuoja lietuviškomis vėliavėlėmis, o ekrane matomas Alytaus muzikos mokyklos jaunimo
orkestras „Svajonė”. Redos B. Juodeikis nuotraukos

Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis pasidžiaugė visapusiš-
kai stiprėjančia Rochesterio ir Alytaus miestų draugyste.

orkestras, JAV – Alytaus muzikos mo-
 kyklos simfoninis orkestras „Svajo -
nė”. Orkestrai vienas po kito atliko
savo sudarytos programos kūrinius.

Koncerte skambėjo ne tik užsie-
 nio kompozitorių D. Verdi, S. Prokof-
 jevo, H. Berlioz, bet ir lietuvių kom-
pozitorių J. Naujalio ir M. K. Čiur lio-
nio kūriniai, kuriuos atliko alytiš kiai.

Septynių valandų skirtumo laiko
juosta (Rochesteryje – 1 val. p. p.; Aly-
 tuje – 8 val. v.) koncertą sujungė visus,
nepaisant kuriame kontinente ir ko-
kio je koncerto salėje bu vo sėdima ir
klausoma šios nuosta bios muzikos.

Koncertas turėjo didelį pasiseki -
mą. Susirinko ne tik visa Rochesterio
lietuvių bendruomenė, bet ir daug

ame rikiečių. Iš viso susirinko apie 700
žmonių. Koncerto metu buvo įdo mu
stebėti ir jaunuosius Hochstein or-
kestro atlikėjus bei su kokiu įdomumu
jie stebėjo ir klausėsi Lietuvos jau-
nimo atliekamų kūrinių. Manau, tas
pats buvo ir Lietuvoje. 

Pasiteiravus keleto Hochs tein jau -
nųjų atlikėjų, kaip jie vertina šį ren-
ginį, visi tarsi vienas atsakė, kad tai
buvo nuostabi patirtis, nuost abi gali-
mybė pažinti vieniems kitus, ir kad
„Svajonės” atlikėjai buvo „real ly
good” (puikūs – liet.).  Jie ti ki si, kad ši
draugystė tęsis toliau atnešdama abi-
pusės naudos.

Pakalbėjus su vyresniąja karta,
šie ne tik trūkčiojo pečiais ir stebė josi
šių dienų technologijomis, bet ir
džiaugėsi  turėję galimybę dalyvauti
tokiame renginyje ir pasiklausyti
aukšto lygio atlikėjų. 

Smagu pasididžiuoti pasisekusiu
projektu. Būtina pagirti Alytaus – Ro-

 chesterio susigiminiavusių miestų ko-
miteto pirmininką, Lietuvos garbės
konsulą New Yorko valstijoje Ri mą Če-
sonį ir daug darbo ir pastangų įdėjusią
projekto organizatorę, to paties komi-
teto narę, meno ir kul tūros vadovę Jo-
landą Česonytę. Ačiū visiems techni-
kos darbuotojams, rėmėjams, jaunie-
siems atlikėjams bei jų vadovams už
nuostabią galimybę suorganizuoti to -
kį koncertą Ro chesteryje bei pamatyti
jaunųjų atli kėjų talentus abiejuose
kontinen tuose. Abu orkestrai yra ly-
giaverčiai pagal savo profesionalumą,
kūrybin gumą ir ateities galimybes.

„Galima nemokėti kitos tautos
kalbos, bet labai gerai suprasti vie-
niems kitus klausantis muzikos. Ji su-
artina žmones ir tautas, ji suartina ir
kontinentus... Ačiū visiems, nutie su-
siems šiltų širdžių tiltą per Atlanto
vandenyną”, – sakė Alytaus savival-
 dy bės meras J. Krasnickas.

Iki naujų susitikimų!
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Vyskupo apsilankymą New Yorke prisimenant

Kęstutis Kėvalas kartu su kunigu Vytautu Volertu aukojo šv. Mišias. 

Pasiklausyti vyskupo pamokslo susirinko sausakimša bažnyčia. 

Apie vyskupo Kęstučio Kėvalo sausio 19-osios dienos viešnagę New Yorko Ap reiš -
kimo parapijoje jau buvo rašyta („Drau gas”, 2014 m. sausio 25 d.), tačiau šį kartą
kviečia me pasigrožėti susitikimo akimir komis foto reportaže.

Vyskupas bendravo ir laimino susirinkusius tikinčiuosius. 
Mindaugo Žukausko nuotr.

Po Mišių maldininkai susirinko pasiklausyti vyskupo K. Kėvalo pranešimo: „Krikš -
čio ny bė ir laisvoji rinka... ar Jėzus kalbėjo apie verslą?”.         

Arūno Tirkšliūno nuotraukos

Simona Smirnova kartu su trombonininku Dorsey J Minns ir pianistu Caleb
Hensinger džiazo garsais džiugino susirinkusius į koncertą „Meilės dainos”.

Dalia Shilas nuotr.

„Žiema – tai toks vidinis laikas, kuomet atsiveria daugiau erdvės
ap mąstymams, supratimams ir atradimams, meilei ir myli-
miems žmo nėms”, – koncerto pradžioje sakė Si mona Smirnova.

Sausio 18 d. „Bos to no lietuvių jaunimo” grupė pakvietė Bostono lietuvius
į Simonos ir jos koledžo draugų koncertą „Meilės dainos”.

Koncerto pradžioje visus pasvei kino Bendruomenės pirmininkė Ri -
ma Girnius ir skatino Bostono jaunimą vis dažniau burtis, palaikyti bei
sujprasti vieniems kitus, paskatinti, rasti bendrą veiklą ir pomėgius. Pa-
staruoju lai ku Bostone vis daugėja jaunimo sumanytų renginių: vasarį
laukiamas „Talentų vakaras”, o kovą – G. Urbonaitės filmo „Plaukikė”
peržiū ra bei naujo filmo idėjos pristatymas. 

Paskatinta aktyvaus Bostono jaunimo šurmuliavimo, Simona suor-
ganizavo jau antrą solinį koncertą, ku rio tikslas buvo jaukiai ir stilingai
praleisti vakarą su džiazo muzikos garsais, o susirinkę žmonės turėjo ga-
limybę prisidėti prie Simonos pa vasario semestro studijų išlaidų su ma-
žinimo. 

Šį kartą Bostono lietuvių klubo rūsys buvo sausakimšas ir labai
jaunatviškai nusiteikęs. Žiūrovai negai lėjo garsių plojimų, o ga liau siai
dai navo kartu su Simona. Tvy rojo gera nuotaika ir kūrybiška aplinka.
Net po koncerto žmonės dar ilgai nesi skirstė, kalbėjosi, dalinosi įspū-
džiais. Muzikantai taip pat ne norėjo pa baig ti koncerto: tromboni ninkas
Dorsey J Minns ir pianistas Caleb Hensinger dar kelias valandas imp-
rovizavo scenoje, taip sukurdami tik ro jam session nuotaiką.

Bostono LB info

Bostone skambėjo meilės dai nos

,,Draugo” 
prenumeratoriai gali

skaityti ,,Draugą”
internete 

be jokio papildomo mokesčio. 
Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 

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

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!
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SKAUT YBĖS  KELIAS

KAIP PASIRUOŠTI „PASLAPČIų IEŠ KOnEI”?

1. Užsiregistruokite iki 2014.04.15. Pilnai ir tiksliai užpildyti visas registracijos formas!

2. Fizinis pasiruošimas. Per „Pa slapčių Ieškonę” teks nemažai vaikščioti, bėgioti, laipioti, nešti, rišti. Jau dabar
pradėkite fizinį pasi ruo šimą. 

3. Skautiškas lavinimas. Per „Pa slapčių ieškonę” teks išspręsti „Kliūtis” („Detours”), ku rių pagrin das bus skautų
ir skaučių Patyrimo laipsnių reikalavimai. Tuos reikala vi mus ga lima rasti www.skautai.net interneto svetainėje,
Seserijos ir Brol ijos puslapiuose.

4. Orientacija. Per „Paslapčių ieškonę” keliausite per Washington, DC miestą.  Prisimin ki te, kaip naudotis kom-
pasu ir žemėlapiu. Labai svarbu!!!

5. Washington, DC miesto paži nimas.  

•  Iš anksto susipažinkite su Wa shington, DC miesto pagrindinėmis gat vėmis.

• Iš anksto susipažinkite su Wa shington, DC susisiekimo priemonė mis – traukinių, autobusų ir tramvajų linijo-
mis.

•  Iš anksto susipažinkite su Wa shington, DC žymesniais paminklais, parkais, pastatais, par duotuvėmis ir rajonais
(neighborhoods).

Kada: 
2014 m. birželio 14–15 d.

Kur: 
Washington, DC vidurmiestyje

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

Informacija: www.skautai.net„2014 Paslapčių ieškonė –
Washington, DC”

KVIEČIAME į 
JAuNIMo VAKARą

Įvykis: Jaunimo vakaras 2014

Data: Šeštadienis, kovo 22 d. 

Laikas: 6 val. v. – 10 val. v.

Kur: Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St. Lemont,
IL 60439) Fon do salėje ir PLC valgykloje

Bilietai: Iš anksto – 10 dol. Prie durų – 15 dol.

Dalyvavimas: 
Nuo 13 metų amžiaus

(Pastaba: Skautai, skautės, jauni ir pagyvenę, jų vadovai,
draugai, tė ve liai bei giminės – visi yra mielai kvie  čiami
atvykti į Jaunimo vakarą.) 

Fondo salėje pasirodys:
6 val. v. – 8 val. v. DJ’s Meda Mi kalauskaitė ir Goda
Orentaitė 

8 val. v. – 10 val. v. DJ Diana Ramanauskaitė 

PLC valgykloje („VIP kamba rys”)  6:30 val. v. Austėja  ir
Daumantė Kaveckaitės (modernios, akus tinės dainos)
– Nerijos tunto jūrų skautės

7 val. v. – ,,Dead Freddie” grupė (Donatas ir Regina Ra-
manauskai, Leonas Putrius, Julius Lietuvninkas ir Gin-
tas Buinevičius)

8:30 val. v. – ,,Fender Benders”  (Ro bertas Joku baus -
kas, Edis Saulis ir Zigmas Mi kužis). Skambės 6–7-ojo
dešimtmečių rock stiliaus muzi ka.

Kodėl ruošiamas Jaunimo va karas? 
Jaunimo vakarą ruošia Čika gos apylinkės Aušros Vartų-
Kernavės, Nerijos ir Lituanicos tuntai. Surinktos  lėšos
bus skirtos skautiškai veiklai pa remti. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bilietai jau pardavinėjami, bet jų skai  čius ribotas.
Patariame bilietus įsigyti iš anksto!!! 

Daugiau informacijos suteiks Leonas Putrius 1339
Keywest Dr. Lockport, IL 60441; tel. 815-954-1595;
el. paštas: leoput @com cast.net 

Bilietų platinimas:
• Skautų-čių vadovai bilietus pardavinės  šeštadieniais,
prieš ir po vie netų sueigų.

• Bilietus platins muzikinių gru pių nariai-ės. 

• Bilietus galima užsisakyti paštu: Leonas Putrius 1339
Keywest Dr. Lockport, IL 60441. Tel. informacijai
815-954-1595 arba el. paštu: leoput @com cast.net 

Daugiau informacijas suteiks: 
Audrius Viktora –
audvik@sbcglobal.net (Lituanicos tuntas)

nida Petronienė –
petroniai@yahoo.co  (Aušros Vartų-Kernavės tuntas)

Taiyda Chiapetta –
rt.chiapetta @ comcast.net (Nerijos tuntas)

Donatas Ramanauskas –
dona tasramanauskas @rocketmail.com 

norite paremti Jaunimo va ka rą – 2014?
Čekius galite rašyti: Lithuanian Scouts Association,
memo line įrašyti Jaunimo vakaras 2014. 

Siųsti:
Ausra Petry 8830 Magnolia Ct. Orland Park, IL 60462
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MARIJA VALTORTA

Puiki balandžio diena. Jie išsi sklaido po Alyvų
kalną, kuris dabar atrodo pasakiškai gražiai.
Praėjusių dienų lietūs tarsi užliejo sidabru

alyvas ir pribarstė žiedų: viskas tiesiog spindi sau-
lėje, o po alyvmedžiais žydi daugybė gėlių. Aplink
skraido ir čiulba paukščiai. Žiūrint iš Getsemanės,
miestas matosi vakaruose.

Žmonių grūsties iš čia nesimato, tik karavanai,
traukiantys prie Žuvų ir kitų vartų, kurių vardų aš
nežinau; jie dingsta mieste tarsi maistas išba dėju-
siame pilve.

Jėzus vaikštinėja ir stebi Jabę, linksmai žai-
džiantį su Jonu ir jaunesniais apaštalais. Žaidžia ir
Iskarijo tas. Atrodo, kad jo vakarykštis susi er  zini-
mas išsisklaidė. Vyresnieji žiū ri į juos ir šypsosi.

„Ką pasakys Tavo Motina, pama čiusi vaiką?” –
klausia Baltramiejus.

„Manau, kad Ji pasakys: ‘Jis la bai liesas’ ”, – at-
siliepia Tomas.

„Ji Tau pasakys: ‘Džiaugiuosi, kad myli vaiką’
”, – pastebi Pilypas.

„O, ne! Ji pasakys: ‘Vargšas vai kas!’ ” – mano
Petras.

„Tuo Motina niekada nėra abejojusi. Bet ma-
nau, kad Ji nieko nesa kys, tik priglaus jį prie šir-
dies”, – ta ria Uolusis.

„O Tu, Mokytojau, kaip manai? Ką Ji pasakys?”
„Ji pasielgs taip, kaip jūs sakote. Tačiau daug

daugiau Ji palaikys savo širdyje ir pabučiuodama
tik ištars: ‘Būk palaimintas!’ Ji pažiūrės į ber niu ką,
lyg tą iškritusį iš lizdo paukš telį. Paklausykite, ką
Ji kartą pasakojo Man apie savo vaikystę. Tada Jai
nebuvo nė trejų metukų. Ji dar nebuvo ir šventyk-
loje, o iš Jos širdies jau liejosi meilė, lyg kvepiantis
aliejus iš spaudžiamų gėlių ir alyvų. Sužavėta šitos
meilės, Ji savo motinai pasakė norinti tapti mergele,
kad labiau pa tiktų Išganytojui, tačiau kartu norinti
būti ir nusidėjėle, kad būtų išganyta; ir beveik ap-
siverkė, kad motina Jos nesuprato ir negalėjo pa-
aiškinti, kaip galima vienu metu būti ir tyra, ir nu-

Dievo – žmogaus poema
(ištrauka iš knygos)

Šis šaltinis ,,Draugo” skaitytojams jau pažįs-
tamas – Šv. Kalėdų pro ga spausdinome Marijos
Valtorta pa sa kojimą apie Jėzaus gimimą. Šian-
 dien, Šv. Valentino proga, paskaity ki me, kaip au-
torė perteikia Jėzaus min tis apie meilę. Primin-
sime, kad Ma rija Valtorta (1897–1961) – italų ra-
šytoja, mistikė, priklausė Pranciškonų Pasauliečių
ordinui ir Švč. M. Mari jos Seserų Tarnaičių kong-
regacijai. 27-erius savo gyvenimo metus, po patir -
tų sužeidimų tapusi neįgali, ji praleido ligos pa-
tale. 1943 m. Didįjį penktadie nį iš Aukštybių gavo
pa raginimą ra šyti. Ji prirašė 15 tūkstančių sąsiu-
vinio puslapių, kurie tik šiomis die nomis pripa-
žįstami tikėjimo mokymo ir literatūros klasi -
ka.           

sidėjėle. Ramybę sugrąžino tė vas, atnešęs Jai išgel-
bėtą mažą žvirb lelį, kuris antraip būtų nuskendęs
šu linyje. Jis palygino Ją su paukšteliu ir pasakė,
kad Dievas išgelbėjo Ją jau iš anksto, ir todėl Ji tu-
rinti šlovinti Jį dvigubai. Ir mažoji Dievo Mergelė,
pui kioji Mergelė Marija patyrė pirmąją dvasinę
motinystę, prižiūrėda ma tą paukščiuką, kurį vė-
liau, jau su stiprėjusį, paleido. Tačiau jis pasiliko
Nazareto sodelyje; skraidydamas ir čirkšdamas jis
guodė nuliūdusius na mus ir Onos bei Joakimo šir-
dis, kai Marija buvo atiduota į šventyklą. Žvirblelio
gyvenimas baigėsi prieš pat Onos mirtį... Jis atliko
savo parei gą... Mano Motina skaistybei pasi šven tė
iš meilės. Tačiau, kadangi bu vo tobulas kūrinys, Ji
turėjo motiniš kumą kraujyje ir dvasioje; nes mo te-
ris pašventinta motinystei, ir būtų nenatūralu,
jeigu Ji neturėtų šito, antrojo laipsnio meilės,
jausmo...”

Arčiau tylomis jau priėjo ir kiti.
„Mokytojau, ką Tu nori pasakyti, kalbėdamas

apie antrojo laipsnio mei lę?” – klausia Judas Tadas.
„Drauguži, meilė yra įvairiopa. Pirmoji yra ta,

kuri dovanojama Die vui. Antroji – motiniška arba
tėviška meilė. Jei pirmoji yra grynai dvasi nė, tai
antroji tik dviem trečdaliais dvasinė, o vienu – kū-
niška. Čia jau įsi maišo žmogiškas jausmas, nors ir
vyrauja dvasiškas. Sveikai ir šventai gyvenantys tė-
vai neapsiriboja tuo, kad pamaitintų ir paglamo-
nė tų vaiko kūną. Jie duoda ir jo dvasiai bei sielai
maistą ir meilę. Ką pasakysiu, yra tie sa: jeigu kas
pasišvenčia vaikams, kad ir tam, jog mokytų, tai
myli juos lyg savo kūną.”

„Aš labai mylėjau savo moki nius”, – sako Jonas
iš Endoro.

„Pamatęs, kaip elgiesi su Jabe, su pratau, kad
buvai labai geras mo kytojas.”

Vyriškis iš Endoro, nieko nesa kydamas, pasi-
lenkia ir pabučiuoja Jė zaus ranką.

„Prašau, pasakok toliau apie mei  lę”, – prašo
Uolusis.

„Yra ir trečioji meilė – sutuokti nių. Ji – Aš
kalbu apie sveiką, šventą meilę – yra pusiau dva-
siška, pusiau kūniška. Vyras savo žmonai yra ir su-
 tuoktinis, ir mokytojas bei tėvas, o žmona vyrui – ne
tik sutuoktinė, bet ir angelas, ir motina. Tokios yra
aukš  tesniosios meilės rūšys.”

„O artimo meilė? Ar Tu nesuklydai? O gal už-
miršai?” – klausia Is ka rijotas. Kiti pažvelgia į jį
nustebę ir pasipiktinę tokia pastaba.

Tačiau Jėzus ramiai atsako: „Ne, Judai. Bet žiū-
rėk: Dievą mylime už tai, kad Jis Dievas, ir čia aiš-
kinimai nereikalingi šios meilės būtinumo įtikini-
mui. Dievas yra, Kuris yra – tai gi „viskas”, o žmo-
gus – tas niekas, kuris yra „visko” dalis dėka Am-
žino jo duotos sielos, be kurios jis būtų tik vienas iš
daugelio žemėje, vandenyje ar ore gyvenančių ne-
protingų gyvū nų. Ir žmogus turi garbinti Dievą,
kad būtų vertas išlikti „visame”, va  di  nasi, turi nu-
sipelnyti, kad taptų šventos Dievo tautos dalimi
danguje, nebeišniekinamos ir nebesugriauna mos
per amžius Jeruzalės gyventoju.

Žmogaus, o ypač moters vaikui, meilė yra kilusi
iš Dievo įsakymo, duoto Adomui ir Ievai juos palai-
minus: ‘Veiskitės ir dauginkitės, ir pri pildykite
žemę...’ Ir Dievas matė, kad visa, ką buvo padaręs,
yra gera. Ir pa sidarė šeštoji diena, pirmoji kūrinijos
šeštoji diena.

Žinau tavo neišsakytą klausimą ir atsakau tau
šitaip: kadangi prieš nusidedant kūrinijoje viskas
buvo su tvarkyta ir pagrįsta meile, dauginima sis
būtų buvęs šventos, galingos ir tobulos meilės aktas.
Todėl Dievas ir paliepė pirmuoju įsakymu: ‘Veiski-
tės ir dauginkitės’. Taigi – mylėkite savo sūnus kaip
Aš? O tokios meilės, kokia ji šiandien, dabartinio
būdo daugintis tada nebuvo. Nebuvo ir blogumo, o
tuo pačiu ir juslingumo. Vyras mylėjo moterį, o mo-
teris vyrą pagal prigim tį, tik ne pagal gamtinę, kaip
ji dabar suprantama, o pagal Dievo vaikų pri gimtį,
taigi antgamtinę.

Palaimingos buvo pirmosios mei lės dienos tarp
abiejų – brolio ir se sers, nes turėjo vieną Tėvą, o tuo
pa čiu buvo vyras ir žmona, kurie su mei le žiūrėjo
vienas į kitą nekaltomis akimis lyg dvyniai lopšyje.
Vyras jau tė savo draugei tėvišką meilę būda mas
savo Tėvo sūnus: ‘Kaulas iš ma no kaulų ir kūnas iš
mano kūno’. Mo teris taip pat džiaugėsi, būdama
dukterimi ir  saugoma meilės, nes jautė, kad turi sa-
vyje kažką iš to puikaus vyro, kurį nekaltai ir su an-
geliška aistra mylėjo gražiajame Edeno sode.

Prie įsakymų, kuriuos Dievas šyp sodamasis
davė savo sukurtie siems, prisideda ir įstatymas,
kurį Ado  mas per malonę apdovanotas protu, nevir-
šijančiu tik Dievo proto, pats patvirtino. Tai siejasi
su jo žmo na ir joje su visomis moterimis – Die vo nu-
tarimas, aiškiai atsispin dė jęs tyrame Adomo dva-
sios veidrodyje ir išsiskleidęs mintyse ir žodžiuos:
‘Žmogus paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie
savo moters, ir bus du viename kūne’.

Jeigu nebūtų šių trijų išvardintų meilės rūšių
stulpų, argi būtų artimo meilė? Ne! Negalėtų tokios
būti. Mei lė Dievui paverčia Jį Draugu ir moko my-
 lėti. Kas nemyli Dievo, kuris yra geras, negali mylėti
artimo, kuris daž niausiai turi ydų. Jeigu pasaulyje
nebūtų sutuoktinių ir tėvų meilės, ne būtų ir artimo,
nes artimas – tai iš žmogaus gimęs vaikas. Ar dabar
esi įtikintas?”

„Taip, Mokytojau. Aš apie tai nepagalvojau.”
„Nelengva prieiti prie šaltinių. Jau tūkstančius

metų žmogus įklim pęs purve, o šie šaltiniai trykšta
tik aukštybėse! Pirmasis ištrykšta iš aukš tybių be-
dugnės – Dievo! O Aš no  riu paimti jus už rankos ir
nuvesti prie  šaltinių. Aš žinau, kur jie yra.”

„O kitos meilės rūšys? – vienu metu paklausia
Simonas Uolusis ir vyras iš Endoro.

„Antroje eilėje pirmoji yra artimo meilė. Iš tik-
rųjų tai kalbama apie ketvirto laipsnio meilę. Po
jos seka meilė mokslui ir meilė darbui.”

„Ir tai viskas?”
„Viskas.”
„Bet yra dar visokiausių meilių!” – sušunka Is-

karijotas.
„Ne, yra tiktai geismai. Tai ne meilė, nes jie

priešingi meilei. Jie nei  gia Dievą, neigia žmogų. Jie
ne gali būti meilė,  nes yra jos priešingybė – neapy -
kanta.”
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Muziejaus sumanytojų nuotr.

Vilnius (bernardinai.lt) – Nuo
kovo 1 dienos reikiamus archyvinius
dokumentus bus galima užsisakyti in-
ternetu. Pasak Vyriausiojo archyvaro
tarnybos, baigiama diegti ketverius
metus kurta vadinamoji vieno lange-
lio sistema.

Centriniame valstybės archyve
žmonės ieško dokumentų giminės ge-
nealoginiams medžiams sudaryti, tu-
rėto turto duomenų, medžiagos moks-
liniams, diplominiams darbams ir
kito.

Šiuo metu Lietuvoje yra 15 vals-
tybės archyvų – 10 apskričių ir 5 didieji
archyvai Vilniuje. Įgyvendinus vieno
langelio principą, prireikus pažymos
dėl darbo stažo ar sovietmečiu gauto at-

lyginimo, kai žmogus dirbo kokioje
nors įmonėje Klaipėdoje, pažymą taip
pat bus galima užsisakyti internetu,
nebereikės prašymo siųsti paštu ar pa-
čiam važiuoti jo įteikti.

Sistema bus pasiekiama per Lie-
tuvos Vyriausio archyvaro tarnybos
tinklalapį www.archyvai.lt. Ten bus
nuoroda, kur galima prisiregistruoti,
vartotojai bus identifikuojami per
elektroninės valdžios vartus, t.y. per
elektroninį parašą, asmens tapatybės
kortelę arba per banką, ir, prisijungęs
prie sistemos, galės pasirinkti domi-
nančias paslaugas.

Per metus valstybės archyvai gau-
na iki 35 000 gyventojų prašymų.

Archyvų dokumentus bus galima gauti internetu

Vatikanas (ELTA) – Po netikėto at-
sistatydinimo prieš metus popiežiaus
emerito Benedikto XVI kasdienybė
gerokai sulėtėjo. Jis leidžia savo dienas
,,melsdamasis, mąstydamas ir skaity-
damas”.

86 metų Benediktas taip pat atsa-
kinėja į laiškus, kalba telefonu ir su-
sitinka ,,su sau artimais žmonėmis”.
Kartais jį aplanko ir jo įpėdinis po-
piežius Pranciškus. 

Benediktas gyvena atsiskyręs, spe-

cialiai pagal jo poreikius pertvarky-
tame buvusiame vienuolyne Vatikano
soduose, tačiau tai nereiškia, kad jis gy-
vena izoliuotai kaip vienuolis. 

Pirmasis nuo Viduramžių popie-
žiaus atsistatydinimas sukėlė būgšta-
vimus, kad naujojo ir buvusiojo Kata-
likų bažnyčios vadovo buvimas greta
gali sukelti įtampą. Tačiau Benediktas
pareiškė, kad nesikiš į įpėdinio spren-
dimus. 

Benediktas XVI negyvena kaip vienuolis

Washingtonas (ELTA) – JAV At-
s tovų rūmai pirmadienį priėmė rezo-
liuciją, kurioje ukrainiečiams pa-
reikšta parama bei raginama visas
buvusios Sovietų Sąjungos šalis veik-
ti taikos link.

Dokumente, už kurį balsavo 381
Kongreso narys, 2 buvo prieš, teigiama,
kad Atstovų rūmai palaiko „Ukrai-
nos piliečių kovą dėl nepriklausomos,
demokratinės ir stiprios Ukrainos,

kuri yra laisva nuo užsienio inter-
vencijos”.

„Mes taip pat esame sunerimę dėl
pranešimų, kad Rusija atsakinga už ne-
seniai pasiklausytą ir paviešintą JAV
ir Europos diplomatinį pokalbį. Tai yra
aiškus tarptautinių diplomatijos nuo-
statų pažeidimas, kuriuo siekiama su-
skaldyti JAV ir Europą”, – pridūrė
Kongreso nariai. 

JAV Atstovų rūmai remia Ukrainos piliečius

Vilnius (bernardinai.lt) – Briu-
selyje vasario 10 dieną vykusioje Eu-
ropos Sąjungos Užsienio reikalų tary-
boje (URT), kurioje Lietuvai atstovavo
užsienio reikalų ministras Linas Lin-
kevičius, pagrindinis dėmesys skirtas
Rytų partnerystei, situacijai Ukrai-
noje bei galimiems ES veiksmams ap-
tarti. 

Tarybos priimtose išvadose dėl
Ukrainos numatomas ir ES vaidmuo
telkiant tarptautinę finansinę paramą
Ukrainai, ir ES pasirengimas greitai
reaguoti, jeigu situacija Ukrainoje blo-
gėtų. 

Atsakydamos į Ukrainos žmonių
europines aspiracijas, ES valstybės

narės šiose išvadose pirmą kartą su-
tarė, kad asociacijos susitarimas su Uk-
raina nėra galutinis tikslas ES ir Uk-
rainos santykiuose.

Taryboje ES valstybės narės taip
pat diskutavo, kaip efektyviai parem-
ti Gruziją ir Moldovą, su kuriomis iki
šių metų vasaros pabaigos ES rengia-
si pasirašyti asociacijos susitarimus.

L. Linkevičius Briuselyje susitiko
su šiuo metu ES Tarybai pirminin-
kaujančios Graikijos vicepremjeru ir
užsienio reikalų ministru Evangelos
Venizelos. Pirmininkaujanti Graikija
patikino, kad skirs didelį dėmesį Rytų
kaimynystės politikai ir tęs Lietuvos
pradėtus darbus.

Asociacijos susitarimas nėra galutinis siekis

Vilnius (bernardinai.lt) – Vasario
5 d. protestuodamas prieš represinę Ki-
nijos valdžios politiką Tibete suside-
gino 27-erių metų tibetietis Phagmo
Samdrup. Tai pirmasis susideginimas
2014-aisiais ir 126-asis nuo 2009-ųjų
metų.

Atvykę į susideginimo vietą Ki-
nijos pareigūnai gretai išvežė kūną, to-
dėl iki šiol nėra jokių žinių apie Phag-

mo Samdrup būklę. Tą pačią naktį
ki nai dislokavo milžiniškas saugumo
pajėgas, taip sugriežtindami tibetiečių
kontrolę ir ribodami jų judėjimą. Po šio
tragiško įvykio visos komunikacijos
apribotos siekiant užkirsti kelią šiai ži-
niai pasiekti žiniasklaidą.

Dauguma susideginusiųjų savo
protestu prašė Dalai Lamos sugrįžimo
į Tibetą ir tibetiečių laisvės.

Neapolis (BNS) – Neapolyje va-
sario 11 d. prasidėjo dar vienas buvu-
sio Italijos vyriausybės vadovo Silvio
Berlusconi teismas dėl kaltinimų 2006
metais papirkus senatorių, kad šis
pereitų į jo partiją.

Tokiais veiksmais S. Berlusconi
esą siekė sužlugdyti tuo metu šalį val-

džiusią centro kairiųjų vyriausybę.
S. Berlusconi kaltinamas 2006-ai-

siais davęs 3 mln. eurų kyšį tuometi-
niam senatoriui Sergio De Gregorio iš
partijos „Vertybių Italija”, kad šis per-
eitų į jo partiją „Laisvės tauta” ir pa-
dėtų sužlugdyti tuo laikotarpiu šalį val-
džiusią centro kairiųjų vyriausybę.

Dar vienas susideginimas Tibete 

Prasideda naujas Berlusconi teismas

Roma (Vatikano radijas) – Sek-
madienį, kovo 2 d. pirmąjį kartą bus
minimas Maldos už lietuvius pasaulyje
sekmadienis. Užsienio lietuvių kata-
likų sielovados delegatūra pakvietė
lietuvius šią dieną parapijose, misijo-
se ir bendruomenėse dėkoti Dievui ir
vieni kitiems, prisiminti visus Lietu-
vos žemės vaikus išeivijoje ir Tėvynė-
je. Šis sekmadienis parinktas neatsi-
tiktinai – šią dieną lietuviai visame pa-
saulyje švenčia lietuvių tautos globė-
jo švento Kazimiero šventę.

Šv. Kazimiero artumas šiandien
kaip niekada yra svarbus ir reikalin-
gas: lietuvių tauta pirmą kartą istori-

joje taip plačiai ir gausiai yra paskli-
dusi po visą pasaulį, didžioji išeivijos
dalis yra jaunimas. Devynios parapijos
arba misijos pašvęstos Šv. Kazimiero
globai, taip pat Šv. Kazimiero kolegija
Romoje, Tėvų Pranciškonų provincija,
šeštadieninės lietuvių mokyklos, ka-
pinės. Katalikų sielovada vykdoma 66
parapijose arba misijose 42 kraštuose. 

Pirmoji pasaulio lietuvių maldos
diena bus iškilmingai paminėta Šv.
Mišiomis, kurias Vilniaus bazilikoje
aukos Vilniaus arkivyskupas Gintaras
Grušas, Užsienio lietuvių katalikų sie-
lovados delegatas prel. Edmundas Put-
rimas, kiti kunigai.

Maldos už lietuvius pasaulyje diena 

Vilnius (Lietuvos nacionalinis
muziejus) – Vasario 19 d. Lietuvos na-
cionalinio muziejaus salėje Senajame
arsenale prasidės tradiciniai Marijos
Gimbutienės skaitymai.

Žymiausiai lietuvių archeologei,
daugelio knygų ir straipsnių autorei
prof. Marijai Gimbutienei (1921–1994)
dedikuotus skaitymus Lietuvos ar-
cheologų draugija ir Lietuvos nacio-
nalinis muziejus rengia vienuoliktą
kartą. Prof. Marijos Gimbutienės skai-

tymai apima platų archeologinių temų
ratą: tyrėjų asmenybes ir archeologi-
jos mokslo istoriją, probleminius kraš-
to apgyvendinimo klausimus, arte-
faktų tyrimus ir rekonstrukcijas. 

Skaitymuose kviečiami dalyvauti
archeologai, akademinis jaunimas,
visi besidomintys Lietuvos priešistore
ir ankstyvaisiais istoriniais laikais. Iš-
sami vakarų programa skelbiama in-
terneto svetainėje www.lnm.lt 

Marijos Gimbutienės skaitymai 

Kaunas (Voruta.lt) – Kaune, Vili-
jampolėje, atidarytas neįprastas mu-
ziejus, kurio eksponatai pasakoja, kaip
žmonės saugojosi per karus. Iš priva-
čių kolekcijų surinkta karinės tech-
nikos, radijo stočių, imtuvų.

Įkurtuvės įvyko vasario 6 d. – pa-
gerbiant tą pačią dieną, 1861 m., gimusį
dujokaukės su angliniu filtru išradėją
Nikolajų Zelinskį.

Muziejus „Atominis bunkeris”
yra šeši metrai po žeme – sovietmečiu
čia buvo viena iš daugelio mieste įreng-
tų civilinės saugos slėptuvių. Ši žemi-
nė priklausė Kauno „Aido” gamyklai.
Dujokaukių kolekcija, muziejaus kū-
rėjų teigimu, yra didžiausia Baltijos ša-
lyse. Joje – beveik 200 skirtingose ša-
lyse naudotų dujokaukių.

Dujokaukių ir kitos karo įrangos muziejus

Roma (Bernardinai.lt) – Popie-
žius Pranciškus paskyrė socialinių
mokslų daktarę Ireną Eglę Laumens-
kaitę Popiežiškosios Pasauliečių Ta-
rybos nare. Irena Eglė Laumenskaitė
yra Vilniaus universiteto Filosofijos fa-

kulteto socialinio darbo katedros do-
centė, anksčiau vadovavo Religijos
studijų ir tyrimų centrui. Šventasis Tė-
vas paskyrė iš viso penkiolika naujų ta-
rybos narių: devyni yra kardinolai ir
vyskupai, šeši – pasauliečiai. 

Popiežius atnaujino Popiežiškąją Pasauliečių tarybą 

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS
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Lietuva su kiaulių maru kovoja tinkamai

Europos Komisija ir Europos Sąjungos (ES) valstybės narės posėdyje ofi-
cialiai pripažino, kad Lietuvoje yra imtasi tinkamų ir efektyvių priemo -
nių kovai su afrikiniu kiaulių maru.

Laikantis ES solidarumo principo, Komitetas rekomendavo teikti būtiną
techninę ir mokslinę pagalbą bei užtikrinti atitinkamą finansinį palaikymą Lie-
tuvai ir kitoms ES valstybėms narėms, įgyvendinančioms afrikinio kiaulių
maro prevencijos ir likvidavimo priemones ir planus.

Pareiškime taip pat teigiama, kad gyvūnų judėjimą ribojančios tvoros prie
Lietuvos – Baltarusijos sienos poreikis išlieka klausimu diskusijoms ir verti-
ni mui, ar išlaidos tokios tvoros statybai pasiteisins.

Pažymėta, kad būtina surinkti daugiau mokslinių įrodymų, ar tokios tvo-
ros statyba duos realios naudos, siekiant Lietuvai apsisaugoti nuo afrikinio
kiaulių maro užkrato plitimo.

Numatoma, kad šį klausimą Europos Komisijos atstovai papildomai aptars
su Valstybinės maisto ir veterinarijos vadovu telekonferencijos metu.

ELTA

Ekspertams išleista 2,4 mln. litų 
Ministerijos pernai samdomiems ekspertams išleido daugiau kaip 2,4 mln.

litų – už konsultacijas, strategijas, galimybių analizes, konkursinių darbų ver-
tinimą, atstovavimo teismuose paslaugas.

Daugiausia lėšų konsultacijoms – per 1,4 mln. litų – išleido Finansų mi-
nisterija,1,2 mln. litų buvo skirta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Už šiuos pinigus pirktos trumpalaikės didelės apimties analizės, joms rei-
kalingos tam tikro sektoriaus, kuriam skiriama Bendrijos parama, žinios. Šie-
met Finansų ministerija ekspertams planuoja išleisti dar daugiau – 9,2 mln. litų.
8 mln. litų bus skirti teisinėms paslaugoms, susijusioms su bankrutavusiu
banku „Snoras”.

Užsienio reikalų ministerijai brangiausiai atsiėjo pirmininkavimo ES Ta-
rybai reikmėms pernai pirktos ekspertų paslaugos. 415 tūkst. litų sumokėta už
konsultavimo paslaugas Aplinkos, Finansų ir Energetikos ministerijų kuruo-
jamų klausimų srityje, taip pat tarptautiniais biologinės įvairovės išsaugo-
jimo ir klimato kaitos klausimais, apmokėtas Lietuvos dalyvavimo ES inicia-
tyvose įvertinimas.

Kitos ministerijos ekspertams išleido kur kas mažesnes sumas arba iš
viso apsiėjo be pagalbos iš šalies.                                                                            BNS

,,Turkish Airlines” dažniau skraidys iš Vilniaus 

Nuo balandžio 28 dienos ketvirtos didžiausios oro linijos Europoje „Tur-
kish Airlines” didins reguliariųjų skrydžių iš Tarptautinio Vilniaus oro
uosto (TVOU) skaičių nuo 3 savaitinių iki 6 savaitinių skrydžių. Papil-

domi trys skrydžiai vyks pirmadieniais, trečiadieniais ir sekmadieniais „Air-
bus 319” ir „Airbus 320“ modelių orlaiviais.

„Turkish Airlines” vykdomas skrydis į Stambulą tapo vienu sėkmingiau-
sių reguliariųjų reisų, pradėtų Vilniaus oro uoste 2013 m.

Pradėjusi skraidyti maršrutu Vilnius-Stambulas, aviakompanija „Turkish
Airlines” iš TVOU keliaujantiems keleiviams suteikė prieigą prie daugybės pa-
togių krypčių į Aziją, Afriką ir Europą Stambulo Atatiurko oro uostą. Šių metų
pavasarį prasidėsiančių papildomų skrydžių dėka oro linijos galės pasiūlyti ne-
nutrūkstamus skrydžius iš Vilniaus į daugiau nei 240 krypčių pasaulyje.

ELTA

Kaunas sieks Europos paveldo ženklo

Kauno miesto ta-
ryba pritarė
s p r e n d i m u i

teikti paraišką Euro-
pos paveldo ženklui,
skirtam Kauno moder-
nistinės (tarpukario)
architektūros objek-
tams, gauti. Europos
paveldo ženklas – nau -
ja Europos Sąjungos
iniciatyva, ji skiriasi
nuo kitų kultūros paveldo srities iniciatyvų. 

Teikdami paraišką, iniciatyvinės grupės nariai siekia gauti Europos pa-
veldo ženklinimą unikaliems Kauno modernistinės (tarpukario) architektūros
objektams, pabrėžiant ne tik vietos grožį ar įspūdingumą, bet akcentuojant jų
simbolinę vertę, išryškinant paveldo vietos vaidmenį Europos istorijoje ir ES
integracijoje. Svarbiausiu tikslu lieka ne paveldo vietų išsaugojimas, o jų siū-
loma veikla bei švietimo ypač jaunimo aspektas.

Europos paveldo ženklu pažymėtos vietos Kauno mieste skatins kultūrinį
turizmą. Tokiu būdu bus suteiktas postūmis veikti, skatinama bendradarbia-
vimo veikla. Kultūrine prasme teikiama visapusiška nauda miestui ateityje pa-
didins ES lėšų gavimo perspektyvą bei vystys turizmo plėtrą.

Užpildyta Europos paveldo ženklo paraiškos forma bus teikiama I etapui –
išankstinei atrankai nacionaliniu lygmeniu. Atsakinga nacionalinė institu-
cija perduos iš anksto atrinktų paveldo vietų paraiškas Europos Komisijai, at-
sakingai už ES lygmens atranką.                                       

Kauno miesto tarybos info 

Valiutų santykis (2014 metų vasario 10 d. )  

1 USD (JAV doleris) – 2,54 LTL

1 EUR (euras) – 3,45 LTL

1 AUD (Australijos doleris) – 2,27 LTL

1 CAD (Kanados doleris) – 2,29 LTL

1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų – 4,15 LTL

1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,09 LTL

Intriguojantis „Gazprom” pasiūlymas

Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su ministru pirmininku Algirdu
Butkevičiumi ir energetikos ministru Jaroslavu Neverovičiumi. Minist-
ras pirmininkas informavo Prezidentę apie Sočyje vykusį pokalbį su Ru-

 sijos Federacijos ministru pirmininku Dmitrijumi Medvedevu ir „Gazprom” va-
dovu Aleksejumi Mileriu bei apie iš jų išgirstus pasiūlymus dėl dujų kainų Lie-
tuvai.

Prezidentės teigimu, tai, kad Lietuva nesutiko su reikalavimais atsisakyti
savo energetinio savarankiškumo, taktika ir ori Lietuvos laikysena derybose su
„Gazprom” duoda rezultatų. Pasak Prezidentės, „Gazprom” pateikti pasiūlymai
yra svarstytini, tačiau reikia sulaukti raštu viso pasiūlymų paketo, kuriame
būtų kalbama ne tik apie dujų kainą, bet ir kiekius, sutarties terminus. Tik tada
bus galima pasakyti, ar Lietuvai „Gazprom” pasiūlymas yra priimtinas.

„Daugiau įklimpti į ilgalaikes, suvaržančias sutartis, kaip buvo įklimpusi
mūsų valstybė po ‘Lietuvos dujų’ pardavimo ‘Gazprom’, Lietuva sau leisti ne-
gali. Lietuva svarstys tuos ‘Gazprom’ pasiūlymus, kurie naudingi valstybei ir
žmonėms. Ta situacija, kai ‘Gazprom’ taikė Lietuvai politines kainas ir kai Lie-
tuvos žmonės tiek daug permokėjo, neturi pasikartoti”, – sako Prezidentė.

Prezidentė pabrėžia, kad Lietuvos derybų pozicijos dėl dujų kainų yra ge-
rokai stipresnės – jau šių metų pabaigoje turėsime Suskystintų gamtinių dujų
terminalą, taip pat aktyviau plėtodama atsinaujinančią energetiką Lietuva
gerokai mažina dujų naudojimą, be to, Lietuvos ilgalaikė sutartis su „Gazprom”
baigiasi 2015 metų pabaigoje. Todėl, pasak Prezidentės, Lietuva neturi įsipa-
reigoti ilgam laikotarpiui būti susieta su rusų dujų monopolininke.

Lietuva yra pateikusi Stokholmo arbitražui per 4 mlrd. litų ieškinį dujų mo-
nopolininkei „Gazprom” dėl neteisingai taikomų dujų kainų. Taip pat Lietuvos
iniciatyva Europos Komisija vykdo antimonopolinės veiklos tyrimą prieš
„Gazprom” Europoje.

Prezidentė kartu su ministru pirmininku „Gazprom” pasiūlymus Lietuvai
dėl dujų kainų ketina svarstyti sulaukus raštiško pasiūlymo.                         BNS

Įvedant eurą bus svarbi garbė

Remiantis kaimyninės Latvijos patirtimi, Lietuvoje rengiamas gerosios
verslo praktikos memorandumas, įpareigosiantis verslininkus euro įve-
dimo laikotarpiu taikyti sąžiningą kainodarą. Tikimasi, kad pasirašius šį

valdžios ir verslo susitarimą, Lietuvoje pavyks sukurti pasitikėjimo atmosferą.
Nors memorandumo projektą šiuo metu tebenagrinėja visos suinteresuotos

pusės, tarp jų – ir asocijuotos verslo struktūros, Lietuvos pramonininkai tikina
esą nusiteikę pasirašyti šį susitarimą.

Kainų stebėsena šalyje, anot ūkio ministro Evaldo Gusto, bus pradėta rugp-
jūčio pabaigoje – tuo pačiu metu, kai jos bus imtos skelbti dvejopai – litais ir eu-
rais.

Kainų kontrolei numatoma pasitelkti net kelias šalyje veikiančios priežiū-
ros institucijas – Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Valstybinę ne
maisto produktų inspekciją ir Vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Pastaroji
įstaiga dar ir plėsis – bus atkurti anksčiau apskrityse veikę jų padaliniai, pa-
gausės inspektorių. Planuojama, kad priežiūros institucijos rengs dažnus ir
trumpus šalies ūkio subjektų patikrinimus.

Pažeidusiems susitarimą verslininkams neplanuojama taikyti piniginių
baudų, nes, Ūkio ministerijos nuomone, tai apskritai atbaidytų verslą nuo bet ko-
kių įsipareigojimų. Pagrindinė sankcija, kurią numatoma taikyti piktnau-
džiaujantiesiems, bus viešumas.

Kaip jau skelbta, įsivedus eurą prognozuojamas 0,2–0,3 proc., arba 20–30
centų šimtui litų, kainų augimas. Tačiau Lietuvos bankas tikina, kad gyventojų
pajamos augs greičiau nei kainos.      ELTA

Parengė Vitalius Zaikauskas 
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D. Rasimovičiūtė persekiojimo lenktynėse 43-ia
Sočio žiemos olimpinių žaidynių

biatlono varžybų moterų 10 km perse-
kiojimo lenktynėse antradienį Lietu-
vos atstovė Diana Rasimovičiūtė už-
ėmė 43-iąją vietą.

Nugalėjo kartą šaudykloje sukly-
dusi 27-erių metų baltarusė Darja Dom-
račeva – 29 min. 30,7 sek. Baltarusijos
biatlonininkė, kuri sprinto lenktynėse
sekmadienį buvo devinta, į priekį išsi-
veržė po antrojo šaudymo ir šios pozi-

cijos nebeužleido.
29-erių metų D. Rasimovičiūtė,

kuri sprinto lenktynėse buvo 51-a, ant-
radienį šaudykloje suklydo du kartus
(0+0+0+2) ir nugalėtojai pralaimėjo 4
min. 36,4 sek. Lietuvė po pirmojo šau-
dymo buvo 44-a, po antrojo – 41-a, o po
trečiojo – 40-a. Ketvirtą kartą šaudyk-
loje apsilankiusi mūsų šalies biatloni-
ninkė nepataikė į du taikinius ir nu-
krito į 44-ąją poziciją.

I. Ardišauskaitė sprinto atrankoje 
pranoko 5 varžoves

Sočio žiemos olimpinių žaidynių
moterų 1,2 km sprinto lenktynių at-
rankos varžybose antradienį lietuvė
Ingrida Ardišauskaitė pranoko pen-
kias varžoves ir užėmė 62-ąją vietą.

Dvi pirmąsias vietas moterų 1,2 km

sprinto laisvuoju stiliumi lenktynėse už-
ėmė Norvegijos atstovės. Olimpine čem-
pione tapo Maiken Caspersen Falla , o
sidabro medalis atiteko Ingvild Flugstad
Oestberg.

Latvijos rogutininkai broliai Andris ir Juris Šicai Sočio žiemos olimpinių žai-
dynių dviviečių rogučių varžybose vasario 12 d. iškovojo bronzą. Tai – pirmasis
Latvijos sportininkų medalis šiose žaidynėse.

Pirmasis latvių medalis

Norvegija pirmauja medalių lentelėje 

I. Tobias ir D. Stagniūnas treniruojasi Maskvoje

Sočio žiemos olimpinių žaidynių medalių lentelėje po ketvirtosios varžybų
dienos – antradienio – pirmauja Norvegijos atstovai. Jie turi po keturis aukso ir
bronzos bei tris sidabro medalius. 

Antrą vietą užima Kanados atletai, pelnę keturis aukso, tris sidabro ir du
bronzos medalius. Trečioje vietoje – Vokietijos sportininkai. Jų sąskaitoje – ke-
turi aukso ir vienas sidabro apdovanojimas. 

Isabella Tobias ir Devidas Stagniūnas, kaip ir kitų šalių poros, pratyboms „Ice-
berg” rūmuose kasdien turi vos pusvalandį. Iš anksto žinoję, kad Sočyje bus
tokios sąlygos, šokėjai kartu su kitomis Igorio Špilbando treniruojamomis po-

romis suplanavo porai dienų skristi treniruotis į Maskvą.
Pasak Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, ant ledo čiuožėjai būna ne vieni

– greta čiuožia dar keli kiti duetai.
Šokėjai ant ledo I. Tobias ir D. Stagniūnas jau keletą kartų treniravosi Sočio

žaidynių olimpinio parko dailiojo čiuožimo arenoje.
„Iš pradžių aš jiems siūliau nevažiuoti į Maskvą, nes ten čiuožėjai neturės ša-

lia mediko, jei kiltų kokių problemų, todėl čia būtų saugiau. Tačiau, apsvarstę vi-
sus už ir prieš, nutarėme, kad reikia skristi. Porai reikia kuo daugiau treniruo-
tis, o čia tam nėra galimybių. To pusvalandžio nepakanka”, – sakė Lietuvos
rinktinės vyriausiasis gydytojas Dalius Barkauskas.

Sočio žiemos olimpinių žaidynių dailiojo čiuožimo varžybų šokių trumpoji
programa numatyta vasario 16-ąją, o laisvoji – vasario 17-ąją.

BNS info

Slidininkas V. Strolia sprinto atrankoje – 70-as
Sočio žiemos olimpinių žaidynių

vyrų 1,5 km sprinto laisvuoju stiliumi
lenktynių atrankos varžybose antra-
dienį Lietuvos atstovas Vytautas Stro-

lia užėmė 70-ąją vietą.
Nugalėtoju tapo 31-erių metų nor-

vegas Ola Vigen Hattestad – 3 min.
38,39 sek. 

OLImPIAdA

ELTA info

LIETuVoS oLIMPIEČIų PASIRoDYMAI

VASARIO 13 D.
Greitasis čiuožimas trumpuoju taku. 500 m finalas. Agnė Sereikaitė
Biatlonas. 20 km individualios lenktynės. Tomas Kaukėnas 
Slidinėjimas. 10 km klasikiniu stiliumi. Ingrida Ardišauskaitė

VASARIO 14 D.
Biatlonas.  15 km individualios lenktynės. Diana Rasimovičiūtė
Slidinėjimas. 15 km klasikiniu stiliumi. Vytautas Strolia

VASARIO 15 D
Greitasis čiuožimas trumpuoju taku. 1500 m finalas. Agnė Sereikaitė

VASARIO 16 D.
Dailusis čiuožimas.  Trumpoji programa. Isabella Tobias ir Deividas
Stagniūnas
Biatlonas. 15 km masinis startas. Tomas Kaukėnas

VASARIO 17 D.
Biatlonas. 12,5 km masinis startas. Diana Rasimovičiūtė 
Dailusis čiuožimas. Laisvoji programa. Isabella Tobias ir Deividas
Stagniūnas

VASARIO 18 D.
Kalnų slidinėjimas. Slalomas milžinas. Ieva Januškevičiūtė 
Greitasis čiuožimas trumpuoju taku. 1000 m. Agnė Sereikaitė

VASARIO 19 D.
Kalnų slidinėjimas. Slalomas milžinas.  Rokas zaveckas

VASARIO 21 D.
Greitasis čiuožimas trumpuoju taku. 1000 m finalas. Agnė Sereikaitė 
Kalnų slidinėjimas. Slalomas. Ieva Januškevičiūtė

VASARIO 22 D.
Kalnų slidinėjimas. Slalomas. Rokas zaveckas

LTOK info

EPA-ELTA nuotr.

EPA-ELTA nuotr.
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KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

65

Amerikos lietuviai naudojo įvai-
rių spalvų vėliavas ir simboli-
ką: balta-mėly na arba mėlyna-

balta, mėlyna-rau dona, raudona-gel-
tona-mėlyna, rau  dona-ža lia-geltona.
Ne pri klauso mai Lietuvai patvirtinus
valstybinės vėliavos spalvas geltoną,
žalią, rau doną, tokių spalvų vėliavos pa-
plito ir tarp lietuvių emigrantų, ta-
čiau drau gijų ir organizacijų vėliavų
spalvos daugelyje vietų liko senos, kaip
jų iš skir tinumo požymis215. Šiandien Al-
 kos muziejaus Putname, Konektiku to
vals tijoje, yra surinkta ir saugoma di-
džiulė pirmųjų Amerikos lietuvių drau-
gijų ir brolijų atributikos kolek cija,
vaizdžiai primenanti tiek buvu sios
veiklos mastus, tiek spalvingą jų gy-
vastį.

Daugelis lietuvių diasporos drau-
 gijų ne tik vaidino svarbų vaidmenį lie-
tu vių kolonijų (pvz., Čikagos) kul tūri-
niame gyvenime, bet ir daug prisi dėjo
prie savo tautiečių švietimo, pat riotiz-
mo budinimo ir rūpesčio Lie tuvos atei -
timi. Kai atsikuriant Lietu vai prasidė-
jo ilgametės pastangos pa  siekti, kad
JAV pripažin tų naują Lietuvos Res-
publiką, diasporos akty vistams pavyko
surinkti per vieną milijoną parašų po
peticija. Be viso to, aprašyto Amerikos
lietuvių socialinia me tinkle, taip pat or-
ganizuotumo, to būtų neįmanoma pa-
daryti. 

Pirmųjų draugijų nariai dažniau-
 siai buvo neišsilavinę, trūko ir įgudu sių
va dovų, taigi organizacija ir or  ga  niza-
cijos susirinkimai, bendra veikla buvo
labai gera lavinimosi ir švietimo mo-
kykla. O visuotinai pri pa žintų išsila-
vinusių ir savųjų bei svetimųjų aplin-
kai įspūdį dariusių lyderių atsiradimas

neabejotinai buvo suvokiamas kaip
bendruomenės stip rybės ženklas. Ne
vienas draugijos na rys „užaugo”, t. y. la-
vinosi būtent da  lyvaudamas draugi-
jos veikloje ir gan greit įsi traukė į pla-
tesnę lietuvių veiklą. Daugelis draugi-
jų laikėsi po zicijos, kad draugijos va-
dovai (ir nariai) būtinai turėtų mokėti
skaityti ir rašyti, todėl daugelis narių
pradėjo mokytis. Pradžioje būdavo mo-
komi lietuviškai, o vėliau vakarais ei-
davo mokytis rašyti ir skaityti angliš-
kai.

Vienas dalykas tikrai buvo aiš-
kus: priklausyti draugijoms vis labiau
da rėsi garbės reikalu ir tapatybės dek-
 laracija. Amerikietis lietuvis, kuris
niekam nepri klausė, buvo tarsi mažiau
vertingas. Šią mintį stiprina dažnai pa-
sikartojantis fak tas, kad lietuviškose
kapinėse vis dažniau atsirasdavo ant ka-
piai, kur šalia iškalto vardo, pavar dės,
gimimo ir mirties datų atsi  ras  davo
inskripcija su nuoroda, kad velionis pri-
klausė kokiai nors brolijai ar draugijai.

Svarbu suprasti, jog lietuvių dias-
poros socialinio kapitalo augimas ėjo
koja kojon su visu pasaulio lietuvių ko-
munikacijos tinklo plėtra. Iki tol tik as-

spauda atkeliaudavo į lietuvių išeivių
namus, buvo skaitoma šeimose, plito
tarp draugų, tarp šeimininkų ir nuo-
mininkų. Buvo akivaizdu, kad šis ne-
formalus tautinių veikėjų projektas
buvo labai naudingas lietuvių švietimo
ir lavinimosi prasme, t. y. atliko di-
 džiulį apšvietos ir telkimosi darbą.
Gausėjanti lietuviškos spaudos įvai-
ro vė ir jos geografija kūrė prielaidas lie-
tuvių pasaulio susivokimui, artino ko
ne visuose kontinentuose pabiru sias lie-
tuvių diasporos dalis ir stiprino ben-
drus ryšius su protėvių žeme, jos var-
gais ir ateitimi.

Amerikos lietuvių visuomenės
or  ga nizacinis pajėgumas, gebėjimas
derin ti kartais įkaistančius pasaulė žiū-
rinius konfliktus, skirtingų pažiūrų
aktyvistų bendri darbai aukštesnių
tautinių siekių akivaizdoje leido jau
prieš I pasaulinį karą surengti kelis
Amerikos lietuvių seimus. Juose buvo
svarstomi diasporos ateities ir Lie-
 tuvos atstatymo uždaviniai, analizuoja -
ma tarptautinė padėtis ir di dėjantis
amerikiečių įsipareigojimas rūpintis
pavergtųjų Europos tautų likimu 1914
m. spalio mėnesį Brukline susirinkęs II
Amerikos lietuvių Seimas nuspren dė
sutelkti pastangas tėvynės atstaty-
 mui218. Taip atsirado Lietuvos šel pimo
fondas, suvaidinęs svarbų vaidmenį
tautos istorijoje. Taip didėjo konku-
ruo jančių inici atyvų, pasau lėžiūrų
skir tumus demonstruojančių lietuvių
iš eivių organizacijų ir susi vienijimų
reikšmė ir visuotinis pajė gumas. Vi-
 suomeniniame Amerikos lie tuvių dias-
 poros gyvenime pir miau siai buvo iš-
moktos pamokos, kad vi siems nau din-
 giausia būsena yra tada, kai kon kuruo-
jama per bendradar bia vimą, kaip ge-
bama susitarti dėl svar biausių, visus
vienijančių tikslų.

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

215. Dapkutė, Daiva; Celešiūtė, Ingrida; Jo vai-
šienė, Diana; Kuzmickaitė, Daiva Kristina; Sal-
dukas, Linas; Ūsaitė, Kristina. Lietuviai pa sau-
lyje: tautinio identiteto išsaugojimas emig raci-
joje, p. 49.

216. Pirmasis lietuvių laikraštis Čikagoje, leis-
tas 1892–1920 m. ir atstovavęs daugiau vi durio
tautinėms pažiūroms. 

217. Ambroze, A. Čikagos lietuvių istorija
1869–1959, p. 24.

218. Michelsonas, Stasius. Amerikos lietuvių is-
torija, p. 336.

meni niai laiškai išnešiodavo žinias ir
nuogirdas iš visų atokiausių pašalių. Pa-
sirodžius pirmiesiems periodinės spau-
dos leidiniams informacijos sklai dos ir
susižinojimo galimybės išsi plėtė. Lie-
tuviai per laikraščiuose vie ši namą
korespondenciją pa mažu galėjo susi-
vokti ir tautiečių išsi bars tymo geogra-
fiją ir viso lietuvių; pasau lio erdvę.
Amerikos lietuvių periodinei spaudai
čia teko ypatinga svarba.

Istorikai pastebi, kad emigracijoje
pradėti leisti lietuviški laikraščiai taip
pat dažnai buvo susiję būtent su tau tinių
draugijų veikla. Kai kurios drau gijos
netgi kūrėsi aplink spaudą, o kai kada
spauda rodėsi kaip draugijų ini ciatyvos
atspindys. Neatsiejama buvo J. Šliūpo
įkurta Lietuvos mokslo drau gija ir
1885–1889 m. ėjęs laikraštis Lie tuviškas
balsas. Lygiai taip buvo ne at siejama Tė-
vynės mylėtojų draugi ja nuo laikraščio
Vienybė lietuvninkų. Pastarasis pasiek -
davo ne tik senąją gimtinę Lietuvą, bet
ir gundė kituose lietuvių pasaulio kraš-
tuose savo skaitytoją. 

Draugijų nariai ne tik rūpinosi
savo narių švietimu, bet ir stengėsi

įpratinti lietuvius skaityti lietuviškus
laikraščius ir knygas. Čikagoje pasiro-
 džius laikraš čiui Lietuva216, kelios te-
nykštės draugijos savo susirinki muo se
nutarė, kad laisvanoriška asociacija
turi turėti savo spaudą. Joje būtų ga lima
rašyti apie draugijos veiklą, skelbti
apie savo susirinkimus ir juose svars-
tytus reikalus, propaguoti sa vas idėjas
ir kviesti naujus narius. Kelios drau-
gijos nutarė, kad laikraštis Lie tuva
taps šių draugijų „spaudos organu”, t.
y. dės informaciją apie draugiją, o drau-
gijos nariais turės mo kėti po vieną do-
lerį metinės pre numeratos laikraš-
čiui217. Tai reiš kė, kad laikraštis greit
įgijo nemažą skai čių skaitytojų (kas
buvo itin svarbu sun kiai besiverčian-
čiam savaitraš čiui), o lietuviai nori ne-
nori dažniau įsitraukdavo į skaitan-
čiųjų bendruo menę. Taip sąmonėji-
mas, tautinė ir visuomeninė identifi ka-
cija buvo greta pilietinio dalyvavimo
įgūdžių stiprė jimo. 

Skaitymas, raštingumas, kaip ir
materialinė gerovė, ėjo į madą. Net ir ne-
mo kantis skaityti bandė demonstra ty-
 viai vartyti laikraštį. Taip periodinė

Visi Lietuvos vyčių seimo dalyviai Lorense 1922 m. 
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Valentinui – ne tik širdelė
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS 

Šv. Valenti no diena švenčiama vasario 14 d. Ji
vadinama įsimylėjė lių arba meilės die na. Ma-
noma, kad  Šv. Valentinas buvo Romos vysku-

pas, kuris gyveno II amžiuje. Tuometinis Romos im-
 pe ra torius Klaudijus II buvo išleidęs įsa kymą, drau-
džiantį tuoktis. Šitaip jis siekė, kad kuo daugiau vyrų
eitų kariauti ir gintų imperiją nuo išori nės agresi-
jos ir vidinės netvarkos. Imperatorius manė, kad vedę
vyrai yra emociškai labiau prisirišę prie savo šeimų,
todėl negali būti geri ka riai. Vyskupas Valentinas,
matyda mas jaunų žmo nių skausmą, juos su tuokdavo
slap čia. Klaudijus II išgir dęs apie tokį vyskupo elgesį,
jį suėmė ir uždarė į kalėjimą, kur vasario 14 d. Va-
lentinas buvo nubaustas mirtimi. Po kiek laiko Va-
lentinas buvo pa skelb tas šventuoju.

Ką  mes ryt, vasario 14-tą, Va len ti no dienos pro-
 ga mylimam žmogui padovanosime, priklauso nuo
mūsų fantazijos ir galimybių, bet te būnie tai mažy-
tė kiekvienos poros paslaptis. Ir visgi nereikia būti
aiš kia regiui, kad matytum, jog populiariausia šios
šventės dovana – saldainiai, ypač širdelės formos dė-
žutėje supakuoti šokoladukai.

Šiame straipsnyje neaptarinėsi me, koks pasau-
lyje skaniausias šokoladas, o atsigręšime į savą – lie-
tuviš ką. Ir ne bet kokį, o tą, kuris buvo gaminamas

Lietuvoje Pirmosios ne priklausomybės laikais, tą,
koks išli ko mūsų tėvelių bei senelių atmintyje. Jei
prieš dvejus metus rašiau (Draugas, 2012 m. vasario
14 d.) reportažą tiesiai iš Šiaulių, pirmojo šokolado
muziejaus Lietu vo je atidarymo iškilmių proga, tai
šiandien siūlau atsukti laikrodį į praeitį ir nuklys-
ti į Laikinąją sostinę. Ma nau, garbaus amžiaus
mūsų skaitytojai dar atsimena šių mano Kaune mi-
nimų saldainių fabrikų produkcijos skonį ir aromatą.

Saldainių istoriją mums 
primena virtualioji erdvė

Kauno apskrities viešosios bibliotekos (toliau
KAVB) Senųjų ir retų spaudinių skyriaus interne-
tinėje svetainėje www.knyga.kvb.lt  vyksta virtuali
paroda „Šokolado ir saldainių dirbtuvės Kaune
1918–1940 metais.” Parodoje pamatysi šokolado ir sal-
dai nių dirbtuvių Kaune reklamas bei reklaminius
straipsnelius, nuotrau kų, apžvalginių straipsnių
(dauguma – apie akcinės bendrovės „Tilka” šokola-
do ir saldainių fabriką) iš KAVB Senųjų ir retų spau-
dinių sky riuje saugomų periodinių leidinių ir kny-
 gų. Šokolado ir saldainių dirbtuvių sąrašai iš in-
formacinių ir statistinių leidinių liudija, kad Kaune
vei kė ne tik stambios, daugeliui žinomos šokolado ir
saldainių dirbtuvės, bet ir tokios, apie kurias spau-
doje beveik neužsimenama. 

1922 metų informacinėje knygoje Visa Lietuva 378
puslapyje nurodo ma, kad Kaune veikė dešimt saldai -
nių dirbtuvių. Lietuvos statistikos metraš čio duo-
menimis, Laikinojoje sostinėje 1926 m. buvo net ke-
turiolika saldainių dirbtuvių, 1928 metais – dvylika,

Nuo taurių importuotų prancūziškų konjakų iki didžiausio Lietuvoje gamintų saldainių tegalėjo pasiūlyti ona
urbonavičiūtė Pežienė, gastronomijos ,,Lobynas” savininkė Kaune. 1930 m. nuotrauka.

Nuotraukos ir istoriniai eksponatai iš  R.  M. Lapo archyvo

o 1929–1930 metais tik šeši.
Vėliau saldainių dirbtuvių
skaičius Kaune keitėsi ne-
žymiai. Tačiau šia statisti-
ka visiškai pasitikėti ne-
galima, nes išpirktų paten-
tų saldainių dirbtuvių veik-
lai Kaune buvo žymiai dau-
giau, nei buvo nurodoma
vei kian čių įmo nių. Be to,
1934 m. Lie tuvos statistikos
metraštyje nurodo mos pen-
kios Kauno mieste veikian -
čios saldainių dirbtuvės, o
1934–1935 metų adresų kny-
goje Visas Kaunas 192 pus-
lapyje pateiktame sąraše –
jau penkiolika. Šie ir pa-
našūs sąrašai taip pat ne-
tikslūs, kartais nurodoma
ta pati dirbtuvė ir pagal
jos savinin ką, ir pagal pa-
vadinimą. Paanaliza vus
Kauno apskrities archyve

(KAA) saugomus dokumen-
tus apie kai ku rių saldainių dirbtuvių veiklą maty-
 ti, jog jos gamino labai nedidelį saldainių pasirin-
kimą iš vaisių ir užsi ėmė kitu verslu, ne susijusiu su
saldainių ir šokolado gamyba. 

Trys saldūs milžinai 

Iki Pirmojo pasauli-
nio karo ne pri klausoma-
me Kaune buvo trys di-
 delės, gausų gaminių pa-
sirinkimą tiekusios sal-
dainių ir šokolado dirb-
tuvės: „Abrikos”, „Aški-
nazi” ir „Til ka”. Iš jų tik
„Tilka” galėjo konku-
ruoti su Šiauliuose vei-
kusiais bei savo preky-
binius padalinius
Kaune turėjusiais
saldainių ir šo-
kolado fabrikais
„Birutė” ir
„Rū ta”. Nieko
stebė tino, jog
būtent apie
šį saldainių ir
šokolado fabriką dau-
giausiai buvo rašoma periodi-
niuose leidiniuose ir knygose. Netrūko ir
užsakytų straipsnių apie dirbtuvės veiklą:

Štai 1929 m. spalio 4 d. Mūsų rytojaus straipsnyje
„Tobulėja šokolado ir saldainių pramonė” rašoma

(kalba netaisyta – R. M. Lapo pastaba):
„Šokolado ir saldainių fabrikas „Tilka” išleido

keletą rūšių nebrangaus ir gero šokolado, pažymė-
dama jo kainą etiketėse, kad krautuvininkai negalė-
tų išnaudoti vartotojus paimdami perbrangią kainą.
Toksai reiškinys tikrai sveikintinas, kadangi kainų pa-
žymėjimas pakerta spekuliacijos dvasią, įsigalėjusią
prekyboje ir pratina žmones prie pastovių kainų ir
nuolatinio gerų gaminių vartojimo. Šitokį svarbų
žingsnį saldainių ir šokolado pramonėje galėjo rįžtis
padaryti tik tokia rimta įmonė, kaip „Tilkos” fabri-
kas, kurio gaminiai jau tiek įsigalėjo Lietuvos rinkoje,
kad nesibijo menkos vertės šokolado ir saldainių kon-
kurencijos.

...„Tilkos” fabrikas įsteigtas 1921 metais Kauno
priemiestyje Šančiuose pinigingos akcinės bendrovės
pastangomis. Dėlto  jis galėjo plačiu užsimojimu va-
ryti aukštos kokybės šokolado ir saldainių gamybą.
Dabartiniu laikui „Tilka” gamina apie 100 rūšių šo-
koladinių saldainių ir apie 200 rūšių visokių įvairių
kitų pavadinimų. Greita saldainių ir šokolado „Til -
kos” fabrikas gamina kakao, kurs savo kokybe pra-
lenkia užsieninius šios rūšies gaminius. Turėdamas
galimumo užpirkinėti žaliavą (kakao pu peles) iš pir-
mųjų rankų Brazilijoje ir Pietų Afrikoje šis fabrikas
gali laisvai pasirinkti geriausių rūšių kakao pu-
 peles, o tobulas fabriko įrengimas duoda galimumo
tinkamiausiu būdu jas perdirbti į skanų ir maistin-
gą kakao.

...Apsirūpinęs naujausiomis ir tobuliausiomis ma-
šinomis „Tilkos” fabrikas visa saldainių, šokolado ir

Akcinės bendrovės ,,Kodimo” saldainių skardinė dėžė. 1930 m. nuotr.

Net  pirmasis LTSR prezidentas, buvęs
,,Eltos” generalinis direktorius Justas Pa-

leckis, laikydavo savo asmeninius do-
kumentus ,,Monikos“ cukrainės saldainių

dėžutėje. 1935 m. įpakavimas
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DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS J. nEmICKAS, m.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOSChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

EDmUnDAS VIŽInAS, m.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
gInTARAS P. ČEPėnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI
FOR SALE

ĮVAIRūS

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

Tel. 773-449-0929.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Turi rekomenda -
cijas ir praktikos. Gali pakeisti nuo
penk tadienio 2 val. p. p. iki sekmadie -
nio vakaro. Tel. 708-691-2948.

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

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

Tel. 773-707-7902.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo, galimi pakeitimai. 

Tel. 773-615-5235.

�  Moteris ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros 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

European restaurant in
Southwest suburb for sale.

630-464-8773

Perku arba išsinuomoju žemę vidurio
Lietuvoje, tinkamą ūkinin kau ti. Perku
mišką Lietuvoje. Apmo kėjimas už žemę
arba mišką išankstinis. Sandorį galima
atlikti Lietuvoje ir JAV. 

Tel. +370-616-93194

IEŠKO PIRKTI

,,Tilkos” saldainių meistrai  nebijodavo rinką savo saldainiais sudominti net anglų kal-
bos pavadinimais ir egzotiškais indėnų piešiniais. 1935 m. saldainių dėžutės etiketė

kakao medžiagos apdirbimą atlieka
mašinų pagalba. Tuo  būdu išvengia-
mas gaminių čiupinėjimas darbinin kų
rankomis. Rimtai vedama „Tilkos”
įmonė išsikovojo savo gaminiams pir-
mąją vietą Lietuvoje, nugalėdama už-
sieninį šokoladą ir kakao. Galima ti-
kėtis, kad greitu laiku ji visai išstums iš
Lietuvos rinkos šios rūšies už sienių pre-
kes. Dabar „Tilkos” fabrike dirba 160
darbininkų. Tačiau fabrikas gauna
tiek daug užsakymų savo gaminiams iš
Lietuvos ir užsienių, kad ruošiasi pra-
plėsti gamybą ir jau apsirūpina nau-
jomis didesnėmis ma ši nomis. Ypatingai
žymiai bus padidinta kakao gamyba” .

Saldžioji Lietuvos pramonė – 
ne mūsų tėvynainių rankose

Nieko stebėtino, kad daugumos
šo kolado ir saldainių dirbtuvių savi nin-
kai buvo ne lietuviai. Šioje pramonėje
vyravo žydų tautybės pramo nininkai ir
amatininkai. Seniausios Kauno šoko-
lado ir saldainių dirbtuvės „Aškinazi”,
įsteigtos 1888 m., sa vininkai buvo J. ir
A. Aškinaziai bei M. Ancelis. 1897 m.
įsteigtos Per kausko šokolado ir pyra-
gaičių dirbtuvės savininkas buvo len-
kų bajoras Aleksandras Perkauskas.
Baigęs Var šuvos amatų mokyklą jis at-
vyko į Kauną. Minėtoje dirbtuvėje ga-
minamus šokoladus bei pyragaičius jis
visų pirma tiekė ten pat įsikūrusiai
savo cukrainei. 1921 m. įsteigtos „Til-
kos” savininkai buvo Saliamonas ir Bo-
risas Kaganai bei Aleksandras Ka-
minskas. Pirmoji lietuvių šokolado ir
saldainių dirbtuvė „Aldona” bu vo įs -
teigta 1920 m. Ukmergės pl. 37 ir veikė
iki 1923 m. Jos savininkas buvo Tomas
Kvederis. Apie įmonės veiklą mažai te-
žinoma.

Prisiekęs šokoholikas – ar neišgy-
domas kolekcininkas?

Vaikystėje nei į saldainius, nei šo-
koladą iš tolo nežiūrėjau. Pamėgau jį
vėliau – studijuodamas Šveicarijo je.
Baltas. Tamsusis. Šveicariškas, bel-
 giškas, lietuviškas – viskas man dabar
tinka. Tačiau labiau nei pats šokoladas
traukia senosios Lietuvos saldai nių
pramonės atributika – nuotrau kos, at-
virukai, dokumentai, dė žu tės ir etike-
tės. Iš tų nekaltų daik čiukų kartais
gimsta įdomių istorijų. Pa vyz džiui,
pažvelkite į šią damą su gė lių pintine.

Tai mano senelio Vla dis lavo (Walter)
Lapo pusseserė Ona Urbonavičiūtė Pe-
žienė. Ji pačioje jud riausioje Laikino-
sios sostinės gatvėje, Laisvės al. nr. 20
įkūrė iki tol Kau ne nematytą milži-
nišką gastronomijos parduotuvę „Lo-
bynas”. Miesto gyventojai žinojo, kad
pas Pe žienę visko rasi – nuo importuo -
tų  prancūziškų konjakų iki didžiausios
įvairovės importuotų bei vietinių sal-
dai nių. Malonu šia nuotrauka iš par-
duotuvės atidarymo 1930 metais su ju-
mis pasidalinti.

Kita istorija – kiek pikantiškes nė.
Atgimimo metais Lietuvoje pra dėjo
dygti privačios parduotuvėlės. Sosti-
nėje netrūko ir antikvariatų bei sen-
daikčių parduotuvių. Turėjau ir aš
savo slaptą „skylę” viename Vil niaus
gatvės kiemų. Parduotuvė taip ir va-
dinosi – „Antikvariatas kieme” (apgai -
lestauju, kad jo nebėra). Sykį ten užti-
kau pluoštą įvairių senų – net carinių
– pakuočių: papirosų dėžu čių, dantų pa-
stos tūtelių, net muilo gabaliukų. Vis-
ką iškart nuo lentynų nušlaviau. An-
tik variato savininkė pasiteiravo, gal
mane domintų ir daugiau panašių da-
lykėlių?  Kažkas jai, matyt komisiniu
būdu tokius sen daikčius palikdavo.
Kitas apsilankymas buvo dar vaisin-
gesnis. Prisi pir kau maišą visokiausių
senienų, tarp jų buvo  ir populiariosios
„Monikos” kavinės saldainių dėžu tė.
Prisimenu vyresniųjų lietuvių pasa-
kojimus, jog jei tais laikais norėjai iš-
girsti Kauno „pletkus” ar skandalus,
keliai vesdavo į dvi kavines – „Konra-
do” arba „Mo ni kos”. 

Supratau, jog mano įsigyta  „Mo -
nikos” kavinės dėžu tė – itin saldus
laimikis! Tačiau tik grįžęs į Čikagą su-
pratau, kokį iš tik rųjų laimikį parsive -
žiau. Dėžutės antroje pusėje pieštuku
užrašyta: „Justas Paleckis”. Pa lyginu
su jo nuofotografuotu parašu – vienas
prie vie no. Tik kodėl parašas ant sal-
dainių dėžutės? Prisimenu savo mamos
įprotį laikyti kartoni nėse saldainių
dėžu tėse ne tik siūlus bei adatas, bet ir
senas nuotraukas ar laiškus? Gal tą
patį darė ir buvęs Lietuvos žinių agen-
tūros ,,Elta” va dovas, žinomas leidėjas
bei žurnalistas, vėliau tapęs pirmuoju
LTSR va dovu, nutaręs savo saugomus
dokumentus saldainių dėžutėse ati-
tinkamai paženklinti?

Žinoma, tai tik spėjimas, bet spa l-
vingi, pikantiški pasakojimai iš pra ei-
ties glūdi keisčiausiose vietose.

Prenumeruokime ir skaitykime 
,,DRAUGĄ”!

,,Draugą” atminkime savo testamente.
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Pasikvieskime prie stalo šventuosius

POULET SAINT-VALENTINE 
(šv. Valentino vištiena)

Reikės:
1 viščiuko (arba 4 šlau ne lių)
¼ puodelio (½ lazdelės) nesūdyto
sviesto;
1 šaukštelio druskos;
1 šaukštelio maltų pipirų;
1 šaukštelio malto muskato rie šu -
to;
1 šaukštelio maltų raudonųjų pi-
 pirų;
1 šaukšto miltų;
½ puodelio sauso balto vyno;
1 puodelio pieno; 
1 šaukštelio citrinos sulčių

Ryžiams:
½ puodelio nevirtų ryžių;
2 puodelių vištienos sultinio;
4 šaukštų sukapoto kumpio;
2 šaukštų sukapotų petražolių;
2 šaukštų sviesto

Didelėje keptuvėje apskrudinkite
vištieną svieste. Pabarstykite druska
ir prieskoniais. Nuvarvinkite rieba-
 lus, pusę jų palikdami keptuvėje.
Įmai šykite miltus, įpilkite vyno ir pie -
no, kad gautųsi padažas. Užden kite,
sumažinkite ugnį ir troškinkite viš-
 tieną, kol suminkštės. Mėsą iš keptu-
vės perdėkite į lėkštę. Į padažą įmai šy-
kite citrinos sulčių, pavi rin kite dvi
minutes, kad jis sutirštėtų.   Už pilkite
ant viščiuko.

Tuo pačiu metu puodelyje su ber-
 kite ryžius į sultinį ir virkite ant ne di-
delės ugnies, kol ryžiai sugers visą
skystį. Įmaišykite kumpį, petražoles,
sviestą ir dar pavirkite, kol ryžiai su-
 minkštės. Patiekite šalia vištienos.
Ga lite papildomai užpilti padažo ir
apibarstyti petražolėmis. Skanaus!

Pastabos
• Jei naudojate visą viščiuką, su-

 pjaustykite jį gabalais.
• Prieskonius naudokite pagal

sko nį – galbūt norėsite mažiau mus-
 kato ir pipirų. Raudonieji  pipirai su-
 teikia padažui sodrią raudoną spalvą. 

• Jei gaminate dvigubą kiekį ry-
 žių, naudokite apie 3 puodelius sulti-
 nio. Pradėkite juos virti kartu su viš-
tiena.

mŪSŲ  STALUI

Šv. Martyno žąsis, šv. Jono duo na, šv. Amb-
raziejaus kremas... Šven tų jų ,,firminius pa-
tiekalus” Ernst Schuegraf sudėjo į knygą

,,Dangiška virtuvė” (,,Cooking with the Saints”),
kurią lietuviškai prieš keletą metų išleido ,,Ka-
talikų pasaulio leidiniai”. 

Ištisus šimtmečius nuo senovės iki mūsų
dienų šventieji pagerbiami taip pat ir prie valgių
stalo, o jų dienai gaminami ypatingi patiekalai.
Daž nai „šventųjų firminiai patie ka lai” yra sie-
jami su kokiu nors jų gy venimo įvykiu. Svar-
biausiais buvo laikomi tie, kurių šventė būdavo
šven čiama visuose kraštuose. Tai dienai gamin-
davo patiekalą su tam metų laikui būdingais priedais.

Autorius siekė pateikti kuo įvai resnių receptų visoms progoms ir  pa  -
siū lyti tradicinių patiekalų, daug me tų ruošiamų įvairiose šalyse ir ski ria mų
vieno ar kito šventojo dienai, kad kiekvienas atrastų tai, kas jam tin ka. Šv.
Valentino dienai siū lo me jums išbandyti kai kuriuos iš jų.

Smaližiams – dar vienas saldus 
re ceptas – jė zuitų ordino įkūrėjo 

IGNACO LOJOLOS 
MIGDOLŲ PYRAGAS

Pyragui reikės:
6 kiaušinių baltymų;
625 g cukraus;
400 g smulkiai sutarkuotų

mig do lų;
200 g miltų;
200 g sviesto;

Tačiau kokia gi šventinė va ka rienė be
saldumynų? Paragaukime

ŠV. CECILIJOS 
MIGDOLINIŲ SAUSAINIŲ

Migdoliniams sausainiams reikės:
100 g išgliaudytų sutarkuotų mig-
 dolų;
100 g cukraus;
2 arbatinių šaukštelių vyšnių

trauktinės;
1 kiaušinio baltymo;
2 šaukštų kakavos;
kiaušinio baltymo glajaus;
maistinių dažų;
2 arbatinių šaukštelių ištirpinto
karčiojo šokolado;
migdolų puselių papuošimui.

Paruošimas:
Migdolus, cukrų ir vieną šaukš-

 telį vyšnių trauktinės sumaišyti su ne-
mažu kiekiu kiaušinio baltymo, kad
išeitų elastinga masė. Tą masę pa da-
linti į dvi dalis. Į vieną dalį suberti ka-
kavą ir gerai išmaišyti.

Iš kiekvienos dalies arbatiniu
šaukšteliu suformuoti mažus aly vuo-
gės dydžio rutuliukus. Pusę kiau šinio
baltymo glajaus maistiniais da žais nu-
dažyti žaliai, sumaišyti su li ku sia vyš-
nių trauktine ir į jį panar din ti baltus
rutuliukus.

Antrą glajaus dalį sumaišyti su
tirpintu šokoladu ir į jį panardinti
rau donuosius rutuliukus. Viršų pa-
 puošti migdolo pusele. Palikti, kad iš-
 džiūtų. Į stalą galima patiekti mažose
popierinėse formelėse.

Paruošimas:

Dubenėlyje plaktuvu iki stan-
dumo išplakti baltymus. Plakant iš
lėto supilti cukrų ir išmaišyti. Atsar-
giai suberti migdolus ir miltus. Ištir-
pinti sviestą ir, kai atvės, supilti į
masę. Teš lą supilti į 25 cm skersmens
kepimo formą aukštais kraštais (12
cm) ir kepti įkaitintoje orkaitėje ant
apati nių grotelių 175° C temperatūroje
1,5–2 val. Mediniu pagaliuku patik-
rinti, ar pyragas iškepęs.

S k a n a u
s
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Brangiai seseriai

A † A
STEFANIJAI PETRAITIENEI

mirus, Lituanistikos tyrimo ir studijų centro darbuo-
tojai užjaučia mūsų bendradarbę STASĘ PETERSO-
 NIENĘ, dukterėčią DAIVĄ, sūnėną VYTĄ bei kitus
gi mines ir artimuosius.

LTSC taryba ir valdyba

Mielai kolegei

A † A
DONATAI KARUŽIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame seseriai kolegei
JULIJAI, kitiems šeimos nariams, giminėms bei
arti miesiems ir kartu liūdime.

Buvę Pabaltijo universiteto
Hamburg/Pinneberg (1946–1949)

studentės ir studentai

Reiškiame gilią užuojautą Lietuvos Dukterų
drau gijos valdybos narei sesei DANGIRAI BUD-
RIENEI dėl jos brolio staigios mirties. Giliai
užjaučiame Dangiros ir jos brolio šeimas.

Lietuvos Dukterų draugijos valdyba

GABRIELĖ, 12 METŲ

– Kaip manai, kas yra pasi šventimas?
– Pasišventimas – kai žmogus ap-

sisprendžia visą savo gyvenimą siekti
užsibrėžto tikslo. Na, turi kokį nors
tikslą ir nuolat jo siekia. Ir dieną, ir
naktį. Ir tada, kai dirba, ir kai atosto-
gauja, ir savaitgaliais, žo džiu, visą
laiką?

– O kam, kokiam tikslui žmo nės pasi-
švenčia?

– Labai įvairiai. Manau, vieni pa-
 sišvenčia būti gydytojais. Tiksliau –
ne būti gydytojais, o visais atvejais pa-
dėti žmonėms. Tie pasišventėliai už
savo pagalbą net pinigų dažnai neima.
Viena mano mamos draugė – vaikų gy-
dytoja, ji tikrai pasišventusi. Kai su-
serga koks vaikas, nesvarbu – diena ar
naktis, ji visuomet skuba jam padėti.
Kartą vienam mažam berniukui buvo
labai blogai: pakilo temperatūra, jam
buvo sunku kvė puo ti, matyt kažkoks
virusas buvo prie jo prilipęs. Ši ma-
mos draugė atvažiavo pas tą berniuką
net iš sodybos, kur atostogavo. Ji pusę
nakties prasėdėjo prie sergančio vaiko
ir išvažiavo tik tada, kai jam pasidarė
geriau. Manau, ta gydytoja tikrai pasi-
šventusi vaikams, nes juk galėjo pasa-
kyti, kad dabar atostogauja ir niekur
negali važiuoti, juolab kad atostogavo
net ne Vilniuje, o kažkur Molėtų ra-
jone.

– O ar verta savo gyvenimą kam nors
paskirti?

– Manau, verta, bet tada pasida ro
labai sunku gyventi. Atsiranda daug
visokiausių darbų ir reikalų. Daž-
niausiai pasišventusį žmogų grei tai
pastebi kiti ir nuolat į jį kreipiasi pa-
galbos, nes žino, kad tikrai padės. Kar-
tais pasišventusiais kiti žmonės pasi-
naudoja, bet nieko – svarbu, kad jie pa-
deda nugalėti sunkumus ir tada vi-
siems būna labai gerai.

– Ar pati galėtum kam nors pa sišvęsti?
– Dar nežinau, bet norėčiau glo-

 boti visus gyvūnus. Mūsų kieme la bai
daug benamių katinų. Žiemą jiems
šalta. Aš kartais juos pašeriu, kartais
net į namus atsivedu, bet pa sišvęsti ir
laikyti katiną man neleidžia mama. Ji
sako, kad kai užaugsiu ir turėsiu savo
namus,  galėsiu, kiek tik norėsiu, tų
katinų laikyti. Tai aš ir laukiu. Kai tik
nusipirksiu namą, tada pasišvęsiu ir
priglausiu gal net kokius keturis kati-
nus.

KAROLIS, 7 METŲ

– Aš turiu labai pasišventusią mo-
čiutę. Ji kiekvieną dieną, net ir savait-
galiais, visus priverčia valgyti pusry-
čius. Pati atsikelia anks čiau siai, pri-
gamina visko ir tada jau vi siems liepia
būtinai pavalgyti. Aš nemėgstu manų
košės, bet kai ją iš verda močiutė,
mama liepia būtinai nors truputį su-
valgyti, nes močiutė pagamino ir todėl

paprasčiausiai ne galima nevalgyti.
Kartais močiutė išvažiuoja kur nors į
sanatoriją. Tada gerai, tos košės nerei-
kia valgyti. Ta da tėtis užsako picos ir
mes visi drau giškai pusryčiaujame.
Man pica ge riau nei manų košė. Daug
skaniau.

– O močiutės pasiryžimas nuolat ga-
minti pusryčius tau patinka?

– Ne visuomet. Kartais ji išverda
koldūnų. Tai daug geriau negu ta ma -
nų košė. Bet kartais, kai suvalgau ko šę,
močiutė dar ir traškučių duoda. Tada
jau pasišvenčiu aš, kad gaučiau traš-
kučių, suvalgau tą manų košę.

– Ar sunku suvalgyti manų košę, kad ir
dėl traškučių?

– Sunku, bet reikia. Kitaip traš ku-
čių man nupirktų tik per gimimo
dieną. O traškučiai man labai patinka.

– Pažįsti žmonių, savo gyvenimą tiesiog
atidavusių kitiems?

– Pažįstu. Toks yra mūsų ben-
druomenės kunigas. Jis labai geras ir
pas jį visi ateina, kai kas nors negero
nutinka. Kai susirgo mano sesutė,
mama irgi pas tą kunigą buvo nu ėjusi.
Ji pasikalbėjo su juo, papasakojo jam
viską, net apsiverkė pasakodama. Aš
mačiau. Kunigas ją paguo dė. Paskui
per Mišias liepė visiems pasimelsti,
kad mano sesė greičiau pasveiktų. Ir
ką jūs manot? Ji gal po kokio mėnesio
pasveiko. Tada mama vėl ėjo pas tą ku-
nigą ir padėkojo jam, net nežinau, kaip
čia pasakyti, už tai, kad jis toks geras ir
pasistengė, kad pasveiktų mano sesė.

PAULIUS, 8 METŲ

– Pauliau, o ar tu sutikai bent vieną pa-
sišventusį žmogų?

– Sutikau. Yra tokia seselė vie-
 nuolė. Ji labai pasišventusi, nes labai
daug vaikų moko pirmajai Komu nijai
ir prašo visų, kad jie visą gy ve ni mą
būtų geri katalikai. Prašo, kad vaikai
būtų pasišventę Dievui, na, kad klau-
sytų savo tėvelių ir labai visus mylėtų,
niekam nieko blogo nedarytų.

– Ar tau pavyksta būti tokiam geram
vaikui?

– Kartais pavyksta, bet ne visuo-
 met. Kartais susipykstu su močiute
arba su broliu. Tad jau nebūnu labai
pasišventęs, bet kartais dėl kai kurių
dalykų pasišvenčiu ir aš. Kai moky-
toja liepė nupiešti besišypsančią sau-
 lutę, tai ir man teko pasišvęsti. Man
labai ilgai tos saulutės šypsenos ne pa-
vyko nupiešti. Tada aš pasi šven čiau ir
gal kokias tris valandas ban džiau. Ir
pagaliau man pavyko toji saulutės šyp-
sena. Tuomet ir mama sakė, kad pasi-
šventęs žmogus visuo met pasiekia
savo tikslą. Taip man ir atsitiko. Dabar
ta saulutė mano kambaryje ant sienos
kabo.

Vaikus kalbino Aldona Atkočiūnaitė,
,,Artumos” korespondentė

Pasišventęs žmogus visuomet 
pasiekia savo tikslą

www.draugofondas.org

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

Remkime Draugo fondą
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! 

Ką galvoja vaikai
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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

Apsilankykite
,,Draugo”

tinklalapyje
www.draugas.org

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

ALPINE VALLEY RESORT 
W2501 COUTRY ROAD ,,D'' 

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

Kartu švęskime 
Vasario 16-ąją!

Vasario 15 d., šeštadienį:

– 11:30 val. r., JAV LB Waukegan/Lake County apylinkė kartu su
Gedimino lituanistine mokykla minės Lietuvos Nepriklausomybės
dieną. Šventė vyks mokyklos patalpose (St. Andrew Lutheran Church,
10 S. Lake Street, Mundelein, IL. 60060). Po šventės vaišinsimės lietuviš-
kais patiekalais. 

– Vasario 16-tosios proga Clevelando lietuviai rengia koncertą Šv.
Kazimiero parapijos salėje 7 val. v. Kompozitoriaus Rimo Biliūno kame-
rinės muzikos kūriniai, gros CIM fakulteto muzikantai, dalyvaus solistė
Virginija Muliolienė.

– 2 val. p. p. Akademikų skautų sąjūdis, Čikagos skyrius, ruošia
Nepriklausomybes sueigą, kuri vyks PLC posėdžių kambaryje,
14911  127th St., Lemont, IL. Kalbės JAV LB Tarybos pirmininkas Juozas
Polikaitis, bus vaišės.

Vasario 16 d., sekmadienį: 

– pagrindinis Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo minėjimas
Čikagoje prasidės 11 val. r. padėkos šv. Mišiomis Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke. Po to – Vasario 16-tosios minėji-
mas parapijos salėje. Visus kviečia Amerikos Lietuvių Taryba ir ją suda-
rančios organizacijos.

– 2 val. p. p. Santa Maria del Popolo parapijos Koplyčioje, 116 N. Lake
Street, Mundelein, IL 60060, vyks šv. Mišios šiaurinio Illinojaus lietu-
viams. Mišias aukos kun. Gediminas Keršys. 

– 3 val. p. p. parapijos salėje vyks JAV LB Waukegan apylinkės metinis
susirinkimas ir naujos valdybos rinkimai. Kviečiame visus aktyviai daly-
vauti.

– JAV LB Lemonto apylinkė ir PLC rengia Lietuvos Nepriklausomybės,
Vasario 16-osios minėjimą Fondo salėje, Pasaulio lietuvių centre, 14911
127th. St. Lemont, IL. Pradžia – 12:30 val. p. p. Programa, kava, užkan-
džiai.

– Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijoje vyks Vasario 16-
osios  minėjimas (prelegentas vysk. emeritus H. Dumpys) bei
,,Lietuviška popietė“ su gardžiais cepelinais ir smagia Broniaus Mūro
atliekama lietuviška muzika. Adresas: 5129 Wolf Rd. Western Springs, IL
60558. Pamaldų pradžia 11:30 val. r.

– Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčio-
je (2745 W. 44th St., Chicago, IL) per 10 val. r. šv. Mišias paminėsime
Lietuvos Nepriklausomybės 96-tąsias metines. Melsimės už Lietuvos
valstybę ir jos piliečius. Eucharistijos šventimą atnašaus kun. Gediminas
Keršys. Dalyvaus parapijos choras, vadovaujamas Algimanto Barniškio
ir lektorių bei kantorių grupė, vadovaujama Joanos Drūtytės.

– JAV Lietuvių Bendruomenės Elizabeth, NJ apylinkė rengia Lietuvos
Nepriklausomybės minėjimą Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje (211 Ripley
Pl., Elizabeth, NJ 07206). Šv. Mišios 11 val. r., po to – programa ir lietu-
viškų patiekalų pietūs parapijos salėje 216 Ripley Pl., Elizabeth. 

– Rochesterio Lietuvių Bendruomenė kviečia į Vasario 16-tosios minėji-
mą12:30 val. p. p. Saint Anne parapijoje. Pradžia – 12:30 val. p. p. Bus
programa.

Vasario 22 d., šeštadienį: 

– 7 val. v. kviečiame paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dieną Estų namuose, 4 Cross St. & Veterans Hwy, Jackson, NJ 08527. Po
minėjimo – akustinis Nojaus koncertas.

Vasario 23 d., sekmadienį: 

– 1 val. p. p. American Legion Post 66 – Vasario 16-tosios, Lietuvos
Nepriklausomybės minėjimas Šiaurės Indianoje.

– 12 val p. p. Vasario 16 d. minėjimas Dievo Apvaizdos parapijoje,
Dalyvaus LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas.
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