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Darbai yra geresni liudininkai negu žodžiai. – Šv. Jonas Auksaburnis

N
EW

SP
AP

ER
 -

 D
O

 N
O

T
 D

E
L
A
Y

- 
D

at
e 

M
ai

le
d 

03
-1

2-
14

4545 WEST 63rd STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

ŠIAME NUMERYJE:

Namučiai – ramstis sergančio
vaiko šeimai – 3 psl.

Darius Balčiūnas: ,,Kasdien 
bandau ką nors atrasti” – 11 psl. 

Antradienį vidurdienį, minint Kovo 11-osios 24-
ąsias metines, Nepriklausomybės aikštėje
prie Seimo rūmų buvo iškilmingai pakeltos

Baltijos valstybių vėliavos. 
Iškilmėse dalyvavo valstybės vadovai, Seimo ir

Vyriausybės nariai, signatarai, diplomatai, vilniečiai
ir sostinės svečiai. Renginio dalyviai išgirdo ir iš pa-
lydovo sugrįžusius žodžius ,,Lietuva myli Laisvę”.
Seime vykusio iškilmingo minėjimo dalyviai ištarė
šiuos tris brangiausius Tautos išrinktus žodžius, ku-
rie buvo išsiųsti į virš Lietuvos 400 km aukštyje pra-
skriejantį palydovą ,,LitSat-1”. 

Vilniečiai ir sostinės svečiai taip pat stebėjo Lie-
tuvos kariuomenės orkestro ir Garbės sargybos
kuopos karių iškilmingą žygiavimą Gedimino pros-
pektu bei dalyvavo šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje
bazilikoje.

Popietę Seimo Konstitucijos salėje bus teikiama

Valstybės Nepriklausomybės stipendija.

Atstovybės užsienyje minėjo  Kovo 11-ąją

Lietuvos atstovybės daugelyje šalių kartu su pa-
saulio lietuviais 24-tą kartą šventė Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo dieną.

Prahoje Kovo 11-oji pasitikta iškilmingu koncertu,
lietuvių bendruomenės susibūrimu bei filmo peržiūra.
Lietuvos ambasados globotame ir Užsienio reikalų
ministerijos remtame koncerte pasirodė Lietuvoje ir už-
sienyje puikiai pažįstamas Vilniaus universiteto cho-
ras „Pro musica”.

Lietuvos ambasados Čekijoje ir Lietuvos garbės
konsulo Liberece Sauliaus Bazevičiaus surengto šven-
tinio susitikimo Havličeko soduose dalyviai išvydo Jono
Ohmano ir Juozo Saboliaus dokumentinį filmą apie Lie-
tuvos kelią į Nepriklausomybės atkūrimą „Laisvės tra-
jektorijos”. – 3 psl.

,,Lietuva myli Laisvę”

,,Draugo” svečiai – apie Kovo 11-ąją

Dainiaus Labučio nuotr.

Antradienį, kovo 11 d., į ,,Draugo”
redakciją užsuko svečiai iš Lietu-
vos – K. Donelaičio jubiliejiniame

minėjime dalyvavę ir konferenciją-semi-
narą surengę Vilniaus universiteto Ko-
munikacijos fakulteto profesorius, Lietu-
vos mokslų akademijos viceprezidentas,
knygotyrininkas Domas Kaunas; Vilniaus
universiteto profesorė, Lietuvių literatū-
ros katedros vedėja, hab. humanitarinių
m. daktarė Dainora Pociūtė-Abukevičienė
ir Vilniaus universiteto Komunikacijos
fakulteto dekanas, VU KF Žurnalistikos
instituto docentas Andrius Vaišnys. Sve-
čių paprašėme prisiminti TĄ kovo 11-ąją
– prieš 24 metus. – 3 psl.Domas Kaunas J. Kuprio nuotraukos
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Kovo 11-oji – įsimintina ir ypatinga data, ja mes
pažymime Lietuvos Nepriklausomybės šventę. 

JAV Lietuvių Bendruomenė daugiau kaip 60 metų
rūpinasi lietuvybės išlaikymu už Lietuvos ribų ir 

Lietuvos valstybės garsinimu bei jos teisėtų siekių 
užtarimu pasaulyje, pasitelkiant ir JAV institucijų

paramą. 

Sveikiname su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
diena 

ir kviečiame dirbti kartu puoselėjant lietuvybę.    

JAV LB Krašto valdybos pirmininkė 
Sigita Šimkuvienė 

Atkelta iš 1 psl.

Originaliai Lietuvą su nepriklau-
somybe pasveikino ukrainiečių vi-
suomenininkai – kovo 10 d. Lietuvos
ambasadoje Kijeve jie surengė padėkos
akciją Lietuvai už nuolatinę paramą ir
solidarumą su Ukraina. Akciją orga-
nizavo žinoma Ukrainos rašytoja ir
visuomenės veikėja Irena Karpa. Iš
viso joje  dalyvavo per 20 pilietinės vi-
suomenės atstovų, tarp kurių ir visai
neseniai Lietuvoje gydytas Rostisla-
vas Melnykas.

Lietuvos ambasados Rygoje ini-
ciatyva Kovo 11-oji čia paminėta Šiau-
lių berniukų ir jaunuolių choro „Da-

gilėlis” koncertu. 
Lietuvos nepriklausomybės die-

na Švedijoje paminėta šalies pietva-
kariuose esančio Halando regiono sos-
tinėje Halmštade. Į šiai progai skirtą
renginį Halmštado pilyje gausiai su-
sirinkusius vietos valdžios, verslo, kul-
tūros bei lietuvių bendruomenės at-
stovus pasveikino Halando regiono vi-
cegubernatorė Lisbeth Schultze, Lie-
tuvos ambasadorius Švedijoje Eitvydas
Bajarūnas ir šį renginį tradiciškai or-
ganizuojantis Lietuvos garbės konsu-
las Halmštade Evert Grahn.

URM info

,,Lietuva myli Laisvę”

,,Draugo” svečiai – apie Kovo 11-ąją
Atkelta iš 1 psl.

Andrius Vaišnys:

Kada buvo priimtas Nepriklausomybės aktas,
dirbau ,,Vilniaus balse”, Sąjūdžio Vilniaus miesto
laikraštyje. Užfiksavau sau tą laiką: 22 val. 44 min.
Paskui sudarėm įvykių kalendorių, išspausdinom jį
,,Vilniaus balse”, ir tas užfiksuotas laikas pasklido
– 22 val. 44 min.

Tuo metu būdavo būdinga ateiti prie Aukščiau-
siosios Tarybos klausytis įvykių, jie buvo trans-
liuojami Nepriklausomybės aikštėje – tiek Aukš-
čiausios Tarybos pirmininko rinkimai, tiek Nepri-
klausomybės akto skelbimas, kiti dalykai. Pakylėta
nuotaika, kuri tuomet buvo – tikrai įstringa.

Daug kas vaikščiodavo tuomet su radijo imtu-
vais – troleibusuose, stotelėse klausydavosi žinių...
Tai buvo, žinoma, ir įtampos metas. Buvo ir tokių,
kurie net išvažiavo iš Vilniaus. Žinodami, kad bus
skelbiamas Nepriklausomybės aktas, ir galbūt čia
iškils kokių pavojų, bandė pasitraukti ir pasižiūrėti
iš šalies, pvz., praleisti laiką kur nors Palangoje.

Domas Kaunas:

Aš ką prisimenu labiausiai, tai laukimo nuo-
taikas. Sąjūdžio būstinėj vyrų pasitarimus ir tas
nuomones, vilniečių, kauniečių – tikra-netikra,
skelbt-neskelbt... Buvo skirtingų nuomonių – ar tin-
kamas momentas dabar, ar tai neiššauks sovietų
ginkluotųjų pajėgų reakcijos, ar nesukiršins žmo-
nių. Nežinios buvo labai daug. Ir tas laukimas –
bręsta, bręsta... galų gale ta akimirka vakare... Aš tą
stebėjau namuose, šeimoje, buvo vienerių metų sū-
nus namuose – žiūrėjom televiziją. Supranti, kad
matai istorinį įvykį, emocinis krūvis didžiulis. Su-
voki, kad kas nutiko tavo gyvenime, kiti to nepa-
tirs, kitoms kartoms nelemta pamatyti nepriklau-
somybės gimimo.

Aktai, skandavimas, visi už rankų susiėmę...
Salėje vyrai didžiulį metalinį herbą nulupo nuo sie-
nos, nuleido ir išnešė. Šiandien galiu taip patetiškai
dieną. Bet tuo momentu kitaip jautiesi – vis tiek
blaivus protas budi šalia. Karinė galia čia pat buvo.

Inteligentai suprato – reikėjo Maskvoj duoti ko-
mandą, ir būtų pervažiavę per bet kokias barikadas,
ir niekas nebūtų apgynę, būtų tik žuvę žmonės. Mes
juk matėm, kaip kastuvėliais kapojo žmones Gruzi-
joje... Ir čia ne dyvai, kad kai kas iš miestų bėgo ar
vaikus draudė eiti... Tai va – aš  kažkaip dvejopai tai
matau. 

Dainora Pociūtė-Abukevičienė:

Aš studijavau universitete, gal dėl to mano po-
tyriai šiek tiek kitokie. Mes studijavome lituanis-
tiką, ir lituanistai buvo dideli romantikai. Net ir ta-
rybiniais laikais lituanistika sutraukdavo žmones,
kurie gyveno lietuvybės idėjomis. Tad tokio dvipu-
sio jausmo, apie kurį kalba profesorius, mums vi-
siškai nebuvo – kad čia kažkas gali įvykti ne taip. At-
rodė, viskas vyksta taip, kaip ir turi vykti, kad tai
yra visiškai natūralūs procesai. Jautėsi didžiulis
entuziazmas  tarp studentų  – mes vaikščiojom tokie
apsvaiginti. Net jeigu ir vienas kitas profesorius iš-

reikšdavo abejonių, kad čia dar visko gali būti arba
kokį skelbimą nuplėšdavo nuo skelbimų lentos, kaip
,,pavojingą” , studentų būdavo pasmerkiamas – toks
buvo revoliucingas studentų nusiteikimas. 

Dar iki Nepriklausomybės paskelbimo, prisi-
menu, prasidėjo judėjimas tarp studentų, kad reikia
keisti studijų programas. Pirmaisiais metais boi-
kotavom politinės ekonomikos ir marksizmo-leni-
nizmo kursus, nors dėstytojai buvo labai liberalūs ir
per tuos kursus skaitydavo kažką visai kita, – bet
mes iš principo neidavom į tas paskaitas, sėdėdavom
kiemuose...

Po Nepriklausomybės paskelbimo atsirado ga-
limybių studijuoti užsienyje ar siekti doktorato
laipsnio – jau pradėjo pūsti nauji vėjai. Bet man
tada atrodė visiška nesąmonė išvažiuot dabar iš Lie-
tuvos – ne, dabar tik čia  reikia viską  daryti. Ir ta -
da lituanistikoj tikrai buvo didžiulis pakilimas ir
ypač per pirmąjį dešimtmetį buvo padaryta labai
daug. 

Andrius Vaišnys Dainora Pociūtė-Abukevičienė
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„Būtume ramstis sergančio vaiko šeimai”

Rūta Mikelkevičiūtė (k.) ir Eglė Mėlinauskienė.                                                                                                 V. Zaikausko nuotr.

Rūta: Mes norime pastatyti Lie tuvoje „Onkolo-
ginėm ligom sergan čio vaiko namučius”.  

Eglė: Ketiname netrukus at va žiuoti į Čikagą.
Šiam labdaros rengi niui ruoštis pradėjom vos ne
prieš pu sę metų. Vis labiau suprantame, ką gali ki-
tos mamos. Čia vandenynas, mus skiriantis, yra vi-
sai nesvarbus – anokia čia kliūtis. Atstumas tikrai
nemažas, tačiau kai ir viena, ir kita pu sė turi juos
visus uždegančią idėją – nie kas mūsų nebesulai-
kys. 

Rūta: Atvirai  kalbant  mane  tie siog pribloškė
išei vijos moterų geranoriškumas. Idėjos vystėsi la-
bai spar čiai, stebėjomės – viskas kaip iš pypkės.
Nu veikti darbai liejosi upeliais, visos, net pačios
didžiausios kliūtys kaip mat būdavo įveiktos… Aš
vis pagalvoju: o kad šitaip degtų inicia tyvomis ir ne-
bijotų persidirbti, kad taip vikriai suktųsi, kaip ši-
tos mūsų užjūrinės draugės, mūsų val džios vyrai. 

– O kaip šita jūsų idėja pastatyti Lietuvoje „Sergan-
čio vaiko šeimos namučius” pasiekė JAV? 

Rūta: Viskas prasidėjo nuo Eg lės. Ji turi drau-
gių, bičiulių Ameri koje, ir joms papasakojo apie
mūsų idėją. Jos iškart atsiliepė: gal mes ga lim ką
nors sugalvoti? Gal mes gali me ką nors padaryti,
prisidėti. Taip ir kilo mintis labdaros renginiui. 

Eglė: Mes degte degėme ta idėja, tai gal ta mūsų
liepsna ir persimetė anapus vandenyno. Dabar prie
šito būsimojo renginio Čikagoje dirba 15 žmonių
grupė.

– Papasakokite, kas gi yra tie Namučiai? 

Rūta: Namučiai – tarsi namai, kur sergančiam
vaikui leidžiama būti kartu su savo šeima, su tėvais
tol, kol gydomasi. Na ciniškai skamba, tačiau kaip
žinote vėžys yra ta liga, kurią gydo labai ilgai. Žinia
apie tokią diagnozę šeimą išjudina. Netgi būna, kad
šeima, tokios žinios, tokios įtampos neturi jėgų pri-
imti, todėl išyra. Arba vienas šeimos narys privalo
palikti darbą, kad galėtų būti su sergančiu vaiku, jį
slaugyti. Yra dar vienas itin rimtas šeimos išbandy -
mas – smūgis šeimos biudžetui... Tai gi, smūgis po
smū gio... Šeimos, ku rios tai patyrė galėtų kur kas
vaiz dingiau ir kur kas skausmingiau papa sakoti
apie šeimos gyvenimą, išgirdus mažo vaiko ligos
diagnozę: vė žys. O ką patiria pats vaikas? 

Kai kuriose pasaulio šalyse tokie Namučiai jau
senokai veikia. Netgi Latvijoje yra, Baltarusijoje

Kasmet Lietuvoje onkologinėmis ligomis su-
serga iki 100 vaikų – nuo kūdikių iki 18 metų.
Jų gydymas trunka mažiausiai pusę metų ir

ga li tęstis net iki dvejų metų.
„Draugas” jau  rašė (vasario 4 d. laidoje) apie ko -

vo 15 dieną Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL,
įvyk siantį labdaros renginį „Vilties aitvarai” – „Onko -
loginėm ligom sergančio vaiko namučiams” pa-
remti.

Žurnalistas Vitalius Zaikaus kas  Vilniuje kalbi -
na šių Namučių įkūrimo Lietuvoje iniciatores: televi -
zijos žurnalistę ir laidų vedėją Rūtą Mikel kevičiūtę
ir visuomeninės or ganizacijos „Mamų unija” įkūrėją
ir vadovę Eglę Mėlinauskienę. Beje, kartu su Rū ta ir
Egle atvyks ir televi zijos filmavimo grupė – sukurta
laida bus parodyta per vieną iš pagrindinių Lietu vos
televizijos kanalų. 

pats pre zidentas išskyrė žemės sklypą, pui kus vals-
tybės finansavimas. Sun ku išvardyti šalis, kur to-
kios įstaigos jau veikia. Lengviau išvardyti kurios
jų neturi – Lietuva viena iš tokių. 

Eglė: Kas laukia šeimos, išgirdus ligos diagnozę:
vėžys? Kartais vaikas labai lėtai sveiksta, arba ne-
pasiduoda gydymui vien dėlto, kad nutrūksta jo ry-
šys su tėvais, su šeima, šeimos mikroklimatas pasi-
keičia neatpažįstamai. Vienatvę ir ilgesį kenčia li-
goninėje paliktas sergantis vaikas, ken čia likę jo
broliai ir seserys... Kas gali būti vaikui  baisiau už
išsiskyrimą su savo tėvais? Kas gali būti dar bai-
siau?

Reikia namų, kur viskas būtų vie name: ir besi-
gydantis vaikas, ir greta jo gyventų visą sveikimo
laiką jo šeima. Betgi kartais žinia būna dar rūs-
tesnė – ateina daktaras ir praneša: mes padarėm, ką
galėjom... Belieka laukti. Tą laiką vaikas privalo
nu gy venti oriai, savo tėvų apsuptyje, o ne slogioje
vienatvėje, atskirtas nuo tė tės, mamos... Koks psi-
chologinis krū vis vaikui matyti mirštantį gretimoje
lovoje ar kitoje palatoje už sienos savo bendraamžį.
Nebūkim tokie nai vūs ir negalvokim, kad vaikai
ne su pranta,  kas  vyksta  aplink  juos,  kas  vyksta
su jais, kas jų laukia čia pat, už savaičių ar mėne-
sių...

Mes norime, kad Lietuvoje at si ras tų kitokia
vieta, kuri sergančiam nepagydoma liga vaikui kaip
galima labiau primintų jo gimtuosius na mus. Juo
labiau, kad ir šeimai rei kalinga pagalba – reikia iš-
mokti gy venti kitaip, nei iki ligos, todėl be psicho-
logo čia dar turėtų būti įvairių terapijų: meno, mu-
zikos, psichotera pijos... Taip pat norime įsteigti pir-
mąjį Lietuvoje Vaiko onkologijos informacinį
centrą. Čia būtų teikiama visokeriopa pagalba tė-
vams, broliams, seserims apie tai, kaip gyventi su
nepagydoma liga.   

Rūta: Sergančio vaiko Namučiai – tarsi hospisas.
Juk vėžiu suserga ne vien vaikai iš Vilniaus. Pa-
bandykit pavažinėti kelis kartus pirmyn – atgal per
savaitę, tarkim iš Klaipėdos, kai viena tokia kelionė

gali kainuoti apie 300 litų. Tokiu būdu tėvas su vai -
ku galės gyventi mūsų kuriamuose Namučiuose,
kelias dienas šeima galės pabūti kartu. 

– Svarbu galvoti ne tik apie sergantį vaiką, bet ir apie
kitus šeimos narius?

Rūta: Mes nenorime pasakyti, kad ligoninėje gy-
dytojai nesirūpina ar rūpi nasi per mažai. Anaiptol,
tikrai mes taip negalvojame. Netgi priešingai, esa me
pačios geriausios nuomonės apie mūsų onkologus.
Tačiau ligoni nė yra ligoninė. Daktarai neturi laiko
guosti mamų ir šluostyti vaikų aša ras, net jeigu vai-
kas merdėja. 

Eglė:Ligoninėje nėra privatumo, kai palatoje
guli du vaikai ir dvi jų mamos, kai bet kas gali bet
kurią mi nutę įeiti. Mama negali per dienas būti prie
vaiko – atvažiavai per visą Lietuvą, pabuvai valandą
ar dvi prie savo sergančio vaiko – ir važiuok atgal
dar kelis šimtus kilometrų su plyštančia širdim. Ži-
nom istoriją, kai jaunas tėvas, norėdamas dar ir
kitą dieną pasimatyti su mirtinai sergan čiu savo
vaiku, žiemos naktį miega automobilyje po ligoni-
nės langais... Nes neturi pinigų išsinuomoti vieš bu-
 čio nakčiai. 

Rūta: Namuose palikti broliai, seserys – jiems
taip pat reikia bendrauti. O ir paliktiesiems na-
muose vaikams, kol tėvai išvažiuoja lankyti ligo-
nio, reikia tos pačios motinos meilės. Esame susi-
dūrę su šeima, kai mama visą save atiduodavo ser-
gančiam berniukui, kiti vaikai, pritrūkę dėmesio,
ėmė ignoruoti mamą, lyg ji būtų kalta... Mat jie gal-
voja, kad mama jų nebemyli, nes visą dėmesį skiria
tam vaikui. 

Eglė: Vienas tėvelis, išgirdęs apie savo sūnaus
diagnozę, prisigėrė ir iš nevilties ėmė akmenimis
daužyti ligoninės langus, o motina, tuo metu buvusi
ligoninėje, klykia iš to siau bo... Visą tai vaikas mato
ir girdi. 

Rūta: Tėvai lieka visiškai bejėgiai ir baisiai vie-
niši. O šita motina susirgo galų gale sunkia depre-
sija. Ir neteko vaiko. Ligoninėje rūpinamasi vaikais,
bet ne tėvais. Namučiuose jie galės būti visi drauge. 

Eglė: Tai mes ir siūlom pagelbėti šitiems žmo-
nėms, pagelbėti kenčian tiems. Susirgus vaikui, su-
serga visa šeima.

– O ar jūs jau ką nors materialaus turite? Ar jau ži-
noma, kur tie Namučiai bus? 

Eglė: Mes jau daug turime ir daug žinome. Jau
turime Namučių planą, žinome, kaip jie atrodys, tu-
ri me projekto sąmatą, tačiau ji gali labai smarkiai
keistis, nes priklausys nuo to, kokį sklypą gau sime. 

Rūta: Tačiau mes nenuleidžiame rankų. Mes
savo (nė kiek neabejoju) pasieksime.  Ar ne, Egle?

Plačiau apie Namučius:   
http://www.seimosnamuciai.lt/
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RY T YS
Rytỹs – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

RASA MILIŪTĖ

Viso pasaulio lietuviai vasario–ko vo mėne-
siais mini Lietuvos Ne priklausomybę. Cent-
rinės New Jer sey (NJ) Lietuvių Bendruome -

nė nuo pat įsikūrimo, jau ketvirti metai pa žymi šią
svarbią datą keletu rengi nių: trispalvės pakėlimo iš-
kilmėmis Toms River mieste, NJ, Vasario 16-ajai skir-
ta diena lituanistinėje mo kykloje „Lietuvėlė” bei  Ne-
priklauso mybės minėjimu.  

Lietuviška trispalvė plevėsavo
prie Toms River savivaldybės

Nepriklausomybės dienos proga jau daugybę
metų Toms River mieste, New Jersey, šalia miesto sa-
vivaldybės pakeliama ir lietuviška trispalvė. Pen kio-
lika metų šią tradiciją puose lėjo Whiting lietuvių klu-
bas, o pastaraisiais metais inciatyvą klubas per davė

Centrinės New Jer-
sey bendruomenės
lietuviams. Tradici-
ją tę sia me ir jau ant-
rus metus rengiame
trispalvės pakėlimo
iškilmes kartu su
Ocean County savi-
valdybe. Šiais me-
tais vasario 14 dieną,
skambant Tautiškai
giesmei, vėl kėlėme
Lietu vos vėliavą ir
ji visą dieną plazdė-
jo Toms River mies-
to centrinėje Wa s-
hington gatvėje. 

Po iškilmių su-
sirinkusieji buvo pa-
kviesti  į Ocean
County bibliotekos
Žaliąją svetainę Ma-
riaus Marke vi čiaus

filmo „Kita svajonių komanda” peržiūrai. Tarp su-
sirinkusiųjų buvo įvairių kartų lietuvių, tarp jų ir
to kių, kurie jau gimė ir užaugo čia, Amerikoje, tačiau
brangina savo lie tuviškas šaknis. Visus sujaudino fil-
 me pateikta Lietuvos krepšininkų sunkiai siektos
pergalės istorija  prieš CSKA, tuometinę Sovietų Są-
 jungos krepšinio komandą, bei pastangos  patekti  į
tarptautinę sporto areną – NBA.  Ši istorija – tai pa-
rale lė, atspindinti Lietuvos kelią į Ne priklausomybę. 

Lietuviška trispalvė, plevėsuojanti užatlantėje –
tai  Lietuvos, kaip valstybės, pripažinimo išraiška už-
 sienyje. Dėkojame Vidai Lanys-An ton už pastangas
surengti šias iškilmes.

Lietuvos  Nepriklausomybės
šventė su Nojaus  dainomis

Vasario 22 d., mes, JAV LB Cen trinės New Jer-
sey  apylinkės lie tu viai, rinkomės į Estų namus (lie-
tuvių namų čia neturime) atšvęsti, paminė ti, kas
mums yra brangu, pasidžiaug ti, jog Lietuva geopo-
litiniame žemė lapyje yra nepriklausoma valstybė,
žen gianti vakarietiško vystymosi kryp timi, kad ne-
bėra „geležinės už dangos” ir  turime laisvę keliau-
ti po pa saulį, mokytis, dirbti, pažinti  kitas kultūras.

Šventei pasiruošėme kaip dera lie tuviams – iš-
skleisdami pačių siūtą trispalvę Estų namuose, o šau-
nios  šei mininkės, besirenkančius į  šventę, kvietė
ir lietuviškų cepelinų skanauti, ir „Švyturio” alaus
puta atsigaivinti.

Lietuvos Nepriklausomybės mi nėjimas prasidėjo
Centrinės NJ litua nistinės mokyklos „Lietuvėlė” mo-
ki nukių „Kepurine” (šokių vadovė Li vi ta Skučaitė).
Džiaugėmės į juos žiū rėdami ir didžiavomės, jog tu-
rime to kias puikias šokėjėles – pamainą mūsų tau-
 tinių šokių kolektyvui „Vie sulas”. Susirinkusius pa-
aukoti solidarumo įnašą ragino Centrinės NJ vice-

Lietuvos New Jersey lietuviai paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės šventę

pirmi ninkas Kostas Maštauskas, kartu  pa minėda-
mas, jog  lietuviai pa laiko  Uk rainos žmones, taip pat
siekiančius  Nepriklausomybės (tarp svečių buvo ir
ukrainiečių). Sveiki nimo žodį tarė šių eilučių auto-
rė, pa kviesdama vi sus sugiedoti Tautišką giesmę. Li-
 tua nistinės mokyklos vedėja Auksė Motto  priminė,
jog  kur be bū tume – turime  branginti Nepri klau so-
mybę, o kartu ragino neuž miršti lietuvių  kal bos, ją
sau goti ir skatinti savo vai kus ją pamilti.

Raginimas „Švęskime išradingai!” pasiekė ir
Centrinės NJ Lietu vių Bendruomenę: „Mes tavo
vaikai. Išdegę laukai. Tu mūsų vanduo ir duo na. Gel-
tona žalia raudona”, – ne įprastai šventinį koncertą
pradėjo vaikų instrumentinis trio! Gitaristas ir vo-
kalistas Povilas (11 m.), būgni ninkas Rapolas (9 m.)
ir Gabrielė (12 m.), pritarimą fortepijonu išmokusi
vos per vieną vakarą – trys jaunieji atlikėjai visus nu-
stebino. Savaran kiš kai mokęsi ir vos tik keletą kar-
tų drauge pagroję gana sudėtingą jų amžiui Andriaus
Mamontovo dainą, vaikai įtikino, jog viskas įma-
noma,  jeigu tik nestinga pasiryžimo ir noro.

Iš už Atlanto į šventę pasikvie tėme dainų auto-
rių ir atlikėją Nojų – Darių Milerį, praeityje grupės
„Airi ja” įkūrėją, žinomą ne tik Lietuvoje, bet ir už-
sienyje. 

„Lietuvis lietuviu yra visur ir vi sada”, – sako

„Lietuvių charta”. Nors šiuo metu Nojus gyvena Dub-
line, bet savo kūrybine veikla įprasmina lietuvio var-
dą, kad ir kur koncertuotų – Lietuvoje, Airijoje, Vo-
kietijoje ar ki toje Europos šalyje, o dabar ir užatlan -
tėje. Nojus dainuoja savo kūrybos dainas lietuviškai,
suburdamas tautiečius. Airijos Lietuvių Bendruo me-
 nė jauna, susikūrė būtent po pirmojo Nojaus kon-
certo Dubline.

„Kas gero šituos namuos – au gink, kas blogo tavo
namuos – su griauk!” – gražiu dainos palinkėjimu No-
 jus pasisveikino su žiūrovais. Pa minėjęs, jog jam ypač
džiugu koncertuoti ten, kur yra lietuvių ir iš jo gim-
tojo miesto, į  sceną  pakvietė vaikus  kartu padai-
nuoti „Ąžuolėlį ir paukš telį”.  Sukūręs dainą 2010 m.,
ją skyrė  labdaringai organizacijai „Dzūkijos vai kai”,
daina tapo jų himnu ir yra  įrašyta kartu su Alytaus
vaikų globos namų choru „Soundivision Studio” Dub-
line. „Ši daina sklinda ne tik po Lietuvą, bet po visą
pasaulį, per mus vi sus lietuvius. Man nėra didesnės
garbės, kaip dainuoti ją čia, su šiais vai kais”, – sakė
Nojus. Įspūdinga  atlikėjų draugija – Violetos Kund-
ro tie nės vaikų muzikos grupė „Spindu lė lis” su soliste
Saule, būgnininkas Ra polas, gitaristas Povilas ir No-
jus – su virpino klausytojų širdis lyriška dai nos me-
lodija: „Aš savo kiemely, pasodinau ąžuoliuką, ma-
žais lapeliais, prie pat  suoliuko, pripy   liau van  dens,

Centrinės NJ lituanis tinės mokyklos „Lietuvėlė” mokiniai Nepriklausomybės dieną šventė išra dingai.
Šarūno Stančausko nuotr.

Lietuviška trispalvė ple vėsavo
virš Ocean County administraci-
nio pastato, Toms River  mieste,
New Jersey. Rasos Miliūtės nuotr.

Nojus dainavo kartu su vaikų muzikos grupe „Spindulėlis”. Veros Udra nuotr.
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LORETA STEFFENS

Vasario mėnesį  JAV koncertavo
po puliarus lietuvių muzikan-
tas Da rius Mileris, nuo 1992-ųjų

me  tų ge riau žinomas Nojaus vardu.
Turbūt ne suklysiu pasakiusi, kad var-
das Nojus didžiajai daliai lietuvių siejasi
su gru pe „Airija”. Visi, kas gyveno  Ne-
 priklausomybės  laikotarpiu Lie tuvo je,
puikiai prisimena grupę „Ai ri ja” ir jų,
tuo  metu  dar  visiškai nau ją, folk-roko
stiliumi grojamą mu ziką.

Nojaus akustiniai koncertai JAV
vyko New Jersey, Pennsylvanijoje ir Ca-
lifornijoje. Šie, kaip ir visi Nojaus kon-
certai, pasižymėjo nepaprasta šiluma
ir nesumeluotomis emocijomis. Muzi-
kantas visada šiltai bendrauja su savo
gerbėjais ir, galbūt to dėl, kiekvienas iš
jo koncertų išeina su giliomis minti-
mis, puikia nuotaika ir nuostabiais
prisiminimais.

Viešėdamas JAV, muzikantas la bai
maloniai sutiko atsakyti į „Drau go”
klausimus.

– Ar pirmą kartą koncertuojate JAV?
Kas organizavo šiuos koncertus?

– Į mano pirmąją muzikinę kelio-
 nę JAV pa kvie tė Pietinės – Centrinės
New Jersey Lietuvių Ben druomenė ir
jos pirmi ninkė Rasa Mi liūtė. Gro jau
tris koncertus: Los Ange les, New Jer-
sey ir Phi ladelphijoje.

– Jums teko koncertuoti Nepri klau so-
mybės dienos proga New Jersey – kokius
įspūdžius paliko ši šventė? Kaip pavyko pro-
jektas su vietiniu vaikų choru? 

– Renginys buvo puikiai organi zuo-
tas. Pasidalindami darbus, prie jo pri-
sidėjo daug bendruomenės narių, buvo
džiugu matyti darnų bendru omenės ko-
lektyvą, nuoširdų ben dra vi mą. Susi-
rinkusieji aktyviai dalyvavo po Ne-
priklausomybės dienos mi nėjimo vy-
kusiame koncerte. Kiekvie na daina
buvo sutikta šiltai ir dė me singai, o
ypač – „Ąžuolėlis ir paukš telis”, kurią
grojome kartu su Cen trinės New Jer-
sey vaikų choru „Spin dulėlis”, pia-
niste Saule ir jaunaisiais muzikan-
tais – gitaristu Povilu ir būg nininku
Rapolu. Žiūrovų plojimai ir nuošir-
dus vaikų grojimas man dar ilgai neleis
pamiršti šio koncerto.

– Jūs nemažai koncertuojate Europo-
je. Ar JAV žiūrovai labai skiriasi nuo žiūro-
vų Europoje?

– Beveik niekuo nesiskiria. Gal
JAV klausytojai buvo vyresni, nes JAV
išeivija yra vyresnė, tačiau visur jau-
čiasi šiltas dėmesys ir graži reakcija
koncertuose.

– Kas paliko didžiausią įspūdį šioje ke-
lionėje? 

– Didžiausią įspūdį paliko šilti su-
sitikimai ir atviras nuoširdus bendra-
vimas. Patiko Amerikos lietuvių gy-
venimo būdas, pasitikėjimas savo jė-
gomis ir pasaulėžiūra. Didelį įspūdį pa-
liko Los Angeles, New Yorkas ir Phi-
ladelphija.

– Jūs buvote vienas iš pirmųjų, supa-
žindinęs Lietuvą su folk-ro ku. Kodėl pasi-
rinkote būtent folk-roką? 

– Tiesiog kūrėme dainas, grojome
mums patinkančią muziką, gal vodami
ne apie stilių, o apie tai, ką nori me pa-
sakyti savo dainomis, ko kią ži nią per-
duoti, apdainuoti savo ir mus supančių
žmonių gyvenimus, suteikti viltį sau ir
kitiems dvasiškai sun kiose gyvenimo
situacijose.

– Jūs pats kuriate savo dainas. Kur se-
miatės įkvėpimo? 

– Gal atsakysiu savo naujos dai nos
„Garsas” žodžiais – „Iš praeities, iš savo
laukimų, iš paklydimų sal džių...”

– Kokie žymūs muzikantai, grupės
įtakojo ir įtakoja Jūsų kū rybą?

– „Dire Straits”, Mark Knopfler,
„The Cure”, „Kino” ir Viktoras Co jus,
„Akvarium”, „Clannad”, „The Level-
lers”.

– Kokie Jūsų artimiausi kūrybiniai
planai?

– Naujo albumo „Garsas” įrašai ir
muzikos kūrimas Alytaus miesto teatro
spektakliui „Be adreso. Be pavadini-
mo” (žodžiai Jurgio Kunčino).

– Ačiū Jums už pokalbį! Norė tume pa-
linkėti Jums kuo didžiausios kūrybinės
sėkmės, o taip pat vėl atvykti į JAV su savo
koncertais.

Lietuvos šiuolaikinė tekstilė – 
tarptautinėje parodoje 

Kovo 7 d. Philadelphijoje atidaryta 9-oji tarptautinė tekstilės paroda. Šioje, jau
nuo 1997 metų rengiamoje parodoje dalyvauja daugiau nei 50 me nininkų iš
JAV, Pietų Korėjos, Lietuvos, Japonijos, Airijos ir Da nijos.  

Parodoje, kurią kuravo Snyder man-Works galerijos vadovai Frank Hopson
ir Kat Moran, eksponuojami Eglės Gandos Bogdanienės, Miglės Lebednykaitės
ir Lauros Pavilonytės kūriniai iš serijos „Velti sodai”.

Lietuvos menininkai buvo pakviesti dalyvauti šioje parodoje po sėkmingų
pasirodymų pernai Philadel phijoje įvykusiose Lietuvos taikomojo meno pri-
statymuose – parodoje „LTextile” ir Philadelphijos meno mu ziejaus rengia-
mame „Craft Show”.

Paroda veiks iki š. m. balandžio 26 d.
Daugiau informacijos: http://www.snyderman-works.com/

LR ambasados JAV info ir nuotr.

žaliu kibirėliu, augs ir gyvens, tas
ąžuolėlis”.

Nors pats Nojus yra sakęs, kad tai
daina vaikams, bet jos besiklausant, ap-
lankė mintis, jog ir mums, vy resniems,
ji turi prasmę. Juk vaikai – tie mūsų
„maži ąžuo liukai” ir,  jeigu tinkamai ir
laiku tuos „ąžuoliukus lais tysim”, skie-
pysim meilę tėvų ir protėvių kraštui
bei kalbai, jie išaugs tvirtais „ąžuolais,
kurių šakelėse dai nuos paukšteliai”,
tikrais lietuviais, gra žius darbus to
krašto labui da rančiais.

Koncerto programoje skambėjo
dar daug kitų Nojaus dainų. Anot au-
to riaus, visos jos išgyventos, jose yra
vietos Lietuvai, jos dangui ir de besims,
draugams ir meilei. 

Skaudžius prisiminimus kėlė dai  -
na „Čia”, parašyta daugiau nei prieš 20
metų ir skirta Sausio 13-osios aukų at-
minimui. Nojaus dainuota „Amber-
sail” taip pat turi savo istoriją. Ji su-
kurta „Tūkstantmečio odisėjos” pro-
jektui, jachtai „Ambersail”, švenčiant
Lietuvos vardo paminėji mą. Nojus pri-
siminė, kaip „Amber sail” įgula  pakvie -
tė jį pasisvečiuoti jachtoje, o jam pa-
grojus ir padai na vus keletą posmų

(daina dar nebuvo baigta kurti), įgulos
nariai prašė net keletą kartų ją pa-
kartoti. Taip ji tapo „Ambersail” him-
nu.

„Kasdien į karą”, „Sugrįšiu”,  „Lai -
vas”, „Vėjas lange”, „Niekas ki tas tik
tu” ir dar daug kitų nuskambė jusių dai-
nų   visos buvo puikios, šiltai sutiktos
dalyvių, kurie įsismaginę net ir šokti
pradėjo.  Nojus nuo šir džiai  bendravo,
kartais  pajuokauda mas, prisiminda-
mas dainų atsiradimo istorijas. Ne
veltui, pasibaigus kon certui, gerbėjai
nepanoro atlikė jo paleisti ir prašė vėl
ir vėl pa dai nuoti. 

Gražaus tembro balsas, dainų me-
lodingumas, gitaros garsai, prasmingi
tekstai ir nuoširdumas – visa tai tą va-
karą mums dovanojo Nojus, ir nepasi-
didžiavęs, vaikams paliko savo autog-
rafą.

Viskas turi pabaigą – smagi šven-
tė taip pat. Su Nojaus dainomis at-
 šventę Lietuvos Nepriklausomybę, iš-
siskirstėme kupini geriausių emocijų
ir įspūdžių.

Rasa Miliūtė – JAV LB Centrinės
New Jersey apylinkės pirmininkė.

Nojui įspūdį paliko JAV 
lietuvių pasitikėjimas

nojaus biografija

Darius Mileris-Nojus gimė 1972 m. balandžio 5 d. Alytuje. Darius gi tara pradėjo gro-
ti 1988 m., apsilankęs Pauliaus Širvio kūrybos vakare, kur skambėjo dainos,
akompanuojamos akustine gitara. Pirmasis Dariaus gitaros mokytojas buvo bro-

lis Algi mantas. Tais pačiais metais vidurinėje mokykloje Nojus sukūrė pirmąją savo gru-
pę.

Nuo pat pirmųjų gitaros akordų Darius pats rašė muziką ir žodžius savo dainoms. Kaip
ir daugeliui me nininkų jo kūrybiniai ieškojimai tru ko keletą metų. Savo kūrybiniame ke-
lyje Nojus išbandė įvairius muziki nius žanrus: nuo akustinės muzikos iki metalo ir punk-
roko.

1992 m. kartu su Kostu Radlinsku ir Robertu Kondratavičiumi Darius Mileris sukūrė
grupę „Airija”. Ši grupė sugrojo daugiau kaip 350 koncertų ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje
Europos šalių.

1995 m. „Airija” kartu su Kauno Mažuoju teatru sukūrė muzikinį spektaklį „Nuotraukos
iš seno albumo”. Tokio stiliaus teatro ir roko su sijungimas buvo pirmasis Lietu voje ir savo
ruožtu buvo pripažintas originaliausiu metų projektu „Fortūna 96” festivalyje. Dabar to-
kių projektų Lietuvoje yra labai daug, bet pradininku buvo šis „Airijos” projektas.

1995m.–2002 m. grupė „Airija” daug koncertavo, įrašinėjo naujas dai nas ir albumus
įvariose garso įrašų studijose, filmavosi mu ziki niuose vaizdo klipuose, įrašė savo akusti-
nį koncertą. Po dešimties kūrybos metų, 2002 m. grupė „Airija” atsisveikino su savo gau-
siu gerbėjų būriu Airijos sostinėje Dubline.

Po grupės iširimo, Nojus nenuleido rankų – toliau tęsia savo solinę muzikinę karje-
rą koncertuodamas įvairiose Europos šalyse, įrašinėja ir leidžia savo albumus, kurie yra uni-
 kalūs ir prasmingi.

Žiūrovai šiltai priėmė Nojaus kūrybos dainas.  Veros Udra nuotraukos
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SKAUT YBĖS  KELIAS

Tradicinė Čikagos lietuvių skautų tuntų Kaziuko mugė

V.S. FIL. AUŠRA 
JASAITYTĖ PETRY

Pavasaris. Nors lauke dar matyti
baltas sniegas, pavasaris jau
laukia už kampo. Belaukdami

šiltesnių orų, Čikagos lietuvių skautų
tuntai ruo šėsi tradicinei Kaziuko mu-
gei Pa sau lio lietuvių centre, Lemonte,
kuri šiemet įvyko sekmadienį, kovo 2
d. 

Jau 55-eri metai, kai ši jaunimo
organizacija tęsia tradiciją ir rengia
šią pavasarinę šventę. Kaziuko mugėje
Lietuvoje žmonės pardavinėja savo
dir binius. Svarbiausias mugės simbo-
lius – tai verba, kuri yra pa ga minta iš
išdžiovintų margų gėlių ir žolių. Skau-
tai bando tą gražią tradiciją išlaikyti.

Mugės ruošos darbai vyksta be-
 veik visus metus. Artėjant mugei su-
sirenka ruo šos komitetas ir pasi-
 skirsto darbais. Skautų ir skaučių
draugovės pradeda planuoti, kaip už-
 dirbti lėšų, kad toliau galėtų gilinti
savo skautiškas žinias ir tęsti veiklą. 

Siekdami surinkti daug lėšų,
skautai ir skautės Kaziuko mugei pa-
 tys gamina maistą. Štai šiemet, vasa-
rio 14-osios savaitgalį, skautai, skau-
tės ir jų tėveliai susirinko ir pagamino
beveik 10,000 koldūnų! O kovo 1-osios
rytą susirinkusi grupė  skuto bulves,
ruošė spirgučius ku geliui. Ankstų  Ka-
ziuko mugės rytą, tėveliai bei grupė
skautininkų/skautininkių susirinko

kep ti kugelio.
Kaziuko mugės savaitgalį Pa sau-

lio lietuvių centre vyko ne tik litua-
nistinė mokykla, bet ir pasiruo šimas
mugei. Sekdami Lietuvos pa vyz džiu,
skautai Kaziuko mugėje pakviečia
įvairius prekiautojus bei verslininkus
pardavinėti savo dirbinius.

Kaziuko mugė prasidėjo šv. Mi šio-
 mis Palaimintojo Jurgio Matu lai čio
misijoje. Mugės atidarymo metu buvo
paminėtos šios sukaktys: „Aušros var -
tų/Kernavės” (dviejų tuntų sujun-
 gimo) 20 metų jubiliejus; „Litua nicos”
tunto 65-erių metų jubiliejus ir Aka-
demikų Skautų sąjūdžio 90-asis jubi-
liejus. Tuntininkai kartu su Aka de-
mikų skautų sąjūdžio pirmi ninku ir
kun. Algiu Baniuliu atidarė šių me tų
Čikagos lietuvių skautų tradicinę Ka-
ziuko mugę. 

Svečiai turėjo progos apeiti Ritos
Riškienės salę, kurioje prekiavo vers-
lininkai,  tautodailininkai ir skau tai.
Vyko loterija ir žaidimai vaikams. Ko-
ridoriuje, prie įėjimo, prityrusieji
skautai pardavinėjo deš reles, rodė
vaizdajuostę iš praėjusių metų Jau-
nimo vakaro ir „Paslapčių ieškonės”
Bostone. Drau govės ir valtys pardavi-
nėjo pačių skautukų pada ry tus rank-
darbius, sausainiukus, saldainius. 

Lietuvių Fondo salėje svečias ga-
lėjo skaniai pavalgyti lietuviškus pie-
tus: čia buvo lietuviškų dešrų su ko-
pūstais, kugelio, koldūnų ir cepe linų.

Nerijos tunto skautės Dainos Čyvienės nuotraukos

Valgyklą gražiai papuošė aka demikai
skautai. Tėveliai ir patys skautai dėjo
į lėkštes svečiams skanius patiekalus.

Ritos Riškienės salėje veikė  kavi -
nė – joje buvo galima paragauti skanių
tortų su kava. 

Nors šeštadienio vakarą labai

snigo, oras neišgąsdino svečių. Salės
buvo pilnos lankytojų. Mes, čika giš-
kiai, jau pripratę prie to sniego: dar
keletas colių – tai niekis! Kaziuko
mugė buvo smagi, visi linksmai pra-
 leido dieną lietuviškoje, skautiškoje
dvasioje.

Kaziuko mugė Toronte buvo rengiama kovo 2 d. Prisikėlimo parapijos didžiojoje salėje.
Kaip ir Čikagoje, jos rengėjai – įvairūs skautų tuntai – tokia yra Šiaurės Amerikos skautų tra-
dicija. Tačiau kviečiami ir kiti prekiautojai. Prieš Kaziuko mugę, 9 val. r. bažnyčioje vyko Mi-
šios anglų kalba, kurių metu skautai skaitė skaitinius ir nešė aukas, o per 11 val. r. lietuviškas
pamaldas kunigas pakvietė ateiti į mugę ir paremti skautų veiklą. 

Ramunės Kubiliūtės info ir nuotr.

Skautų surengta mugė
šurmuliavo ir Toronte

Paukštytės

Kun. Algis Baniulis ir Akademikų skautų sąjūdžio pirm. Ričardas Chiapetta
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Išeivijos skautija švenčia
65-ąjį jubiliejų

SK. V. ROLANDAS 
KAČINSKAS

Pasitinkant 24-ąsias Lietuvos ne-
 priklausomybės atkūrimo meti-
nes, ko vo 7 d. Lietuvos ambasa-

doje JAV su  sirinkę lietuvių išeivijos
skautų va dovai ir svečiai prisiminė
lietuviš kos skautybės istoriją bei pa-
minėjo savo veiklos už Lietuvos ribų
65-metį.

Sveikindamas skautus, Lietuvos
ambasadorius JAV Žygimantas Pavi-
 lio nis padėkojo lietuviškai išeivijos
skautijai už per ilgus okupacijos me-
 tus išsaugotas skautavimo ir bendruo -
meniškumo tradicijas ir jų grą ži nimą
atgal į Lietuvą.

„Lietuvos išeivijos skautijos is to-
rija – tai istorija apie meilę Arti mui,
tarnystę Dievui ir pasiaukojimą Tė-
 vynei”, – sakė Ž. Pavilionis ir pa lin kė -
jo skautams sėkmės rengiantis 2018
m. įvyksiančiam visos lietuviš kos
skautijos šimtmečio minėjimui.

Lietuvių skautų sąjungos pir mi-
 ninkas Gintas Taoras pristatė trem-
 ties ir emigracijos paženklintą, tačiau
įspūdingą lietuvių skautų veiklą iš ei-
vijoje, ypač JAV, Kanadoje ir Aust rali-
joje, aptarė skautų judėjimo išei vi joje
perspektyvas. 

Apie dabartinį skautų judėjimą
Lietuvoje kalbėjo svečiai iš Lietu vos –
Lietuvos Skautijos vyr. skauti ninkė
Ieva Žilinskienė ir šios organizacijos
Tarybos pirmininkas Tomas Broga.

Lietuvių skautus savo dalyvavi -
mu ambasadoje tai pat pagerbė Lie tu-

vos Švietimo ir mokslo ministras Dai-
 nius Pavalkis, oficialūs JAV skau tų or-
ganizacijų – „Boy Scouts of  Ame rica”
ir „Girl Scouts or Ameri ca” – atstovai,
JAV Kongreso narių pa   tarėjai,   Was-
hingtono Lietuvių Bendruomenės  va-
dovai, diplomatai.

Sveikinimo laiškus išeivijos skau-
 tams atsiuntė Lietuvos Respub likos
prezidentė Dalia Grybauskaitė ir bu-
vęs JAV Gynybos sekretorius, nauju
„Boy Scout of  America” preziden tu
išrinktas Robert Gates.

Pasak R. Gates, „lietuvių skautų
veiklos išeivijoje jubiliejus patvirtina
šios organizacijos įsipareigojimus, net
per ilgus sumaišties ir netikrumo me-
tus, tarnauti Lietuvos jaunimui.”  

„Ne taip seniai Amerikos skautai
šventė savo šimtmečio jubiliejų. Tai
bu vo proga ne tik švęsti, bet ir įver-tin -
ti skautybės svarbą jaunų žmonių gy-
venime. Mūsų pasaulio ateitis ir gy-
 vybingumas priklauso nuo to, kiek
darbo mes įdedame kurdami ir švies-
da mi naujos kartos  vadovus”, – pa-
 brė žė naujai išrinktas „Boy Scouts of
America” prezidentas R.Gates.

Skautiškos šventės programą am-
basadoje užbaigė „Tolimų aidų” vyrų
okteto iš Los Angeles koncertas ir ben-
dra visų renginio dalyvių skanduotė
„Lietuva myli laisvę”.

Šios skanduotės vaizdo įrašas bu -
vo perduotas   Lietuvos kosminės mi-
sijos komandai. Tautos ži nia – Lietuva
myli laisvę – pirmą kar tą iš kosmoso
balsu nu skam bėjo per Nepriklau so-
 my bės at kū rimo šventę ko vo 11-ąją. 

RENATA ŽIŪKAITĖ

Pradėjome kelionę gavėnios lai -
ku ir pirmojo gavėnios sekma-
dienio Evangelija parodo mums

Kristų, gundomą šėtono po 40 dienų
pasninko dy kumoje.

Izraelio tautos istorijoje dykuma
visada užėmė labai svarbią vietą. Čia
40 dienų meldėsi pranašas Elijas, čia
prasideda Mozės istorija, kai Dievas
apsireiškia jam degančiame krūme.
Čia ir visos Izraelio tautos istorija, jos
ilga 40 metų  kelionė iš Egipto ne lais-
vės. 

Mūsų kelionė per gavėnią irgi ga -
li tapti mums dykuma. Dykuma gali
pavirsti kiekviena mums sunki situa-
 cija, liga, bendravimo su kitais žmo nė-
mis sunkumai, vienišumo jausmas,
nesėkmės. Šita dykuma gavė nios metu
yra duodama kaip malonė atsisakyti
savo saugumo saito su šiuo pasauliu ir
remtis į Dievą. Tik dykumoje, kur pa-
sijunti toks vienas ir ap leistas, kur
dingsta visos tavo ma te rialaus pasau-
lio atramos, tu gali at rasti Dievo ga-
lybę. Čia, dykumoje, ga li išbandyti Jo
Meilę. Visos sunkios mūsų gyvenimo
situacijos duotos perplėšti mūsų kie-
toms širdims, kad Dievas čia atrastų
vietą. 

Dykumoje  Kristus sutiko šėtoną.
Gavėnia yra išbandymo metas, kai
mū sų priešas kovos su mumis, jo di-
džiausias uždavinys įtikinti mus, kad
Dievas mūsų nemyli ir mumis nesirū-
pina. Jo didžiausias troškimas pada-
ryti mus savo ir pasaulio ma lo numų
vergais ir taip išniekinti Dievo pa-
veikslą mumyse. Tačiau pats Kris tus
pirmasis nugalėjo piktąjį, jis nori būti
visose mūsų kovose, kovoti už mus. Jis
tapo viskuo į mus panašus, išskyrus
nuodėmę. 

Šėtonas Kristų gundo Šv. Rašto žo-
džiais, jis tas puolęs šviesos angelas
vi suomet pagundą siūlo kaip gėrį.
Kiek daug žmonių taip yra suklaidin -
ti. Kristus pasipriešina piktajam taip
pat Šv. Rašto žodžiais, ir Šv. Raštas per
šį gavėnios laiką yra mūsų ginklas
prieš velnio žabangas.

Dykumoje mums yra duodama at-
sivertimo galimybė, kai  pamatome
tiesą apie save. Yra pasakojimas apie
tris draugus dykumoje, kurie, ištikus
nelaimei, susipyko dėl vandens lašo ir
vienas iš jų buvo nužudytas. Ribi nėse
situacijose atsiskleidžia mūsų vidus,
tai kas mumyse paslėpta. Yra Dievo
malonė pamatyti savo vidų apšviestą
Dievo šviesos, pamatyti tiesą apie
save, kokie mes galime būti. Pamatę

sa vo beribį vargingumą ir nuodė min-
gumą vis labiau kreipsime savo
žvilgsnį į Dievą. 

Didžiausias mūsų priešas yra
mūsų „aš”, kurio nevalia įžeisti, pa-
 niekinti ar užkabinti. Dažnai būna me
ypatingai jautrūs sau ir perdėtai rea-
guojame net į smulkmenas. Baž ny čios
tėvai siūlo gerą vaistą, kuris padeda
įveikti šią puikybės ir savęs sureikš-
 minimo ydą. Tai sveiko hu mo ro do ry -
bė. Pabandyti pajuokti savo neliečia -
mą „aš”. Esu tik mažutis niekas, ko dėl
darau iš savęs pasaulio centrą? Kodėl
savo reikalus laikau svarbiausiais?
Humoro dorybė padės palyginti dvi
tikroves –  Dievą ir save. Humoro do-
rybė gali išvaduoti mus nuo mūsų pa-
čių. Viskas tik trūnėsiai ir dulkės pa-
lyginti su Dievu ir amžinybe. Šven toji
Kūdikėlio Jėzaus Teresėlė save vadino
smiltele Dievo akivaizdoje. Ji taip rašė
savo seseriai Celinai: „Mels kis, sese,
kad smiltelė taptų ato mu, jautriu vien
tik Jėzaus žvilgs niui.” Taip pat žymus
anglų rašytojas G. K. Chesterton rašė:
„Kas pamatė pa saulį, kabantį ant
Dievo gailestin gumo plauko, pamatė
tiesą.” 

Jėzus dykumoje pasninkavo 40
die nų, būdamas tikras žmogus jis
buvo labai alkanas. Tačiau pasninkas
tik sustiprino jo dvasią. Nors prieš Ve-
lykas ar Kalėdas krikščionys riboja
savo maistą, tačiau pasninkas nėra
vien kūno askezė. Pranašas Izaijas
rašo: „Pasninkauji, kai nedarai
skriau  dos, nekalbi ko blogo, paleng-
vini varguolio gyvenimą. Tada šviesa
tau užtekės tamsoje, tamsa tau bus
kaip dienovidis” (Iz 58, 5–14). Pasnin-
kas skirtas gailestingumo darbams, jo
tikslas nėra krikščionio liūdesys ar
gedulas, tačiau džiaugsmingas lauki-
mas Viešpaties prisikėlimo. Kūno ap-
marinimas padeda labiau nusigręžti
nuo savęs ir atsigręžti į artimą. Di-
džiausias pasninkas, kurio Dievas
nori, yra meilės pasninkas – neliežu-
vauti, nieko neteisti ir nesmerkti. Ko-
kia prasmė varginti save didelė mis as-
kezėmis, tačiau teisti savo ar timą ir
save laikyti aukščiau už jį? 

Tad gavėnia yra budėjimo laikas,
kai Dievas kviečia mus kaip karius
laukti jo prisikėlimo aušros. Būkite
budrūs, rašo apaštalas Paulius, nes
jūsų priešas velnias slankioja aplink
jus kaip riaumojantis liūtas taikyda-
masis ką praryti. Gavėnia yra lai kas
pabusti iš dvasinio miego, nusimesti
tamsos darbus – apsirijimą, girtavimą,
palaidumą, neskaistumą, ne santaiką,
pavyduliavimą. (Rom 13, 11–14).

Kelionė gavėnios metu

Ludo Segers nuotr.

Nijolė Stelmokas, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Stasė Olšauskas, gyvenanti Hickory Hills, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Labai Jums ačiū už
paramą.

Aušrelė Izokaitis, gyvenanti Lemont, IL, pratęsė metinę „Drau go”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol.  Esame Jums dėkingi už paramą.

Arūnas Stašaitis, gyvenantis Redford, MI, pratęsė metinę „Drau go”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Palmira Janušonis, gyvenanti Mundelein, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 140 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame  už dosnią paramą.

Alma Vilkas-Stočkus, DDS, gyvenanti LA Canada Flintridge, CA,
pratęsė metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 60 dol. Nuoširdi padė-
ka už paramą.

Regimantas Vedegys, gyvenantis Union Pier, MI, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū
už paramą.

Patricia Nelia Paulauskas, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė me ti nę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Vladė Siliūnienė, gyvenanti Lisle, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už para mą.

Saulius Vaičekonis, gyvenantis Crownsville, MD, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdi padėka už
paramą.
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Roberto Dačkaus nuotr. 

Vilnius (BNS) – Prezidentė Dalia
Grybauskaitė nurodė, kad užsimin-
dama apie Kremliaus įtaką kai ku-
riems Darbo partijos (DP) vadovams,
kalbėjo konkrečiai apie šios partijos
įkūrėją parlamentarą Viktorą Uspas-
kichą.

„Aš kalbėjau apie Darbo partijos
vadovus – pirmiausia apie partijos
vadovą V. Uspaskichą, o kadangi mes
žinome ir galime galvoti, kad jis gana

įtakingas likusiai partijos vadovybei,
tai tokia grandinė išvestinė galėtų
būti”, – pirmadienį LRT  televizijos
laidai ,,Teisė žinoti” sakė D. Grybaus-
kaitė.

Ji teigė viešai apie tai prakalbusi
todėl, kad atlieka savo pareigą – in-
formuoti visuomenę apie grėsmes jos
saugumui, o viešumas – viena svar-
biausių tokių grėsmių prevencijos
priemonių.

Kremlius daro įtaką V. Uspaskichui

Rostovas prie Dono (BNS) – Kovo
11 d. ryte Viktoras Janukovyčius per
spaudos konferenciją Rostove prie
Dono pareiškė: „Aš esu ne tik vienin-
telis teisėtas Ukrainos prezidentas,
bet ir vyriausiasis karo vadas. Iš ma-
nęs neatėmė prezidento pareigybės”. 

Savo pranešime jis pažymėjo, kad
Ukrainoje apie jį skleidžiami visokie
gandai, o šalyje veikia ultranaciona-
listų ir fašistų gauja, kuri nusitaikė į
prezidento įgaliojimus. „Jie nori pa-
statyti armiją po (ukrainiečių nacio-
nalizmo ideologo Stepano) Banderos
vėliava ir išprovokuoti pilietinį karą”,
– sakė V. Janukovyčius.

Jis pažymėjo, kad per „ginkluotą,
antikonstitucinį perversmą” Kijeve
niekur nepabėgo ir pridūrė, kad grei-
tai išvyks į Kijevą. Be to, žadėjo kreip-

tis į JAV Kongresą, Senatą bei Aukš-
čiausiąjį Teismą, kad šios JAV insti-
tucijos pateiktų teisinį įvykių Ukrai-
noje vertinimą. Anot jo, net JAV fi-
nansinė pagalba Ukrainai būsianti
neteisėta, nes JAV įstatymai neleidžia
vyriausybei teikti pagalbą „bandi-
tams”.

V. Janukovyčius pridūrė esąs įsi-
tikinęs, kad ginkluotosios Ukrainos pa-
jėgos atsisakys vykdyti „nusikalsta-
mus įsakymus”. Jis vėl tvirtino, kad
valdžią Ukrainos sostinėje „užgrobė
ekstremistai” ir gegužės 25 dieną pa-
skirti rinkimai yra neteisėti. 

Prorusiškas buvęs Ukrainos va-
dovas išėjo į viešumą Krymo pusiasa-
liui rengiantis Vakarų smerkiamam re-
ferendumui dėl prisijungimo prie Ru-
sijos.

V. Janukovyčius tebelaiko save prezidentu

Varšuva (BNS) – Vokietijos pri-
klausomybė nuo Rusijos eksportuo-
jamų gamtinių dujų kelia grėsmę Eu-
ropos suverenumui, didėjant įtampai
tarp Rytų ir Vakarų dėl krizės Ukrai-
noje kovo 10 d. Varšuvoje prieš Vokie-
tijos kanclerės Angela Merkel vizitą pa-
reiškė Lenkijos premjeras Donald
Tusk.

Didžiausia Europos ekonomika iš
Rusijos perka apie trečdalį savo su-
vartojamos naftos ir dujų. Abi šalis

taip pat sieja glaudūs prekybos ir in-
vesticijų ryšiai.

Vokietija stengėsi sumažinti įtam-
pą pastarojoje Vakarų šalių priešprie-
šoje su Maskva dėl Ukrainos, tačiau
analitikai pažymi, kad Berlyno politi-
ką lemia baimė pakenkti savo ekono-
mikos ryšiams su Rusija.

28 nares turinti ES turi peržiūrė-
ti savo energetikos politiką, pridūrė
Lenkijos premjeras. 

Vokietijos priklausomybė nuo Rusijos – 
grėsmė Europai 

Seulas (BNS) – Popiežius Pran-
ciškus rugpjūčio mėnesį atvyks penkių
dienų vizito į Pietų Korėją. Jis ketina
susitikti su Pietų Korėjos prezidente
Park Geun-Hye ir dalyvauti Azijos Ro-
mos katalikų jaunimo suvažiavime, ku-
ris vyks centriniame Tedžono mieste.

Pontifikas taip pat turėtų daly-
vauti 124 korėjiečių, kurie tarp 1791 ir
1888 metų buvo nužudyti dėl savo reli-

ginių įsitikinimų, beatifikavimo cere-
monijoje.

Seulo arkivyskupas kardinolas
Andrew Yeom Soo-Jung pareiškė, kad
ši kelionė turėtų atnešti taiką į su-
skaldytą Korėjos pusiasalį ir viltį „ne-
turtingiems ir atstumtiems” žmonėms.

Maždaug 50 mln. gyventojų tu-
rinčioje Pietų Korėjoje yra daugiau nei
5 mln. katalikų.

Popiežius Pranciškus lankysis Pietų Korėjoje

Pasaulio bankas Ukrainai skirs 3 mlrd. dolerių

Vilnius (BNS) – Lietuvos amba-
sadorius Jungtinėse Valstijose Žygi-
mantas Pavilionis kalbėdamas per
CNN  televiziją perspėjo, kad Rusija
ima tapti panaši į diktatūrinę Šiaurės
Korėją, todėl tarptautinė bendrija turi
reaguoti tvirtai ir apsispręsti kaip
bendrauti su Europos Sąjungos
(ES) Rytų kaimynais.

Kartu su Latvijos ir Estijos am-
basadoriais dalyvaudamas televizijos
laidoje, Lietuvos diplomatas teigė ma-
nantis, kad Rusiją nuo Krymo aneksi-
jos galėtų sustabdyti asmeninės sank-
cijos Rusijos valdžios pareigūnams.

Ambasadoriaus teigimu, Vakarai
turėtų ne tik reaguoti į Rusijos veiks-
mus, bet ir patys įgyvendinti savo vi-
ziją.

„Tai mūsų silpnybė, mes nuolat
reaguojame, stengiamės užtikrinti są-
jungininkus. Turime turėti viziją, ko-
kios Rusijos, Ukrainos, Gruzijos nori-
me. Kartą mes padarėme klaidą dėl
NATO narystės veiksmų plano Gruzi-
jai ir Ukrainai, ir dabar mokame kai-
ną. Neturime aiškumo dėl Ukrainos
perspektyvos prisijungti prie Euro-
pos Sąjungos”, – kalbėjo Ž. Pavilionis.

2008 metais Bukarešto viršūnių su-
sitikime Vokietija užblokavo tuometi-
nio Jungtinių Valstijų prezidento Geor-
ge W. Bush siūlymą Ukrainai ir Gru-
zijai suteikti NATO narystės veiks-
mų planą – tai būtų buvęs svarbus
žingsnis visateisės narystės Aljanse
link.

Ž. Paviliono teigimu, kariauda-
mas su kaimyninėmis šalimis Rusijos
prezidentas Vladimiras Putinas siekia
pateisinti savo buvimą valdžioje.

„Jis silpnas ir išsigandęs. Vienin-
telis būdas jam išlikti valdžioje yra ka-
riauti. Matėme tai šimtus metų. Ne-
matau, dėl ko jis turėtų sustoti psi-
chologiškai. Jo populiarumas auga.
Žinoma, ekonomika važiuoja žemyn,
bet pažiūrėkite į Šiaurės Korėją. Tie
žmonės mėgsta vogti pinigus iš savo ša-
lies. ...(Rusiją galėtų sustabdyti) as-
meninės sankcijos. Tik saujelė žmonių
kontroliuoja savo šalies turtus savo ki-
šenėse. Jie vagia. Tiesiogiai atakavus
šių žmonių turtus, jų šaunius kelionės
planus, slidinėjimus Austrijoje ir pui-
kias vakarienes Londone, jie tai pa-
justų”, – CNN sakė Ž. Pavilionis.

Lietuvos ambasadorius CNN laidoje

Vilnius (BNS) – Lietuvos apelia-
cinis teismas pakeitė nuosprendį bau-
džiamojoje byloje dėl Lietuvos gyven-
tojų trėmimo pokariu – buvęs sovietų
saugumo pareigūnas, Vilniuje gyve-
nantis Rusijos pilietis Michailas Ta-
bakajevas nuteistas kalėti 7 metus. 

Tačiau 86 metų senoliui už grotų
būti neteks – teismas lėtinėmis ir prog-
resuojančiomis ligomis sergantį nu-
teistąjį atleido nuo bausmės. 

Praėjusią savaitę Lietuvos apelia-
cinis teismas taip pat paskelbė, kad pa-
šalina iš nuosprendžio aprašomosios
dalies tris M. Tabakajevo atsakomybę
lengvinančias aplinkybes – kad nusi-
kalstamas veikas jis padarė būdamas

jauno amžiaus, esant išskirtinėms po-
litinėms aplinkybėms ir nusikalstamos
veikos padarytos vykdant įsakymus.
Pašalinti šias aplinkybes prašė skun-
dą dėl Kauno apygardos teismo nuo-
sprendžio padavusi prokuratūra.

M. Tabakajevas pripažintas kaltu
dėl 1948 metų gegužės 22 dieną įvyk-
dyto B., J. ir J. šeimos narių trėmimo,
1949 metų kovo 25 dieną įvykdyto B., B.,
R. ir S. šeimos narių ištrėmimo bei 1952
metais rugpjūčio 3 dieną įvykdyto R.
šeimos narių trėmimo.

M. Tabakajevas savo dalyvavimą
šeimų trėmimuose neigė, todėl teis mas
rėmėsi prokuratūros pateiktais fakti-
niais duomenimis.

Nuosprendis pakeistas, bet kalėjimo nebus

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Washingtonas (ELTA) – Pasaulio
bankas finansų krizės krečiamai Uk-
rainai šiais metais skirs iki 3 mlrd.
dolerių (2,2 mlrd. eurų) paramą.  „Mes
įsipareigojame šiuo sunkiu metu pa-
remti Ukrainos gyventojus ir labai ti-
kimės, kad padėtis šalyje stabilizuo-
sis”, – kovo 10 d. Washingtone pareiškė
Pasaulio banko vadovas Jim Yong
Kim. 

Pasak jo, būtina padėti vyriausy-
bei Kijeve vykdyti „skubiai reikalin-
gas reformas”, kad šalies ekonomika
pradėtų augti. Pasaulio bankas jau ke-
lerius metus finansuoja Ukrainos inf-
rastruktūros projektus, skirdamas
jiems 3,7 mlrd. dolerių.

Ukrainos vyriausybės duomeni-
mis, vien tik šiais metais šaliai reikia
,,mažiausiai 15 mlrd. dolerių”.

Kryme dingo dvi Ukrainos žurnalistės

Paryžius (BNS) – Nenustatyti
ginkluoti vyrai Kryme pagrobė dvi
Ukrainos žurnalistes, kovo 10 d. pra-
nešė žurnalistų organizacija „Repor-
teriai be sienų”. 

„Pajėgos, kontroliuojančios
Krymą, yra atsakingos už šių žurna-
listų likimą, – pareiškė žiniasklaidos
laisvę stebinčios institucijos generali-
nis sekretorius Christophe Deloire. –
Tyčinių išpuolių prieš žurnalistus
dažnumas ir cenzūros mastai kelia įta-
rimą, kad norima paversti šį regioną
juodąja skyle naujienoms ir informa-
cijai.”

Sekmadienį, kovo 9 d. dingo leidi-
nio „Ukrainsky Tyzhden” (Ukrainos
savaitė) žurnalistė Olena Maksy-
menko, kartu su dviem Maidano pro-
testo judėjimo aktyvistėmis Kateryna
Butko ir Oleksandra Riazanceva.

Šias tris moteris sulaikė atpaži-
nimo ženklų neturintys kariai, paste-
bėję ant vienos jų rankos Maidaną pa-
laikančią tatuiruotę.

Viena jų vėliau buvo paleista, bet
kitos dvi tebėra dingusios, nurodė „Re-
porteriai be sienų”.
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VERSLO N AUJIENOS

Parengė Vitalius Zaikauskas 

„Investuok Lietuvoje” paskelbė veiklos ataskaitą 

VšĮ „Investuok Lietuvoje” baigusi sėkmingiausius metus nuo veiklos pra-
džios, skelbia 2013 m. veiklos ataskaitą. Pasak VšĮ „Investuok Lietuvoje” gene-
ralinės direktorės Mildos Dargužaitės, kasmet gerėjančius įstaigos rezultatus
lemia konkrečių prioritetinių veiklos sričių nustatymas, tikslinės komunika-
cijos kampanijos bei stiprėjantys ryšiai su partneriais.

Keletas faktų:

2013 m. „Investuok Lietuvoje” pritraukė 22 investicinius projektus, t. y. 16
proc. daugiau nei 2012 m. ir 69 proc. daugiau nei 2010 metais.

2013 m. pritraukti projektai planuoja sukurti 1 547 naujų darbo vietų –  t.y.
37 proc. daugiau nei 2012 metais.

Atsižvelgiant į pritrauktų investuotojų vidutiniškai mokamus atlygini-
mus, vienos naujai sukurtos darbo vietos į biudžetą sumokama gyventojų pa-
jamų ir socialinio draudimo mokesčių suma sudarys 22 990 litų per metus – 31
proc. daugiau nei 2012 m. Tai yra 5 kartus daugiau nei metinės „Investuok Lie-
tuvoje” išlaidos vienai darbo vietai pritraukti.

2013 m. pabaigoje iš viso veiklą vykdė 63 užsienio įmonės, kurios Lietuvoje
įsikūrė su „Investuok Lietuvoje” pagalba 2010–2013 laikotarpiu. Jose dirba 9 570
žmonių – du kartus daugiau nei planuota.

Šios 63 užsienio įmonės, įsikūrusios  2010–2013 m., vien tik per 2013 m. į biu-
džetą sumokėjo daugiau kaip 200 mln. litų socialinio draudimo ir pajamų mo-
kesčių. Tai yra 20 kartų daugiau nei „Investuok Lietuvoje” 2013 m. išlaidos.

Per 2013 m. surengta 52 proc. daugiau investicijų skatinimo renginių tiks-
linėms auditorijoms, o vienam renginiui vidutiniškai skiriamos lėšos sumažėjo
38 procentais.

2013 m. investicijų galimybėmis Lietuvoje susidomėjo 108 potencialūs in-
vestuotojai – 20 proc. daugiau nei 2012 metais.

„Investuok Lietuvoje” veikla ir tikslai 2014 m.:

Prioritetas teikiamas investicijoms IT, mokslinių tyrimų, verslo paslaugų
ir apdirbamosios pramonės srityse.

Prioritetinės kryptys – Skandinavija, Jungtinė Karalystė, Vokietija, JAV.
Išskirtinis dėmesys bus skiriamas administracinių kliūčių mažinimui,

darbo santykių lankstumo didinimui, aukštos kvalifikacijos specialistų iš tre-
čiųjų šalių pritraukimui bei viešo ir privataus sektoriaus partnerystės skati-
nimui.

Visą detalią informaciją apie  VšĮ „Investuok Lietuvoje” 2013 m. veiklą ga-
lite rasti paspaudę ČIA. http://www.investlithuania.com/files/files/PDF/Ar-
ticles/2014%2002%2013%20Veiklos%20ataskaita%202013%20metai%20TJ%20u
pdate.pdf

,,Investuok Lietuvoje” info

„Western Union” centras – geriausias darbdavys  

Vilniuje esantis „Western Union” Europos regiono operacijų centras EU-
ROC pripažintas geriausiu darbdaviu kasmetiniuose užsakomąsias ir jungtines
paslaugas teikiančių bendrovių apdovanuojimuose. Apdovanojimai skirti pa-
žymėti išskirtines organizacijas, veikiančias Centrinėje ir Rytų Europoje.

,,CEE Outsourcing and Shared Services Awards” apdovanojimų žiuri, ku-
rią sudarė Lenkijos žiniasklaidos grupė „BiznesPolska”, įvertino EUROC darbo
vietų augimą, jų kokybę, teikiamų paslaugų kompleksiškumą bei kitus veiks-
nius, tarp jų – bendrovės produktyvumą ir plika akimi nepastebimus, bet svar-
bius žmogiškuosius veiksnius.

Antras pagal dydį pasaulyje „Western Union” EUROC padalinys pirmąjį
darbuotoją Vilniuje įdarbino 2010-ųjų liepą. Nuo tada „Western Union” sukūrė
per 1 000 darbo vietų, o daugiau nei 90 proc. darbuotojų sudaro aukštąjį išsila-
vinimą turintys Lietuvos piliečiai. Tarptautinėje EUROC darbo aplinkoje dirba
34 skirtingų tautybių žmonės, kalbantys 28 užsienio kalbomis. Šis centras lei-
džia „Western Union” supaprastinti ir racionalizuoti bendrovės verslo proce-
sus bei pagerinti operacijų produktyvumą vykdant pasaulinę strategiją, orien-
tuotą į klientus.

„Western Union” buvo ne vienintelė Lietuvos sėkmė – Vilnius buvo pri-
pažintas geriausiu metų miestu, o Lietuvos ir Vokietijos kapitalo įmonė NFQ
pelnė „Geriausios IT kompanijos” vardą.

BNS

Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros ,,Eurostat” duomenimis,
šių metų sausį, palyginti su praėjusių metų gruodžiu, mažmeninės preky-
bos apyvarta euro zonoje kilstelėjo 1,6 proc., o ES – 0,9 procento.

,,Eurostat” duomenimis, 2014 metų sausį mažmeninės prekybos apy-
varta Lietuvoje pakilo 0,8 proc., o per metus išaugo 4,8 procento.

Turimais valstybių narių duomenimis, mažmeninės prekybos apy-
varta lyginamuoju laikotarpiu labiausiai pakilo Portugalijoje (6,7 proc.), Es-
tijoje (4,6 proc.), Vokietijoje (2,5 proc.), Rumunijoje ir Slovėnijoje (po 2,4
proc.). Didžiausias smukimas buvo užregistruotas Didžiojoje Britanijoje (-
1,5 proc.), Airijoje bei Maltoje (po 1 proc.), Danijoje (-0,9 proc.) ir Latvijoje
(-0,6 proc.).

ELTA

Varšuvoje vykusiuose Vidurio ir Rytų Europos paslaugų centrų apdo-
vanojimuose Vilnius buvo įvertintas kaip geriausias miestas steigti pa-
slaugų centrams Centrinėje ir Rytų Europoje, o el. verslo ir programavimo
paslaugų kompanija NFQ buvo pripažinta geriausia IT įmone regione.

Lenkijos verslo žiniasklaidos grupės „BiznesPolska” rengiamų apdo-
vanojimų komisija rinko geriausius miestus, kuriose įsikūrusios užsako-
mąsias ir jungtines paslaugas teikiančios bendrovės, bei geriausius šiais
metais Vidurio ir Rytų Europos regione veikiančius paslaugų centrus.
„Geriausiu miestu” Vidurio ir Rytų Europos regione buvo paskelbtas Vil-
nius. Jis aplenkęs taip pat šioje kategorijoje pristatytus Rygą ir Budapeštą.

„Labai pelnytai Vilnius šiemet įvertintas kaip ‘Geriausias miestas’
steigti paslaugų centrams Vidurio ir Rytų Europoje. Tai yra dar vienas ge-
ras ženklas užsienio investuotojams, jog Lietuva yra puikus pasirinkimas
investicijoms. Paslaugų centrų srityje savo potencialu lenkiame kaimyni-
nių šalių miestus, tokius kaip Ryga, Varšuva, Krokuva ir kiti”, – teigia „In-
vestuok Lietuvoje” generalinė direktorė Milda Dargužaitė. 

Lietuvoje įsikūrę užsienio kompanijų paslaugų centrai šiuo metu įdar-
bina virš 10,000 darbuotojų. Garsėjantys aukšta darbo kultūra ir suteikia-
momis geromis darbo sąlygomis, užsienio investuotojai Lietuvoje vertinami
kaip vieni geriausių šalies darbdavių. Vilniuje įsikūrusiuose paslaugų
centruose šiuo metu vidutiniškai dirba 38 iš 10 000 miestiečių, Kaune – vos
7, kai tuo tarpu Krokuvoje 10,000 gyventojų tenka 76 dirbantieji paslaugų
centruose. Tai rodo, jog Lietuva dar nėra išnaudojusi viso potencialo pri-
traukiant paslaugų centrus. Rinka dar nėra perpildyta, nes užsienio kom-
panijos tik dabar pradeda atrasti Lietuvą, kaip puikią vietą steigti pa-
slaugų centrus, siūlančią greitai gauti geriausius specialistus, verslui
draugišką aplinką ir bene geriausią pasaulyje telekomunikacijų infrast-
ruktūrą.

Tarptautiniuose paslaugų centrų apdovanojimuose Lietuvos ir Vokie-
tijos kapitalo bendrovė NFQ pelnė „Geriausios IT kompanijos” vardą. Kon-
kurso komisija įvertino NFQ klientų ir skirtingo pobūdžio projektų gausą
bei darbuotojams sudaromas sąlygas tobulėti.

,,Investuok Lietuvoje” info

Lietuva įvertinta paslaugų centrų
apdovanojimuose 

Sausį prekybos apyvarta pakilo 0,8
proc., o per metus išaugo 4,8 proc.

Valiutų santykis (2014 metų kovo 12 d. )    

1 USD (JAV doleris) – 2,49 LTL 

1 EUR (euras) – 3,45 LTL

1 AUD (Australijos doleris) – 2,25 LTL

1 CAD (Kanados doleris) –  2,23 LTL 

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

1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,11 LTL

Pietų Lietuvos miškus aptvers tvora

Vilnius (ELTA) – Siekdama užkirsti kelią galimam afrikinio kiaulių maro
plitimui Žemės ūkio ministerija prevencinėms veterinarijos priemonėms skirs
papildomus 1,9 mln. litų. Šias lėšas numatoma panaudoti maro židinius izo-
liuosiančios tvoros statybai. Tvora bus statoma valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos židinio teritorijoje – Alytaus ir Varėnos rajonų Varčios, Gedimi-
no ir Kalesnikų miškuose. Papildomos lėšos skirtos atsižvelgus į Valstybi-
nės maisto ir veterinarijos tarnybos prašymą. Šiuose rajonuose pradėta de-
zinfekcija, pastatyti įspėjamieji ženklai ir užkardos, o vietos ūkininkams įsa-
kyta išskersti turimas kiaules. Už gyvulių sunaikinimą mokamos valstybės
kompensacijos.
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Mūsų sveikata – mūsų turtas 
Žolininkės Jadvygos Balvočiūtės produktai pasiekė JAV

IRENA NAKIENĖ-VALYS

Didžiausias mūsų turtas – sveikata. Laimingi
tie, kurie yra sveiki. Esame maža tauta, to-
dėl privalome puoselėti ne tik savo kilmę,

žemę, kalbą, istoriją, kultūrą, bet ir sveikatą. Iš-
likti gali tik sveika tauta! Sveikai gyventi turime ne
vieną savaitę ir ne mėnesį, o visą gyvenimą. Juk ži-
niuoniai kažkada atkreipė dėmesį į gydomąsias kai
kurių augalų savybes, pradėjo juos rinkti, auginti,
ruošti vartojimui kaip vaistus. Taip ir atsirado liau-
dies medicina. Tai buvo ir maistas, ir vaistas.

Metų sandūroje Krašto valdybos vicepirmi-
ninkė ekonominiams reikalams Angelė Kavakienė,
,,Food Depot International Inc” vadovė, į Lietuvą
vyko ne tik atsiimti jai skirto ,,Globalios Lietuvos”
apdovanojimo „Už eksporto skatinimą”, bet ir už-
megzti naujus ryšius. Dešimties dienų dienotvarkė
buvo vien susitikimai verslo klausimais.

Džiugu pristatyti, kad jau galėsime ir Ameri-
koje įsigyti aukščiausios kategorijos provizorės,
farmakognostės, vaistininkės, žolininkės, auginan -
čios ir kuriančios vaistus, įmonės ,,Jadvygos žo-
lės” savininkės bei aktyvios visuomenininkės Jad-
vygos Balvočiūtės žolelių mišinius, arbatžoles.

Jadvyga Balvočiūtė prieš aštuoniolika metų ta-
pusi ūkininke, Mažeikių rajone ekologiškai augina
vaistažoles, gamina arbatas. Kauno medicinos uni-
versitete baigusi farmacijos fakultetą ji penkerius
metus dirbo provizore vaistinėje, vėliau – dvide-
šimt metų botanikos sodo vaistinių augalų labora-
torijoje. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, J. Bal-
vočiūtė persikėlė gyventi į tėviškę. Ji dirbo Ka-
manų valstybinio rezervato biologe (botanike). Tuo
laikotarpiu dalyvavo VU Ekologijos instituto pro-
jekte, kuris skirtas Lietuvos vietinės įvairovės iš-
saugojimui steigiant valstybinius ir vietinės reikš-
mės draustinius. Gimtinėje apie trečdalį vaistažo-
lių savo arbatoms ji užaugina, du trečdalius – su-
renka su pagalbininkais miškuose ir pievose. 

Pasak Angelės, lietuviai jau seniai prašo į Ame-
riką atvežti žinomos žolininkės Jadvygos Balvo-
čiūtės arbatų, tad ji apsidžiaugė gavusi Jadvygos
pakvietimą pasisvečiuoti jos namuose. ,,Tai buvo
viena iš įdomiausių viešnagių mano gyvenime, –
pasakojo verslininkė. – Jei man reikėtų pateikti
tik ro žemaičio įvaizdį, Jadvyga būtų viena iš ne-
daugelio. Neįtikėtina santarvė su gamta – jos gyve -
 nime bei mąstysenoje, tvirta, nebijanti tiesiai išsa-
kyti savo nuomonės, net jei ji būtų prieštaringa di-
džiajai visuomenės daliai. Būtent tokių žmonių
dėka turbūt Žemaitija niekada ir nebuvo nugalėta.”

Angelė prisimena: ,,Sėdėjome iš natūralių rąs -
tų suręstoje ir net sausio mėnesį nešildomoje tro-
boje. Jos teigimu tai tik padeda žvaliai jaustis. Gė-
rėme įvairiausių žolelių arbatą ir kalbėjomės apie
daug ką, savaime aišku, kad daugiausia pokalbis
sukosi apie santykį tarp tradicinės ir alternatyvios
medicinos. Žolininkė Jadvyga Balvočiūtė žmonėms
neskiria vaistų, kol negauna gydančio gydytojo iš-
rašo apie tikslią ligos diagnozę. Jadvygos nuomone,
tinkamai parinkta žolelių arbata tik sustiprins che-
minių vaistų poveikį, padės lengviau ir greičiau
išgyti.  Lietuviai žolelėmis gydėsi šimtmečiais, turi
didelę tokio gydymosi patirtį. Cheminiai vaistai
gydo, tačiau jie turi ir šalutinį poveikį, kuris net ne
visada tinkamai atskleidžiamas. Cheminiai vais-
tai dažnai turi tik vieną gydomąją savybę, tuo tarpu
augaliniai vaistai – labai daug. Cheminiai vaistai
turi savo vietą ir turės, jų yra ir labai gerų. Būna
įvairių atvejų, kada reikia griebtis cheminių
vaistų, jų atsisakyti būtų per daug drąsu. Tik ir
gy dymas vaistažolėmis turėtų būti labiau žinomas,
rekomenduojamas, žmonės turėtų būti labiau su-
pažindinami su tokiu gydymu.

Iš ryto apsilankėme jos ūkyje, kur renkamos,
rūšiuojamos, sandėliuojamos, pakuojamos Jadvy-
gos Balvočiūtės žolelės. Stebino švara, labai malo-
niai maišėsi įvairiausių žolelių kvapai.

Jau žiemą pradedami rinkti medžių pumpu-
rai. Iš 600 pavadinimų vaistinės žaliavos, renka-
mos maždaug 400 čia augančių augalų. Ekologinio
ūkio produkciją sudaro: 54 rūšių arbatos su žolėmis

negalavimus gydyti, keliolika arbatos mišinių kas-
dienai, lininiuose maišeliuose kvapios žolelės au-
tomobilio salonui, aromatingos pagalvėlės ramiam
miegui. ‘Jadvygos žolėms’ suteiktas ekologinio ūkio
statusas, tautinio paveldo sertifikatas, arbatos pri-
pažintos kulinarijos paveldo produktu.”

Anot pačios netradicinės medicinos puoselėto-
jos, žmonės neturėtų tapti farmacijos įmonių įkai-
tais. Yra progos permąstyti, kaip geriau elgtis, bet
žmogui sveikata turėtų būti svarbiausia. 

Pasirinkdami vaistažoles kasdienei arbatai ir
gydydamiesi peršalimo ligas, žmonės turėtų vado-
vautis ir nuojauta. Jeigu mėgstate kelių vaistažolių
arbatas, nereikėtų nerimauti, kad jos gali pakenkti.
Tik nereikia gerti vienodos labai stiprios vaistažo-
lių arbatos daugiau kaip tris kartus per dieną ir
bent kas 10 dienų daryti pertraukas. Svarbu stebėti
save, organizmas įvairiais ženklais (pykinimu, ne-
noru gerti) pasako, kad jam vaistažolės ar jų doza-
vimas netinka. Jeigu sergant nesinori valgyti, va-
dinasi, tuo metu ir nereikia. Taip organizmas pata-
ria, kaip tinkamiau elgtis, įspėja, kad tuo metu ne-
gali dėmesio skirti virškinimui. Reikia paisyti kiek-
vieno žmogaus individualių savybių. Mes mažai
šviečiame žmones, o blogiausia, kad vaikų nuo ma-
žens nemokome pažinti gamtos. Visada juntu atsa-
komybę už savo sudarytus receptus,” – teigia žoli-
ninkė.

,,Vaistažolių mišinius
vartojant, 1–2 šaukštus ar-
batos mišinio užplikome
puse litro vandens /17 oz/,
palaikome 30 minučių arba
2 valandas (jei joje yra
šaknų ir šakniastiebių) ir
geriame dažniausiai prieš
valgį 3 kartus per dieną.
Jeigu arbatos sudėtyje yra
dilgėlių, geltonžiedžių bar-
kūnų žolės, kaštonų žiedų,
geriant arbatą po 10–15
dienų reikia daryti per-
trauką, kad nepadidėtų
arba nesumažėtų kraujo
krešumas. Vaistažolių arba-
tas tinka skaninti medumi,
tik jo nepatartina dėti į
karštą užpilą, nes dingsta
vaistinės savybės. Jonažolių
vasarą nereikia dėti į arba-
tas, nes šios vaistažolės di-
dina mūsų organizmo jaut-
rumą ultravioletiniams sau-
lės spinduliams. Aš tik pa-
renku augalus, konsultuoju
žmones, kaip gydytis. Gydo
augalai, o ne aš”, – sako Jad-
vyga. 

Pasak žolininkės, vaistažolės gali būti augina-
mos ir dideliame darže, ir visai mažame, balkone ar
ant palangės. Galima pasisodinti ir tiesiog gėlyne.
Kadangi vaistažolės bus vartojamos kaip vaistas,
reikėtų vengti sodinti arti judraus kelio ar gatvės.
Negalima naudoti jokių herbicidų. Žemės nereikėtų
tręšti mineralinėmis trąšomis. Geriausiai tinka
kompostas. Svarbu dažnai laistyti, kad neišdžiūtų,
bet kartu ir stengtis, kad dirva nebūtų per drėgna.
Vaistažolėms dažnai tinka ir pavėsio vieta. Tokios
vietos būna po lapuočiais medžiais. 

A. Kavakienės nuomone, farmacijos gaminių
reklama iškreipia požiūri į sveiką gyvenimo būdą.
Kasdienis gyvenimas ir nuostatos iškreipia nuo-
monę, kad gali būti kitaip, kad galima džiaugtis ne
vien materialinėm vertybėm, kad galima gyventi
sveikai. Žmonės dar vis bijo išsiskirti, bijo naujovių.
Reikia užvesti ant kelio, reikia pranešimų, paskaitų,
konferencijų, gal tokių sveikos gyvensenos puose-
lėtojų grupių susibūrimo ar įkūrimo, reikia žmones
pratinti įsigilinti, išbandyti. Keisti gyvenimo būdą
– itin sunkus uždavinys daugeliui. 

,,Šiuo metu planuojame pakviesti Jadvygą Bal-
vočiūtę pasisvečiuoti JAV, čia gyvenantiems lietu-
viams paskaityti paskaitų ciklą apie sveiką  gyve-
nimo būdą. Daug lengviau yra rūpintis savo svei-
kata, kol dar nesergi, negu gydytis, kada esi susir-
gęs”, – įsitikinusi verslininkė.

Žolininkė Jadvyga Balvočiūtė
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ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Malonu ,,Draugo” skaitytojus
su pažindinti su Philadelphi-
jos mieste esančio Temple

University profesoriumi dr. Dariumi
Balčiūnu.  Šiek tiek žinių apie jį ra-
dau internete.  Su jo mis ir pradėsiu,
kviesdamas gerbia mą pašnekovą jas
patikslinti ir pra plėsti.

– 1999 m. gruodžio mėn. apgynėte
daktarato disertaciją Upsala universitete
Švedijoje. Kitoje vie to  je rašyta, kad Ph. D.
laipsnį ga vote iš Švedijos žemės ūkio uni-
versi teto. Ar tai ta pati mokykla, su tei kusi
vieną laipsnį, o gal du skir tingi universite-
tai?

 – Mokslų daktaro studijas pradė-
jau Upsalos universitete. Įpusėjus dar -
bą, mano vadovas buvo pakviestas į
Švedijos žemės ūkio universiteto (Sve-
riges Lantbruksuniversitet, SLU) ge-
netikos centrą. Ten baigiau savo darbą
išlikdamas Upsalos universiteto dok-
torantu, taigi mokslu daktaro laipsnį
man suteikė Upsala universi tetas.
Paini istorija...

– Kur gimėte ir kur pradėjote aukštojo
mokslo studijas, kokioje srityje?

 – Gimiau ir augau Vilniuje. 1993
metais baigiau Vilniaus universiteto
gamtos fakultetą, biologijos specialybę
su genetikos specializacija.

– Internete užtikau Jūsų 1999 m. bir-
želio mėn. 29 d. skelbimą, ku riame teira-
votės apie podaktarinių studijų galimybes.
Ar tas skel bimas su laiku Jus nuvedė į Uni-
versity of Minnesota genetikos skyrių?  Ką
ten tyrinėjote ir kaip ilgai išbuvote?

– Tą skelbimėlį turbūt reikėtų lai-
 kyti užsispyrimo ir nenoro klausy ti
daugiau išmanančių žmonių pata ri -

mų išraiška. Podaktarinių studijų va-
dovo reikia ieškoti asmeniškai su jais
susisiekiant, o ne rašant skelbi mus.
Kaip ir reikėjo tikėtis, nieko ge ro iš to
neišėjo. University of  Min ne sota buvo
viena iš nedaugelio vie tų, kur abu su
žmona galėjome rasti po ten cialiai įdo-
mius darbus ir kur šei mai su dviem
nedideliais vaikais įma noma pragy-
venti iš mokslininko at lyginimo. 

– O kada Temple University Jus at-
rado? 

– Temple mane pasamdė 2007 me -
tų rudenį. 

– Jūsų mokslinių darbų sąraše vis ma-
tau zebrafish žodį.  Atro dy tų, kad tai Jūsų
genetinių studijų objektas? Kaip savo tyri-
mus pa aiš kintume  eilniam piliečiui, nieko
ne išmanančiam apie genetiką ar biologiją?

 – Kiek žinau, lietuviškai zebra fish
vadinamos danijomis – bet kad būtų
mažiau painiavos, vartosiu ang lišką
pavadinimą. Tai yra stuburinis gyvū-
nas, kurio organai ir jų sistemos – pra-
dedant nuo nervų sistemos ir baigiant
insuliną gaminančiomis ląstelėmis ke-
penyse – santykinai la bai panašūs į
mūsų. Taip pat labai pa našūs ir gene-
tiniai mechanizmai, kontroliuojantys
organų bei jų siste mų vystymąsi. Kiti
zebrafish privalumai yra tai, kad jas
gana nesudėtinga laboratorijoje lai-
kyti ir dauginti. Be to, kiaušiniai (ik-
rai) sudedami ir apvaisinami vande-
nyje. Tai leidžia juos surinkti ir stebėti
vystymąsi po mikroskopu. Visi šie pri-
valumai pa da ro zebrafish ypatingai
gera modeline sistema vystymosi ge-
netikos stu dijoms.

– Spėju, kad daug laiko praleidžiate la-
boratorijoje.  Ką tyrinėja te, ką norite surasti
ar nustatyti? 

Žolininkės 

Jadvygos Balvočiūtės 

patarimai:

nuo slogos
Labai svarbu išsiaiškinti, ar sloguojate

peršalę, ar dėl alergijos. Jeigu priežastis
peršalimas, iš vakaro karštame vandenyje
pamirkykite kojas ar išsimaudykite karš-
toje vonioje, išgerkite valerijonų šaknų,
pušų ar eglių spyglių, karklų žievių arbatos.

Kai sloga komplikuojasi
Sinusitui gydyti pasidarykite vaista-

žolių mišinį lygiomis dalimis iš kaštonų ir
šeivamedžių žiedų, tamsiųjų plaučių, jo-
nažolių, didžiųjų debesylų, vaistinių isopų
(juozažolių), paprastųjų rykštenių ir di-
džiųjų ugniažolių žolės, pelkinių vingio-
rykščių lapų.

Prakaitavimas veja ligą
Peršalę, gripuodami pasidarykite vais-

tažolių mišinį lygiomis dalimis iš didžiųjų
debesylų, rausvažiedžių ežiuolių, vaistinių
isopų (juozažolių), šilinių viržių, pelkinių
vingiorykščių ir menturinių dedešvų žo-
lės, paprastųjų aviečių ir vaistinių šventa-
garšvių lapų, balzaminių tuopų arba dre-
bulių pumpurų.

Kai puola peršalimo ligos, pirmiausia
būtina gerai išprakaituoti. Prakaitavimą
geriausiai skatina avietės. Tinka jų vaisių ar
uogų, lapų arbata. Ji bus veiksmingesnė su
vingiorykščių žole, šalpusnių žiedais ar la-
pais, liepų žiedais. Šie labiau skatina pra-
kaitavimą sumaišyti lygiomis dalimis su
paprastųjų kmynų, moliūgų sėklomis, ger-
vuogių lapais, jonažolių žole, šeivamedžių
žiedais.

Jei neturite jokių prakaitavimą skati-
nančių vaistažolių, tinka bet kokios kva-
piosios žolelės. Išgėrę karštos vaistažolių
arbatos, pamirkę kojas karštame karklų
žievių nuovire ar vandenyje su druska (ge-
riausiai tinka jūros druska), garstyčiomis,
gulkitės prakaituoti. Išprakaitavus persi-
renkite sausais rūbais.

Kai peršti gerklę
Peršalus dažnai pradeda perštėti,

skaudėti gerklę. Jei nieko nedarysite, pra-
dėsite ir kosėti. Gerkite plaučių, vingio-
rykščių, debesylų, svilarožių, dedešvų žo-
lės, liepų ar šeivamedžių žiedų, svilarožės
lapų arbatą. Į ją berkite linų sėmenų, kad jų
gleivės suteptų gerklę. Sėmenys turi ir
priešuždegiminių savybių.

Kosuliui įveikti
Nuo kosulio padeda nemažai vaista-

žolių. Didžiųjų debesylų, pavasarinių rak-
tažolių šaknų nuoviras gydo uždegimus,
lengvina atsikosėjimą ir vartojamas bron-
chitui, tracheitui gydyti. Debesylų ir šal-
pusnių lapų mišinys mažina bronchinės
astmos priepuolių pavojų. Sergant viršuti-
nių kvėpavimo takų kataru labai veiks-
mingos plaučių, šventagaršvių, gysločių
žolės arbatos. Atsikosėti padeda ir pušų
pumpurų užpilas ar nuoviras. Įsisenėju-
siam kosuliui gydyti pasidarykite vaista-
žolių mišinį iš didžiųjų debesylų ir tam-
siųjų plaučių žolės, juodauogių šeivame-
džių ir raktažolių žiedų, šalpusnių žiedų
arba lapų, dilgėlių ir vaistinių šventagarš-
vių lapų.

Organizmui stiprinti
Peršalimo ligų paprasčiau pasisaugoti

negu jas išvyti. Veiksminga imuninę sis-
temą stiprinanti vaistažolė - rausvažiedė
ežiuolė. Arbatinį šaukštelį jos žolės užpil-
kite stikline verdančio vandens, pusva-
landį palaikykite pritraukti, tada nukoškite
ir gerkite 3 kartus per dieną prieš valgį.

Kasdien galima pasigaminti arbatos iš
paprastųjų kiečių, šventagaršvių, stumb-
ražolių žolės, bruknių, gervuogių, aviečių,
juodųjų serbentų, šaltalankių, beržų lapų,
erškėčių, kalendrų vaisių, drebulių pum-
purų.

Kas arčiau širdies – 
laboratorija ar studentai?

– Laboratorijoje praleidžiu gana
daug  laiko. Negana to, darbai gal-
voje sukasi visą laiką: ir namie, ir
kur nors važiuojant. Pradedame ty-
rinėti ga na naują (bet tuo pačiu ir
seną) biologijos sritį – regeneraciją.
Zebra fish po sužeidimo gali atau-
ginti (rege neruoti) įvairius organus.
Pavyz džiui, nukirpus mažiau nei
penktadalį širdies skilvelio, maž-
daug po mėnesio jis atauga ir širdis
atrodo tarsi niekada nebūtų buvusi
pažeista. Norėčiau atrasti, kokie ge-
nai ir kaip kontroliuoja šį procesą.
Labiau ilga laikis tikslas būtų su-
prasti, kodėl re generacinė progra -
ma yra neveiksni mu myse, ir ar bū -
tų įmanoma ją ko kiu nors būdu
dirb tinai aktyvuoti. 

– Be mokslinio darbo, ar tenka dės-
tyti kursus studentams?

– Taip, studentams dėstau vieną
iš biologams privalomų kursų: gene -
ti ką. Be to, vedu seminarus dokto-
rantams ir magistrantams. 

– Kas arčiau širdies – laborato rija ar
žingeidūs studentai?

– Čia tiesiog du skirtingi žin-
geidu mo aspektai. Kaip mokslinin-
kas, kiek vieną dieną (čia žinoma
perdėjau) bandai atrasti kažką nau -
jo, ko niekas dar nėra atradęs. Tuo
tarpu studentai eina savo atradimo
keliu, su prasdami mokslininkų jau
aprašytus reiškinius. Abu aspektai
savotiš kai prasmingi ir įdomūs. Ta-
 čiau jei rei kėtų būtinai pasirinkti
tik vieną, laboratorija tikriausiai
laimėtų.

– Šalia darbo universitete turi te ir
kitų pareigų bei užsiė mimų. Su žmona
auginate du vaikus.   Pu siau juokais pa-
klausiu, – kiek jie vakarienės metu girdi
tėvus kal bant apie genetiką?  Kokie jų
naujoje kultūroje prisitaikymo sun ku-
 mai? O gal jie čia gimę ir ypatingo prisi-
taikymo nepatiria?

– Prie vakarienės stalo disku-
sija į įvairias mokslo sritis nu-
krypsta daug dažniau nei į ,,Ameri-
can Idol”. Už tat vaikai auga ,,ner -
dais” ir sunkiai prisitaiko prie ap-
lin kos. Belieka ap linką (draugus)
rinktis panašesnius į save. Tas pats
būtų ir Lietuvoje ar kuriame kitame
pasaulio krašte. Jei rimtai, tai ypa-
tingų sunkumų bent jau kol kas lyg
ir nepatyrėme.

– Žinau, kad Jūs esate įsijun gęs į
Philadelphijos Lietuvių Ben d ruo menės
veiklą.  Kas Jus ypatingai domina?

– Čia itin smarkiai perdėta.
Ben druomeninei veiklai laiko ir en-
tuziazmo man nelieka… 

– Taip pat girdėjau, kad Jūsų žmona
su dideliu entuziazmu dės to dainavimą
lituanistinėje mo kykloje. Genetika ir dai-
navimas – tai tarsi du skirtingi gyvenimo
po liai. O Jūsų atveju, koks būtų tas ki tas
polis? Kur randate atgaivos ir atsipalai-
davimo nuo kasdieni nių darbų ir rūpes-
čių?

– Apie dainavimą reikėtų klaus -
ti Jorūnės, aš net ir norėdamas ne-
ga lė čiau prisidėti, nes visiškai ne-
turiu klau sos. Mėgstu pažaisti krep-
šinį: ka muolio vaikymasis padeda
užsimirš ti ir atsipalaiduoti.

– Ačiū už įdomų pokalbį ir visoke-
riopos Jums sėkmės!
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KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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Buvo ir daugiau lietuvių pasaulio
permainų, kurios darė įtaką
naujai tauti nei tapatybei. Kei-

tėsi artimosios lietuvių erdvės ribos.
Kol nebuvo valstybės, o lietuvių iden-
tifikacija buvo daugiau mažiau grįsta
etnolingvistiniais kriterijais, nebuvo
svarbu, kokios svetimos valstybės pi-
liečiais teko būti. Tačiau kai atsiran da
sava valstybė ir stojasi ant kojų sava
politinė tauta, iškyla papildomos iden-
tifi kacijos sąlygos. Klausimas, kas yra
užsienio lietuvis, vienaip skam-
bėjo okupuotai šaliai, o kitaip –
savos valstybės šeiminin kams.

Skaudus Vokietijos pralai-
mėjimas I pasauliniame kare ir
nepriklausomos Lietu vos Res-
publikos atsiradimas pa tikrino,
kiek jauno lietuvių nacionalizmo
vaizduo tėje išpuoselėta Didžio-
sios ir Mažosios Lietuvos, lietu-
vių ir lietuvininkų vienybė buvo
pasverta, pagrįsta, tikroviška ir
funkcionali. Gintarinės deklara-
cijos lietuvių tautinio judėjimo
lyderių žodžiai liudijo vie nybės
siekius. Jei vokiečiai nebūtų
pralaimėję karo, greičiausiai to-
kios vienybės ir naujos, suvieny-
tos etnolingvistiniu pa grindu lie-
tuvių tautos pripažinimas būtų
baigęsis kokiu nors Vokietijos ad-
minis traciniu dariniu arba pro-
tektorato sąlygomis gyvuojan čia
quasi valstybe. Jei karo pra-
 džioje iš plėtotas rusų armijų puo-
limas nebū tų pasibaigęs fiasko
ties Boyeno tvirtove Rytų Prūsi-
joje, rusai taip pat ne būtų už-
miršę lietuvių siekių ir pa  si  nau-
doję jais savo aneksijos pla nams
pagrįsti. Taip jau dėliojosi ma žųjų Vi-
durio Rytų Euro pos tautų likimai di-
džiųjų tarptautinės politikos žaidėjų
rankose.

Lietuviai iškovojo savo valstybės
nepriklausomybę, o Mažosios Lietu-
vos dalis – Klaipėdos kraštas – jaunai
valstybei tiesiog buvo geopolitinė bū-
tinybė. Mažlietuvių tautinė priklauso-
mybė ir jų (ne tik tautinio judėjimo ly-
derių) valia 1923 m. buvo greičiau ant-
raeilis dalykas. Svarbiausia buvo uos-
tas – vienintelė ga lima Lietuvos pri-
eiga prie jūros, be kurios anuo metu
buvo neįmanomas jaunos valstybės
ekonominių pamatų sukūrimas ir išli-
kimas. Sukilimas, surengtas klai pėdiš-
kių ir dar daugiau didlietuvių savano-
rių jėgomis, vadovaujamas iš Kauno,
aliantų (prancūzų) pasyvumo palaiko-
mas, atvertė naują lietuvių pasaulio is-
tori jos skyrių. Senoji žemaičių ir kur-
šių žemė po daugiau nei pusės tūks-
tančio metų vėl buvo lietuvių tautos
politinės erdvės dalimi. Lietuviškos
Konigsbergo dias poros (plg. Antano
Adomėno van Reenan terminą) dalis
tapo Lietuvos dalimi. Tiesa, Klaipėdos
krašto autonomija išsaugojo net
Kauno valdžioje savo senąsias vokiš-
kas charakteristikas.

Dviem nepilniems dešimtme-
čiams buvo ne tik sujungtas lietuvių ir
dalies lie tuvininkų likimas, bet ir į dvi
nelygias dalis padalyta Mažosios Lie-
tuvos erdvė. Nemunas skyrė autono-
mišką Klaipėdos kraštą ir Vokietijos
Rytprūsius. Nemu nas skyrė ir du maž-
lietuvių likimus. Šiandien galime pa-
sigesti pla tesnių tyri nėjimų, kurie at-
skleistų dramatiškus lietuvių tautos
erdvės vakarų pasieniuose likimus.
Aktyvaus, jauno lietuviško naciona-
lizmo sąlygomis etnolingvistinio ben-
drumo reikšmės buvo pabrėžiamos vi-
sose plotmėse. Tačiau lietuviškai šne-
kėjusių klai pėdiškių religija ir ūkinio
gyvenimo formos buvo labai skirtin-
gos, o politinio-istorinio lojalumo Vo-
kietijai bei civilizaciniai bruožai tas
abi dalis darė labai skirtingomis. Tam

lietuvius jausenas, o kada vėl išmušė
lemtinga valanda ir 1939 m. rei kėjo pa-
sirinkti – likti su Lietuva, lietuviškos
pilietybės optaciją, ar pasiduoti Hitle-
rio Vokietijos jėgai, – tik keletas šimtų
lietuvininkų pasirinko pirmąjį va-
riantą.

Žinoma, karo sąlygos diktavo ne-
gailestingus reikalavimus. 1939 m. lie-
tuvi ninkų pasirinkimai negalėjo būti
prilyginti laisvai valiai, nepriminė jo-
kio demo kratinio plebiscito. 1939-ųjų

tautinės opcijos (pasirinkimai)
greičiau kreipė juos į tokią repat-
riaciją, kuri priminė ankstyvą-
sias etninio valymo formas. Pasi-
rinkti Lietuvą daugeliui paprastų
žmonių būtų reiškę mesti viską,
kas per šimtmečius buvo sukurta,
palikti savo gimtas apylinkes,
žemę ir kraustytis, kad ir ne toli,
bet už vėl atsiradusios sienos. Tos
trumpos ir dramatiškos istorijos
pabaiga po II pasaulinio karo pa-
rodė, kad absoliuti Klaipėdos
krašto lietuvininkų dauguma pa-
sitraukė į Vakarus. Ir ten, Vokie-
tijoje, jau iš naujo pasirinkimas:
jaustis emi gracijoje ar tiesiog ki-
toje savo senosios tėvynės vietoje.

Po 1918-ųjų ne mažiau dra-
matiškai susiklostė likimas tų lie-
tuvių, kurie šim tmečius buvo se-
nosios Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės centre, sostinės Vil-
niaus apylinkėse, Naugarduko ir
Lydos pašonėje. Istoriniai asimi-
liacijos ir polo nizacijos procesai
suteikė lenkų nacionalizmui ga-
limybę prijungti tą kraštą prie at-
gimstančios Lenkijos. Dviejų uni-

jos partnerių karinis konfliktas dėl is-
torinės Lietuvos sostinės baigėsi vie-
nai iš jų tragiškai. Lietuva neteko ry-
tinių, simboliškai svarbių istorinių že-
mių. Vilniaus kraš to lietuviai tapo de
facto užsienio lietuviais, nors diaspora
jų niekas niekada nebandė vadinti.
Kita vertus, emigruojant Len kijos už-
imtų teritorijų gyventojams į Pietų
Ameriką, lietuviškasis kontingentas,
be jokios abejonės, dėjosi ne prie lenkų
diasporos, bet prie lietuvių. Tad Len-
kijos emigrantų srautai į lietuvių pa-
saulį atnešdavo ir lietuvius iš Suvalkų
trikampio ir Vilniaus kraš to. Iš čia ne-
retai plaukia statistikos sutrikimai247.
Mažesnį emigran tų skai čių rodo Lie-
tuvos statistikos departamento duo-
menys, o didesnis jis yra lietuvių imig-
rantų bendruome nėse.

247. Kasakaitis, K. Emigracija ir kolonizacija. In: Pa-
saulio lietuviai, p. 234.

tikru kampu žiūrint, po Klaipėdos
krašto prijun gimo prie Lietuvos for-
malios diasporos fragmentas turėjo
tapti integralia tautos dali mi. Bet ar
tapo?

Teigiamas atsakymas tiktų lietu-
vių tautos kamienui, Didžiosios Lietu-
vos lie tuviams. Jų vaizduotėje mažlie-
tuviai priklausė lietuvių tautai objek-
tyviai, t. y. nesiteiraujant individualių
lietuvininkų nuomonių. Todėl lietu-
viškoji sukilimo versija buvo pakan-
kamas argumentas tiems, kuriems už-
teko objektyvių kalbinių ir mitologi-
nių bendrystės požymių. Nebuvo kal-
bos apie plebiscitus ar kitokias masi-
nes apklausos formas, nors anuomet
apie tokius tautų ar jų dalių apsispren -
dimo būdus buvo įprasta kalbėti.

Sudėtingiau vienareikšmiškai ap-
 rašyti pačių mažlietuvių apsisprendi-
 mus. Jų saviidentifikacijos pokyčiai po
Klaipėdos krašto prijungimo prie Lie-
tuvos liko ignoruojami plačiuosiuose

lietuvių sluoksniuose. Kaip ir lenka-
 kalbės lietuvių ba jorijos atveju, naujai
konstruojamas etnolingvistinis nacio-
nalizmas regioninei ir socialinei spe ci-
fikai palankumo nerodė. Viskas buvo
užrašoma gėdingos poloni zacijos ar
germanizacijos sąskaiton. Ką kalbėti
apie užsispyrusius lenkuojančius ba-
jorus ar vokiškosios kultūros lietuvius
Klaipėdoje, jei net žemaičių dialektas
buvo laikomas grėsme tautos vienybei.
Jaunos tautos savimonės trapumas
sun kiai derėjo su tolerancijos dvasia,
neleido išsivystyti stipresnei skirtybių
derini mo vienoje etnopolitinėje ben-
druomenėje tradicijai.

Tačiau integralia tautos dalimi ta-
pusiems buvusiems artimosios dias-
poros lie tuvininkams buvo neaiški jų
pačių savastis. Galimas dalykas, kad
autonomijos sąlygomis senoji lietuvi-
ninkų tapatybė nesikeitė labai greitai,
ji išsaugojo vokiš kos civilizacijos bruo-
žus, kultūrinio pranašumo prieš kitus
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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

ĮVAIRūS

� Moteris, turinti medicininį išsila-
vi nimą, pasišventusi ligonių ir senų
žmonių priežiūrai, patyrusi, sąžinin -
ga ir atjaučianti, ieško darbo. Vairuo -
ja, turi automobilį, JAV pilietė. Siūlyti
įvairius variantus. 
Tel. 773-330-0092.

� Vyras, turintis daugiametę slau-
gymo patirtį, ieško darbo su gyveni -
mu. Vairuoja. Tel.773-691-3796.

� Medikė ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo su gyvenimu.
Le galūs dokumentai, rekomendaci-
jos. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-709-5990.

� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu NJ valstijoje. Ne-
vairuoja. Tel. 609-641-1797.

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

� Moteris ieško darbo. Siūlyti įvai-
rius variantus. Susikalba angliškai,
vairuoja. Pageidautina vakariniuose
rajonuose.  
Tel. 630-212-9098.

� Moteris ieško darbo su grįžimu
namo. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-960-6278.

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

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

Šiupinio šventė – Užgavėnių proga lietuvininkų rengiamas po bū-
vis, kurio metu ragaujama šiupi nio košė, vyksta meninė prog-
rama (dainos, šokiai). Svarbiausias ir senoviškiausias Mažojoje

Lietuvoje Užgavėnių patie ka las buvo šiupinys. Jau gilioje seno vėje
prūsų lietuviai virė ir valgė šiupinį, panaudodami jam jų pačių užsi-
augintus produktus. Šiupinys ži nomas jau nuo 18-to šimtmečio kaip
prūsų lietuvių kasdieninio maisto patiekalas, įamžintas Kristijono Do-
 nelaičio kūryboje:

Eik, žioply! Eik sėt kiekvieną sėjamą daiktą.
Sėk miežius, pupas, grikius su didele sauja;
Ir avižų n’užmiršk, kad sėdams išberi grūdus,
Nės kisieliaus tu, o kuinai pašaro laukia.
Žirnių sau pasisėk zopostui didelį plotą, 
Juk žinai, kaip skanūs jie, kad šiupinį valgai.

K. Donelaitis Metai (Pl 585)

Dar prieš karą buvo išlikusi tra dicija rinktis Šaulių namuose arba
„Viktorijos” viešbutyje, linksmintis ir valgyti šiupinį, todėl Užgavėnės
daž  nai buvo vadinamos  Šiupinio šven te. 1927 m. kelių veiklių Klai-
 pėdos lietuvių iniciatyva Klaipėdos lietuvių moterų draugija Bumbulie -
nės svetainėje Klaipėdoje surengė pirmąją Šupinio šventę. Nuo to laiko
šventė rengta kasmet. Gautas pelnas buvo skiriamas šalpai ir pan.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą paskutinė Šiupinio šventė įvyko Šaulių na-
muose 1939 m. vasario 21 d. Dainavo Aidos choras, suvaidintas dramos
būrelio spektaklis, atlikti kupletai. Apibendrinant reikėtų pasakyti, jog
vokiečių okupantams uždraudus lietuviškus pasi linksminimus, Šiu-
pinio šventė buvo uždrausta. Sovietmečiu Šiupinio va karai taip pat ne-
buvo rengiami. Ta čiau ten, kur buvo susitelkę didesnės mažlietuvių
bendruomenės (Čikago je, Toronte), Šiupinio šventės tradicija nebuvo pa-
miršta ir po Antrojo pa saulinio karo. 

Šiupinio vakarai Čikagos lie tu viams jau žinomi 62-jus metus. Vie-
name Tėviškės parapijos archyvo aplin kraš tyje rašoma: ,,Mažosios Lie-
tuvos lietuvių draugija Čikagoje ir šiais metais vasario 9 d. Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejuje vaišino savo sve čius tradiciniu šiupiniu. <...>
Drau gijos pirmininkas Vilius Trumpjonas pasveikino visus atsilankiu-
sius į šiu pinį draugijos vardu ir dar suglaustai apžvelgė paties šiupinio
istoriją. Jis pasakojo, kad prieš Antrąjį pasaulinį karą šiupinio pobūviai
mažlietuvių kultūriniame gyvenime buvo savo tradicija plačiai žinomi.
Daugelis valdžios aukštų pareigūnų, politinio ir dvasinio gyvenimo at-
stovų jautė ne tik pareigą, bet ir garbę savo dalyvavimu paremti šį pa-
rengimą. Paskutinis mažlietuvių šiupinys prieš Antrąjį pasaulinį karą
įvyko 1939 m. vasario 21 d. Šaulių namuose Klaipėdoje. Ši tradicija buvo
vėl atgaivinta 1952 m. Čikagoje.” Taigi čia, Jungtinėse Ame rikos Vals-
tijose bei Kanadoje gyve nan tys Mažosios Lietuvos gyventojai reng-
davo analogišką šventę. Šiupinio šventėse grodavo pučiamųjų orkes tras,
visi svečiai traukdavo liaudies dainas, taip pat ir pačių sukurtas dai ne-
les apie to meto aktualijas. Ne mažai yra nuveikę ir Toronte (Kana -
doje) gyvenantys mažlietuviai. Šiu pinio šventės tradicijų puoselėjimui
Toronte lemiamos įtakos turėjo Martyno Jankaus dukra, Mažosios Lie-
tuvos moterų draugijos Toronte įkū rėja ir pirmininkė Elzė Jankutė. Ji
išpopuliarino šiupinį, kuris To ronto mažlietuviams tapo tradicine Už-
gavėnių švente, o ir mažlietuvių organizacijų iždo turtine priemone.  

Tuo tarpu Lietuvoje, tik 1990 m. Lietuvininkų bendrija Mažoji Lie-
tu va atgaivino Šiupinio šventę Klai pėdoje ir dabar ji vyksta kasmet,
dažniausiai Klaipėdos etnokultūros centro salėje. Susirenka daug jau-
nimo, skamba liaudies dainos, muzika.

Žemaitiškos Užgavėnės –
Šiupinio šventė

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

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

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

Šiupinio šventė Balzeko muziejuje.                                            

Kovo 1 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Mažosios Lietuvos fondas ir
drau gi ja surengė Užgavėnių šiupinį. Su šia sena tradicija, atsispindinčia ir K.
Do ne laičio kūryboje, šventės dalyvius supažindino viešnia iš Lietuvos,
Klaipėdos ir Vy tauto Didžiojo  universitetų etnologijos doktorantė, Mažosios
Lietuvos kultūros ir papročių tyrėja Kristina Blockytė. Apie šiupinį Kristinos
paprašėme papasakoti ir ,,Draugo” skaitytojams.
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MŪSŲ  STALUI

Kukuliukų sriuba

Reikės: 2 bulvių, morkos, svogū no, 4 šaukštų ry-
žių, lauro lapo, drus kos, maltų juodųjų pipirų.

Kukuliukams: svogūno, ½ sv mėsos, druskos,
maltų juodųjų pipirų.

Nuluptas bulves supjaustykite, užpilkite šaltu
vandeniu, įdėkite tar kuotų ar pjaustytų morkų ir ne-
pjaus tytą visą svogūną. Kai vanduo užvirs, sudėki-
te nuplautus ryžius, įmeskite lauro lapą, įberkite
druskos, pipirų ir išvirkite. Kol ryžiai virs, mėsą ir
kitą svogūną sumalkite mėsmale, įdėkite druskos, pi-
pirų ir gerai išmaišykite. Suformuokite nedidelius
rutuliukus. Kai sriuba bus beveik išvirusi, įmes kite
mėsos kukuliukus ir penkias mi nutes pavirkite.

Belgiška sriuba su kukuliukais

Reikės: 1,5 svaro nuluptų pomidorų, dviejų mor-
kų, 2 skiltelių česna ko, svogūno, dviejų saliero stiebų,
1–2 bulvių, dviejų šaukštų aliejaus, 2 šaukš tų pomi-

Sriubos  su  kukuliukais 

dorų pastos, paprikos miltelių, 1 ltr vištienos sultinio,
drus kos, maltų juodųjų pipirų, kelių vermišelio liz-
delių, šviežių petražolių.

Kukuliukams: 1 sv maltos jautie nos, kiaulienos
ar veršienos, kiau šinio, šaukšto maltų džiūvėsėlių,
drus kos, maltų juodųjų pipirų, muš kato.

Didelėje keptuvėje įkaitinkite aliejų, sudėkite su-
smulkintą svogūną ir penkias minutes kepkite, kol
su minkštės (nelaukite, kol pernelyg apskrus). Tada
į keptuvę suberkite smul kiai supjaustytus salierų
stie bus, morkas, česnakus, bulves ir kepkite ant ma-
žos ugnies maždaug 10 mi nučių. Sudėkite pomidorus
ir pomidorų pastą, įberkite žiupsnį paprikos. Mai-
šykite, kol pomidorų pasta visiš kai ištirps. Supilki-
te sultinį ir tuomet visą keptuvės turinį perpilkite į
puo dą. Sumažinkite ugnį, uždenkite dang čiu ir vir-
kite 30–40 minučių. Kol sriu ba verda, galite paruoš-
ti kukuliu kus. Mėsą sudėkite į dubenį, įmuš ki te kiau-
šinį, įberkite žiupsnelį muškato, maltų džiūvėsėlių,
druskos ir pi pirų. Viską išmaišykite iki vientisos ma-
sės. Suformuokite mažus rutuliu kus (ne didesnius
už graikinį riešutą) ir sudėkite į lėkštę. Pagamintą
sriubą sutrinkite plaktuvu, pagardinkite druska ir
pipirais (jei būtina pakai tinkite). Sudėkite kuku-
liukus su vermišeliais ir virkite maždaug dešimt mi-
nučių ant vidutinio kaitrumo ug nies, kol kukuliukai
išvirs. Išpils ty kite sriubą į šiltas lėkštes ir papuoš-
 kite petražolėmis. Į sriubą, prieš baig dami gaminti,
galite įmaišyti ne riebios grietinėlės ir tris minutes
pakaitinkite, neleiskite užvirti. Patie kite iškart.

Ispaniška sriuba su kukuliukais

Reikės: 5 pomidorų, 2 morkų, 2 skiltelių česnako,
puodelio šaldytų špa  raginių pupelių, 1/2 aitriosios pa-
p rikos, 2 šaukštų aliejaus, šaukšto po midorų pastos,
šaukštelio džiovintų raudonėlių (oregan), druskos,
mal tų juodųjų pipirų.

Kukuliukams:¼ puodelio ryžių, 1 sv maltos jau-
tienos, kiaušinio, drus kos, juodųjų pipirų, po šaukš-
tą smul kintų mėtų lapelių ir petražolių.

Ryžius nuplaukite ir sumaišykite su mėsa ir
kiaušiniu. Įdėkite drus kos, pipirų, susmulkintų
mėtų ir pe tra žolių. Masę gerai išminkykite. Drėg no-
mis rankomis formuokite ne didelius kukuliukus.
Svogūną, mor kas ir česnakus nuvalykite ir smul kiai
supjaustykite. Puode storu dugnu įkaitinkite auga-
linį aliejų, sudėkite svogūnus ir penkias minutes pa-
ke pinkite. Tuomet suberkite česnakus ir pakepinkite
dar minutę. Pamido rus įpjaukite kryžmai, panar-
dinkite minutei į verdantį vandenį, paskui perliekite
šaltu vandeniu. Nulupkite odelę, minkštimą su-
pjaustykite gaba lė liais. Įpilkite į puodą su svogūnais
ir česnakais 1,5 litro karšto vandens, sudėkite po-
midorus, pomidorų pastą, morkas, nedideliais ga-
balėliais supjaustytas šparagines pupeles ir pavir kite
8 minutes. Įdėkite kukuliukus, atsargiai išmaišyki-
te ir virkite ant mažos ugnies 20 minučių. Iš aitrio-
sios paprikos pašalinkite sėklas, ją smulkiai su-
pjaustykite ir įmeskite į puodą. Įberkite į sriubą rau-
donėlių, druskos, pipirų ir virkite dar 5 minu tes.

Olandiška sriuba su kukuliukais

Reikės: po puodelį žiedinių ir briuselinių kopūstų,
pupelių, morkų, porų, 1 paprikos, pievagrybių, 1/2 sva-

 ro jautienos, truputį vermišelių, drus kos,
maltų juodųjų pipirų.

Kukuliukams: riekės baltos duo nos,
1/2 svaro maltos jautienos, 1/2 šaukštelio muš-
kato, maltų juodų jų pipi rų, druskos.

Išvirkite jautienos sultinį (įmes kite 1
gvazdikėlį). Sultinį perkoškite, mėsą iš-
griebkite ir supjaustykite ga balėliais. Visas
daržoves nuvalykite, nuplaukite ir smul-
kiai supjaustykite. Perkoštą sultinį pasta-
tykite ant ug nies, į jį suberkite visas pa-
ruoštas dar žoves ir virkite dešimt minučių
ant mažos ugnies. Maltą mėsą pagar dinkite
muškatais, druska ir pipirais. Duoną pa-
mirkykite, nuspauskite ir įdėkite į mėsą. Ge-
rai išmaišykite. Iš mėsos suformuokite ma-
žus kukuliu kus ir virkite 5–7 minutes. Bai-

giant virti sudėkite išvirtus kukuliukus ir mėsos ga-
balėlius. Pagardinkite druska ir pipirais.

Grikių sriuba su kukuliukais

Reikės: morkos, svogūno, 2–3 bul vių, iki ½ puo-
delio grikių kruopų, drus kos, maltų juodųjų pipirų,
aliejaus.

Kukuliukams: 1/2 svaro ar daugiau maltos
kiaulienos, jautienos, vištienos ar maišytos mėsos, kiau-
ši nio, drus kos, svogūno, maltų juodųjų pi pirų.

Į mėsą įmuškite kiaušinį, įber ki te druskos, pi-
pirų, sudėkite labai smul kiai supjaustytą nediduką
svo gūną, viską kruopščiai išmaišykite ir sufor-
muokite mažus kukuliukus. Kai puode užvirs van-
duo, pirmiausia į jį sudėkite kukuliukus ir suma-
žinkite ugnį. Stambiai sutarkuotą morką, su smulkin-
tą svogūną sudėkite į keptuvę su šlakeliu aliejaus.
Daržovėms ap kepus, suverskite jas į puodą, kur
ver da kukuliukai. Suberkite nuplautas kruopas.
Beje, grikių dėkite sai kingai, nes verdant jų masė pa-
didėja mažiausiai tris kartus, tad jei nesilaikysite pro-
porcijų, galite pagaminti ne sriubą, o antrąjį patie-
kalą. Bulves supjaustykite kubeliais, suberkite į
puo dą, pagardinkite druska ir pipirais. Kai bulvės iš-
virs, išjunkite vi ryklę, puodą uždenkite dangčiu ir
pa likite kiek pastovėti.

Kukuliai su žaliųjų žirnelių padažu

Reikės: 1 sv maltos jautienos, 1/2 sv kietojo sūrio,
svogūnų, kiaušinio, maltų juodųjų pipirų, druskos,
kra pų, augalinio aliejaus, šaukšto miltų, ba tono, pa-
prikų, vištienos sultinio, 5 šaukš tų grietinės, ¾ svaro
žaliųjų žirnelių.

Į mėsą įberkite druskos, pipirų, įmuškite kiau-
šinį, įdėkite smulkiai sutarkuotą svogūną ir išmai-
šykite. Tada įdėkite išmirkyto batono, smul kiai su-
tarkuoto sūrio, pjaustytų kra pų ir vėl išmaišykite. Gi-
lioje keptuvėje įkaitinkite aliejų, iš paruoštos ma sės
suformuokite rutuliukus ir kepkite, kol susidarys
auksinė plutelė. Svogūnus supjaustykite kubeliais ir
apkepkite augaliniame aliejuje, įdė kite pjaustytų pa-
prikų, miltų ir greitai maišykite, įpilkite vištienos
sultinio ir vėl išmaišykite, įberkite drus kos žaliųjų
žirnelių ir troškinkite 30 minučių vis pamaišydami.
Paskui įkrės kite grietinės, užvirkite, sudėki te ku-
kulius, vėl užvirkite, pagardin ki te krapais ir nu-
kaiskite.

Parengta pagal internetinę žiniasklaidą

Sriuba – vienas iš svarbiausių patiekalų
visų pasaulio šalių kulinari joje. Po sun-
kiausių ligų tik stipriu paukštienos sultiniu

atsigauna ligonis. Ypač šaltomis žiemos dienomis,
sriubos mus sušildo ir sustiprina.  Šį kartą pa-
kalbėsime apie sriubas su ku kuliukais, egzis-
tuojančiais daugelio tautų nacionalinėse virtuvėse
ir dažnai atstojančias ir pirmąjį, ir an trąjį patie-
kalus.

Pagaminti sriubą su kukuliukais visiškai ne-
sunku, tai įkandama net ir visai nepatyrusiai šei-
mininkei. Sriu ba su kukuliukais – skanus ir
naudingas patiekalas suaugusiems ir vai kams,
nes tokios sriubos – lengvos, ne apsunkina skran-
džio veiklos. Ga mi nant šias sriubas galima nau-
doti tiek mėsos, tiek daržovių sultinį. Į sriubą su
kukuliukais galite berti bet kokių kruopų, ma-
karonų, įvairių dar žovių – priklausomai nuo to,
ko kio tirštumo sriuba patinka jums ir jūsų na-
miškiams, visada galite padi dinti ar sumažinti su-
dedamųjų dalių proporcijas. 

Kukuliukai atrodo kaip maži kot letukai, ta-
čiau šiek tiek nuo jų skiria si. Visų pirma, kuku-
liai apvoliojami tik miltuose. Antra, jie visada pa-
tie kiami su padažu. Visa kita – kaip ir gaminant
įp rastus kotletus – malta mėsa, prieskoniai, kiau-
šiniai, malti džiūvėsėliai, svogūnai...

Atskira kukulių rūšis – vadina mieji tefteliai.
Į juos, be mėsos, būtinai dedama ryžių, o pagar-
dinti šį pa tiekalą galima pačiais įvairiausiais pro-
duktais – pradedant daržovėmis ir baigiant džio-
vintais vaisiais. 

Šiam patiekalui tiks riebesnė  mė sa. Sumal-
kite du svogūnus, sumai šykite su 1,5 sv mėsos ir
pusiau išvirtais ryžiais (1/2 puodelio), įberkite
druskos ir pipirų. Ryžių nuoviro ne išpilkite – jo
prireiks ruošiant pada žą. Formuokite ne dides-
nius kaip grai kinio riešuto dydžio rutuliukus ir
apvoliokite juos miltuose. Apkep ki te keptuvėje ant
didelės ugnies iš abiejų pusių. Svarbu, kad susi-
darytų auksinė plutelė. Apkeptus kukulius su-
dėkite į puodą, užpilkite juos ryžių nuoviru ma-
žiausiai iki pusės ir troš kinkite 20–25 minutes ant
vidutinio stip rumo ugnies. Kad kukuliai būtų dar
sultingesni, į juos galima įdėti du šaukštus pomi -
dorų padažo. Tai su teiks jiems ryškią spalvą. 

Kad kukulių padažas būtų mais tingas ir pi-
kantiškas, po ranka terei kia turėti visiškai pa-
prastų produktų. Pavyzdžiui, pomidorų pastos ar
grietinės.

Jeigu norite maloniai nustebinti svečius, pa-
tiekę neįmantrų patiekalą, į kiekvieno kukulio
vidų įdėkite kaž ką skanaus – riešutėlį, raziną,
džiovin tos slyvos ar rauginto agurkėlio gabalėlį.

Tad keliaukite į virtuvę, užsiriš kite prijuos-
tę ir griebkitės darbo. Virkite nuostabias sriubas
ir vaišin kite jomis savo artimuosius bei draugus.
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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! 

Veikliam JAV Lietuvių Bendruomenės nariui

A † A
AIDUI VLADUI KRIAUČIŪNUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną TRACEY,
dukrą AUDRĄ, sūnų VYTĄ, tėvus GRAŽINĄ ir
ROMUALDĄ, brolius ARĄ ir ALDĄ, gimines bei arti-
muosius.

JAV Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdyba

Geri draugai – didžiausias turtas,
O jų draugystė amžinai gyva.
Pasaulyj žmonės daug ką pamiršta,
Bet draugas draugo – niekada!

(autorius nežinomas)

Susipažinau su Onute Seleniene
prieš dvidešimt trejus metus, kai
įsijungiau į jau buvusios Šv. An-

tano lie tuvių parapijos Detroite, MI,
veiklą. Visuomet besišypsanti, visuo-
met ge rai nusiteikusi, parapijos tary-
bos moterų vadovė priėjo prie manęs
ir paprašė talkos artėjančiam parapi-
jos renginiui. Neprisimenu, koks tai
bu vo  renginys. Sutikau jai padėti ir
nuo tos dienos mes tapome geros ir iš-
tikimos draugės. Onutė visuomet buvo
graži, nuoširdi, linksma, šneki ir
draugiška.

Viešpaties angelas  jos vyrą
Liu dą Selenį po sunkios ligos
pašaukė į Dievo namus 2003 m.
gegužės 26 d. O dabar, po de-
šimties metų,  kovo  1 d., į Dievo
namus susitikti su savo vyru iš-
ke lia vo ir Onutė Genevieve Se-
le nienė. 

Detroito lietuviai sužinojo,
kad šeštadienį, kovo 1 d., Mi-
chigano universitetinėje ligoni-
nėje Ann Arbor mi  rė  motina,
uošvienė, močiutė, promočiutė,
brolienė ir teta, draugė Onu tė
Selenienė, sulaukusi 84 metų
amžiaus. 

Velionė gimė 1929 m. rugp-
jūčio 17 d. Montrealyje, Que-
bece, Kanadoje, Stasiui ir Ele-
nai (Augustauskas) Bač kaus-
kams. Onutė buvo jauniausia iš
dviejų vaikų. Ji turėjo broliuką,
ku ris mirė dvejų metukų am-
žiaus. 

1950 m. gruodžio mėn.
Montrea lyje ji susituokė su Liudu Se-
leniu. Nuo 1945 m. iki 1950 m. Onutė
dirbo sekretore  Magee, O’Donnell &
Byers law firm Place d. Armes, ir Ca-
nadian National Railroad, Telegraph
Dept.  

Vėliau persikėlė gyventi į JAV –
Michigano valstiją. Trumpai gyveno
Fraser mieste su giminėmis, po to įsi-
 kūrė Ann Arbor, kur a. a. Liudas Se le-
nis 24 metus išdirbo „Detroit Edi son”.
Onutė dirbo Hallmark Post Office ir
lankė Washtenaw Commu nity College,
kur įgijo kulinarijos specialybę. 1988
m. ji pradėjo savo verslą „Anna’s Cui-
sine”, kurį kelis de šimtmečius sėk-
mingai vystė.  

Seleniai išaugino ir į mokslus iš-
leido šešis vaikus: Donald, Lydia, Lor-
raine, Richard, Paul ir Joną.  Jos šei -
ma ir vaikai buvo jos džiaugsmas ir di-
džiausias turtas.  

A. a. Onutė Selenienė buvo ilga-
metė Šv. Antano parapijos parapijietė
ir parapijos tarybos moterų vadovė.
Ji priklausė Šv. Antano altoriaus drau-
 gijai. Taip pat ji priklausė Det roito
BALF’o 76-tui skyriui. Ilgus me tus
Onutė Selenienė buvo „Švyturio” jūrų
šaulių kuopos moterų vadovė, su tal-
kininkėmis ruošė kasmetines ge guži-
nes Pilėnų stovykloje Manches teryje.
Ji priklausė Lietuvos Vyčių 102 kuopai
ir buvo kuopos padalinio „Aid to Lit-
huania” rėmėja bei tal ki ninkė. Taip
pat talkininkavo „Doc tors Without
Borders”. Velionė taip pat buvo „Ame-
rikos lietuvių balso” ir „Lietuviškų
melodijų” radijo progra mų klausytoja
bei rėmėja. Kol sveikata ir sąlygos
leido, ji dalyvaudavo vi suose lietuvių

telkinio renginiuose ir juos rėmė. Ve-
lionė nuolat domėjosi lietuviška
spauda. 

Laisvalaikiu Onutė mėgo kepti ir
virti. Ji buvo puiki kulinarė ir nuolat
pasidalindavo savo kulinariniais pa-
 siekimais su draugais. Ji priklausė St.
Francis of  Assisi parapijai ir Pitts-
field Senior Centre (Ann Arbor, MI).
Mėgo keliauti su senjorų grupe. Buvo
gera šokėja. Jos vyras a. a. Liu das Se-
lenis buvo jos ilgametis  šokių partne-
ris.

Giliame nuliūdime liko šeši vai-
 kai ir jų šeimos: Donald Selenis, gy ve-
nantis St. Pete’s Beach,  FL; Lydia Se-
lenis, gyvenanti Seattle, WA; Lor raine
Schroeder, gyvenanti Grays Ri ver, WA;
Richard su žmona Gina Se lenis, gyve-
nantys Seattle, WA; Paul su žmona
Devra Selenis, gyvenantys Folsum,

CA; ir Jonas bei Holly Sele nis, gyve-
nantys Brooklyn, NY. 

Taip pat liūdi dvylika anūkų (Je -
rami ir James Schroeder, Joseph Sma-
lec, Rachel, Samantha, Jansen, Asa,
Sloane, Angelus, Jude and Eoin Sele-
niai), trys proanūkiai (Siehenna Sma-
lec ir Kingston bei Ava Schroe der) ir
kiti giminės JAV bei Lietuvoje.

Onutė paliko daug draugų buvu-
sioje Šv. Antano lietuvių parapijoje
Detroite bei Dievo Apvaizdos lietuvių
parapijoje Southfielde.

Prisimenant velionę, pamaldos už
a. a. Onutės Selenienės vėlę bus atna-
šaujamos liepos 26 d., šeštadienį, per
Šv. Onos šventę, Arborcrest Memorial
Park, Ann Arbor, MI. Jos palaikai bus
palaidoti šalia vyro a. a. Liudo Selenio.
Sekmadienį, liepos 27 d. šv. Mišios už
velionės vėlę bus aukojamos Dievo Ap-
vaizdos lietuvių bažnyčioje, South-
fielde.

Ilsėkis ramybėje, brangi mamyte,
močiute, promočiute, uošviene, teta,
broliene ir puiki drauge, Onute Sele-
 niene. Tegul ši žemelė būna Jums
lengva.

Tu neliūdėk pažvelgus į pasaulį,
Kur yra daug liūdnų veidų.
Visada šypsokis, troški laimės
Ir niekad nepamiršk gerų draugų.

Nuo šiaurės vėjų, nuo šaltų,
Gražiausi gėlynai nuvysta.
Tik lieka žydėt amžinai
Gražiausia gėlelė – Draugystė.

Tavo draugė,
Regina Juškaitė-Švobienė

A † A
IRENA KAZLAUSKIENĖ 

VYČIŪTĖ

Mirė 2014 m. kovo 8 d.
Nuliūdę liko: vaikai Vida ir Algis; žentas Paulius;
vai kaičiai Justinas ir Elytė; seserys Danutė ir
Nijolė; bro liai Rimas ir Arvydas bei visi giminės.
A. a. Irena buvo žmona a. a. Petro.
Laidotuvės įvyks kovo 21 d.

Nuliūdę artimieji

A † A
ALGIMANTUI KOKLIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo seserį, JAV Lietu -
vių Bendruomenės Krašto valdybos vicepirmininkę
archyvų reikalams DALĘ LUKIENĘ,  gimines ir ar -
ti  muosius.

JAV LB Krašto valdyba

Brangiam vyrui, tėvui ir krikštatėviui

A † A
ALOYZUI AIDŽIUI

apleidus šį pasaulį, nuoširdžiai užjaučiame liūdin-
čią žmoną RAMUTĘ, dukrą RŪTĄ, sūnų VIKTORĄ
ir vi sus anūkus.

Angelė, Laura ir Ross Bailey
Gražina Blekaitienė

Teresė ir Algimantas Landsbergiai
Meilė ir Tadas Mickai

Gražina ir Mark Narkus Kremer
Daiva ir Alfredas Orentai

Natalia Quinn
Genė ir Kazys Vasaičiai

Elvyra ir Jurgis Vodopalai

Sudiev, brangi drauge a. a. Onute Seleniene
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Gerbiamieji piliečiai,
Pranešame, kad š. m. gegužės 11 d. vyks Lietuvos Respublikos Pre zidento

rinkimai, o š. m. gegužės 25 d. – rinkimai į Europos Parlamentą.
Jeigu Jūs gyvenate užsienio vals tybėje ar joje būsite rinkimų dieno mis ir

pageidaujate balsuoti, iki ba landžio 15 d. užsiregistruokite elekt ro ninėje
rinkėjų, balsuojan čių užsie nyje, sistemoje: http:// usa. mfa.lt/rinkimai

Jei neturite techninių galimybių užsiregistruoti internetu ar turėtu mė  te
kitų klausimų, kreipkitės į Am basadą tel. 202-234-5860 #130 ar el. paš tu: rinki-
mai.us@urm.lt

Daugiau informacijos apie rin kimus galite rasti LR Vyriausiosios rinkimų
komisijos tinklalapyje  http://  www.vrk.lt/

LR ambasados JAV rinkimų komisijawww.draugas.org

� Kovo 16 d. 2 val. p. p. Santa Maria del
Popolo parapijos koplyčioje, 116 N. Lake
Street, Mundelein, IL 60060, bus aukoja-
mos šv. Mišios Čikagos šiaurinėje pusėje ir
Waukegan/ Lake County apylinkėse gyve-
nantiems lietuviams. Mišias aukos kun.
Gediminas Keršys. Kviečiame visus gausiai
dalyvauti. Po Mišių bus kavutė ir malonus
pabendravimas.

� Kovo 16 d. 3 val. p. p. (iškart po lie-
tuviškų Mišių) Santa Maria del Popolo pa-
rapijos salėje (prie koplyčios), 116 N. Lake
Street, Mundelein, Illinois,  60060  vyks
JAV LB Waukegan apylinkės metinis susi-
rinkimas ir naujos valdybos rinkimai. Kvie-
čiame visus aktyviai dalyvauti ir siūlyti
kandidatus į naujai renkamą valdybą.

� Jaunimo centro metinis narių susirin-
kimas vyks kovo 16 d., sekmadienį, 12
val. p. p. (po 10:30 val. r. šv. Mišių Jėzuitų
koplyčioje). Registracija prasidės 11 val. r.
Centro Čiurlionio galerijoje, 5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636. Maloniai
kviečiame visuomenę susirinkime daly-
vauti.  

� Lietuvos Dukterų draugijos metinis vi-
suotinis narių susirinkimas įvyks kovo 16
d., 12:30 val. p. p., PLC, Lemonte, di-
džiosios salės vakarinėje dalyje. Pirm. Ma-
rytės Rekašienės pranešimas, darbų ap-
žvalga, valdybos narių rinkimai. Visuo-
menė kviečiama dalyvauti ir tapti organi-
zacijos nariais. Valdybos narės pavaišins

kavute ir gardžiais užkandžiais.

� Kovo 23 d., sekmadienį, po 11 val. r.
šv. Mišių Pasaulio lietuvių centro didžiojoje
salėje vyks neseniai Lietuvoje išleistos kny-
gos „Manėm, kad greit grįšim: 18 pokal-
bių apie pasitraukimą į Vakarus 1940–
1944” (sud. Dalia Cidzikaitė, Laima Pet-
rauskaitė Vander-Stoep ir Dalia Stakytė
Anysienė) sutiktuvės. Pristatyme dalyvaus
knygą išleidusios leidyklos ,,Aukso žuvys”
direktorė Sigita Pūkienė ir viena iš knygos
sudarytojų Dalia Cidzikaitė.

� ,,Grandies” tautinio ansamblio jubilie-
jinis 55-erių veiklos metų koncertas ,,At-
verkim šokių kraičio skrynią” vyks šešta-
dienį, gegužės 10 d., Downers Grove
North gimnazijos teatre, 4436 Main
Street, Downers Grove, IL. Pradžia 4 val.
p. p. Bilietus užsisakyti galite pas Daivą
Meilienę tel.: 630-296-0936 arba el.
paštu:  grandiskoncertas2014 @gmail
.com.

� ,,Draugo” bendradarbis ruošia straipsnį
apie JAV lietuvių politinius užmojus XIX
amžiuje ir ieško Lituanistikos tyrimų ir stu-
dijų centro Čikagoje išleistos Gary Hartman
kn. ,,The Immigrant as Diplomat, Ethnicity,
Nationalism and  the Shaping of Foreign
Policy in the Lithuanian – American Com-
munity 1870-1922”.  Jei kas galėtų šią
knygą padovanoti, būtume labai dėkingi.
Siųsti adresu: ,,Draugo” redakcija, 4545
West 63rd Street, Chicago, IL 60629).

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo” )

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

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

ThE LAW
OffICE Of
AnDRIUS
SPOKAS

Prenumeruokime ir skaitykime 
,,DRAUGĄ”!

Gerbiamieji, ieškau nusipirkti: J. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Var ne lio, P. Kalpoko, K.
Šimonio, P. Puzino, J. Šileikos, A. Galdiko, P.  Domšaičio, K. Jonyno, V. Petravičiaus, V.
Igno, K. Žoromskio, M. Dobužinskio, K. Sklė riaus, V. Kasiulio, A. Žmuidzina vi čiaus, J.
Pautieniaus, P. Kaupo, M. Šileikio, A. Varno, V. Rato, J. Čeponio, L. Tuleikio, J. Švažo, A.
Gustaičio. V. Kisarausko, A. Savicko, A. Marti nai čio, V. Ciplijausko, A. Petrulio, A.
Samuolio, J. Mackevi čiaus, A. Valeš kos, P. Kiaulėno, G. Staniulio, A. Za visaitės, A.
Motiejū no, K.  Zapkaus, R. Jankausko, J. Bag dono, J. Mačiūno ir daugelio kitų lietuvių
dailininkų sukurtų tapybos ir grafikos darbų.

Taip pat ieškau įsigyti skulptūrų: Petro Rimšos, V. Kašubos, K. Jonyno  ir kitų lietu-
vių autorių.

Norėčiau širdingai padėkoti vi siems, kurie atsiliepė į mano prašy mą arba ketina
tai padaryti ateityje.

Tel.: 617-459-9952 (USA), el. p. modeboston@yahoo.com
Adresas: Modestas Rimkus P.O. Box E34, S. Boston, MA 02127, USA

BRAnGIAI PIRKSIU
įvairius gintarinius papuošalus, gintaro
dir bi nius bei atskirus gintaro gabalus,

pagamintus iki 1990 metų. 
Tel. 617-4599-952 (USA), 

el. p. modeboston@yahoo.com 
Modestas Rimkus P.O. Box, 

E34, S. Boston, MA 02127, USA

Apdovanojimo teikimo akimirka. A. Matulevičiaus nuotr.

Čikagoje įteiktas Lietuvos 
valstybinis apdovanojimas Aidui Buzeliui

Š. m. kovo 8 d. LR generalinis konsu las Čikagoje Marijus Gudynas įtei kė valsty-
binį apdovanojimą Lie tu vos vy rų krepšinio rinktinės masa žuo tojui, padėjusiam
parengti 2013 m. Europos vyrų krepšinio čempionato sidabro medalių laimėtojus,
Aidui Buzeliui. LR prezidentė Dalia Gry baus kaitė A. Buzelį 2013 m. rugsėjo 24 d.
dekretu apdovanojo ordino „Už nuo pelnus Lietuvai” Riterio kryžiumi.

Apdovanojimo teikimo iškilmės vyko Čikagos lietuvių krepšinio ly gos
„Žvaigždžių dienos” metu, prieš svarbiausias dienos varžybas. A. Bu zelį audringais
plojimais, padėkos šūksniais sveikino gausus Pasaulio lietuvių centre, Lemonte,
susirin ku sių krepšinio aistruolių būrys.

LR  gen. konsulato Čikagoje info


