
Nesėkmė virsta sėkme, jei iš jos pasimokome – Malcolm Forbes

LAURA AGAFONOVIENĖ

Floridos lituanistinė
mokykla „Saulėtas
krantas” paminėjo

Laisvės gynėjų dieną ir
Sausio 13-osios 25-erių me -
tų sukaktį. Su mokiniais
prisiminimais dalijosi
1991 metais Lietuvoje Sau-
sio įvykius pergyvenusios
mokytojos Ingri da Lom-
berg ir Laura Agafono-
vienė. To meto įvykius
peržvelgė ir istorijos mo-
kytoja Laima Shea. – 5psl.

Gražiausiu temos „Laisva Lietu-
va” piešiniu mokiniai išrinko Eri-
ko Tauškėlos kūrinį.

Lauros Agafonovienės nuotr.

„Saulėto kranto” mokiniai piešė Laisvą Lietuvą 
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Prezidentė Dalia Grybauskai-
tė drauge su vilniečiais ir
sostinės svečiais Simono

Daukanto aikštėje šventė Užgavė-
nes. Šventėje apsilankę gyventojai
ragavo Užgavėnių blynų ir karei-
viškos košės, šildėsi karšta arbata.
Susirinkusiuosius linksmino aikštėje
apsilankę persirengėliai ir kiemi-
nėtojai iš Mokytojų namų, šventi-
nę nuotaiką kūrė folkloro an-
sambliai ,,Neris”, ,,Vilnelė” ir ,,Ving-
rė”.

,,Užgavėnės – viena links-
miausių metų švenčių, kurioje
nuo seno kviečiamas pavasaris.
Tai ne tik gera proga susiburti
draugams, kaimynams ar ben-
druomenėms, bet ir dar viena ga-
limybė saugoti ir puoselėti se-
nąsias lietuviškas tradicijas”, –
sakė Prezidentė. Vėliau kiemi-
nėtojai, uliodami po Vilniaus se-
namiestį, ragino miestiečius
telkti pajėgas išvarant žiemą ir
rinktis vakare Vilniaus moky-
tojų namų kiemelyje. Čia buvo
krečiamos visokias išdaigos, vy -
ko Lašininio ir Kanapinio kova,
buvo sudeginta stilingai pasi-
puošusi Morė, išvaromas susi-
kau pęs blogis, nelaimės, o kartu
ir įkyrėjusi žiema. Po šių links-
mybių juk ateina kita diena, o su
ja ir gavėnia – laikotarpis, kai rei-
kia pasninkauti ir linksmybes
tenka pamiršti.

ELTA

ŠIAME NUMERYJE:

Sporto naujienos – 8 psl.

Sao Paulo rinkosi Pietų
Amerikos jaunimas – 7 psl. 

Laisvė – tai šviesa ir gėris

Prezidentė su vilniečiais kvietė pavasarį

LR prezidentė D. Grybauskaitė Simono Daukanto aikštėje kepė blynus ir kartu su vilnie -
čiais vijo žiemą iš kiemo. Dainiaus Labučio nuotraukos



psichologė Bar ba ra Held užstoja tuos, kurie gal voja,
kad pasaulis yra pusiau tuščia stiklinė ir šnekos apie
džiaugsmingą pasaulį, kuriame „stiklinė yra pusiau
pilna”  juos tik toliau stumia į neviltį. Ji kovoja prieš
„teigiamos nuotaikos tironiją”, kuri ypač charakte-
ringa Amerikai. Čia prisimenu daugelio imigrantų
iš Lietuvos pastabas, kad amerikiečiai dirbtinai
arba nenuo širdžiai šypsosi. Prof. Held yra įsitikinusi,
kad negalima žmonių versti  elgtis nenatūraliai. „Kai
kas nors liū di praradęs darbą, santykiams su my li-
muoju nutrūkus, artimui mirus, nereikia  jų  įžeis-

ti  skatinant   teigiamai nusiteikti”,  pa-
taria  minėta psicho logė.

Prieš kurį laiką Will Wilkinson iš
Cato instituto pastebėjo, kad Ameri-
 koje žmonės gyvena turtingiau, pato-
giau ir sveikiau nei bet kur kitur mūsų
planetoje. Kitame šaltinyje yra cituoja-
ma Gretchen Rubin: „Aš pastebėjau, kad
stengdamasi  visko nepervertinti ir
dažniau įvykiuose matyti komišką
pusę, kiekvieną rytą dainuodama, su-

dariau sąlygas gilesniam pasikeitimui, atnešan-
čiam di desnę meilę ir kitų supratimą. Svar bu jaus-
ti pareigą būti laimingai. Tik taip aš galiu prisidėti
prie kitų laimės.” 

Rašydamas prisiminiau Jono Biliūno apsakymą
„Laimės žiburys”.  Tai ne mokslinis darbas, bet kū-
rybinis proveržis. 1905 m. Ciuriche para šytame kū-
rinyje sutelkta daug išmin ties ir tikrosios laimės su-
pratimo. Tai palikime ateičiai. Tuo tarpu linkiu džiu-
gios ir prasmingos šv. Valentino dienos visiems ger-
biamiems skaitytojams!

Valentino diena – tai meilės die na,
apipavidalinama gėlėmis, šokola-
 du, šampanu ar kvepalais. Verslo

pa saulis tos dienos šventimą visaip ska-
 tina. Gautuose sveikinimuose gražiai ir
saldžiai kalbama apie meilę ir lai mę. Šia
proga noriu pakalbėti apie  laimę.   

Mokslinėje ir populiarioje litera tūroje
gausu įvairių laimės aptarimų ir patarimų,
kuriais pasinaudojau ra šydamas šį straips-
nį. Atrodo, kad vi suo menės dėmesys laimei
vis didėja. Ta tema daugėja įvairių mokslinių stu dijų
bei  knygelių liaudžiai. Taip va dinama teigiamoji psi-
chologija stengiasi įrodyti, kad laimingi žmonės
klesti. Jie yra kūrybingesni,  darbinges ni, daugiau už-
dirbantys, draugiš kesni, sveikesni ir ilgiau gyvena nei
jų mažiau laimingi draugai. „Įsivaiz duokite vaistus,
kurie padėtų aštuo neriais metais ilgiau gyventi,
kasmet uždirbti 15 000 dol. daugiau, sumažintų sky-
rybų riziką”, – provokuoja prof. Martin Seligman, tei-
giamosios psichologijos pradininkas. „Laimė yra
tie vaistai”,  – aiškina jis.

Nejaugi? Kiti galvoja, kad skatinami  siekti lai-
mės mes stumiami dar labiau persistengti. Tačiau
laimės ty rinėtojų atradimai nusveria bet ko kias dve-
jones ar abejones dėl laimės įtakos žmonių gyveni-
me. Ištyrę  4 000 porų dvynių, mokslininkai nusta-
tė, kad genetinis paveldas nulemia pusę laimės
jausmo. Tai nereiškia, kad ge netiškai „nuskriausti”
laimės nepa tirs.  Nebent asmuo yra labai ligotas ar
beturtis, gyvenimo aplinkybės le mia vos 10 procentų
laimės. Liku sieji 40 proc. laimės priklauso nuo pa-
ties asmenų veiksmų – ką jis daro, kad jaustųsi lai-
mingas. 

Čia yra tam tikras paradoksas.  Daugelis mano,
kad išoriniai dalykai,  tokie kaip didesnis namas,  ge-
resnis darbas, sėkmė loterijoje padarytų  juos lai-
mingesniais. Nors tie dalykai suteikia laimės pojū-
tį, bet  tik trum pam laikui. Psichologė Sonja Lyu-
bomirsky prisipažino, kad buvo labai sužavėta savo
nauju automo bi liu, kurio geidė ilgą laiką. Tas
džiaugsmas, ta laimė išblėso per porą mėnesių.
Laimė yra tarsi svorį nu mesti – visi žino, kaip atsi-
kratyti ke leto svarų, tačiau daug sunkiau yra tai iš-
laikyti. Minėta laimės tyrinėtoja su savo kolegomis
atrado, kad labai svarbu žiūrėti toliau nei įgalina
trumpalaikiai  džiaugsmai. Prof.  Martin Seligman
pabrėžia, kad reikia siekti autentiškos laimės, kur
laimė yra tar si pastovūs stulpai, o ne švystelėjęs dan-
gaus skliautas. Tie stulpai – stip rūs ryšiai su šeima,
darbas ar koks kitas aistringas užsiėmimas ir gy-
venimo prasmės suvokimas.

Yra siūlomi įvairūs būdai, kaip visa tai skatinti.
Dienoraštyje iš reikš ta padėka už patirtas paslaugas
gali atrodyti keistai, tačiau padėkos laiškučių ra-
šymas jos užsitarnavu siems yra daug  priimtinesnis
būdas. Svarbu tai daryti dažnai ir  nuo šir džiai. Tai
turėtų tapti neatskiriama kasdienybės dalimi.  Am-
žius taip pat turi įtakos. Laimės pojūtis, stiprus vai-
kystėje, vėliau blėsta, bet po to vėl stiprėja su metais.
Jauni žmonės  ku rį laiką yra kritiškesni savo ap-
linkai, be su laiku išmoksta savo emocijas valdyti ir
pasidaro supratingesni. 

Nepriklausomai nuo asmens am žiaus ir tem-
peramento, laimingu galima pasijusti  ūmai, aiški-
na psichologas,  Wake Forest universiteto profeso-
rius Will Fleeson. Jis pa taria ką nors daryti, kas pa-
kelia nuotaiką, energiją ir skatina drąsą. Nustaty-
ta, kad bet koks aktyvumo padidėjimas (dainavimas,
šokimas ar įsitrau kimas į  darbą)  turi teigiamos įta-
kos nuotaikai.  Kitoje studijoje nustatyta, kad besi-
šypsantys žmonės atsimena daugiau teigiamų per-
gyvenimų. Ma noma, kad besišypsančio veido rau-
menys perduoda signalus laimės centrui smegeny-
se.  Taigi, šypsena nieko nekainuoja, tačiau turi tei-
giamos įta kos ne tik sau, bet ir kitiems. Aišku, visada
atsiranda manančių kitaip. Pvz., Bowdoin kolegijos

2 2016 VASARIO 11, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Apmąstymai apie laimę 
Valentino dienos proga
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday and Saturday 
except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by

the Lithu anian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 

Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00

Pirma klase: kasdien – $340.00 • visos savaitės $240.00
Kanadoje (USD): – metams $390.00 • 1/2 metû $210.00 • 3 mėn.$110.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis oro paštu – metams $615.00 • 1/2 metų $315.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TIK ŠEŠTADIEnIO LAIDA
JAV – metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Kanadoje (USD) – metams $150.00 •1/2 metų $120.00 • 3 mėn.$75.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis: oro paštu – metams $220.00 •1/2 metų $120.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. 
,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
Redakcija dirba kasdien, nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė –
Renata Šerelytė

rainbow.vilnius@gmail.com

Redakcija už skelbimų turinį ir kalbą neatsako. Skel-
bimų kainos atsiunčiamos gavus prašymą, ką nors
skelbti. Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugoja. Siunčiant pra-
šome pasilikti kopiją.

Administracijos el. paštas:
skelbimai@draugas.org

administracija@draugas.org

Šventasis Sostas ir Maskvos pat riarchatas džiugiai
praneša, kad Die vo malonės dėka Jo Šventenybė Po-
 piežius Pranciškus ir Jo Šventenybė Maskvos ir visos
Rusijos patriarchas Kirilas susitiks vasario 12 dieną,
penk tadienį – rašoma paskelbtame bendrame Šven-
tojo Sosto ir Maskvos patriarchato komunikate.

Jų susitikimas įvyks Kuboje, kur popiežius nusileis prieš
pradėdamas vizitą Meksikoje ir kur Maskvos pat riar-
chas lankysis su oficialiu vizitu. Susitikime numaty-

tas asmeninis po kalbis Havanos tarptautiniame „Jose Mar-
ti” oro uoste ir bendros deklara cijos pasirašymas.

Šis Katalikų Bažnyčios ir Rusijos Ortodoksų Bažnyčios
primų susitikimas, ruoštas ilgą laiką, bus pirmasis istori-
joje ir žymės svarbų etapą abie jų Bažnyčių santykiuose.
Šventasis Sostas ir Maskvos patriarchatas lin ki, kad tai būtų
vilties ženklas vi siems geros valios žmonėms; kviečia vi-
sus krikščionis karštai melstis, kad Dievas laimintų šį su-
sitikimą, kad jis duotų gerų vaisių.

Oficialus pranešimas apie būsi mą popiežiaus Pran-
ciškaus ir pat riar cho Kirilo susitikimą tuo pačiu laiku buvo
paskelbtas Vatikane ir Maskvoje. Vatikane akredituotiems
tarptautinės žiniasklaidos atstovams būsimą susitikimą
pristatė Šventojo Sosto Spaudos salės direktorius t. Fe-
derico Lombardi, SJ.

Maskvos patriarchas Kirilas į Havaną atvyksta vasa-
rio 11 d. Tą die ną prasideda jau anksčiau suplanuotas jo
vizitas Kuboje. Po to jis taip pat lankys kitas Lotynų Ame-
rikos šalis – Braziliją ir Paragvajų.

Popiežius į Havaną atvyks vasa rio 12 d., apie 2 val.
p. p. Nors po pie žiaus trumpas sustojimas Havanoje ne-
bus laikomas jo oficialiu vizitu Ku boje, tačiau vis tiek Ha-
vanos oro uos te jį pasitiks Prezidentas Raul Castro. Po
trumpo pasisveikinimo su Prezi dentu, popiežius bus
palydėtas į Ha va nos oro uosto valstybinio protokolo sky-
rių, kuriame yra dvi salės. Vie noje šių salių vyks popiežiaus
Pran ciškaus susitikimas su patriarchu Ki rilu. Jame daly-
vaus ir Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pir-
mi ninkas kard. Kurt Koch ir Maskvos patriarchato ryšių su
užsieniu departamento vadovas metropolitas Hila rionas
bei du vertėjai. Bus kalbamasi ispanų ir rusų kalbomis. Po-
piežiaus vertėjas bus Vatikano valstybės sek retoriate dir-
bantis Šventojo Sosto diplomatas, anksčiau tarnavęs ap-

aštališkojoje nunciatūroje Maskvoje, lietuvis kun. Visvaldas
Kulbokas.

Numatoma, kad pokalbis truks apie dvi valandas. Jam
pasibaigus, popiežius ir patriarchas pereis į gretimą Havanos
oro uosto salę ir joje, atsisėdę prie stalo, pasirašys bendrą
deklaraciją. Pasirašymo metu salėje bus su popiežiumi į
Meksiką kartu skrendantys žurnalistai bei Kubos valstybi-
nės televizijos kameros. Po deklaracijos pasirašymo, po-
piežius ir patriarchas pasakys po trumpą kalbą.

Iš oro uosto valstybinio protokolo salės popiežius bus
palydėtas atgal į lėktuvą ir po maždaug penkių va landų su-
stojimo Havanoje, toliau bus tęsiama kelionė į Meksiką.

Kalbėdamas apie būsimą popie žius Pranciškaus ir pa-
triarcho Kirilo susitikimą, t. F. Lombardim, SJ pa brėžė, kad
šiuo atveju negalima kal bėti apie kokią nors skubotą imp-
ro vizaciją, nes  būsimam  susitikimui  buvo  ilgai ir kruopš-
 čiai ruošiamasi. Apie būsimą susitikimą iš anksto buvo in-
formuotas ir Konstantino po lio patriarchas Baltramiejus,
kuris labai džiaugiasi, kad pagaliau popie žiaus ir Mask-
vos patriarcho susitikimas galės įvykti.

Vatikane vykusioje spaudos konferencijoje buvo taip
pat atkreiptas dėmesys į būsimo susitikimo sutapi mą su
svarbia ortodoksų liturgine švente. Tą dieną kai susitik po-
piežius ir patriarchas, ortodoksų liturginis kalendorius mini
didžius krikš čio niš kųjų Rytų šventuosius – Joną Auksa-
burnį, Grigalių Nazianzietį ir Bazilijų Didįjį. 

Vatikano radijas

Popiežius Pranciškus ir patriarchas Kirilas.    AFP nuotr.

Istorinis susitikimas
Popiežiui vertėjaus lietuvis kunigas



zano sunaikinimo ope racijoje, M. Misiukonis (vėliau
buvęs nepriklausomos Lietuvos vidaus rei kalų mi-
nistras) yra nekaltas. Esą jis nepadarė veikos, tu-
rinčios nusikaltimo požymių. Motyvuodamas tokį sa -
vo sprendimą teismas pažymėjo, kad byloje nėra ge-
nocido požymių – genocidas vykdomas prieš grupę
ar jos dalį žmonių, turint tikslą ją sunaikinti, ir tą kal-
tininkas turi daryti tyčia. Teismas pažymėjo, kad bū-
damas KGB jaunesniuoju leitenantu M. Mi siukonis
nesprendė A. Kraujelio likimo ir neturėjo tam jokios
įtakos. „By loje nėra ir jokių įrodymų apie tai, kad M.
Misiukonis žinojo apie A. Krau jelio priklausymą par-
tizanams, nes duomenų, kad M. Misiukonis būtų rin-
kęs ar susipažinęs su jau su rinkta KGB turėta ope-
ratyvine me džiaga apie A. Kraujelį, nėra”, – nuo-
 sprendyje nurodė Panevėžio teisėjai.

Skaitant šį nuosprendį, kaip ir šiomis dienomis
paskelbtą Apeliaci niame teisme dėl „juodosios bu-
halterijos bylos”, atrodo, kad teismai ty čiojasi iš žmo-
nių. Ne be reikalo ko mentatoriai „iš gatvės” taip dre-
bina internetą. Jie primena teisėjams, kad kaip tik
tomis dienomis, kai buvo „išteisintas” Uspaskichas,
kitame teis me nuosprendis buvo paskelbtas jau-
nuoliui, kuris supykęs ant poli ci ninkų už tai, kad
konvojuojamas į areštinę nebuvo pavežtas iki namų
pasiimti dantų šepetuko, pavogė „Ka lašnikovo” au-
tomatą ir pabėgo. Vaiki nas už tokį šposą gavo 4 metų
nelais vės, o „darbietis” už 7 mln. eurų „juo dų pini-
gų” – tik piniginę baudą. Advokatas K. Jovaišas rašo:
„Vikto ras pamalonintas. Įstatymas išprie var tautas”.
Kiti komentatoriai piktinasi: „Ar toks teismo nuo-
sprendis reiškia, kad korupcija ir mokesčių vagys-
tės Lietuvoje jau legalizuotos, kaip buvo Ukrainoje

iki Maidano su kilimo? Primenu, kad
Ukrainoje po tokių ‘nuosprendžių’ pro-
kurorai ir teisėjai smarkiai praturtėjo,
net auk sinius batonus ‘dovanų’ gau-
davo”. „Lietuvos teismas – Uspaski-
cho kojinė”. „Viskas, ir aš emigruosiu,
ne galiu daugiau”... „Va, taip vagys – jei
vogti, tai milijoną”. „Spėkite, kiek gau-
tų eilinis verslininkas, nusukęs pana-
šią pinigų sumą... liūdna”...

Kai kurie ekspertai prileidžia, kad
tarp tų, kurie neva gali paveikti teismą, ir V. Uspas-
kicho įvykęs susitarimas – jis pasitraukia iš politi-
kos, o už tai gauna švelnią bausmę ir ga li mybę lik-
ti Lietuvoje. Tai jos nemėgs tančių nuoroda į Prezi-
dentę. Mes su abejosime – vargu, ar principingiausias
iš visų šiandieninių Lietuvos po litikų leistųsi į de-
mokratiniam pa sau liui nepriimtinas manipuliacijas.
Tuo labiau kad viešai Prezidentė, ne turėdama galvoje
konkrečios bylos, pareiškė, kad „pas mus vogti ir suk-
čiauti dar apsimoka”.

Sakykim, kad Apeliacinis teismas tik išbandė vi-
suomenės budru mą, nes prokurorai nuosprendį ga -
li skųsti Aukščiausiajam Teismui. Gal vis dėlto vi-
suotinio pasipiktinimo sąlygomis aukščiausioji teisėjų
lyga nesiryš skelbti, kad 7 mln. „juodų pinigų” yra ne-
tyčinė klaida (didžioji dalis tų pinigų galimai yra V.
Uspas kichui esant ūkio ministru nutręšti iš valsty-
binių įmonių, o tai reiškia – visų mūsų pini-gai). 

Tikėkimės, kad ir rudenį vyksiantys rinkimai į
Seimą parodys, jog korupcijos tankai Lietuvoje ne-
praeis. Nors vienas komentatorius sakė – Darbo par-
tija rinkimų kampanijas vykdo ciniškai, nuožmiai ir
labai nuosekliai, bet tikėkimės, kad šį kar tą ant jos
kabliuko mes nebepakliū sime, ir kitame Seime bei Vy-
riau sybėje tokių įžūlių sukčių nebeliks.

P. S. Dunda dar vienas skandalas  – Specialiųjų ty-
rimų tarnyba apklau sinėja valdančiuosius dėl Vijū-
nėlės dva ro Druskininkuose, kurortinėje zonoje, sta-
tybos, kur statybos negali mos. Statiniui įteisinti
buvo skubiai priimtas Vyriausybės nutarimas. Ši is-
torija skandina „tvarkiečių” bei socialdemokratų
ministrus, ko gera, ir patį premjerą, bet čia jau kita
pasaka...

Taip jau atsitiko, kad anos savai tės vinis
– Rūtos Vanagaitės knyga apie lietuvius
kaip žydšaudžių tautą – greitai surū-

dijo, mat jau po poros die nų Lietuvos apelia-
cinis teismas įkalė naują – pareiškė, kad
Viktoras Uspa skichas ir jo bendrai Darbo par-
tijoje nėra sukčiai, nors neteisėtai savo par-
 tijai „prichvatizavo” 25 mln. tuo metinių litų
(dabar 7 mln. eurų). Anks tesnis teismas V. Us-
paskichui buvo skyręs 4 m. laisvės atėmimo
bausmę už sukčiavimą, ir aktyvioji vi suomenės
dalis buvo įsitikinusi, kad Viktoriukas pagaliau sės...
Bet Lietuvos apeliacinio teismo teisėja Violeta Ra-
žinskaitė paskelbė kitokį kolegijos nuosprendį, pa-
gal kurį Dar bo partijos įkūrėjas europarlamenta ras
Viktoras Uspaskichas ir bendri ninkai pripažinti kal-
tais ...tik dėl ne sumokėtų mokesčių, nes teismas ne -
įžvelgė tiesioginės tyčios, t. y., sąmo nin go sukčia-
vimo. Už apgaulingą bu halterinės apskaitos tvar-
kymą buvusiam partijos pirmininkui skirta piniginė
6,8 tūkst. eurų bauda, ki tiems – dar mažesnės. Bet
ir ši bausmė nuteistiesiems atrodė per didelė, jie pra-
šė juos išteisinti, teigdami, kad tai politinė byla ir
kad su jais yra susidorojama. 

Opozicijos atstovas Seimo narys dr. Mantas
Adomėnas sako: „Teismo sprendimas nusiuntė ...
ženklą: pirkite rinkimus, pirkite valdžią, ‘melžkite’
savo valdomas ministerijas – nieko už tai nebus. Vež-
kite lagaminais nešvarius pinigus. Pirkite viešas
prostitutes, kad papiltų purvą ant opo nentų. Jūs ne-
nukentėsite. Dau giau sia, kas jums gresia – vienos
pro milės bauda. Prakalbome apie 46 tūkstančius ‘mū-
siškių’, pernai išvažia vusių iš Lietuvos. Ne, ne nuo
šaukti nių kariuomenės jie bėga, Premjere. Tie, kas
bėga (o ne keliauja pasisemti patirties ir žinių), bėga
iš nevilties, kad kada nors tapsime skaidria, teisine,
klestinčia europietiška valsty be. ...Niekas labiau ne-
pakerta pasit i kėjimo valstybės perspektyvomis ir tei-
sinės valstybės pagrindais, kaip Darbo partijos
kooptavimas į ‘normalią’ politiką, kai jų ‘paniatkės’
tam pa Lietuvos politikos norma”.

Darbo partijos veiklos stilius nesikeičia. „Juo-
dosios buhalterijos” byla – tik vienas epizodas.
Šiuo metu opozicija grasina skelbti interpeliaciją
„darbietei” žemės ūkio ministrei Virginijai Balt-
raitienei, kurią perse kioja jau kelintas skandalas, su-
sijęs su ministerijai pavaldžiomis įmonė mis. Vienas
skandalas kilo dėl to, kad Žemės tarnybos vadovė,
padariusi auto avariją išgėrusi, bandė „susi kom bi-
nuo ti” tyrimo rezultatus, kad buvo blaivi. Subraš-
kėjus jos kėdei ėmė lįsti ir neteisėtai suprivatinti že-
mės sklypai. Kitas šiuo metu įsiplieskęs skandalas
– dėl Rinkos reguliavimo agentūros surengto kon-
kurso, kurio metu vargstantiems žmo nėms mėsos
konservai iš ministrės partiečio Uspaskicho šeimai
priklausančios gamyklos buvo nupirkti daug didesne
negu rinkos kaina (taip pat ir miltai, tik savininko
partiškumas dar neįrodytas). Ministrė ginasi, kad
ji negalinti žinoti, kiek kas parduotuvėse kainuoja,
bet minėtos agentūros vadovė jau atsistatydino.
Matyt, ji kai ną žinojo. (Skaitytojui reikia pa aiškinti,
kad tokie yra Darbo partijos būdai rinkti pinigus –
už postą partietis turi parūpinti pinigų.) 

Kad visuomenė aktyviai tais klau simais dis-
kutuoja ir šurmuliuoja, yra gerai, ir tai patvirtina
šiomis dienomis paskelbtas korupcijos suvo kimo in-
deksas, pagal kurį Lietuva pa saulyje pakilo septy-
niomis vieto mis aukščiau ir dabar užima 32 vietą 168
pasaulio valstybių sąraše. Taigi mes oho-ho kokie!
per metus tapome labai supratingi. Tikrai, pasta-
ruoju metu į viešumą iškyla vis daugiau ne švarių
darbelių ir švogerizmo pasi reiškimų. Bet... politikos
apžvalginin kas A. Medalinskas „Lietuvos žinio se”
iš šių aukštumų nuleidžia ant že mės su kitokia in-
formacija: neseniai Europos Taryboje buvo pa-
rengta re zoliucija, kuria ta pati korupcija ver-
 tinama įvairių Europos valstybių teismuose, ir Lie-
tuva ...atsiduria gre ta Albanijos, Azerbaidžano,
Moldo vos, Rusijos, Ukrainos. Tarp blogiau sių tame
pat sąraše yra ir keletas Euro pos Sąjungos šalių (Bul-
garija, Rumunija), bet nėra jokios kitos Bal tijos vals-
tybės, tik Lietuva.  

Išeitų, kad visuomenė keičiasi į gera, nesikeičia
tik teisingumą vykdantys mūsų teismai. Štai prisi-
mena dar nesenas kitas panašiai skambėjęs teismo
verdiktas. Anąkart Panevėžio apygardos teismas nu-
sprendė, kad dėl paskutinio Lietuvos partizano A.
Kraujelio žūties KGB karininkas, da lyvavęs parti-
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Išbandymai teismais
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

New Hampshire valstijoje vykusius rinkimus sudrebino svarbią pergalę pasiekę respubliko-
nų kandidatas Donald Trump ir demokratų atstovas Bernie Sanders.

Savo aršią priešininkę Hillary Clinton nugalėjęs Vermonto senatorius B. Sanders sakė
tokį rinkėjų sprendimą laikantis noru sulaukti tikrų pokyčių.

Respublikonų partijos balsavime antrąją vietą užėmė Ohio gubernatorius John
Kasich. Trečiąja vieta dalinosi labai panašų balsų skaičių surinkę Floridos gubernato-
rius Jeb Bush, Texas senatorius Ted Cruz ir Floridos senatorius Marco Rubio.

New Hampshire yra antroji valstija, kurioje vyko balsavimas dėl partijų kandidatų į
prezidento rinkimus. Prieš tai rinkimai vyko Iowa, kur pergalę šventė T. Cruz ir H.
Clinton.

H. Clinton pasveikino B. Sanders laimėjus, tačiau sakydama kalbą pabrėžė, kad toles-
niuose rinkimuose ketina varžytis dėl kiekvieno balso.

Kitų rinkimų vietos – South Carolina ir Nevada. 
ELTA

Antras rinkimų ratas – kiti vardai

Bernie Sanders Donald Trump EPA-ELTA nuotr.
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Laisvės gynėjų diena iškilmingai paminėta New Yorke
MILDA STANISLAUSKAITĖ

Jau 25-eri metai praėjo nuo  tų baisių
sausio įvykių, kai 14 nekaltų žmonių
paaukojo savo gyvybę už mūsų laisvę.
Nors visada ašara per skruostą rieda
prisimenant šiuos įvykius, negalima
užmiršti, kad tai – ir pergalės diena. Tą
naktį šimtai neginkluotų žmonių pasi-
priešino prieš tankus ir šarvuočius ir
įrodė pasauliui, kad lietuviai pasiruošę
kovoti už savo tėvynę, laisvę ir garbę.
Tų žmonių pasiaukojimą, drąsą ir stip-
rybę jaučiame ir dabar, matydami kaip
Lietuva juda į priekį ir kuria savo atei -
tį.

Sausio 17-tąją, sekmadienį,  Lie-
tuvių Bendruomenės New Yorko
miesto apylinkė paminėjo Lais-

vės gynėjų dieną. Tą rytą visi susi-
rinko Švč. Mergelės Marijos Apreiš-
kimo parapijos bažnyčioje, kur kuni-
gas Vytautas Volertas šventė iškil-
mingas šv. Mišias, skirtas Sausio 13-to-
sios aukoms. Mišių metu buvo uždeg-
tos žvakutės ir įneštos žuvusiųjų nuo-
traukos su jų vardais: Loreta Asana-
vičiūtė, Virginijus Druskis, Darius
Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas,
Rimantas Juknevičius, Alvydas Ka-
napinskas, Algimantas Petras Kavo-
liukas, Vytautas Koncevičius, Vidas
Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvy-
das Matulka, Apolinaras Juozas Povi-
laitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vait-
kus. Jas nešė Lietuvos Respublikos ge-
neralinis konsulas New Yorke Julius
Pranevičius, tautiniais  drabužiais pa-
sipuošę New Yorko Maironio lituanis-
tinės mokyklos mokiniai bei Apreiš-
kimo parapijos lietuvių veiklos komi-
teto pakviesti New Yorko lietuviškų
organizacijų ir parapijos atstovai.

Po šv. Mišių minėjimas tęsėsi Ap-
reiškimo parapijos salėje. Nuotraukos
su žvakutėmis buvo atneštos į salę ir

Generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius dalijosi mintimis apie Sausio 13-osios reikšmę Lietuvos istorijoje. Jo kalbos klausosi
Maironio lituanistinės mokyklos vedėja Rasa Sprindys su mokiniais.   Salvijaus Kungio nuotraukos

pagarbiai padėtos prie gėlių ir pla-
katų, savotiško laikinojo paminklo.
Konsulas J. Pranevičius dalijosi min-
timis apie Sausio 13-osios reikšmę Lie-

tuvos istorijoje ir priminė, kad tie įvy-
kiai buvo pačių Lietuvos žmonių spon-
taniškai suorganizuoti ir įvykdytas
pasipriešinimas Sovietų okupacijai.

New Yorko Maironio lituanisti-
nės mokyklos mokinės Elžbieta
Kungytė, Greta Nemickaitė ir
Elena Pranevičiūtė stipriais bal-
sais ir jautriomis širdimis skaitė
skaitinius ir poeziją, mokyklos
direktorės Rasos Sprindys spe-
cialiai parinktus šiai progai. Vė-
liau buvo rodomas režisieriaus
Robert Mullan informuojantis ir
giliai jaudinantis filmas „Mes
dainuosim”, pasakojantis apie
įvykius Lietuvoje prieš ir per
1991-ujų metų sausio 13 dieną. 

Minėjimo metu, kaip jau
įprasta, kiekvienas prie savo šir-
dies buvo  prisisegęs neužmirš-
tuolę, primenančią, kad Sausio
13-osios aukų privalome niekada
neužmiršti. 

Milda Stanislauskaitė – JAV LB
New Yorko miesto apylinkės valdy-
bos narė

Apreiškimo parapijos salėje žuvusiųjų nuotraukos priminė Lietuvai skaudžią datą. 

Renginyje apie demokratiją –  fotografijos darbai

Sausio 21 d. LR generaliniame konsulate New
Yorke vyko literatūrinių koliažų apie demok-
ratiją skaitymo vakaras. Vakaro metu svečiai

galėjo apžiūrėti ir Jono Kuprio  parodą, atspindinčią
lietuvių kovas už laisvę.

„Elysium” programų direktorius Michael Lahr

pristatė vakaro programą („Elysium” – organizaci-
ja, skatinanti kultūros, mokslo ir kūrybo dialogą tarp
Europos šalių ir Amerikos). Literatūrinius koliažus
iš Mahatma Gandi, Robert F. Kennedy, Hermynia zur
Muhlen, Erich Muhsam, Alfred Polgar, Carl von Os-
sietzky, Joseph Roth, Hans Sahl, Kurt Tucholsky, La-

santha Wikrematunge ir kitų autorių tekstus skai-
tė Gregorij von Leitis, New Yorko teatro klubo prizo
laimėtojas, „Elysium” steigėjas ir Lahr von Leitis
akademijos ir archyvų vadovas. 

LR gen. konsulato New Yorke nuotr. ir info

Fotografo Jono Kuprio paroda, skirta lietuvių laisvės kovoms atminti, papuošė konsulato sienas. Gregorij von Leitis skaitė žymių autorių tekstus.
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Sausio 9 dieną prasidėjęs nacionalinis
Vinco Kudirkos dailyraščio konkursas
„Rašom! 2016” baigsis vasario 15 dieną
(paštu išsiųsti darbus buvo galima iki va-
sario 8 dienos). Šeštus metus lietuviai
buvo kviečiami išbandyti gebėjimą dai-
liai rašyti ranka. Organizatorius šiemet
nustebino ir konkurse dalyvauti nu-
sprendė JAV Lietuvių Bendruomenės
Rytinio Connecticuto apylinkės pirmi-
ninkė Irena Nakienė-Valys, vienintelė da-
lyvė iš JAV konkursui atsiuntusi savo dar-
bą (paskutinės sausio savaitės duome-
nimis).

Renginys skiriamas Vincui Ku-
dirkai, vienam iš lietuvių tauti-
nio sąjūdžio ideologų, padėju-

siam pamatus modernios lietuvių tau-
tos formavimuisi, politinio išsivadavi-
mo, savos tautinės valstybės kūrimui.
Konkurso, kurį organizuoja  Lietuvių
kalbos institutas, UAB „Biuro pasaulis”
ir iniciatyvinė pedagogų grupė, tikslas
yra ugdyti taisyklingo, aiškaus ir este-
tiško rašymo įgūdžius, išrinkti gra-
žiausią ir originaliausią rašyseną tu-
rinčius lietuvius.

Nacionalinio konkurso „Rašom”
komisijos pirmininkė, Lietuvių kalbos
instituto vyriausioji mokslo darbuoto-
ja, akademikė prof. Grasilda Blažienė
teigia, kad puoselėti rašymą ranka
elektronikos ir klaviatūrų amžiuje yra
nepaprastai svarbu. „Manau, kad sie-
kimas rašyti dailiai, ugdo daugelį as-
mens charakterio bruožų: pastabumą,
dėmesingumą, susikaupimą, tvarkin-
gumą, estetinį skonį. Šių savybių šian-
dienos gyvenime labai reikia, nes dėl
itin greito gyvenimo tempo ir padidė-
jusio informacijos srauto jas vis sun-
kiau išsiugdyti”, – sako G. Blažienė.

Nacionalinio dailyraščio konkur-so
sumanytojo UAB „Biuro pasaulis” ge-

Dailyraščio konkurse  „Rašom! 2016” dalyvauja ir  lietuvė iš Connecticuto

neralinio direktoriaus Artūro Tumino
teigimu, šiuo konkursu siekiama Lie-
tuvoje populiarinti rašymą ranka ir
ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško
rašymo įgūdžius.

Konkurse dalyviai susirungė tri-
jose amžiaus grupėse: 3–6 klasių moks-
leiviai, 7–12 klasių moksleiviai ir su-
augusieji.

Šių metų konkurso tekstai, ku-
riuos dalyviai turėjo parašyti plunksna
mėlynu rašalu, buvo paskelbti renginio
organizatorių tinklalapiuose: www.ra-
šom.lt, www.lki.lt ir www.biuropasau-
lis.lt. Kaip teigė dalyvė Irena Nakienė-
Valys, surasti rašiklį mėlynu rašalu ir
popieriaus lapų, kurie atitiktų kon-
kurso taisykles, nebuvo taip paprasta –

reikmenis teko užsisakyti internetu ir
atsisiųsti skubiuoju paštu. 

Visi konkurso dalyviai, patekę į fi-
nalą, bus apdovanoti „Parker” rašymo
priemonėmis. I vietų nugalėtojai bus
apdovanoti „Tallink” kruizu Ryga-
Stok holmas-Ryga 4 asmenims. Į Rygą
nuga lėtojus nemokamai nuveš kompa -
nijos „Lux Express” autobusai. Finalo
dalyviai bus paskelbti vasario 18 dieną
– jie dalyvaus dailyraščio konkurso fi-
nale vasario 24 d. Lietuvos mokslų

akademijoje. 
Per penkerius metus konkurso or-

ganizatoriai sulaukė daugiau nei 60 000
dailyraščiu perrašytų tekstų, konkur-
sui atrinktų ir pateiktų švietimo įstai-
gų, ne tik iš Lietuvos, bet ir svetur – Vo-
kietijos Vasario 16-osios gimnazijos, Di-
džiosios Britanijos, Airijos, Kanados
lietuvių bendruomenių. 

Parengta pagal 
www.rasom.lt tinklalapį 

JAV LB Rytinio Connecticuto apylinkės pir-
mininkė Irena Nakienė-Valys šiemet daly-
vauja konkurse „Rašom! 2016”.

Irenos Nakienės-Valys dailyraščio konkurso „Rašom! 2016” juodraštis.

Vaikai žiūrėjo LR televizijos laidą „Pamoka laisvei”. Lauros Agafonovienės nuotr.

Floridos lituanistinė mokykla „Saulėtas krantas” paminėjo Laisvės gynėjų dieną. Kairėje – „Saulėtas kran tas” mokytoja Laima Shea,
viduryje – mokyklos vedėja Ingrida Lomberg, dešinėje – mokytoja  Laura Agafonovienė. 

Artūro Padkamario nuotr.

Atkelta iš 1 psl.

Kad geriau suprastų šios ypa-
tingos dienos svarbą Lietuvai, vai-
kai žiūrėjo LR televizijos laidą „Pa-
moka laisvei”, kurią atsiuntė Lie-
tuvos Respublikos Švietimo ir moks-
lo ministerija. Paklausti, ką reiškia
žodis „laisvė”, vaikai ne iš karto su-
prato klausimą, ir tik papasakojus
daugiau, drąsiausieji spėliojo, kad
jos nebuvimas – gal tai, „kai neturi
kažko”, „negalima ką nori daryti”,
„neturi vandens”, „niekur negali
eiti”. Šiuolaikinėms kartoms, už-
augusioms ir gyvenančioms de-
mokratinėse šalyse, sunkiai suvo-
kiama, ką reiškia kovoti už Tėvynės
laisvę.

Mokiniams buvo daug lengviau
išreikšti savo mintis piešiant. Tad
paprašius nupiešti „Laisvą Lietu-
vą”, visų piešiniai nušvito trispal-
vėmis, šypsenomis, saule, druge-
liais. Gražiausiu piešiniu laisvu
balsavimu mokiniai išrinko Eriko
Tauškėlos piešinį, ir visi tą dieną su-
prato, kad laisvė – tai yra didžiulė
vertybė, šviesa ir gėris!

Laisvė –
tai šviesa
ir gėris
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SKAUT YBĖS  KELIAS

SESĖ RITA RAŠYMIENĖ

Šlapią, lietingą šeštadienio
po pie tę (2015 m. lapkričio
21 d.) keli Lituanicos tunto
Nemuno laivo jūrų jauniai
kandidatai dalyvavo „prog-
ramming” specialybės kur-
suose „Microsoft” parduo-
tuvėje, Oak Brook prekybos
centre. Skautai susipažino
su programuo tojo darbu,
sužinojo, kad programuo-
tojai reikalingi visur. Visi
kom piuteriai, telefonai, žais-
lai, mašinos, televizoriai ir kiti
aparatai turėjo tu rėti žmogų
(ar žmonių), kuris sukūrė
programą, kad tas daiktas
veiktų, ju dėtų, važiuotų. Tai
kompiuterio programuotojas (compu-
ter programmer). Jie mokėsi apie žy-
miausius programuotojus, apie svar-
biausias datas šioje srityje ir sužinojo,
kad kiekviena programa turi savo ypa-
tingą „kalbą” (language), kurią reikia ge-
rai žinoti.

Prieš atvažiuodami į „Microsoft”
centrą skautai namuose turėjo
atlikti kelis uždavinius. Jie tu-

rėjo išmokti ir papasakoti, kaip inter-
nete galėtų ap sisaugoti blogų žmonių.
Jie turėjo ži noti, kaip elgtis, ką galima
ir ko ne galima per internetą sakyti ar
rodyti ir kad niekada negalima išduo-
ti asme ninių žinių. 

Jie dar mokėsi, kad viską gali

įkelti į internetą ar skaityti internete
tik tėvams leidus. Jie taip pat sužino-
jo apie darbo sritis, kuriose galima pri-
taikyti programuotojo žinias, kaip rei-
kia pasiruošti ir kokius mokslus baig-
ti, kad galėtų dirbti šioje srityje. Skau-
tai daug ruošėsi, daug išmoko ir per
trumpą laiką daug atliko. Tik atli kę
šiuos uždavinius skautai galėjo daly-
vauti specialybės kursuose. Kur sai su-
sidėjo iš paskaitos ir žaidimų. Per-
traukos metu jie galėjo pažaisti par-
duotuvėje esančiais kompiu te riais.

Šioje sueigoje dalyvavo jūrų jau-
niai kandidatai – Džiugas Davies, Liu-

das Davies, Karis Garbonkus ir Domas
Rašymas bei skautai Aras Daulys ir
Aurelijus Žemaitis su va dovu j.b. Tom
Davies  (kitas vadovas  Viktoras Gar-
 bonkus tą dieną ne galėjo dalyvauti) bei
prit. skautai Vi lius Buntinas, Jonas
Jodwalis ir Ma tas Skeberdis su vadovu

v.s. Linu Kelečiumi. Jiems visiems
buvo įteikti „cyper chip safety card” ir
programavimo specialybės pažymėji-
mas (merit badge). Ačiū vadovams,
kad surengė ir paruošė skautus šiai
spe cialybei.

Visi „programming” specialybės dalyviai su vadove Amanda iš „Microsoft” parduotuvės. „Micro soft” visiems padovanojo saulės aki-
nius, kai kurie skautai juos spėjo užsidėti. Sesės Ritos Rašymienės nuotraukos

Įsigijo specialybę

„Programming” specialybės kursantai. Priekyje sėdi jūrų jaunis kandidatas Domas Rašymas
ir prityręs skautas Matas Skeberdis.

Kvietimas į Vasario 16-osios minėjimą
Filisterių skautų sąjungos Čikagos skyrius kviečia visus Akademinio skautų sąjūdžio
narius ir svečius į iškilmingą Vasario 16-osios minėjimą-sueigą.  Sueiga vyks va-
sario 21 d. 1 val. p. p. Ateitininkų namuose. Paskaitą skaitys Lituanistikos tyri-
mo ir studijų centro tarybos pirmininkas v.s. fil. dr. Robertas Vitas. Meninę dalį
atliks smuikininkės sesės Tessa ir Monika Papartytės. Po sueigos bus vaišės. 

Padėka
A. a. Zigmo Urbos atminimui 350 dol.

Rako stovyklos atnaujinimo darbams paaukojo: 
Daiva  ir Chester Bakšys, Tida Parakininkas, dr. Daiva Parakininkas ir

Nata Mackevičius. Rako stovyklos administracija nuoširdžiai dėkoja už
jūsų auką. Liūdime kartu su a. a. Zigmo šeima.  

Linkime ramybės.
Rako stovyklos administracija
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XIX  Pietų Amerikos lietuvių jaunimo (PALJ) suva-
žiavimas vyko 2016 metų sausio 21–25 dienomis Sao
Paulo mieste, Brazilijoje. Jame dalyvavo dau giau nei
60 atstovų iš Argentinos, Venesuelos, Urugvajaus, Ka-
nados, Lie tuvos ir Brazilijos.

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
yra Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS)
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB)

bendras projektas, kurį šiais metais orga nizavo
Brazilijos lietuvių jaunimo sąjunga (BLJS) ir yra
svarbiausias įvykis Pietų Amerikos lietuvių ben-
druomenėse ir jaunimo sąjungose.

Sausio 21 d., ketvirtadienį, vykusioje suvažia-
vimo atidarymo šventėje skambėjo dainos, buvo žai-
džiami įvai rūs susipažinimo žaidimai. Po pie tų vyko
ekskursija į Sao Paulo centrą, kurios metu aplan-
kėme svarbiausias miesto įžymybes. Vakare oficialių
iškilmių metu sveikinimo žodį tarė LR už-
sienio reikalų viceministras Mantvydas Be-
kešius, PALJ ir suvažiavimo steigėjas, Lie-
tuvos vys kupų konferencijos delegatas už-
sie nio lietuviams katalikams prel. Ed mun-
das J. Putrimas. Taip pat pasisa kė (BLJS)
valdybos pirmininkė Lai ma Zizas, tą dieną
šventusi savo gimtadienį. Vakaro progra-
moje buvo braziliškos muzikos spektaklis
„Show da Bateria Infanteria da UFABC”.

Penktadienio ryte visi suvažiavimo
dalyviai išvažiavo į lietuvišką so dybą „Li-
tuanika” prie Atibaia mies telio 120 km
nuo Sao Paolo. Sodyba „Lituanika” buvo is-
teigta po II Pa saulio lietuvių jaunimo kong-
reso 1976 metais. Ten turėjome puikią pro-
gą pabendrauti ir pasidžiaugti tropikų
gamta. Dainavome lietuviškas dainas, vyko
įtemptos diskusijos ir seminarai apie lie-
tuvių tapatybę Pietų Amerikoje bei talen-
tų va karai, kurių tema –  lietuviškos le-
gendos ir pasakos.

Diskusijas vedė populiarus Lie tu vos
dainininkas Jurgis Didžiulis (gimęs Ko-
lumbijo je). Jis kalbėjo apie savosios tapa-
tybės suvokimą ir apie tai, ką reiškia būti
lietuviu. Vieną vakarą J. Didžiulis visiems
da ly viams surengė savo koncertą. Suva žia-
vime taip pat dalyvavo visame pasaulyje
garsūs lietuvių kilmės dailininkai „dvy-
nukai” (Os Gemeos), piešiantys graffiti
technika. Jie pa sakojo apie savo darbus Lie-
tuvoje, JAV ir Brazilijoje.

Sekmadienį, sausio 24-osios rytą  su va žiavimo da-
lyviai grįžo į Sao Pau lo ir dalyvavo šv. Mišiose Švento
Juo zapo lietuvių parapijoje, kurias atna šavo prel. Ed-
mundas Putrimas, o jose giedojo Švento Juozapo lie-
tuvių cho ras. Po Mišių prel. Putrimas kvietė visus da-
lyvius susirinkti prie „Lietu vos laisvės” paminklo pa-
gerbti Sau sio 13-osios aukas. Čia URM viceministras M.
Bekešius pasakė jautrią patriotinę kalbą, padėjome gė-
lių žuvusiųjų atminimui ir sugiedojome Lietuvos him-
ną. Baigiant iškilmes parapijos salėje vyko bendri pie-
tūs, kuriais vaišino Brazilijos lietuvių bendruomenė. 

XIX suvažiavimas oficialiai pasibaigė Brazilijos lie-
tuvių sąjungos draugijoje. Buvo pagerbta Brazilijos LJS
valdyba: pirmininkė Laima Zi zas, vicepirmininkas
Guilherme Bra gov, atstovės ryšiams su visuomene
Audra Zizas ir Debora Juraitis, iždi ninkė Mariane Pro-
kopas ir sekretorius Thomas Stepanoff.

Rodrigo Salto Bogušas pakvie tė visus į XX PALJ su-
važiavimą, kuris vyks ki tų metų sausio mėnesį Ar-

XIX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas

Pietų Amerikos lietuvių jaunimas.

PALJ suvažiavimą organizavo
Brazilijos lietuvių jaunimo sąjunga.

Globėjai: 
Šv. Pranciškaus vienuolės, Vila Zelinoj, Brazilijos Lie-
tuvių Bendruo menė, Šv. Juozapo draugija (Sao Pa-
olo), LR generalinė konsulė Brazi lijoje Laura Guo-
bužaitė ir jos sekretorė Simona Janavičius Ro mero,
PALJ suvažiavimo steigėjas, Lietuvos vyskupų
konferencijos delegatas užsienio lietuviams katali -
kams prel. Edmundas Putrimas, Pa saulio Lietu vių
Bendruomenė.

Rėmėjai: 
Lietuvių Fondas (Čika ga), LR generalinė konsulė
Brazili joje Laura Guobužaitė.

XIX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas Brazilijoje. Ievos Martinaitis nuotraukos
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Donatas Motiejūnas mėgina at-
sigauti po traumos ir iš NBA
Plėtoji mosi lygos (NBDL) su-

grįžti į „Hous ton Rockets” klubą, ta-
čiau greitai jis gali vilkėti auksinės
spalvos marškinėlius. „Los Angeles
Lakers” pla nuo ja specialius mainus.

„Lakers” klubui ir šis sezonas pa-
 smerktas, bet komanda jau kuria pla-
ną, kaip veikti be Kobe Bryant. K.
Bryant po šio sezono baigs karjerą, ta-
čiau D. Motiejūnas į Los Angeles gali
atvykti anksčiau ir žaisti kartu su
NBA legenda.

„Lakers” į Houstono klubą iš siųs-
 ti ketina Lou Williams, Brandon Bass
ir Ryan Kelly. Už juos klubas nori gau-
ti Corey Brewer ir Donatą Motiejūną.

Su D. Motiejūno pagalba „La kers”
mėgintų užkamšyti vidurio puolėjo
problemą. „Jis aukštas, vis dar jaunas
ir įvairiapusiškas. Jeigu jam pavyks su-
sitvarkyti su nugaros problemomis,
jis bus gražus akcentas „Lakers” ko-

Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

„Atletas” patyrė dvi nesėkmes

Čikagos lietuvių krepšinio lygos
(ČLKL) čempionate vasario 6–7
die nomis sužaistos penkerios

rungty nės. Šis krepšinio savaitgalis ne-
sėkmingas buvo „Atleto” krepšinin-
 kams: iki tol visas 10 pergalių iškovo-
jusi komanda per dvi varžybų dienas
patyrė dvi nesėkmes ir pirmą vietą tu-
rėjo užleisti dvi pergales iškovojusiai
ČLKL čempionų vardą ginančiai
„Juodkrantės” komandai.

Į ČLKL turnyrinės lentelės viršū-
 nę vėl sugrįžusi „Juodkrantės” ko-
 manda abi pergales iškovojo po labai
įtemtos ir nuožmios kovos – abejose
rungtynėse teko žaisti pratęsimus.

Pirmame susitikime ČLKL čem-
pio nai po papildomos 5 minučių ko vos
88:84 (70:70) palaužė „Radviliškio” krep-
šininkus, o antrame susitikime ket-
virtojo kėlinio pradžioje turėdami net
17-os taškų skirtumą, vis dėlto sugebėjo
pasivyti varžovus ir per pratęsimą iš-
plėšti pergalę 94:91 (83:83) iš „Atleto” ko-
mandos rankų. 

Abejose pergalingose ir sunkiose
rungtynėse „Juodkrantę” į pergales
vedė komandos legionierius Jason
Warren, atitinkamai pelnęs 31 ir 25 taš-
kus. „Radviliškio” komandoje pasižy-
mėjo Andrius Petkūnas – 36 taškai, Al-
girdas Kubilius – 23, o „Atletui” dau-
giausiai taškų pelnė amerikietis Gray-
lin Smith – 32.

„Atleto” komanda neatsilaikė ir
rungtyniaudama su „Švyturio” krep ši-
ninkais. Taškas į tašką vykusiose rung-
tynėse „Švyturys” į priekį šovė rung-
tynių pabaigoje ir rezultatu 77:70 iš-
kovojo svarbią pergalę.

„Švyturiui” 17 taškų pelnė Lukas
Žebrauskas, 16 – Andrius Šimulis, o
„Atleto” gretose rezultatyviausias buvo
Evaldas Jacunskas – 20 taškų.

ČLKL senbuvių – „Lituanicos” ir
vėl į stipriausių šešių ČLKL koman dų
grupę sugrįžusio „Stumbro” ko mandų
dvikovoje 76:62 pranašesni bu vo stip-
resnių žaidėjų branduolį turintys „Li-
tuanicos” krepšininkai. Jų gre tose re-

zultatyviausiai rungtyniavo Pau-
lius Riškus – 21 taškas, Šarū nas
Skadas – 19, o „Stumbrui” po 22
taškus pelnė Dalius Marčiukaitis ir
Danas Zandersonas.

Komandų, kovojančių dėl „Iššū -
kio” taurės grupėje „Lietavos” krep-
 šininkai rezultatu 74:64 nugalėjo
ČLKL debiutantus „Aukštaitijos”
krep šininkus. Pastarųjų nuo pralai -
mėjimo neišgelbėjo ir ypatingai re-
 zultatyvus Luko Razumo žaidimas
– šis krepšininkas į varžovų krepšį
įmetė net 39 taškus (dvitaškiai –
9/13, tritaškiai – 6/8, baudos – 3/5).
„Lieta vos” gretose, kaip įprastai,

rezultaty viausiai žaidė Deividas
Markevičius – 21 taškas.

Kitas ČLKL rungtynes koman-
dos žais vasario 20 d. 3 val. p.  p.
rungtyniaus „Vilnius” – „Aukštai-
tija”, 4:10 val. p. p. „Lietkabelis” –
„Lietava”, 5:20 val. p. p. „Švyturys”
– „Stumb ras”, 6:30 val. v. „Atletas”
– „Lituani ca”. 

ČLKL mėgėjų lygos varžybose
pirmaujantys čempionate „Arkos”
krepšininkai rezultatu 69:52 nuga-
lėjo „Panevėžio” krepšininkus, „Aly-
tus” 60:48 nugalėjo „Ąžuolą”, o „Sa-
vas LT” penketukas 48:37 įveikė
„Pelenus”.

„Juodkrantės” krepšininkai (tamsi apranga) per dvi varžybų dienas iškovojo dvi per-
gales ir pakilo į aukščiausią lentelės vietą. ČLKL 

turnyrinė lentelė 
vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai:

1. „Juodkrantė” 11 2
2. „Atletas” 10 2
3. „Radviliškis” 10 2
4. „Lituanica” 9 2
5. „Švyturys” 8 4
6. „Stumbras” 6 6
-----------------------------------
7. „Lietkabelis” 6 6
8. „Lietava” 3 9
9. „Jaunimas” 3 7
10. „Aukštaitija” 2 8
11. „Vilnius” 1 11
12. „Lituanica 9-okai” 0 10

D. Motiejūnas gali žaisti kartu su Kobe Bryant

mandoje, – skelbia „Blea cher Report”.
Tokių mainų realumas grindžia-

mas ir tuo, kad D. Motiejūno sutartis su
„Rockets” jau baigiasi. Tai reiškia,
kad jeigu D. Motiejūnui nepavyktų įsi-
tvirtinti, „Lakers” turėtų laisvos vietos
algų kepurėje.

Krepšininkas blaškosi
NBA antrinėje lygoje

D. Motiejūną akivaizdžiai išblaš kė
nenuspėjami „Houston Rockets” klubo
veiksmai. Lietuvos krepšinin kas buvo
kelis kartus išsiųstas ir vėl grąžintas

į antrinėje NBA lygoje rungtyniau-
jančią „Rio Grande Valley Vipers” ko-
mandą.

Vasario 5 d. D. Motiejūnas vėl žai-
dė „Vipers” gretose, bet nesėkmingai.
Nors po nugaros traumos savojo žai-
dimo ieškantis lietuvis atliko  kelis iš-
radingus perdavimus ir pelnė 7 taškus,
„Vipers” krepšininkai išvy koje 112:126
pralaimėjo „Los Angeles D-Fenders”
klubui.

D. Motiejūnas aikštėje per 23 min.
pataikė 2 dvitaškius iš 4, prametė tri-
taškį, pataikė 3 baudas iš 4. Jis taip pat
atkovojo 8 kamuolius ir atliko 7 rezul-
tatyvius perdavimus, tačiau net 6 kar-
tus suklydo.

30 taškų „Vipers” pelnė Jaron
Johnson. Los Angeles komandai net 39
taškus pelnė Vander Blue. Šias rung-
tynes antrinėje NBA lygoje stebėjo tik
350 žiūrovų.

Primename, jog „Rockets” klube
rungtyniaujantis D. Motiejūnas pats
pasiprašė NBA klubo, kad galėtų pa-
rungtyniauti rezervinėje komandoje
tol, kol įsivažiuos po nugaros trau-
mos.

Į „Los Angeles Lakers” galintis persikelti D. Motiejūnas sportinę formą įgauna rungty-
niaudamas antrinės NBA lygos „Rio Grande Valley Vipers” komandoje.
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Du NCAA rungtyniaujantys lie tu viai Doman-
tas Sabonis ir Egidijus Mockevičius preten-
duoja laimėti pres tižinį NBA legendos Ka-

reem Ab dul-Jabbar apdovanojimą, kuris įteikia-
mas geriausiam sezono NCAA vidurio puolėjui.

„Bleacher Report” skelbia, kad pagal statistinius
rodiklius NCAA didesnę galimybę laimėti turi E.
Moc kevičius, kuris vidutiniškai pelno po 16,6 taško
ir atkovoja 14,1 kamuolio.

D. Sabonis NCAA vidutiniškai pelno 17,3 taško
ir atkovoja 11,5 ka muolio.

Vienu iš pagrindinių pretendentų laikomas ir
Joel Bolomboy. Pasta rasis pelno 17,4 taško ir atkovoja
13,4 kamuolio.

K. Abdul-Jabbar apdovanojimo laimėtojas pa-
aiškės balandžio 8 die ną. Dėl apdovanojimo varžo-
si 10 žaidėjų.

D. Saboniui – pakitusi NBA prognozė

Domantui Saboniui artėjančioje NBA naujokų
biržoje jau prognozuojami žemesni šaukimai nei
anksčiau. Du didžiausi biržos reitingų sudarinėto-
jai – „NBA Draft” ir „Draft Ex press” lietuvį atitin-
kamai mato kaip 18 ir 22 šaukimą. Prieš kurį laiką
D. Sabonis buvo laikomas vertu patekti tarp dešim-
ties pirmųjų šaukimų 2016 metų NBA naujokų bir-
žoje, kuri vyks birželio 23-ąją.

19-metis 208 cm ūgio „Gonzaga Bulldogs” narys
D. Sabonis šiame se zone renka po 17,4 taško, atkovoja
11,5 kamuolio ir atlieka 1,8 rezultatyvaus perdavimo.

Tačiau ekspertai labiausiai pažymi lietuvio

Nacionalinės futbolo lygos (NFL) čempione tapo
„Denver Broncos” ko manda, kuri 24:10 įveikė stip-
resne laikytą „Carolina Panthers” komandą.

Geriausias amerikietiško futbolo žaidėjas ir
naudingiausias šio sezono futbolininkas
Cam Newton buvo vi siškai užspęstas „Bron-

cos” gynyboje ir po rungtynių skubėjo palikti spau-
dos konferenciją. Jis padarė net tris klaidas, o po vie-
nos iš jų varžovai  dėjo kamuolį įskaitiniame taške.

„Panthers” iki tol per visą sezoną buvo patyrusi
vos vieną pralaimė jimą.

Veterano Peyton Manning veda ma „Broncos”
komanda jau susitikimo pradžioje įgijo pranašumą
10:0 ir jo neiššvaistė. Po rungtynių visi laukė 39-erių
P. Manning paskelbimo, kad jis baigia karjerą, tačiau
sportinin kas šiam žingsniui dar nesiryžo. Šis žai-
dėjas antrą kartą tapo NFL  čempionu.

Geriausiu finalo žaidėju pripažintas „Bron-
cos” gynėjas Von Miller.

„Panthers” nepasinaudojo proga pirmą kartą
tapti čempione, o „Bron cos” tai buvo jau trečioji „Su-
per Bowl” taurė. Ją Denverio futbolinin kai laimėjo
1997 ir 1998 metais.

Nors didžiausias dėmesys buvo skiriamas spor-
tui, tačiau „Levi” stadione Santa Claros mieste Ca-
lifor nijoje sekmadienio vakarą netrūko ir ryškių mu-
zikinių pasirodymų.

D. Sabonis ir E. Mockevičius kovoja dėl prestižinio apdovanojimo

Svarbiausias JAV sporto apdovanojimas – 
Denverio komandos rankose

prastą pataikymą iš vidutinio nuotolio ir trijų taškų
zonos. Jų manymu ir D. Saboniui trūksta  atle-
 tiškumo bei jėgos.

Dar vienas E. Mockevičiaus
dvigubas dviženklis

JAV studentų (NCAA) krepšinio lygos čempio-
nate „Evansville Purple Aces” komanda, kuriai at-

stovauja Egidijus Mockevičius, namuose 83:64 (40:27,
43:37) nugalėjo „Missouri State Bears” klubą.

Starto penkete susitikimą pradė jęs E. Mockevi-
čius per 34 min. su rinko 11 taškų (dvitaškiai 4/9, bau-
dos 3/4), atkovojo 12 kamuolių, atliko 1 rezultatyvų
perdavimą, blokavo 2 me timus, suklydo 1 ir prasi-
žengė 4 kartus.

„Purple Aces” komandos sąskai toje – 19 perga-
lių ir šeši pralaimėjimai.

D. Sabonis 

Vakarą pradėjo Lady Gaga, kuriai buvo patikė-
ta  prieš rungtynes sugiedoti JAV valstybinį himną.
Daini nin kė, vilkėjusi tviskantį raudoną kostiumėlį,
ryškiai raudonais akių vokais ir ilgais mėlynai nu-
lakuotais nagais, sulaukė garsių plojimų ir vos
tramdė džiaugsmo bei pasididžiavimo ašaras.

O per didžiąją pertrauką žiūrovų dėmesį pri-

kaustė iš koto verčiantis grupės „Coldplay”, Beyon-
ce ir Bruno Mars pasirodymas.

„Super Bowl” finalo rungtynes, kaip manoma,
stebėjo daugiau negu 100 mln. televizijos žiūrovų, ir,
tikėtina, kad ši transliacija bus popu lia riausia JAV
televizijos laida šiais metais. 

NFL čempionate pergalę šventė Denverio klubas. Su prizu (Lombardi Trophy) – ,,Broncos” žaidėjas Von Miller.
EPA-ELTA nuotr.

NFL finalo tarp ,,Denver Broncos" ir ,,Ca rolina Panthers” akimirka.

E. Mockevičius 

Šiaurės Amerikos Nacionalinės futbolo lygos  čempionatas šiemet jubiliejinis.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Valstybės gimtadienį švęs išradingai

Maskva puola JT vadovą
Maskva (LTR.lt) – Rusijos užsie-

nio reikalų ministerija sukritikavo
Jungtinių Tautų (JT) generalinio sek-
retorių Ban Ki-moon už tai, kad jis pa-
reiškė, jog Rusijos karo lėktuvų ant-
skrydžiai Sirijoje parėjusią savaitę
pakenkė taikos deryboms, kuriomis
siekiama užbaigti penkerių metų karą
Sirijoje.

„Mes visada laikėmės ir tebesi-
laikome nuomonės, kad pasaulinės
organizacijos vyriausiojo administ-
ratoriaus komentarai ... turi likti be-
šališki ir objektyvūs, – sakoma mi-
nisterijos pranešime. – Šiuo atveju to
akivaizdžiai nebuvo”.

JT specialusis pasiuntinys Staffan
de Mistura pranešė, kad mėginimai
pradėti dialogą tarp prezidento Bashar
al-Assad režimo ir opozicijos atideda-

mi, kai Rusija vis labai stiprina savo
bombardavimų Sirijoje kampaniją.
Ban Ki-moon sakė, kad „bombardavi-
mas iš oro tęsėsi”, kai derybos prasi-
dėjo, dėl to tapo „nepaprastai sunku”
jas tęsti.

Washingtonas taip pat kaltina
Maskvą dėl Ženevos taikos sutarties
stabdymo. Kaip tik kitą dieną po de-
rybų žlugimo Rusijos gynybos minis-
terija paskelbė apie nuo šio mėnesio
pradžios surengtus 875 smūgius į „te-
roristų objektus”.

Vakarai kaltina Rusiją, kad ši
smogia dažniausiai į nuosaikiosios
opozicijos B. al Assad objektus, o Si-
rijos  aktyvistai  tvirtina,  kad  nuo
šių antskrydžių kenčia civiliai, bet
šiuos kaltinus  Maskva  vadina „absur -
du”.

Vilnius (Prezidentūros info) – Pre-
zidentės Dalios Grybauskaitės inici-
juota akcija „Vasario 16-ąją švęsk links-
mai ir išradingai” jau sulaukė daugiau
kaip 100 sumanių iniciatyvų kūrybin-
gai ir prasmingai minėti Valstybės at-
kūrimo dieną.

Išradingai švęsti Vasario 16-ąją
ketina mokyklos, bendruomenės, už-
sienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai.
Žmonės planuoja šventinius rengi-
nius, koncertus, rengia įvairias akcijas,
protų mūšius, gamina ypatingas tris-
palves, organizuoja žygius. Šalies mo-
kyklose ir darželiuose planuojami ren-
giniai, skatinantys pilietinį mąstymą.

Iniciatyvos pasveikinti savo šalį
prasidėjo ir socialiniuose tinkluose.
Viena jų siūlo bėgimu, ėjimu ar dvi-
račio minimu išraižyti žemės rutulį
Lietuvos vardu – parodyti meilę Lie-
tuvai, užrašyti šalies vardą žemėla-

pyje ir dalytis juo socialiniuose tink-
luose su žyma #lietuvosvardas.

Prie išradingai minėsiančių Vals-
tybės atkūrimo dieną prisijungė ir už-
sienio šalyse gyvenančių lietuvių ben-
druomenės. Apie savo iniciatyvas su-
maniai švęsti Vasario 16-ąją jau pra-
nešė Izraelyje, Lenkijoje, Didžiojoje
Britanijoje ir JAV gyvenantys Lietuvos
piliečiai. Baltimorės Lietuvių salėje
vyks iškilmingas minėjimas, kuria-
me dalyvaus Amerikos Legiono Lie-
tuvių postas 154 ir Kristijono Done-
laičio lituanistinė mokyklėlė. Lietuvių
bendruomenė Izraelyje „Nerija” kvie-
čia paminėti Vasario 16-ąją dykumoje,
iškeliant Lietuvos trispalvę.

Visus šventinius pasiūlymus ga-
lima registruoti ir peržiūrėti interak-
tyviajame žemėlapyje oficialioje Pre-
zidentės interneto svetainėje adresu
www.lrp.lt/vasario16. Ryga (Diena.lt) – Latvijos val-

dančioji koalicija sutarė, kaip bus for-
muluojamas neigiamas Rygos atsaky-
mas į galimą Europos Sąjungos pra-
šymą priimti daugiau pabėgėlių. 

Būsimos vyriausybės programoje
bus nurodyta, kad naujasis ministrų
kabinetas įvykdys anksčiau šalies pri-
siimtus įsipareigojimus dėl prie-
globsčio prašytojų priėmimo, bet lai-
kysis pozicijos, kad daugiau pabėgėlių

Latvija kol kas negali priimti. Išskyrus
atvejus, kai sutiks tai padaryti savo
noru. 

Rengiant vyriausybės programą
tarp koalicijos partnerių iškilo nesu-
tarimų dėl Latvijos pozicijos pabėgėlių
klausimu. Anksčiau buvo sakoma, jog
koalicija laikosi vieningos nuomonės,
ir šalis negali įsipareigoti priimti dau-
giau pabėgėlių, bet nesutariama dėl
šios pozicijos formuluotės.

Vilnius (BNS) –
Dėl lietaus ir staigaus
atlydžio vasario pra-
džioje ėmė deformuo-
tis Gedimino kalno
šiaurinis šlaitas Vil-
niuje. Padėtį vertino
specialistai. Jie apžiū-
rėjo vakarinę šlaito
dalį, kur 50 metrų plo-
čio ruože toliau defor-
muojasi žemės pavir-
šius ir randasi nuo-
šliaužos bei plyšiai
grunte.

Šlaito dangos slinkimui pristab-
dyti deformuoti paviršiai bus sutvir-
tinti mediniais kuolais. Taikyti kitokių
priemonių šiuo metu netikslinga, nes
nėra ištirtos šlaito inžinerinės geolo-
ginės sąlygos.

Gedimino kalnui reikia nuolatinio
dėmesio ir tam turėtų būti nuolat ski-
riama lėšų. Jam kenkia ne tik oro są-
lygos, bet ir vibracija.

Vilnius (VRM.lt) – Praėjusiais
metais Lietuvoje užregistruoti 1 907
melagingi specialiųjų tarnybų iškvie-
timai. Tai – 8 procentais daugiau nei
2014 metais, kuomet tarnybos mela-
gingai kviestos 1 751 kartą.

Dažniausiai – 1 828 kartus – kvies-
ti policijos pareigūnai, 57 kartus – me-
dikai, 22 – ugniagesiai. Dėl melagingų
pranešimų apie visuomenei gresiantį
pavojų nustatyta 40 įtariamųjų (2014 m.
– 23), iš jų 39 – vyrai (2014 m. – 22) ir 8
nepilnamečiai (2014 m. – 3).

Apie tariamai padėtus sprogmenis
pernai pranešta 81 kartą (užpernai –
42). Daugiausiai tokių pranešimų už-
fiksuota Vilniuje ir Kaune – atitinka-
mai 26 ir 12.

Nuo balandžio už Bendrojo pagal-
bos centro (BPC) darbo trukdymą ži-
nant, kad pagalba nereikalinga, gresia
įspėjimas arba bauda nuo 90 iki 200
eurų. Už melagingą specialiųjų tar-
nybų iškvietimą gresia bauda nuo 200
iki 2 000 eurų.

Jei dėl melagingo pranešimo kilo
žmonių sumaištis ar buvo sutrikdyta
valstybinės reikšmės objekto veikla,
grės bauda, laisvės apribojimas arba
laisvės atėmimas iki 2 metų. Jei buvo
padaryta didelė turtinė žala – bauda
arba laisvės atėmimas iki 3 metų.

Daugeliu atveju „pokštininkai”
yra nustatomi, jiems skiriamos baudos
ir pateikiami ieškiniai.

Delis (Faktai.lt) – Indijos parei-
gūnai pranešė, kad vasario 8 dieną pie-
tinėje Tamilnado valstijoje iš dangaus
nukritęs meteoritas užmušė autobuso
vairuotoją, dar trys žmonės buvo su-
žeisti. Jeigu šis pranešimas pasitvir-
tins, tai bus pirmas nukritusio dan-
gaus kūno sukeltos mirties atvejis is-
torijoje. 

Objektas paliko didžiulę duobę že-
mėje, išdaužė netoliese esančių pasta-
tų langus. Melsvos spalvos uolieną
,,meteoritu” pavadino ministras Jaya-
lalithaa Jayarama, bet tai dar reikia pa-
tvirtinti. Nukritęs daiktas galėjo būti
ir raketos arba kokio nors erdvėlaivio
skeveldra.

Meteoritas pataikė į žmogų

Rusija naudoja kasetines bombas
Beirutas (BNS) –

Tarptautinė žmogaus
teisių organizacija
„Human Rights
Watch” (HRW) nuro-
dė, kad Sirijos vy-
riausybės pajėgos ir
Rusijos aviacija pa-
starąsias kelias savai-
tes per savo atakas
kasdien naudodavo
kasetines bombas.

HRW ataskaitoje
sakoma, kad tarptau-
tine konvencija už-
drausti kasetiniai
sprogmenys nuo sau-
sio 26 dienos buvo panaudoti per ma-
žiausiai 14 atakų penkiose provincijose.

HRW sako, kad per tas atakas žuvo

Latvija susitarė dėl pabėgėlių

Už „pokštus” – ne tik didelės baudos

Kreipėsi į medikus, ar neužsikrėtė Zika virusu 

Pavojus Gedimino kalno šlaitui

Vilnius (BNS) – Du lietuviai, grį-
žę iš Pietų Amerikos kreipėsi į medi-
kus siekdami išsiaiškinti, ar kelionės
metu neužsikrėtė Zika virusu.

Vyras ir moteris, kurie prieš keletą
savaičių atskirai keliavo Pietų Ame-
rikoje, pajuto karščiavimą, nors į Lie-
tuvą grįžo jau be jokių galimų susir-

gimo simptomų. Tyrimų rezultatai
paaiškės po kelių savaičių.

Keliautojams, įtariantiems, jog
galėjo užsikrėsti šiuo virusu, medikas
pataria apie mėnesį nuo uodo įkandi-
mo susilaikyti nuo lytinių santykių
arba naudoti saugumo priemones.

Rusija kaltinama naudojant uždraustas kasetines bombas.         

Kalnas nebuvo laiku sutvirtin-
tas, kalną reikėjo sutvirtinti prieš
Valdovų rūmų statybą, reikėjo kažkuo
užpildyti ten esančius tunelius, karo
metais padarytus. Kadangi tas nebuvo
padaryta, atėjo laikas, kada nuo vib-
racijos tiesiog tie rąstais grįsti tuneliai
sugriuvo, nebeatlaikė rąstai. Todėl
teko iškirsti visus medžius nuo kalno,
nes nuslūgus žemei išlindo medžių
šaknys. 

Kalno šlaite formuojasi nuošliauža. Grynas.lt nuotr.

Washingtonas (BNS) – Sociali-
nis tinklas „Twitter” paskelbė, kad
aktyviau šalinant teroristinį turinį
buvo užblokuota daugiau kaip 125 000
paskyrų, kurių dauguma yra susiję
su grupuote „Islamo valstybė”. Įšal-
dytos paskyros grasino teroro aktais
arba juos propagavo, nurodė „Twit-
ter”.

„Twitter” taip pat paskelbė jau
turintis taisykles, kurios neskatina
tokios veiklos, bet pridūrė, kad tinklas
siekia geresnio jų įgyvendinimo di-

dindamas darbuotojų skaičių ir nau-
dodamas technologijas smurtą propa-
guojančiam turiniui filtruoti. 

„Nepaisydami šių iššūkių mes ir
toliau ryžtingai taikysime savo tai-
sykles šioje srityje ir bendrausime su
valdžia ir kitomis atitinkamomis or-
ganizacijomis, kad rastume įgyvendi-
namus sprendimus teroristiniam tu-
riniui iš interneto ištrinti ir stipriems
kontrpareiškimams propaguoti”, – tei-
gia bendrovė.

„Twitter” užblokavo 125 000 paskyrų

bent 37 civiliai, tarp jų šešios moterys
ir devyni vaikai, o dar dešimtys buvo
sužeisti.

Ve.lt nuotr.
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Šiemet Lietuvos laivai ir
toliau žvejos Pietų Ameriko-
je. Priimtas sprendimas, kad
2016 m. Lietuvos žvejybos
sektoriui labai aktuali Peru
stauridžių kvota išliks tokia
pat kaip 2015 m.             

Sausio pabaigoje Čilėje
įvyko 4-asis metinis Žvejy-
bos Pietų Ramiajame vande-
nyne regioninės valdymo or-
ganizacijos (SPRFMO) susi-
tikimas. Europos Sąjungai
skirta 28 100 tonų Peru stau-
ridės žvejybos galimybių, ku-
rios bus padalytos tarp 4 ES
valstybių narių – Vokietijos,
Nyderlandų, Lenkijos ir Lie-
tuvos. Lietuvai tenkanti kvo-
tos dalis – 4 917,5 t.  

Technologijos.lt

Populiarėja neįprastos parduotuvės
Įsivaizduokite prekybos centrą,

kuriame nėra jokių plastikinių mai-
šelių: pasvertus agurkus dedame tiesiai
į krepšį, duoną perkame popieriniame
maišelyje, pieno įsipilame į daugkar-
tinę stiklo tarą, o sūrio atpjaunama į
mūsų atsineštą dėžutę. Šia nauja, ap-
linkai draugiška verslo idėja užsikre-
čia vis daugiau austrų Vienoje, Lince,
Klagenfurte. 

Tokių parduotuvių tikslas – kad
apsiperkant būtų sunaudota kuo ma-

žiau pakuočių, vėliau virstančių šiukš-
lėmis. Prekybos centrais šias parduo-
tuves kol kas sunku vadinti, nes tai
tėra nedidelės parduotuvės, tačiau jų
prekių asortimentas yra įvairus – nuo
pieno produktų iki vaisių ir daržo-
vių. Ekologiška ir iš regiono – toks
miestuose vis didesnę paklausą įgau-
nančių parduotuvių šūkis.

Daiva Trečiokaitė, LRT radijo laida
„Ryto garsai”

Lietuviai žvejos Ramiajame vandenyne

VERSLO N AUJIENOS

Daugiau nei 70 proc. Lietuvos gy-
ventojų patenkinti pasirinkta profesija
ir santykiais su kolegomis. Tačiau kal-
bai pasisukus apie darbo užmokestį, to-
kių gyventojų dalis nepasiekia nė pusės.
Kaip rodo rinkos tyrimų bendrovės
„Nielsen” atlikto tyrimo duomenys,
apsvarstę visus privalumus ir trūku-
mus, keisti darbą per artimiausius 5 me-
tus ketina daugiau nei 50 proc. lietuvių.

„Nagrinėjant tyrimo duomenis ga-
lima pastebėti, kad trys iš keturių Lie-
tuvos gyventojų yra visiškai arba iš da-
lies patenkinti savo profesija ar darbo
sritimi bei palankiai atsiliepia apie
santykius su kolegomis. Šiuos kriteri-
jus lietuviai vertina šiek tiek optimis-
tiškiau nei ES vidurkis. Tuo tarpu pa-
lankus darbo aplinkos vertinimas su-
tampa su Europos vidurkiu ir sudaro 63
proc.”, – sako Asta Ivanauskienė, ben-
drovės vartotojų tyrimų skyriaus va-
dovė.

Pasak A. Ivanauskienės, tyrimo
duomenys rodo, kad daugiau nei pusė
Lietuvos gyventojų yra visiškai arba iš
dalies patenkinti vadovo keliamais lū-
kesčiais bei pusiausvyra tarp darbo
laiko ir asmeninio gyvenimo. Vis dėlto,
vertindami savo darbo užmokestį lie-
tuviai dideliu optimizmu netrykšta.
Gyventojų, kurie yra visiškai ar iš da-
lies patenkinti gaunamu atlyginimu, da-
lis, sudaro 46 proc. Tuo tarpu visiškai
ir iš dalies nepatenkintų darbo užmo-
kesčiu – daugiau nei trečdalis. Panašias
tendencijas rodo ir ES vidurkis.

Darbovietėje neužsibūna

Lietuvos gyventojai, įvertinę turi-
mo darbo privalumus ir trūkumus,

nėra linkę siekti ilgametės karjeros
toje pačioje darbovietėje. Tyrimas at-
skleidė, kad daugiau nei pusė jų darbą
ketina keisti per artimiausius 5 metus.
Penktadalis lietuvių dabartiniame dar-
be žada likti nuo 6 iki 10 metų. Mažiau -
siai Lietuvos gyventojų – vos 12 proc. –
tame pačiame darbe norėtų likti ilgiau
nei 20 metų.

„Laikai, kai žmonės visą savo pro-
fesinės karjeros laikotarpį praleisdavo
toje pačioje darbovietėje – jau praeity-
je. Tūkstantmečio kartos atstovai (21–
34 metų amžiaus) yra bent du kartus la-
biau linkę keisti darbą po 2 metų, pu-
santro karto labiau linkę pakeisti dar-
bą po 5 metų ir perpus mažiau linkę
tame pačiame darbe likti ilgiau nei 10
metų, palyginti su X karta (35–49 metų)
ar kūdikių bumo karta (50–64 metų)”, –
pastebi A. Ivanauskienė.

Be to, tyrimo duomenys rodo, kad
darbą keisti norintys Lietuvos gyven-
tojai galvoja apie veiklą švietimo ir
mokslo bei informacinių technologijų
srityse. Panašius rezultatus tyrimas
parodė ir kitose ES šalyse.

Įsivaizduojant svajonių darbą taip
pat atsiskleidžia skirtumai tarp kartų.
Z karta (15–20 metų amžiaus) rinktųsi
mokslo, technologijų, inžinerijos ir
matematikos sritis arba menų, vaizdo
ir garso technologijų bei komunikaci-
jų sferas. Kūdikių bumo karta svajoja
apie švietimo ir mokslo sritį, socialinį
darbą arba su turizmu susijusią veik-
lą. Tuo tarpu tūkstantmečio ir X kar-
tų atstovų svajonėse yra informacinių
technologijų, turizmo ir viešojo ad-
ministravimo sritys.

Ekonomika.lt

Paskutinioji euro zonos naujokė
pasistengė, kad bendrosios valiutos
situacija atrodytų pavydėtinai ge-
rai.

Prieš metus Lietuva visiškai iš-
sinėrė iš buvusios Sovietų Sąjungos
odos (,,Forbes”, ,,Forbes”, litas –
mūsų, ne Sovietų Sąjungos valiuta –
Red.) ir įsivedė eurą. Litas buvo iš-
imtas iš apyvartos, o euras tapo rin-
kos valiuta. Praėjus dešimčiai metų
po įstojimo į Europos Sąjungą, BVP
vienam gyventojui išaugo 55  proc.
Šiuo metu jis sudaro apie 15 500 do-
lerių vienam gyventojui, o tai reiškia,
kad šalis yra turtingesnė nei jos di-
džioji kaimynė Lenkija.

Pagrindinė 2015  metų, kaip ir
2014  metų, tema, kurią svarstė fi-
nansų ekspertai ir pinigų valdytojai
– euro ateitis. Tik rugsėjo mėnesį,
prasidėjus Sirijos pabėgėlių krizei,
euro tema atsidūrė užkulisiuose.
Tada, kai daugelis galvojo, kad grai-
kai paliks euro zoną, Lietuva tyliai ir
ramiai buvo priimta į jos gretas. Ne-
kilnojamojo turto rinkos rodikliai
gerėjo, o statybos gerokai viršijo tre-
čiojo ketvirčio apimtis. Būsto kainos
Lietuvoje augo labiausiai iš visų tri-
jų Baltijos šalių ir Lenkijos, t.  y.
2,43 proc. Vietos vartojimo rodikliai
taip pat šoktelėjo gana sparčiai. Dar-
bo užmokestis kilo apie 5 proc., o maž-
meninė prekyba išliko maždaug tame
pačiame lygyje.

„Euras sustiprino verslo ir var-
totojų pasitikėjimą. Žmonės manė,
kad dėl euro viskas smarkiai pa-
brangs, – teigia ekonomistas Žygi-
mantas Mauricas. – Tačiau, kaip ma-
tyti, dabar žmonės uždirba daugiau.
Palyginti su laikotarpiu iki euro įve-
dimo, augimas buvo matuojamas tik
procentiniais punktais, o ne dau-
giau. Dabar situacija stabilesnė, o dėl
bendros valiutos lengviau vystyti

verslą ir investuoti.”
Prieš įsivedant eurą, Lietuvos li-

tas buvo susietas su euru santykiu 3,5
ir 1. Jau tada Lietuva buvo laikoma
saugia šalimi investicijoms. Re-
miantis žurnalo „Foreign Policy”
vertinimais, 2014  metais Lietuva
buvo antra patraukliausia investici-
joms šalis Europoje. Pirmą vietą už-
ėmė Lenkija. Tie patys reitingai iš-
liko ir 2015 metais.

Dauguma praėjusiais metais pra-
sidėjusių Lietuvos ekonominių prob-
lemų kilo dėl santykių su Rusija.
Sankcijos Europos žemės ūkio vers-
lui ir masiškas Rusijos paklausos
mažėjimas sulėtino Lietuvos ekono-
mikos augimą nuo 2,9 proc. iki maž-
daug 2,5  proc. 2014-aisiais. Kai ku-
riose srityse eksportas krito visu
100  proc., o vidutiniškai eksporto
apimtys mažėjo 25 proc. Pavyzdžiui,
pieno produktų eksportas buvo už-
draustas ir dar iki šiol ši produkcija
į Rusiją nevežama.

Po euro įvedimo praėjusių metų
sausio mėnesį Lietuva patyrė tik
vieną BVP smukimą, kuris pastebė-
tas tik vieną ketvirtį. Tai atsitiko
2015 metų pirmąjį ketvirtį dėl Rusi-
jos įtakos, o ne dėl euro.

Nors buvo baimintasi, kad smar-
kiai išaugs infliacija, taip nenutiko.

Euras toliau nepaiso skeptikų.
Lietuvoje daugėja žmonių, kuriuos
euras palenkė savo pusėn. Po metų ro-
mantika tęsiasi.

Ar palanki nuomonė pasikeistų,
jei Jungtinė Karalystė pasitrauktų iš
Europos Sąjungos? Arba jeigu Grai-
kija vis dėl to atsisakytų euro? Ta-
čiau, pasak Amerikos prekybos rūmų
valdybos pirmininko Tado Vizgir-
dos, nė vieno šių scenarijų Lietuvo-
je įsteigtos Amerikos bendrovės ne-
laiko rimtu. 

,,Forbes”

Patenkinti profesija, nelojalūs darbovietei„Forbes”: apie Lietuvą ir eurą 

Euro ir kitų valiutų santykiai (2016 metų vasario 10 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,89 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,62 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,64 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,28 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,58€

Lietuvos žvejus patenkina gautos stauridžių kvotos.
Technologijos.lt nuotr.

Pasaulio ekspertai labai gerai vertina pirmuosius metus su euru. Lrytas.lt nuotr.
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SVEIKATA

Eglės Juodvalkės knygos
„Sugar Mountain”

pristatymas

Kovo 19 d., šeštadienį,   2 val. p. p. 

Balzeko lietuvių kultūros muziejus (6500 Sauth Pulaski Road, Chicago, IL,
60629) kviečia į Čikagoje gyvenančios rašytojos Eglės Juodvalkės autobiografinio
romano „Sugar Mountain” prista-
tymą ir susitikimą su autore.

„Sugar Mountain” – tai autorės
išgyventa istorija, kurią verta pas-
kaityti daugeliui. Ypač tiems, kuriems
gyvenimas atrodo sunkus ir nemielas.
Kaip penkiasdešimt metų kovoti su
klastinga liga diabetu ir pagaliau ją
nugalėti? Trys inkstų ir dvi kasos per-
sodinimo operacijos –  ar tą ištveriant
lieka jėgų mėgautis gyvenimu?  Sun-
kiai sirgdama ir kentėdama ligos
priepuolius, knygos autorė siekė kar-
jeros ir keliavo po pasaulį – nuo Eu-
ropos iki Andų, Melbourno ir Kinijos.
Europoje ji sutiko savo gyvenimo
meilę ir būsimą sutuoktinį, lenkų kil-
mės rašytoją Henryką Skwarczynskį.  

E. Juodvalkė, romane „Sugar
Mountain” pasakodama savo istoriją,
skaitytojams perduoda svarbią žinią:
liga negali stabdyti žmogaus gyve-
nimo. Sergantis cukralige privalo iš-
mokti pats kontroliuoti ligą, o ne
leisti jai diktuoti sąlygas.

Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.  Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos
pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500 

Nuo išankstinio perspėjimo apie sumažėsiantį
cukraus kiekį kraujyje sergantiems cukriniu
diabetu ar asmeninių patarimų, ką valgyti ir
kaip sportuoti, iki „smegenų” robotui hu-
manoidui – IBM sukurta dirbtinio intelekto
platforma superkompiuteris „Watson” jau
keičia žmonių gyvenimus, o ateityje turės
jiems dar daugiau įtakos.

Ateis diena, kai daugumą spren-
dimų – nuo to, ką dėsime į lėkš-
tę pusryčiams, iki to, kuria

kryptimi vystyti verslą, – priimsime pa-
sikonsultavę su į žmogų panašiu kom-
piuteriu. Tokią ateitį didžiausioje pa-
saulyje technologijų parodoje „CES”
pristatė IBM vadovė Ginni Rometty.

Pasikeis ne tik žmonių įpročiai.
„Tai pakeis, kuo mes esame”, – sakė
IBM vadovė.

IBM vystomas „Watson” super-
kompiuteris 2011 metais pagarsėjo lai-
mėjęs „Jeopardy” žaidimą, tačiau per tą
laiką žengė didžiulius žingsnius į prie-
kį. „Tuo metu ‘Watson’ galėjo tik atsa-
kinėti į klausimus, ką jis ir padarė, nu-
galėdamas visus varžovus, ir turėjo
vos penkias technologijas”, – prisiminė
G. Rometty. Šiandien „Watson” atlieka
32 skirtingas funkcijas 50-yje sričių.

„Žengėme į erą, kai jums neberei-
kia programuoti sistemų. Jos pačios su-
pranta, pagrindžia ir mokosi”, – „Wat-
son” dirbtinio intelekto platformos ga-
limybes pristatydama IBM vadovė.

„Watson” technologija šiandien tei-
kia daugybę skirtingų debesų kompiu-
terijos paslaugų, o įvairių technologijų
vystytojai gali naudotis dirbtinio inte-
lekto protu, vystydami savo programi-

nę įrangą ar technologijas.
Šiuo metu „Watson” smegenis savo

produktams tobulinti pasitelkė 80 000
technologijų vystytojų 36 pasaulio ša-
lyse. Keletas jų buvo pristatyti sausį JAV
vykusioje „CES” parodoje.

Padės robotui mąstyti 

Mielai atrodantis robotas huma-
noidas „Pepper”, kurį sukūrė Japonijos
telefonijos giganto „SoftBank” specia-
listai, nuo šiol naudosis „Watson” sme-
genimis.

2014 m. pristatytas „Pepper”, kaip
teigiama, yra „pirmasis pasaulyje ro-
botas, turintis emocijas”. Jis neverda
pietų ir nevalo kambarių – robotas
skirtas bendravimui. Per septynis mė-

Mūsų sveikata – dirbtinio intelekto rankose?

nesius nuperkami visi pagaminti „Pep-
per” robotai, iš viso su žmonėmis jų kal-
basi jau daugiau nei 7 000. Nors iš pra-
džių buvo labiau orientuotas kaip kom-
panionas vienišiems žmonėms na-
muose, šiandien šis mielas robotukas
dažniausiai naudojamas versle – jis
pasitinka pirkėjus parduotuvėse, klien-
tus bankuose arba viešbučiuose ir pa-
keičia informacijos tarnybų darbuoto-
jus.

„Watson” dirbtinis intelektas leis
„Pepper” robotui naudotis kur kas di-
desniais informacijos klodais – suprasti
žinutes socialiniuose tinkluose, vaizdo
įrašus ir nuotraukas – ir atsakyti į
daugiau įvairaus tipo klausimų.

Programėlė numatys cukraus 
sumažėjimą kraujyje

Tačiau jei „Pepper” tik leidžia pa-
žvelgti į ateitį, kai, tikėtina, robotai žmo-
nių pasaulyje taps kasdienybe, kitos
„Watson” galimybės jau šiandien gali iš
esmės pakeisti žmonių gyvenimo ko-
kybę.

Kaip paskelbta „CES”
metu, kartu su insulino pom-
pas ir gliukozės matuoklius
gaminančia bendrove „Medt-
ronic” IBM, pasitelkusi „Wat-
son” dirbtinio intelekto gali-
mybes, šiuo metu kuria prog-
ramėlę, kuri galės iš esmės pa-
keisti 415 milijonų žmonių,
sergančių pirmojo ir antrojo
tipo cukriniu diabetu, gyve-
nimą.

Analizuodamas iš insuli-
no pompų ir gliukozės ma-
tuoklių gaunamus duomenis,
„Watson”, manoma, galės iš
anksto perspėti apie būsimą
cukraus kiekio kraujyje su-
mažėjimą. Atliktas bandymas
su 600 pacientų duomenimis
parodė, kad IBM sukurtas

dirbtinis intelektas būsimą problemą
gali numatyti likus trims valandoms iki
cukraus kiekio sumažėjimo. Planuoja-
ma, kad programa bus pristatyta dar šią
vasarą.

Dirbtinio intelekto panaudojimas
medicinos ir sveikatos srityje yra vie-
na iš svarbių IBM, sukūrusios sveika-
tos apsaugos padalinį, prerogatyvų.

„Mes plečiame ‘Watson’ jutimų
spektrą ir jau suteikėme jam, pavyz-
džiui, regėjimą. Pirmasis būdas išmo-
kyti dirbtinį intelektą matyti yra duo-
ti jam įvertinti medicinines nuotrau-
kas”, – pasakojo G. Rometty.

2015 m. IBM įsigijo medicinos at-
vaizdų apdorojimo technologiją „Mer-
ge Healthcare”, kuri renka, kaupia, ar-
chyvuoja bei perduoda rentgeno nuo-
traukas, medicinos tyrimų rezultatus ir
kitus dokumentus. Debesų technologi-
jos paslauga „Watson Health Cloud”,
veikianti dirbtinio intelekto „Watson”
superkompiuteriuose, leis medikams
šiuos duomenis išanalizuoti ir padary-
ti išvadas apie veiksnius, turinčius įta-
kos pacientų sveikatai.
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Napoleonas
,,Napoleonas” pagrįstai vadinamas tortų karaliumi. Jis reikalauja daug
darbo, todėl kepamas ypatingomis progomis. Galbūt tokia proga jums
– Lietuvos Nepriklausomybės diena ar brangaus žmogaus gimtadienis,
vestuvių jubiliejus ar Velykos. 

Skaitykite 
,,Draugą”  greičiau!

www.draugas.org

MANO  VIRTUVĖ

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi ViDAUS liGOS 

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
25 E Washington, Ste 1121, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Tešla:

4 puodeliai miltų
500 g (17,5 oz) šalto sviesto (iš šaldy-
mo kameros)
1/2 arbatinis šaukštelis druskos
1 puodelis labai šalto (iš šaldytuvo)
vandens

Į didelį dubenį supilti persijotus
miltus su druska, padaryti duobutę ir
tarkuoti labai šaltą sviestą (naudoti
,,burokinę” tarką), vis įmaišant jį į mil-
tus – susimaišę su sviestu miltai taps
birūs tarsi smėlis.

Tuomet po truputį supilti puodelį
labai šalto vandens ir pradėti minky-
ti tešlą.

Po to ją perdėti ant miltais pa-
barstytos kočiojimo lentos ir sumin-
kyti vientisą gabalą. Tešlą suskirsty-
ti į 12 lygių dalių. Iš jų suformuoti 12
gražių, lygių kamuoliukų, dėti juos į
sandarų indą ir palaikyti šaldytuve 15–
30 minučių.

Atšalus tešlai iš kiekvieno ka-
muoliuko iškočioti 26 cm skersmens
(10 colių ) lakštus. 9 lakštai bus skirti
tortui, 3 – trupiniams, kuriais tortas
apibarstomas.

Lakštus kepti 210ŻC (410 F), kol
gražiai paruduos (5–7 minutes).

Tradicinis kremas:

1 litras (33,8 oz) pieno
4 kiaušiniai
350 g (12 oz – 1 ir 3/4 puodelio) cuk-
raus
3 šaukštai miltų
vanilės lazdelė (arba keli lašai ekst-
rakto)
100 g (3,5 oz) sviesto

Pieną supilti į  nedidelį puodą,
įmesti vanilės lazdelę (arba ekstrakto),
supilti puodelį cukraus, išmaišyti ir
kaitinti iki virimo.

Kiaušinius išplakti su likusiu 3/4
puodelio cukraus, po truputį suberti
miltus ir plakti, kad  gautųsi vientisa
masė.

Puodelį su karštu pienu nuimti
nuo viryklės (jei naudojote vanilės
lazdelę – ją ištraukti) ir energingai pla-
kant kiaušinius, lengva srovele pilti
karštą pieną į kiaušinių plakinį. Tuo-
met puodą vėl statyti ant ugnies ir kai-
tinti maišant, kol pasidarys manų ko-
šės tirštumo masė.

Pastaba. Jei supylus pieną į kiau-
šinių plakinį gausis gumuliukai, gau-
tą masę reikia perkošti per sietelį ir tik
tada vėl kaitinti. 

Kai masė sutirštėja, įpjaustyti 100
g sviesto ir maišyti tol, kol jis ištirps.
Tuomet atvėsinti vis pamaišant ir
dėti į šaldytuvą, kad atšaltų.

Kiekvieną lakštą aptepti kremu,
uždengti kitu lakštu, vėl aptepti kremu
ir t. t. Uždėjus paskutinį lakštą aptep-
ti kremu ne tik viršų, bet ir šonus.

3 likusius lakštus sulaužyti, sudė-
ti į polietileninį maišelį ir su kočėlu pa-
kočioti. Gautais trupiniais apibarsty-
ti torto viršų ir šonus.

Mano kremas
(labai skanus, bet riebus)

500 g minkšto sviesto (17,5 oz)
5 tryniai
300 g cukraus (10, 5 oz – 1 1/2 puo-
delio)
vanilės lazdelė (arba vanilinis cuk-
rus)
750 ml (25,4 oz) pieno
6 šaukštai miltų

Sviestą išsukti iki vientisos masės.
Kiaušinių trynius su 100 g (puse puo-
delio) cukraus išsukti iki purios ma-
sės.

Pieną su likusiu puodeliu (7 oz)
cukraus ir vanilės lazdele (arba vani-
liniu cukrumi) kaitinti iki virimo.

Nuėmus nuo viryklės karštą pieną
maža srovele supilti į išsuktus su cuk-
rumi trynius, visą laiką plakant po tru-
putį berti miltus, po to vėl pilti pieną
ir vėl berti miltus. Gautą masę perkošti
per sietelį ir dar pakaitinti, kol ji su-
tirštės. Maišant ataušinti kremą, o
tada dėti į  šaldytuvą, kad jis galutinai
atvėstų. Tuomet į išsuktą sviestą pa-
laipsniui, po 1–2 šaukštus dėti pieno-
kiaušinių masės, išsukti, vėl dėti ma-
sės ir vėl išsukti ir t. t. Viską išsukus
gaunasi purus skanus kremas, ku-
riuo ir pertepami tešlos lakštai, o po to
apibarstomi trupiniais.

Skaniausias tortas – pastovėjęs
parą. 

Iki kito karto, 

Jūsų Indrė

n Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių
priežiūrai, turi automobilį, legali, ieško
darbo. Gali dirbti Čikagoje ir jos priemiesči-
uose. Tel. 773-330-0092.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mini-
mali anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti
savaitgaliais . Tel. 773-940-5264.

n Perku senelių priežiūros darbą su grįžimu
namo. Gali būti nepilna darbo diena. Gal-
iu pakeisti bet kurią savaitės dieną. Tel. 773-
786-7078.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su grįžimu namo,gali prižiūrėti ir vaikus, gal-
imi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
708-571-8930.

n Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti ligo-
nius ar vyresnio amžiaus žmones. Galite siū-
lyti ir kitus darbus.  Legalūs dokumentai. 
Tel. 872-214-2203.

n Vyras  ieško  papildomo parketo insta-
lia vimo darbo. Tel. 773-443-0026.

n Reikalinga moteris prižiūrėti vyresnio
amžiaus moterį ir gyventi kartu Pompano
Beach , Floridoje. Tel. 954-876-1153 (ne -
palikti žinutės) arba 416-399-5005, arba
lindasalna@rogers.com.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu rusų ar lietuvių šeimoje.
Didelė patirtis. Gali pakeisti bet kurią
savaitės dieną. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-640-3559.

Per skautybę – lietuvybei
Išeivijos skautų lietuviško liaudies meno knyga

1945 metais Vakarų Vokietijoje pabėgėlių, išvietintųjų lageriuose-stovyklo-
se buvo atkurta Lietuvos skautų organizacija. 2015 metais Lie tuvių skautų
sąjunga šventė lietuviš kos skautybės atgimimo 70-ąją sukaktį. Šios sukakties
proga v.s Alė Nami kienė paruošė gausiai iliustruotą kny gą, kurioje apstu išeivi-
jos lietuvių skaučių ir skautų sukurto liau dies meno pavyzdžių – kalėdinių šiau-
 dinukų, velykinių margučių, lietuviškų juostų, tautiniais drabužiais aprengtų
lėlių, lietuviškais raštais iš degintų lėkščių... Knygoje aprašyti lietuvių liaudies
meno puoselėtojai įvairiose Amerikos ir Kanados vieto vėse.  Kaip leidinio įvade
teigiama, jis „...yra skirtas prisiminti seses ir bro lius, kurie, suvėrę šiaudinukus, 
prie lietuviško, skautiško Kūčių stalo su kvietė mūsų visuomenę, velykes, mar gi-
nusias margučius ir tą meną ro džiusias kitataučiams, parodų ren gėjas, audėjas,
kurios tautiniu dra bu žiu aprengė mūsų jaunimą.  Visa tai – kad Lietuvos vardas
būtų gy vas...”

Knygą  „Per skautybę – lietuvybei” galite įsigyti ,,Draugo”
krautuvė lėje.  Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos pridėtinės ver-
tės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.)  Tei -
rau kitės tel. 773-585-9500. 
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Pranešame, kad jau
priimamos pa-
raiškos į Lietuvos

kultūros tarybos kon-
kursus, apie kuriuos in-
formacija skelbiama pus-
lapyje http://
www.ltkt.lt/ projektu-fi-
nansavimas/konkursai.
Paraiškos priimamos iki
kovo 14 d. imtinai.

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad
projektai „Globalios Lietuvos” idė-
jos kultūros srityje sklaidos, Lietuvai
reikšmingo kultūros paveldo, esančio
užsienyje, paieškos, sklaidos, prie-
žiūros, sugrąžinimo, Lietuvos trem-
tinių ir politinių kalinių kapų ir pa-
laidojimo vietas žyminčių paminklų
tvarkymo, neinventorizuotų tremties
vietų lankymo, Lietuvos tremtinių
ir politinių kalinių kapų ir palaidoji-
mo vietas žyminčių paminklų fotog-
rafavimo srityse, jei juose dalyvauja

užsienyje gyvenantys lie-
tuviai, gauna prioriteti-
nius taškus.

Dėmesio: paraiškas
Lietuvos kultūros tary-
bai šiuo metu gali teikti
tik tie juridiniai asme-
nys, kurie yra registruo-
ti vienoje iš ES ar Euro-
pos ekonominės erdvės

valstybių narių, o finansavimo gavi-
mo metu jo gavėjas privalo turėti įsi-
steigimo ar įregistravimo vietą Lie-
tuvos Respublikoje. Tai reiškia, kad
užsienio lietuvių organizacijos turi tu-
rėti partnerį Lietuvoje. Pasaulio lie-
tuvių bendruomenės ar Pasaulio lie-
tuvių jaunimo sąjungos nariai gali
kreiptis į atstovybes Vilniuje.

Užsienio lietuvių departamento prie Už-
sienio reikalų ministerijos info

Vasario 6 d., šeštadienį, Čikagos apylinkėse vyko net trys susitikimai
su rašytoja, New York Times populiariausios knygos „Tarp pilkų de-
besų” autore Rūta Šepetys, kuri pristatė savo naują romaną „Jūros drus-
ka” („Salt to the Sea”). Čikagos lituanistinėje mokykloje, Jaunimo cent-
re su viešnia susirinkusiuosius supažindino Lietuvos Respublikos ge-
neralinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. Susitikimo metu Lie-
tuvių rašytojų draugijos (LRD) pirmininkė Stasė Petersonienė įteikė
rašytojai R. Šepetys LRD premiją. Mecenatas – Lietuvių Fondas.

Šių metų sausio 15 d. Lituanistikos tyrimo ir studijų centre svečiavosi
Lietuvos antropologas, įvairių mokslinių straipsnių autorius, knygų su-
darytojas bei autorius, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinės ant-
ropologijos centro vadovas, humanitarinių mokslų daktaras prof. Vy-
tis Čiubrinskas. Profesorius Centre lankosi ne pirmą kartą, 2002 m. V.
Čiubrinskas dalyvavo LTSC projekte ,,Pirmieji lietuviai Teksase”. Šį-
kart jis domėjosi dabartine LTSC veikla, susitiko su Centre dirbančia
savo buvusia kolege antropologe dr. Indre Antanaitis-Jacobs. 

LTSC informacija ir nuotr.

Rūtai Šepetys – 
Lietuvių rašytojų draugijos premija

LTSC svečiai

Rūta Šepetys ir Stasė Petersonienė. Audronės Sidaugienės nuotr.

Iš k.: Dr. I. Antanaitis-Jacobs, LTSC vykdomoji vicepirmininkė Kristina Lapienytė, prof. Vy-
tis Čiubrinskas.

Dalyvaukime konkurse!

Velykinių margučių marginimo
pamokos – miesto centre

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Kada: 
Sekmadienį, kovo 6 d., 11 val. ryto.

Kur:
Čikagos kultūros centre (Chicago Cultural Center), 1 aukšte, 
Garland salėje, 78 E. Washington Street, Chicago, IL 60602.

Kas:
Balzeko muziejuje kasmet organizuojamos Velykinių margučių marginimo
pamokos. Šios pamokos darosi vis populiaresnės ir ne tik tarp lietuvių, tad šie-
met nutarta surengti tokį  užsiėmimą miesto centre – Chicago Cultural
Center. 
Tautodailininkas Don Astras mokys puošti margučius naudojant senovinę
skutinėjimo techniką. Prašome atsinešti šešis kietai virtus dažytus kiaušinius.
Daugiau info apie dėstytoją el. paštu: http://ladyofwheat.com/don-astras-lit-
huanian-folk-arts-teacher/

Kiek:
Užsiėmimo kaina: suaugusiems 20 dol.; vaikams iki 12 m. – 10 dol.;
Dalyviai bus aprūpinti reikalingomis priemonėmis ir nuorodomis.

Užsiėmimas nerekomenduojamas vaikams, jaunesniems nei 8 metai.

Kviečiame registruotis CSCI svetainėje:
http://chicagosistercities.com/upcoming_event/traditional-lithuanian-
easter-egg-decorating-workshop/

CSCI info
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Stasė Rudokas, gyvenanti Chicago, IL, „Draugo” laikraščio
išlaidoms sumažinti paaukojo 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Vida Kuprytė, gyvenanti Riverside, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad finansiškai remiate
mūsų laikraštį.

Birutė Peleckas, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

Marie Mikonis, gyvenanti Richmond Heights, OH, kartu su meti -
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų parama dar
ilgam išsaugos gimtąją kalbą išeivijoje.

A † A
CECILIJA MARCINKIENĖ

GENSBIGELYTĖ
mirė 2016 m.  vasario 7 d. Joliet, IL.
Gimė  Latvijoje.
Gyveno Joliet, IL.
Nuliūdę liko: vyras Juozas; sūnus Thomas Mazer su žmona Sue,

duktė Regina Rusnak su vyru Carl, duktė Aida Sraga su vyru Tim-
othy; duktė Vida Swiatly su vyru Mark ir Rūta Hansen su vyru
Stephen; anūkai Brad, Jeffrey, Laura, Stephen, Lauren, Jamie, Tra-
cy, Elliot, Mark Jr., Richard, Nicole ir Scott; proanūkas Ryan; trys
seserys: Elena Paberzs, Elfrida Russell su vyru Walter ir Ruth Auld
su vyru Edwin; daug dukterėčių ir sūnėnų bei kiti giminės.

A. a. Cecilija buvo duktė a. a. Petro ir Marijonos Gensbigelių
ir sesuo a. a. Alberto, Vytauto, Emilijos, Antonijos ir Ann.

Velionė pašarvota ketvirtadienį, vasario 11 d. nuo 3 val. p. p. iki
9 val. vakaro Anderson laidojimo namuose, 21131 W. Renwick Rd.,
Crest Hill, IL 60403. Religinės apeigos vasario 11 d., ketvirtadienį,
7 val.  vakaro Anderson laidojimo namuose. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 13 d., 10 val. ryto Šv. Kaz-
imiero kapinėse.

Kviečiame visus  draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvau -
ti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Richard G. Anderson ir Kentis Anderson,
tel. 815-577-5250 arba AndersonMemorialHomes.com

A † A
JOHN W. YERKES, JR.

mirė 2016 m. vasario 8 d.
Gimė  1924 m. liepos 6 d.

Chicago, IL.
Gyveno Evergreen Park,

IL.
Nuliūdę liko: žmona

Eloise Kaufmann, su kuria
pragyventa 67 metai, duktė
Susan Sa dofsky  su vyru Don,
sūnus Michael su žmona
Mary, duktė Ma ry su Denice
Brandt, duktė Sally, duktė
Joann Jordan  sy vyru Brian
ir duktė Jill Sweitzer su vyru
David; 17 anūkų; 4 proanūkai; sesuo Joanne Bauman, brolis
Dave, brolio a. a. Fritz žmona Judy, brolio a. a. Joe žmona Toni, bro-
lis Ben, sesuo Mary Lou, sesuo Alicia Distel ir sesuo Anna
Sokolowski; daug sūnėnų ir dukterėčių.

Velionis buvo sūnus a. a. John Yerkes, Sr. ir a. a. Joanna Zakes;
brolis a. a. Chuck ir jo žmona a. a. Margaret; brolis a. a. Ed ir jo
žmona a. a. Fran; brolis a. a. Maxine; svainis a. a. Rich Bauman,
svainis a. a. Joan, a. a. Connie ir a. a. Bob Distel.

Priklausė Don Varnas American Legion Post 986 70 m., Knight
of  Columbus Council 3024 Fourth Degree, dirbo City of  Chicago
ir WWII Navy SeaBee.

A. a. John bus pašarvotas penktadienį, vasario 12 d. nuo 3 val.
p. p. iki 9 val. vakaro Kosary laidojimo namuose, 9837 S. Kedzie Ave.,
Evergreen Park, IL 60805.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 13 d. 9:15 val. ryto iš Ko -
sary laidojimo namų velionis bus nulydėtas į Šv. Bernadette baž -
nyčią, Evergreen Park, kurioje 10 val. ryto bus  aukojamos šv. Mi -
šios. Po šv. Mišių a. a. John bus palaidotas Šv. Kazimiero  kapinė -
se.

Vietoje gėlių prašome aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčiai arba Šv. Bernadette bažnyčiai.

Kviečiame visus  draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvau -
ti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

Valstybės atkūrimo 
100-metis – vis arčiau

Vyriausybė pritarė Lietuvos vals-
tybės atkūrimo šimtmečio mi-
nėjimo programos įgyvendini-

mo koordinavimo komisijos sudary-
mui. Komisija, kuriai vadovaus mi-
nistras pirmininkas Algirdas Butke-
vičius, vertins Lietuvos valstybės at-
kūrimo šimtmečio minėjimo progra-
mos įgyvendinimo metų ataskaitą ir
siūlymus dėl tolesnio vykdymo, pri-
reikus inicijuos minėjimo programos
2015–2020 metų plano pakeitimus.

Šimtmečio minėjimo programa
kasmet iki 2020 metų bus atnaujinama
atsižvelgiant į gyventojų ir organiza-
cijų siūlymus. 

Valstybės atkūrimo šimtmečio mi-
nėjimo programos įgyvendinimo koor-
dinavimo komisijos darbe dalyvaus
Lietuvos istorijos instituto, Savival-
dybių asociacijos, Tautinių mažumų
departamento prie Vyriausybės, Vil-
niaus dailės akademijos, Mokslų aka-

demijos, Savivaldybių seniūnų aso-
ciacijos, Kultūros, Krašto apsaugos,
Ūkio, Finansų, Švietimo ir mokslo mi-
nisterijų, Lietuvos žydų (litvakų) ben-
druomenės, Pasaulio lietuvių ben-
druomenės, Pramonininkų konfede-
racijos, Seimo kanceliarijos, Studentų
sąjungos, Vilniaus ir Kauno miesto sa-
vivaldybių administracijos, Naciona-
linio radijo ir televizijos, Mokinių par-
lamento, Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto, Prezidento kanceliarijos at-
stovai. 

Valstybės šimtmetį Lietuva minės
2018 metais. Lietuvos Taryba, vado-
vaujama daktaro Jono Basanavičiaus,
1918 m. vasario 16 dieną Vilniuje pa-
sirašė Nepriklausomybės Aktą ir pa-
skelbė atkurianti nepriklausomą, de-
mokratiniais pamatais sutvarkytą Lie-
tuvos valstybę su sostine Vilniumi.

ELTA

Pabaltijo universitetui – 70

Vasario 20 d. 2 val. p. p., Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejus ir Latvių
liaudies meno muziejus (Latvian

Folk Art Museum) kviečia pažymėti Pa-
baltijo universiteto (Baltic University) įkū-
rimo 70-metį. Renginys vyks Balzeko mu-
ziejuje, 6500 South Pulaski Road, Chicago, IL,
60629. 

Režisierė Helga Merits pristatys doku-
mentinį filmą „The story of  the Baltic Uni-
versity 1946–1949”. 

Pasibaigus Antrajam pasauliniam ka-
rui, kai tapo aišku, jog sovietų kariuomenė
nepasitrauks iš okupuotų Estijos, Latvijos
ir Lietuvos,  šių kraštų inteligentai 1945 m.
lapkričio 18 d. kreipėsi į anglų okupacinės zonos administraciją su prašy-
mu leisti įkurti aukštąją mokyklą, nes zonos pabėgėlių stovyklose yra 1 329
abiturientai ir studentai bei 168 profesoriai ir dėstytojai, norintys organi-
zuoti aukštojo mokslo studijas. 

Universitetas pradėjo veikti 1946 m. kovo 14 d. Hamburge. 1947 m. pra-
džioje universitetas buvo perkeltas į netolimą Pinnebergą. Bendrieji dalykai
Pabaltijo universitete buvo dėstomi vokiečių kalba, tik literatūros istori-
ja, kalbotyra, bibliotekininkystė, istorija – lietuviškai ir latviškai. Leistas
mokslo darbų periodinis leidinys „Contributions of  the Baltic University”.

Gyvas buvo ir studentiškas gyvenimas: vykdavo iškilių Baltijos vals-
tybių datų minėjimai, koncertai, sporto varžybos. Studentai turėjo savo at-
stovybę, leido laikraštėlį „Scientiae et atribus”. Latviai atgaivino studen-
tiškų korporacijų tradiciją, lietuviai mielai būrėsi į ateitininkus, šviesi-
ninkus ir skautus. 

Pabaltijo universiteto kelias iš viso buvo tik devyni semestrai. 1949 m.
rugsėjį universitetas buvo uždarytas.

Į klausimus anglų kalba atsakys režisierė Helga Merits ir buvęs Pabaltijo
universiteto studentas Pranas Jurkus.

Bus vaišės. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus info
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http://draugokalendorius.org

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

� JAV LB Lemonto apylinkės valdyba ma-
loniai kviečia visus apylinkės narius gausiai
dalyvauti ruošiamame Lietuvos Nepriklau-
somybės dienos minėjime, kuris įvyks š. m.
vasario 14 d. 12:30 val. p. p. Pasaulio lie-
tuvių centre,  Lietuvių  Fondo salėje.   Ad-
resas: 14911 127 th. St., Lemont, IL
60439. 

� Maloniai kviečiame paminėti Vasario 16
ir Kovo 11 – Lietuvos Nepriklausomybės die-
nas. Vasario 20 d., šeštadienį, 6 val. v. Švč.
Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčioje
(Church of the Annunciation of the Blessed
Virgin Mary), 259 N 5th Street, Brooklyn,
NY 11211, muzikinę programą atliks smui-
kininkė Barbora Valiukevičiūtė ir pianistas Mi-
les Massicotte, lietuviškos poezijos minia-
tiūras skaitys New Yorko Mėgėjų teatro ak-
toriai, vadovaujami Vidos Bladykaitės. Min-
timis apie šias istoriškai svarbias datas pa-
sidalins LR generalinis konsulas New Yorke
Julius Pranevičius. Po minėjimo ir koncer-
to – vaišės.

� Vasario 20 d., šeštadienį, kviečiame į Ga-
vėnios rekolekcijas ,,Gailestingumas – įženg-
ti į kito chaosą” Ateitininkų namuose Le-
monte. Rekolekcijas ves s. Ligita Ryliškytė,
SJE – Eucharistinio Jėzaus sesuo, medici-
nos mokslų daktarė ir rekolekcijų vedėja,
šiuo metu studijuojanti sistematinės teolo-
gijos doktorantūros programoje Bosto-
ne. Rengia Ateitininkų namų valdyba ir Či-
kagos Akademinis skautų sąjūdis. Prašome

registruotis iš anksto el.  paštu vidajonas
@sbcglobal.net arba tel. 630-257-8087. 

� Vasario 21 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Šv. Onos bažnytėlėje (Saint Ann of the Du-
nes, 433 E. Golfwood Rd., Beverly Shores,
IN 46301) Eucharistijos šventimą atnašaus
tėvas Lukas Laniauskas, SJ. Primename, kad
Šv. Onos bažnytėlėje šv. Mišios lietuvių kal-
ba atnašaujamos kiekvieno mėnesio trečią
sekmadienį. Kviečiame visus, kas gali, da-
lyvauti.

� Amerikos lietuvių inžinierių ir architek-
tų sąjunga organizuoja slidinėjimo išvyką ir
kviečia  visus žiemos sporto mėgėjus vasa-
rio 28 d., sekmadienį, atvykti į Alpine Val-
ley, WI. Keltuvai veikia nuo 10 val. r. iki 10
val. v. Bilietai parduodami rytiniam-dieniniam
(10 val. r. – 5:30 val. p. p.) arba popieti-
niam-vakariniam (2 val. p. p. – 10 val. v.)
laikui. Jei nesusitiksime trasose, pasimaty-
sime 1 val. p. p. antro aukšto kavinėje! Dau-
giau informacijos tel. 773-450-4180.

� Š. m. gegužės 7 d., šeštadienį, Pasau-
lio lietuvių centre, 14911 127 St., Lemont,
IL 60439 įvyks 53-iasis metinis Lietuvių Fon-
do narių suvažiavimas. Suvažiavimo metu
bus renkamas trečdalis LF Tarybos narių tre-
jų metų kadencijai, t.y. 5 (penki) nariai ir 3
(trys) Kontrolės komisijos nariai vienerių metų
kadencijai. Kandidatų į LF Tarybą ir Kont-
rolės komisiją siūlymai priimami iki vasario
15 d. Daugiau informacijos – www.lietu-
viufondas.org

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Lietuvių Fondas praneša, kad priimamos paraiškos projektų paramai gau-
ti. Fondas paramą skiria projektams, padedantiems išlaikyti lietuviškąjį pa-
veldą ir tradicijas, giliau pažinti savąją kultūrą, jos reiškinių įvairovę, ska-
tinantiems etninės kultūros paveldo išsaugojimą bei gyvosios tradicijos tęs-
tinumą, ugdantiems brandžios tautinės savimonės asmenybę. Lietuvių Fon-
das remia šias sritis: švietimą, kultūrą, lietuvių išeivijos bendruomenes, jau-
nimą. Elektroninę paraišką rasite LF tinklalapyje www.lietuviufondas.org
(LT/skiltyje ,,Parama”). Atkreipiame paraiškų teikėjų dėmesį, kad šiemet pa-
raiškos priimamos iki balandžio 1 d.

2016 m. vasario16 d.
 

Jei niekada nebuvote New Orleans per Mardi Gras, ši nuotrauka turėtų jus sudominti ap-
silankyti – šiame mieste vyksta pačios spalvingiausios Amerikoje ,,Užgavėnės”. Su Mar-
di Gras karnavalo dalyviais – LR garbės konsulas Apen, CO dr. Jonas ir Terri Prunskis. 

Asmeninio albumo nuotr.

Kaip mieli skaitytojai pastebėjo, dabar jau visos ,,Draugo” laidos, ne tik šeštadieninė,
turi spalvotų puslapių – tuo labai džiaugiamės mes, manome, kad džiaugiatės ir jūs.
Deja, praėjusio antradienio numeris (vasario 9 d.), nors ir buvo paruoštas kaip spalvo-
tas, išspausdintas juodai-baltas, nes netikėtai sugedo spalvotai spausdinanti spaustu-
vės mašina. Tikėkimės, kad tai bus vienkartinis arba bent jau labai retas įvykis.

Redakcija

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 

Adresas: 5129 Wolf Road. Western Springs, IL 60558


