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Saugokis durų, kurios turi daug raktų – Portugalų priežodis
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Penkiametė lietuvė stebina 
amerikiečius – 4 psl. 

Pastangos išlikti – 7 psl.

LR generalinis konsulatas Čikagoje švęs 90-metį

Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Jens Stoltenberg, pradėjęs eiti NATO generalinio sek-
retoriaus pareigas  Džojos Barysaitės nuotr.

Lietuvos Respublikos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė
pasveikino pareigas pradė-

jusį eiti naująjį Šiaurės Atlanto
sutarties organizacijos (NATO) ge-
neralinį sekretorių Jens Stolten-
berg.

,,Šiuo metu saugumo klausi-
mai yra aktualūs kaip niekada
anksčiau. Tai suvokdami Lietuvos
žmonės laiko Šiaurės Atlanto su-
tarties organizaciją pagrindiniu
garantu, kuris užtikrina ir ateity-
je užtikrins mūsų šalies bei viso re-
giono saugumą” – rašoma Prezi-
dentės sveikinime.

Šalies vadovė taip pat pabrėžė,
jog Wales priimti sprendimai dėl
Pasirengimo veiksmų plano turi
būti įgyvendinti nuosekliai ir laiku.
Pasak Prezidentės, jame numatytos
priemonės dar labiau sustiprins
Lietuvos saugumą.

Prezidentė palinkėjo nauja-
jam NATO vadovui stiprybės, iš-
minties bei atkaklumo vykdant
šias atsakingas pareigas ir pakvietė
jį apsilankyti Lietuvoje. – 2 psl.

Pareigas 
pradėjo 
eiti naujas
NATO
generalinis
sekretorius

JAV Baltijos šalyse dislokuos savo karius ir tankus
Per ateinančias dvi savaites Baltijos šalyse ir Lenkijoje bus dislokuoti

,,Geležinio žirgo” (,,Ironhorse”) kavalerijos divizija su apie 700 karių, apie
20 ,,M-1 Abrams” tankų ir pėstininkų kovos mašinų.

Vakarų tikslas – įtikinti Maskvą, kad bet koks karinis įsikišimas į Lie-
tuvą, Latviją ar Estiją reikštų karą prieš visą Vakarų Aljansą.

Analitikai teigia, kad Baltijos šalyse Maskva vėl norėtų išplėsti įta-
kos sferas, ypač tuose regionuose, kuriuose gausu rusakalbių gyventojų.
Lenkija, kuri taip pat per Šaltąjį karą buvo Rusijos įtakoje, šiuo metu esan-
ti NATO ir Europos Sąjungos (ES) narė, itin nerimauja dėl Ukrainoje vyks-
tančių neramumų ir darė spaudimą JAV dėl karių dislokavimo savo bei
Baltijos šalyse.

,,Mūsų tikslas – demonstratyviai vykdyti įsipareigojimus mūsų są-
jungininkėms”, – tvirtino Pirmosios kavalerijos divizijos vadas John Far-
mer. JAV kariuomenės atstovai tvirtina, kad tai pirmas kartas po Šalto-
jo karo, kai į Europą vėl siunčiami šarvuočiai. 

ELTA

Spalio 12 d. Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte, vyks LR generalinio kon-
sulato Čikagoje 90-tojo nenutrūksta-

mos veiklos jubiliejaus iškilmės, kuriose da-
lyvaus Lietuvos Respublikos ministras pir-
mininkas Algirdas Butkevičius, užsienio
reikalų ministras Linas Linkevičius bei kul-
tūros ministras Šarūnas Birutis. 

Sukakties minėjimo programa prasi-
dės 11 val. r. šv. Mišiomis Palaimintojo
Jur gio Matulaičio misijoje, o 12:30 val. p. p.
vyks iškilmingas minėjimas bei parodos „90
metų dirbame Lietuvai” atidarymas Lie-
tuvių dailės muziejuje. Konsulato 90-ties
metų veiklą atspindinti paroda ruošiama
kartu su Lituanistikos tyrimo ir studijų
centru. LTSC saugomuose archyvuose – Pa-
saulio lietuvių,  Lietuvos konsulato
(1924 –1995), asmeniniame garbės konsulo
Vaclovo Kleizos, o ypač  dr. Petro ir Juzės
Daužvardžių fonde, – sukaupta nemažai Lie-
tuvos diplomatijos istorijai vertingų do-
kumentų bei daug medžiagos, bylojančios
apie konsulato Čikagoje vykdytą veiklą. 

– 5 psl.
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PAMIRŠTI KELTAI

Š. m. rugsėjo 23 d. „Drauge”  Aud-
 ro nė Škiudaitė straipsnyje „Išlie ka
stipriausi” palietė lietuvių kilmės klau-
simą, pakartojant teiginius, esą lietu-
viai yra kilę iš romėnų ir primenant le-
gendą apie kunigaikščio Pa lemono at-
vy kimą į Lietuvą. Lietu vos istorikai
jau ilgą laiką pasakoja įvairias teorijas
apie galimą lietuvių kilmę – jų atvy-
kimą iš Indijos ar Ro mos. Dr. Ba sana-
vičius pasakoja apie Traki ją. Kultūros
istorijos tyrinėtoja Jūra tė Statkutė-
Rosales cituoja seną ispa nų kroniką,
kad gotai nebuvo germanai, o baltų gi-
minė. Prisimin tina, kad senovėje Pa-
marys ir visas Bal tijos jūros pietinis
krantas buvo ap gyvendintas keltų, ku-
rie vėliau da vė pradžią susikūrusiai
gotų valstybei. Taip galima suprasti
skandinavų lietuviams taikytą var-
dą – „ry ti niai gotai” (ryth goths).

Kas stebina visus besidominčius
istorija, tai gausybė lietuviškai skam-
 bančių žodžių sutinkamų įvai riose
Europos tautų kalbose. Italų ir ispanų
kalbose lietuviškas linas ir rugys yra

„lino” ir „rugio”. Iš pa var džių, dažnai
tarp lotynų yra sutinkamas „Vargas”.
Tarp italų sutin kamos pavardės Vent-
kuri, Vacaro, Vacareli; prieš keletą
metų mirė žinomas dainininkas ir ar-
tistas Brazi. Graikų operos solistė tu-
rėjo pavardę Silas; olandas turėjo pa-
vardę Didrick, kas senoje kalboje reiš-
kė kariuo me nės vadą. Pietvakarių Vo-
kietijoje yra tikrai ne vokišką vardą tu-
rintis Pir masens miestas. Italijos eže-
rų skiltyje yra vietovė Varėna, o kitur
Navaro, kas skamba labai panašiai į ne-
toli Kauno esantį Neveronių kaimo
var dą. Istoriją sudaro istoriniai šal ti-
 niai, kurie kartais yra klaidinantys,
kalba, kuri keičiasi ir archeologija.

Kas stebina, kad lietuviai istori kai
nekreipia dėmesio į plačiai po Euro pą
nuo akmens amžiaus paskli dusią kel-
tų giminę, gr. „keltois”, o ro mėnų va-
dinamu galais. Bostono en ciklopedijoje
keltams yra skiriama per 4 puslapius,
o „Enciclopedia Britanica” 1960 m.
laidoje jie aprašyti įvairių tautų isto-
rijoje. Mokslininkų teigimu, keltų lop-
šys buvo Dunojaus slėnis, iš kur jų gen-
tys kėlėsi į visas puses – į dabartinę

Prancūziją, kur juos nukariavo Ceza-
ris, šiaurinę Italiją ir Ispaniją. Dabar-
tinė Brita nija gavo šį vardą į ją nusi-
kėlus keltų bretonų giminei, o į Airiją
godels gimi nei. Airiai, gyvendami sa-
loje ir per istoriją nesimaišę nei su vie-
na kita tauta, išdidžiai save vadina Cel-
tics ir Gaelic. Keltai, nusikėlę į kitus
kraštus ir ten susimaišę su esamais gy-
 ventojais, prarasdavo savo kalbą. Į
Angliją nusikėlę bretonai ten radu-
sius vietinius gyventojus vadino „pik-
tish”. Prancūzijoje gyvenantys keltai,
prieš romėnų nukariavimą, turėjo savo
dvasininkų luomą, vadinamą druids,
kas primena lietuvišką žodį „drūts” –
stipruolis, dėl jų tu rimų įvairių gam-
tos paslapčių žinojimo. Betyrinėjant
keltų istoriją, yra galimybė atrasti da-
lykų, kurie paaiš kintų istorines pa-
slaptis.

Jeronimas Tamkutonis
Chicago, IL

LAIŠKAI

Laiškų ir nuomonių kalbos
stiliaus redakcija netaiso

Memorandumas dėl bandymo 
įteisinti medikamentinį abortą

Mes, Lietuvos tradicinių religi nių bendrijų atstovai, esame ne kartą išreiškę savo
pasiryžimą saugoti ir ginti prasidėjusią kiekvieno žmogaus gyvybę. Krikščionybė ver-
tina ir bran gina žmogaus gyvybę nuo jos pra sidėjimo momento.

Sunerimome sužinoję apie Svei ka tos apsaugos ministro įsakymo „Dėl nėštumo
nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo” projektą. Šiame projekte ne tik išlieka dar
nuo tarybinių laikų egzistavusi abortų atlikimo tvarka. Jame atsiranda ir naujos, dar
didesnį susirūpinimą keliančios nuostatos, kurių pagalba Lietuvoje siekiama įteisinti
medikamentinį abor tą. Atkreipiame dėmesį, kad sie kiant pastarojo tikslo, 2013 m. lie-
pos 11 d. Lietuvoje slapta nuo visuomenės buvo įregistruotas medikamen ti niam
abortui atlikti skirtas prepara tas mifepristonas. Primename ir tai, kad dar 2002 m.
pirmą kartą bandant įregistruoti medikamentiniam abortui atlikti skirtą preparatą,
vyko vie šos diskusijos; sveikatos apsaugos mi nistro įsakymu sudaryta autorite tinga
ekspertų komisija, išnagrinė ju si medicininius, socialinius bei eti nius minėto prepara-
to vartojimo aspek tus, absoliučia balsų dauguma registracijai nepritarė. 

Tenka apgailestauti, kad šian dien mūsų teisinėje valstybėje neskai driais meto-
dais siekiama spręsti su tautos išlikimu susijusius klausimus. Keista, kad šiuolaikinė-
mis technolo gijomis siekiama įteigti, kad medikamentinis abortas – tai tik labai pa -
pras ta, namuose atliekama proce ūra. Būtina pabrėžti, kad aborto mora li nis vertini-
mas nesikeičia ir nepriklauso nuo aborto atlikimo laiko ar metodo. Dar daugiau,
pasaulio prakti ka rodo, kad šis metodas yra žymiai pavojingesnis moters sveikatai ir
gy vybei.

Sielovadinė patirtis liudija, kad abortas niekada neišsprendžia su nėš tumu susi-
jusių sunkumų, bet su kuria naujas problemas, fiziškai ir dvasiškai suluošina pačias
moteris, su griauna gyvenimus. Valstybė – vi sų pirma jos tikintieji piliečiai – turi nenu-
ilstamai stengtis, kad būtų iš sau gota kiekvieno žmogaus gyvybė. Visi esame pašauk-
ti mylėti ir gerbti kiekvieno žmogaus gyvybę, kad įsi vy rautų nauja gyvybės kultūra. 

Jaučiame ganytojišką pareigą pri minti, kad už visus veiksmus, nu kreiptus prieš
žmogaus gyvybę, esa me moraliai atsakingi. 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis

Vilniaus ir Lietuvos Stačiatikių arkivyskupas Inokentijus

2014 m. rugsėjo 25 d. 

Atkelta iš 1 psl.

Šalies vadovė taip pat padėkojo bu-
vusiam NATO vadovui Anders Fogh
Rasmussen už ryžtingą darbą visapu-
siškai stiprinant Lietuvos saugumą. Už
nuopelnus Lietuvai jis yra apdovano-
tas Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju
kryžiumi. Tai – vienas aukščiausių
valstybinių apdovanojimų.

Buvęs NATO vadovas 
teiks konsultacijas

NATO generalinio sekretoriaus
postą palikęs Anders Fogh Rasmussen
Aljanse įgytą patirtį išnaudos politi-
nėms konsultacijoms.

Praėjus dienai nuo savo kadencijos
pabaigos A. F. Rasmussen spalio 1 d.
,,Twitter” tinkle paskelbė Kopenha-
goje įsteigęs agentūrą ,,Rasmussen
Global”. Bendrovės interneto svetai-
nėje įdėta nuotrauka, kurioje danas
kalbasi su Vokietijos kanclere Angela
Merkel. 

Penkerius metus NATO vadovo
pareigas ėjęs buvęs Danijos minist-
ras pirmininkas konsultuos klientus,
ieškančius patarimų ,,tarptautinio sau-
gumo, transatlantinių santykių, Eu-
ropos Sąjungos ir kylančių rinkų klau-
simais”.

Naujasis NATO sekretorius 
išdėstė Aljanso poziciją 

Rusijos atžvilgiu

NATO nesiekia konfrontacijos su
Rusija, bet neleis kelti grėsmės sau-
gumo Europoje principams. Tai spalio
1 d. per spaudos konferenciją Briuse-
lyje pareiškė naujasis NATO genera-
linis sekretorius Jens Stoltenberg.

„Paliaubos Ukrainoje suteikia ga-
limybę, bet Rusija išsaugojo savo ge-
bėjimą destabilizuoti Ukrainą. Rusija
toliau pažeidžia tarptautinę teisę”, –
sakė J. Stoltenberg. 

Be kita ko, jis dar užtikrino, kad
NATO padės ir Turkijai, jeigu ji būtų
užpulta.

„Mūsų atsakomybė, svarbiausia
esminė atsakomybė yra ginti, ir turi
būti labai aišku, kad ginsime Turkiją,
kad 5-asis kolektyvinės gynybos
straipsnis taikytinas ir Turkijai, jeigu

Naujas NATO generalinis sekretorius

ji būtų užpulta”, – sakė Stoltenberg per
pirmąją savo spaudos konferenciją
NATO vadovo poste.

NATO sutarties 5-asis straipsnis
numato Aljanso kolektyvinę gynybą ag-
resijos prieš bet kurią bloko narę at-
veju.

,,Noriu aiškiai pasakyti: NATO
nesiekia konfrontacijos su Rusija. Bet
mes negalime leisti ir neleisime kelti
grėsmės principams, kuriais remiasi
mūsų Aljansas, taip pat saugumas Eu-
ropoje ir Šiaurės Amerikoje”, – sakė jis.

J. Stoltenberg teigė nematąs prie-
štaravimo tarp Aljanso stiprinimo ir
mėginimų užmegzti konstruktyvų dia-
logą su Maskva.

Jis pabrėžė, kad NATO pajėgos ro-
tacijos pagrindu bus prie rytinių Al-
janso sienų tiek, kiek reikės. ,,NATO
neabejoja savo galimybėmis atsakyti į
bet kokią grėsmę”, – pažymėjo gene-
ralinis sekretorius.                        ELTA

Jens Stoltenberg EPA-ELTA nuotr.



2012m. sausio mėn. Čikagos arki -
vyskupijos vadovui kard.

Fran cis George suėjo 75-eri metai. Tas
proga, pagal Bažnyčios nustatytą  tvar -
ką, jis įteikė popiežiui atsistatydi ni mo
raštą. Pasikeitė po pie žiai, bet pa keis ti
Čikagos arkivys ku pą nebuvo sku bama.
Kai š. m. rug pjūčio pabai goje Čikagos
arkivys kupija pra nešė, kad kardinolas
Francis George Či kagos universiteto
ligoninėje pra dės trečiąjį gy dymo etapą
su eksperimenti niais vaistais nuo pūslės vėžio, ži-
 niasklaida labiau susi rū pino dėl kar dinolo sveikatos
būklės ir jo pa keitimo kitu ganytoju. Katalikų sa -
vaitraštis OSV plačiau ap rašė šią be sivystančią
dra mą. Ruoš damas šį straipsnį ir pasinaudojau ten
sutelkta informacija.

Čikagos arkivyskupija yra tre čia didžiausia ar -
kivyskupija JAV.  Žinia sklaida jau spėlioja apie ga-
li  mus kard. George kandidatus, kurie jį pakeistų.
Tarp jų – arkivysk. Timo thy Brog lio, 62 metų am-
 žiaus, JAV Kari nių pajėgų arkivy skupijos vado vas.
Anks čiau jis buvo Vatikano dip lomatas su paskyri-
mais Dramblio Kau lo Krante, Paragvajuje, Domi -
nikos Respublikoje ir Puerto Ri ke. Kitas galimas kan-
di datas yra 64 metų New Orleans arkivysk. Grego ry
Aymond. Prieš tai jis buvo New Orleans mieste
esan čios Notre Dame kunigų seminarijos preziden-
tas. Jau niausias iš minimų  kan didatų yra 57 metų
San Antonio arkivysk. Gustavo
Garcia-Siller. Jis yra gimęs Meksi -
koje, bet gerai susipažinęs su Čika -
gos arkivys kupija, kurioje buvo
ryšinin kas su ispanų kilmės tikin -
čiaisiais. Mi ni mas ir At lantos ar ki -
vyskupas Wilton Gre gory. Jam 66-
eri. Jis būtų pirmasis juodosios ra -
sės arkivyskupas Či ka goje. Piet-
inėje Čikagoje lan kyda mas  kata-
likų pradinę mokyklą jis pe rėjo į ka -
talikų tikėjimą. Anks čiau yra buvęs
JAV Vyskupų konferencijos prezi-
dentas. 

Arkivysk. Joseph Kurtz vado -
vau ja Louisville, KY arkivyskupijai.
Jam yra 68 metai. Jis taip pat yra
dabartinis JAV Vyskupų konferen-
cijos prezidentas. Jis yra gi męs ir
augęs centrinėje Pennsylva nijoje.
Prieš daugelį metų tose apy linkėse
buvo daug lietuvių parapijų, tad ne-

sistebėčiau, kad lietuviai jam yra pažįstami. Mini-
mas ir 62 metų amžiaus Seattle arkivysk. J. Peter Sar-
tain. Jis daugiausia žinomas kaip reformų, liečiančių
„Lea der ship Conference of  Religious Wo men”, prie -
vaizdas, bandantis ras  ti kompromisą tarp Vatikano
hierarchijos reikalavimų paklusnumui ir vie nuolių
noro eiti su gyvenimu. Indiana polio arki vys ku pi jos
valdytojas, 62 m. arkivysk. Tho mas Tobin, yra re-
demp toristų vienuolijos galva. Jis gi mė ir augo Det -
roite, tad nesistebėčiau, jei gu buvo su sidūręs su lie -
tuviais. Pa galiau, kaip vienas iš kandidatų minimas
ir 62 m. arkivysk. Thomas Wenski. Iš pavar dės ga lėtų
būti lenkų kilmės, bet tai tik mano spėjimas. Jis yra
gimęs Mia myje ir dabar yra tos arkivyskupijos val -
dytojas. Jis yra entuziastiškas motociklininkas,
laisvai kalbantis Haiti kreolų kalba ir ispaniškai. Jis
turi daug patirties imigrantų ir tarptautiniuose
santykiuose. 

Nuo 1884 m. iki šiol Čikagoje bu vo
dvylika vyskupų ar arkivys ku pų. Pir-
muoju kardinolu 1914 m. tapo George
Mundelein. Nuo tada visi Či kagos ar -
kivyskupai buvo pakelti į kardinolus ir
spėjama, kad ta tradicija bus tęsiama.
Kard. George vado vavimo metais  arki -
vyskupija turėjo visą eilę sun kumų, įs -
kaitant finan sinius, kuni gų ištvirkavi -
mą (30 kuni gų), mo kyklų ir parapijų už-
darinė jimą ir išgyvenamą sekuliari -

zaciją kultū ri niame gyvenime. Valdytojas tam vis -
kam nepagailėjo savo jėgų ir pastangų, nors jo pra -
dėti darbai dar nebaigti. 

Čikagos arkivyskupiją palietė ekonominis kraš-
to nuosmukis biu džete.  Susilaukta 30 mln. dolerių
de ficito. Nuo 1997 m. katalikų skai čius sumažėjo dau-
giau nei 150 000. Kunigų sumažėjo 300. Dabar yra 22
parapijų mažiau nei buvo. 

2013 m. kanceliarijoje pa nai kin tos 75 vietos,
sustabdytos paskolos parapijoms. Keitėsi tikinčiųjų
demo grafija. Dabar šv. Mišios yra laikomos 24
kalbomis, tačiau kardinolas skatina vienybę, o ne
kultūrinį bei etninį įvairumą. Val dytojas susirūpinęs
katalikų švietimu. Nuo 1997 m. tu ri mų gim na zi jų ir
pradinių mokyklų skaičius sumažėjo beveik 70. 

OSV teigimu, kard. Francis George iIgą laiką bu -
vo vienas iš iš  ki liausių Amerikos katalikų inte lek-
tualų. Būdamas Katalikų vysku pų konferencijos

prezidentu (2007–2010) jis ypač rūpi -
nosi katalikų tapatybe ir religijos
laisve.  Da bar spėliojama kas jį pa -
keis. Nau jojo popiežiaus spren dimas
gali būti netradicinis. Jis gal pa -
rinks ne tiek patyrusį administra-
torių, kiek uždegantį ir dinamiš ką
ganytoją.  

Ir štai man berašant šį straips -
nį, rugsėjo 20 d., šeštadienį, paga-
liau buvo priimtas sprendimas: nau-
juoju Čikagos arki vyskupu paskelb-
tas 65 metų Blase Jo seph Cupich. Jo
seneliai į Ameriką atvyko iš Kroat-
ijos. Būdamas vysku pu Rapid City,
S. Dakota, o po to Spo kane, WA,
Cupich artimai bendravo su imi-
gran tų bendruomenėmis. Jis gi mė
Omaha, Nebraskoje. Naujas parei -
gas  pradės eiti lapkričio mėn. Jis
bus devintas iš eilės Čikagos ga ny-
tojas. 
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Įvardintas naujas 
Čikagos arkivyskupas 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Vysk. Blase Jo seph Cupich                                                                                                 Paul Beaty (AP) nuotr.

Š. m. spalio 10–12
dienomis Glen-
 dale, CA vyks

kasmetinė JAV Lie tu-
 vių Bendruomenės
Tarybos sesija. Joje dalyvauja iš JAV
apy linkių iš rinkti Tarybos nariai ir
apygardų pir mininkai. JAV LB Tary-
bos funkcijos yra šios: nustato JAV LB
veik los kryptį ir veiklos būdus; priima
ir keičia JAV LB įstatus bei taisykles;
renka trejiems metams JAV LB Kraš-
 to valdybos pirmininką ir tvirtina
JAV LB Krašto valdybos narius; ren ka
JAV LB Konfliktų sprendimo ko misiją
ir JAV LB Kontrolės komisiją; tvirtina
JAV LB Krašto valdybos pa teikiamas
Krašto valdybos ir jos in stitucijų są-
matas, veiklos planus, fi nansines
apyskaitas ir kasmet išklau so Krašto
valdybos bei institucijų veiklos pra -
nešimus; tvirtina JAV LB Kontrolės
komisijos aktus; nustato tautinio sol-
idarumo įnašų dydį ir jų paskirstymą;
nustato JAV LB atstovavimo būdą
Pasaulio Lietuvių Ben druomenės
Seime bei sprendžia kitus JAV LB įs-
tatuose ir taisyklėse nuro dytus
reikalus.

Spalio 10 d., penktadienį, 12 val. p.
p. prasidedantį pirmąjį posėdį ati -
darys XX Tarybos prezidiumo pirmi -
ninkas Juozas Polikaitis, sveikinimo
žodį Sesijos ruošimo komiteto vardu
tars Violeta Gedgaudienė. Dalyviai
iš klausys Krašto valdybos pirmi nin -
kės Sigitos Šimkuvienės-Rosen ir Kraš-
to valdybos narių pranešimus.

Tos dienos popietiniame posėdyje
tema „Lietuva Rytų Europos sū kuryje”
kalbės LR užsienio reikalų mi nistras
Linas Linkevičius ir LR generalinis
konsulas Čikagoje Mari jus Gudynas
(diskusijose dalyvaus ir Ukrainos am-
basadorius JAV Olexan der Motsyk).
Taip pat bus išklausyti Kontrolės
komisijos (dr. Edvardas Bubnys) ir
JAV LB XX Tarybos Kon fliktų sprendi-
mo komisijos (pirm. Dalia Puškorienė)
pranešimai.

Vakare vyks Tarybos ko misijų ats -
kiri posėdžiai bei JAV LB Krašto valdy-
bos pirmininkės posėdis su apylinkių
valdybų pirmininkais. Po to – Susipa -

žinimo vakaras, kuria me susirinkusie -
ji išgirs ir X Šiaurės Amerikos Dainų
šventės ruošos ko miteto pranešimą
(pirmininkas Kas tytis Giedraitis, šven-
tės muzikos vadovas Darius Polikaitis).

Spalio 11 d., šeštadienį, rytinėje
dar  bot varkėje – JAV LB XX Tarybos
prezidiumo (pirm. Juozas Polikaitis),
LR Seimo PLB Komisijos (dr. Jonas
Prunskis) pranešimai, tema „Šeima –
lietuvių tautos gyvybės lopšys” kal bės
Marytė Newsom.

Po pietų pranešimą „Lietuvos Vy-
riausybės ir JAV Bendruomenės są vei-
ka plečiant Lietuvos ir JAV ekonomi -

nius ryšius” skaitys
LR premjeras Algir-
 das Butkevičius. Vėli-
au bus prista tomi ir
tvirtinami įvairių

komisijų nu tarimai.  
Šeštadienio vakare – šv. Mišios Šv.

Kazimiero parapijoje (kun. Tomas Ka -
ranauskas), vėliau –  vakarienė ir kon-
certas.

Paskutinę sesijos dieną – spalio 12
d., sekmadienį, dalyviai dar išklau -
sys Įstatų komisijos pirmininko Ar vy-
do Barzduko, PLB Valdybos pirm. Dan-
guolės Navickienės, pranešimų apie
JAV LB XXI Tarybos rinkimus (Janina
Udrienė), 2016 metų Šiaurės Amerikos
Šokių šventę (Nerija Oren tienė) ir kt.

Linkime darbingos sesijos!

,,Draugo” info

JAV LB Taryba 2014 metais Atlanta, GA.                                                                                                                               JAV LB  archyvo  nuotr.

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

Penkiametė lietuvė skina sportinių šokių laurus
ir stebina amerikiečius

RŪTA ANDRIUŠKEVIČIŪTĖ

Daniela Dargis – penkiametė lie tuvė, gy-
venanti Pennsylvania valstijoje – yra jau-
niausia visoje Jungtinių Amerikos Vals-
tijų istorijoje, šalies (angl. national) ly-
gio sportinių šokių varžybose į finalą pa-
tekusi dalyvė bei prizininkė. Šių metų
kovo mėnesį vykusiose Amerikos spor-
tinių šokių pirmenybėse (angl. USA
DANCE Natio nal Dance Sport Cham-
pion ships) „bronze” lygyje Daniela su
sa vo šokių partneriu finale užėmė pri-
 zi nę šeštąją vietą. 

Tose pačiose šalies varžybose Da-
 niela ir jos partneris pateko ir į
„silver” lygio pusfinalį. Vos per

dvejų me  tų šokių patirtį lietuvaitė gali
pa sigirti vien prizinėmis vietomis ir
itin greita pažanga. Per dvejus metus
ji sugebėjo iš pradedančiojo (angl. ne-
wcomer) lygio pasiekti ketvirtąjį (angl.
silver) lygį. Šokių studijos „Sity dance”,
kurioje mergaitė treni ruojasi, orga-
nizuojamuose labiausiai pažengusio
metų studento rinkimuo se Daniela du
kartus buvo apdovanota, o kartą – kar-
tu su savo porininku – pristatyta ap-
dovanojimams.

Sparčiais žingsniais į priekį ei-
nan ti Daniela greit pranoko savo pir-
mąjį šokių partnerį ir jį turėjo pa-
 keisti ketveriais metais vyresniu bei
dvigubai ilgiau šokančiu berniuku.
Ta čiau tokie iššūkiai mergaitės ne-
 gąs dina – kaip ir patys šokių konkur-
sai ar rūstūs teisėjų veidai. Daniela tei-
gia prieš varžybas niekada nesijaudi-
nanti ir nebijanti teisėjų. Mažoji šokių
čempionė paklausta apie nuovargį dėl
intensyvių treniruočių sa ko, kad tie-
siog „turi labai stengtis”, o net ir bū-
dama pavargusi, ji vis vien turi šokti.
Toks penkiametės nusitei kimas pa-
grindžia jos laimėjimus. Mėgs tamiau-
sias Danielos šokis – džaivas. Mergai-
tė jį mėgsta todėl, kad šis yra labai grei-
tas. Akivaizdu – kaip ir jos sparti pa-
žanga bei laimėjimai. 

Abu Danielos tėvai yra lietuviai:
mama Žydrė – kaunietė, tėvas Ne ri jus
– palangiškis. Mažoji šokėja yra gimusi
Jungtinėse Amerikos Valsti jose, ta-
čiau savo tėvų dėka (gyvenan čių čia jau
keturiolika metų, bet bendraujančių su
dukra tik lietuviškai), Daniela taip
pat gerai kalba lietuviškai. Beje, mer-
gaitė yra lietuvių mu zikos grupės „Le-
mon Joy” gerbėja, o jai labiausiai pa-
tinkanti grupės daina yra „Kažkada”.
Tėvai kaip įma nydami stengiasi na-
muose puoselėti lietuvybę, tačiau Da-
nielą leisti į lietuvišką mokyklą tiesiog
nebelieka lai ko, nes didžiąją dalį atima
šokiai.

Plačiau apie perspektyvią šokėją
bei visą sportinių šokių pasaulio vir-
tuvę ir sunkumus kalbėjome su Da nie-
los tėvais. Jie maloniai sutiko pa pasa-
koti apie dukters pomėgį bei jos pasi-
ekimus, kurie verčia didžiuotis jaunąja

lietuvių karta, augančia užsienyje bei
garsinančia gimtinę.

– Kaip gimė mintis leisti Da nielą lan-
kyti šokius?

– Ji nuo mažens visuomet šokdavo
namuose, be to, ji turi gerą muzikinę
klausą. Žaisliniu pianinu ji pati iš-
mokdavo skambinti daineles. Šo kius ji
pradėjo lankyti nuo trejų su puse, nors
šokių mokykla priima tik nuo ketverių
metukų (groti – dar anksčiau). Rugsė-
jį jau buvo dveji me tai, kai Daniela
šoka.

Daniela su pirmuoju savo šokių partneriu David. 2013 m. vykusiose „Neymchek” varžybose Daniela šokdama su partneriu laimėjo pi-
niginį prizą, aukso medalius už rumbą, sambą bei džaivą ir bronzą už ča ča ča. Taip pat šokdama be partnerio Daniela laimėjo visas
pirmas vietas už kiekvieną šokį bei antrą piniginį prizą. Tąkart iš varžybų „Neymchek” parsivežti septyni aukso ir vienas bronzos me-
dalis bei dvi stipendijos – piniginiai prizai (angl. scholarsip). Asmeninio Danielos Dargis albumo nuotraukos

– Talentas šokiams atsi skleidė tik Da-
nielai pradėjus šokti ar Jūs tai pastebėjo-
te jau anks čiau?

– Pastebėjome tik tada,  kai ji pra-
dė jo lankyti šokių pamokas. Namuose
ji šokdavo kaip paprastas vaikas. Nors
potraukį mu zi kai pastebėjome jai dar
esant vos pusantrų metukų, kuomet ji
metusi visus žaislus bėgdavo klausyti
per televiziją išgirstos aukštų akordų
muzikos. O vieną kartą darželyje Da nie-
la net apsiver kė dėl jai labai pa tikusios
muzikos. 

– Kodėl nutarėte Danielą
leisti šokti būtent Lotynų Ame-
rikos šo kius? 

– Tiesiog draugai šoko
ir pasiūlė  gerą šokių stu-
diją. Nuėjome paban dyti,
net nežinodami, ko iš tik-
rųjų no rime. Ir pasilikome. 

– Daniela šiuo metu dar
lanko ir gimnastikos pamo-
kas. Ar ne per sunku viską su-
derinti, juk šokiai turbūt atima
nemažai laiko?

– Šokiai išties atima la-
bai daug laiko. Gimnasti ką
ji pradėjo lankyti neseniai,
kol kas viską spėjame, ta-
 čiau prasidėjus mokslo me-
tams gali bū ti nelengva vis-
ką suderinti. Kol kas vis kas
sekasi labai gerai,  ji no riai
lanko abu užsiėmimus.

– Kiek kartų per savaitę
Da nie la treniruojasi ir kiek lai-

ko trunka pačios šokių pamokos?
– Viena pamoka trunka 45 minu-

 tes, o ji šoka 3–4 grupines pamokas
kar tu su kitais vaikais. Taip pat ji
turi dvi privačias pamokas: vienos
me tu šoka viena, o kitos – su part ne riu.

– Kada nors mėginote skaičiuoti, kiek
kainuoja šokiai – pamo kos  ir konkursai?

– Kainuoja tikrai nemažai. Gru pi-
 nių pamokų abonentinis mokestis mė-
nesiui nėra labai brangus, tačiau pri-
vačios pamokos kainuoja gana daug.
Neskaičiuojant kelionių, varžybų, ap-
rangos ir viso kito, vien pa mo kos per
mėnesį kainuoja apie 500 dolerių. 

– Ką tenka paaukoti vardan dukters
sėkmės? 

– Laiką, daugiausia laiką. Pamo-
 kos vyksta ir savaitgaliais, ypač vasa-
 rą, taigi tenka paaukoti keliones prie
vandenyno, poilsį. Daug ką aukoja-
 me, bet juk tai darome dėl savo vaiko.
Dėl Danielos netgi išmokau siūti suk -
neles šokiams. Norisi, kad jai tiktų ir
patiktų, ir kad ji būtų kažkuo kitokia,
galėtų išsiskirti per konkursus. Taigi
pradėjau siūti ir aukoti savo laiką
(paš nekovė juokiasi).  

– Kas sunkiausia auginant ma žąją šo-
kių čempionę?

– Labai sunku pasakyti. Turbūt
sunkiausia ne tiek su Daniela, kiek su
kitų vaikų tėvais. Tarp tėvų vyksta vi-
sokie nesutarimai, intrigos. No risi iš-
likti neutraliems ir su niekuo nekonf-
liktuoti, bet tai vis vien gana sunku,
juk mūsų vaikai konkuruoja šokių

Daniela su antruoju partneriu Tymur. Šiemet iš varžy-
bų Philadelphijoje pora parsivežė septynis aukso ir
vie ną sidabro medalį.
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aikštelėse. Konkurencija at-
 si randa labiau tarp tėvų, o ne
tarp vai kų (juokiasi).

– Nejaugi konkurencija taip
stipriai juntama tarp tėvų?

– Iš tikrųjų taip. Yra daug
tėvų, kurie galvoja, kad jų vai-
kai geriausi, todėl stebi kaip
šoka kiti, bando įver tinti kon-
kurentus. Kuomet aš stebiu
pasirodymus, aš žiūriu tik į
savo vai ką, nes ji man svar-
biausia. Ir nesvarbu, kaip ji
šoka – gerai ar blogai, aš sten-
giuosi žiūrėti į ją bei ją palai-
kyti. Konkurencija tarp tėvų
tik rai yra. Stebima, kas kaip
šoka, norima, kad mokytojai
sukurtų geresnį šokį būtent
tavo vaiko porai. Tai ap skritai
yra sunki ir labai konkuren-
 cinga sritis. Vaikai ant parke-
to šoka labai trumpai – minu-
tę ar pusantros, vienu metu
šoka keletas porų, ir kad tei-
sėjai pastebėtų vaiką, jis turi
kuo nors išsiskirti. Kai galima
vilkėti nestandartines sukne-
les, tuomet tė vai tiesiog ne-
riasi iš kailio – kad  tik suknelė bū tų ge-
resnė, gražesnė ar vaikas dar kaip
nors išsiskirtų. Ta čiau tai yra su-
prantama, nes norisi, kad teisėjai pa-
matytų tavo vaiką ir įvertintų jo atlie-
kamą šokį. Jeigu teisėjo akis neuž-

kliū va ir jis nepastebi vai ko, nesvarbu,
kaip jis šoko – gal net labai gerai, tei-
sėjas tiesiog nepamatė ir todėl neįver-
tino.

– O kas apskritai yra sunkiausia spor-
tiniuose šokiuose?

– Sunkiausia, žinoma, yra vai kui.
Juk jam tenka visas krūvis, jis pats turi
mokytis, treniruotis ir steng tis. O kal-
bant apie mus, tėvus, svarbu yra pa-
laikyti vaiką. Tai netu ri būti pagrin-
dinis dalykas vaiko gy venime, nes pir-
miausia ir svarbiausia turi būti moks-
lai, o šokiai yra tik papildomas užsi-
ėmimas, pomėgis. Palaikymas ir tėvų
parama yra labai svarbūs. Kadangi
mūsų Danielai tik penkeri, ji vis dar
vaikas, todėl reikia pastoviai su ja kal-
bėti, sakyti, kad ji turi būti susikaupusi
ir stengtųsi gerai šokti. Antraip ji tie-
siog užsi mirš, vaikiškai „pražiopli-
nės”. Palai kymas ir pašnekesiai yra la-
bai svarbūs. 

– Koks ir kada buvo pirmasis Danielos
laimėjimas?

– Pirmasis jos laimėjimas buvo
tada, kai ji dar neturėjo partnerio –
prade dantieji neturi partnerių ir šoka
su savo mokytojais. Tada jai bu vo ket-
 veri, ir tai buvo pirmosios varžybos
New Jersey. Daniela šoko ča ča ča,
džaivą, rumbą bei sambą ir užėmė vi-
 sas pirmąsias vietas. Tai buvo kažkas

neįtikėtino – kad pirmosiose varžybo-
se ji užėmė visas pirmas vietas! 

– Ar pačioje pradžioje tikėjo tės, kad Da-
niela pasieks tokių re zultatų?

– Tikrai ne (juokiasi). Aš visada
maniau, kad mergaitė turėtų mokėti
šokti, juk šokiai daug duoda – laiky-
seną, tiesią nugarą, ritmo jausmą,
plastiškumą. Leidome Danielą šokti
tam, kad ji jaustų ritmą bei mokėtų šok-
ti. Pradžioje neturėjome jokių di delių
lūkesčių.

– Dabar Daniela šoka jau su antru part -
neriu. Ar sunku rasti?

– Kai dabar to paklausėte, su pran-
 tu, kad tai ir yra vienas sunkiausių da-
lykų sportiniuose šo kiuose. Turbūt
be veik neįmanomas (pašnekovė juo-
kiasi). Partneris turi būti ne tik geras
bei gerai šokantis, bet ir jo tėvai turi
būti suinteresuoti vaiko užsiėmimu.
Mergai čių visada yra daugiau negu
berniu kų, todėl tai dar labiau apsun-
kina ge ro partnerio paiešką. Šiuo metu
Daniela, būdama 5-erių metų ir šok-
dama 2-ejus metus, turi partnerį, ku ris
yra 9-erių metų ir  šoka 4-erius metus. 

– Kaip dažnai vyksta varžybos?
– Pagrindinis sezonas prasideda

rugsėjį. Varžybos vyksta labai dažnai,
tačiau ne į visas suspėjame. Bū tinai va-
žiuojame į svarbiausias, t. y. konkrečiai
į atrankines šalies (angl. national) var-
žybas. Nacionalinėse var žybose susi-
renka vaikai iš visų vals tijų, ir jose Da-
nielos užimta šeštoji vieta, kuri jau yra
prizinė, yra daug svarbesnė už bet ko-
kių varžybų pirmąsias vietas. 

– Ar yra buvę kokių nors ku rio ziškų si-
tuacijų? Pvz., pamiršti šokių bateliai ar kaž-
kas panašaus?

– (Pašnekovė juokiasi) Kol kas ne.
Mūsų šokių „stažas” ne toks didelis, to-
dėl dar nieko tokio nebuvo. Be to, aš gal-
būt per daug atsakinga ir paruošiu vis-
ką  prieš  keletą dienų.  Taip pat turi-
me tėtį, kuris prieš iš vykstant penkis
kartus paklausia,  ar nieko nepamir šo-
 me.

– Norėtumėte, kad šokiai atei tyje tap-
tų pagrindine Danielos veik la gyvenime?

– Šiuo metu, kol ji dar vaikas, aš
nemanau, kad tai turėtų būti pagrin di-
nė jos veikla. Dabar svarbiausia yra
mokslai. Kol matau, kad jai patinka, se-
kasi, ji nori tai daryti, aš ją vi sada pa-
laikysiu. O kai ji užaugs, pati nuspręs,
ko ji nori.

Maža dalis Danielos trofėjų.

Daniela kartu su viena mėgstamiausių savo šokių
mokytojų Nina Estrina.

Atkelta iš 1 psl.

Dalis šios medžiagos – įvairūs
konsulato dokumentai, susirašinėji-
mas su Lietuvos ir JAV valdžios įstai-
gomis, spauda, su Amerikos lietuviais,
įvairiomis lietuviškomis bei kitomis
tautinėmis organizacijomis, iškarpos
iš laikraščių, daiktai, nuotraukos –
bus pristatoma parodoje. Dalis ekspo-
natų, kuriuos parodoje pristatys LR ge-
neralinis konsulatas Čikagoje Marijus
Gudynas, atspindi pastarųjų metų jo
veiklą, padedančią ir toliau plėsti Lie-
tuvos diplomatinius ir ekonominius ry-
šius bei įtvirtinti demokratiją ir taiką

pasaulyje. Parodos rėmėjai: LR Užsie-
nio reikalų ministerija ir Lietuvių
Fondas, partneris – laikraštis „Drau-
gas”.

1:30 val. p. p. vyks LR ministro pir-
mininko Algirdo Butkevičiaus bei už-
sienio reikalų ministro Lino Linke vi-
čiaus susitikimas su visuo mene. 

Maloniai kviečiame dalyvauti kon-
sulato veiklos 90-mečio iškilmėse. Ke-
tinančius atvykti prašome regist ruo tis
iki spalio 8 d. kons.cikaga@ urm.lt
arba 312-397-0382, trumpasis nr. 200.

LR generalinio konsulato Čikagoje info

LR generalinis konsulatas
Čikagoje švęs 90-metį

Spalio 12 d. Lietuviai tradiciškai
dalyvaus Čikagos maratone

LR generalinis konsulatas Čika goje vėl kviečia Čikagos maratoną ketinančius bė-
gti bėgikus burtis į vie ningą lietuvių komandą ir regis truotis siunčiant el. laišką ad-
resu agne.vertelkaite@urm.lt arba skambinant tel. 312-397-0382 (trump. nr. 204,

žinutėje nurodykite savo vardą ir pavardę, telefono numerį bei el. pašto adresą). 
Jau tapo tradicija maratono bė gimu pažymėti Lietuviai svarbias sukaktis, tad šiais

metais kviečiame 42 kilometrų bėgimą skirti garsiojo Baltijos kelio 25-ečiui paminėti.
Gerų emocijų kupina akcija „Lietuviai Čikagos maratone” rengiama vienijant spor-

to mylėtojų pastangas: Čikagos-Vilniaus susigiminiavusių miestų komitetas dovanos
sportininkams bėgimo marškinėlius, Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo spor-
to sąjunga (ŠALFASS) įsteigs medalius greičiau siems, Čikagos lietuvių sporto entuziastai
organizuos palaikymo punktą, kur lauks komandos bėgikų, taip pat numatoma reng-
ti šventinį sportinin kų sutikimą, kurio metu vyks apdo vanojimai.

Kviečiame sporto mylėtojus ak ty viai prisidėti prie akcijos rengimo ir joje dalyvauti
– bendromis jėgomis bus pasiekta, kad 2014 m. Čikagos maratonas būtų įspūdingas
ir įsimin tinas tiek bėgikams, tiek juos palai kantiems. Prašome savanorius entu ziastus
kreiptis į Dainių Ruževičių (el. paštu: dainius75@yahoo.com, tel. 773-616-9701), kuris
apsiėmė koor dinuo ti organizacinius reikalus.

LR gen. konsulato Čikagoje info
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SKAUT YBĖS KELIAS

,,Paslapčių ieškonė’14” – Washington, DC  - 3

DONATAS RAMANAUSKAS

Po devynių mėnesių  ilgo planavi -
mo prasidėjo ,,Paslapčių ieškonė”.
Skiltims buvo įteiktos užduotys, ku rias
turėjo atlikti.

Raktas Nr. 1
Pėsčiomis nukeliauti iki JAV

Aukščiausiojo Teismo rūmų (East Ca-
 pitol ir First gatvių sankryža).

Uždavinys: 
Ant JAV Aukščiausiojo Teismo

bronzinių durų pavaizduoti svarbūs
įvykiai iš pasaulinės teisės istorijos. At-
vykusi skiltis turi nufotografuoti durų
kvadratą, ją parodyti stoties va do vui
kartu su pavadinimu, faktais iš Lie-
tuvos teisės isto rijos ir iššifruoti mor-
zės žinutę.  Po už duo ties įvertinimo
skiltis gauna kitą rak tą.

Pirmoji šią užduotį įveikė ,,Sparnuotos
kojos”.

Raktas Nr. 2
Skiltis (pėsčiomis, autobusu ar

Metro traukiniu) turi pasiekti Hirsh-
 horn Sculpture Garden (Inde pen dence
ir Seventh gatvių sankry ža) ir ten
gauti kitą „raktą”. 

Uždavinys: 
Skiltis iš molio turi sukurti skulp-

tūrą, kuri būtų panaši į Lipchitz skulp-
tūrą, ir būti bent 4 co lių aukščio. Atli-
kę darbą ir nusifotografavę prie savo
kūrinio bei sulaukę teigiamo įverti-
nimo iš  sto ties vadovo, skiltis gauna
kitą ,,rak tą”. 

Skiltis ,,Sparnuotos kojos” vėl buvo pir-
moji.  

Raktas Nr. 3 
Pėsčiomis, autobusu ar Metro

trau kiniu nukeliauti į Baltuosius Rū-
mus iš šiaurinės pusės  (Pennsyl vania
ir Jackson gatvių sankryža), surasti
Jackson paminklą, kuris yra Lafayet-
te parke. Prieš atliekant šią užduotį,

skiltis turi iš toli nufotografuoti Was-
hington Monument paminklą taip,
kad atrodytų, kad skiltis yra „atsirė-
musi” ar „laiko” paminklą. Nuvykus
į Baltuosius Rūmus, parodyti pa-
minklo nuotrauką stoties vadovui ir
tada gauti kitą ,,raktą”.

Uždavinys:  
Skiltis žaidžia ,,Kimo” žaidimą.

Pateikiamas paminklų sąrašas, ku-
riuos skiltis turės aplankyti ir įsidė mė-
ti kiekvieno paminklo detales. Po to su-
grįžti prie stoties vadovo, kuris patik -
rins skilties pastabumą. Gerai atsakę
į klausimus (80 proc.) skiltis gauna kitą
,,raktą” Jeigu skiltis ne surenka 80
proc., ji turės pakartoti žaidimą.

Nugalėjo ,,Gudrios mašinė lės”.

Raktas Nr. 4
Keliauti pėsčiomis prie BSA Skau-

tų paminklo (netoli E ir 15-tos gatvių
sankryžos, šalia 15-tos gatvės, tarp
Constitution ir E gatvių).

Uždavinys: 
Pasirinkti ir atlikti vieną iš dvie-

jų užduočių :
A. Išmatavimas arba Skautų pa-

 minklas
B. Įžodis, šūkis ir įstatai.

Pirmas pasirinkimas ,,A”
Skiltis turi nustatyti elipsės (The

Ellipse) perimetrą (+/- 10 proc. tiks-
lumu),  gali išmatuoti atstumą pėdomis
arba pasinaudoti elipsės formule.

Antras pasirinkimas ,,B”

Skiltis turi atsakyti į klausimus
apie BSA Skautų paminklą, apie
skautų įžodį, šūkį, pošūkį bei įstatus.
Teisingai atlikus išmatavimus arba
atsakius į pateiktus sąraše klausi-
 mus, skiltis gauna kitą ,,raktą”.

Geriausiai šią užduotį atliko skiltis
,,Gud rios mašinytės”

Raktas Nr. 5
Nukeliauti pėsčiomis, autobusu ar

Metro traukiniu iki Victims of  Com-
munism paminklo (Massachu setts Ave
NW ir New Jersey Ave NW gatvių
sankryža).

Uždavinys: 
Skiltis turi nusifotografuoti  prie

paminklo, skirto nukentėjusiems nuo
komunizmo; trumpai parašyti apie
tai, kaip komunizmas paveikė pasau-
lį ir ypa tingai Lietuvą;  sugiedoti pir-
mą posmelį ,,Lietuva brangi”.  Atlikus
šias  užduotis prie paminklo padėti gė-
lių ir tada skiltis gauna kitą ,,raktą”. 

Nugalėjo ,,Sparnuotos kojos”.

Raktas Nr. 6
Pėsčiomis nukeliauti į Union  Sta-

 tion traukinių stotį (netoli Massa-
chusetts Ave. ir pirmos gatvės sank-
ryža). 

Pertrauka

Uždavinys – pietų pertrauka
Atvykę į Union Station užsire-

gistruoja pas Pertraukos  vadovą.  30
min. privalomos pertraukos metu skil-
tis turi pavalgyti, pailsėti.  Po pertrau -
kos skiltis gauna kitą ,,raktą” 

Raktas Nr. 7

Pėsčiomis, autobusu ar Metro
traukiniu nukeliauti iki Lincoln Me-
morial, netoli 23-čios ir Constitution
Ave NW gatvių sankryžos.

Uždavinys: 

Nusifotografuoti prie Lincoln pa-
minklo. Skiltis gauna baltą voką, ku-
riame yra galvosūkis. Teisingai  iš-
sprendus galvosūkį, skiltis gauna kitą
„raktą”.

,,Sparnuotas kojas” vėl lydi sėkmė.

Raktas Nr. 8
Nueiti pėsčiomis prie Vietnam

Veterans Memorial vėliavos stiebo,
kur lauks stoties vadovas.

Uždavinys: ￼
Iššifruoti Vietnamo kare žuvusio

lietuvių kilmės vardą, tada ant pa-
 minklo rasti ir nufotografuoti jo iš kal-
tą vardą, nuotrauką  parodyti stoties
vadovui ir tik tada skiltis gauna  kitą
,,raktą”.

Užduotį greičiausiai atliko skiltis ,,Spar-
nuotos kojos”.

Raktas Nr. 10
Nukeliauti pėsčiomis, autobusu

ir/ar Metro traukiniu į National Zoo
(Connecticut Ave. NW ir Cathedral
Ave. NW gatvių sankryža), surasti

„Think Tank” pastatą, prie kurio lauks
stoties  vadovas.

￼ ￼
Uždavinys: 

Skiltis turi atlikti vieną iš dviejų
užduočių.

A. Laimėti bent 1 000 taškų ,,Scou-
ting Jeopardy” žaidime. Žaidimo tu-
rinys yra skautamokslis ir gamtos
mokslai.

B. Pagal nustatytą sąrašą surasti
šešis gyvūnus ir juos nufotografuoti.
Baigusios vieną uždavinį, skiltis gau-
na  kitą ,,raktą” 

Uždavinys: „A”
Žaidžiamas žaidimas „Jeopardy”.

Jei skiltis nesurenka 1 000 taškų, turi
atlikti B. uždavinį B.

Uždavinys: ,,B”
Skiltis „medžioja” gyvulius. Juos

,,sumedžiojus” ir patikrinus rezultatus
nuotraukose, skiltis gauna kitą ,,rak-
tą”.

Nugalėjo skiltis ,,Gudrios mašinėlės”.

Raktas Nr. 11
Pėsčiomis nueiti į Lietuvos am-

basadą (2622 16th Street NW, Was-
hington DC 20009), kur yra ieškonės pa-
baiga. 

Skiltis, kuri pirmoji baigė visą ke-
lionę ir įvykdė visus uždavinius, laimi
„Paslapčių ieško nę’14 – Washington,
DC”! Ambasadą pirmoji pasiekė ,,Gudrios
mašinėlės”.

Bus daugiau
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AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Marijonai Amerikos žemyne mi ni savo gyva-
vimo šimtmetį. Ta proga ketiname šiek tiek pla-
čiau papasa koti apie šią lietuvių kultūrai ir lie-
tuviams daug nusipelniusią vienuoliją – tiek Lie-
tuvoje, tiek Jungtinėse Ame rikos Valstijose ir
kitur. Pirmasis ra šinys – apie marijonų vienuolių
isto riją Lietuvoje.

Marijonai – oficialus pavadinimas – Švč.
Mergelės Marijos Nekal tojo Prasidėjimo
kongregacija (Con gregatio clericorum re-

gularium marianorum sub titulo im-
maculatae conceptionis beatae virginis
Mariae) yra katalikų vienuolių ordi-
nas, lenkų ku nigo Stanislovo Papčinskio,
vėliau paskelbto palaimintuoju, įkurtas
Poz nanėje, Lenkijoje, 1673 m. Kaip or-
dinas brolija aprobuota 1699 m. Veikia
daugiausia švietimo srityje. Lietuvo je,
Marijampolėje, pirmasis marijonų vie-
nuolynas įkurtas 1750 m., čionai juos pa-
kvietė Prienų seniūno žmona grafienė
Pranciška Butlerienė, susi rūpinusi pa-
valdinių sielovada. Mari jo nų garbei
buvo pavadintas ir pats miestas, kuris
iki tol buvo vadinamas slavišku Stara-
polės vardu. 

1751 m. atvyko pirmasis vienuolis,
čekas Voicechas Strachas. Netru kus
prie jo prisidėjo kiti broliai. Prie vie-
nuolyno buvo įkurta parapinė mo kykla.
1864 m. marijonų vienuolija ca ro val-
džios buvo pasmerkta išnykti, nes ma-
rijonų kunigai ir vienuoliai padėjo su-
kilėliams prieš rusų caro valdžią. Daugiau nei dešimt
dvasi nin kų buvo ištremta į Sibirą. Tarp jų bu vo ir ma-
rijampolietis tėvas Kristupas Švernickis, tapęs pla-
čiojo Sibiro ga nytoju. Rusijos imperijoje buvo imta
naikinti visus vienuolynus, marijonams paliktas
tik vienas iš aštuonių – Marijampolės vienuolynas.
Čionai bu vo suvežti likę seni kunigai ir neleista pri-
imti naujų. Dažnai yra ci tuojamas marijonų generolo
Vincen to Senkaus, kuris mirė 1911 m., laiš kas, ku-
riame jis, likęs paskutinis, ruoš damasis mirti, rašo,
kad jo laidotuvėms reikės dviejų karstų – vieno vie-
nuolijai, o kito – jam pačiam. Ta čiau vienuolija ne-
išnyko, ją ėmėsi gel bėti netoliese, Lūginėje, Šunskų
valsčiuje, gimęs Peterburgo akademijos profesorius,
vėliau paskelbtas pa laimintuoju Jurgis Matulaitis, į

šį žy gį pasikvietęs savo draugą kun., vėliau vyskupą
Pranciškų Būčį. 

Marijonai iki tol dėvėjo baltus abitus, dėl to ir kilo
pavadinimas – bal tieji marijonai, bet kad viskas ne iš-
kiltų viešumon, naujieji marijonai jų atsisakė ir dėvėjo
tokius rūbus, kaip visi vienuoliai ir kunigai. Švei ca-
rijoje buvo įsteigtas pirmasis naujokynas, išauginęs
būrį vienuolių, ir imta ieškoti kitos vietos, kur galė-
tų veikti vienuolija, nes Lietuvoje ji veikti negalėjo.
1913 m. kun. Jurgis Matulaitis vyksta į Jungtines Ame-
ri kos Valstijas, ir jo kelionę lydi sėkmė – marijonai įsi-
kuria, prigyja ir nuvei kia daug darbų, tarp jų – jau
daugiau kaip šimtą metų globoja „Draugo” laikraštį,
rūpinasi išeivių iš Lietuvos sielovada pradžioje Či-
kagoje, vėliau Anglijoje ir Argentinoje. Bet apie mi-
sionieriavimą – kitame rašinyje.

Lietuvai atga-
vus nepriklauso-
mybę 1918 m., ma-
rijonų vienuoliai
sugrįžo į atimtus
vienuolynus ir baž-
ny čias. Centru tapo
Marijampolė. Tar-
 pukario laikotarpiu
marijonai darba vo-

Marijonų Amerikoje
gyvavimo šimtmečiui

si dar ir Ukmergėje, Kaune, Žemai čių Kalvarijoje, Pa-
nevėžyje ir kt. Marijampolės vienuolyne būdavo net
daugiau kaip 100 vienuolių – dvasi ninkų, brolių, kan-
didatų. Čia gana ak tyviai veikė leidykla, spaustuvė,
dirbtuvės ir profesinė mokykla, ku rioje jauni vai-
kinai galėjo įgyti profesiją. Vienuoliai vadovavo ber-
niukų gimnazijai. Apie mokslą šioje gimnazijoje savo
prisiminimų knygoje „Nuo Murmų iki Čikagos” yra
pla čiai rašęs buvęs JAV marijonų provincijos pro-
vincijolas ir „Draugo” mo de ratorius kun. dr. Vik-
toras Rimšelis, MIC (beje, kartu su juo šioje gim-
nazijoje mokėsi didysis Čikagos altruistas gyd. dr.
Petras Kisielius). Kun. Vik toras, gimęs lenkų oku-
puotame krašte, dabartiniame Švenčionių ra jone,
Murmų kaime, Lietuvos sieną perėjo slapta ir pusiau
pėsčias, pu siau važiuotas pasiekė Marijampolę,
kur tikėjosi rasti vienuolių marijonų globą. Taip ir
atsitiko – čia jis baigė gimnaziją ir apsisprendė tap-
ti kuni gu marijonu. 

Karas ir okupacijos išsklaidė ma rijonus, Lie-
tuvoje buvo uždaryti ne tik vienuolynai, bet ir di-
džioji dauguma bažnyčių, tarp jų – ir tos, kurias vedė
marijonai. Kunigų ir vienuolių daug represuota, bet
likusieji, nepai sydami priespaudos, ne tik ištikimai
laikėsi savo pašaukimo, bet ir dalyvavo pasiprieši-
nimo sovietinei okupacijai judėjime, prisidėjo prie
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” leidimo,
pogrindinės kunigų seminarijos veikimo, katali-
kiškos literatūros rengimo ir spausdinimo ir bei ki-
tos veiklos. Kunigai tarnavo parapijose, o vienuoliai
dirbo dažniausiai zakristijonais. Kai kurie pasi-
traukė į Va ka rus. Lietuvai antrą kartą per XX am-
 žių atkūrus nepriklausomybę, Mari jonų vienuolija
vėl atsikūrė. 

2011 m., kai buvo renkamas naujas Marijonų
kongregacijos vadovas (juo tapo Lenkijos marijonų
provincijos narys kun. Andrzej Pakula), ma ri jonai
savo namus ir misijas turėjo dvidešimtyje šalių, vei-
kė 9 provincijos ir vikariatai. Didžiausia – Len ki jos
provincija, turinti 259 narius. Lie tuvos provincijai
priklausė 16 narių.

Švenčiausia Lietuvos marijonų vieta liko Ma-
rijampolė, kur saugomas marijonų paveldas, kur kas-
met liepą rengiami Palaimintojo J. Matu laičio at-
laidai, kur Marijampolės ba zilikos koplyčioje ilsisi
ir pačio Pa laimintojo arkivyskupo Jurgio Matu laičio
palaikai, traukiantys maldi nin kus iš viso pasaulio.
Lietuvoje veikia Švč. Mergelės Marijos Nekal tojo
Prasidėjimo kongregacijos Šv. Jurgio provincija, ku-
rios būstinė yra Kaune. Marijonų vienuolijos Lietu -
vo je veikia ne tik Marijampolėje, bet ir Kaune, Vil-
niuje, Panevėžyje. Ypatin gu ženklu marijonams
tapo įvykusi jų įkūrėjo tėvo Stanislovo Papčinskio
beatifikacija. 

Marijonų vienuolijos istoriją, ir ypač plačiai jos
veiklą Amerikoje, yra surašęs buvęs „Draugo” vy-
riausiasis redaktorius kun. Pranas Garšva, MIC,
knygoje „Negęstanti šviesa (Ma rijonų veikla Ame-
rikoje)”. Leidėjas – prelatas Mykolas G. Kemėžis,
Draugo spaustuvė, Chicago, 1964. Šią knygą vyres-
nės kartos lietuviai Amerikoje savo namų bibliote-
kose tikriausiai dar turi. Šiemet yra proga ją pa-
vartyti iš naujo.

PAsTANgOs 
išLikTi

1991 m. Šunskų seniūnijos Lūginės kaime pastatyta Pal. Jurgio Matulaičio koplyčia (architektas Zigmas Brazauskas).

Audronės V. Škiudaitės nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Vilnius (BNS) –  Rug-
sėjo 30 d. vykusį Konstitu-
cijos egzaminą laikė dau-
giau nei 37 tūkst. dalyvių.

Egzaminas vyko visose
60-yje Lietuvos miestų ir
rajonų savivaldybių, apie
penkiuose šimtuose mo-
kyklų, vienuolikoje įkali-
nimo įstaigų, jį buvo galima
laikyti naujienų tinklala-
pyje delfi.lt.

Egzaminas truko 45 minutes. Visi
egzamino dalyviai turėjo atsakyti į 30
uždarų klausimų. Norint patekti į ant-
rąjį etapą, kuris vyks spalio 14 d.,
buvo būtina teisingai atsakyti bent į 25
klausimus.

Visi egzaminą laikantys dalyviai

buvo suskirstyti į keturias tikslines
grupes – moksleivius, nuteistuosius,
teisinį išsilavinimą turinčius ar jo
siekiančius asmenis ir visus kitus gy-
ventojus. Visoms grupėms buvo pa-
teiktos skirtingos užduotys.

Konstitucijos egzaminas Lietuvo-
je rengiamas jau aštuntąjį kartą. 

Konstitucijos egzaminą laikė per 37 tūkst. dalyvių

Siūlo sulietuvinti pažymėjimus 

Turtingiausi valdžios olimpe
Vilnius (ELTA) – Tarp trijų aukš-

čiausių šalies politikų turtingiausia
yra Prezidentė Dalia Grybauskaitė,
valdanti kiek daugiau nei 2,45 mln. litų
turtą. Šalies vadovė ne tik valdo įspū-
dingos vertės turtą, bet ir neturi jokių
skolų. Prezidentė valdžios viršūnėje iš-
siskiria ne tik didžiausiu turtu, bet ir
tuo, kad itin solidžią sumą pinigų yra
investavusi į Vyriausybės vertybinius
popierius – jų vertė viršija 1,192 mln.
litų. 

Premjero Algirdo Butkevičiaus ir
jo sutuoktinės kartu valdomas turtas
žymiai kuklesnis – Butkevičių nuosa-
vybė vertinama beveik 550 tūkst. litų.
Vertingiausias Vyriausybės vadovo
turtas – jam ir žmonai priklausantis
281 228 litų vertės pastatas. 

Savo ruožtu Seimo pirmininkė
Loreta Graužinienė valdo 354 tūkst. litų
vertės turtą. Nors ji deklaruoja netu-

rinti namo ar buto, tačiau beveik 100
tūkst. litų vertės namą valdo jos vyras
J. Graužinis. 

Daugiausiai turto sukaupęs Mi-
nistrų kabineto narys yra kultūros
ministras Šarūnas Birutis. Š. Birutis
valdo beveik 2,2 mln. litų vertės turtą
ir yra paskolinęs, bet nesusigrąžinęs
dar beveik 3,3 mln. litų. Kultūros mi-
nistras asmeninės nuosavybės teise
valdo pastatų už 1,2 mln. litų, žemės
sklypų už 27,148 tūkst. litų, transporto
priemonių už 91 tūkst. litų, 57,059
tūkst. litų vertės akcijų, 450 tūkst. litų
vertės vertybinių popierių ir 18 tūkst.
litų vertės kito deklaruotino turto.
Kultūros ministras taip pat turi 808
tūkst. litų  santaupų. Suskaičiavus
bend rą Biručių šeimos turtą (įtrau-
kiant minėtas suteiktas paskolas), jis
sudaro beveik 7,18 mln. litų.

Vilnius (vrm.lt) – Vidaus reikalų
ministerija siūlo Vyriausybei pako-
reguoti pažymėjimų, kuriais paliudi-
jama užsieniečio teisė atkurti Lietuvos
Respublikos pilietybę arba lietuviška
kilmė, išdavimo tvarką taip, kad juose
galima būtų įrašyti lietuviškas raides.

Šiuo metu teisės aktai, nustatan-
tys šių dokumentų išdavimą, asmenų
vardus ir pavardes leidžia rašyti tik lo-
tyniškomis raidėmis, nenaudojant ša-
lutinių (diakritinių) ženklų. Tuo tarpu
vidaus reikalų ministro Dailio Alfon-
so Barakausko pasirašytame teikime
Vyriausybei siūloma nustatyti, kad
„asmuo gali rašyti vardą (-us) ir pa-
vardę (-es) pagal kelionės ar kito as-
mens tapatybę patvirtinančio doku-
mento lotyniškus įrašus lotyniškais
rašmenimis su diakritikais, kurie yra
lietuvių kalbos raidyne: ą, ę, į, ų, ū, ė,
č, š, ž”.

„Kasmet išduodami keli šimtai
pažymėjimų, paliudijančių asmens
teisę atkurti Lietuvos Respublikos pi-
lietybę arba paliudijančių asmens lie-
tuvišką kilmę. Susiduriame su atve-
jais, kuomet kai kurių jų užsienietiš-
kuose pasuose ar kituose asmens do-
kumentuose vardas ar pavardė yra
užrašyta, išlaikant lietuviškas raides,
o mūsų institucijos pagal galiojančią
tvarką jų negali įrašyti, – teigia vidaus
reikalų viceministras Elvinas Janke-
vičius. – Siekdami pakeisti šią keistą
situaciją mes siūlome pakoreguoti pa-
žymėjimų išdavimo tvarką taip, kad as-
mens pageidavimu vardą ir pavardę
būtų galima įrašyti visomis lietuviš-
komis raidėmis.”

Vyriausybės nutarimo projektas
parengtas bendradarbiaujant su Vals-
tybine lietuvių kalbos komisija.

Rygoje įvyko regioninis Taizé susitikimas

Ryga („Draugo” info) – Rugsėjo
26–28 dienomis Rygoje vyko Taizé ben-
druomenės organizuotas jaunimo su-
sitikimas. Susitikime dalyvavo gal
kiek daugiau nei  tūkstantis jaunų mal-
dininkų iš Baltijos šalių, iš Ukrainos,
Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos, Veng-
rijos, Olandijos. Su priimančiomis šei-
momis bei organizacinėmis grupėmis
parapijose Taizé pasitikėjimo piligri-
mystė sujungė daugiau nei keturis

tūkstančius žmonių. Ir Rygai suteikė
dvasinį veidą. 

Šeštadienį popietę susitikimai
įvairiomis temomis vyko darbo gru-
pėse. „Tylos ir vidinės maldos” vado-
vavo Liuteronų arkivyskupas. „Vie-
nybės, susitaikinimo, bendruomenės”
grupei-katalikų arkivyskupas. Kitoms
darbo grupėms vadovavo vienuolės,
kunigai, pastoriai, teisininkai, pa-
sauliečiai. 

Britanijos išstojimas iš ES nenuliūdintų D. Cameron 

Birminghamas, Anglija (BNS) –
Britų ministras pirmininkas David
Cameron sakė, kad Jungtinės Kara-
lystės (JT) pasitraukimas iš Europos
Sąjungos (ES) nesudaužytų jam šir-
dies, bet nurodė, kad teikia pirmenybę
šalies pasilikimui reformuotoje ES po
naujo susitarimo su Briuseliu.

D. Cameron, kuris pažadėjo iš nau-
jo derėtis dėl Britanijos narystės ES ir
po to, 2017 metais, pasiūlyti rinkėjams
referendumą dėl pasitraukimo arba
pasilikimo, jaučia euroskeptiškos JK

nepriklausomybės partijos (UKIP) ir
kai kurių savo paties parlamentarų
spaudimą griežtinti retoriką dėl Eu-
ropos.

Britanijos santykiai su ES neveikia
tinkamai, sakė jis ir nurodė, kad ne-
ragintų likti ES, jei tai neatitiktų na-
cionalinių interesų.

Tačiau geriausias pasirinkimas
yra Britanijai reformuoti savo ryšius ir
likti nare, pridūrė ministras pirmi-
ninkas.

Bagdadas (ELTA) – „Islamo vals-
tybės” (IS) kovotojai, ekspertų ir dip-
lomatų duomenimis, Irake naikina is-
torinį paveldą ir, pardavinėdami kul-
tūros vertybes, finansuoja savo kovą.

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo
ir kultūros organizacijos (UNESCO)
renginyje Paryžiuje Prancūzijos am-
basadorius UNESCO Philippe Lalliot
įspėjo dėl džihadistų vykdomo „kultū-
rinio valymo” Šiaurės Irake.

„Irako kultūros paveldui iškilęs
labai didelis pavojus”, – sakė Ph. Lalliot.
Bagdado duomenimis, jau susprog-
dintas pranašo Jonos kapas, religinės
statulos ir monumentai Mosule bei
asirų rūmai.

„Yra tarptautinių mafijos organi-

zacijų, kurias domina viskas, kas susiję
su kultūros paveldu, – sakė Bagdado
muziejaus direktorius Qais Hussen
Rashied. – Jie praneša islamistams, kas
gali būti parduodama”. Gautomis lė-
šomis džihadistai finansuoja savo kovą.
Užimdami teritorijas Irake, jie jau nu-
siaubė daugybę mečečių.

UNESCO informavo šalis nares,
taip pat tarptautinius muziejus ir meno
rinką apie džihadistų veiksmus ir įspė-
jo dėl meno objektų, kurie gali būti iš
Irako.

UNESCO vadovė Irina Bokova sie-
kia  JT rezoliucijos,  kuri,  atsargumo
sumetimais, uždraustų bet kokią pre-
kybą Irako ir Sirijos kultūros vertybė-
mis. 

„IS” kovotojai Irake siaubia istorinį paveldą

Madridas („Draugo” info) – Ispa-
nijos Konstitucinis Teismas sustabdė
įstatymą dėl referendumo Katalonijo-
je surengimo. Šiuo referendumu turė-
jo paaiškėti kataloniečių valia dėl at-
siskyrimo nuo Ispanijos, jis turėjo
įvykti lapkričio 9 dieną.

Ispanijos Konstitucinis Teismas
per penkis mėnesius turi atsakyti Is-
panijos vyriausybei, ar Katalonijos
siekis atsiskirti nuo Ispanijos ir tuo
klausimus rengiamas referendumas
atitinka Ispanijos konstituciją.

Kol Konstitucinis Teismas spręs
šią bylą, sustabdytas ir Katalonijos
par lamento įstatymas dėl apklausos
nepriklausomybės klausimu surengi-
mo.

Tuo tarpu separatistų grupuotės

paragino gyventojus rinktis į mitingus. 
Ispanijos premjeras Mariano Rajoy

tvirtino, kad balsavimas neatitinka Is-
panijos Konstitucijos, ir pridūrė nie-
kam neleisiantis skaldyti Ispanijos.

Katalonijos ryžtas siekti nepri-
klausomybės itin padidėjo po Škotijos
referendumo.  

Katalonijoje gyvena per 7 mln. gy-
ventojų, jos sostinė Barcelona. Dėl at-
si skyrimo nuo Ispanijos Katalonija ko-
voja jau šimtmetį. 2007 m. kataloniečiai
referendume balsavo už juridinį savo
šalies pripažinimą, tačiau Ispanijos
Konstitucinis Teismas anuliavo refe-
rendumo rezultatus. Nuo to laiko Bar-
celonoje vyksta milijoninės demonst-
racijos, pasisakančios už Katalonijos
nepriklausomybę.  

ES ragina paleisti areštuotą Lietuvos laivą
Vilnius (BNS) – Europos Sąjunga

ragina Rusiją paleisti Lietuvos žvejy-
bos laivą „Jūros vilkas”. „Esame su-
sirūpinę dėl Lietuvos laivo „Jūros vil-
kas” ir jo įgulos sulaikymo, kurį įvyk-
dė Rusijos pasieniečiai tarptautiniuo-
se vandenyse rugsėjo 18 dieną, taip pat
dėl jo priverstinio nutempimo į Rusi-
jos teritoriją”, – sakoma Bendrijos do-
kumente. Maskva taip pat raginama
susilaikyti nuo bet kokių veiksmų,

prieštaraujančių Jungtinių Tautų Jū-
rinės teisės konvenciją.

Vilnius praėjusią savaitę kreipėsi
į Europos Komisiją, prašydama atsto-
vauti Lietuvai Barenco jūroje Rusijos
sulaikyto žvejybos laivo „Jūros vil-
kas” byloje.

Rusija tvirtina, kad Barenco jūroje
žvejojęs lietuvių laivas neteisėtai gau-
dė krabus Rusijos ekonominėje zono-
je.

Stabdomi Katalonijos išsilaisvinimo siekiai

Taize susitikimas Rygoje. Facebook nuotr. 
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EK padidino finansinę paramą žemės ūkio gamintojams

„Chevron” nesidomi skalūnų dujų gavyba Lietuvoje Grūdų kainas diktuoja arabai

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ateinančią savaitę pla nuo ja vėl
leisti į Turkiją gabenti gyvus galvijus – prieš keletą metų su šia valsty-
be prekiauta gana aktyviai, vė liau, bijant ligų, eksportas sustabdytas.

Ūkininkai šią žinią sutinka džiaugsmingai, perdirbėjai su nerimu.
„Leisime vežti gyvus veršius į Tur kiją. Galbūt tai palengvins kar vių par-

davimą. Leidimą atnaujinti eksportą galime išduoti, nes Europos Sąjungoje pa-
gerėjo padėtis dėl snukio ir nagų ligos”, – sakė Valstybinės mais to ir veterina-
rijos tarnybos di rektorius Jonas Milius.

„Mums, kaip perdirbėjams, tai bloga žinia. Tiesiog neteksime darbo, nes
į Turkiją bus vežami gyvi galvijai. Prieš kelerius metus, kai leido prekiauti, jie
iš pradžių pirko skerdenas, vėliau tik gyvus bulius ir mes tapome nereikalin-
gi”, – sakė sker dyk los „Agaras” vadovas Petras Vai noras, besitikintis, kad gal-
būt Tur kijoje pavyks rasti fasuotų skerdenų pirkėjų.

BNS

Valiutų santykis (2014 metų spalio 1 d.)   
1 USD (JAV doleris) – 2,72 LTL 
1 EUR (euras) – 3,45 LTL
1 AUD (Australijos doleris) – 2,38 LTL
1 CAD (Kanados doleris) – 2,44 LTL 
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų – 4,43 LTL 
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,14 LTL

Prancūzijos Bretagne regiono dar žovių augintojai, protestuodami prieš blo-
gėjančias gyvenimo sąlygas ir biurokratijos naštą, padegė mokes čių ins-
pekcijos ir ūkininkų paramos agentūros pastatus, kuriuos liepsna visiškai

sunaikino. Šalies premjeras pareiškė, jog smurtas negali būti pa teisinamas ir
pagrasino nubausti kal tininkus.

Smurto protrūkis įvyko praėju sią savaitę Morlaix mieste, šalies Vakaruo-
se. Į protesto akciją susirin ko ūkininkai, važiuoti traktoriais su priekabomis,
krautomis daugiausia bulvių ir artišokų. Keletą dešimčių tonų perteklinio der-
liaus ūkininkai išpylė miesto gatvėse, buvo sutrikdytas eismas.

Vėliau protestuotojai patraukė prie ūkininkų paramos agentūros pastato,
nusiaubė jį ir padegė (pasta tas buvo pastatytas vos prieš dvejus metus).

Dar po valandos protestuotojai padegė mokesčių inspekcijos pastatą.
Liepsnos jį visiškai sunaikino. Į gaisravietę skubėjusiems ugniagesiams kelią
pastojo žemdirbių technika, pro kurią jie nepajėgė prasibrauti. Riau šių vieto-
je policija nepasirodė.

Po to protestuotojai patraukė iki artimiausio greitkelio ir išvertė to nas dar-
žovių ant važiuojamosios ke lio dalies. Susisiekimas su pagrindi niu regiono mies-
tu Brestu buvo su trikdytas.

Daržovių augintojų atstovų teigi mu, jie protestavo prieš išaugusius mo-
kesčius, sudėtingas finansinių ata skaitų biurokratines procedūras, žemas su-
pirkimo kainas, kurios iš dalies nukrito dėl Rusijos sankcijų.

Prancūzijos ministras pirminin kas Manuel Valls pasmerkė protestuotojus,
kurie neleido ugniagesiams gesinti gaisro. 

Miesto merė Agnès Le Brun pa reiškė, kad būdama miesto vadovė tu rėtų pa-
smerkti protestuotojų veiks mus, tačiau kartu ji pabrėžė, kad jis supranta ūki-
ninkų nusivylimą, nes kiekvieną dieną jie pradeda su mintimi, jog vėl teks dirb-
ti nuostolingai.

Mūsų ūkis.lt Europos Komisija (EK) nuspren dė padidinti iki 165 mln. eurų finansi nę
paramą Europos Sąjungos (ES) greitai gendančių daržovių ir vaisių ga-
mintojams, kurie tiekė didžiąją savo produkcijos dalį į Rusiją. Sprendimas

dėl finansavimo pa didinimo įsigalios po to, kai naujoji finansavimo schema bus
publikuota oficialiajame EK žurnale.

Anksčiau skelbta, kad kompensacijų, skirtų Europos žemės ūkio produk-
cijos gamintojams, nukentėjusiems nuo atsakomųjų Rusijos priemonių į ES
sankcijas, suma siekia 125 mln. eurų. 

Mūsų ūkis.lt

JAV energetikos kompanija „Chev ron” nebesidomi galimybe žval gyti ska-
lūnų dujas Lietuvoje. Bendrovės atstovai sako, kad Lietuva nebegali kon-
kuruoti pasaulyje. „‘Chevron’ uždarė savo biurą Lie tuvoje ir  panaikino savo

50 proc. nuo savybės dalį ‘LL investicijose’”, – rašoma „Chevron” atstovybės Len-
ki joje komentare.

Tuo metu licenciją Rietavo plote turinčios naftos žvalgybos ir gavybos ben-
drovės „LL investicijos” atstovė spaudai Kristina Paukštytė-Braz dauskienė tei-
gė, kad dėl skalūnų žval gybos sprendimus priims, kai bus paskelbtos konkur-
so sąlygos.

Premjeras Algirdas Butkevičius kitą savaitę ketina vykti į JAV, kur su sitiks
su žvalgybos ir gavybos darbus atliekančia asociacija. Pasak jo, tarp asociaci-
jos atstovų galbūt bus ir „Chevron” atstovų.

Pasak aplinkos ministro Kęstu čio Trečioko, naujas konkursas gali būti pa-
skelbtas kitų metų pavasarį, kai Seimas priims Angliavandenilių mokesčio įsta-
tymo pataisas, kurios numa to pirmus trejus metus jų gavybą apmokestinti 1 proc.
tarifu.

Lietuvos valdžiai pa-
keitus mo kes čių, teisinę ir
reguliavimo ap inką, pernai
spalį „Chevron” pasitraukė
iš skalūnų dujų gavybos kon-
kurso. Šie met birželį „Chev-
ron” uždarė savo at stovybę
Lietuvoje, o liepos mėnesį
 pardavė 50 proc. „LL inves-
ticijų” akcijų.

Skelbiant pirmąjį ska-
lūnų žvalgybos ir gavybos
konkursą spėta, kad Lietu-
voje gali būti 100–200 mlrd.
ku bų skalūnų dujų. Tačiau
pernai liepą tuo metinis Geo-
logijos tarnybos vado vas
Juozas Mockevičius pareiš-
kė, kad Lietuvoje šių dujų
nėra.                                  BNS

Lietuviški veršeliai vėl keliaus į Turkiją

Prancūzų ūkininkai sukėlė riaušes

Pastaraisiais metais Lietuvoje ūkininkams siūloma grūdų supirkimo
kaina priklauso nuo didžiųjų pa saulio pirkėjų – Irano, Saudo Ara bijos,
Egipto. „Nuo galutinės pardavimo kainos, kurią gauname biržoje ar per

pir kimo konkursą, reikia atmesti laivo nuomą, draudimą, grūdų vežimą bei sau-
gojimą uoste ir mūsų maržą”, – sako bendrovės „Agrokoncerno grūdai” gene-
ralinis direktorius Karolis Šimas.

Anot jo, Lietuviški grūdai yra aukštesnės kokybės, todėl vien už kokybę par-
davėjai gauna premiją iki 25 eurų už toną, palyginus kainą su siūloma biržoje.

Pavyzdžiui, biržoje tona II klasės kviečių kainuoja 152 eurų, tačiau Klaipėdoje
su premija pirkėjai už juos jau pasiūlys 170 eurų. Lietuvos ūkininkas, atvežęs
iki artimiausio elevatoriaus, gaus 140 eurų už toną.

BNS

Piketas Vilniuje prieš „Chevron”.
Juliaus Kalinsko/15min.lt nuotr.

Premjeras maisto produktams bandys atverti JAV rinką

Kitą savaitę vizito į JAV išvyksiantis ministras pirmininkas Algir das But-
kevičius teigia, kad vienas pag rindinių jo kelionės tikslų – naujų rin-
kų lietuviškai maisto produkcijai paieška.

„Kalbėsimės apie galimybę eks por tuoti maisto produktus į JAV. Tai bus vie-
nas svarbiausių diskusinių klausimų”, – sakė premjeras.

Ypatingą dėmesį A. Butkevičius ža da skirti ir suskystintų gamtinių dujų
prekybos ir gabenimo į Lietuvą klausimui, mat tikisi, kad, kitąmet už baigus
JAV suskystintų gamtinių dujų terminalų statybas, bus leista šias dujas eks-
portuoti.

Vyriausybės vadovas susitiks su JAV viceprezidentu Joe Biden, už ko merciją,
žemės ūkį, energetiką ir pre kybą atsakingais pareigūnais, taip pat verslo aso-
ciacijomis. Premjero darbotvarkėje įrašytas ir apsilankymas JAV mokslo ir ino-
vacijų centre bei susitikimas su Amerikos lietuvių bendruomene.                                                                                                                           

ELTA

Tarptautinio transporto forumo Kelių transporto darbo grupės posė dyje
rugsėjo 26-ąją Rusija informavo, kad Europos transporto ministrų kon-
 ferencijos (ETMK) leidimų, kurie naudojami vežimams į trečiąsias ša lis

ar tarp jų, galiojimas Rusijos teritorijoje apribojamas iki 16 bazinių vie netų. Tai
reiškia, kad 2015 m. iš Lietuvai skiriamų 169 bazinių leidimų Rusijoje galios tik
šešiolika.

„Europos transporto ministrų konferencijos, kurios nare Lietuva tapo 1992
metais, sukurta leidimų sistema leido vežėjams dalyvauti 43 Euro pos šalių trans-
porto paslaugų rinkoje. Tai buvo svarbus žingsnis laipsniško krovinių vežimo
automobiliais liberalizavimo link, – sako susisiekimo viceministras Vladisla vas
Kondratovičius. – Deja, tai jau antras kartas, kai Rusija apriboja šių leidimų ga-
liojimą savo teritorijoje, taip ir toliau mažindama vežėjų galimybes dalyvauti
tarptautinėje transporto paslaugų rinkoje.”

Dar 2009 m. Rusija pareiškė ketinanti sumažinti bazinių leidimų skai čių, o
šiuos apribojimus įvedė nuo 2011-ųjų. Tada Rusijoje galiojančių ETMK leidimų
skaičius buvo su mažintas iki 67 bazinių vienetų.

1953 m. įkurta ETMK nuo pat pradžių siekė palengvinti tarptauti nius vežimus
vidaus sausumos ke liais ir integruoti su vežimais susijusias rinkas. ETMK lei-
dimų sistema buvo sukurta 1974 m. sausio 1 d.

Visoms ETMK šalims narėms iš viso skirta 6090 bazinių leidimų. Pas tarųjų
kvota nustatoma pagal ETMK šalių narių gyventojų skaičių, plotą, bendrą na-
cionalinį produktą, krovi nių vežimo kelių transportu apimtis. Galutinis gaunamų
leidimų skaičius priklauso nuo to, kokioms transporto priemonėms jie išduo-
dami: kuo tran sportas ekologiškesnis, tuo ETMK leidimų skaičius didesnis.

Lietuvai tapus šios organizacijos nare, buvo nustatyta bazinė 128 ETMK lei-
dimų kvota. Dėl gero ETMK leidimų naudojimo 2014 m. Lietuvai skiriamų ETMK
leidimų skaičius išaugo iki 164 bazinių leidimų.

Vyriausybės info

Rusija toliau varžo vežėjų galimybes



10 2014 SPALIO 2,  KETVIRTADIENIS DRAUGAS

NIJOLĖ BALČIŪNIENĖ

Šių metų „Lithuanian Heritage” stovykla vyko, kaip
ir kiekvieną vasarą, Dainavoje liepos 27 d. – rugp-
jūčio 1 d. Jau keleri metai yra nuomojama palapinė,
kuri yra statoma prie valgyklos sienos. Ten valgo šta-
bas, nes valgykloje prie stalų visi nesutelpa. Šią va-
sarą stovyklavo 69 berniukai, 91 mergaitė ir 4 „He-
ritage” klubo pipirai, kurių mamos yra mokytojos. Iš
viso – 165 stovyklautojai, neskaičiuojant štabo ir
virtuvės darbuotojų. Stovyklos administratorė – bi-
rutietė Rima Polikaitytė; stovyklos kapelionas – bro-
lis Lukas Laniauskas, SJ; stovyklos komendantas –
Richard Tarbunas; sveikatą prižiūrėjo slaugės Cat-
herine Juška ir Cahterine Wilkosz. Vyriausioji šei-
mininkė – Zita Kušeliauskienė; padėjėja – Bronė Ab-
romauskienė; ūkvedžiai – John Sorgatz ir Michael
Prochaska. Vyriausioji mergaičių vadovė – Sarah
Thomas, vyriausiasis berniukų vadovas – Mykolas
Rušėnas.

Stovykloje vyko pamokos, žaidimai ir užsi-
ėmimai. Šios vasaros stovyklos tema – ,,Lie-
tuva – dainų ša lis”. Violeta Abad ir Victoria

Apanavičienė būreliams pristatė lietuviškas dai-
nas, kurios buvo ne tik išmoktos, bet ir suvaidintos.
Marius Polikaitis ir Milda Devoe po ąžuolu susė-
dusius stovyklautojus mokė dainuoti lietuviškai.
Kadangi buvo skelbiamas dainų konkursas, būre-
liai, žygiuodami iš vienos pamokos į kitą, išmoktas
dainas garsiai dainuodavo. Buvo nuostabu sėdėti
ant suoliuko prie Baltųjų rūmų ir girdėti lietuviš-
kai dainuojančią Dainavą. 

Linas Vyšnionis stovyklautojus supažindin-
davo su įvykiais Ukrainoje, Rusijos prezidento Pu-
tino vaidmeniu juose ir santykiuose su Lietuva.
Lietuvių kalbos mokė Rima Hansen ir Rima Lus-
senhop. Tautinių šokių mokė ir būrelius pasirody-
mui per paskutinįjį stovyklos linksmavakarį ruošė
Dalia Bilaišytė-DeMuth ir Mary Ann Tatarunas.
Buvo mėgiamos rankdarbių pamokos, kurias vedė
Lina Nicklin, Giedra Bowser ir Monica Campbell.
Vakarinių programų vadovės buvo Karolina Amb-
razaitė ir Ilana Litvak. Linksmavakario vadovės –
Austina DeBonte ir Imsrė Brūzgienė. Stovyklos fo-
tografai – Lukas Paukštys ir Lidija Mitriūtė-Fre-
meau, kurių nuotraukos puošė stovyklos laikraš-
tėlį. Laikraštėlio redaktoriai – Kristine Tarbunas,
Tracie Barzdukas, Nijolė Balčiūnienė, Kirill Lebe-
dev ir Rimantas Podlinevas. Matydavome būrelį
stovyklautojų, vaikščiojančių po pievas ir krūmus
su tinkleliais, ir žinodavome, kad tai gamtos būre-
lio nariai, ieškantys vabalėlių ir kitokių gyvių, ku-
rių nuotraukas gamtininkai skelbdavo stovyklos
laikraštėlyje. Gamtos būreliui vadovavo Tadas Bi-
rutis, Antanas A. J. Gražulis, Peter Juška ir Yegor
Krutikov. 

Trečiadieniais pagal tradiciją vyksta sporto
šventė, kuri tęsiasi visą dieną. Šventė prasidėjo ug-
nies uždegimo ceremonija – Mykolas Rušėnas, vy-
riausiasis berniukų vadovas, apsisiautęs balta
marška ir lydimas mažiausių stovyklautojų, atbėgo
iš garažo nešinas fakelu. Komandos buvo mišrios –
nuo vyriausio iki mažiausio. Įdomu buvo stebėti,
kaip vyresnieji globoja jaunesniuosius savo ko-
mandos narius. Kiekviena komanda pasirinko
marškinėlių spalvą, šūkį ir kapitoną. Maudymosi
laiku vyko virvės traukimo ir plaukimo rungtys.
Sporto varžyboms vadovavo Ron Padalino, Kristin
Tauras, Fallon Vasiliauskas, Andrew DeVita ir
Ryan Folliard. Pasibaigus sporto šventei stovyk-
lautojai stebėjo saliutus.

Šių metų naujiena buvo „dainų pyragai” ir
„baimės faktorius”. „Dainų pyragų” būrelis iškeptą
pyragą papuošė dainos tema. Šiam užsiėmimui va-
dovavo Stephanie Brown ir Anna Ošlapas. „Baimės
faktoriaus” patiekalus paruošė Rasa Raišys ir
Kristė Vedegytė-Dhigg. Būrelis, atvykęs į šį užsi-
ėmimą, rado 17 skirtingų valgių, išdėliotų 17 mažų
indėlių. Jaunimas nedrąsiai ragavo kai kuriems
labai neįprastą maistą, o kai kurie paskui prisi-
minė, jog močiutė kadaise vieną ar kitą valgį ga-
mino. Valgių buvo ilgas sąrašas – šližikai, juoda
duona, agurkai su medum, šaltibarščiai, mišrainė,
skilandis, šaltiena, kugelis, rūgštus pienas, rau-

ginti kopūstai, koldūnai su grybais, silkė, rūkyta la-
šiša, česnakinė duona, šakotis, saldainiai „Kar-
vutė”, žagarėliai. Pirmą vietą laimėjo kugelis, antrą
– šakotis, trečią – rūkyta lašiša. 

Vaikų darželiui, pipiriukams, kurių mamytės
buvo užimtos pamokose, vadovavo Mark Makogan
ir Alina Soltis. Marius Gražulis ir Ramūnas Bal-
čiūnas buvo naktiniai sargai ir saugojo miegan-
čius stovyklautojus, o dienos metu su broliu Luku,
SJ, ir Dana Rugieniūte atliko didelį projektą – su-
tvarkė ir atnaujino lauko šventovę. Darbo įrankius
užsidėję ant pečių jie eidavo ar stovyklos mašinėle
važiuodavo į darbą ir išvalė mišką nuo sausų šakų,
sustiprino suoliukus, iškirto nereikalingus krū-
mokšnius ir suerzino po suoliukais gyvenančias
širšes, kurios įgėlė net 7 vaikams. Iškirtus krū-
mokšnius atsivėrė vaizdas į kryžiaus kalną ir lau-
kinių gėlių puošiamą panoramą. Buvo išpiltas ta-
kas aplink šventovę, už altoriaus pusračiu išmū-
ryta sienelė iš akmenų. Tvarkytojai iš darbo grįž-
davo pavargę, dulkėti ir apdraskyti šakų, bet paten-
kinti savo darbu.

Richard Tarbunas, daug metų pats būdamas
vaikas šioje stovykloje stovyklavęs, užaugęs
sugrįžo kaip vadovas, o dabar – jau ilgametis

komendantas. Būti komendantu yra atsakingos pa-
reigos. Visą savaitę Richardas vaikščiojo su dūda,
šypsena ir gera nuotaika. Kantriai atsakinėjo į visus
klausimus, o pasibaigus stovyklai visiems stovyk-
lautojams dėkojo už pareigingumą. Atsisveikinda-
mas sušuko: „Dainava! pasimatysime kitais me-
tais”.

Paklausiau Richardo Tarbuno, kodėl jis kas va-
sarą atvyksta čia, į stovyklą „Lithuanian Heritage”
Dainavoje, dirbti komendantu. Jis mielai pasakojo,
kokia brangi jam, lietuviui, yra ši stovykla. 

„Esu Richard Tarbunas, iš profesijos – mokyto-
jas. Iš tėvelio pusės esu pirmos kartos lietuvis, gi-
męs Amerikoje, iš mamytės pusės – antros kartos.
Per Antrąjį pasaulinį karą mano tėvelio šeima, pa-
bėgusi iš Lietuvos, gyveno Prancūzijoje ir Vokieti-
joje. Mamytės šeima keliavo per Vokietiją. Atvykę į
Ameriką kaip karo pabėgėliai, apsigyveno Čika-
 goje. Čia aš ir gimiau. Laikau save tikru lietuviu, tik
gailiuosi, kad neišmokau kalbėti lietuviškai. Kai
man buvo septyneri, tėvai mane išsiuntė į ‘Heri-
tage’ stovyklą Dainavoje. Mano mamytė, jos sesutės
ir brolis taip pat stovyklavo Dainavoje. Mano sene-
lio P. Vasiukevičiaus pavardė Baltuosiuose rūmuose

yra įrašyta į aukotojų Dainavai sąrašą. ‘Heritage’
stovykloje stovyklavau iki 1999 metų. Tais metais
susižeidžiau kelį. Keliui sugijus, 2001 metais, grįžau
į stovyklą jau kaip vadovas. Devynias vasaras bu-
vau įvairių programų vadovas. 2011 metais tapau
komendantu. Tas pareigas perėmiau iš Mariaus Po-
likaičio ir Mariaus Gražulio. Jau ketveri metai kaip
komendantas stengiuosi jaunesniosios kartos sto-
vyklautojams perduoti tas vertybes ir džiaugsmą,
kurį buvę vadovai ‘Heritage’ stovykloje perdavė
man. Vasaros, praleistos ‘Heritage’ stovykloje, pa-
lieka neužmirštamų įspūdžių, o užsimezgusios
draugystės išlieka visam gyvenimui. Mano ilgame-
čiai draugai yra tie, su kuriais susidraugavau va-
saros stovykloje. Mano žmona Kristine šią vasarą
kartu su manimi buvo mokytoja. Mano septynmetis
sūnėnas Cody šiemet pirmą kartą stovyklavo ‘Heri-
tage’ stovykloje. Norėčiau, kad ir mūsų būsimi vai-
kai stovyklautų ‘Heritage’ stovykloje ir įgytų tokios
pat nuostabios patirties ir išsineštų tokių brangių
prisiminimų kaip mes. ‘Heritage’ stovykla Daina-
voje suteikė galimybę geriau pažinti save, pratur-
tino mano gyvenimą ir įtvirtino supratimą, kad esu
lietuvis.” 

Jaučiu pareigą padėkoti tiems mokytojams ir
vadovams, kurių vadovavimas „Heritage” stovyk-
loje paliko neužmirštamų prisiminimų. O tiems,
kurie dar nėra stovyklavę „Heritage” stovykloje,
tvirtai sakau, kad tai yra vieta, kokios kitos nerasite
visame nuostabiame pasaulyje.

Dainuojanti „Lithuanian Heritage” stovykla Dainavoje
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RENATA ŽIŪKAITĖ

Šią savaitę Bažnyčia mini net dvi angelų iškilmes: 3
arkangelus Mykolą, Gabrielių ir Rapolą  bei angelus
sargus. 

Nors angelai yra Dievo skirti mums padėti
sunkiose situacijose, kasdienėse kovose, mes retai
kada kreipiamės į juos pagalbos. 

Angelas graikų k. reiškia pasiuntinys. Jis yra
atgamtinė dvasinė būtybė. Angelai pagal savo paskirtį
ir rangus yra skirstomi į 9 chorus. Arčiausiai Dievo sos-
to yra serafimai, cherubinai bei tronai. Jie supa Die-
vo sostą ir šlovina Dievą.  

Aukščiausio rango angelų serafimų šviesa yra
tokia ryški, kad gali tuoj pat sudeginti mirtin-
guosius. Šie meilės, šviesos ir ugnies angelai

skraido apie Dievo sostą giedodami Trisagioną –
garbinimo himną „Šventas, šventas, šventas”. Jie su-
geria ir atspindi Dieviškąją Viešpaties šviesą kitam
chorui. Cherubinai yra antrieji, nuostabia šviesa
nusileidžia tik serafimams ir atspindi Dievo žinojimą
bei išmintį.

Antroji triada – viešpatystės, galybės  ir valdžios.
Šie angelai dar žinomi kaip viešpatau-
jantys. Dorybių choras atsako už visų
žvaigždžių ir planetų judėjimą visatoje.

Trečiasis choras  – kunigaikštystės,
arkangelai, angelai. Tai žemiausias angelų
rangas ir jie yra arčiausiai žmonių. Arkan-
gelai yra Dievo ženklo angelai su ypatin-
ga paskirtimi bei misija. Angelas sargas
lydi kiekvieną žmogų nuo gimimo ir jo tik-
slas padėti sielai kuo tiesesniu keliu patek-
ti į Dangų. 

Iš septynių arkangelų hierarchijos
mes ypatingai minime tris: Mykolą,
Gabrielių ir Rafaelį. Šių arkangelų var-
dai atspindi ir jų misiją. Michael hebr. k.
reiškia kuris yra kaip Dievas. Gabriel
hebr. k. reiškia Dievas yra mano jėga.
Rafael hebr. k. reiškia Dievas gydo. Visi šie
angelai yra minimi Šv. Rašte.

Arkangelas Michaelis yra Dievo vi-
sagalybės angelas. Apreiškimo knygoje
skaitome, kad būtent jis nugalėjo šėtoną.
Tikima, kad Mykolas yra tikinčiųjų gy-
nėjas ir pagalbininkas krikščioniškoje
kovoje. Ikonografijoje vaizduojamas su skydu ir
kardu arba laikantis žemės rutulį ir ietį, nes jis
užkariauja pasaulį Kristui. Krikščionys šaukiasi jo
užtarimo, kovojant su piktuoju, besikėsinančiu į žmo-
gaus išganymą. Arkangelas Mykolas yra nugalėtojas,
tad jis moko laimėti bei padeda kovoti iki pergalės.

Arkangelas Gabrielius buvo nusiųstas pas
Mergelę Mariją pranešti apie Dievo pažado išsipil -
dymą, Jo Sūnaus įsikūnijimą. Gabrielius yra Eucha -
ristijos globėjas, kovoja su godumo ir gobšumo de-
monu, padeda vidinių išbandymų metu. 

Ikonografijoje yra vaizduojamas su lelija rankose
dėvintis raudoną tuniką. Raudona spalva ikono-
grafijoje – tai gyvybės, karaliavimo ir dieviškumo
spalva. 

Arkangelas Rafaelis paminėtas Senojo Testa-
mento Tobijo knygoje kaip žmones saugantis ir
jiems artimas palydovas. Jis yra užtarimo arkange-
las.

Rafaelis yra gydytojų, keleivių, jaunimo, šeimų
bei kunigų globėjas. Meilės, paguodos angelas,
padėjėjas varge. Sutvirtinimo sakramento globė-
jas, nes yra Šv. Dvasios tarnas. Ikonose jį pamatysime
rankose laikantį gydančių aliejų skrynutę ir teptuką.
Dėvi žalią tuniką. Žalia spalva ikonografijoje – atsi-
naujinimo, atnaujinto gyvenimo spalva. Iš Tobijo kny-
gos sužinome, kad jis atnaujino Tobijo gyvenimą,
grąžindamas jam regėjimą ir išlaisvindamas jo sū-

PO DIEVO SPARNU

Kas yra angelai? 
naus sužadėtinę iš nela -
bojo valdžios. Rafa elis
kovoja su paleistuvystės
demonu.

Angelai minimi ko -
ne visose Naujo Testa-
mento knygose. NT au-
toriai pasinaudoja ST
knygų žiniomis bei
įvaizdžiais ir taip pat
tuolaikine žydų tradicija.
Laiške žydams duoda -
mas gana tikslus angelų
apibūdinimas: tai ,,tar-
naujančios dvasios, iš -
siųs tos tarnauti tiems,
kurie paveldės išganymą” (Žyd 1,14). Senojo Testa-
mento angelai – tai galingos ir baimę keliančios bū-
tybės, o Naujajame Testamente jie pasirodo kiek švel-
nesni bei draugiškesni. Tačiau kaip Dievo ir neregi-
mojo pasaulio atstovai, jie vis viena žmonėse suke-
lia nuostabą ir baimę, ir todėl prisistato sakydami:
,,Nebijokite!”  Jėzaus kalba apie angelus kaip apie
tikras, veiklias ir jam gerai pažįstamas būtybes. An-
gelai paskirti žmones saugoti ir tuo pačiu metu jie
regi Dievo Tėvo veidą (Mt 18, 10). Drauge su Dievu

jie džiaugiasi nusidėjėlių atsivertimu (Lk 15,10). Nors
jie nežino paskutiniojo Teismo dienos, tačiau jie da-
lyvaus to Teismo sprendimų įvykdyme (Mt 24, 36; Mt
13, 39 ir 49). Nuo Jėzaus kančios meto angelai jam tar-
nauja ir jis gali šauktis jų pagalbos (Mt 26, 33). An-
gelai lydės Jėzų Antrojo jo Atėjimo metu.

Be gerųjų angelų pasaulyje veikia ir demonas,
kuris kažkada taip pat buvo angelas. Liucife -
ris (šviesos nešėjas arba šviesiausioji žvaigždė)
buvo atsakingas  už  šviesos  skleidimą,  buvo gra-
žiausias angelas iš visų.  Tačiau Dievui atskleidus
jam savo planą sukurti žmogų, kuriam turės paklusti
net angelai, Liuciferis sukilo. Jis atsisakė tarnauti
Dievui ir tapo demonu. Su juo nupuolė ir dalis an-
gelų. 

Demonai nekenčia žmogaus, nes mano, kad
Dievas suklydo tverdamas žmogų ir neapsiribo-
damas vien angelų kūrimu. Visa demono veikla yra
bandymas įrodyti Dievui, kad žmogaus sutvėrimas
yra klaida. Jis visais būdais stengiasi atitraukti
žmogų nuo Dievo valios vykdymo, įnešti į žmogaus
širdį nerimo dvasią, išniekinti žmoguje Dievo paveik-
slą ir panašumą. 

Angelai sargai yra arčiausiai mūsų. Jų paskir-
tis yra mus apsaugoti nuo nuodėmės arba išlaisvinti
nuo jos mums nusidėjus. Jie taip pat saugo mus nuo
įvairių pavojų, gina nuo demonų, gundymo valandą
sustiprina kovoje, meldžiasi už mus, pagelbi mirties
valandą. Angelai sargai gali mums pagelbėti tada,
kai jų prašome. Jie gali mums suteikti taip reikalingą

patarimą, padėti atrasti ryšį su sunkiai sukalbamu
žmogumi. 

Šv. Teresėlė, šv. T. Pijus ir daugelis kitų šventųjų
negalėdami pasiekti kažkokio žmogaus, išsiųsdavo
pas jį savo angelą sargą. Kiek daug pavyzdžių, kurie
liudija kaip angelai sargai realiai įsikiša į žmonių
gyvenimus, padėdami jiems ne tik išvengti pavojų,
bet ir įvairiose sunkiose situacijose. Nebijokime daž-
nai melstis, kreiptis į savo angelą sargą, neužmirš-
tant jam padėkoti už viską, ką dėl mūsų padarė.

Ką katalikų Bažnyčia moko apie angelus?

Katalikų Bažnyčia, remdamasi Šventuoju Raš-
tu, moko, kad angelai yra. Tai paskelbė Laterano IV
susirinkimas bei Vatikano I susirinkimas. Nors
galime nustebti, jog angelai nepaminėti Nikėjos
susirinkimo suformuluotame tikėjimo išpažinime,
tačiau jie priklauso tai ,,neregimąjai visatai”, kurią
sukūrė Dievas. Lietuvoje naujai išleistame Katalikų
Bažnyčios katekizme (Kaunas, 1996), apie angelus
rašoma taip: ,,Dvasinių, nekūninių būtybių, kurias
Šventasis Raštas vadina angelais, egzistavimas yra
tikėjimo tiesa. Tai aiškiai tvirtina tiek Raštai, tiek
ir visa Tradicija” (p. 77). Toliau trumpai apibūdi-
nama, angelų prigimtis: jie yra ,,grynai dvasiniai
kūriniai, jie turi protą ir valią, yra asmenys ir ne-
mirtingi. Tobulumu jie pranoksta visus regimus
kūrinius. Tai rodo jų garbės spindesys” (p. 78). Su-
traukiamas daugelio amžių mokslas apie angelus
teigimu, kad jie ,,veikia nuo pat pasaulio sukūrimo
ir visoje išganymo istorijoje; iš tolo ir iš arti jie skel-
bia išganymą ir tarnauja dieviškajam planui” (p. 78).
Toliau rašoma jog ,,... visą Bažnyčios gyvenimą
lydi paslaptinga ir galinga angelų globa” (p. 79). Ir
mūsų asmeniniame gyvenime angelai turi savo
vaidmenį: ,,Nuo kūdikystės iki mirties jie žmones
saugo ir juos užtaria. Šalia kiekvieno tikinčiojo būna
angelas globėjas ir ganytojas, vedantis jį per gyve-
nimą” (ten pat).



12 2014 SPALIO 2,  KETVIRTADIENIS DRAUGAS

nos į Kiniją nu kreipė daugelio ambi-
cingų Lietuvos verslo žmonių akis. Ar-
tėjant Kinijos vaizdams ir ten pagami-
namiems daiktams, galbūt, išnirs iš
pamirštamų tolių ir tokios vietos kaip
Vladivostokas ir Amūro kraštas, kur
kinų kapitalas ir gausėjanti kinų minia
gali padėti prisiminti išnykusias lietu-
vių pėdas Harbine ir Šanchajuje.

(...) Lietuvių diasporos Rytuose visų
pirma aprėpia buvusias Sovietų Są-
jungos respublikas, pradėjusias žengti
į daugiau ar mažiau nepriklausomus po-
litinius tolius. Nepasakysime, kad po
1990-ųjų lietuviai iš naujo atrado Mol-
daviją, Ukrai ną, Kazachstaną, Gruziją
ar kitas valstybes. Čia jie buvo iš seno
įsigyvenę, neretai turintys ilgą istoriją
nuo pat carinės Rusijos imperijos laikų,
o savo ryšiais su pro tėvių gimtine pri-
artinę skirtingus peizažus ir kultūras
prie Lietuvos ir lietuvių vaizduotės.
Tačiau daugelyje vietų tik po 1990-ųjų at-
sirado organizuotos lietuvių veiklos ži-
diniai.

(...) Labai spalvingą kelią nuėjo Gru-
zijos lietuviai. Jie vieninteliai iš Kau-
kazo ir Užkaukazės kraštų sugebėjo su-
kurti savo organizacinį branduolį ir
užmegzti sti prius ryšius su Lietuva ir
pasaulio lietuvių bendruomene, taip
įsipindami į globa lų diasporos tinklą. 

(...) Lemtingą postūmį turėjo 1996 m.
įvykiai, susiję su prezidento Algirdo
Brazausko oficialiu vizitu Tbilisyje.
Tuo metu įsisteigė Gruzijos lietuvių
bendruomenė, kurios veikla pamažu įsi-
bėgėjo ir atliepė šiltėjančius Gruzijos ir
Lietuvos santykius. Užkaukazės šalies
politiniam kursui pasisukus link NATO
ir Europos Sąjungos, padidėjo Rusijos
priešiškumas, atvedęs iki karinės in-
tervenci jos. Aktyvių prezidento Valdo
Adamkaus veiksmų tarptautiniuose
Gruzijos pa laikymo baruose dėka Lie-
tuvos vardas ir lietuvių vaizdiniai tapo
ryškūs gruzinų emociniame peizaže.

Panašumų būta Ukrainos lietuvių
gyvenime. (...) Lietuviai buvo aktyvūs
Ukrainos politiniame judėjime, palaikė
demokratinį Ruch sparną, buvo patiki-
ma jungtis, stiprinusi Ukrainos ir Lie-
tuvos išsilaisvi nimo siekius. Lietuviai
spietėsi į bendrų veiksmų draugijas ne
tik sostinėje, bet ir kitose Ukrainos vie-
tose. (...) Galiausiai visos šios organi-
zacinės iniciatyvos buvo suvie nytos
Ukrainos lietuvių bendruomenėje. Jos
aktyvistų surinktais duomenimis per
1990–2002 metus Ukrainoje susikūrė 10
lietuvių draugijų, kurių veikloje pasi-
reiškė apie 650 narių. 

(sutrumpinta)
Bus daugiau

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija
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2. Lietuviai rytuose: naujųjų 
bendruomenių atsiradimas

(...) Neabejotina, kad reikšmin-
giausią lietuvių pasaulio Rytuose vie-
tą užima Rusi jos lietuviai. Savo skai-
čiais ir organizacine struktūra jie at-
rodo pranašesni už ne didukes diaspo-
ras kituose buvusios sovietų imperijos
kraštuose. Keliolikai metų praslinkus po
Kovo 11-osios, Rusijos federacijoje veikė 16
lietuviškų bendruomenių: Altajaus, Bu-
riatijos, Irkutsko, Jakutijos, Karaliau-
čiaus, Krasnojarsko, Magadano, Mask-
vos, Murmansko, Novosibirsko, Oms-
ko, Samaros, Sankt Peterburgo, Smo-
lensko, Tomsko, Vladivostoko. 1993 me-
tais dauguma jų susivienijo į Rusijos
lietuvių bendrijų sąjungą, o sąjungos
suvažiavimai tapo svarbiausiu Rusijos
lietuvių organi zuotos veiklos skatini-
mo, susižinojimo ir solidarumo didi-
nimo priemone.

Didžiulėje Rusijos Federacijos erd-
vėje išsibarstę, tūkstančių kilometrų
skiria mi lietuviai turi skirtingas gali-
mybes veikti. Jei dauguma Sibiro lie-
tuvių bendrijų yra sovietų prievartos
padarinys, tai Maskvos ir Sankt Pe-
terburgo bendruome nės turi skirtingą
ir labiau pozityvią postkolonijinę at-
mintį.

(...) Be to, čia veikia Lietuvos Res-
publikos ambasada, konsulatai, kul-
tūros diplomatinės atstovybės, o ir Lie-
tuvos lietuvių verslo interesai atvilio-
ja dešimtis naujų lietuvių ilgesniam ar
trumpesniam laikui apsigyventi.

(...) Net po visų skaudžių patirčių,
trau muojančių sunkumų ir tam tikro
susitelkimo ties lietuvių kančių me-
morialo už duotimis Sibiro lietuviai
jau 1990–1992 m. sukruto telktis ir rū-
pintis savo kultū riniais poreikiais. Ne-
vienodi lietuvių skaičiai, nevienodas ir
socialinis diasporos kapitalas. Alta-
jaus krašte suskaičiuota 800 lietuvių,
kurių dauguma yra Barnau lo ir Bijsko
miestuose. Jie susitelkė į vienintelę, ta-
čiau aktyvią Lietuvių kultūros drau-
giją. Laikmečio sąlygų diktuojamas
trapumas ir prieštaringumas yra aki-
vaizdūs dalykai. Juk draugija skatina
lietuvius, kad šie saugotų savo atmin-
tį ir tapatybę, kad būtų atsparūs naujų
laikų vėjams.

Draugija nemažai prisidėjo prie to,
kad dalis vietinių Altajaus lietuvių
apsi spręstų repatriacijai į protėvių tė-
vynę. Bet juk nuo to diasporinė ben-
druomenė nesustiprėja: ji pati save su-
silpnina, aktyviausiems jos nariams pa-
siryžtant keliau ti į Lietuvą. Nėra vie-
nareikšmiškai atsakomas klausimas, ar
diasporos bendrijos atliekamas repat-
riacijos tilto vaidmuo yra vienintelis
svarbus veiklos baras. Lie tuva turi
džiaugtis sugrįžėliais ir bandyti bent
kiek kompensuoti patirtas skriau das.
Kita vertus, liekančiųjų draugijų gy-
venimas gęsta, slopsta, yra palieka-
mas liūdnai pabaigai, kadangi asimi-
liacija darosi nebeišvengiama. Dias-
poros tvermė mažėja, o naujoms jėgoms
nėra kaip atsirasti. Nematyti dides-
nių intelektualinių pastangų susivok-
ti ir apsispręsti, kaip suderinti dvi vie-
na kitai prieštaraujančias tendenci-
jas: skatinti diasporos tvirtybę, amži-
numą ir rūpintis repatriacija, naujo įsi-
šaknijimo Lietuvoje sąlygomis. Svy-
ravimas ant šio pasirinkimo ribos turi
būti labai kankinantis. Jis ypač turėtų
dominti jaunus lietuvius, kuriuos Al-
tajuje su buria Atgajos stovykla.

Kiek kitaip atrodo Krasnojarsko
lietuvių aplinka. Pirmiausiai jie išsi-
skiria savo skaičiumi: didžiosios trem-
ties bruožai dar nėra išsitrynę ir šiame
atšiauriame ir egzotiškame krašte vis
dar gyvena apie 20 000 lietuvių. Dides-
nė kon centracija dideliame mieste,
kurio infrastruktūra yra palankesnė

organizuotai kultūrinei veiklai, lei-
džia pasiekti labai svarbių rezultatų.
Krasnojarske visi lie tuviai žino ir di-
džiuojasi ansambliu Rūta, kuris tam-
pa vietinės bendruomenės emociniu
centru, atstovauja Krasnojarsko ben-
druomenei pasaulio lietuvių su sibūri-
muose ir šventėse.

Vėlgi skirtingos tradicijos klostosi
Tomske ir Novosibirske. Tomskas dar
nuo porevoliucinių, pilietinio karo ir So-
vietų Sąjungos pradžios metų buvo spe-
cifinė lietuvių pasaulio vieta. Čia net
buvo susikūrusi ir kurį laiką veikė
mokykla, kny gynas, skaitykla. Tad at-
minties klodas, būrelis inteligentų ir ge-
rėjantys ryšiai su protėvių tėvyne darė
įtakos atsinaujinančios bendrijos gy-
venimui. Savo specifiką turi Novosi-
birskas. Pirmiausia, tai stiprios inteli-
gentijos miestas, antra, jis saugoja seną,
dar 1863 m. sukilėlių tremties atminimo

vietą, trečia, vokiečių kilmės katali kų
vyskupo Josifo Verto rūpesčio dėka, lie-
tuviai turi vienintelę vietą visoje Ru-
sijos Federacijoje melstis lietuvių kal-
ba. Po prievartinės sekuliarizacijos re-
liginio jaus mo gaivinimas ir jungtis su
tautiniais lietuvių jausmais yra daug ža-
dantis.

Milžiniško Sibiro erdvė būtų nepa-
kankamai pažymėta lietuviškomis spal-
vo mis, jei pamirštume judraus Vladi-
vostoko Gintaro krantą – 1998 m. susi-
kūrusią lietuvių draugiją ir bene jau-
niausią Sibiro lietuvių bendriją – lie-
tuvių kultūros centrą Švyturys, Ir-
kutske pradėjusią savo veiklą lietuviš-
ką mokyklėlę, į kurią su sirinko apie 30
įvairaus amžiaus žmonių.

Sibiras yra tam tikra prasme ir nuo
šiandienos lietuvių vaizduotės tols-
tanti pa saulio žemė, ir, ko gero, iš nau-
jo dar atrandamas. Vakarų verslo ūka-

Novosibirskas. Aleksandro Nevskio soboras, 1897
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Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

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

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi ViDAUS liGOS 

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mi-
nimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais. 
Tel. 773-940-5264.  

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

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su grįžimu namo. Gali pakeisti savait -
galiais. Kartu gali dirbti ir vyras.
Tel. 708-691-6996  

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo lietuvių ar rusų šei mo-
se. Geros rekomendacijos. 
Tel. 630-863-1168. 

Vasario 16-osios gimnazijos vadovo 
paieškos prasideda iš naujo

Vokietijoje įsikūrusi lietuviška
Vasario 16-osios gimnazija pa-
skelbė naują konkursą į di-

rektoriaus postą. Naujas konkursas pa-
skelbtas šią savaitę, pretendentų do-
kumentų laukiama iki lapkričio 10-
osios.

Konkursą direktoriaus pareigoms
užimti gimnazija buvo paskelbusi ir
liepą. Švietimo ir mokslo ministerija
preliminariai buvo sakiusi, kad šio
posto siekė septyni kandidatų, tačiau
gimnazijos kuratorijos valdybos pir-
mininkas Valdas Jelis trečiadienį sakė,
kad dokumentus iš viso pateikė 13
pretendentų. Visgi laimėtojas neiš-
rinktas, nes, pasak V. Jelio, norima ne-
skubėti.

„Mes esame išrankūs, reikia vi-
sokius ir vokiškus, ir lietuviškus rei-
kalavimus, kriterijus išpildyti, tai yra
labai sunku, mes neskubame ir nori-
me dar toliau ieškoti savo naujų kan-
didatų”, – teigė V. Jelis.

Paskelbus pirmą konkursą buvo
planuota, kad naujas direktorius pra-
dės dirbti spalio 1-ąją, dabar tikimasi,
kad naujas vadovas eis pareigas nuo
2015 metų sausio 2 dienos.

„Iš būsimo direktoriaus laukiame
demokratinio mokyklos valdymo bei
abipusiu pasitikėjimu pagrįstų san-
tykių su pedagoginiu personalu, tėvų

komitetu, gimnazijos rėmimo fondu,
kuratorija bei Vokietijos lietuvių ben-
druomene. Taip pat tikimės atvirumo
šiuolaikiniams pedagoginiams meto-
dams bei gebėjimo kūrybingai vado-
vauti dvikalbei mokyklai su bendra-
bučiu”, – skelbia gimnazija.

Direktoriui bus taikomas vienų
mokslo metų bandomasis laikotarpis,
jis privalės puikiai mokėti lietuvių bei
vokiečių kalbas.

Vasario 16-osios gimnazija yra
įsikūrusi Hiutenfeldo mieste Vokieti-
joje. Ji įsteigta 1950 metais, siekiant už-
sienyje gyvenantiems lietuvių kilmės
vaikams sudaryti sąlygas puoselėti
lietuvių kalbą, kultūrą ir tradicijas.
1999 metais gimnazija įgijo valstybės
pripažintos dvikalbės mokyklos sta-
tusą.

Šiuo metu gimnazijoje mokosi 190
lietuvių bei vokiečių moksleivių.

Jaunesniųjų klasių mokiniams
dalis mokomųjų dalykų pasirinktinai
dėstoma lietuvių arba vokiečių kalba,
o vyresniems, šalia vokiškoms gim-
nazijoms įprastų mokomųjų dalykų,
suteikiama galimybė lankyti lietuvių
kalbos, literatūros bei Lietuvos isto-
rijos pamokas.

BNS

Prenumeruokite
sau, savo
vaikams, 

draugams,
vaikaičiams! 

DRAUGAS NEWS

Vardas, pavardė ___________________________________________________________

Adresas _________________________________________________________________

Miestas, Valstija Zip ________________________________________________________

El. paštas ________________________________________________________________

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

TIK

$35
pirmiems
metams

Halina Bagdonienė, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate lie-
tuvišką spausdintą žodį.

Edmundas Kybartas, gyvenantis Santa Monica, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. Nuoširdžiai dėkojame, kad
mus skaitote ir dosniai remiate.

Laima Braune, gyvenanti Oak Brook, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiausius padė-
kos žodžius skiriame Jums.

Marija A. Meškauskas, gyve nanti Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdi padėka už
paramą.

Augusta Šaulys, gyvenanti Vallejo, CA, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 55 dol. Jūsų parama padės skleisti lietu-
višką žodį išeivijoje. Labai ačiū.

Alvira P. Gedaminas, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
suteiktą finansinę paramą.

Jonas ir Daina Juozevičiai, gyvenantys Madison, WI, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 55 dol. Nuoširdus
ačiū, kad remiate lietuvišką  spausdintą žodį.
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MŪSŲ STALUI

Linksmai ir turiningai leiskime savaitgalius. Kada,
jei ne dabar, pla nuoti smagius pasisėdėjimus su
draugais. Klausimas, kuo vaišinti svečius, netu-

rėtų tapti galvos skausmu. Kiek vienas sezonas atve-
ria daug galimybių – svarbiausia gaminant nepersi-
stengti ir nepervargti. Pokylis su bičiuliais – tai ne Ka-
lėdos, tai –  lengvas ir smagus vakaro nuotykis. Kol orai
šilti, gaminkite maistą lauke, ant gro telių.

Kepta avies kulšis su česnaku,
citrina ir rozmarinu

Reikės: 3 svarų avienos kulšies be kaulo, pagal
skonį rupios jūros drus kos, pagal skonį juodųjų mal-
tų pipi rų, 3 česnako skiltelių, 2 citrinų sulčių ir žievelės,
3 šaukštų smulkintų rozma rinų, 3 šaukštų alyvuogių
aliejaus.

Iš vakaro sumaišykite smulkintą česnaką, cit-
rinų sultis ir tarkuotą žie velę, smulkintą rozmariną
ir aliejų. Šiuo mišiniu įtrinkite avienos kulšį, tvir-
tai apvyniokite maistine plėvele ir per naktį palai-
kykite šaldytuve (ma žiausiai 5 valandas).

Įkaitinkite orkaitę iki 450˚F temperatūros. Avies
kulšį įdėkite į kepimo indą, apliekite marinatu ir kep-
ki te 15 minučių. Paskui sumažinkite temperatūrą iki
375˚F ir kepkite dar 40 minučių. Išimkite avies kul-
šį iš or kai tės, apdenkite folija ir rankšluos čiu ir pa-
laikykite 30 minučių.

Ant grotelių keptas upėtakis

Reikės: 2 apie svarą ar daugiau sveriančių upė-
takių, citrinos, kelių ša ke lių rozmarino, kelių šakelių
pet ra žolių, kelių česnako skiltelių, svies to ga balėlio,
druskos, šviežiai maltų pi pirų.

Iš vakaro į gerai išplauto upėta kio vidų sudėki-
te paruoštą masę: inde lyje mediniu šaukšteliu ištrintą
sviestą su išspaustu česnaku, kapoto mis petražolė-
mis, rozmarinu, druska ir pipirais. Masę sudėkite į
žuvies vi dų, pridėkite citrinos puselių ir pali kite ma-
rinuotis šaldytuve per naktį. Jei tiek laiko neturite,
užteks ir kelių valandų. Ryte žuvį suvyniokite į fo-
liją ir, įkaitus žarijoms, dėkite upėtakį ant grotelių
ir kepkite apie 10–15 mi nučių iš kiekvienos pusės.

Upėtakio galima nevynioti į foliją, jei turite
specialias groteles žuviai kepti. Tada upėtakis gra-
žiai apskrus, tačiau jau nebus toks sultingas.

Lašiša su prieskonių plutele

Reikės: 4 gabalėlių lašišos filė, 2 šaukštų kapotų
šviežio baziliko, pele trūno (sage), rozmarino, 4 šaukš-
tų džiū vėsėlių, 4 šaukštų sviesto, 2 šaukš tų parmeza-
no sūrio, 3 skiltelių česnako, ryšulėlio svogūnų laiškų,
šaukšto aliejaus, šaukštelio nutar kuo tos citrinos žie-
velių, pagal skonį kaparėlių, maltų juodųjų pipirų, di-
des nio baklažano.

a) Smulkintas prieskonines žoleles sumaišykite
su džiūvėsėliais, lydytu sviestu, kapotais česnakais,
sūriu, pa gal skonį įberkite druskos, pipirų. Gautu mi-
šiniu įtrinkite nu plautą ir nusausintą lašišą.

b) Ją dėkite ant specialaus vien kartinio kepimo
padėklo arba skardos ir kepkite virš įkaitintų grotelių
apie dešimt minučių. (Žuvies vidus neturėtų suby-
rėti).

c) Pagardui sukapokite svogūnų laiškus, su-
maišykite su aliejumi, nu tarkuotomis citrinų žie-

velėmis, smul kintais kaparėliais ir prieš patiekdami
aptepkite lašišų gabalėlius. Kartu paduokite ant
grotelių keptus baklažano gabalėlius.

d) Kulinaro patarimas: vietoj dažniausiai tie-
kiamų šaltųjų padažų pa ruoškite prie lašišos karš-
tą: keptuvėje ant laužo ar ant vyryklės išlydykite laz-
delę sviesto, pamažėle, nuolat mai šydama pilkite vo-
nelėje virš garų  su dviem šaukštais vyno išplaktus
kiau šinio trynius. Pasūdykite, pagardin ki te pipirais,
supilkite du šaukštus citrinos sulčių ir apliekite žuvį.

Lašišų šašlykas

Reikės: apie 1,5 svaro lašišos filė, pagal skonį cit-
rininių pipirų, kapotų petražolių, druskos, citrinos su-
lčių.

Marinatui: 2 šaukštų grūdėtųjų garstyčių, 3
šaukštų skysto medaus, 1/2 žaliosios citrinos, gabalėlio
imbie ro šaknies.

a) Lašišos filė nuplaukite, labai gerai nusausin-
kite popieriniu rankš luosčiu, supjaustykite kubeliais.
Įber  kite citrininių pipirų, druskos, kapotų petražo-
lių, apšlakstykite citrinų sultimis ir sudėkite į plokš-
čią indą.

b) Su žievele tarkuotą imbiero šak nį sumaišykite
su medumi, gars ty čiomis, šaukšteliu nutarkuotų
ža liosios citrinos žievelių ir sultimis. Paruoštu ma-
rinatu įtrinkite žuvį ir palikite bent trims valandoms,
kad pa simarinuotų.

c) Lašišų gabalėlius suverkite ant metalinių
arba vandenyje mirky tų medinių iešmelių. Kepkite
8–10 minučių virš laužo liepsnos.

Troškinta triušiena su
rozmarinu ir grietinėle

Verta žinoti: pagrindinė taisyklė, gaminant triu-
šieną – mėsą reikia mirkyti 6–10 valandų. Tam nau-
dojamas šaltas vanduo ir actas (šaukštelis litrui van-
dens) arba pienas. Jeigu mir kote  vandenyje, jį per-
iodiškai rei kia keisti. Po tokios procedūros mėsa tam-
pa minkšta ir nebeturi specifinio kvapo, bus tarsi viš-
tiena.

Reikės: 2 svarų triušienos, puo delio neriebios grie-
tinėlės, 2 svogū nų, 3 mor kų, 3 šakelių rozmarino, 3 skil-
te lių česnako, druskos, pipirų, aliejaus – pagal skonį.

Triušį supjaustykite gabalais. Svo gūną su-
pjaustykite smulkiai, mor ką sutarkuokite stambiai.
Mėsą apkepkite aliejuje. Suberkite svogū nus ir tru-
putį patroškinkite. Kai svo gūnai suminkštės, sudė-
kite morkas,  rozmariną, viską gerai iš mai šykite, pa-
gardinkite prie sko niais, įpilkite šiek tiek vandens ir
troš kinkite 20 minučių. Po to sudėki te česnaką ir su-
pilkite grietinėlę. Iš mai šykite, sumažinkite ugnį ir
troš kinkite apie 30–40 minučių.

Vištiena su džiovintais vaisiais

Reikės: vienos iškeptos sultingos vištos, 2 nu-
griebtų šaukštų me daus, 1 šaukšto paukštienos riebalų
arba 1/3 puodelio aliejaus, 1 litro (gali būti ir daugiau)
įvairių džiovintų vaisių, vandens.

Sudėkite į puodą mažiausiai litrą (4 puodelius)
įvairių spalvų džiovintų vaisių (negailėkite slyvų ir
abrikosų) ir įpilkite vandens, kad vos apsemtų. Už-

virinkite, sumažinkite ugnį, sudė ki te į puodą paukš-
tienos riebalus arba įpilkite aliejaus (kad vėliau vai-
 siai lėkštėje blizgėtų) ir kaitinkite, kol vaisiai su-
minkštės. Tuomet jais ap dėliokite iškeptą ir gaba-
liukais supjaustytą vištą, sudėtą į didelės lėkštės vi-
durį (galima sluoksniuoti, sudėlioti į platų kūgį ir
pan.).

Šokoladinis tortas su puriu kremu

Jį siūlau išsikepti, nes jis labai tiks prie puode-
lio kavos ar gardžios arbatos. Pažadu – sykį paska-
navusios norėsite vėl ir vėl. O kad neatsibostų, kitą
kartą biskvitą pertepkite kitu kremu.

Tešlai: 1,5 puodelio miltinio cuk raus, 1 3/4 puo-
delio pasukų, 1,5 puo delio stipresnės kavos, 3 kiauši-
nių, ¾ puo  delio aliejaus, 4 šaukštai kakavos, po 100 g
juodojo ir pieniško šokolado, 3 3/4 puodelio miltų, va-
nilinio cuk raus, 2 šaukštelių kepimo miltelių, migdo-
lų esencijos ar likerio.

Kremui: 1 svaro maskarponės sū rio, puodelio
grietinėlės, 5 šaukštų cukraus, puodelio apelsinų cuk-
ratų, pa gal skonį vanilinio cukraus, citrinos sulčių.

Papuošimui: apelsinų cukratų, puodelio migdolų
ar kokoso drožlių.

a) Šokoladą sulaužykite nedi de liais gabalėliais
ir išlydykite garų vo nelėje. Užplikytą kavą atvėsin-
kite. Jei ruo šėte netirpią, perkoškite, pa gal skonį įvar-
vinkite šlakelį migdolų esencijos arba likerio.

b) Dideliame inde pasukas iki vientisumo iš-
plakite su cukrumi, kiau ši niais, aliejumi ir vaniliniu
cukrumi.

c) Lydytą šokoladą ir kavą su pilkite į paruoštą
masę ir gerai išpla kite. Ber kite persijotus miltus, su-
 mai šytus su kakava ir kepimo milte liais. Tešlą su-
krėskite į apvalią kepimo formą ir kepkite 375˚F tem-
pera tūros orkaitėje apie 35 minutes.

d) Iškepusį torto pagrindą atvė sin  ki te. Išilgai per-
pjaukite į tris dalis.

e) Išplakite maskarponę su miltiniu ir vaniliniu
cukrumi bei citrinos sultimis. Pamažėle įmaišykite
iki standžių putų išplaktą grietinėlę, suberkite cuk-
ratus – masė turi būti puri. Kremą apie valandą pa-
laikykite šaldytuve. Atvėsusiu kremu storai per-
tepkite torto lakštus, šiek tiek paspauskite, kad su-
kibtų.

f) Viršų gausiai apibarstykite sausoje keptuvė-
je skrudintomis ko ko sų ar migdolų drožlėmis ir
apel sinų cukratais. Maždaug 4–5 valandoms padėkite
į šaldytuvą.

Jei norėtumėte kitokio įdaro

Galite pasigaminti ricottos ir te pamojo varškės
sūrelio kremą. Jį su maišysite per kelias minutes. Po
puo delį ricottos ir tepamojo varškės sū relio išsuki-
te su 4 šaukštais cuk raus ir 5 šaukštais iki standžių
putų iš plaktos grietinėlės. Pagal skonį pa gardinkite
vaniliniu cukrumi, citrinos sultimis, nutarkuotomis
citrinos žievelėmis, aguonomis, vaisių ga ba liukais
arba uogomis. Paruoštą įdarą kelias valandas pa lai-
kykite šaldytuve, kad gerai su  stingtų.

Beje, tokiu kremu galite pertepti ne tik tortą ir
pyragą, bet ir įdaryti pyragaičius iš bemielės sluoks-
niuotos tešlos. 

Parengta pagal internetinę žiniasklaidą

Pasikvieskite į svečius draugų
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TEATRŲ IR KONCERTŲ SALĖSE

Šarūnas, 10 metų

– Šarūnai, ar esi kada pavogęs ką nors?
– Esu. Pavogiau kamuolį iš brolio.

Kartą, kai jis norėjo eiti į kiemą su
draugais pažaisti futbolo, o manęs
drauge pasiimti nenorėjo, aš pavogiau
kamuolį ir jį paslėpiau. Brolis gal pus-
valandį ieškojo ir niekur nerado. Jis
klausė manęs, ar nemačiau, kur jo ka-
muolys. Aš jam pasakiau, kad nema-
čiau. Tuomet brolis pa skam bino savo
draugui, pasakė, kad ne ran da kamuo-
lio, ir tas draugas pa ėmė savo kamuo-
lį. Tada jis kieme žai dė futbolą, o ma-
nęs vis vien kartu ne priėmė.

– Tačiau tu ne tik brolio ka muolį pa-
slėpei, bet dar ir pame la vai, kad nežinai, kur
tas jo kamuo lys dingo.

– Na, bet žiūrėk, jei aš pavogiau tą
kamuolį ir paslėpiau, tai man ne nau-
dinga pasakyti broliui, kur aš jį pa-
slėpiau. Paslėpti kamuolį, o paskui
pasakyti, kur jį paslėpiau būtų nelo giš-
ka.

– O paimti kamuolį ir dar me l uo ti, kad
nežinai, kur tas kamuo lys, aišku, labai lo-
giška ir gražu?

– Nelabai gražu. Bet jei brolis bū -
tų paėmęs mane drauge žaisti, tai aš
tikrai nebūčiau to kamuolio vogęs ir
slėpęs.

– Gerai. O jei brolis būtų taip  pat pa-
sielgęs su tavimi – paslėpęs tavo kamuolį,
tau labai patiktų?

– Nepatiktų. Būčiau pasiskundęs
mamai. Bet aš visuomet jį priimu žais  -
ti drauge, kai mes su vaikais žai džiame
futbolą, ir nesakau, kad jis per didelis
mūsų komandai. O jis kartais manęs
nepriima ir sako, kad aš eičiau žaisti su
mažesniais vaikais. Todėl aš ir pavo-
giau tą kamuolį.

Kajus, 8 metai

– Kajau, ką manai apie tuos žmones,
kurie ką nors pavagia?

– Tai blogi žmonės, nes kai paimi
ką nors iš kito žmogaus, tada jam pa-
darai blogą darbą. Kartą mano tėtis iš
mamos piniginės paėmė jos kortelę, ku-
rios reikia, kai eini į parduotuvę, už
pirkinius atsiskaityti. Mama labai ilgai
jos ieškojo ir paskui net apsiverkė,
kai nerado. Ji tikrai pagalvojo, kad tą
kortelę iš jos kas nors pavogė arba gal
pati ją kur nors pametė. Tada mama pa-
skambino į ban ką ir užblokavo savo
kortelę. Pas kui jai paskambino tėtis ir
pasakė, kad jis parduotuvėje nebegali
atsi skai tyti jos kortele. Mama labai
supy ko ir ne todėl, kad tėtis paėmė jos
kortelę,o todėl, kad nieko jai nepasakė.

Tėtis grįžo namo ir mamai atnešė la bai
gražią rožę, bet mama su juo net nesi-
kalbėjo. Ir kitą dieną nesikalbėjo, nes
buvo labai supykusi. Paskui ma ma
jau susitaikė su tėčiu. Močiutė sa kė,
kad tėtis visai ne vagis, nes jei bū tų pa-
vogęs tą kortelę, tai būtų mela vęs ir ne-
pasakęs. O dabar, kai tik ne galėjo ja at-
siskaityti, tai iš karto pa skambino ma-
mai ir paklausė, kas gi nutiko, kad su
ta kortele jau nieko nusipirkti nebe-
galima.

– O kaip tu manai, ar tai jau va-
gystė, ar tik šiaip nesusipratimas?

– Manau, kad nesusipratimas, bet
kai paimi kito žmogaus daiktą ir jam
nepasakai apie tai, tai jau beveik ir va-
gystė. Nes tada kitas žmogus ner vinasi,
kad neranda to daikto, ir galvoja, kad
jį kas nors pavogė.

Barbora, 10 metų

– Vagys pavogė mano dviratuką.
Kartą aš buvau išvažiavusi pasiva ži nėti
į kiemą, paskui mama pakvietė mane
pavalgyti. Dviratį palikau laip tinėje,
kuri užsirakina, bet kai vėl išėjau į kie-
mą, tai dviračio jau ne be radau. Tada su
mama jo ieškojome. Klausiau vaikų, ar
nematė, kad kas nors būtų paėmęs. Bet
niekas nieko nematė, ir tas mano dvi-
ratis išgaravo kaip koks oras.

– Tau turbūt buvo labai gaila dviratu-
ko?

– Gaila, bet po kokių dviejų savai-
 čių tėtis man nupirko naują dviratį –
dar didesnį ir dar geresnį, nei tas pir-
masis buvo.

– O kaip manai, kas išdrįso nu gvelbti
tavo dviratuką?

– Nežinau. Matyt, koks nors va gis
arba dideli vaikai. Jeigu žinočiau, tai
būtinai jį susigrąžinčiau. Jei man to
dviračio tas, kuris paėmė, ne ati duo tų,
tai aš vis vien jį kaip nors pasiim-
čiau. Pavyzdžiui, palaukčiau, kol su tuo
mano dviračiu važiuos koks nors vai-
kais, prieičiau prie jo su bro liu ir tie-
siog tą dviratį pasiimčiau.

– Bet vogti juk negražu.
– Aš ir nevogčiau, taigi dviratis

mano. Aš jį tik pasiimčiau. O tie, ku rie
paėmė tą mano dviratį, tie tai tik rai va-
gys ir juos reikėtų nubausti. Mama dėl
to dviračio net policiją no rėjo pakviesti,
bet paskui apsigalvojo ir nekvietė.
Sakė, kad vis vien to ma no dviračio nie-
kas neieškos ir nesu ras, tai kam dar
vargti ir kviesti policiją.

Vaikus kalbino
Aldona Atkočiūnaitė

Kai ką nors pavogi iš žmogaus, padarai jam blogą darbą

Vaikai apie septintąjį Dievo įsakymą

,,Pro Felikso dureles”
Pirmosios dvi Dovilės Užubalytės-Zduoba

naujos kny gelės vaikams „Pro Felikso dureles”
siuntos buvo išpirktos kaip mat! Ir štai į ,,Draugo”
knygynėlį iš tolimosios Australijos atkeliavo dar
vienas siun tinys. Gražiai dailininkės Ados Sut -
kuvienės iliust ruotoje knygutėje lietuvių kalba
pasakojami devynmetės Rimos ir jos šuns Felikso
nuotykiai pil noje paslapčių šalyje, tarp kalbančių
gėlių ir gyvūnų. 

Knygos kaina – 10 dol. (IL pridėtinės vertės
mo kestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.).
Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

Donžuanas džiazo ritmu
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Visko galima tikėtis iš Čikagos
Lyric operos. Net sulaukęs še-
šiasdešimties, šis teatras nesi-

stengia būti tradiciškas. Robert Falls
puikiai žinomas Goodman teatro lan-
kytojams. ,,Skandalingu” stiliumi pa-
sižymintis režisierius po daugiau nei
dešimtmečio pertraukos sugrįžo ir į Ly-
ric operą su premjeriniu jubiliejinio se-
zono spektakliu – Wolfgang Amadeus
Mozart Don Giovanni. Tradicinė opera
– netradicinis pastatymas. Falls reži-
sūra – drąsi, provokuojanti, karštak-
raujiška. Spektaklio metu žiūrovai plo-
jo audringai ir dažnai – atrodo, jie pa-
milo tą dekadentišką Donžuaną, kurį
scenoje įkūnijo lenkų baritonas, Ma-
riusz Kwiecien. Visa sudėtis buvo su-
maniai atrinkta iš geriausių daini-
ninkų, kurie dar ir puikiai vaidina. 

Don Giovanni tarsi vizitinė korte-
lė lydėjo šį neeilinį teatrą nuo pat jo
įsteigimo 1954 metais. Režisierius Ro-
bert Falls su gabiais dailininkais –
Walt Spangler (scenografija), Ana Kuz-
manic (kostiumai) bei Duane Schuler
(apšvietimas) perkėlė  Mozarto operos
veiksmą į 1920-ųjų Ispaniją – kai jos pa-
dangės dar netemdė pilietinis karas,
kai šalį autoritetingai valdė Romos
katalikų bažnyčia ir vyravo ryškus
klasių skirtumas. 

Šis Don Giovanni malonus ne tik
ausiai, bet ir akiai. Ne veltui jis tapo Ly-
ric operos talismanu. Donžuanas – vie-
nas iš geriausių Mariusz Kwiecien
vaidmenų. Pereitą šeštadienį mes re-

gėjome jį ypatingoje formoje. Solidus
baritonas, lieknas tačiau stiprus, atle-
tiškas, įvykdęs visus sudėtingus reži-
sieriaus reikalavimus. 

Ana Maria Martinez (Donna Elvi-
ra) spinduliavo scenoje. Puikiai ne tik
dainavo, bet ir vaidino. Drįsčiau tvir-
tinti – ji buvo spektaklio tikroji žvaigž-
dė.

Maloniai nustebino Latvijoje gi-
musios Marinos Rebekos dainavimas.
Praeitais metais ji silpnokai debiutavo
Čikagos Lyric operos scenoje Violetos
vaidmeniu La Traviata. Tačiau šie-
met jos Donna Anna buvo tikrai dra-
matiška, ugninga, užburianti. Rebe-
kos alikta arija ,,Non mi dir” pereitą
šeštadienį sulaukė karščiausių ploji-
mų. Amerikiečio boso-baritono Kyle
Ketelson atliekamas Leporello, ištiki-
mas Donžuano tarnas, bet ir mokantis
kur reikia parodyti savo charakterį, už-
baigė šį puikų pagrindinį ketvertą. 

Sir Andrew Davis dirigavo vir-
tuoziškai – ne veltui jis laikomas vienu
iš geriausių Mozart operų interpreta-
torių. Savo dirigavimu jis meistriškai
sujungė visus elementus – dainininkų
atlikimą, orkestro muzikantų groji-
mą, režisūrą. Šis Don Giovanni tikrai
vertas Jūsų dėmesio. Opera dar bus ro-
doma spalio 5, 8, 11, 14, 17, 24, 29 die-
nomis. Kitas Lyric operos jubiliejinio
sezono spektaklis – Richard Strauss
,,Capriccio” (spalio 6 – 28 d.) su Renee
Fleming. Plačiau apie sezono reper-
tuarą sužinosite apsilankę svetainėje
www.lyricopera.org.

Scenos iš Mozart ,,Don Giovanni” Todd Rosenberg /Lyric opera nuotr.

Michael Brosilow /Lyric opera nuotr.



16 2014 SPALIO 2,  KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Sielų dalelės ant sienų...
Spalio 4 d., šeštadienį, 6 val. v. visi kviečiami į atnaujinto Lietuvių dai-
lės muziejaus (LDM) ir galerijos ,,Siela” atidarymą Pasaulio lietuvių cent-
ro patalpose Lemonte. Savo darbus pristatys net 45 dailininkai! ,,Kai
pradėjo sklisti žinia apie ‘Sielą’, menininkai sukruto skambinti, siūly-
tis, jungtis. Ir tai, be abejo, pati geriausia žinia būsimai galerijai po LDM
stogu,” – džiaugėsi naujoji muziejaus direktorė Asta Zimkienė.
Muziejaus pradininkai ir steigėjai bus iškilmingai pagerbti, tuo pačiu
paminint solidų LDM gyvavimą jau 25 metus. Ilgametės direktorės Da-
lios Šlenienės garbei bus atidengiama bronzinė įvertinimo lenta ir su-
teikiamas garbingas direktorės Emeritus titulas.
,,Sielos” galerija bus pripildyta puikaus meno, gyvos muzikos, fan-
tastiškai geros energijos – ji jau dabar tampa meniškų lietuvių susi-
būrimo vieta lietuviškoje aplinkoje Nr.1.
Nepraraskite unikalios progos būti šio atidarymo vakaro dalimi!

Rengėjų info

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo” )

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS 
IR

APLINK MUS
�  Spalio 5 d. 12 val. p. p. Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčios parapijos salėje
Marquette Parke vyks susitikimas su Lie-
tuvos krašto apsaugos viceministru Mari-
jumi Velička. ALT’as, Lietuvių šaulių są-
junga išeivijoje ir Amerikos lietuvių inži-
nierių ir architektų sąjunga (ALIAS) kviečia
visus gausiai dalyvauti.

� Maloniai kviečiame Jus atvykti į Tautos
Fondo organizuojamą labdaros renginį,
kuris vyks spalio 5 d. nuo 3 val. p. p. iki
5 val. p. p. dr. Nijolės Bražėnaitės-Paronetto
namuose (65 Rockland RoadSparkill, NY
10976). Renginys skirtas paremti ir stip-

rinti Lietuvos mokyklas, paskirti stipendi-
jas studentams. Programoje – pianistės Gol-
des Vainberg-Tatz koncertas.

� Amerikos lietuvių Romos katalikių mo-
terų sąjungos organizacijai sukanka 100
metų. Šį jubiliejų iškilmingai švęsime spa-
lio 19 dieną. 11 val. r. Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo bažnyčioje šv. Mišias aukos kle-
bonas kun. Jaunius Kelpšas, o po Mišių pa-
rapijos salėje bus šventiniai pietūs ir meninė
programa. Kviečiame visus dalyvauti šiose
iškilmėse ir susipažinti su organizacijos dar-
bais ir jos praeitimi.

,,Draugo” pietūs
Pavieniai asmenys, šeimos ir organizacijos kviečiami užsisakyti vietas į iškilmin-
gus ,,Draugo” pietus-koncertą, kurie vyks spalio 26 d., sekmadienį, Willowbrook
Ballroom. Renginio pradžia – 12 val., pietūs – 1 val. p. p. Bilieto kaina – 65 dol.
Pokylio metu neprenumeruojantys ,,Draugo” turės galimybę užpildyti korteles
ir 2 mėnesius gauti laikraštį susipažinimui be jokio mokesčio. Skambinkite
darbo valandomis administracijos tel. 773-585-9500. Taip pat raginame grąžin-
ti loterijos bilietų šakneles. Iki pasimatymo šventėje.

Didžiojo Čikagos gaisro festivalis

1871 metais Čikagos miestą nusiaubė didžiulis gaisras – jis dar tebėra gy-
vas čikagiečių istorinėje atmintyje. Šį šeštadienį, spalio 4 d. Čikagos miestas,
Čikagos parkų vadovybė ir Redmoon teatras rengia Didžiojo Čikagos gaisro

festivalį.   Jis vyks miesto
centre, prie Čikagos
upės, tarp State ir Mi-
chigan gatvių. Teatrali-
zuoto renginio pradžia –
8 val. v.  

Iš pradžių pagrindi-
niai televizijos serialo
,,Chicago Fire” atlikėjai
nuo Michigan gatvės til-
to į Čikagos upę nuleis
didžiulį ugnies katilą
Tada kiti aktoriai nuleis
dar 14 katilų, prie kurių
priplauks 22 baidarės ir
garlaivis S.S. O’Leary. Bus
uždegti upėje plūdu-
riuojančių namų make-
tai. Gaisrą užgesinus iš-
ryškės tų namų vidus.
Dangų nušvies fejerver-
kai. 

Iki spektaklio, nuo 3 val. p. p. palei Čikagos upę vyks mugė. Pavaka-
ry  Pioneer Court ir AMA Plaza vyks muzikinių ir šokių grupių pasirodymai. 

,,Draugo” info  

Spalio 5 d., sekmadienį, Šv. Kazimiero seselių rėmėjos ruošia pokylį. Svečius sveikins
renginio pirmininkė Ginger Madden (kairėje) ir jos duktė Jennifer Marszewski.  94-
tasis metinis lėšų telkimo  pokylis vyks Mama Luigi’s restorane, adresu: 7500 S.
Harlem Ave., Bridgeview, Illinois.  Pokylio pradžia 12 val. p. p., o pietūs – 1:30 val.
p. p.  

Visi nuoširdžiai kviečiami atvykti ir paremti seselių darbus, kuriuos jos tęsia jau dau-
giau kaip 100 metų. Vietas pietums užsisakyti ir loterijos bilietus įsigyti galite skam-
bindami  seselių vienuolyno tel. 773-776-1324.

Spalio 12 d. 12 val. p. p. kviečiame į susitikimą-koncertą su Romu Damb-
rausku Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje (Marquette Parke).
Daugiau informacijos tel. 773-776-4600.


