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Iš k.: užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius, fondo valdybos pirmininkė Jūratė Kazickaitė ir jos vyras Roger Altman
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Kiekvienas sugeba padėkoti už didelę do-
vaną, už nepaprastą pasiaukojimą, už gy-
vybės išgelbėjimą. Bet visi šitie dalykai

nėra kasdienybė. Jie retai pasitaiko. Bet ne kiek-
vienas moka padėkoti už mažus dalykėlius, už
gėrio trupinius, už gerą žvilgsnį, už draugišką
šypsnį, už mažutį patarnavimą, už kiekvieną at-
sižvelgimą ir rūpestingumą, kuris mūsų kasdienį
gyvenimą padaro lengvesnį, malonesnį, žmo-
niškesnį. Bet tik tada sugebėsime padėkoti už vi-
sas dovanas, dideles ir mažas, kada būsime įsi-
tikinę, kad nei pasaulis, nei plati Žemė, nei žmo-
nės nėra mums skolingi. Priešingai, mes visiems
esame skolingi už daugelį gerų dalykų, už kuriuos
dar iki šiol nesame pilnai atsilyginę. Maži tie da-
lykai, bet jų jau tūkstančiai prisirinko. Mažos, bet
skaitlingos skolos, kurias galima greitai atlyginti
trumpu žodeliu ,,ačiū”, jei jis išplaukia iš kuklios
ir kiekvienam gero linkinčios širdies.

Bruno Markaitis, SJ
,,Laiškai lietuviams”, 1963 m. lapkritis

Už lietuvybės puoselėjimą ir lietu-
vių kultūros propagavimą Užsienio
reikalų ministerijos (URM) garbės
ženklas „Lietuvos diplomatijos
žvaigždė” skirtas Kazickų šeimos
fondui.

PERIODICALS

4545 WEST 63rd STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

N
EW

SP
A

PE
R 

- D
O

 N
O

T
 D

E
L

A
Y

- D
at

e 
M

ai
le

d 
11

-2
6-

14

Mokytojų seminaras: nuo
teorijos – prie praktikos – 4 psl.

Šeima – lietuvių tautos 
gyvybės lopšys – 10 psl.

Saulė, nuo kurios priklauso visos 
apie ją besisukančios planetos, 

nunokina vynuogių kekę, 
tarsi neturėdama nieko kitko veikti.

Galileo

Kazickų šeimos fondui – „Lietuvos diplomatijos žvaigždė” 

Dėkingi žmonės  – kaip ir vaisingi laukai: gautas gėrybes jie sugrąžina dešimteriopai – Kotzebue

ŠIAME NUMERYJE:

Užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius trečiadienį Užsienio
reikalų ministerijoje apdovanojimą įteikė fondo steigėjo dukrai, valdybos pir-
mininkei Jūratei Kazickaitei.

,,Ačiū Jums už meilę Lietuvai, už pagalbą Lietuvos mokykloms, už pa-
ramą jauniesiems talentams. Fondo dėka jauni gabūs Lietuvos žmonės turi
galimybes realizuoti savo svajones ir talentus, o fondo parama jiems gali tap-
ti keliu ne tik į asmeninę sėkmę, bet ir ateityje garsinant Lietuvą.  – 2 psl.

Šiandien pagalvokime
apie dėkingumą
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Tikėję Lietuvių Fondo ateitimi
LAIMA APANAVIČIENĖ

Neseniai Lietuvių Fondą pasiekė džiu-
gi naujiena – gautas didžiulis Geno-
vaitės Trečiokienės palikimo čekis  –

2 787 mln. dol. Tai jau antras didelis palikimas,
kurio šiais – 2014 – metais sulaukė Lietuvių
Fondas ir antras pagal dydį palikimas per visą
LF gyvavimo istoriją. Tokie gausūs palikimai
rodo, kad žmonės pasitiki skaidria LF veikla.

Kartais stebina didesnes ar ma žesnes
sumas palikusių žmonių kuklumas. Didžiu-
lius palikimus Lietuvių Fondui ar kitai or-
ganizacijai palikę žmonės nesigarsina, spau-
doje nepamatysi jų nuotraukų. Taip atsitiko
ir šį kartą. Daryti gera, padėti kitiems ir da-
lytis tuo, ką turi, Trečiokams buvo natūralu,
savaime suprantama. Tačiau apie Genovaitę
ir jos vyrą ma žai ką žinojome. Gal todėl, kad
Kazys ir Genovaitė negyveno Čikagoje, o gal
todėl, kad jie niekam nesigyrė savo gražiais
darbais?

Tad kas tie Genovaitė ir Kazys Trečiokai?
Kazio (1915.08.21–2004.05.16) ir Genovai-

tės (1922.07.28–2011.01.11) Tre čiokų gyvenimo
kelias, kaip ir daugelio lietuvių, buvo vin-
giuotas. Jauna pora, susituokusi 1940-aisiais,
kūrė gražius savo gyvenimo planus, tačiau li-
kimas juos nubloškė toli nuo gimtosios tė-
vynės. Artėjant sovietų frontui ir tremties
grėsmei, Kazys ir Genovaitė buvo priversti pa-
likti Lie tuvą ir trauktis į Vakarus.  Kurį lai-
ką  jie gyveno Vokietijoje, o 1949 metų lie pą at-
vyko į Jungtines Valstijas. Įsi kūrė Newark,
NJ, kur gyveno iki 1970 metų, kol šeima išsi-
kėlė į Union, NJ. Darbštūs lietuviai svetimo-
je žemėje nepražuvo. Genovaitė iki pat išėji-
mo į pensiją dirbo maisto pakuotoja Maisto
pakavimo įmonėje (Pasco Meat Packing), o Ka-
zys triūsė draudimo kompanijoje. 

Trečiokai per savo visą gyveni mą išsaugojo
meilę Lietuvai. Atlikti darbai byloja apie jų giliai
įmintas pė das Amerikos lietuviškuose vieš ke liuose.
Kazys eilę metų buvo JAV LB Newark, NJ apylinkės
Kontrolės komisijos pirmininku. Be jų neapsi ėjo joks

lietuviškas renginys apylin kėje, juos galėdavai su-
tikti lietuviš kose pamaldose, susirinkimuose, mi nė-
jimuose, pasitarimuose, įvai riau siuose posėdžiuose.
Žmonės mena Trečiokienę ir kaip gerą šeimininkę,
ne viename renginyje juos vaišinusią savo darbo ke-
piniais. 

O kiek kartų jie yra ištiesę pagalbos ranką

žmonėms? Kaip pasakojo K. Trečioko ilgame-
tė bendradarbė Car mela Pike, tokių gerų žmo-
nių kaip Trečiokai – retai sutiksi. Jos tvirti-
nimu, nė vienas besikreipiantis pagalbos ne-
buvo atstumtas, visais buvo pasirūpinta. Nuo-
širdūs, svetingi, paprasti žmonės. Taip Kazį ir
Genovaitę Trečiokus apibūdino juos pažinoję
žmonės. 

Padėdavo Trečiokai ne tik asme nims, bet
ir įvairioms lietuviškoms organizacijoms. K.
Trečiokas su dr. Rože Šomkaite buvo tautinių
šokių grupės ,,Liepsna” krikštatėviai, kar tu su
žmona remdavo įvairiausius kultūrinius ren-
ginius. Jiems visada rūpėjo lietuviškas menas,
švietimas, kultūra. Ypač dosnūs jie buvo lie-
tuviško jaunimo reikalams. Jų dosnumo ir ge-
rumo dėka buvo remiami naš laičiai Lietuvoje
(Lietuvos Našlai čių globos komiteto globoje jie
buvo įsteigę Kazio ir Genovaitės Trečiokų fon-
dą (100 000 dol.), jiems rūpėjo ir kitos organi-
zacijos, besirūpinančios lietuvišku jaunimu.
Dar būdami gyvi labdarai Trečiokai buvo sky-
rę daug lėšų. 

Genovaitės ir Kazio Trečiokų pa likimas
Lietuvių Fondui – tai ne pirmas jų prisilietimas
prie šios organizacijos veiklos. Kazys ir Ge-
novaitė Trečiokai buvo vieni tų, kurie iš pat
pradžių patikėjo Lietuvių Fondo atei timi. Dar
1962 m. šiai organizacijai jie paaukojo 1 200 dol.
Tais laikais tai bu vo didžiulė  suma! Su Fondu
juos siejo ilgametė draugystė. Iš viso Lietuvių
Fondui jie buvo paaukoję 2 250 dol., o po Ge-
novaitės mirties Fondas gavo 2 787 034 dol. Tre-
čiokų palikimą. Tre čio kų prašymu jų palikimo
palūka nos bus skiriamos studentų stipendi-
joms, lituanistinio švietimo, mokslo, kultūros,
literatūrinės veiklos paramai. 

Daugelį metų stebėdami LF veiklą, Tre-
čiokai įsitikino, jog LF atsa kin gai elgsis su jų

sunkiai uždirbtais pinigais. Dosniai aukodami jie
tvirtai tikėjo, kad dar daug daug metų Lie tuvių Fon-
das sėkmingai sieks savo  pagrindinių tikslų – iš-
laikyti ir remti lietuvišką kultūrą, švietimą, lietuviš -
kos veiklos centrus Jungtinėse Ame rikos Valstijose,
Lietuvoje ir visame pasaulyje.  

Genovaitė ir Kazys Trečiokai     Asmeninio G. K. Trečiokų albumo nuotr.

Spausk patinka ir dalinkis!
www.facebook.com/draugolaikrastis

Atkelta iš 1 psl.
Kazickų šeimos fondo veikla yra vienas ryš-

kiausių ir geriausių pavyzdžių, kiek daug galima pa-
daryti Lietuvai ir lietuvių bendruomenei siekiant iš-
saugoti lietuvišką tapatybę, istorinę atmintį ir puo-
selėjant kalbą bei tradicijas. Nepaprastai vertiname
fondo veiklą ir suprantame, kad jis gimė iš nuošir-
džios ir begalinės dr. Juozo Kazicko meilės Tėvynei,
meilės savo Tautai ir jos žmonėms”, – įteikdamas ap-
dovanojimą sakė viceministras.

M. Bekešius pasidžiaugė, jog gražias filantro-
pijos tradicijas perėmė ne tik J. Kazickaitė – į šeimos
fondo veiklą įsitraukia ir Kazickų anūkai.

Atsiimdama apdovanojimą J. Kazickaitė pa-
brėžė, kad jis yra ir garbė, ir kartu atsakomybė to-
liau tęsti fondo veiklą, ypač paramos jaunimui sri-
tyje.

Fondas įsteigtas 1998 metais New Yorke, 1999 m.
atidarytas jo filialas Vilniuje. Fondo steigėjas – žy-
mus Lietuvos Respublikos ir JAV pilietis, Kauno tech-
nologijos universiteto garbės daktaras, Yale Uni-
versity ekonomikos mokslų daktaras, verslininkas
ir filantropas dr. Juozas Petras Kazickas (mirė pra-
ėjusią liepą eidamas 97-uosius metus). Fondas nuo
įkūrimo pradžios ypatingą dėmesį skyrė švietimui,
rėmė kultūros, sveikatos apsaugos, religines ir lab-
daros organizacijas, ligonių globos įstaigas.

Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklas
,,Lietuvos diplomatijos žvaigždė” teikiamas nuo
2010 metų. Šiuo ženklu yra apdovanojami Lietuvos
ir užsienio valstybių piliečiai ir organizacijos už ypa-
tingus nuopelnus garsinant Lietuvos vardą, puose-
lėjant ir plėtojant tarpvalstybinius santykius. 

Kazickų šeimos fondui – „Lietuvos diplomatijos žvaigždė” 



riuos galės turėti atskiros firmos, steigimo. Taigi savo
armiją galės turėti ir naftos gigantas „Gaz prom”. Ro-
manova sako, kad šios ar mijos negali būti nukreip-
tos prieš opoziciją, nes ji menka, tos armijos yra nu-
kreiptos prieš vienas kitą. „Jie ginkluojasi vienas
prieš kitą, – sako politikė. – Tikriausiai bus sudėtinga,
bet mums yra galimybė išlikti. Mes jiems neįdomūs,
dėl mūsų per daug triukšmo. Opoziciją labai suma-
niai užkonservavo ir praktiškai paliko ramybėje. Mes
turime laiko kaupti jėgas, augti. Pažiūrėkite, kaip vy-
riš kėja sėdėdamas namų arešte Naval nas ir kiti
opozicionieriai”.

Į redaktorės klausimą – o jeigu po Putino į val-
džią ateis klanas su branduoliniu lagaminėliu, ar ne-

bus blogiau, pašnekovė atsakė: „Dabar Ru sijoje pra-
sidėjo įdomus laikas – nuo gegužės vištiena pa-
brango 200 proc., pranyko produktai, ir tai ne parme -
san ar jamon, o paprasčiausios dar žovės ir varškė, se-
niai nėra geros žuvies. Mano vyras užsiima verslu,
bet jo pajamos nekyla, greičiau mažėja, rublio inf-
liacija labai rimta. Nors mes nesame skurdžiai, bet
jau ir mums pirkti maisto produktus yra brangu. Aš
nesuprantu, kaip sukasi mažas pajamas gaunantys
žmonės. 2014 metai turėjo būti pirmieji deficitiniai
metai, bet dar prisidėjo Kry mas, karas, sankcijos, inf-
liacija, bran gimas. Aš manau, Naujiesiems metams
doleris kainuos 60 rublių, jeigu ne daugiau, o prie ki-
niškų produktų liaudis, švelniai tariant, nepratusi.
Pavasaris bus labai rimtas iš bandymas. Manau, kad
iki to laiko euforija, kad „Krymas – mūsų”, jau bus
praėjusi. O dar prisiminkite, kad jėgos struktūrų va-
dams, deputatams, senatoriams yra uždrausta įva-
žiuoti į Vakarų valstybes, o jie buvo pripratę. Ir ką
jiems žmonos pasakys? Taigi bus jau glamūrinis pro-
testas: „Man nusispjaut, kad tu prokuroras. Aš noriu
į Dominiką”. „Nėra Dominikos ir niekada daugiau
nebus”. „Kodėl? Ach Putinas”...

„O Rusijai, – sako Romanova, – tai galimybė, nes
mes būsime nu kankinti karo ekonomiškai, ir ‘tuščių
puodų maršas’, pakaitintas neteisybės, gali išsi lieti
į protestą, kuris gali būti panaudotas vienos ar visų
grupuočių aplink Putiną. Taip, gali ateiti dar bai ses-
nis žmogus, bet nereikia bijoti, anksčiau sės, greičiau
išeis. Jis nebus populiaresnis už Putiną, kaip bedirb -
tų polittechnologai. Valstybės padėtis nebus kylan-
ti, kaip tada, kada atėjo Putinas, o ekonominiame dug-
ne. Re žimas laikosi ant valiutos pagalvės. Jos užteks
trejiems metams. O jeigu tęsis tai, kas dabar vyksta,
jeigu nafta ir toliau pigs, tada tie treji metai susi-

trauks iki pusantrų. Toliau – galas! Ir
tada bus visiškai tas pats, kas bus po Pu-
tino. Jam liko valiutos rezervo kiekis,
padalintas iš jo kvailumo koeficiento.
Arba iš beprotybės koeficiento. Arba iš
jo agresijos koeficiento. Laikrodėlis tik-
si. Galima prisukti jį suktis greičiau, bet
niekaip – su lė tinti”.

Vasaros pabaigoje Rygos meras,
prorusiškos partijos vadovas Latvi joje,
sakė, kad Putinas yra geriausia, kas

šiuo metu gali būti. Matyt, ir jis panašiai galvoja, nes
turi žinių apie Rusijoje vykstančią klanų kovą. 

O kad Putino saulė nusileidusi, labai akivaizdžiai
sako Vakarų viršū nių elgesys su Putinu Australijo-
je, neseniai pasibaigusiame G20 susitikime Brisba-
ne. Štai kokį apoka lip tinį vaizdelį Brisbane nupiešė
pati Putinui palanki žiniasklaida Rusijoje (pagal „Del-
fi.lt”): oro uoste jo nepasitiko nė vienas aukšto ran-
go valstybės tarnautojas, o jį pasitikę žemesnio ran-
go tarnautojai V. Putinui išlipus iš lėktuvo su juo net
nepasi svei kino ir demonstratyviai nuo jo nusi suko.
Apsistoti jam teko antraeiliame viešbutyje „Hilton
Brisbane”, kur taip pat buvo apsistojusios Meksikos
ir Mauritanijos delegacijos. Žinia sklaidos priemonės

tyčiojosi iš V. Pu tino, pasitelkusios piktas antraštes
ir pašaipias iliustracijas. Bendroje nuotraukoje V. Pu-
tinas buvo nustumtas į šoną, o per pietus jam teko sė-
dėti at skirai nuo „Didžiojo septyneto” (G7).

Kad Rusijoje nėra vieningos val džios, gali rodyti
ir į teroristinius iš sišokimus panašūs veiksmai Ru-
sijos pasieniuose – pvz., kariniai lėktuvai iš Kali-
ningrado srities į Rusiją virš Baltijos jūros skrenda
pažeidžiant tarptautines normas – nepažeidžiant
sienos, bet ir nepranešant apie skrydį kitų šalių oro
tarnyboms ir taip sukeliant pavojų susidurti su ke-
leiviniais lėktuvais. Apie vieną incidentą jau buvo
pranešta – susidūrimo išvengta tik prityrusio ke-
leivinio lėktuvo piloto dėka. Kartkartėmis Baltijos jū-
roje šmėkšteli povandeninis rusų laivas – tai prie Šve-
dijos, tai prie Latvijos kran tų. O praėjusį savaitgalį
į Kali ningradą praktiškai buvo neįleidžiami auto-
mobiliai su lietuviškais nu me riais. Nors priežastį
rusų muiti ninkai nurodė kompiuterių gedimą, bet au-
tomobiliai su rusiškais numeriais važiavo kaip ir
anksčiau – be trukdymų. Nerealu, kad tokiais smul-
 kiais kenkimais užsiimtų centrinė Rusijos valdžia,
jai yra svarbesnių reikalų. Tai gali būti prasidėjusi
pa prasčiausia anarchija (rusai nuo so vietinių laikų
vartoja tokį posakį – anarchija yra tvarkos motina),
kaip Putino opozicionierė Romanova sako – klanų
kova, kada apačios paliktos savieigai – viskas vyks-
ta taip, kaip kas ką sumano pagal savo sugedimo laips-
nį.

Mums, kaimynams, tai nėra gė ris, bet kai pa-
galvoji, irgi galimybė – kai 1917 m. Rusijoje prasidėjo
tarpusavio santykių aiškinimasis – pilietinis karas
tarp raudonųjų ir baltųjų – Bal tijos valstybės buvo
paliktos ramybėje ir paskelbė nepriklausomybę.
Tai gi nėra to blogo, kas neišeitų į gera.

Amerikietiškas žurnalas „For bes”
(labiausiai žinomas dėl įvairių su-
 daromų reitingų, įskaitant tur-

tingiausių pasaulio žmonių ar didžiau sių
pasaulio įmonių sąrašus) įtakin giausiu
pasaulio politiku šiemet įvar dijo Rusijos
prezidentą Vladimirą Pu tiną. Pats pre-
zidentas, paprašytas apie tai pakomen-
tuoti, savajai žinia sklaidai neva kuklin-
damasis sakė, kad tai JAV prezidento Ba-
rack Oba ma opozicijos darbas – taip nori-
ma supykinti Ameriką su Rusija, duoda-
 mas suprasti, kad įtakingiausias ir stipriausias yra
JAV prezidentas. Ma no galva, „Forbes” tyrimas reiš-
kia ne ką kita, o tai, kad V. Putinas yra pavojin-
giausias pasaulyje politikas, juk įtaka gali būti tei-
giama ir neigiama, – jau nuo pavasario Vakarų ša-
lys sune rimę, kaip jį sustabdyti Ukrainoje ir kaip
išsaugoti nuo jo agresijos Bal tijos ir kitas Rusijos
kaimynes. Lie tuvos prezidentė Dalia Grybauskai-
tė tiesiai šviesiai pasakė – V. Putino Ru sija yra te-
roristinė valstybė.

O štai ką apie Putiną sako jo pa ties opozicija ša-
lies viduje. „Charter97.org” redaktorei judėjimo „Sė-
dinti Rusija” vykdomoji direktorė Olga Romanova,
buvusi Rusijos opo zicijos koordinacinės tarybos
narė, sakė, kad Putinas Rusijoje jau yra vi siškas
nulis, kad  Rusiją valdo klanai, o Putinas tėra rei-
kalingas pakalbėti nebent su Vokietijos kancle-
re Angela Merkel (medžiagą paskelbė rusiškasis
„Delfi.ru”). Taigi kokie tie klanai Rusijoje?

Olga Romanova sako, kad val džios Rusijoje
negali pasidalinti Igo ris Sečinas (naftos magna-
tas, Rusijos valstybinės naftos gavybos įmonės
„Rosneft” vadovas, dėl praeities tar nybos KGB lai-
komas įtakingu ir da bartinėms slaptosioms tar-
nyboms), Vladimiras Putinas, gynybos ministras
Sergejus Šoigu ir naftos gigantas „Gazpromas”.
„Charter97.org” redaktorė Natalija Radina klau-
sia opozicijos veikėjos: Ukrainoje vyksta pla taus
masto karas, o Rusijoje sustip rė jo represijos
prieš opoziciją, – kas vyksta? O. Romanova sako:
baigėsi etapas, kurį galima, labai švelniai sa kant,
pavadinti „kultūringa Krymo kam panija”, bai-
giasi ieškojimų ir nacionalinių išdavikų bei
„penktosios kolonos”  išaiškinimo periodas. La-
bai panašu, kad prasideda „rusų mėgstamas
žaidimas – ryti savus”. Tą rodo netikėtas Vladi-
miro Jevtušen ko vo, naftos magnato ir buvusio Pu-
 tino klano nario suėmimas. Tai rodo, kad galios
centrą iš Putino perėmė jė gos struktūros. Dabar
prasideda kova pačių jėgos struktūrų viduje.
Opozi cionierė sako, kad pastaruosius 14 metų Ru-
sija laviravo tarp keturių skirtingų klanų: spec-
tarnybų klano, kuriam vadovauja Sečinas, ka-
riškių klano, kuriam vadovauja gynybos mi-
nistras Šoigu, Putino ir „Gazpro mo” klanų. Ir
šiuo metu labai aiškiai matyti, kad Putino draugų
klanas pralaimi. Dar daugiau – Putinas ne tenka savo
draugų, o Jevtušenkovas yra tik pirmoji kregždė.
Jėgos struktūros ima persekioti Putino draugus. Ir
Putinas nieko negali padaryti, nes tapo dviejų jėgos
struktūrų klanų – armijos su Šoigu ir FSB su Sečinu
– įkaitu. Ir tai, kas dabar vyksta Uk rainoje, yra tos
kovos rezultatas. Kryme ir Rytų Ukrainoje pradė-
ję suirutę vadeivos Strelkovas ir Boro dajus yra Se-
čino žmonės. Šiuo metu šie žmonės iš Ukrainos is-
torijos yra patraukti, nes Sečinui (jau kaip „Rosneft”
atstovui) labai kenkia Va karų sankcijos dėl karo Uk-
rainoje, todėl jis norėtų šį karą baigti, o Šoigu at-
virkščiai – nori tęsti, nes tai jo biudžetas. Dabar Rytų
Ukrainoje ka riauja Šoigu žmonės. 

„Dabar vyksta kova, kurioje kris Putino ap-
linkos žmonės. Seniausiai prasidėjo ekonominė
krizė, dėl ku rios kentės visuomenė, ir dėl to kaž kas
turės būti paskelbtas kaltu, – sa ko opozicionierė. –
Jeigu sakytų, kad kalta opozicija, tai būtų juokin-
ga, bet mūsų akcijos pakiltų, – mes neturime nei ad-
ministracinių, nei finansinių resursų, nei įtakos
svertų, taigi kalti turės būti kažkas kiti, kuriuos rei-
kės paskelbti svarbiausiais priešais. ...Aš manau,
kad Putiną praktiškai jau pra rijo. Jis – prezidentas
tik dėl už sienio akių, skirtas išorei. Dabar vyks ta
kova tarp kitų dviejų faktinių pre zidentų – Sečino
ir Šoigu, kurie valdo Rusijos žmones. Putinas – tik
dėl Mer kel, o viduje veikia šios dvi jėgos”.

Toliau O. Romanova sako, kad Rusijoje veikia
kelios armijos – vi daus reikalų armija, kuriai va-
dovauja buvęs Putino apsauginis, Šoigu armija,
spectarnybų armija FSB ir yra dar geležinkelio ka-
riniai da li niai. O Rusijos Dūmoje dabar svars-
 tomas įstatymas dėl privačių karinių dalinių, ku-
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o Rusiją valdo jėgos 
struktūrų klanai
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Tiesiai iš lėktuvo – bendrauti 
su mokytojomis

Į antrąjį seminarą dauguma mo-
kytojų atvyko jau iš vakaro. Pernai pa-
sigedau galimybės pabendrauti su iš to-
liau atvykusiomis, todėl šiemet pa-
kviečiau susipažinti ir pasikalbėti
mūsų namuose.

„Man pasisekė su oru”, – linksma
iš lėktuvo atėjo dr. Austėja Landsber-
gienė, viena seminaro pranešėjų.

Pakeliui namo, kartu su jau lietu-
višką mokyklą ir šiek tiek Bostoną
pamačiusiomis viešniomis iš Čikagos
„Gedimino” lituanistinės mokyklos,
kalbėjomės ne apie orą, o apie mūsų
mokyklas, mokytojų viltis ir norus ir
lietuviško mokymo išeivijoje realybę.
Austėja stebino energija: tiesiai iš tarp-
tautinio skrydžio – į ištroškusių ben-
drauti mokytojų būrį. 

Pasisekė ir man. Turėjau galimy-
bę su Austėja bendrauti kelias dienas.
Ji džiaugėsi ir Harvardo universiteto
ekskursija, ir istorinėmis vietomis, ir
Halloweeno dekoracijomis, ir sutikta
voveryte Bostono parke. Gebėjimas
džiaugtis aplinka ir smulkmenomis
derėjo su edukologės akademiniu ver-
tinimu, ateities perspektyvų įžvalgo-
mis. 

Kad su Austėja smagu bendrauti,
supratome greitai. „Labai daug triukš-
mo”, – juokavo mano vyras, tą vakarą
„dirbęs” prie grilio. Kalbėjomės daug
ir garsiai. Vaišinomės susivežtais ska-
nėstais, pasveikinome ilgametę BLM
mokytoją, vieną iš seminaro rengėjų,

Orintą Kalibatienę, su jubiliejumi.
Nuotraukose ir atmintyje – besidžiau-
giančios vienmintės, įspūdingas KFF
direktorės Neilos Baumilienės atvežtas
šakotis ir, tikėkimės, neišblėstantis
entuziazmas mokyti!

Paramą gavo šešios mokyklos

Sekmadienio seminaro vaišių sta-
las, kuriuo, kaip ir daugeliu kitų deta-
lių, pasirūpino BLM mokyklos direk-
torės pavaduotoja ir viena iš seminaro
rengėjų Eglė Šležas, Lietuvių piliečių
klube Pietų Bostone, nuo pat ryto „kė-
sinosi” į mūsų figūras. Bet iš vakaro
prisibendravusios puolėme „tobulin-
tis”.

BLM mokyklos direktorė ir semi-
naro organizatorė Gaila Narkevičienė
pasveikino susirinkusiuosius ir pri-
statė Kazickų šeimos fondo New Yorko
skyriaus Aleksandros Kazickienės at-
minimo programos JAV lituanistinėms
mokykloms remti direktorę Neilą Bau-
milienę.

„AKGP, Aleksandros Kazickienės
atminimo programa JAV lituanisti-
nėms mokykloms remti, jau baigiasi
(AKGP  – Alexandra Kazickas Grant
Program – Red.) – kalbėjo N. Baumi-

lienė.  – Per trejus programos metus li-
tuanistiniam švietimui buvo skirta
400 000 dolerių. Pridėkime 100 000 at-
lyginimams ir kelionių išlaidoms, tai iš
viso 500 000 dolerių!”

Tiesiogiai buvo paremtos 30 besi-
kreipusių mokyklų. Joms išdalinta
360 000 dolerių suma. Švietimo Tarybai
buvo skirta 30 000 dolerių, likusieji – B1
eksperimentinio egzamino sukūrimui
ir įvykdymui, konferencijoms ir susi-
tikimams lituanistinio švietimo klau-
simais. 

2014 m. pagal 25 mokyklų pateiktas
paraiškas AKGP išdalino 116 400 dole-
rių. Programa baigėsi, tačiau mokyk-
los, atsiskaičiusios už 2014 m. paramą,
2015 m. pavasarį turės teisę vėl kreip-
tis į fondą per bendrą KFF paraiškų
srautą. 

Pernai BLM seminare Snieguolė
Furajevienė, Kazickų šeimos fondo
programų vadovė, pristatė fondo ini-
ciatyvą – informacinį lituanistinių
mokyklų mokymo duomenų bazės sve-
tainę, kurioje rasime nuo mokymo
programų, pamokų planų, dokumentų
pavyzdžių, vasaros stovyklų JAV ir
Lietuvoje iki vadovėlių sąrašų ir mo-
komųjų žaidimų internete pavyzdžių.
Seminaro dalyvės vėl buvo pakviestos

prisidėti ir naudotis.
Seminare dalyvavo ir New Yorko

„E. Gervicko” ir Nantucket lietuvių šeš-
tadieninės mokyklos (NLSM) „Bangi-
nukas” atstovės.

Paskaita – pritaikyta 
išeivijos poreikiams

Dr. Austėjos Landsbergienės dvie-
jų valandų paskaita „Aktyvūs ugdymo
metodai ir darbas su nevienodo kalbos
lygio vaikais” prabėgo greitai. Taigi ar
Tarptautinės mokyklos „Six senses”,
„Vaikystės sodo” ir „Karalienės Mor-
tos” mokyklų įkūrėjos, Tarptautinių
mokyklų tarybos švietimo vertinto-
jos, edukologijos mokslų daktarės, nuo-
lat konsultuojančios švietimo klausi-
mais Lietuvoje, patirtis gali praversti
ir mums, šeštadieninių mokyklų mo-
kytojoms „už jūrų marių”, mokan-
čioms vaikus nebe gimtosios lietuvių
kalbos, bet, lietuvių, kaip užsienio kal-
bos?

„Labai!” – entuziastingi dalyvių at-
siliepimai: „kūrybinga ir entuziastin-
ga asmenybė”; „paskaita labai aktua-
li, uždeganti, motyvuojanti”; „sukėlė
daug emocijų”; „labai įkvėpė”; su „nau-
dinga informacija, pavyzdžiais ir prak-
tiškais pasiūlymais pedagogei ir ma-
mai”. Įsiminė teorija – vaikas turėtų
būti „pilkojoje lentynėlėje”, kad tobu-
lėtų.

Ne viena džiaugėmės, kad mūsų
mokymo ir auklėjimo požiūriai ir me-
todai sutampa, „dauguma dalykų ta-
rytum ir žinomi”, bet Austėja „moka
vaizdingai, įdomiai perteikti turinį”;
„svarbu komunikacija tarp mokyklos
ir bendruomenės”; „dvikalbių vaikų
mokymas yra aktyvus procesas, jie
turi kuo daugiau kalbėti, kad ir su klai-
domis. Siekime mokymą su veiksmu –
išeikime į kiemą, rinkime lapus ar
pagaukime snaigę”.

Daug kas jau pritaikė „motyvaci-
ją” ir namuose, ir mokykloje. Ji veikia!
Klasėje pasitelkia žaidimus, dialogus ir
grupuoja įvairių kalbos lygių vaikus,
kad padėtų vieni kitiems ir mokytųsi
savarankiškai. 

„Pamokos turi būti smagios! Jei pa-
vyktų visus mokytojus uždegti šia
mintimi, mokyklos būtų pilnos. Prisi-

„Aš tikrai užkibau ant kabliuko”
Lietuviškų mokyklėlių mokytojų tobulinimosi seminarui pasibaigus 

BLM pakvietė į tobulinimosi seminarą „Nuo teorijos prie praktikos – 2”. Viduryje – lektorius dr. Romas Buivydas, už jo dešiniau – dr.
Austėja Landsbergienė. Dalios Shilas nuotraukos

Seminaro metu N. Baumilienė (antra iš d.) įteikė AKGP 2014 m. paramos čekius šešioms mokykloms: Bostono, New Yorko „Maironio”,
North Carolina „Baltijos”, New Jersey „Dr. Vinco Kudirkos”, Čikagos „Gedimino”, New Jersey „Lietuvėlė” lituanistinėms mokykloms.

Spalio 19 d. Bostono lituanis-
tinė mokykla (BLM) vėl pa-
kvietė į seminarą „Nuo teorijos
prie praktikos – 2”, kurį rėmė
Kazickų šeimos fondas (Kazic-
kas Family Foundation – KFF)
ir JAV Švietimo taryba.

DALIA SHILAS
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PATiKsLinimAs
Š. m. rugsėjo 25 d. laikraštyje

,,Draugas” buvo išspausdintas Irenos
Nakienės-Valys straipsnis ,,Connecti-
cuto lietuvių apygarda apžvelgė dar-
bus, žviltelėjo į ateitį”.

Aš esu CT LB apygardos pir minin-
kė ir noriu patikslinti, kad nie kada
nesakiau, kad ,,nebematanti pras mės
išlaikyti New Britain ir Ry tinės apylin-
kės, kad nėra jų indėlio į apygardos
darbus”. Tai iškraipyti žo džiai. Aš pa-
minėjau, kad šios apylin kės yra ant iš-
likimo ribos ir tegu pa čios apylinkės
sprendžia, ką toliau da  ryti – gal prisi-
jungti prie kitų. Bet tai yra jų pačių
sprendimas.

diana norkienė,
CT LB apygardos pirmininkė

minsiu, kad neišmoksi „frustracijo-
je”.

„Austėja puikiai pritaikė savo pas-
kaitą išeivijos poreikiams”. „Sutikti to-
kią lyderę – neįkainojama patirtis”. 

Kalbėjo apie mokinių motyvaciją

Po pietų klubo kavinėje seminarą
tęsė psichologijos mokslų daktaras

Romas Buivydas. Lektorius, elgesio
ir motyvacijos specialistas ir konsul-
tantas, mokslinių straipsnių autorius
ir ,,Spectrum Health Systems, Inc.”
viceprezidentas, kai kuriems bosto-
niškiams pažįstamas iš pernykštės
paskaitos mokykloje, kur dar mokosi
ir antras Buivydų sūnus.

Amerikoje gimęs ir augęs, dr. Ro-
mas Buivydas savo valandą trukusio-
je paskaitoje „Mokinių motyvacija ir
mokytojų profesinė etika” būtent ir
kalbėjo apie šių dalykų svarbą. Mo-
kytojas turi turėti humoro jausmą, jis
turi rasti tą kabliuką, su kuriuo galė-

tų užkabinti tai, kas sudomintų moki-
nį mokytis.

Pats dr. R. Buivydas nelankė li-
tuanistinės mokyklos, todėl pavyz-
džiais ar savo patirtimi negalėjo pasi-
dalinti, bet pateikė nemažai teorinės in-
formacijos ir visą paskaitą kalbėjo lie-
tuviškai.

„Jeigu nebus įdomu, mokinys ne-
norės mokytis ir neišmoks. Jis turi su-
prasti, ką jis mokosi ir kam (what’s in
this for me?). Svarbu ir motyvacija, ir
mokytojo etika – nepykti, nereikalau-
ti per daug akademinių dalykų. Ne-
galime lyginti mokymo Amerikoje ir
Lietuvoje. Mes, tėvai ir mokytojai, tu-
rime įdiegti patriotiškumą. Anksčiau
išeiviai lankė mokyklas, kad išsaugo-
tų kalbą, atsilaikytų prieš rusifikaci-
ją. Dabar turime išlaikyti ne tik kalbą,
bet ir kultūrą. Taigi turime motyvuo-
ti, vengti ‘frustracijos’, skatinti pa-
triotizmą”.

Jeigu pradedi ginčytis su vaiku, au-
toritetą jau praradai – dr. Romas Bui-
vydas, psichologas. – Taip  savo „Fa-
cebook” paskyroje parašė dr. A. Lands-
bergienė ir sulaukė daug pritariančių
komentarų. 

Kvietė susipažinti su kalbos 
komunikaciniu mokymo metodu

BLM direktorė Gaila Narkevičie-
nė tęsė seminarą apie „Komunikacinį
mokymo metodą”: „Svarbiausia kalbos
paskirtis – būti žmonių bendravimo
priemone, atlikti komunikacinę funk-
ciją. Mes mokėmės lietuvių kalbos
kaip mokslo disciplinos, studijuojan-
čios kalbą. Mokėmės fonetikos, mor-
fologijos, sintaksės, žodžių darybos. Ta-
čiau pamąstykime – ar lituanistinėse
mokyklose mėginame išugdyti kalbos
specialistą, kalbotyros mokslų žinovą,
ar lietuvių kalbos vartotoją? Komu-
nikacinis mokymo metodas siūlo mo-
kyti keturių pagrindinių gebėjimų,
kurių reikia vartojant kalbą bendra-
vimui: kalbėjimo, skaitymo (ir teksto
supratimo), klausymo (ir supratimo) ir
rašymo (ne taisyklingumo, o kaip mes
sugebame perteikti mintis raštu). Kiek-
vienas gebėjimas apibrėžtas tikslais,
arba lygiais (A1, A2, B1, B2 ir t.t), t. y. ko
turime mokyti pradedančiuosius, ko pa-
žengusius, ko laisvai vartojančius kal-
bą. Tikiu, kad tai efektyviausias litua-
nistinių mokyklų mokymo metodas.”

Ką pasakytų
dr. Jonas Basanavičius?

Diskusijoje su dr. A. Landsbergie-
ne N. Baumilienė išsakė savo lūkesčius:

„Šiandien jūs, dr. A. Landsbergiene,
kalbėjote, kaip padaryti mokyklas pa-
trauklias mokiniams ir tėvams. „Ka-
ralienės Mortos” mokyklos susitiki-
muose jūs klausiate, ko jiems reikia? 

Visi šioje salėje yra paaukoję savo
ir savo šeimų gyvenimus lietuvių kal-
bos ir lietuvybės išsaugojimui už Lie-
tuvos ribų. „Ar pagalvojame, ką apie
darbą Lietuvos mokyklose ir lituanis-
tinėse mokyklose už jos ribų, pasaky-
tų dr. Jonas Basanavičius? Ar turime
švietimo viziją Lietuvai? Ką reiškia iš-
auginti gerą žmogų? Kas jis? Ar jis už-
tikrins Lietuvos išlikimą? Lietuvybės
puoselėjimas už Lietuvos ribų vyksta
didžiulio pasiaukojimo kaina. Kalbame

apie misiją Lietuvai. Ar darom
viską, kad galėtume ramiai į savo

darbą žiūrėti ateityje? Kaip būsime
prisidėję prie Lietuvos išlikimo ir kles-
tėjimo?”

Atsakymų į šį klausimą neturėjo-
me. Dr. A. Landsbergienė kalbėjo apie
susitikimus Lietuvos Švietimo ir moks-
lo ministerijoje ir apie tai, „kad Lie-
tuvoje šiuo metu yra 6 000-iais moky-
tojų per daug, ir kad juos reikėtų at-
leisti. Taip, būtų skaudu, bet tai būtų
būdas pradėti spręsti švietimo proble-
mas”.

„Ką jiems, atleistiems, veikti? Iš-
važiuoti į užsienį? – klausė N. Baumi-
lienė. – Ar jiems ten paruošta vieta?
Kam įdomu, kaip pasaulyje spren-
džiamos švietimo problemos, siūlau pa-
sižiūrėti filmus: ‘Finland Phenome-
non’ ir pasidomėti Singapūro švietimo
sistemos laimėjimais. Singapūras yra
valstybė, kuri neturėdama gamtos iš-
teklių, pagrindine valstybės vertybe pa-
darė žmogų ir jo protą”.

Lauksiu naujo seminaro

Manau, kad seminaro informacija
būtų pravartu ir mūsų mokinių tė-

vams. Džiaugsimės BLM pasišventusio
videografo Gintaro Sekmoko paruošta
seminaro video medžiaga. 

Seminaro rengėjos sulaukė gra-
žių padėkos žodžių: „Labai lauksiu
naujo seminaro!; „Ačiū Gailai, Eglei ir
Orintai už seminaro organizavimą,
Daliai už priėmimą”; „Buvo nuostabus
savaitgalis!”; „Ačiū už Jūsų rūpestį,
priimant mus visas. Malonu būti sve-
čiu, bet žinau, kad tai – didelis pasi-
ruošimas visam mokytojų kolektyvui.
Malonus, naudingas, šiltas bendravi-
mas vis dar riša mus – lietuvius, o tai
tikrai svarbu gyvenant tokioje didelė-
je šalyje”; „Puiki konferencija, nau-
dingi ir aktualūs patarimai. Vėl par-
sivežame įkvėpimo edukaciniam dar-
bui”; „Aš tikrai užkibau ant kabliuko
ir esu motyvuota tobulinti savo mo-
kymo sugebėjimus”.

Dalia Shilas – BLM mokytoja, JAV
LB Švietimo tarybos Bostono skyriaus
narė

Dvi valandas trukusi dr. Austėjos paskaita „Aktyvūs ug-
dymo metodai ir darbas su nevienodo kalbos lygio vai-
kais” prabėgo labai greitai

Neila Baumilienė informavo, kad Aleksandros Kazickienės
atminimo programa JAV lituanistinėms mokykloms rem-
ti jau baigiasi ir kad per trejus programos metus litua-
nistiniam švietimui buvo skirta beveik pusė milijono do-
lerių paramos.

Amerikoje gimęs ir augęs dr. Romas Buivydas savo valan-
dą trukusioje paskaitoje „Mokinių motyvacija ir mokytojų
profesinė etika” pabrėžė, kad mokytojas turi turėti humo-
ro jausmą.

Dr. Austėja Landsbergienė (dešinėje) džiau-
gėsi Harvardo universiteto ekskursija. Kai-
rėje – straipsnio autorė Dalia Shilas.

Bostono parke dr. Austėja džiaugėsi ir pamatyta voveryte.
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skaut YBės keLias

FIL. DANGUOLĖ BIELSKIENĖ

Tęsinys. Pradžia – lapkričio 13 d.

Akademinio skautų sąjūdžio 90-
ties metų jubiliejinis suvažiavimas
„Kas buvo, kas yra, kas bus”, vyko
spalio 17–19 dienomis Orlando, Flori-
doje.    

Paskutinė suvažiavimo diena, sek-
madienis, prasidėjo šv. Mišiomis, ku-
rias atnašavo specialiai iš Wa shington,
DC atvykęs prelatas Ro landas Makric -
kas. Prelatas R. Mak rickas (Vatikano
atstovas Washingto ne) suvažiavimo
dalyviams įtei kė  po piežiaus Pranciš-
kaus raštiš ką palai mą Akademinio
skautų sąjū džio in ten cija. 

Prelatas taip pat pasveikino sąjū-
džio narius su 90 metų jubiliejumi,
pabrėždamas, kad reikia gerbti ir toliau
remti lietuvišką skautišką organizaciją,
kuri per 90 metų patyrė daug išbandy-
mų, bet  išliko stipri ir vie ninga. Su-
važiavimo dalyviai di džiai įvertino
prelato Makricko pasi ryžimą atvykti,
kartu pasimelsti ir pagerbti sąjūdį po-
piežiaus palaima.   Mišių maldas skai-
tė sesė Ramunė Bartuškaitė, sesė Eglė
Garsienė ir brolis Aras Galinaitis, gies-
mes vedė fil. Vilija Kerelytė. 

Po Mišių vyko trečia suvažiavimo
programos dalis, t. y. buvo svars toma
Akademinio skautų sąjū džio ateitis –
,,Kas buvo, kas yra ir kas bus”. Dis-
kusijas vedė ASD kandidatė Ramunė
Bartuškaitė, fil. Audrius Aleksiūnas ir
fil. Tomas Dundzila. Sesė Ramunė
pradėjo pokalbį paaiškindama, kodėl
ji nori būti ASD draugovės narė.   Ji sa -
kė vertinanti skautišką veiklą ir tai,
kad akademikai skautai sudaro sąly-
gas sąjūdžio nariams  skautauti nuo
studentavimo dienų iki pat brandaus
amžiaus. Sesei Ramunei įdomu ben-
drauti su akademikais skautais  ne tik
iš jos apylinkės, Clevelando, bet ir  iš
ki tų skyrių. Ji pasiūlė rengti sueigas
ir pobūvius  kartu su kitų miestų na-
riais. Sesė Ramunė taip pat dėkojo Cle-
valando filisteriams už dvasinę ir fi-
nansinę paramą ASD ir Korp! Vytis na-
riams ir kandidatams,  nes toks ben-
dravimas palaiko draugiškus ryšius
tarp studentų ir filisterių. Ji patarė
nors dalį sąjūdžio renginių pritaikyti
mišrių šeimų  (pvz., lietuvių-ameri-
kiečių) reikmėms, kad ir jiems būtų
įdomu dalyvauti. 

Fil. Audrius Aleksiūnas, Čikagos
Korp! Vytis tėvūnas, papasakojo apie
savo projektą, stengiantis į skyriaus
valdybą įtraukti naujus korporantus
ir tikrąsias nares, tikintis, kad eidami
atsakingas pareigas, jie  išmoks va-
dovauti ir liks sąjūdžio veikloje.  Fil.
Tomas Dundzila pasiūlė  – ,,daugiau
darbų, mažiau kalbų” bei paragino
daugiau dirbti su tuntais. Tokiu būdu
akademikai išaukštins sąjūdžio vardą
ir atkreips jaunesniųjų skautų dėme-
sį aktyviau daly vauti sąjūdžio veikloje.
Svarbu iš anksto sudaryti metų veik-
los planą ir pranešti visiems sky-
riams, kad jie spėtų ir galėtų iš toliau
atvykti ir  dalyvauti renginiuose.

Fil. Dundzila pabrėžė, kad visuo-

„kas buvo, kas yra ir kas bus!” (3)
Akademinio skautų sąjūdžio 90 metų jubiliejaus suvažiavimas

se skyriuose tarp korporacijos, drau-
 govės ir filisterių  reikalingas atviras
bendravimas. Tuo tikslu jis įsteigė te-
lefono konferencinių  pokalbių (con-
ference calls) programą. Iš anksto nu-
 statytas pokalbio laikas nariams bus
praneštas el. paštu, nurodant telefono
numerį ir  specialų konferencinio po-
kalbio kodą.  Tokiu būdu akademikai
skautai iš tolimų skyrių galės pasi-
kalbėti ir pasitarti. 

Veiklios akademikų skautų šei-
 mos išaugina kitas akademikų skau tų
kartas. Sesė Liana ir brolis Albinas
Liubinskai yra trečios kartos veiklūs
akademikai skautai. Fil. Aleksiūnas
patvirtino, kad jo mamos įtaka jį pa-
skatino būti akademiku skautu. Fil. Ri-
čardas prisiminė, kad jo geras draugas,
a. a.  Tomas Žu kaus kas, jį prikalbino
tapti aka de miku skautu. Būkime aki-
vaizdus įrodymas, kad kiti skautai
mus ir mūsų veiklą pastebėtų, pažin-
tų ir norėtų su mumis bendrauti. 

Fil. Nida Petronienė, Aušros Var-
tų/Kernavės Tunto tuntininkė,  ragi-
no akademikus dažniau dalyvauti
skautiškoje veikloje, kartu su skautų
uniformomis dėvėti draugovės ir kor-
poracijos spalvų priedus ir sąjūdžio
kaklaraištį, liudyti, kad skautai aka-
demikai nori ir sugeba vadovauti tun-
tams, draugovėms, skiltims. Dalyva-
vimas  suvažiavime  da vė daug naudos,
suteikė entuziazmo ateities darbams.
Girdėjosi sumanių ir praktiškų pasi-
ūlymų, visi, kas norėjo, turėjo progą iš-
reikšti savo nuomonę, vyko gyvos dis-
kusijos.  Bendras problemų sprendi-

mas atne šė teigiamus   rezultatus.  
Per trumpą laiką šiame suvažia-

vime įvyko statuto reguliavimų  pa-
keitimai, išrinkti 3 garbės nariai, fil. Vi-
lius Dundzila sutiko perimti ir toliau
sėkmingai vesti  el.  skyrių kan dida-
tams/tėms.   Fil. Tomas Dundzila įstei-
gė konferencinių telefoninių pokalbių
programą, fil. Eglė Garsienė pasisiūlė
įsteigti Akademinio Skautų sąjūdžio
skyrių Floridoje, o Ričardas Chiapetta
sutiko kandidatuoti antrai kadencijai
Akademinio skautų sąjūdžio  valdybos

rinkimuose.  Čia tik pradžia…
Sunku buvo baigti kalbas, nes visi

norėjo išsakyti savo nuomonę  ir galbūt
atrasti tą vienintelį atsakymą, kuris iš-
pręstų visas problemas. Bet laikas dėl
mūsų nesustojo ir atėjo valanda išsi-
skirti. Sustoję ratu ir skau tiškai susi-
kabinę rankomis dalyviai sugiedojo
tradicinę skautų giesmę – ,,Ateina nak-
tis”. Pabaigoje visi  kartu viltingai iš-
tarė: ,,Iki pasimatymo!” 

Ad Meliorem!
Pabaiga

Čikagos skyriaus akademikai (iš k.): fil. Vida Damijonaitytė, fil. Taiyda Chiapetta, fil. Audrius Aleksiūnas, senj. Albinas Liubinskas, fil.
Vilius Dundzila ir fil. Jonas Variakojis. 

Fil. Ričardas Chiapetta ir Zita Rahbar suvažiavimo metu                         ASS archyvo nuotr.
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Didžiajam lietuvių poetui nusilenkė ir jo gimtoji žemė (2)
Tęsinys. Pradžia – lapkričio 25 d.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Kitos dienos ryte buvo numatyta, kad Kara-
liaučiaus I. Kanto universitete bus ati-
dengta paminklinė lenta K. Donelaičiui. Ta-

čiau jau šio rengi nio išvakarėse lietuvių delegaciją
pa siekė žinios, kad lenta atidengta ne bus. Kodėl vie-
tos valdžia pakeitė savo nuomonę, taip ir liko ne-
aišku, nors bandyta sakyti, kad renginys atšauktas
dėl to, kad jame dalyvauja politikai. Lietuvių kal-
bos studentus šia me universitete mokanti Violeta
Lo petienė „Draugui” pasakojo, kad iš kil mėms
buvo rengtasi, studentai ruo šė programą, lenta
buvo pagaminta ir jai numatyta vieta. 

Lietuvos delegacijos atstovai ne labai ką galė-
jo pakeisti. Tikimasi, kad ši lenta bus atidengta vė-
liau šalia čia jau nuo 1998 metų esančios atminimo
lentos Martynui Mažvydui, kuris mokėsi Kara-
liaučiaus universitete 1546–1548 metais, o 1547-ai-
siais išleido pirmąją lietuvišką knygą „Katekiz mą”.
Užėję į universitetą lydimi mo kytojos, norėjome at-
minimo ženklą pirmosios lietuviškos knygos au-
toriui pamatyti savo akimis. Budėtoja labai neno-
rėjo įleisti, draudė fotografuoti, bet lietuviai ir len-
tą pamatė, ir nuotraukas padarė.

Karaliaučius šiandien – klestintis, sparčiai au-
gantis miestas, kuria me gausu prabangių par-
duotuvių, viešbučių, pasilinksminimo įstaigų.
Nors prekių kainos pastaruoju metu sparčiai auga,
o rublis vis labiau nu vertėja (prieš porą metų litą
galima buvo nusipirkti už 8 rublius, dabar tenka pa-
kloti 15 rublių), beveik pusę milijono gyventojų tu-
rinčio miesto žmonės gatvėse atrodo pasipuošę, čia
daug jaunimo, žmonės kavinėse ne gaili arbatpi-
nigių.

Čia lankosi ir nemažai turistų. Mieste veikia
daug muziejų, menan čių šlovingą buvusio Kio-
nigsbergo praeitį, daugelis nori aplankyti katedrą,
šalia kurios palaidotas garsusis vokiečių filosofas
Imanuelis Kantas. Šiemet yra minimos jo gimimo
290-osios ir mirties 210-osios metinės. Miesto cent-
ro vaizdą gerokai gadino didžiu lis tuščias pastatas
– buvusios Kara liau čiaus pilies vietoje pastatyti so-
 vietų rūmai. Planuota betoninį monstrą nugriau-
ti, bet projektą paruošu si viena Kanados firma pa-
prašė tiek pinigų, kad vietos valdžia jų pasiūlymo
atsisakė.

„Lietuvių kalba universitete dėstoma kaip fa-
kultatyvinė. Pernai jos mokėsi 111 studentų, šiemet
jų skai čius gerokai sumažėjo – turiu 47 studentus.
Daugelis jų ateina nemokėdami net lietuviškos abė-
cėlės, kiti jau žino keletą žodžių. Daugiausia moko -
si merginos, vaikinų – vos vienas ki tas. Turime įvai-
rių užsiėmimų, sten giuosi atlikti savo darbą kuo ge-
riau”, – pasakojo mokytoja V. Lopetienė.

Ji yra viena iš penkiolikos srityje dirbančių lie-
tuvių kalbos mokytojų, kurie čia ir gyvena. Dar šeši
iš jų kasdien važinėja iš Lietuvos. Kara liau čiaus sri-
ties lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmi-
ninkas Aleksas Bartnikas, keliavęs kartu pasako-
jo, kad norinčių dirbti lietuvių kalbos mokytojais
iš Lietuvos atsiranda, bet daugelį gąsdina tai, kad
važinėti savo automobiliais sudėtinga – įvažiuoti
lietuviai mokytojus įleidžia be eilės,
bet grįžtant Rusijos muitininkai išim -
čių nedaro, tad kartais tenka stovėti
ir dvi, ir tris valandas eilėse. Lietuvių
kalbos mokytojų trūksta, o iš viso
sri tyje lietuviškai mokosi apie 1 000
moksleivių.   

Prieštaringų jausmų apimti pa li-
kome Karaliaučių ir pasukome link
Gumbinės (Gusevo), kur skverelyje
gatvių sankryžoje stovi paminklas
mūsų Poetui, gretimų namų sienas
puošia piešiniai, primenantys XVIII a.
Tolminkiemio vaizdus. Paminklas
čia iškilo lygiai prieš 10 metų, ir per
tą laiką ši vieta tapo mėgstama ir
lankoma vietos gyventojų. Paminklo
autorius skulptorius Vitalij Chvalej
sakė, kad jis turbūt vienintelis iš vie-
 tos gyventojų net 7 kartus perskaitė
„Metus”, kad galėtų geriau perteikti
poeto įvaizdį. „Kuo daugiau kartų
skaičiau, tuo labiau įsitikinau, kad tai

išties nuostabus kūrinys”, – teigė skulptorius čia su-
rengtų iškilmių metu. 

Po sveikinimų ir proginių kalbų visus labai su-
jaudino saviveiklinin kų pasirodymas – senoviškas lie-
tuviš kas dainas atliko Gumbinės 5 vi du rinės mo-
kyklos lietuvių folkloro ansamblis „Nadruvėlė”,
Karaliau čiaus vyrų ansamblis „Penkee vai kee” ir mo-
terų ansamblis „Gabija”. Šie kolektyvai yra mūsų Pa-
saulio lie tuvių dainų švenčių nuolatiniai da lyviai. Mi-
nėjimas Gumbinėje buvo trumpas, bet išties įsi-
mintinas, ir vie tos žmonių susirinko visai nemažai.

Iš Gumbinės delegacija išvyko į Tolminkiemį (da-
bartinį Čistyje Pru dy), kur esantis K. Donelaičio me-
morialinis muziejus minėjo 35-ąsias sa vo įkūrimo me-
tines. Šioje vietoje, kur nutilus šurmuliui ir bruz-
desiui la biausiai jaučiama Poeto dvasia, šventė
buvo pratęsta poetiniu žodžiu. 

Gausiai į muziejų susirinkusius svečius sveikino
Karaliaučiaus srities kultūros ministerijos atstovai,
priminę, kad 2014-ieji metai Rusijoje yra paskelbti
kultūros metais, be to, šiemet minimos ir 200-osios
garsaus rusų poeto Michailo Lermontovo me tinės.
Lietuvos Seimo vicepirminin kas V. Gedvilas ir kul-
tūros viceministrė Agneta Lobačevskytė pasveikino
ir padėkos raštais bei jubiliejiniu K. Donelaičio me-
daliu apdovanojo ir muziejaus direktorę L. Silovą, ar-
chi tek tą N. Kitkauską ir kitus asmenis. Nenuilstanti
šio muziejaus vadovė L. Silova dėkojo visiems, kurie
padėjo įkurti šį muziejų, kurių rūpesčiu jis iki šiol
veikia. 

Padėkų sulaukė ir Sergey Jaki mov, Karaliau-
čiaus istorijos ir meno muziejaus, kurio filialas yra
Tolmin kiemyje direktorius. O kai jis pasakė, kad jau
lapkričio pradžioje prasideda ilgai žadėti ir laukti mu-
ziejaus pastato bei pačios ekspozicijos atnaujinimo
darbai, susirinkusieji negailėjo plojimų. Muziejui at-
sinaujinti būtina, nes eksponatai jau seniai nekeis-
 ti, kai kurie dar sovietmečio propaganda alsuojan-

tys. Tiesa, sukakties proga antrajame aukšte pa-
rengta ir kilnojamoji ekspozicija apie K. Done laitį ir
jo darbus.

Bene šilčiausias ir nuoširdžiausias buvo Lietu-
vos rašytojų sąjungos nario poeto Eugenijaus Ali-
šankos žodis. Kalbėti iš anksto nesiruošęs poetas savo
kalboje taikliai sudėliojo visus akcentus, konstatavęs,
kad šimtai ir tūkstančiai poetų būna tarsi pagrindas,
„patrankų mėsa”, ant ku rio išauga vienas K. Done-
laitis ar vie nas M. Lermontovas. O srities rašytojų
sąjungos vadovas Boris Bartfeld konstatavo liūdną
faktą – šiemet pirmąkart per daugelį metų nesusitiko
Lietuvos ir Rusijos rašytojai, poetai, neatvyko svečiai
į „Poezijos pavasa rį” gegužę, nebuvo jų ir „Druski-
nin kų rudens” poetiniuose renginiuose. „Tik vie-
nintelis K. Donelaitis atlaikė išbandymą ir šiandien
suvedė abiejų šalių kūrėjus kartu. Gaila, bet dėl
 politinio idiotizmo mūsų bendravimas dabar toks,
koks yra”, – drąsiai įvardino poetas tai, ko negalėjo
pasakyti diplomatai.

Apie Tolminkiemio muziejaus įkūrimą kalbėjo
visų darbų autorius architektas-restauratorius pro-
fesorius Napaleonas Kitkauskas, susilaukęs daug pa-
dėkų ir plojimų už tai, ką šiandien turime Tolmin-
kiemyje. Daug dar buvo kalbėta, daug padėkų dar
buvo įteikta, o paskui pradėjo ges ti šviesos, su-
skambo muzikos garsai ir nuostabiai solistės prie-
temoje atliekama giesmė „Ave Maria”. Visi nu-
 sileido į bažnyčios kriptą, kur esantis K. Donelaičio
kapas paskendo gėlėse bei žvakelių liepsnoje. 

Kai peržvelgi dviejų dienų rengi nius, matai,
kad tikrai nemažai buvo stengtasi ir padaryta, ne-
mažai dėmesio skirta. Daug padirbėjo ir valdžios
struktūrų atstovai, ir žmonės, ku riems priklauso
dirbti, ir tie, kurie dir ba iš meilės poetui. Žinoma, di-
delį žmogų aukštindami, pakylėjame ir save, sušy-
lame Jo šviesoje. Liūdna, kad pačiame Tolminkie-
myje lietuvių kalbos mažai – nauji stendai prie mu-

ziejaus taip pat tik rusų ir anglų kal-
bomis, o kalbėdamas Karaliau čiaus
srities Lietuvių Bendruomenės pir-
mininkas nė vieno žodžio nepa sa ko
lietuviškai. Kai mes patys, pamirš-
dami K. Donelaičio žodžius apie
svetimų kalbų, papročių ir gyveni-
mo bū do žalą mūsų sielai ir dvasiai,
pama žu, žingsnelis po žingsnelio
nutautėjame, vargu ar galime vien
kaltinti kitus.

O išvažiuodami namo visi dar
ilgai žvalgėsi į ant kalno šviečiančią
bažnyčią, jausdami ir suprasdami,
kad ši, Donelaičio žemė, Jo kraštas,
Jo bažnyčia, Jis pats visada laukia
mūsų. Kas bebūtų, kokie trukdžiai
ir sunkumai beiškiltų, to negalime
pa miršti. Tik mūsų atmintis, kant-
rybė ir užsispyrimas sugrąžins vėl
ir vėl į ten, kur Poeto ąžuolai dar
šlama Jo „Metų” giesmę.

Gumbinėje vaikų kolektyvas „Nadruvėlė” dainavo senovišką lietuvių dainą. A. Vaškevičiaus nuotr.

V. Lopetienė moko Karaliaučiaus universiteto studentus lietuvių kalbos.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LietuVa ir PasauLis

Tautinių mažumų departamento
panaikinimas – klaida 

Rusija metė kaltinimus visai Europai

Lietuva siekia spartesnės derybų baigties 

Vilnius (Vyriausybės info) – Vil-
niuje vykstančioje konferencijoje
„Transatlantinė prekybos ir investicijų
partnerystė – strateginė galimybė”
dalyvavęs Vyriausybės kancleris Al-
minas Mačiulis pažymėjo, jog būtina
spartinti sprendimų įgyvendinimą sie-
kiant kuo greičiau baigti derybas dėl
Transatlantinės prekybos ir investicijų
partnerystės (TTIP) tarp Europos Są-
jungos (ES) ir Jungtinių Amerikos
Valstijų.

Kanclerio teigimu, TTIP įgyven-
dinimas yra tinkamas atsakas į egzis-
tuojantį neužtikrintumą ir lėtą eko-
nominį atsigavimą tarptautinėje sis-
temoje. Skaičiuojama, jog TTIP JAV
ūkį praturtintų 95 milijardais, o ES –
net 120 milijardų eurų. 

2013 m. Washingtone prasidėjo de-
rybos dėl TTIP susitarimo. Derybomis
siekiama įvairiuose ekonomikos sek-
toriuose pašalinti prekybos kliūtis

(muitų tarifus, nereikalingą regla-
mentavimą, investicijų ribojimus ir
t.t.) ir taip sudaryti palankesnes sąly-
gas pirkti ir parduoti prekes ir pa-
slaugas ES ir JAV. Derybų šalys taip pat
nori supaprastinti investicinę aplinką,
kurioje ES ir JAV įmonės galėtų in-
vestuoti į viena kitos ekonomiką.

ES ir JAV yra du didžiausi pasau-
lyje ekonominiai subjektai. Jos suku-
ria beveik pusę pasaulio BVP, investi-
cijų ir prekybos srautams tarp dviejų
kontinentų neprilygsta niekas – ES ir
JAV prekybos prekėmis ir paslaugomis
vertė kasdien siekia 2 mlrd. eurų,
transatlantinis verslas užtikrina apie
15 milijonų darbo vietų abiejose At-
lanto pusėse.

Ir ES, ir JAV nori išvengti daug
metų trunkančių derybų, todėl ma-
noma, kad susitarimas turėtų būti pa-
siektas per keletą metų nuo derybų
pradžios.

Klaipėda (ELTA) – Rusijos
muitinės vadovo Andrejaus Bel-
janovo pareiškimą esą automo-
bilių iš Lietuvos kontrolė su-
griežtinta, nes per šalį gabena-
ma draudžiama importuoti pro-
dukcija iš Europos Sąjungos,
Prezidentė Dalia Grybauskaitė
vadina kaltinimais visai Ben-
drijai ir teigė, kad sprendimai
turės būti rasti europiniame
lygmenyje. 

„Šiandien, kiek girdėjau,
yra oficialus Rusijos muitinės
pareiškimas, kad neva per Lie-
tuvą yra gabenama europinė kontra-
banda. Tai reiškia, mestas kaltinimas
visai Europai. Tai reiškia, kad tai jau
Europos problema ir Europa turės
spręsti”, – kalbėjo D. Grybauskaitė
Klai pėdoje. 

Savo ruožtu Prezidentė priminė,
kad tai nebe pirmas kartas, kai Rusija
imasi ribojamų priemonių. „Tai yra iš-
ties politinės problemos, kurios šiuo
metu susidaro būtent dėl to, kad Rusi-
ja tapo agresyvia, neprognozuojama

valstybe”, – sakė D. Grybauskaitė. 
Šalies vadovės teigimu, verslas

pats turi apsispręsti, ar nori prisiim-
ti riziką dirbant su Rusijos rinka.

Primename, kad nuo lapkričio 19
d. Rusijos pareigūnai sulėtino auto-
mobilių su lietuviškais numeriais įva-
žiavimą į Kaliningrado sritį. Vėliau pa-
sirodė pranešimai, kad sugriežtintos
patikros procedūros automobiliams
su lietuviškais numeriais taikomos
ir Rusijos-Latvijos bei Rusijos-Balta-
rusijos pasienyje.

„Islamo valstybė” gavo išpirkų už 45 mln. dolerių
New Yorkas (1psl.lt) – Jungtinių

tautų ekspertai teigia, kad „Islamo
vals tybės” kovotojai per pastaruosius
metus gavo išpirkų už 45 mln. dolerių.
Jungtinių Tautų Saugumo tarybos ko-
vos su terorizmu komitetas patvirtino,
kad teroristinėms grupuotėms nuo
2004 ir 2012 metų buvo sumokėta 120

mln. išpirkų.
Vien šiais metais islamistinė tero-

ristinė grupuotė  gavo apie  20 mln. do-
lerių  iš pagrobtų žmonių išpirkų. Pa-
sak JAV iždo pareigūno David Cohen,
būtina įtikinti valstybes, kad jos  jų ne-
mokėtų, nes tai motyvuoja naujus pa-
grobimus.

Honkongas (ELTA) – Honkongo
policijai bandant išardyti protestų sto-
vyklos dalį Mongkoko rajone vėl kilo su-
sirėmimai, sulaikyta per 20 žmonių. 

Šimtai policijos pareigūnų buvo
dislokuoti teritorijoje vykdant teismo
nurodymą atidaryti gatvę. Pranešama,
kad iki popietės protestuotojų pasi-
priešinimas buvo minimalus, tačiau va-

kare teritorijoje pasirodė riaušių poli-
cija, kuri bandė prasiveržti pro protes-
tuotojų blokadą. 

Aktyvistai išėjo į gatves nuo spalio
pradžios, reikalaudami atšaukti apri-
bojimus per 2017 metais numatytus
administracijos vadovo rinkimus. Ma-
sinėse demonstracijose dalyvavo de-
šimtys tūkstančių honkongiečių.  

Vilnius (ELTA) – Tautinių mažu-
mų departamento panaikinimas buvo
neteisingas sprendimas, mano prem-
jeras Algirdas Butkevičius, ir tiki, kad
jo atkūrimas padės efektyviau įtrauk-
ti tautinių mažumų atstovus į Vyriau-
sybės programos įgyvendinimą. 

Pasak A. Butkevičiaus, Tautinių
mažumų departamentas numatytas
Vyriausybės programoje, tautinių ben-
drijų tarybos nariai taip pat yra išreiškę
norą turėti didesnį nepriklausomumą
statusą, aiškią viziją ir strategiją ilga-
laikėje perspektyvoje.

Ministrų Kabinetas prieš porą sa-
vaičių nusprendė, jog nuo kitų metų lie-
pos vėl atgims Tautinių mažumų de-
partamentas. Departamentas palaikys
ryšius su tautinių mažumų bendruo-
menėmis ir vykdys etnopolitikos ana-
lizės bei formavimo funkcijas. 

Departamentui bus keliama už-
duotis bendradarbiauti vyriausybiniu
lygmeniu su Jungtinių Tautų Organi-

zacija, Europos Taryba (ET), Europos
saugumo ir bendradarbiavimo orga-
nizacija, Europos Sąjungos instituci-
jomis ir kitomis tarptautinėmis orga-
nizacijomis, besirūpinančiomis tauti-
nių mažumų padėtimi, ir aktualios in-
formacijos apie Lietuvoje įgyvendina-
mą tautinių mažumų politiką sklaida.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. reorgani-
zavus Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentą, jo funkcijos buvo per-
duotos Kultūros, Švietimo ir mokslo bei
Užsienio reikalų ministerijoms. 

Už tautinių bendrijų politiką nuo
2010 m. sausio 1 d. atsakinga Kultūros
ministerija. Tautinių mažumų ir išei-
vijos departamente prie Vyriausybės
tautinių bendrijų veiklą koordinavo
penkiolika žmonių, o jį panaikinus be-
liko penki. Kultūros ministerijos Tau-
tinių mažumų reikalų skyriaus atsto-
vavimas yra nepakankamas, ypač tarp-
tautiniu lygmeniu.

Honkonge vėl kilo susirėmimai

Roma (1psl.lt) – Istorinio miesto Ve-
necijos valdžia nusprendė uždrausti
naudoti lagaminus su ratukais, nes, jų
teigimu, ratukų skleidžiamas garsas
yra per didelis ir neleidžia miegoti vie-
tiniams gyventojams. Bo to, tokiu spren-
dimu siekiama apsaugoti istorines
miesto gatves.

Toks draudimas įsigalios nuo 2015
m. gegužės mėnesio. Turistai, kurie

nesilaikys tokios tvarkos, gaus 500 eurų
siekiančias baudas.

Tiesa, išimtis taikoma lagami-
nams, kurių ratukai yra pripildyti van-
deniu ar kitu skysčiu ir dėl to jie ne-
skleidžia garso bei nekelia pavojaus gat-
vių grindiniui. Tačiau Venecijos val-
džios atstovai nėra tikri, ar tokie ratu-
kai yra populiarūs. 

Venecija stojo į kovą prieš triukšmą

Roma („Draugo” info) – Popie-
žius Pranciškus lapkričio 25 dieną at-
vyko į Strasbūrą, kur paragino „pa-
vargusią” Europą, išgyvenančią eko-
nomines krizes ir nacionalizmo kilimą,
susigrąžinti vadovaujamą vaidmenį.

Tai antras popiežiškasis vizitas
Europos Parlamente (EP) Strasbūre
(pirmasis 1988 metais apsilankė Jonas
Paulius II). Pranciškus taip pat susiti-
ko su darbą baigiančiu Europos Va-
dovų Tarybos pirmininku Herman
Van Rompuy ir naujuoju Europos Ko-
misijos pirmininku Jean-Claude Junc-
ker.

Suteikdamas žodį Popiežiui, jį pa-
kvietęs EP pirmininkas Martin Schulz
teigė, jog ES ir Katalikų bažnyčia turi
„bendrus tikslus skatinti toleranciją,
pagarbą, lygybę, solidarumą ir taiką”,
todėl svarbu bendradarbiauti tam, kad
susigrąžintume prarastą žmonių pa-
sitikėjimą.

Popiežius Pranciškus sakė norin-
tis „perduoti vilties ir padrąsinimo
žinią visiems Europos piliečiams”. Jis
priminė, kad žmogaus orumas, o ne tik
pilietiškumas ar ekonominiai intere-
sai, buvo esminė vertybė, vardan ku-
rios po Antrojo pasaulinio karo Euro-
pa buvo pradėta vienyti. Kalbėtojas ap-
gailestavo, kad šiandien „pernelyg daž-
nai žmogus laikomas objektu, kurio
pradėjimas, sandara ir naudingumas
gali būti programuojami, o vėliau, kai
jis tampa nebe naudingas, juo atsi-
kratoma dėl jo silpnumo, ligos ar se-

nyvo amžiaus”. 
Popiežius gyrė ES įsipareigojimą

skatinti pagarbą žmogaus teisėms ES
viduje ir už jos ribų. Vis dėlto dažnai,
kalbant apie žmogaus teises, pamirš-
tamos jo pareigos visuomenei, pažy-
mėjo EP svečias. Jis ragino kurti tokią
žmogaus teisių kultūrą, kuri susietų as-
meninį aspektą su visuomenės gerove.

Kalbėtojas apgailestavo dėl stiprė-
jančio nepasitikėjimo Europa ir jos
institucijomis, kurios dažnai suvokia-
mos kaip nejautrios žmogui, nebevai-
singos ir negyvybingos. „Didžiosios
idėjos, kadaise įkvėpusios Europą, at-
rodo atgyvenusios ir nebe patrauklios,
nes jas pakeitė biurokratiniai institu-
cijų formalumai”, – pridūrė popiežius
Pranciškus. Pasak jo, Europa, pamirš-
tanti savo dvasinį pradą, „rizikuoja
prarasti savo sielą”, o „idėjų vakuu-
mas” šiandieniniame Vakarų pasaulyje
skatina ekstremizmą. 

Katalikų bažnyčios vadovas ragino
Europos Sąjungą skirti daugiau dė-
mesio šeimai, dvasiniam švietimui,
žmogaus orumui darbe, aplinkosau-
gai, kovai su maisto švaistymu bei
imigracijos problemoms. „Negalime
leisti, kad Viduržemio jūra taptų di-
džiulėmis kapinėmis”, – pažymėjo po-
piežius Pranciškus. Baigdamas savo
kalbą, jis paragino kurti tokią Europą,
kuri visų pirma remtųsi ne ekonomika,
o žmogaus orumu ir prigimtinėmis
vertybėmis. 

Popiežius Pranciškus žadino Europą 

Andrius Ufartas/BFL nuotr. 

EPA-ELTA nuotr. 
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Šokoladas Fotolia nuotr. 

VersLo n auJienos

Neseniai viešint vienoje Lietuvos pramonės įmonėje, darbuotoja užda vė
„padruskintą” klausimą – gerai, eurą jau greit įvesime, o kada mūsų at-
 lyginimai bus tokie, kaip euro zonoje? Faktas tas, kad vidutinis darbo

užmokestis Lietuvoje tebėra tarp pa čių mažiausių Europos Sąjungoje, o įstojus
į euro zoną bus pats kukliausias šiame valiutos bloke. Privataus sektoriaus at-
lyginimai Vokietijoje yra maždaug 5 kartus aukštesni negu mūsų šalyje. Ne-
reikėtų pamiršti ir to, kad mūsų valstybėje šešėlinė atly gi nimų dalis pastebimai
didesnė negu Vakaruose, o lyginant statistinius ro diklius, atsižvelgiama tik į ofi-
cialius duomenis.

Kita vertus, beveik visas pasistū mėjimas vakarietiškų atlyginimų link vyko
ekonomikos pakilimo lai ko tarpiu 2004–2007 m., o krizės metu atotrūkis gilėjo.

Šiuo metu Lietuvos at-
lyginimai juda Vakarų
šalių lygio link vėžlio
žingsniu. Tam, kad Lie-
tu va pasiektų Vokieti-
jos darbo užmo kes čio
lygį per 20 metų, atlygi-
nimai Lietuvoje kasmet
turėtų pasistiebti de-
šimtadaliu.

Kodėl darbo užmo-
kesčio konvergencija po
krizės tapo vangi, o at-
lyginimų augimas išlie-
ka palyginti san tūrus?
Pirma, Lietuvos įmonių

atsargumas po krizės įstrigo aukštesniame lygyje. Tai pasireiškia ne tik darbo
užmokesčio, bet ir investicijų srityje. Neretas įmonės vadovas, sto kodamas tvir-
to įsitikinimo, jog bendrovės padėtis gerės. 

Antra, žemesnis negu Vakaruose darbo užmokestis tebėra svarbus veiks-
nys pritraukiant užsienio investicijas ar užsakymus. Žemesnės atlyginimų są-
naudos vilioja užsienio bendroves steigti paslaugų centrus Lietuvoje ir lemia
didesnį lietuviškų prekių konkurencingumą užsienio ir vietos rinkoje. Trečia,
darbo našumo augimas pastaruoju metu yra lėtas, tad žvelgiant per konku-
rencingumo prizmę, darbo užmokesčio didėjimas taip pat neturėtų būti veržlus.

Šiuo metu įtampa darbo rin koje nėra tokia didelė, kad atlyginimai šokte-
lėtų aukštyn. Nors darbo jė gos trūkumas kai kuriuose sekto riuose yra labai ak-
tualus, tačiau ne visada darbo užmokesčio didinimas gali būti adekvatus atsa-
kas į šią problemą.  

Svarbu, kad atlyginimų suartėjimo procesas judėtų pirmyn, antraip viltys
užgesinti emigracijos gaisrus bus bergždžios. Šiandien Statistikos departamento
paskelbtais duomeni mis, vidutinis darbo užmokestis Lie tuvoje prieš mokesčius
trečiąjį 2014 m. ketvirtį sudarė 2405,5 Lt (696,7 euro) ir buvo 4,3 proc. didesnis
negu atitinkamą 2013 m. ketvirtį. Labiau siai darbo užmokestis trečiąjį 2014 m.
ketvirtį augo informacijos ir ryšių (9,6 proc.), žemės ūkio (8,2 proc.), vie šojo val-
dymo (6,8 proc.) veiklose. At sižvelgus į infliaciją, vidutinis atlygis augo dar dau-
giau – 4,6 proc. Taigi realus darbo užmokestis šiuo metu Lie tuvoje kyla trigu-
bai sparčiau ne gu Vokietijoje, tačiau kelias iki su vie nodėjimo dar yra ilgas.

Ką teko atsakyti į pradžioje minė tą darbuotojos klausimą? Ogi tai, kad esant
tokiems pat atlyginimams kaip Vakarų Europoje, labai tikėtina, jog minėta ga-
mybos įmonė apskritai ne gautų užsakymų iš užsienio ir tektų konkuruoti pro-
dukto kūrybos, dides nio efektyvumo ir pan. srityse. Rei kėtų turėti omenyje ir
tai, kad didesnis darbo užmokestis lemia aukštes nes paslaugų kainas – ar bū-
tume pasiryžę mokėti už kirpyklų ar odontologo paslaugas, tiek, kiek Berlyne
ar Paryžiuje?

Vilija Tauraitė,
Ekonomika.lt  

Valiutų santykis (2014 metų lapkričio 26 d.) 
1 USD (JAV doleris) – 2,78 LTL 
1 EUR (euras) – 3,45 LTL
1 AUD (Australijos doleris) – 2,38 LTL
1 CAD (Kanados doleris) – 2,46 LTL 
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų – 4,36 LTL 
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,17 LTL

Dėl Ebolos viruso, prasto der liaus ir išaugusios paklausos gali išaugti šo-
kolado kainos. Saldumynų gamintojo „Rūta” pirkimų skyriaus vadovė
Regina Survilienė atkreipia dėmesį, kad tai – toli gražu ne visos prie-

žastys. Esą kakavos pupelių kai nomis žaliavos rinkose spekuliuojama nuolatos,
o kartais netgi sukuriamas fiktyvus deficitas. Šokolado gamintojai prognozuoja
šio saldumyno deficitą. 

Viena iš pagrindinių priežasčių – nuolat augantis šokolado vartojimas. Kaip
sako šokoladinių tinklo „AJ šo koladas” vadovas Algimantas Jab lons kas, la-
biausiai prie augančio vartojimo prisideda Kinija ir Indija. 

Šokolado pardavimų prognozė ateinantiems penkeriems metams ža da, kad
Azijos šalys šio saldumyno su valgys penktadaliu daugiau, Loty nų Amerika –
beveik trečdaliu. Išau gęs vartojimas bei mažesnis kakavos pupelių derlius per
dvejus metus jų kaina išaugino daugiau nei penkta daliu.

Šokoladą taip pat brangina Ebo los virusas. Kadangi daugiausia pu pelių, rei-
kalingų kakavos gamybai, užaugina Afrikos šalys, kuriose šiuo metu siaučią
Ebolos virusas, čia su mažėjo derlius. Vakarų Afrikos regio ne užauginama be-
veik du trečdaliai kakavos pupelių. Apskritai beveik 90 proc. derliaus gauna-
ma iš mažų šei mos ūkių, kurie yra patys jautriausi tiek nepalankiam klimatui,
tiek geo politiniams veiksniams.

Be to šokolado, jo pagrindinio in grediento, kakavos pupelių, kaino mis bir-
žoje žongliruojama ir spekuliuojama panašiai kaip naftos. 

Kaip pastebi gamintojai, turėtų kiek ištuštėti kišenės tiems smali žiams, ku-
rie mėgsta šokoladinius saldumynus su riešutais. Šiais metais kai kurių riešutų
kainos išaugo dvi gubai.

„Turkai užaugina daugiausiai laz dyno riešutų. Labai didelę dalį su niokojo
šalnos. Todėl jaučiamas labai didelis lazdyno riešutų stygius. Jie pa brango dau-
giau kaip 100 proc. Mig dolų rinkoje yra panašios prognozės. Gal pabrangimas
mažesnis – apie 80 proc.”, – sako R. Survilienė.

Be to pabrango marcipanas, ku ris gaminamas iš riešutų.

Pagal Jurgitą Čeponytę. LRT

Euro zonos 
atlyginimai = lietuviška svajonė?

Kas darosi su šokolado kaina? 

Rusija ir Venesuela tarsis, 
kaip stabilizuoti naftos kainas

Dažasvydžio bendrovė
„UK Paint ball” pasiūlė
britams tapti gyvu tai-

kiniu. Savanoris gaus 40 tūks-
tan čių svarų sterlingų per me-
tus už nau jų kamuoliukų ban-
dymą. Pasak bendrovės įkūrėjo
Justin Toohig, šito reikia tam,
kad žaidimas būtų nepavojin-
gas.

J. Toohig tikisi, kad pasi-
ūlymas sudomins studentus,
kuriems reikia pinigų. „Kad ir
kam atitektų ši vieta, į jį bus
šaudoma nuo pirmadienio iki
penktadienio po 1–2 valandas per dieną”, – įspėjo verslininkas.

Jo manymu, naujos kamuoliukų siuntos turi būti išbandytos, kad būtų iš-
vengta nelaimingų atsitikimų žai džiant.

J.  Toohig prisipažino, kad norė tų įdarbinti gerai skausmą ištverian tį ir
baimės nejaučiantį žmogų. 

ELTA

Rusijos ir Venesuelos delegacijos Vienoje vyksiančių konsultacijų me tu
aptars priemones, kuriomis galima palaikyti stabilias naftos kainas. De-
rybos įvyks Naftą eksportuojančių šalių organizacijos (OPEC) narių su-

 sitikimo išvakarėse – šio įvykio metu gali būti nuspręsta mažinti naftos gavy-
bos kvotas.

Rusijos delegacijos nariai energe tikos ministras Aleksandras No va kas ir
„Rosneft” vadovas Igoris Seči nas susitiks su Venesuelos užsienio reikalų mi-
nistru Rafael Ramirez už da rame posėdyje.

2014 metais iš viso naftos kainos smuko 27 proc. Toks pokytis įvyko dėl smu-
kusios paklausos ir Jungtinėse Valstijose atsiradusių naujų skalūni nio kuro ga-
vybos telkinių.

Krentančios kainos sukėlė neri mą naftą eksportuojančiose šalyse, nes ne-
maža šių biudžetų pajamų da lis prognozuojama pagal gamtinių iš teklių kainas.
Smukus naftos kai noms krito ir šių šalių nacionalinės valiutos vertė.

OPEC atstovės posėdžiauti susitiks lapkričio 27 d. Jos spręs, ar išlai kyti da-
bartinį gavybos apimčių lygį, ar rodiklį mažinti ir taip bandyti pa laikyti naf-
tos kainas pasaulinėje rin koje. Paskutinį kartą OPEC šalys kvo tas mažino 2008
metais, kai barelio naftos kainos buvo smukusios nuo 140 JAV dolerių iki 32 JAV
dolerių. 

ELTA

Gera proga labai neblogai uždirbti

Skelbikas.lt nuotr.

Andriaus Petrulevičiaus. Alfa.lt nuotr.
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Šeima – lietuvių tautos gyvybės lopšys
MARYTĖ SANDANAVIČIŪTĖ-NEWSOM

Tėvai, nesuprasdami nieko, džiau giasi, kad jų vaikeliai
,,mokinti”, nes jau moka kalbėti kitoniškai, ir da ra šyti.
Tėvus nei vaikus nėr ką kaltinti – vieni nieko nesu-
pranta, kiti per jau ni. Pavyzdys eina iš viršaus. Jeigu in-
 te ligentai susirinkę kur meta lietuvišką kalbą ir pra-
deda kalbėti tarp savęs kitoniškai, idant pasirodyti
kad ‘mokinti’ ir ‘navatnesni’ už prastus žmo nes, tai ko
norėti nuo mažų vai kų... Kada tėvai pasakys savo vai-
 kams: Žiūrėk vaikeli! Ana daktaras ir kuni gėlis, toki
mokinti, o kalba tarp savęs lietuviškai. Daryk ir tu taip.

Kieno čia žodžiai? Galėtų būti ma no, ar lietu-
viškų mokyklų mokytojų, ar jūsų. Šie žo-
džiai pasakyti prieš šimtą metų Vinco Ku-

dirkos. Įdo mu ir nuostabu, kad mumyse tautiškumo
ir lietuvių kalbos klausimas niekuomet nepasensta.
Ar tai reiškia, kad  kalbos išlaikymą laiko me prob-
lema, kuriai reikia sprendimo? Ar tokie žodžiai yra
nepailstamas tautiškumo skatinimas? Aš su tikčiau
su paskutiniu teiginiu – mes, lietuviai, visur ir vi-
suomet rūpi na mės tautiškumo išlaikymu savo šei-
 mose, mokyklose, bendruomenėse.

Mintys, kurias čia pateiksiu,  ne bus nei kont-
roversinės, nei origina lios. Jos pakartos tai, ką daž-
nai gir dime ir ką patys darome auklėdami vai kus,
ska tindami juos pažinti savo tautines šaknis, jas
pamilti, gerbti ir  jo mis praturtinti dabartinį savo
gy venimą.

O tai yra kantrus, apgalvotas, pas tovus, kas-
dieninis darbas, reika laujantis  psichologinio priė-
jimo prie vaiko, motyvacijos bei konkrečių me  todų.
Tik taip galėsime paveikti vaiko vystymąsi tautiš-
kumo linkme. 

Šeima – tai glaudžiausias vienetas žmogaus gy-
venime ir turintis svarbiausią įtaką. Suaugę žmo-
nės, su kaupę turtus ar gyvenimo nuo ty kius, perėję
didžiausius vargus ar pa tyrę aukščiausius profesi-
nius laimė ji mus  vienaip ar kitaip, teigiamai ar nei-
giamai pripažįsta savo šeimos gy vybišką įtaką.

Šią vasarą sėdėdama kuklioje ka vinėje, užkal-
binau greta sėdintį bena mį, gal galima pavadinti jį
valkata. Jau nas, iškalbus, gražios išvaizdos, ma tyt
mokytas – klajoja po pa saulį. Užklausiau: „Kodėl tu
neturi „darbo”? Jis pradėjo aiškinti savo istoriją ir
pasakė: „Aš nepasitikiu sa vo motina. Iš tikrųjų, net
nežinau, kas ji yra. Maniau, kad tai ta moteris, kuri
mane augino. Pasirodo, kad ne. Mane apgavo. Aš da-
bar negaliu nie kuo pasitikėti, o joks darbdavys ir
manim nepasitikės. Jeigu berniukas negali pasiti-
kėti savo motina, kuo jis gyvenime pasitikės? Jo
gyvenimas su žalotas...”

Tuo ir užsibaigė mūsų pokalbis. Aiškiai supra-
tau, kaip motina pavei kė šio vyruko gyveni mą (ži-
noma, turbūt buvo ir kitų aplinkybių, nors jis pa-
brėžė motiną). O ką besakyti apie įtaką tos motinos
ir tėvo, kurie są moningai auk lėja vaikus? Palikti
pėd sakai neiš trinami.

Štai ką kadaise rašė mūsų Los An geles lietu-
viškos mokyklos vyresni moksleiviai:

Be tvirtų šeimos pagrindų žmogus lieka bejėgis,
kaip medis be šak nų. 

Šeima turi paslaptingą jėgą, ku ri valdo mūsų
veiksmus bei elgesį. Šeima žymiai padeda išlaikyti
lietuvy bę, jeigu ji yra pasiryžusi tą atlikti. Visi šeimos
nariai turi padėti vienas kitam neužmiršti šio tikslo.
Kai vienas narys nukrypsta blogu keliu, likusios šei-
mos pareiga yra tai pataisyti.

Mano šeimoje lietuvybę išsau go jame neleisdami
svetimai kultūrai užvaldyti mūsų gyvenimą.

Šeima turi pažinti savo galingą vienybės galią.
Kuo didesnis prioritetas duodamas lietuvybei

šeimoje, tuo stipresniu lietuviu taps vaikas.
Kai vaikai patys nutaria, kad jie nori dalyvauti

lietuviškoje veikloje, tai šeima yra atlikus savo
darbą.

Šie sentimentai mokinių surašy ti prieš kiek
laiko. Galiu pasidžiaugti, kad jie visi įgyvendino
savo žodžius  ir pradeda atvežinėti savo mažylius į
tą pačią lietuvišką mokyklą, kurią jie lankė.

Vis dėlto turime prisipažinti, kad šių dienų šei-
mos skiriasi nuo anks tes nių kartų. Ir mes, lietuviai,
esame gi liai paveikti supančios kultūros ir jos ža-

lojančios įtakos:  gyvenimo tempas, bandymas visur
suspėti, viską ap  rėpti, tėvų skyrybos, susilpnėjęs
religingumas, aršus individualizmas ir materializ-
mas, vaikų įvairūs protiniai ir mokymosi  sutriki-
mai, laisvalaikį valdanti technologija  – visos sro vės
mus paliečia ir su visom su si duriam lietuviškame
gyvenime. Kaip  jas įveikti, kad dar liktų vietos ir
tautiškumo ugdymui?

Ar mūsų šeimos kuo nors skiria si nuo ameri-
kiečių šeimų? Uždaviau tą klausimą įvairaus am-
žiaus mo kyk los tėveliams. Įdomu išgirsti, kad visi
šoko teigti, kad taip, lietuvių šei mos kitokios. Anot
jų, jos daugiau laikosi tradicinių pažiūrų, joms rūpi
vaikų auklėjimas ir mokslas, joms rūpi, kokius
draugus vaikas renkasi, jos ska tina veiklą plates-
niam gėriui, ne vien sau, ugdo visuomeniškumą ir
lab darystę. Amerikiečių šeimos, anot jų, ieško ben-
drijų sporte, klubuose, mė gėjų būreliuose, o lietu-
viai jau turi savo bendruomenę. Tik ateik, nes esi
brangus ir laukiamas. Tik ateik, rasi draugus ir na-
mus. To kiuose židiniuose lietuvybės išlaikymas
tampa dvasine vertybe, kuri pra turtina visą šeimą.

Ir aš susitelkiau ties mintim  apie šeimos įta ką,
kai prieš kiek laiko ga vau šmaikštų elektroninį
laišką, ku riame matėsi įvairūs 6–7 dešimtme čio pro-
duktai, rū bai, valgiai  –  „the fifties and sixties.” Už-
klausta – „Ką tu prisime ni?” („How many of  these
do you remember?”). Ogi žiūriu, kad beveik viską
prisimenu: plokšteles, senesnio stiliaus plaukų džio-
vintuvus, filmų žvaigždes, dainininkus, ypatingus
sal dainius ir t. t. Man ding telėjo: juk aš esu tikra
ame rikietė – aš viską atpažįstu! Bet pa lauk! Kaip čia
gali būti, nes aš nuo mažų mažiausių die nų esu ir
tikra lietuvaitė, o dabar, ga lima sakyti, arši lietuvė!
Kaip tos dvi tapatybės rado vietos mano gyveni me?
Reiškia – šei ma, mokykla, šeima, visuomenė, šei ma
ir vėl šeima turėjo neišdildomą įtaką. 

Mes, Amerikoje užaugę, išauklėti Lietuvą pra-
radusių ir ją mylinčių tė vų, subrandinti vienos min-
ties  lietuviškų mokyklų mokytojų ir organiza cijų,
sugebėjome tapti dviejų kultūrų gerais piliečiais.
Tų laikų šeimos ne abejojo savo auklėjimo metodika
(nors ji gal kai kuriais atvejais buvo per griežta ir
vaikus atbaidė nuo lie tuvybės). Mes buvome vedami
į ren gi nius, pamaldas, minėjimus, mo kyklas, sto-
vyklas, šokius, vakarėlius, kon certus, vaidinimus.
Todėl mums lietuvybė natūraliai plaukė iš namų į
platesnį lietuvių gyvenimą.

Vertėtų sustoti prie klausimo, kaip šių dienų
šeimos supranta tautiškumą? Ar tai nostalgija tam,
ką jie prisimena iš savo vaikystės? Ar čia kažkokio
kaltės jausmo numalšinimas – pataikavimas sene-
liams? Ar tai noras  „atiduoti” savo duoklę lietuvy-
bei? Ar tai gilesnis įvertinimas savo unikalumo ir
tautos istorijos? Ar tai cepelinų valgymas ir krep-
šinio šlo vinimas? Ar lietuvybė tampa Dvasi niu švy-
turiu, o ne tik geltonu putojančiu?

Manau, kad rasime visus tuos pa aiškinimus
mūsų šeimoje. Lieka pedagogų ir visuomenininkų
pareiga  su kurti progas gilesniam tautiškumo su-
pratimui ir, duok Dieve, išlaikymui ir tęsimui, kai

jau mūsų nebus.
Namų aplinka ir tėvų nusistatymas šiuo klau-

simu veiks vaikus. Ar tėvai pro pirštus žiūri į lietu-
vybę? Ar jiems lietuviškos pamokos svarbes nės už
tenisą? Ar jie vaikui girdint, kritikuoja mokytojus,
parapiją, draugus? Ar jie veža vaikus į mokyklą, o
kieme  su savo draugais kalbasi ang liškai? Ar per-
sikėlę iš Lie tuvos, peikia Lietuvą ir jos valdžią, bet
lie pia vaikams gerbti savo kalbą ir tau tą? Vaikas im-
lus, nesąmoningai pasi savina tėvų nuotaikas. Geras
įspė jimas tėvams: „Visuomet pamokslauk, o kar-
tais net ir žodžius panaudok” (reiškia – tavo elgesys
tampa ge riausiu pamokslu).

Turim prisiminti, kad yra skirtumas tarp idea-
lizavimo ir idealo. Kar tais esame kaltinami buvu-
sios Lietu vos idealizavimu. O aš teigiu, kad neidea-
lizavome Lietuvos, o siekėme  būti  garbingais žmo-
nėmis, kurie, kaip anų laikų idealistai, dirbo ben-
dram labui, o ne tik sau. Ir dabar vertėtų dau giau dė-
mesio kreipti į tą tautiškumo  ap čiuopiamą dvasinį
aspektą, mo ralinę nuostatą: vieni žmonės, viena
tauta, viena kalba, viena istorija, bendri siekiai ne
sau, bet didesniam labui.

Siūlau  supažindinti  jaunas kartas su 1949 m.
Lietuvių Charta (dabar minint jos 65 m. jubiliejų),
kurioje tarp kitų nuostatų  rašoma:

*Kalba yra stipriausias tautinis bendruomenės
ryšys. Lietuvių kalba lie tuviui yra tautinė garbė.

*Šeima yra tautos gyvybė. Lietu vis kuria lietu-
višką šeimą.

*Mokykla yra tautinės dvasios židinys.
*Lietuvis stengiasi būti vertas savo protėvių, kad

paliktų pagarbų pasididžiavimą savo palikuonims.
*Lietuvis yra lojalus savo gyvenamajam kraš-

tui.

Iš šių suminėtų „įsakymų”  lietuviams man
krito į akį du: lietuvis kuria lietuvišką šeimą ir lie-
tuvis yra lojalus savo gyvenamajam kraštui. Ką šio-
mis dienomis reiškia lietuviška šeima?

Nors visuomet buvo mišrių šei mų, kad ir se-
nesniais laikais Lietuvo je, teigiu, kad šiais laikais
šeimų su dėtis yra mišri  lietuvių kalbos atžvilgiu, ne
vien mišrių tautybių atžvilgiu. Pateiksiu dabartinių
porų variantus: lietuvis su lietuve (dypukų vaikai);
lietuvis su lietuve (atvykę po 1990 m.); lietuvė su
nelietuviu (čia gimę); lietuvė (iš Lietuvos) su nelie-
tuviu; lietuvio  ir lietuvės vaikai, kurie puikiai su-
sikalba lietuviškai; lietuvių (naujų ateivių vaikai),
kurie jau silpnai kalba lietuviškai; lietuvių vai kai,
kurie kalba lietuviškai su amerikietišku akcentu,
bet gerai links niuoja; lietuvių vaikai, kurie ge rai
kalba lietuviškai, bet nemoka grama tikos; lietuvių
vaikai kurie visai ne kalba lietuviškai; lietuvių vai-
kai, ku rių tėvai nekalba lietuviškai...

Visi jie sudaro mūsų šeimas ir lietuviškas mo-
kyklas. 

Mokyklai tenka milžiniškas darbas suvienyti
visus  po tautiškumo ir kalbos skėčiu.

Lietuvių kalba išeivijoje silpnėja. Akivaizdžiai
matome, kad anglų kalba globalioje sferoje turi pir-

Šeimos įtaka vaiko gyvenime – pati svarbiausia. Jono Dunčios nuotr.
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Mano tėtis turi mano mamą ir jam gerai
Vaikai apie devintąjį Dievo įsakymą

Vilija, 12 metų

– Vilija, kaip manai, ar svetimoteria-
vi mas – tai labai didelė nuodė mė, ar tokia
vidutinė, nieko tokio?

– Nelabai žinau, ką tai reiškia, bet
Dievas neleidžia vyrams svetimote-
riauti. Nes yra toks Dievo paliepimas,
pamokymas: „Nesvetimote riauk”. Man
atrodo, kad čia kalbama apie tokius
žmones, kurie kartais pa lieka savo
žmonas, vaikus ir susiranda kitą drau-
gę. Aš nežinau, bet man atrodo, kad šito
Dievo paliepimo ne daug kas paiso.
Ypač jo nepaiso vyrai. Mano draugės tė-
tis dabar gyvena su kita drauge, savo
bendradarbe. Ir tai labai blogai, nes ma -
no draugė ir jos mama nuolat meldžia-
si, kad tėtis su grįžtų pas jas gyventi. Bet
jis kažkodėl negrįžta. Sako, kad jam nu-
sibodo gy venti su jomis ir dabar jis jau
nori pagyventi kitur.

– Bet gal norėti pagyventi ki tur nieko
blogo?

– Kaip tik nieko gero. Juk išeida-
 mas pas kitą moterį tas žmogus labai
nuliūdino mano geriausią draugę,
savo dukrą. Jos mama net susirgo,
kai tėtis iš namų išėjo. Jos ir abi, ir
kiekviena atskirai kalbėjo su juo ir pra-
 šė, kad apsigalvotų ir sugrįžtų na mo,
bet jis mano draugei pasakė, kad dabar
jo namai jau kitur. Ir viskas. Dabar jis
gyvena su drauge, o mano draugė labai
dėl to liūdi.

– Gal tam tėčiui reikia pasiūlyti su ko-
kiu nors kunigu pasikal bėti? Gal šis padė-
tų jam apsispręs ti?

– Nežinau, man atrodo, kad jis
jau apsisprendė. Ir blogai apsispren dė,
nes dėl jo apsisprendimo kiti žmo nės
liūdi ir net verkia.

Tomas, 10 metų

– Mano tėtis kartą buvo trumpam
mus su mama palikęs, bet paskui su-
grįžo. Jis buvo susipykęs su mama. Aš
gerai nepamenu kodėl, bet, man atro-
do, todėl, kad tėtis kartą nesutvarkė
kambarių, o  mama jį už tai labai iš ba-
 rė. Tada jis apvilko striukę ir išėjo iš
namų. Gal kokias tris dienas ne grįžo,
bet paskui parėjo.

– Ar žinai, kur jis buvo tas tris dienas?

– Žinau, pas močiutę truputį pa gy-
veno, kol mamai pyktis praėjo. Aš tai
dėl to visai neišsigandau. Jam kar tais
užeina noras pabūti be mūsų, bet pa-
skui vėl sugrįžta.

– Ir ką, visuomet, kai išeina, tėtis pas
močiutę apsistoja?

– Ne, ne visuomet. Kartais dar į so-
dybą su draugais pažvejoti iš va žiuo ja.
Tada žvejoja su draugais, o žu vį, kurią
pagauna, vis vien mums su mama
parveža. Mamai nelabai patinka tie jo
išvažiavimai, bet ji sako – nieko, jeigu
tik į sodybą ar pas močiu tę važiuoja, tai
dar galima atleisti. Ir tikrai, kai su-
grįžta, mama ir tėtis vi suo met susi-
draugauja iš naujo ir la bai gražiai
bendrauja.

– Tai galima sakyti, kad tokie tėčio iš-
važiavimai net pagerina tėčio ir mamos san-
tykius?

– Šiaip tai jo. Man net labai patin-
ka, kai tėtis sugrįžta. O štai kai iš va-
žiuoja, tai tikrai ne visuomet patinka.

Pijus, 8 metai

– Pijau, ką manai apie vyrus, kurie pa-
lieka savo namus ir išeina gyventi į sveti-
mus?

– Močiutė sako, kad tie vyrai, ku-
 rie eina pas svetimas moteris, elgiasi
kaip mūsų kaimo katinas. Jis vaikšto,
kur tik nori, ir į trobą pareina, ka da
nori. Katinui tai visai tinka, bet tikram
vyrui, atrodo, kad ne.

– O ar tu pažįsti tokių vyrų, kurie šiek
tiek pagyvena vienur, po to šiek tiek kitur...

– Ne, nepažįstu. Normalūs vyrai
turi savo namus, savo vaikus ir savo
moterį. Pavyzdžiui, mano tėtis turi
ma no mamą ir jam gerai, daugiau
jam nieko nereikia ir niekur jis ne iš-
eina. Kai aš užaugsiu, būsiu toks kaip
tėtis. Turėsiu savo žmoną, gal ir vaikų
turėsiu, ir gyvensiu savo name. Būsiu
rimtas vyras ir pas draugus ar pas kai-
mynus negyvensiu. Na, ne bent į sve-
čius kada nors galima užei ti, bet ir tai
iš anksto susitarti reikia, nes eiti į sve-
čius neįspėjus, nepra ne šus apie savo at-
vykimą paprasčiau siai nekultūringa.

Vaikus kalbino 
Aldona Atkočiūnaitė

menybę. Mokslininkai teigia, kad
žmogui  gyvenime nereikia dviejų
kalbų. Ap linkos kalba bus pagrindinė
ir pa tenkins poreikius. Tai reiškia –
silpnesnė kalba nukentės.

Tą pasakius, turėtumėm dėti di de-
les pastangas išlaikyti kalbą, vis pri-
mindami vaikams lietuvių kalbos ir
jų, kaip lietuvių, unikalumą. Kal bą
reikia branginti, sąmoningai pla tinti
žodyną, kasdieninėje kalboje nau doti
patarles ir priežodžius, idio matinius
išsireiškimus, palyginimus. Moky kim
vaikus džiaugtis ta reta do vana. Viena
amerikiečių mokyklos direktorė, pa-
sigėrėdama lietuvėm mo kytojom ir
mokiniais, pasakė: „Jūs, lietuviai, la-
bai talentingi. Mo ka te greitai visur
susigaudyti”. Aš juokais at sa kiau:
„Esame maža tauta. Visus taip auklė-
jam. Visi turi būti naudingi. Kitų at-
sikratome.” 

Dar yra daug konkrečių pasiūly -
mų, kuriuos tėvai galėtų įgy ven dinti,
motyvuodami vaikus. Anks čiau turė-
 jome tą įkvepiantį vaizdą  – motulė
prie ratelio su elementoriumi ir vai-
 kučiu šalia. Šiandien sportiškai ap si-
rengusios sėdi prie automobilio vairo,
klausosi lietuviškus CD ir parsi veža
vakarienei parapijos šeimi nin kės pa-
gamintus cepelinus! Tu ri me atsi-
žvelgti į laiko ir vietos sąlygas, pri  si-
mindami, kad be pastangų  – nieko ne-
bus. 

Dėkojame Lietuvos Švietimo ir
mokslo ministerijai, o anksčiau  –
TMID (Tautinių mažumų departa-
mento išeivijos skyriui) už pastangas
talkininkauti tautiškumo ugdyme, už
knygų parūpinimą išeivijos mokyk-
loms, už konferencijų suruošimą ir už
lituanistinių žinių praplėtimą, nau-
dojant technologiją.

Lietuviškos mokyklos, kiek gali,
įtraukia tėvus į veiklą. Mūsų mokyk-
loje tėvai dalyvauja renginių ko mite-
tuose, budi mokykloje, mokytojauja,
talkininkauja, vadovauja organizaci-

joms, prisideda prie parapijinės veik-
 los, atlieka su vaikais šeimų projek-
tus. Didelio pasisekimo sulaukė už da-
vinys „Kaip mano šeima at vyko į
Ameriką”. Tėvai net dėkojo, kad tokį
uždavinį davėm, nes jis privertė su si-
telkti ties šeimos istorija ir pa  ga liau ją
šiek tiek aprašyti.

Dvejus metus iš eilės šalia Va ka ri-
nio pakraščio mokytojų kon fe ren cijos
rengime ir tėvams skirtą simpoziumą
apie dvikalbystės naudą. Įtraukiame
ir  nelietuvius tėvelius ir stengiamės
jų įnašą vertinti. Siūlau dažniau su-
rengti tėvams ir šeimoms skirtus sim-
poziumus, pokalbius ir pa skaitas. Po-
litiniai studijų savaitgaliai gal jau pra-
rado savo paskirtį.  Gal geriau vertėtų
surengti paskaitų ciklus šeimos ir
vaikų auklėjimo temomis.

Dar norėčiau sustoti ties Lietu vių
Chartos punktu, kuris teigia, kad lie-
tuvis yra lojalus savo gyvenamajam
kraštui.  Įdomu būtų jaunimo pasi-
klausti – ką jiems tai reiškia? Kaip  jie
žiūri į save, savo gy venamąjį kraštą
ir Lietuvą. Kai Amerikoje tarp jau-
nimo  patriotizmas blės ta ir mokyk-
lose jis nelabai puoselėjamas, lietu-
viukai vis dėlto turi patriotizmo ir
Ame rikai, ir Lietuvai.

Tėvai ir mokytojai turime viską
daryti su džiaugsmu ir pasidi džia-
 vimu. Mes neturėtumėm sakyti, kad
„aukojamės lietuvybės labui”. Nesa -
me kankiniai. Lietuva ir lietuvių kal -
ba mums nėra našta, bet  nauda ir lai -
mė šiandien. O rytojus turės savimi
pasirūpinti. 

Užbaigiu taip, kaip pradėjau: O
kaip ugdome tautiškumą? Apgalvo tai,
sąmoningai, kantriai, pastoviai, kas-
dieniškai, su džiaugsmu ir juoku. Vai-
kai žiūri į mus ir  klau sia savęs – ar aš
noriu toks būti?

Pranešimas skaitytas JAV LB XX Tary-
bos trečiojoje sesijoje š. m. spalio 11 d. Los
An geles.
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Tel. 331-221-9004

CHIRURGAI

CHIROPRAKTIKA

VIDAUS LIGOS 

BENDRA PRAKTIKA 

oDos ligŲ sPeCiAlisTAi

edmUndAs ViŽinAs, md, sC
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, md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AusŲ, nosies, gerklĖs ligos 

STUBURO IR SKAUSMO LIGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSkIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, mD

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mchenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 st, Chicago, iL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

”BAKe For me” KAVinĖs
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w . S k y T R I P . n E T
info@skytrip.net

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2015 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2015 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

dr. YeLenA PoTeKhin, d.C.
16532 Oak Park Ave. Ste 100

Tinley Park, IL 60477
Tel. (708) 532-0000

www.potekhinchiropractic.com
Masažas

Chiropraktika
Chiromasažas

Kaklo skausmas
Nugaros skausmas
Galvos skausmas

Sėdmens nervo skausmai
Sąnario skausmas

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
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svajojate apie namo ar buto pirkimą saulėtoje Floridoje?
O galbūt planuojate parduoti? Nekilnojamo turto nuoma, pirkimas ir pardavimas St. Pete Beach,
Clearwater, Sarasota, Tampa Bay ir aplink.

raimonda misiunas realtor® 

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų

ruošos darbininkėms. 
Galima gyventi kartu arba atvykti 

į darbą ir išvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency

Tel. 773-736-7900

siŪLo dArBĄ

ĮVAirŪs

13DRAUGAS

eUGene C. deCKer, dds, PC
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 

dr. JoViTA KereLis
dr. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DAnTŲ gyDyTojAi

dr. LinA PoŠKUs
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dr. dALiA e. CePeLĖ, dds
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dr. rAmUnĖ mACiJAUsKAs
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PiLnA dAnTŲ PrieŽiŪrA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

PAsLAUGos

Advokatas
GinTArAs P. ČePĖnAs

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

reAL esTATe

,,draugo” sudoku nr. 86
atsakymus atsiuntė: 

B. Kasperavičienė, St. Petersburg, FL
dalė Blekienė, Chicago, IL

ona Klinka,  Western Springs, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,draugas”, 4545 W. 63rd st., Chi cago, iL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Keller Williams Realty 

mob. tel.: (773) 896-7370 r.misiunas@kw.com

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

Apsilankykite ,,draugo” tinklalapyje
www.draugas.org

,,Draugo” prenumeratoriai gali
skaityti ,,Draugą” 

internete be jokio papildomo
mokesčio. Pageidaujantys turė-

tų parašyti apie tai 

administracijai: 
administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

SKAITYKITE ,,DRAUGĄ” 
GREIČIAU!

Perku gintarą
ir dirbinius iš gintaro. 

Tel. 708-603-5494

Sekite mus

www.facebook.com/draugolaikrastis

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

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

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Gali pakeisti savaitgaliais.
Kartu gali dirbti ir vyras. Tel. 708-691-6996 

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

� Dirbanti, rami pagyvenusi moteris ieško
išsinuomoti kambarį pietiniuose Čikagos ra -
jonuose. Tel. 708-789-3355, palikti žinutę.

� Sąžininga moteris ieško žmonių priežiū-
ros darbo su gyvenimu. Gali prižiūrėti 2
žmones, skaniai gamina valgyti, gali išleisti
atostogų, turi dokumentus, geros  reko-

mendacijos. Tel. 708-691-6542. 

� Moteris ieško vyresnių žmonių priežiū-
ros darbo su gyvenimu. Patirtis ir anglų
kal ba, geros rekomendacijos. Tel. 773-
329-9918 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Legalūs dokumentai, buitinė
anglų kalba. Tel. 630-457-0232.

� Gera, nuoširdi darbuotoja ieško pagyve-
nusių žmonių priežiūros darbo su gyveni-
mu. Dokumentai, patirtis. Tel. 312-647-
3208.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo su
gyvenimu. Patirtis, rekomendacijos, vairuo-
ja. Tel. 312-420-3770.

� Labai švelni, sąžininga moteris ieško se-
nelių priežiūros darbo arba gali pakeisti.
Legalūs dokumentai. Tel. 773-668-2001.

St. Pete Beach parduodamas 5 kam-
barių ,,Condominium” su baldais, arti
Pranciškonų koplyčios, pliažo ir auto-
buso. Galite apsi gyventi dar prieš  šv.
Kalėdas. Kaina 179,900 dol. Tel. 440-
376-2532

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

DRAUGAS NEWS
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Ruošia Nijolė Nausėdienė • El. paštas: nausediene@hotmail.com

Lavašas – legendinė duona
Teigiama, kad šiandien beveik visame pa-

saulyje mėgstama armėniška duona pradėta kep-
ti VIII–VII a. pr. m. e. susikūrusios ir visame Ar mė-
 nijos kalnyne viešpatavusios Urar tijos valstybės lai-
kais.

Sena legenda pasakoja apie Ar mė  nijos kara-
lių Aramą, patekusį į Asi rijos karaliaus Nosoro
nelaisvę. Čia Aramui asirų vadas iškėlė sąly gą: „Lai-
kysime tave be maisto dešimt dienų, o vienuolik-
tą dieną kovosi su manimi. Jei laimėsi, sveikas grį-
ši pas savo tautą. Pralaimėsi – savo šalį ati duosi”.
Aramas sutiko, tačiau parei ka lavo, kad jam būtų
atgabenti patys gra žiausi jo šarvai. Asirų kariai nu-
 sku bėjo vykdyti belaisvio prašymo. Armėnai, išgirdę
savo karaliaus pa gei davimą, suprato jo gudrybę ir
šar vuose paslėpė plonytės duonos – la va šo. Kai šar-
vai buvo atgabenti, Ara mas išsiėmė lavašą, pasi-
stiprino ir pareiškė, kad tai ne patys gražiausi jo šar-
vai, todėl teks atnešti kitus. Visas dešimt dienų Ara-
mas siuntinėjo asi rų karius, o šie gabeno jam
naujus šarvus net neįtardami, kad neša be laisviui
maistą. Vienuoliktą dieną nė kiek nenusilpęs Ar-
mėnijos karalius kovą laimėjo ir susigrąžino savo
šalį. Sugrįžęs namo valdovas paskelbė, kad lava-
šas išgelbėjo jį ir šalį, todėl nuo šiol Armėnijoje vie-
toj visų kitų rū šių duonos bus kepamas lavašas.

Tūkstantmetė istorija

Legendos lieka legendomis, tačiau lavašas iš tie-
sų turi tūkstantmetę istoriją. Negalima būtų tvirtinti,
kad pirmųjų paplotėlių, kuriuos žmonės ėmė kepti
ant ugnies, skonis buvo vi siškai toks pats kaip da-
bartinio lava šo, bet sudėtis neabejotinai yra arti miau-
sia pirmajai duonai – tik miltai ir vanduo. 

Armėnijoje lavašas iki šių dienų yra populia-
riausia duona. Lavašas – daugeliu atžvilgiu unikali
duona. Ji pasižymi nuostabiu originaliu ir leng vai
atpažįstamu skoniu, nors yra gaminama vos iš kelių
sudedamųjų da lių. Duonos receptas ir gamyba ne pa-
kito per tūkstančius metų – ligi šiol Armėnijos kai-
muose lavašas gaminamas rankomis ir kepamas spe-
cialiose že mėje įrengtose krosnyse. Stebint šį ar-
chajinį procesą šiandien galima pa sijusti tarsi „gy-
vajame muziejuje”.

Valgant plonytį lavašą sunku pa tikėti, kad tai
gali būti žmogaus ran kų darbas. Atrodo, jog taip plo-
nai iš ko čioti ir iškepti galėtų tik kokie nors specia-
lūs įrenginiai… Ne veltui pats lavašo pavadinimas
gimė iš žodžių jun ginio „lav ašchatank”, kas išver-
tus reiškia „sunkus, bet geras darbas”. Vadinasi, se-
novės kulinarai ge rai išmanė ir sudėtingą gamybos
procesą, ir gaminio naudą.

Dabar, kaip ir senovėje, origina lus lavašas ga-
minamas iš paprasčiau sių kvietinių miltų ir vandens.
Į tešlą niekada nededama jokių prieskonių, kiauši-
nių, mielių ar pieno produktų. Retai beriama net
druskos, nes teigiama, kad lavašas neturi pakeisti su
juo patiekiamo valgio skonio.

Tradiciškai lavašo kepimas – tai moterų darbas.
Be to, čia laikomasi griežtos hierarchijos: viena
moteris daro paplotėlį, antra išsuka ir deda ant
spe cialios pagalvės, užlašina ke lis lašelius vandens,
kad tešla priliptų prie krosnies sienos, trečia po ke-
 lio likos sekundžių specialiu kabliu ištraukia iškepusį
lavašą.

Tikras lavašas yra plonas kaip po pierius, vidu-
tiniškai siekia apie met rą  ar mažiau. Todėl nenuo-
 stabu, kad susitvarkyti su plonais tešlos lakštais gali
tik įgudusios rankos. Pats sudėtingiausias darbas –
iš trauk ti lavašą iš  krosnies  taip, kad jis nesuplyš-
tų.

Kadangi kepimo procesas gana su dėtingas, la-
vašo iš karto kepama tiek, kad šeimynai pakaktų 4–
6 mėnesius. Lavašo lakštai sulankstomi, iš džiovina-

mi, sudedami vienas ant kito ir laikomi sausoje vė-
sioje vietoje. Prieš vartojant lavašas suvilgomas
van deniu, uždengiamas drėgnu rank šluosčiu ir po
10–15 minučių atgauna savo šviežumą.

Lavašo nauda

Lavašas – itin naudinga duona. Dėl puikių ypa-
tybių jis tapo populia rus ne tik savo gimtinėje, bet
ir visa me pasaulyje. Kadangi armėniško la vašo su-
dėtyje nėra nei mielių, nei cuk raus, nei kiaušinių,
nei riebalų, jį galima laikyti visai dietiniu produk-
tu. Viskas kas patenka į mūsų organizmą su lavašu,
– tai angliavandeniai, kurie kaip žinoma, yra ener-
gijos šaltinis. 

Deja, dabar parduotuvėse parduodamas lavašas
tokia didžiule nau da pasigirti negali: pramoniniu
būdu jį paprasčiau gaminti iš aukščiausios rūšies
miltų, kuriuose naudin-
gųjų me džiagų yra likę
gerokai mažiau. Tačiau
net ir toks lavašas savo
vertin gumu lenkia dau-
gelio rūšių duoną, nes or-
ganizmas negauna jokių
nerei kalingų medžiagų.

Penas kulinarų 
fantazijai

Įvairūs užkandžiai
su lavašu da bar gamina-
mi įvairioms progoms:
juos lengva paruošti, jie
gražiai atrodo ir yra labai
gardūs. Be to, užkan džių
galima sugalvoti pačių
įvairiau sių skonių, jie
gali puikiai pakeisti vie-
 no kąsnio sumuštinukus
ant šventinio stalo. Bū-
tent dėl to šie už kan džiai
sparčiai populiarėja. Daž-
niau siai jie gaminami
kaip vyniotiniai, o pa-
skui supjaustomi nedi-
deliais gaba lėliais. Tokiems vyniotiniams galima
naudoti vieną lavašo lakštą ar kelis. Antruoju atve-
ju ant lakšto dedama įdaro, ant jo klojamas antras
lakštas, vėl gardinama įdaru ir t. t.

Lavašo vyniotiniai gali būti pa tie kiami ir šalti,
ir karšti. Pavyz džiui, užkandis su sūriu paprastai ke-
 pamas, kol sūris išsilydo, ir patiekiamas karštas. Yra
receptų, kai lavašas užpilamas kokiu nors padažu (pa-
vyz džiui, kiaušinių ir grietinės plakiniu) ir kepamas
orkaitėje kaip įprastas py ragas. Vyniotiniai gali būti
atšaldo  mi, tada supjaustomi ir patiekiami. Kokį įda-
rą pasirinkti ir kaip pa tiekti, kiekviena šeimininkė
gali nuspręsti pati. Juolab kad į lavašą galima vynioti
iš esmės viską: grybus, mėsą, daržoves, sūrį, žuvis
ir net įvairius konservus.

Su sūriu ir 
krabų lazdelėmis

Reikės: lavašo lakšto, tepamojo lydyto sūrelio,
krabų lazdelių, žalu my nų (krapų, petražolių ar kt.)

Smulkiai supjaustytas krabų laz deles sumai-
šykite su sūriu bei susmulkintais žalumynais ir gau-
tą masę užtepkite ant lavašo. Susukite vy nio tinį ir
laikykite šaldytuve apie valan dą–dvi, tada supjaus-
tykite nedi de liais gabalėliais ir patiekite.

Su varškės sūreliu 
ir lašiša

Reikės: lavašo lakšto, puodelio kreminio varškės
sūrio, pusės sv silpnai sūdytos lašišos, žalumynų (kra-
pų, petražolių ar kt.).

Sūrį sumaišykite su susmulkintais žalumynais

ir užtepkite ant la va šo. Ant viršaus išdėliokite plo-
nai supjaustytą lašišą ir susukite vyniotinį. Palai-
kykite šaldytuve apie pusę va lan dos ir supjaustykite
gabalėliais.

Su keptais grybais

Reikės: 3 lavašo lakštų, 1 sv gry bų, dviejų svo-
gūnų, pusės sv kietojo sūrio, 4 virtų kiaušinių, drus-
kos, ža lu mynų, aliejaus.

Grybus ir svogūnus smulkiai su pjaustykite ir,
pagardinę druska, pa kepinkite su aliejumi. Mišinį
sudėki te ant lavašo lakšto ir uždenkite kitu lakštu.
Ant jo dėkite smulkiai sutar kuo tą sūrį ir susmul-
kintus žalumy nus. Uždėkite likusį lavašo lakštą ir
ant jo suberkite susmulkintus kietai virtus kiauši-
nius. Susukite vyniotinį ir dvi valandas laikykite šal-
dytuve. Tada supjaustykite gabalėliais, kiek vieną pa-

mirkykite kiaušinio plakinyje ir pakepkite su alie-
jumi.

Su jūros gėrybėmis

Reikės: pakuotės nedidelių lava šo lakštų, 1/2 sva-
ro menkių, svaro kre večių, 1/2 puodelio grietinės, 1/2
citrinos, šaukšto smulkintų mėtų, šaukštelio smulkintų
čiobrelių, šaukšto pran cūziškų garstyčių, 4 šaukštų
alyvuo gių aliejaus.

Menkių filė supjaustykite juoste lė mis ir kartu
su krevetėmis tris mi nutes pakepkite su šaukštu aly-
vuogių aliejaus. Sumaišykite su grietine. Li kusį aly-
vuogių aliejų išplakite su garstyčiomis, čiobreliais
ir mėtomis. Šiuo mišiniu patepkite lavašo lakštus.
Ant kiekvieno lakšto dėkite žuvų ir krevečių masės
bei po citrinos grie žinėlį. Suriškite lavašo lakštus
kaip maišelius ir kepkite 45–50˚ F karštumo orkai-
tėje apie 20 minučių.

Su raudona žuvimi ir kiaušiniais

Reikės: 3 lavašo lakštų, 1/2 svaro sūdytos rau-
donos žuvies (lašišos, upėtakio ar kt.), 4 virtų kiau-
šinių, majo ne zo, žalumynų, česnako.

Lavašo lakštą patepkite majone zu ir išdėlioki-
te smulkiai supjaustytą žu vį. Uždėkite kitą lakštą ir
ant jo sudėkite smulkiai supjaustytus kiau ši nius. Dė-
kite trečiąjį lakštą ir tepki te majonezu su smulkin-
tais žalumynais bei česnaku. Susukite vyniotinį ir
laikykite šaldytuve dvi valandas. Prieš patiekdami
supjaustykite gaba lėliais.

Pagal 
Rimą Marcinkevičienę

mŪsŲ staLui
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PeTKUs & son
FUnerAL direCTors 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCero, 5940 W. 35 ST.

LemonT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

Rima Binder, gyvenanti Long Beach, IN, pratęsė metinę „Draugo”
pre numeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą finan-
si nę paramą.

Ona Kartanas, gyvenanti Oma ha, NE, pratęsė metinę „Draugo” pre-
nu meratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate lietuviš ką
spaus dintą žodį.

Albinas Markevičius, gyvenantis Santa Monica, CA, kartu su me -
ti  nės „Draugo” prenumeratos mokes čiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne
vie nerių metų paramą.

Kostas Stankus, gyvenantis Homer Glen, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Ačiū, kad skaitote, ačiū, kad fi -
nansiškai remiate mūsų laikraštį.

Antanina Lauraitienė, gyve nan ti Plainfield, IL, kartu su meti nės
„Draugo” prenumeratos mokes čiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiausius padė-
kos žodžius skiriame Jums.

Nijolė R. Zdanys, gyvenanti La Grange, IL, pratęsė metinę „Drau -
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate lietuviš-
ką spausdintą žodį.

Bronė Kremeris, gyvenanti La Grange Park, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame
už suteiktą finansinę paramą.

Marija Noreikienė, gyvenanti Putnam, CT pratęsė metinę „Drau -
go” prenumeratą ir paaukojo 60 dol. Ačiū, kad mus skaitote ir dosniai re -
miate.

Bronė Paulionis, gyvenanti Richfield, OH, kartu su metinės „Drau -
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate
lietuvišką spausdintą žodį.

Ramunė M. Račkauskienė, gyve nanti Oak Lawn, IL, pratęsė meti-
nę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Padėka už išsaugotą lietu-
viš ko žodžio skambėjimą.

Raimundas Kirsteinas, gyve nantis Rochester, NY, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

www.draugas.org/mirties.html

Po angeLo sParnu

Šį sekmadienį prasidės adventas –
4 savaičių laikotarpis prieš Ka-
lėdas. Lotyniškai adventus reiš-

kia – atėjimas. Žydų tauta laukė Mesi-
jo, kuris išvaduotų juos iš romėnų
priespaudos. Mums advento laikotarpis
prime na laiką, kai laukiame Kristaus –
pasaulio šviesos atėjimo. Žemę gau-
 biančios gruodžio sutemos simboli-
 zuoja mūsų vidinę tamsą, nuodėmės
tamsą, kurią atėjo apšviesti Atpirkė jas
Kristus. Todėl advento giesmėje gie-
dame: Rasokit, dangūs, iš savų aukšty-
bių. Debesys lykit lietumi tei sybės! Iš-
džiūvus žemė teatsigaivi na Ir Atpirkė-
ją mums teišdaigi na. Nes be Kristaus
esame tamsuma, mūsų nie kas neveda,
esame ašaros, ku rių nie kas neišdžio-
vina, šaltis, ku rio niekas neapdengia.
Be Kristaus esame ap leisti vargšai,
sukaustyti savo nuodė mės pančių.

Adventas yra tylos, rimties, susi-
 kaupimo laikas. Tai Dievo tylos lai kas,
kai kartu su šv. Mergele Marija ir šv.
Juozapu laukiame Didžiosios Paslap-
ties atėjimo. Jėzus yra tikrasis atsa-
kymas į mūsų vidinį ilgesį, nerimą,
baimes. Šios keturios tamsios savaitės
atitraukia mus nuo beprotiš ko skubė-
jimo, nukreipia mūsų išsiilgusį žvilgs-
nį nuo  dirbtinio prieškalėdinio puoš-
numo į ateinančią Aušrą – Kristų. Jis
ateina tyliai, ir minios žmo nių, įsilie-
dami į tekančią kalėdi nio šurmulio
upę, jo net nepastebi. Anksti išsipuo-
šusios kalėdinės vitrinos, dovanų pir-
kimo maratonas savyje nebetalpina
tikrosios šventės prasmės, nes atei-
nantis Taikos Karalius, tikrasis šven-
tės šeimininkas šiame pasaulyje jau tik
Svečias, o gal pra ša laitis ar nepažįsta-
masis. 

Todėl I advento sekmadienio Evan-
 gelija mus ragina budėti. Taigi budė-
kite, nes nežinote, kada grįš na mų šei-
mininkas: ar vakare, ar vidurnaktyje,
ar gaidgystėje, ar rytme ty,36 kad, neti-
kėtai sugrįžęs, nerastų jūsų miegan-
čių.37 Ką sakau jums, sakau ir visiems:
budėkite! (Mk 13, 35–37)

Advento laikas mums taip pat pri-
mena, kad Kristus sugrįš antrą kar tą
į žemę teisti pasaulio. Mes nežinome,
kada bus tas laikas, todėl tu rime būti
pasirengę. Kiekvieną dieną laukti su-
grįžtančio Kristaus, ruoštis susitikimui
su juo. Tą susitikimą gali priartinti ir
mirtis, todėl adventas įsakmiai ragina
budėti, pabusti iš pasaulio malonumų
svaigulio miego. 

Evangelija apie 10 mergaičių, ku-

rios su žibintais naktį išėjo pasi tikti
jaunikio, taip pat padeda mums suvokti
advento prasmę. Ar matome save tose
išmintingose mergaitėse, ku rių žibin-
tuose dega alyva? Alyva – tai Dievo iš-
mintis, Dievo Meilė, ap šviečianti tam-
sų kelią. 

Per adventą aukojame Dievui sa vo
pasninką. Nors Bažnyčia ragina atsi-
sakyti mėsiškų valgių penktadie niais,
pasninko esmė nėra kažkokios raidės
išpildymas. Mūsų broliai pra voslavai
turi labai griežtą pasninką, kai visą ad-
ventą jie nevalgo nei mė sos, nei žuvies,
nei kiaušinių, nei pie no produktų. Iš
mūsų nereikalaujama tokio griežto at-
sisakymo, tačiau  apmariname savo
kūną dėl meilės solidarumo su vargs-
tančiaisiais. To dėl advento laikas mus
skatina pasninkauti kasdien atsisa-
kant rūkymo, saldumynų, kavos, so-
taus maisto, to,  prie ko esame labai pri-
sirišę. Tai mei lės auka Dievui, taip pat
galimybė labiau pastebėti šalia vargs-
tančius ir su jais dalintis.

Ypatingą reikšmę šiuo laikotar-
 piu turi advento vainikas. Namuose ir
bažnyčioje iš eglių šakų nupintame vai-
nike uždegame po vieną žvakę, kuri
simbolizuoja vieną advento sa vaitę. 

Advento vainiką į kalėdines tra di-
cijas įvedė Hamburgo liuteronų te olo-
gas Johann Hinrich Wicher n (1808–
1881). Jis užsiimdavo vaikų iš ne pasi-
turinčių šeimų švietimu. Ad vento metu
vaikai nuolat klausinėdavo savo mo-
kytojo, kada ateis Kalė dos. Netekęs
kantrybės J. H. Wicher n 1839 m. su-
galvojo būdą vaikams skaičiuo ti dienas
iki Kalėdų, J. H. Wi chern iš seno me-
dinio rato sumeistravo vai niką, ku-
ria me įtaisė 19 mažų raudo nų ir ketu-
rias dideles baltas žvakes. Kiekvieną
rytą šiame vainike būdavo uždegama
maža žvakė, o sekmadienį – didelė bal-
ta žvakė. Advento vainiko simbolika iš-
skiria keletą reikšmių. Visų pirma, pa-
laipsnis švie sos pa pildymas vainike
simbolizuoja didėjantį Kristaus – Pa-
sau lio Šviesos gi mimo laukimą.

Katalikų advento vainikus dažnai
puošia trys violetinės ir viena ro žinės
spalvos žvakė pagal liturginės adven-
to pamaldų spalvas. Rožinė žva kė švie-
čia trečiąjį advento sekmadie nį, kuris
yra vadinamas Gaudete  (Džiaukitės!).
Ortodoksai taip pat palengva perima
šią tradiciją, tik jie vainike įstato šešias
žvakes. Būtent tiek savaičių tęsiasi
ortodoksų  prieš kalėdinis  laikotar-
pis.

Adventas – Dievo laukimo metas
RENATA ŽIŪKAITĖ

A † A
ELENA ŠIDLAUSKAITĖ

DAMBRIŪNIENĖ
(1922–2014)

Mirė 2014 m. lapkričio 14 d. Washington,  DC.
Liko liūdintys: sūnus Antanas (Beth), vaikaitės Irene, Maria

(JAV); dukra Marytė Šmitienė (Vokietijoje), vaikaitės Lina (Vo -
kietijoje) ir Daina (JAV); seserys Ona Radomskienė (JAV), Juzė
Jakubėnienė (JAV), Marytė Gorodeckienė (Venezueloje), Čes la -
va Aleksonienė (JAV).

Liūdinti šeima

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
POVILAS VLADAS IVAŠKA

Lietuvos Nepriklausomybės kovų savanoris

Mirė 1989 m. gruodžio 3 d. Mišios už jo sielą bus aukojamos
Šiluvos koplyčioje Marijos Bazilikoje, Washington, DC, ir Lietu -
voje.

Prisimename su malda, ilgesiu ir gilia meile.

Liūdesyje palikę: duktė Teresė Landsbergienė ir marti
Gintarė Ivaškienė su šeimomis
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Pas mus
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Kitas ,,Draugo” numeris išeis antra-
dienį, gruodžio 2 d. Smagaus ir saugaus
Padėkos dienos savaitgalio visiems
,,Draugo” skaitytojams!

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo bažnyčioje  (2745 W. 44th  St.,
Chicago, IL) lapkričio 30 d. 10 val. r. švę-
sime pirmąjį Advento sekmadienį. Su šia
švente prasideda nauji bažnyčios liturginiai
metai ir B metų ciklas. Eucharistijos šven-
timą atnašaus kun. Gediminas Keršys. Per
šv. Mišias bus uždegta pirmoji Advento
žvakė ir pašventinti kalėdaičiai, kurių ga-
lėsite įsigyti savo Kūčių stalui.  

� Philadelphijos vyskupijos Arkivysku-
pas Charles Chaput, OFM, Cap., atna-
šaus iškilmingas padėkos Mišias švenčiant
Šv. Andriejaus lietuviškos parapijos 90-tą
jubiliejų pirmą advento sekmadienį (per šv.
Andriejų), lapkričio 30 d. 10:30 val. r. Ad-
resas: 1913 Wallace St., Philadelphia,
PA 19130. Po Mišių vaišės parapijos sa-
lėje. Maloniai kviečiame dalyvauti šioje
šventėje. Taip pat skatiname paremti šv.
Andriejaus parapiją šia 90 metų jubiliejaus
proga su dolerio auka už kiekvienus para-
pijos gyvavimo metus. Čekius rašyti: St.
Andrew Lithuanian RC Church ir siųsti:
1913 Wallace St., Philadelphia, PA
19130.

� Suvalkiečių  klubo susirinkimas įvyks
ketvirtadienį, gruodžio 4 d., 1 val. p.
p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi-
jos salėje, 6812 South Washtenaw Ave.,
Chicago, IL 60629. Kviečiame narius da-
lyvauti.

� Gruodžio 7 d., sekmadienį, Čikagos ir
apylinkių visuomenė maloniai kviečiama į

Čikagos Mokslo ir pramonės muziejaus
(Museum of Science and Industry, 5700
South ir Lake Shore Drive gatvių sankry-
žoje) tradicinę programą ,,Kalėdos pasau-
lyje ir šviesų šventė”, kur 3:15 val. p. p.
50-tą (!) kartą programą atliks tautinių
šokių grupė ,,Lietuvos Vyčiai” (vadovės Li-
dija Ringienė ir Aušra Karalienė). Progra-
moje taip pat dalyvaus šokių kolektyvas
,,Suktinis” (vadovė Giedrė Kniežienė), Lie-
tuvių liaudies muzikos ansamblis ,,Ga-
bija” (vadovė Genė Razumienė) ir Kalėdų
senelis John Radavich.   

� Režisieriaus Igno Jonyno filmas „Lošė-
jas” (The Gambler) bus rodomas festivalyje
AFI European Union Film Showcase 2014
gruodžio 7 d. 10 val. v. ir gruodžio 10 d.
9:20 val. v. AFI Silver Theatre and Cultu-
ral Center, 8633 Colesville Road, Silver
Spring, MD 20910. Igno Jonyno vaidybi-
nis filmas „Lošėjas” pretenduoja atstovauti
Lietuvai 2015 m. vasarį vyksiančiuose
87-uosiuose JAV kino meno ir mokslo
akademijos „Oskarų” apdovanojimuose
užsienio filmų kategorijoje. Daugiau infor-
macijos: http://www.afi.com/silver/eus-
howcase/films/the_gambler.aspx

� Prieškalėdinės Advento šv. Mišios Wau-
kegan-Lake County  apylinkių lietuviams
bus atnašaujamos gruodžio 14 d., sek-
madienį, 2 val. p. p. Santa Maria Del Po-
polo  koplyčioje, 116 N. Lake St. Munde-
lein 60060. Po Mišių bus kavutė. Maloniai
prašome prisidėti sumuštinukais ir pyra-
gėliais. Kviečiame visus kuo gausiau da-
lyvauti, pakviesti  savo šeimos narius ir
draugus atvykti Advento susikaupimui ir
maldai prieš Šv. Kalėdas. Informacija tel.
847-244-4943.

ARTS  CRAFTS  JEWELRY  GIFTS  FOOD  DRINKS  MUSIC. . . . . .

VISITORS CALL: (630) 257-8787

VISITORS & VENDORS

WELCOME!
VENDORS CALL: (708) 403-7858

6 9:00am 4:00pm
10:00am 3:00pm7DECEMBER

DECEMBER

14911 127    St.  LEMONT, IL
LITHUANIAN WORLD CENTER

HOLIDAY CRAF T FAIRHOLIDAY CRAF T FAIR

DRAUGAS
773-585-9500

Lr AmBAsAdoJe WAshinGTone 
– Juliaus Ludavičiaus tapybos paroda
Julius Ludavičius gimė Vilniuje 1969 m.
1980–1987 m. mokėsi M. K. Čiurlionio
menų gimnazijoje tapybos klasėje.
1987–1993 m. tapybos studijas tęsė
Vilniaus dailės akademijoje. 1993–1997
metais mokėsi Hunter College (CUNY
City University of New York), kur įgijo
magistro laipsnį.

Gyvendamas Lietuvoje Julius
Ludavičius dalyvavo įvairiose parodo-
se bei meno grupuočių veikloje.
1990–1992 m. kartu su Aidu Bareikiu
kūrė scenografiją Oskaro Koršunovo
spektakliams „Ten būti čia”,
„Paūmėjimai”, „Senė”. Menininkai
siekė sukurti abstrakčią, tačiau kartu
ir optiškai aktyvią scenos erdvę.
Visgi atvykęs į JAV Julius Ludavičius
pasinėrė į tapybą. „Mano tapyba
dažniausiai yra semi-abstrakti. Bendra
struktūra yra abstrakti, tačiau detalės, ypač žiūrint iš arti, yra realistinės, tarsi kokios
antros mintys, abejonės, haliucinacijos, sapnai ar prisiminimai. Mane visada domino
netradiciniai drobės formatai. Dauguma mano kūrinių yra būtent tokie – keistų, netai-
syklingų formų, kartais su skylėmis ir akmenimis” – savo kūrybą apibūdino Julius
Ludavičius. Jo darbų turi privačios kolekcijos New Yorke, Los Angeles ir Lietuvoje.

Juliaus Ludavičiaus tapybos parodos atidarymas įvyks gruodžio 8 d., pirmadienį,
6 val. v. Lietuvos Respublikos ambasadoje Washingtone (2622 16th Street
NW Washington, DC 20009, tel. 202 234 5860).

Lr ambasados JAV info

Lr generalinis konsulatas new Yorke kviečia
į donelaičio minėjimo vakarą

Minint lietuvių grožinės literatūros pradininko,
poemos „Metai” autoriaus Kristijono Donelaičio
300-ąsias gimimo metines, 2014 m. gruodžio 2
d., antradienį, 6: 30 val. v. Lietuvos Respublikos
generalinis konsulatas New Yorke (420 Fifth
Avenue, 3 Floor, New York, N.Y., 10018, tel. 212-
354-7840) kviečia į vakaronę, kurios metu vyks
lituanistinių mokyklėlių mokinių piešinių paro-
da, taip pat bus supažindinama su Kristijono
Donelaičio biografija ir kūriniais.

J. Ludavičius. Reaktorius 


