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Gintaro-Ąžuolo
mokykla 2015 – 6 psl.

Iš tiesų, tas, kuris nebrangina gyvenimo, nėra jo vertas – Leonardo da Vinci

ŠIAME NUMERYJE:

Nauja šokių grupė 
Atlantoje – 4 psl.

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS

„Metų moters” žymeniu apdovanota Irena Brokas-Chambers

RIMAS ČERNIUS

Spalio 17-tosios vakare į Balzeko lietuvių kultūros muziejų
ypatingam pokyliui rinkosi gausūs svečiai.  Mu ziejuje vyko
metinė šventė, kurios me tu parodos „No Home To Go To”
kuratorė Irena Brokas-Chambers ap dovanota „2015 Woman
of the year” žymeniu.  

Šventė prasidėjo muziejaus tre čia me aukšte, kur da-
lyviai galėjo ap žiū rėti atnaujintą Irenos Brokas-
Chambers paruoštą parodą ,,No Home To Go To”. Pa-

roda vaizdžiai at pasakoja daugelio lietuvių, latvių ir estų,
palikusių savo tėvynes Antra jam pasauliniam karui besi-
baigiant, pergyvenimus. Paroda papildyta, pa gražinta.
Įėjus į parodos salę, į akis krenta lagaminų bokštas – jį ga-

lėjai matyti ir prieš metus. Tik šiemet prie lagaminų atsi-
rado didžiulė nuotrauka, kurioje matyti būrys savo tėvynę
palikusių išvietintų žmonių. Nuo trau ka vaizdžiai primena,
kad kiek vieną lagaminą nešė žmogus – besitraukdamas į
Vakarus, sukrovęs į jį ne tik reikalingiausius reikmenis, bet
ir brangius savo tėvynės prisimi nimus. Ypatingą lagaminų
reikšmę pabrėžė Balzeko muziejaus geneo logijos skyriaus
direktorė Karilė Vait kutė, atidarant atnaujintą parodą ta-
rusi įvadinį žodį. Ji paminėjo kelis išeivių iš Lietuvos at-
gabentus daiktus, tarp jų ir vieno lietuvio medinį lagami-
ną. Tas lagaminas tėvynę pali kusiam lietuviui buvo svar-
bus ne vien todėl, kad į jį jis galėjo sukrauti pragyvenimui
reikalingiausius daiktus. Jis buvo svarbus ir todėl, kad pa-
gamintas iš lietuviškos medienos.  Tas lagaminas buvo iš-
saugotas, nes jo savininkui jis reiškė konkretų ryšį su tė-
vyne Lietuva. – 3  psl. 

Iškilminga Balzeko muziejaus metinė šventė
Iš k.: LR gen. konsulas Marijus Gudynas su žmona Gintarija, amb. Rolandas Kriščiūnas,  Eileen Mackevich, Reid Chambers, Irena Bro -
kas-Chambers, Stanley Balzekas Jr. ir Elli Katauskas.  Jono Kuprio nuotr.

Aplinka jį sukūrė universaliu žmogumi
Pokalbis su kunigu Liudu Mi liausku jo tarnystės Tėviškės parapijoje dešimtmečio proga

Kun. Liudas Miliauskas

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Jis – pamario vaikas. Gimė 1978 m. gegužės 8 d. Vai-
nuto kaime Šilutės rajone – „tarp Mažosios ir Di-
džiosios Lietuvos”. Augo dar so vietmetyje, tad „pa-

ragavo” sovie tinio auklėjimo. Gyveno vienkiemyje ir
nuo vaikystės jam nesvetimi įvai riausi fiziniai darbai –
„šiandieną, ko gero, nėra tokio darbo, kuris mane nuste-
bintų”. Gali tą pačią dieną ir ūkyje padirbėti, ir paskai-
tą skaityti, ir pamaldas vesti. Aplinka jį sukū rė universaliu
žmogumi. Vaikystė ir paauglystė pra bėgo dirbant ūkyje
be didesnių pra mogų – nebuvo nei atostogų, nei stovyk-
lų. Šešiolikos gavo pasą ir kartais ištrūkdavo iš Lie tuvos
– „pradėjo susi pažinti su pasauliu”. Vasaras praleisdavo
Vokietijoje, užsidirbda mas pinigų žuvies fermoje. 1996 m.
pavasarį baigė Vainuto vidurinę mo kyklą ir tų pačių metų
rudenį įstojo į Klaipėdos universiteto evangeliškosios te-
ologijos katedrą. Jau pirmaisiais studijų metais pradėjo
talkinti kunigui Dariui Petkūnui Priekulės, Kretingos, Pa-
langos, Katyčių, Natkiš kių parapijose. Būdamas aštuo-
niolikos jau sakė savo pirmuosius pa mokslus. Daug dir-
bo su jaunimu. Norėdamas prie jų priartėti, išmoko porą
akordų ir pradėjo su gitara barškinti naujesnes giesmes,
labiau priimtinas jaunimui. Tokiu būdu ir pats arti-
miau susipažino su muzika. Mokykloje vesdavo diskote-
kas. Ki tiems tai atrodė nesuderinama – re li gingas jau-
nuolis ir „pigi” šokių muz ika! Bet jis pats tvirtino žinąs
kur, kas ir kokiu laiku yra tinkama – 7 psl.
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Kryptis – Europa
Su amerikiečiais tartasi dėl bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje

Šių metų spalio 16–17 d. Lietuvos Mokslo, inovacijų
ir technologijų agentūros (MITA), Kauno technologijos,
Lietuvos sveikatos mokslų ir Vil niaus Gedimino tech-
nikos universi tetų atstovai dalyvavo Čikagoje Euro-
 pos Komisijos surengtame forume „Destination Eu-
rope”. Renginio tikslas – užmegzti glaudesnius ryšius
tarp Europos Sąjungos šalių ir JAV mokslo bei moks-
linių tyrimų institucijų, pakviesti JAV mokslininkus pri-
sijungti įgyvendinant ES Horizon 2020 programos pro-
jektus, ieškoti dvi šalio ir daugiašalio bendradarbia-
vimo galimybių. Konferencijos da lyviams MITA di-
rektorius Arūnas Karlonas pristatė Lietuvos mokslinių
tyrimų, eksperimentinės (technolo gi nės) plėtros ir ino-
vacijų galimybes, dalyvavo diskusijoje, atsakė į kon-
ferencijos dalyvių klausimus. Renginyje buvo įreng-
tas lietuviškas stendas, kuriame besidomintys rado iš-
samios informacijos apie Lietuvoje vykdomas prog-
ramas, mezgė ryšius su Lie tuvos universitetų atsto-
vais, tarėsi dėl galimo bendradarbiavimo. 

Vizito Čikagoje metu Lietuvos švietimo ir
mokslo viceministrės Svetlanos Kauzonienės
bei LR prezidentės patarėjos Saulės Mačiu-

kaitės-Žvinienės vadovaujamai delegacijai, Lietuvos
generalinis konsulatas Či ka goje surengė atskirą
susitikimą su Čikagos verslo asocijuotų struktūrų bei
įmonių atstovais pavadintą „Atvi ras Lietuvos moks-
lo ir inovacijų tinklas – mūsų kompetencija jūsų vers-
lui” („Open R&D Lithuania” – Our Competence to
Your Business). Su sitikimo dalyviai išgirdo apie Lie-
tu vos universitetų vykdomą mokslinę veiklą bei
technologijų parkus, diskutavo, kaip Lietuvos moks-
linių tyrimų centrai galėtų teikti paslaugas suinte-
resuotoms JAV įmonėms ir kaip JAV mokslo insti-
tucijos gali padėti Lietuvos verslui įsitvirtinti glo-
balioje ekonomikoje. Diskusijos da ly viams pristatytos
Lietuvos Vyriausy bės iniciatyvos, skirtos mokslo ir
inovacijų komercializacijai. Renginio da lyviai taip
pat ragavo iš Lietuvos į JAV eksportuojamų lietu-
viškų gami nių. 

Vizito Čikagoje metu Lietuvos delegacija taip pat
lankėsi Illinois Institute of  Technology (IIT), kur su-
sitiko su instituto vadovybe, aptarė tarpuniversite-

tinio Lietuvos ir JAV bendradarbiavimo galimy-
bes. Ypač teigiamai susitikimo dalyviai įvertino
kartu su IIT vykdomą Lietuvos startuolių pateikimo
rinkai stažuo čių programą. Lietuvos pusė informa-
vo, kad kitais metais šioje programoje dalyvaujančių
Lietuvos startuolių skaičių planuojama išplėsti dau-
giau nei dvigubai. Taip pat aplan kytas jau ne vieną
pasaulyje žinomą ir sėkmingą verslą padėjęs sukurti
Čikagos mokslo technologijų inkubatorius „1871”. Do-
mėtasi ir diskutuota, kaip panaši patirtis gali būti pri-
taikyta Lietuvoje

Lietuvai jau keletą metų aktyviai diskutuojant
apie mokslo muziejaus poreikį  Valstybės pareigūnės
susiti ko su Čikagos Mokslo ir pramonės muziejaus
viceprezidente, kuri detaliai papasakojo apie mu-
ziejaus įkūri mą, plėtrą, vykdomas švietimo progra -
mas, rengiamas parodas ir kita. Čikagoje jau daugiau
nei 80 metų veikiančio ir ne tik šio miesto, bet ir pla-
tesnio regiono jaunimą mokslo pažanga domėtis ska-
tinančio, muziejaus vadovai prižadėjo visokeriopai
padėti Lietuvai, jei bus apsispręsta  įkurti panašų mu-
ziejų.           

Generalinio konsulato Čikagoje info

Lietuvos delegacija IIT. Pirmas iš kairės – LR gen. konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. A. Vertelkaitės nuotraukos

Lietuvos stendas konferencijoje „Destination Europe”.Delegacijos susitikimas su IIT prorektore Frances Bronet (d.).
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Apžiūrėję parodą, svečiai perėjo  į
Gintaro pokylių salę, kur vyko pa-
 grin dinė šventės programa. Sigita Bal-
zekienė pristatė  garbės svečius: paro-
dos kuratorę Ireną Brokas-Cham bers
su šeima, Lietuvos Res pub likos gene-
ralinį konsulą Čikagoje Marijų Gudy-
ną su žmo na ir pirmą kartą Čikagą ap-
lankiusį nau jąjį Lietuvos Respublikos
amba sa dorių JAV ir Meksikai Rolandą
Kriščiūną. Programą vedė Eileen Mac-
kevich, uoli Balzeko muziejaus dar-
buotoja, kuri 2007 metais taip pat buvo
pa skelbta iškiliąja moterimi. Savo kal-
boje Eileen Mackevich pastebėjo, kad
lietuvių išeivių istorija yra svarbi pa-
moka visiems, ypač dabar, kada Euro-
pa svarsto, kaip elgtis su gausiais iš Si-
rijos bėgančiais imigrantais. 

Programa prasidėjo trumpu teat-
 ro grupės ,,Žaltvykslė”, vadovaujamos
Ilonos Čiapaitės, vaidinimu – ,,Čemo-
dano istorija”. Vaidino Moni ka Ado-
maitytė, Neringa Aleksonis, Greta Ger-
manaitė-Umbrasienė, Dan guolė Jo-
naitienė, Alvidas Jonaitis, Linas Umb-
rasas ir Arūnas Žentikas.  Vaidini-
mas sukurtas pagal į knygą ,,Manėm,
kad greit grįšim” sudėtus po kalbius su
į Vakarus pasitrau ku siais lietuviais.
Viena iš knygos su darytojų Dalia Any-
sienė prieš vaidinimą šventės daly-
viams paaiškino, kad bus vaidinamos
labai sutrumpintos ištraukos iš kny-
goje išspausdintų pokalbių. Tačiau ji
pabrėžė, kad tai  tikros žmonių istori-
jos – ne fantazija. 

Meninei daliai pasibaigus, Joseph
Katauskas, Jr. sukalbėjo mal dą ir šven-
tės dalyviai galėjo pa si džiaugti gardžia
vakariene. Po vaka rie nės prasidėjo
oficialioji progra mos dalis.  Balzeko
muziejaus direktorė Elli Katauskas
pristatė šventės dalyviams „Metų mo-
ters” titulą pelniusią Irena Brokas-
Chambers. Elli Katauskas pabrėžė Ire-
nos Brokas-Chambers didelę patirtį
muziejinių parodų ruošime ir jos ypa-
tingai kruopštų ir išradingą darbą
ruošiant parodą ,,No Home To Go To”.  

Labai šiltai šventės dalyviai suti-
 ko iš Washingtono atvykusią šventės
„kaltininkę” Ireną Brokas-Cham bers.
Padėkodama Balzeko muziejui už su-
teiktą žymenį, ji pasidžiaugė ,,No Home
To Go To” paroda ir pa aiškino jos
svarbą. Dirbdama Kon gre so bibliote-
koje Washingtone, Irena Brokas-Cham-
bers amerikiečiams yra suruošusi
daug parodų. Kai ku rios jų apie žymius
asmenis – Ame rikos prezidentus, pa-
sižymėjusius mokslininkus. Tačiau ši
Balzeko muziejuje suruošta paroda
kuratorei buvo ypatingai svarbi, nes
paroda at pasakoja paprastų žmonių
istorijas.  Anot kuratorės, labai svarbu,
kad tos lietuvių, latvių ir estų išvietintų
žmonių istorijos nebūtų užmirštos.
Irena Brokas-Chambers išskyrė  kelis
parodos eksponatus, kurie ją ypatingai
paveikė. Ji pami nėjo estų vaikų, pasi-
puošusių Sutvir tinimo sakramento
priėmimo apeigo ms, nuotrauką.  Ber-
niukai – juodomis eilutė mis, mergaitės
– baltomis suknelė mis.  Tačiau pasi-
rodo, kad berniukų eilu tės buvo pasi-
skolintos iš polici ninkų, dirbančių
tremtinių stovyklose Vo kietijoje, o
mergaičių suknelės pasiūtos iš para-
šiutams skirtos me džiagos.  Tokiomis
detalėmis vaizdžiai atskleidžiama iš-
vietintų pabaltie čių stovyklinio gyve-
nimo realybė. Kuratorė pa dėkojo vi-
siems prisidėju siems prie atnaujintos
parodos ruo šos ir ypač pažymėjo pa-
rodos di zai nerį – Bob Riggs. Savo žodį

Iškilminga Balzeko muziejaus metinė šventė

Muziejaus prezidentas Stanley Balzekas Jr. įteikia Irenai Brokas-Chambers ,,Metų mo -
ters” taurę.                   Jono Kuprio nuotraukos

Atnaujintoje parodoje prie lagaminų atsirado ir didžiulė nuotrauka, kurioje matyti bū -
rys savo Tėvynę paliekančių žmonių.

Irena Brokas-Cham bers jautriai už-
baigė padeklamuodama savo tėvelio
mėgia mos dainos ,,Kaip aras pašautas”
žo džius. Taip pri mindama, kad ir pati
su savo tėve liais bei sesutėmis išgy ve-
no tremtinių dalį.  

Balzeko lietuvių kultūros muzie-
jaus prezidentas Stanley Balzekas Jr.
įteikė Irenai Brokas-Chambers 2015 m.
„Metų moters” žymenį (2015 Woman of
the Year). Pirmasis sveikintojas buvo
taipogi iš Washing tono atvykęs nau-
jasis Lietuvos Res publikos ambasado-
rius JAV ir Meksi kai Rolandas Kriš-
čiūnas. Jis pa si džiau gė pagaliau at-

vykęs į Čikagą, kur spėjo aplankyti li-
tuanistines mo kyklas, mažąjį kryžių
kalną ir laik raš čio ,,Draugas” redak-
ciją.  Amba sa dorius pažadėjo dažniau
lankytis Čikagoje.  Diplomatas  labai
teigiamai įvertino ,,No Home To Go
To” pa rodą ir prisipažino, kad dar ne
taip seniai nežinojo žodžio „dypukas”.
Ambasadoriaus nuomone, ši paroda la-
bai svarbi, nes būtina prisiminti karo
suluošintų žmonių gyvenimų istorijas,
kad XX amžiaus tragedijos daugiau ne-
besikartotų. Tą pačią min tį pabrėžė ir
Lietuvos Res publikos generalinis kon-
sulas Čika goje Ma rijus Gudynas. Pa-

sveikinda mas ku ra torę Ireną Brokas-
Cham bers, konsulas perspėjo, kad is-
torija pasikartos, jeigu nesugebėsime
iš jos pasi mokyti. Jis padėkojo Irenai
Bro kas-Chambers, kad ji šia paroda at-
 skleidė ar leido iš naujo išgyventi iš-
vietintų lietuvių istoriją. Konsulas iš-
 reiš kė viltį, kad parodą pamatys daug
žmonių įvairiose vietovėse ir iš jos ga-
lės pasimokyti Ame rikos moksleiviai.  

Balzeko lietuvių kultūros muzie-
jaus direktorė Rita Janz su šventės da-
lyviais pasidalino muziejaus atei ties
planais. Kitais metais Balzeko muzie-
jus švęs įkūrimo 50-ties  metų sukaktį.
Ta proga muziejus ruošia su kaktuvinį
leidinį ir sukaktuvinę pa rodą, kurią
rengiant talkininkauti sutiko Irena
Brokas-Chambers. 2018 metais ruo-
šiamasi švęsti Lietuvos Nepriklauso-
mybės paskelbimo 100 metų sukaktį.
Balzeko muziejus planuoja ta proga pa-
ruošti parodą, kurioje bus atskleistas
Amerikos lietuvių įnašas į Lietuvos Ne-
priklausomybės paskelbimą. Taip pat
Balzeko muzie jus stengiasi parodą
,,No Home To Go To” parodyti New Yor-
ke – New Yorko bibliotekoje ir Jungti-
nėse Tautose.  

Paskutinį žodį tarė muziejaus pre-
zidentas Stanley Balzekas, Jr. Jis su vil-
timi ir pasitenkinimu žvelgė į muzie-
jaus ateitį ir kvietė šventės da lyvius po
rimtų kalbų linksmai pa ben drauti ir
pasidžiaugti šokių muzika. 

Meninę programą atliko ,,Žaltvykslės” teatro aktoriai, suvaidinę ištraukas iš knygos ,,Manėm, kad greit grįšim”.

Atidarant atnaujinta parodą ,,No Home To
Go To” įvadinį žodį tarė muziejaus geneo-
logijos skyriaus direktorė Karilė Vaitkutė.



Su puikios komandos pagalba „Jievaras” jau
turi tautines juostas.
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Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

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

GIEDRIUS STANKEVIČIUS

Artėjant kitų metų vasaros Šokių šventei Bal-
timorėje, lietuvių bendruo menės imasi ini-
ciatyvos suburti lietuvių liaudies šokių mė-

gėjus bendram tikslui ir jau dabar pradeda ruoštis
kitų metų šventei. Vienas jauniausių kolektyvų, At-
lantos lietuvių „Jievaras” (Georgia valstijoje), su-
sibū rė tik vasaros pabaigoje, tačiau energijos kupini
vadovai ir šokėjai žengia šimtamylius žingsnius tiks-
lo link. Kaip patys grupės nariai juo kauja, jie jau už-
siregistravo dalyvauti šventėje, tad kelio atgal ne-
bėra. „Jievaras” taip pat tikisi puo selėti ir skleisti
lietuviškos kultūros paveldą bei įkvėpti dar daugiau
ener gijos Atlantoje organizuojamiems lietuvių ren-
giniams.

Mintis kurti tautinių šokių gru pę kilo gana se-
niai, dar prieš 2012 metų Bostono Šokių šventę, bet
tada nebuvo pakankamai entuziastingų žmonių ir
likome nieko nepešę. Į šventę nuvykome kaip žiū-
rovai ir tuo noru užsidegėme dar labiau. Po šių metų
vasaros Dainų šventės Čikago je, kurioje irgi daly-
vavome kaip žiū rovai, tvirtai nusprendėme, kad į
Bal timorės Šokių šventę atvažiuosime kaip dalyviai.
Prie šio apsisprendimo prisidėjo ir mus labai mo-
rališkai pa laikė Čikagos „Grandies” vadovas Gin-
taras Grinkevičius ir Clevelando „Švyturio” vado-
vė Aušra Širvinskie nė. Su Gintaru mes asmeniškai
pažįstami seniai, jis dar Lietuvoje mane mokė cho-
reografijos paslapčių Ma žei kių choreografijos mo-
kykloje, o su Aušra susipažinome Čikagoje per Dai-
nų šventę. 

Atlantos „Jievarui” vadovauju aš, Giedrius
Stankevičius, su žmonos Šarūnės pagalba. Abu šo-
kome tautinius šokius nuo mažų dienų – ji Kau no
„Malūnėlyje”, o aš – Mažeikių „Kauškutyje”. Liki-
mas  taip lėmė, kad susitikome ir susipažinome dai-
 nų ir šokių ansamblyje „Rasa” Kau ne. 

Pirmoji „Jievaro” repeticija rug sėjį buvo labai
vaisinga – sugebėjome išmokti šokį „Jievaro tiltas”,
kuris bus mūsų vizitinė kortelė. Grupėje profesio-
nalių šokėjų nėra, o ir jaunystėje tautinius šokius šo-
ku sių – tik pusė. Tačiau esame kupini entuziazmo
ir pasiryžimo kuo geriau pasi ruošti Šokių šventei ir
šiuo metu turime aštuonias šokėjų poras. 

Šokių šventė dabar yra pagrindinis mūsų tiks-
las, todėl natūralu, kad statysime šventės repertuaro
šokius. Ačiū mūsų geram bičiuliui Andriui Vegele-
vičiui, kuris iš Lietuvos mums parvežė tautines juos-
tas ir kojines vyrams! Ypatingai ačiū Monikai ir An-
tanui Tautkams už nuaustas juos tas, Žygintai Stas-
kevičiūtei-Grubie nei numezgusiai kojines vy rams
bei Šarūnei Stankevičienei, apsiėmusiai juostų ir ko-
jinių užsakymo ir atvežimo organizaciniais reikalais.
Esame sukūrę ir minios finansavimo kampaniją lė-
šoms rinkti, kurios pa dė tų pa dengti kelionės į Bal-
timorę išlaidas: https://www.gofundme.com/atlan-
tos-jievaras 

Turite idėjų ir
pasiūlymų dėl

Lietuvos pristatymo
JAV turistams?

Spalio 26–27 dienomis New Yor ke lankysis Lietuvos valstybinio tu rizmo departa-
mento atstovai, kurie domisi Lietuvos atvykstamojo turizmo galimybėmis, perspek-
tyvomis bei iššūkiais JAV rinkoje. 

Jei turite idėjų, pasiūlymų dėl Lie tuvos kaip JAV turistams patrauklios šalies pristaty-
mo, New Yorko konsulatas kviečia jomis pasidalinti el. paštu: 

kons.niujorkas@urm.lt 

Lietuvos gen. konsulato New Yorke info

Jei viskas klosis gerai, Atlantos lietuvių Ben-
druomenei planuojame parodyti keletą šokių tradi-
cinės Ka lėdų vakarienės metu. Taip pat norėtume da-
lyvauti kitų metų pavasarį (ba land žio mėnesį) At-
lantoje organizuojamame „Dogwood” festivalyje,
kuria me tradiciškai pasirodo ansambliai, atstovau-

jantys tautinėms At lantos bendruomenėms. Sakoma,
kad gera pradžia – pusė darbo. Labai norisi tuo ti-
kėtis!

Visus norinčius prisijungti prie „Jievaro”, kvie-
čiame  rašyti  el.  paštu:   atlantos.jievaras @gmail.
com

„Jievaro” merginos pasidabino naujais tautiniais sijonais. Giedriaus Stankevičiaus nuotr.

Atlantoje susibūrė nauja tautinių šokių grupė – „Jievaras”

Per pirmąją repeticiją „Jievaras” išmoko šokį „Jievaro til tas”. Gabijos Stankevičiūtės nuotr. 
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LAURA AGAFONOVIENĖ  

Floridos lituanistinė mokykla „Saulėtas
krantas” naujų mokslo metų pamokas
pradėjo neįprastoje vietoje – tropikų
mokykloje Mounts Palm Beach bota-
nikos sode. 

Netikėtai pradėtas remontas mo-
 kyklos patalpose vadovę Ingri-
dą Lom berg privertė skubiai

ieškoti sprendimo, kur įkurti laikiną
mo kyk lą. Nors iki pamokų pradžios bu -
vo likę vos dvi dienos, lietuvius mie lai
priėmė botanikos sodo darbuotoja, ir
pamokos vyko natūralioje Flo ridos
augmenijos apsuptyje. 

Nepaisant sunkiai pakeliamo karš-
čio ir drėgmės, mokytojos moki niams
suorganizavo trumpą ekskursiją po
botanikos parką. Vėliau klasėje visi ak-
tyviai žaidė žaidimus, atliko užduotis
ir diskutavo, kokie augalai, daržovės ar
vaisiai auga Lietuvoje. Nors ne visi vai-

kai yra lankęsi Lie tuvoje, bet visi pui-
kiai žino, kad nei apelsinai, nei papa-
jos ar bananai Lie tuvoje neauga.

Lietuvos istorijos ir geografijos
mokytoja Laima Shea supažindino
vaikus su Lietuvos žemėlapiu ir pa sky-
rė kūrybinę užduotį. O pažymėdami
Europos krepšinio čempionatą, ku ris
Lietuvos komandai tapo sidab riniu,
vaikai rungėsi mėtymo į krepšį var-
žybose. Krepšį puikiai atstojo šiukš-
liadėžė ir taikliausia tapo 2-os klasės
mokinė Samanta Padkamaris, kuri
įrodė, kad ne tik lietuviai ber niukai,
bet ir mergaitės taip pat pui kiai žaidžia
krepšinį.

Su mokytojų užsidegimu, moki nių
energija ir tėvelių palaikymu, pir mo-
sios pamokos praėjo kūrybingai, links-
mai ir dar ilgai išliks visų atmintyje. 

Išsaugokime Šv. Andriejaus parapiją
Philadelphijos lietuviai kvie-
čia išsaugoti Šv. Andriejaus
parapiją nuo uždarymo ir ak-
tyviai dalyvauti sekmadienio
lietuviškose 10:30 val. r. šv.
Mišiose.

Spalio mėnesį skaičiuoja-
mi sekmadienio Mišių daly-
viai visose Philadelphijos arki-
vyskupijos bažny čiose. Atsi-
žvelgiant į lankomumą Mišio-
se yra  nuspren džiama, kurias
bažnyčias uždaryti, kurias su-
jungti. Parapijos adresas: 1913
Wallace St., Philadelphia,
Penn sylvania (netoli Phila-
delphia Mu seum of Art).

Philadelphijos LB info

Pamokos vyko tropikų mokykloje

„Saulėtas krantas” naujų mokslo metų pamokas pradėjo neįprastoje vietoje – tropikų

mokykloje. „Saulėtas krantas” mokyklos archyvo nuotraukos

Mokytojos vaikams suorganizavo trumpą
ekskursiją po Mounts Palm Beach botani-
kos sodą.

Mokytoja Laima Shea kartu su darželio kla-
se trispalvės spalvomis spalvina Lietuvos že-
mėlapį.

Žmogus-vulkanas – Kernagis
Į Lietuvių dailės muziejaus galeriją „Siela” atkeliauja fotografijų paroda „Kernagis”.
Ši paroda, apkeliavusi Lietuvą, jau spėjo pabuvoti Kanadoje ir Clevelande. Mes fo-
tografijose ieškosime ne tiek žinomo atlikėjo didybės, kiek žmogaus asmenybės gy-
lio, jo sielos, atsispindinčios užfiksuotuose kadruose. 

Štai ką apie Vytautą parašė jo žmona Dalia Kernagienė:
Manau, kad Vytauto Kernagio, mano vyro, laikas baigėsi per anksti. Juk gėlo van-

dens srovė iš pačių gelmių neturėtų išsekti. Tačiau erdvė, kurią jis susikūrė aplink save,
buvo galinga. Aš visada sakau, kad tai buvo galiūnas tikrąja to žodžio prasme, ir negali
suvokti, kaip toks žmogus gali nutilti. Tai viesulas, taifūnas, gaivaus vandens srovė -  ne-
sužeisti, bet atgaivinti sielą, išjudinti ją, pašaukti arba nuraminti. 

Lietuvoje turbūt nėra žmogaus, nežinančio, kas yra Vytautas Kernagis. Taip jį ir va-
dinau – Kernagis. Turiu tokį įprotį žmones, kurie man ypač artimi ir mieli, vadinti pa-
varde. Tokių žmonių nėra daug. Mūsų atveju tai buvo tiesiog žaisminga jausmų in-
terpretacija, galima tik tarp artimų, kartu keliaujančių žmonių. Tačiau paradoksas – ša-
lia mūsų vyko gyvenimas, kur tas vardas reiškė dar daugiau. Kernagis tapo savotišku
simboliniu pavadinimu daugybės dalykų, kuriuos jis vykdė ir transliavo. Jis pats juo-
kaudavo, kad žmonės Vytautą Kernagį mėgsta arba nemėgsta visai. Kažkam jis buvo
draugas, kažkam – ne. Bet kuriuo  atveju tai tapo tarsi sąvoka dalykų, kurie buvo jam
svarbūs – tai pirmiausia daina, gitara, kurios stygomis bėgiojo muzikos garsai, jausmai
ir šiluma. Dar buvo žodžiai, liečiantys tavo sielą, guodžiantys tave, ginantys, sprendžiantys
skausmingas problemas, raginantys, neleidžiantys sustoti, nusivilti ir uždusti. Dar bū-
damas jaunas, labai tyliai ir atsargiai savo dainomis Vytautas primindavo apie kitokį gy-
venimą, kai tu esi laisvas ir niekam nepriklausai.  Kernagis buvo kietas. Nežinau kaip jis
sugebėjo sustyguoti tą ypatingą savo jautrumą su dvasios stiprybe. Keistuolis. Daugelio
nesuprastas, kai kurių nepriimtas. Dažnai apkalbėtas. Manau, tai jam buvo vis tiek, savo
tiesą jis žinojo labai gerai. Gyvenimą mylėjo be išlygų, kažkaip ypatingai, neįprastai. Jo-
kių reglamentų beveik nepripažino. Buvo toks nepraktiškas, buities jam reikėjo tik tiek,
kad galėtų egzistuoti. Užtat viskas aplinkui – žmonės, draugai, vaikai – žydėjo sodais.
Bet kurią akimirką atviras nuoširdumui, atiduoti ir priimti. Kernagio sielos erdvė – tai
saulė, vėjas, dangus. Tik ne lubos. Tai buvo ne jam. Bliuzas. Mano vyro gyvenimas te-
kėjo bliuzo ritmu. Laisvas ir atsipalaidavęs. Visada improvizuojantis ir pripažįstantis dia-
logą. Tarsi nėra jokių paslapčių, tik muzikinis ritmas. Aplankė daugybę šalių, rado ten
sau artimų žmonių, tačiau Lietuva buvo jo namai, ir jis žinojo, kieno nepriklausomybė
jam rūpi.  1990 metais balandžio 8 dieną Vilniuje prie Spaudos Rūmų įvyko istorinis kon-
certas. Tai buvo ne pramoginis renginys, bet politinė akcija. Tuo metu Lietuva tik mė-
nuo kaip buvo paskelbusi Nepriklausomybę. Balandžio pradžioje pasklido gandas, kad
okupacinė sovietų kariuomenė tuoj tuoj užims Spaudos Rūmus. Dėl to vėlai vakare ir
buvo surengtas Spaudos Rūmų gynimo koncertas, suskambėjęs jau ypatingai garsiai
ir drąsiai. Buvo neapsakomai šalta. Kernagis apsivilko didelius kailinius, visa naktis prie
Spaudos rūmų, žinojo, kad nesitrauks nė minutei, sukosi aplink aparatūrą, kad viskas
gerai skambėtų, su didžiausiu entuziazmu, lyg pašėlęs vaikas, galų gale sulaukęs to, kas
buvo ypatingai norėta ir laukta. Jis taip ir nepaseno. Žmogus – vulkanas, turėjęs pavydėtiną
sielos užtaisą, nesutramdomą ir neužgęstantį.

Parodos nuotraukos – iš įvairių laikotarpių, gyvenimo ir veiklos momentų. Spau-
dos fotografai Kernagį nuolat fiksuodavo, nuotraukų liko šimtai. Po mirtes jų pačių ini-
ciatyva šita paroda pirmąkart eksponuota Vilniaus Rotušėje, vėliau apkeliavo visą Lie-
tuvą. Žmonės mylėjo Vytautą ir ilgai nenorėjo jo paleisti. Pamenu, atsisveikinti prie Šv.
Jono bažnyčios, kur buvo patalpinta jo urna, eilė tęsėsi beveik per visą Pilies gatvę, ir
Mirusiųjų pagerbimo dieną Vytauto kapą apjuosia milžiniškas kiekis žvakučių. Vadinasi,
vis dar prisimena. Labai dėl to džiaugiuos. 

Sakoma, kad iš tiesų laikas neegzistuoja. Kad tai tik žmonių numerologinė tvarka,
kuria vyksta mūsų gyvenimo pokyčiai. Erdvėje jo net nėra, ir mes matuojame visai ne
laiką, o pasikeitimus. Taigi, mūsų laikas ir erdvė – yra tai, ką mes patys susikuriame. Ne-
noriu žinoti, kiek metų jo nebėra. Aš jį iki šiol jaučiu šalia.

Paroda atidaroma lapkričio 6 d., penktadienį, 7 val. v. ir veiks dvi savaites. Beje,
tą patį vakarą muziejaus salėje vyks kompozitoriaus, muzikanto bei Kernagio ben-
dražygio Andriaus Kulikausko koncertas, kuriame autorius, bendradarbiaudamas
su Amerikos lietuviais atlikejais ruošia unikalią programą. Laukiame Jūsų!
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SKAUT YBĖS  KELIAS

Iššūkių buvo nemažai, fizinio darbo daug, ypač
įrengiant savąją pastovyklę, buvo nemažai pri-
valomų užduočių. Nori atsisėsti? Sugalvok kaip!

Susirišk kėdę, atsivilk rąstą. Vienas iš skautybės auk-
lėjimo bruo žų – išradingumas.

Teorinių paskaitų taip pat buvo nemažai –
„EDGE metodas”, „Skilties raida”, „EAR metodas”,
„Grupės kontroliavimas”, „Programų ir sueigų pla-
navimas ir jų skirtumai”, „Vaiko brendimas”, „Iš-
kylų ir išvykų plana vimas”, „Rizikos apsvarstymas”
(Risk Management), „Pareiga rūpintis jaunimu”
(Duty of  Care), „Gąsdi ni mas” (Bullying), o ką jau kal-
bėti apie LSS struktūrą, apdovanojimus ir LSS or-
ganizacijos misiją ir viziją. Tai tik dalis liestų temų. 

Dažnai girdime, kad stovykla tu ri būti „fun”.  Žo-
dis „fun” turi daug reikš mių.  Šiuo atveju „fun” su-
sidaro iš naujų draugysčių, skautiškų žai dimų ir dva-
sios, pasididžiavimo pa sie kimais ir mokyklos pri-
siminimų.

Na, užteks apie mokyklos sudėtį. Gražiausia-ste-
buklingiausia-ma giš kiausia yra stebėti skauto/ės ir
skilties brendimą per savaitę. Atvažiavę skautai ne-
žino ko tikėtis, nei kokio griebtis darbo. Turi susi-
pažinti su nepažįstamais skilties nariais, kiek-
 vienas turi surasti „savo vietą” , visi turi atpažinti
savo stiprybes bei silpnybes ir panaudoti savo žinias
ne tik gyvenimui kartu, bet ir atliekant užduotis. Pa-
mažu, kaip iš stoties dardantis traukinys, skiltis pra-
deda judėti. Perėję skilties raidą (Forming, Storming,
Norming and Performing) ir jau įpusėjus kursams
skautai tam pa kitokie – susipratę, susidraugavę,
linksmi, atsakingi ir sąžiningi, įvyk dę skautybės stei-
gėjo Baden-Powell viziją ir misiją. Aš tai vadinu –
skautavimo magika, – tai skautų vadovo įgyven-
dintas tikslas. 

Šių metų Gintaro-Ąžuolo vadovų lavinimo sto-
vykla vyko Rako stovyk lavietėje, netoli Custer, MI,
miestelio, liepos 26-rugpjūčio 1 dienomis. Kur suo se
dalyvavo aštuoni broliai ir ke turiolika sesių. Visi bro-
liai buvo pa skir ti į vieną grupę, pavadintą Kranklių
skiltimi, o sesės – į dvi grupes, pavadintas Pelėdų ir
Lapių skiltimis.

Kranklių skiltį sudarė: And rius ir Jonas Deuschle
(Čikaga), Audrys ir Kęstutis Kelečius (Čikaga), Lu-

kas Janowicz (Torontas), Mantas Mote kai tis (Čika-
ga), Aidas Šlapšys (To ron tas) ir Vilmantas Stankus
(Čika ga).

Pelėdų skiltį sudarė: Emilia De gu tytė (Torontas),
Saulė Kalinauskai tė (Torontas) Erika Katauskaitė
(Či kaga), Rasa Kerelytė (Čikaga), Vaida Narytė (Či-
kaga), Ugnė Orentaitė (Det roitas) ir Olivija Petry (Či-
kaga).

Lapių skiltį sudarė: Maya Chia petta (Čikaga),
Carli Jurevičiūtė (To rontas), Liucija Marcelytė (Či-
kaga), Valentina Šlechticovaitė (Clevelan das), Ka-
rolina Stankutė (Čikaga), Lilė Šoliūnaitė (Čikaga) ir
Arija Em pakerytė (Los Angeles).

Stovyklos viršininkė – Audra Lin takienė (Či-
kaga), jos pavaduotojas – Donatas Ramanauskas
(Či kaga). Šeimininkavo sesės Aušra Petry (Či ka ga)
ir Lidija Šoliūnienė (Čika ga). Instruktavo: Audrius
Remeikis (Čika ga), Albertas Kerelis (Čikaga), Aras
Lintakas (Čikaga), Virginija Rubins ki (Clevelan-
das), Vilius Dundzila (Či kaga), Vida Skilandžiūnie-
nė (Toron tas), Kazys ir Rimvydas Šoliūnai (Čikaga)
ir Vilija Pauliūtė (Čikaga).

Programos skiltį sudarė: Vaiva Šlap šytė (Torontas),
Jūra Kalinaus kaitė (Torontas), Izabelė Rubinski
(Cleve lan das) ir Eristida Butkevičiū tė (Či ka ga). Dar
reikia paminėti dvi skautininkes, kurios dirbo-patarė-
ruošė mokyklą namuose, t. y., j.vs. Da na Mi kužienė
ir ps. Rima Lintakaitė.

Nors Gintaro-Ąžuolo mokyklos kursai oficialiai
prasidėjo liepos 26 dieną, sekmadienį, daugiau kaip
pu sė kursantų pradėjo stovyklauti prieš dvi savaites
– kai Rako miške pra sidėjo pagrindinė vasaros sto-
vykla. Liepos 25 dieną, šeštadienį, be lauk da mi at-
keliaujančių iš Detroito, Cleve lan do, Los Angeles ir
Toronto, „čia buviai” ilsėjosi, nežinodami tiksliai, kas
jų kitą dieną laukia. Pri pra tę prie kasdienės dar-
botvarkės, tru pu tį nuobodžiavo.

Viskas pasikeitė rugpjūčio 26 dieną, sekmadie-
nį. Visi su kuprinė mis rinkosi prie Rako stovyklos
įva žia vimo, arčiau steigėjų paminklo. Sesė Aušra Pet-
ry patikrino registraciją, o sesė Vida Skilandžiūnienė
padarė kiekvieno stovyklautojo nuotrauką (arba
„mug shot”). Po to visi nugabeno savo turtą iki Litua -
nicos virtuvės pastogės, kur jų laukė brolis Donatas
Ramanauskas. Pirmiausia – užkandžiai, o tada visi
buvo paskirs tyti pagal skiltis, kiekviena skiltis – prie
atskiro stalo. Skilties nariai tu rėjo supinti „Termi-
nal Turk’s Head” kaklaraiščio žiedą ir sudaryti pa-
 rei gų lentelę; skilties nariai kasdien keitėsi pareigo -
mis: skiltininkas-ė, paskiltininkas-ė, virėjas-a ir t. t.,
kad visi turėtų progos per savaitę užimti įvairiais pa-

reigas. Baigusios šias už duotis skiltys turėjo atlikti
orientaci nį uždavinį – naudojant komposą ir žemė-
lapį atrasti savo stovyklavietę. Šį uždavinį visos trys
skiltys atliko ge rai, suradę savo gyvenvietes pra dė-
 jo kurtis: statyti palapines bei įren gimus. 

Netrukus visi turėjo prisistatyti į pirmus užsi-
ėmimus: brolis Aras Lin takas instruktavo apie sau-
gų ir tai syklingą miško įrankių naudojimą, o brolis
Audrius Remeikis vedė sau gaus laužo ir krosnelių
naudojimą bei priežiūrą. Po to – vakarienė; ir tai buvo
paskutinis valgis, kurį kursantams ruošė mūsų šei-
mininkės. Nuo rytojaus dienos visus valgius kur-
santai turės ruošti patys, naudodami šeimininkių pri-
statytus maisto produktus. Po vakarienės sesė Vili-
ja Pauliū tė vedė prasmingą susimąstymą. Va ka ro už-
daviniai: paruošti skilties gai reles ir prie uniformos
prisisiūti skilties gyvūno ženklus. Tas užduotis rei-
 kėjo baigti po atidarymo lauželio, ku rį paruošė
Programos skiltis.  

Pirmadienis, liepos 27 diena

Šiandien skiltys pradėjo pačios ruošti valgį. Ir
ne tik savo skilčiai. Sena Gintaro-Ąžuolo tradicija yra
– kad skiltys prie stalo kviestųsi ir keletą vadovų.
Taip skiltys ir vadovai geriau vieni kitus pažįsta, tai
taip pat skatina skiltis skaniai ir laiku pa ruoš ti val-
gį. Šiandien taip pat prasi dė jo Lietuvos ir skautų is-
torinių vė liavų pristatymai, kuriuos paruošė bro lis
Vilius Dundzila. O kokia sto vyk la be dainavimo! Sesė
Virginija Rubinski kasdien, padedant Progra mos skil-
čiai, mokė kursantus Ginta ro ir Ąžuolo mokyklų dai-
nų bei kito kių dainų. Po rytinio dainavimo skil tys to-
liau kūrė savo stovyklavietes pagal privalomų įren-
gimų sąrašą, pvz., reikėjo įrengti vietą džiovinti ir
vėdinti skalbinius, rankšluosčius bei miegmaišius;
pakelti nuo žemės virimo vietą; įrengti stalą; vartus
su „skambučiu”. Šie darbai tęsėsi iki pat vakarienės.
Po vakarienės sesė Audra Lintakienė pristatė temą
„Kas yra skilties sistema?”, o po to brolis Donatas pra-
dėjo savo trijų dalių pas kaitą „Baden-Powell Power
Hour” apie skautybės įkūrėjo Baden-Powell gyve-
nimą.  Pirmojoje dalyje jis pristatė vaikystę, tėvelius,
brolius ir se sutes, papasakojo apie mokslo dienas. Bai-
giant dienos programą visi žiū rė jo filmą „October
Sky”. Filmas pasa koja apie berniukų grupę 1950-aja-
me dešimtmetyje, apie jos užsimojimus pastatyti ra-
ketą ir iššauti į erdves. Tai gražiai derėjo su skilties
sistemos pristatymu. 

Bus daugiau

AUDRA LINTAKIENĖ IR 
DONATAS RAMANAUSKAS

Gintaro-Ąžuolo mokykla – tai vadovavimo kursai,
įsteigti ruošti būsimuosius draugininkus. Kursai pa-
remti darbo su skiltim metodu. Skilties metodas – tai
mažosios gru pės dinamika – susiburti taip, kad skil-
tis galėtų efektingai ir betarpiš kai dirbti kartu. O kaip
tai įvykdyti? Per darbą, žaidimus, užduotis ir paskaitas.

Gintaro-Ąžuolo mokykla – 2015

GAM  štabas Rengėjų nuotr.
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metis Liu das ir aiškiais sakiniais sakau maldas. Tuo
metu, kaip Apaštalų Dar buo se rašoma, mano maldos
kilo „Neži nomam Dievui” – tam, kurio aš dar nepa-
žinojau nei širdimi, nei protu. Tai atėjo vėliau.

– Ir nutarei Jam tarnauti, atidavęs visą savo gyveni-
mą?

– Nuo paauglystės metų žmonės man vardinda-
vo, kuo aš galėčiau gyvenime būti. Klausimų girdžiu
ir šiandieną: „Kodėl nepasirinkai to ar ano? Taigi bū-
tum geras toje ar anoje srityje!” Daugelis tų sričių
būtų pelningesnės ar pasaulietiškomis aki mis žvel-
giant linksmesnės. Tačiau ir vėl pasikartosiu – esu
laimės vaikas, niekada nesimėčiau ir nesirinkau, tik
stebėjau, kaip šis kelias prieš ma ne buvo nutiestas.
Anksti gavau do vaną tokios keistos nuojautos, ir kai
tik jos neklausydavau, padarydavau klaidas. Jas da-
rydamas suprasdavau, kuo reikia sekti, net jei ir pro-
tu nesuvokdavau, kodėl taip yra.

– Įdomu, kodėl pasirinkai evan gelikus liuteronus, o ne
kokią kitą religinę bendruomenę?

– Evangeliškoje dvasioje užaugau, ji skatino
nuolat tyrinėti save, aplinką, kitus žmones bei stip-
rinti asmeninį ryšį su Dievu. Supratau, kad jokie tar-
pininkai nepadės, jei pats nesirūpinsi meile Dievui,
sau ir arti mui savo visa širdimi, visa siela, vi su pro-
tu ir visomis jėgomis. Studijuo jant mano tikėjimas
nesikirto su gaunamomis teologinėmis žiniomis, jau-
 čiau, kad esu teisingame kelyje ir kažką keisti ne-
mačiau reikalo. Jei būtų kitaip, būčiau kitoje ben-
druo menėje. Nesupratau žmonių, kurie eina vienur
ar kitur vedini tradicijos, nors jų širdis nesutinka su
tos bendruomenės dvasiniu gyvenimu ar dogmomis.
Tai lyg nuolatinis ėjimas į restoraną, kuriame ga-
minama tai, ko tu nevalgai.

– Tavo atsiradimas Tėviškėje čia, Čikagoje, buvo  ne-
tikėtas?

– Pajuokausiu... Daugelis žmonių gimsta „neti-
kėtai”, neretai girdžiu tė vus sakant, kad „gavosi ne-
tikėtai”! Mums atrodo netikėtai, bet iš toles nės per-
spektyvos žvelgiant viskas turi savo laiką, vietą ir

tikslą – svarbu jų nesumaišyti su savo ego. Per daž-
nai mes būname trumparegiai ir per tai padarome
klaidingas išvadas bei pasirinkimus. Taip, pradžia
atro dė netikėta! Prieš atvykstant į Tėviš kę baigiau
studijas JAV ir išvykau į Lietuvą, nes Amerika
buvo ne man. Vėliau su nuostaba stebėjau, kaip gy-
venimo kelias vėl čia parvedė, jau pradedu supras-
ti ir kodėl.  Dabar man padėtis labai dėkinga, nes tiek
skrendant į Lietuvą, tiek parskridus atgal žmonės
sveikina sugrįžus į „Tėviš kę”.

– Koks buvo pirmas jausmas naujoje parapijoje? Ar „pa-
veldėjai” didelį tikinčiųjų skaičių bei jų simpatijas? Ar teko
išsikovoti savo vietą po saule?

– Atvykau tarsi į „karinę misiją” be jokių iš-
ankstinių nusistatymų. Seniai supratau, kad galvą
reikia lai kyti šaltai – visokie išankstiniai pri sigalvo-
jimai yra blogi žmogaus draugai. Nebandžiau niekam
nei patikti, nei įtikti – išskyrus Dievą! Jei turi daug
kaukių, galiausiai pats tarp jų pasimeti. Žinojau, kad
turiu daryti tai, kas teisinga pagal Dievo Žodį, klau-
 syti, kur veda tas vidinis jausmas, puoselėti sąžinės
švarą bei ramybę.

– Ar neišgąsdino pajūrio vaikino vis labiau juodėjan-
tis Mar quette Parkas ir Troy gatvė, kur daugelį dešimtmečių
stovėjo evangelikų liuteronų maldos namai?

– Kadangi Lietuvoje augau nepri klausomybės
aušroje, gerai prisimenu visas nusikalstamų gru-
puočių bei reketininkų istorijas. Todėl ne sun ku
buvo įsilieti į Marquette Parko gyvenimo ritmą. Bet
nuo pat pirmos dienos supratau, kad čia ateities ne-
 bus, reikia trauktis, jei dar įmanoma.

– Beje, Tėviškės parapijiečiai pačiu laiku (ir finansiš-
kai neskausmingai) persikraustė į žymiai saugesnius ra-
jonus...

– Taip, didžioji dalis jau seniai sau giai ir ramiai
gyveno prie mies čiuose. Keista, kad nors ir buvo ne-
pa ten kinti visi važiuodavo valandą ar il giau į ne-
saugią apylinkę, bet niekas nesiėmė rimtų žings nių
iškelti baž nyčios.

Nukelta į 14 psl.

Atkelta iš 1 psl.

1998 m. birželio 1 d. buvo įvestas į diakono tar-
nystę. 2000 m. baigė Klai pėdos universitetą, apgynęs
bakalaurą iš teologijos, ir tų pačių metų ru denį iš-
skrido į JAV tęsti studijų Con cordia teologijos se-
minarijoje Fort Wayne, Indianoje. Po dvejų metų pa-
sipuošė magistro laipsniu. Grįžo į Lietu vą 2002-ųjų
birželį, o rugpjūčio 24 d. buvo įšventintas kunigu. Že-
mai čių Naumiesčio, Katyčių, Natkiškių bei Pagėgių
parapijose sėkmingai dirbo pastoracinį darbą, kol
netikėtai atsirado galimybė tarnauti anapus Atlanto
– Čikagoje, Tėviškės parapijoje. Tai buvo 2005-tųjų
lapkričio 25-tą, tuoj po Padėkos dienos šventės. Baž-
nytiniai metai baigiasi su vadinamu „amžinybės”
sekmadieniu, o nau jieji prasideda su pirmuoju ad-
 vento sekmadieniu. Išėjo taip, kad paskutines pa-
maldas Lietuvoje teko laikyti paskutinį bažnytinių
metų sek madienį, o pirmą advento sekmadienį – jau
Čikagoje. Taigi, simboliška buvo naujos tarnystės
Dievui Amerikoje pradžia.

Ir štai kunigas Liudas Miliaus kas jau 10 metų
yra Tėviškės pa rapijos dvasios ganytojas. Dažnai
kaip savanoris jis budi prie JAV LB Socialinės tar-
nybos įsteigtos  „Pa guo  dos linijos” telefono. Laukia -
mas sve čias ir Lietuvoje,  nes jo dėka 1998 m. įsteig-
tą labdaros „Vanagų” sto vyklą pamilo ne tik evan-
gelikų-liuteronų, bet ir kitų religinių konfesijų ar
joms nepriklausantis jaunimas.

Man kunigas Liudas – ne tik dvasinis vadovas,
savo pavyzdžiu skatinantis sekti idealistas, bet ir mie-
las draugas, su kuriuo įdomu kalbėtis bet kur ir apie
viską. Tačiau šiandien, tarnystės Tėviškės parapi-
joje dešimtme čio proga šiek tiek įtemptos jo die-
notvarkės laiko pasky rė me pokalbiui apie pastora-
cinį dar bą.

– Kada, Liudai, susipažinai su Dievu?
– Esu iš tų laimingųjų, kuriam Dievo ieškoti ne-

reikėjo. Nepergyve nau jokios gyvenimo krizės ar
nuopolio, iš kurio kapstydamasis susipa ži nau su Die-
vu. Turiu garso įrašų, ku riuose prisistatau kaip dvi-

Aplinka jį sukūrė universaliu žmogumi

Populiarioje jaunimo stovykloje Lietuvoje „Vanagai” 2000 m. vasarą.

Kun.  L. Miliausko ordinacijos pamaldos Žemaičių Naumiestyje 2002 m. rugpjūčio 24 d. Kun. Liudas su savo parapijiečiais  maisto rinkliavos Čikagos mažaturtėms šeimoms va-
jaus metu.

Kun. Liudas – ne tik ugningas pamokslininkas, bet ir gabus
dainininkas.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Didžiausios karines pratybos per 13 metų
Trapanis, Sicilija (BNS) – NATO

pradeda didžiausias karines pratybas
per 13 metų, kurioms mobilizuota 36
tūkst. antžeminių, jūrų ir oro pajėgų
karių iš daugiau nei 30 šalių ir kurio-
se bus tikrinamas Aljanso pajėgumas
atsakyti į iškilusias naujas grėsmes
saugumui.

Geopolitinė padėtis yra kur kas
nestabilesnė nei per Šaltąjį karą, kai
vyko tokio didelio masto karinės pra-
tybos. Prisimenama Rusijos įvykdyta

Krymo pusiasalio aneksija, parama
prorusiškiems separatistams rytinėje
Ukrainoje ir aviacijos smūgiai prieš
nuosaikiąsias sukilėlių grupuotes Si-
rijoje, taip pat ir teroristinių grupuo-
čių veiksmai Libijoje ir Sirijoje.

Pratybose bus imituojama situa-
cija, kai didelė šalis surengia invaziją
į nedidelę Aljansui priklausančią vals-
tybę, kyla grėsmė energijos tiekimui
ir laisvai navigacijai, atsiranda tero-
ristinių ir kibernetinių 

Slovėnija migrantus reguliuos kariuomene

Liubliana (Diena.lt) – Slovėnijos
parlamentas turi priimti įstatymo pa-
taisą, kuri leistų šalies armijai padė-
ti policininkams pasienyje. Vengrijai
uždarius savo sieną tūkstančiai mig-
rantų iš Kroatijos plūsta į Slovėniją.
Slovėnijos vyriausybė pasiūlė gynybos

įstatymo pataisą. 
Pirmadienį 8 000 migrantų atvyko

į Slovėniją, iš jų tik 2 000 migrantų pa-
teko į Austriją. Du milijonus gyventojų
turinti Slovėnija ribojasi su Kroatija,
Vengrija, Austrija ir Italija.

Ukrainos premjeras įvardijo sąlygas rinkimams Donbase
Kijevas (Alfa.lt) – Ukrainos

premjeras Arsenijus Jaceniukas
įvardijo keturias sąlygas, pagal ku-
rias turėtų būti surengti vietos rin-
kimai Donbase.

„Pirmoji sąlyga – niekas ne-
rengs rinkimų esant rusų automa-
tams. Jie privalo palikti Ukrainos te-
ritoriją, o Minsko susitarimai turi
būti įgyvendinti”, – teigė A. Jace-
niukas. 

Jis pažymėjo, kad 1,5 mln. per-
keltų asmenų, kurie yra registruo-
ti Ukrainoje, turi teisę dalyvauti
rinkimų procese. Jo teigimu, trečioji
sąlyga rinkimams Donbase – jie
privalo vykti pagal Ukrainos įsta-
tymus.

„Ketvirta – mes turime užtikrinti
politinę konkurenciją Donecke ir Lu-
hanske, suteikdami teisę visoms Uk-
rainos politinėms partijoms dalyvau-
ti ir kelti kandidatus šiuose rinki-

muose”, – tvirtino A. Jace niukas.
Tikimasi, kad vietos rinkimai va-

dinamojoje „Lugansko liaudies res-
publikoje” įvyks vasario 21 dieną, o
„Donecko liaudies respublikoje” – ba-
landžio 20-ąją.

Tibetiečiai renka naują vadovą
Dharamsala, Indija (BNS)

– Tūkstančiai tremtyje gyve-
nančių tibetiečių visame pa-
saulyje balsavo, rinkdami poli-
tinį vadovą, kuris palaikytų jų
kovą už didesnę Tibeto laisvę Ki-
nijoje ir vadovautų egzilinei vy-
riausybei.

Dabartinis vyriausybės
tremtyje ministras pirminin-
kas Lobsang Sangay, siekiantis
būti perrinktas, laikomas pra-
našesniu už keturis kitus kan-
didatus.

Vis dėlto kandidatas ir bu-
vęs politinis kalinys Lukar Jam
Atsok grasina sukelti bangas,
pasisakydamas už visišką Tibeto ne-
priklausomybę nuo Kinijos – kitaip
negu vyriausybė tremtyje, kurią ten-
kintų didesnė regiono autonomija Ki-
nijos sudėtyje.

Rinkimų pirmajame rate turėjo
teisę dalyvauti 87 tūkst. tibetiečių, gy-
venančių tremtyje nuo Australijos iki
Jungtinių Valstijų. Jie renka premjerą
ir naują egzilinį parlamentą, turintį 44
deputatus.

Galutinis balsavimo ratas vyks
ateinančių metų kovą, kai bus pa-
skelbtas naujasis premjeras ir parla-
mento sudėtis.

Šie rinkimai yra tik antrieji po to,

kai Tibeto dvasinis  vadovas Dalai
Lama atsisakė egzilinės vyriausybės
politinio vadovo pareigų, perdavęs val-
džią išrinktam vadovui L. Sangay, kad
jis tęstų šią kovą jam mirus.

80 metų Dalai Lama tebėra tibe-
tiečių budistų dvasinis vadovas ir svar-
bus veikėjas kovoje dėl didesnės tibe-
tiečių autonomijos Kinijoje.

Dalai Lama pabėgo į Indiją 1959
metais po nesėkmingo tibetiečių suki-
limo prieš Kinijos valdymą.

Daugelio nuomone, Kinija laukia
Dalai Lamos mirties, tikėdamasi, kad
judėjimas už tibetiečių teises išsisems,
netekęs savo charizmatiško ir pasaulyje
garsaus vadovo.

Lietuva rems taikos procesą Artimuosiuose Rytuose

Ramala/Vilnius (ELTA) – Tę-
sdama vizitą Artimuosiuose Rytuose
Prezidentė Dalia Grybauskaitė susi-
tiko su Palestinos prezidentu Mah-
moud Abbas. Dalia Grybauskaitė yra
pirmoji Lietuvos vadovė, apsilankiu-
si Palestinoje. Susitikime daugiausia
dėmesio skirta saugumo situacijai Ar-
timųjų Rytų regione aptarti. 

Lietuva, kaip ir visa tarptautinė
bendruomenė, kviečia abi puses imtis
neatidėliotinų veiksmų, kad būtų iš-
vengta provokacijų ir smurto ir ieš-
koma naujų galimybių iš naujo pradėti
taikos derybas. 

Pasak Prezidentės, į Artimųjų
Rytų taikos procesą turi įsitraukti ir
tarptautinė bendruomenė. Lietuva,
kaip JT Saugumo Tarybos nenuolati-
nė narė, pasirengusi padėti Palestinai
ir Izraeliui grįžti prie politinio dialo-
go ir konstruktyvių derybų, nes tai vie-
nintelis kelias pasiekti ilgalaikę taiką
ir stabilumą regione, užtikrinti saugų
gyvenimą žmonėms. 

Susitikime aptarti ir abipusio ben-
dradarbiavimo klausimai. Pasak Pre-
zidentės, Lietuva yra atvira galimy-
bėms plėtoti dvišalį dialogą su Pales-
tina. Matomas išties didelis potencia-
las stiprinti dvišalius santykius, ypač
tokiose srityse kaip ekonomika, švie-
timas, kultūra. Lietuviškos įmonės, ga-
minančios baldus, maisto, cheminės
pramonės produktus, jau dabar domisi

galimybe eksportuoti savo prekes į
Palestiną. Mezgami pirmieji ryšiai ir
tarp mūsų mokslo įstaigų. Taip pat ak-
tyvesnio bendradarbiavimo tikimasi
kultūros ir turizmo srityse. 

Ryšiai su Palestina plečiami da-
lyvaujant įvairiuose kultūros rengi-
niuose, žurnalistų mainų programose,
organizuojant piligriminį turizmą.
Lietuva suinteresuota ir studentų mai-
nais. Studentai iš Palestinos, naudo-
damiesi programa ,,Erasmus+”, jau
dabar gali pasirinkti studijas Lietuvos
aukštosiose mo kyklose. Iki šių metų
pabaigos turėtų būti pasirašyta ben-
dradarbiavimo sutartis tarp Vilniaus
ir Betliejaus universitetų. 

Tarptautinė saugumo situacija ir
pastarųjų dienų smurto protrūkiai Iz-
raelyje tapo Prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės ir Izraelio ministro pir-
mininko Benjamin Netanyahu susiti-
kimo aktualija. Prezidentė pabrėžė,
kad būtina stabdyti prievartos eska-
laciją ir grįžti prie derybų stalo. 

Didelis dėmesys Prezidentės ir
Izraelio ministro pirmininko susiti-
kime skirtas Lietuvos ir Izraelio eko-
nominiam bendradarbiavimui. Pasak
Prezidentės, ekonominių ryšių su Iz-
raeliu stiprinimas turės teigiamą įta-
ką Lietuvos konkurencingumui, o pri-
trauktos investicijos sukurs daugiau
darbo vietų mūsų šalies žmonėms. 

Kaunas (ELTA) –  Paskelbtuose
QS kylančių Europos ir Vidurio Azijos
šalių universitetų vertinimuose Vy-
tauto Didžiojo universitetas (VDU) už-
ėmė itin aukštą 17 vietą tarp visų re-
giono universitetų pagal dėstytojų
tarptautiškumą. Šioje kategorijoje
VDU pranoko visus ne tik Lietuvos, bet
ir visų Baltijos šalių universitetus.

Iš viso įvertinta 150 geriausių re-

giono universitetų. Bendruose kylan-
čių Europos ir Vidurio Azijos šalių rei-
tinguose VDU užėmė 77-ą vietą. 

Daugiausiai taškų universitetui
skirta už dėstytojų tarptautiškumą – ši
kategorija atspindi institucijos ben-
druomenės ir mokymosi aplinkos įvai-
rovę bei sėkmingai pritraukiamus
akademikus iš kitų šalių. 

Tarptautiškiausias – Vytauto Didžiojo universitetas 

Vilnius (Diena. lt) – Spalio 20 die-
ną Seimas paskelbė 2018-uosius metus
Lietuvos skautų judėjimo metais. 2018
metais sukanka 100 metų, kai Lietuvoje
buvo įkurtas pirmasis skautų vienetas,
padėjęs pagrindą skautų judėjimui
Lietuvoje.

Nutarimu Vyriausybei pasiūlyta

sudaryti Lietuvos skautų judėjimo
metų komisiją, kuri iki 2016 m. gruo-
džio 31 d. parengtų Lietuvos skautų ju-
dėjimo metų programą ir pradėtų pa-
rengiamuosius darbus jai įgyvendinti.
Taip pat siūloma Vyriausybei 2018
metų valstybės biudžete numatyti lėšų
šiai programai įgyvendinti. 

2018-ieji – Lietuvos skautų judėjimo metai

Susitikimas su Palestinos vadovu Mahmoud Abbas                          Roberto Dačkaus nuotr.

A. Jaceniukas įvardijo rinkimų sąlygas
Scanpix nuotr.



Visame pasaulyje pradedančio-
sios technologinės įmonės kas-
met su kuria tūkstančius įvai-

riausių interneto platformų, įrankių,
kurių nema ža dalis smarkiai paleng-
vina verslo valdymą. Buhalteriniai,
darbuotojų paieškos, vadybos, verslo
susitikimų ir kiti panašūs įrankiai yra
labai ne brangūs ir lengvai naudojami.

Daugiausia rūpesčių kyla ne dėl
naudingų programėlių paieškos ar
kiekio, mat jų yra prikurta tiek, kad
būtų galima išspręsti kone kiekvieną
gyvenimo klausimą, o dėl pasirinkimo.
Vis dėlto daugiau jų naudojantys vers-
lininkai sako, kad itin pravartu dėmesį
atkreipti į tas, kurios padeda tvarky-
ti finansus, susidėlioti darbus ar norint
tapti tarptautine kompanija rasti dar-
buotojų užsienyje, taip pat tas, kurios
sprendžia kokias nors labai konkrečias
problemas, pavyz džiui, ieško lėktuvų
bilietų ar artimiausios interneto pri-
eigos.

Finansai paprastai

Kiekvienam naujam verslui atsi-
 randa labai daug įvairių finansinių įsi-
pareigojimų, reguliarių mokėjimų,
pinigų pervedimų, dažnai įmonės val-
 do kelias sąskaitas skirtinguose ban-
 kuose, atskiras sąskaitas turi savi-
 ninkai. Tokioje maišalynėje nesunku
pasiklysti.

Nemažai pradedančiųjų versli-
 ninkų visame pasaulyje naudojasi fi-
nansų srautų tvarkymo sistemomis,
pavyzdžiui, „Xero”. Platformoje gali-
ma susikurti visų įmonės finansinių
reikalų sistemą, nuolat ją tvarkyti.
Įvykus kokiems nors pinigų pervedi-
mams, programa juos fiksuoja ir daro
atitinkamus pakeitimus. Programė lę
labai patogu naudoti mobiliuosiuose
telefonuose.

Kitas variantas – programėlė
„Mint”. Joje patogu sudarinėti įmo nės
finansinius planus įvairiems lai ko-
tarpiams, taip pat stebėti finansų srau-
tus, kurti taupymo, išlaidų pla nus.

Yra ir labai paprastų su finansais
susijusių programėlių, tačiau labai
praktiškų. Pavyzdžiui, dirbant ne su
viena užsienio šalimi, nuolat turint
klientų iš egzotiškų kraštų ar juose ieš-
kant tiekėjų, labai praverčia programa
„XE Curency”. Ji leidžia bet ku riuo
metu sužinoti visų pasaulio valiutų
kursus, greitai apskaičiuoti prekių
ar paslaugų kainas. Progra mėlė veikia
tik naudodama interneto ryšį, mat
nuolat atnaujina valiutų kur sų duo-
menis. 

Darbų 
planavimas

K a i
verslinin-
kas di-
džiąją dalį
verslo reikalų
tvarko vienas, la-
bai dažnai tampa
sunku įvertinti, ku-
riuos darbus atlikti reik-
tų pirmiausia, kam teikti
pirmenybę, kaip susi pla nuoti
dieną. Šiems procesams paleng vin-
ti taip pat prikurta daugybė lengvai
naudojamų programėlių, pade dan čių
sutaupyti nemažai laiko ir die nų, mė-
nesių ar metų planus greitai pasitik-
rinti mobiliajame telefone.

Pavyzdžiui, programėlė „Win -
Streak”, ku ri yra be galo paprastai
naudojama, leidžia susirašyti visus
svarbius verslo darbus, susitikimus,
juos susidėlioti pagal svarbą ir nie kuo-
met nepamiršti.

Kartais panašias programėles pra-
vartu naudoti visam įmonės ko lekty-
vui, ypač, jei jis yra išsibarstęs, dažnai
dirba iš namų ar keliauja. Vie na tokių
komandoms skirtų progra mėlių yra
„Wrike”. Platforma leidžia visai ko-
mandai matyti jos dar lau kiančius ir
jau padarytus darbus, va dovams leng-
vai skirstyti užduotis ir t. t.

Daug keliaujantiems verslinin-
 kams, kuriems skrydžiai, jų ir vieš bu-
čių paieškos atima labai daug lai ko, in-
terneto pasaulis taip pat turi išeičių.
Viena jų „Worldmate” – verslo kelio-
nėms planuoti skirta programa, lei-
džianti rasti skrydžius, užsi sakyti
viešbučius, išsinuomoti automobilį.
Programėlė pateikia įvairių šalių lai-
ką, žemėlapius, orų progno zes, padeda
užsisakyti nakvynę. Pro gramėle „Ji-
Wire” apie 140 pasaulio šalių randa ar-
čiausiai esančias belaidžio interneto
zonas.

Beje, dar tik ketinantys pradėti
kurti verslus gali išbandyti dešimtis la-
bai populiarių internetinių verslo pla-
nų rašymo platformų.

Angelai ir patarėjai

Įvairios programėlės gali padėti
per kelias minutes gauti patyrusių
verslininkų patarimų ar užmegzti ryšį
su investuotojais.

Programėlė „Clarity” vienija maž-
 daug 30 000 įvairių sričių verslo eks-
pertų, kuriems už tam tikrą mokestį
galima paskambinti, susisiekti inter-
netu ir užduoti rūpimus klausi mus.
Paslaugų kaina priklauso nuo pasi-
rinkto eksperto, problemos sudė tingu-
mo ir sugaišto laiko, svyruoja nuo 1 iki
161 JAV dolerio už minutę.

Investuotojų paieškos šiandien
jau taip pat nebėra vien dideli pra de-
dančių verslininkų prisistatymo ren-
giniai, kuriuose ištisą dieną verslo
angelai stebi pasirodymus ir juos ver-
tina. Startuoliams ir investuotojams
skirtos interneto platformos žaidimo
taisykles smarkiai pakeitė. Svetainė
„AngelList” leidžia investuo ti, rasti in-
vestuotojų, taip pat gauti darbą pra-
dedančiose įmonėse ar pradedantie-
siems susirasti pas juos norinčių dirb-
ti žmonių.

Matas Miknevičius,
„Verslo žinios”
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Programėlės, taupančios laiką ir pinigus Naujos Lietuvos euroobligacijos

VERSLO N AUJIENOS

„Amazon” persekios melagingų atsiliepimų rašinėtojus. mobiquityinc.com

Lietuvos išleistos euroobligacijų
emisijos, kurių bendra vertė – 1,5

mlrd. eurų, atkreipė tarptautinių fi-
nansų rinkų ir ekspertų dėmesį, kaip
mūsų šalies visų laikų didžiausia, pi-
giausia ir ilgiausiam laikotarpiui rin-
koje pasiskolinta suma.

Ekspertai pažymėjo, kad Lietu-
 vos sprendimas leisti 20 metų trukmės
euroobligacijas buvo drąsus, nes ilgos
trukmės obligacijų kiti Vidurio ir
Rytų Europos emitentai pastaruoju
metu nedrįso pasiūlyti rinkai, tačiau
tuo pat metu pamatuotas, liudijantis
investuotojų pasitikėjimą mūsų šalimi
bei maksimaliai išnaudojantis že mų
palūkanų normų privalumus.

Lietuva vienu platinimu pasisko-
 lino didžiausią sumą rinkose – 1,5
mlrd. eurų. Palyginimui – 2010 m. iš-
 leistos 2 mlrd. JAV doleriais denomi-
 nuotos emisijos vertė buvo 1,459 mlrd.
eurų.

Tai buvo pirmoji euroobligacijų
emisija Lietuvai įsivedus eurą.

Žemiausia skolinimosi kaina ša-
lies istorijoje – už 10 metų trukmės eu-
roobligacijų emisiją bus mokamos
1,25 proc. metinės palūkanos. 

Lietuva 10-čiai metų pasiskolino
pigiau už Lenkiją, Slovėniją, Ispani ją,
Italiją ir Latviją. Lietuvos euro obli ga-
cijų metinė palūkanų norma – 1,25
proc., pelningumas – 1,366 proc.

20 m. trukmės euroobligacijų me-
tinė palūkanų norma (2,125 proc.) yra
tokia pati, kaip praėjusių metų spalį iš-
platintos 12 metų trukmės emisijos –
tai reiškia, kad Lietuva pa siskolino 8
metams ilgiau be papildomų sąnaudų. 

20 metų trukmės emisija yra il-
giausios trukmės euroobligacijų emi-
sija Vidurio ir Rytų Europoje nuo šių
metų kovo mėnesio ir tik antroji tokia
šiemet visame regione. 

ELTA

„Amazon” teisis su tūkstančiu žmonių

Elektroninės prekybos milžinė
„Amazon.com” Seattle teisme pa-

reiš kė ieškinį 1,114  žmonių, palikusių
at siliepimus parduotuvės JAV svetai-
 nėje.

„Amazon” teigia, jog nesąžiningi
vartotojai pakenkė įmonės reputacijai,
rašydami svetainėje „melagingus, klai-
dinančius ir netikrus atsilie pimus”.
Šie žmonės, pavadinti tradi ciniu sąly-
giniu vardu John Doe, nes jų tikrų var-
dų įmonė nežino, svetainėje fiverr.com

siūlo netikrų at siliepimų rašymo pa-
slaugas, už ku rias prašo po 5 JAV do-
lerius.

„Amazon” jau buvo pareiškusi ieš-
kinius kelioms svetainėms, kurios taip
pat pardavinėjo melagingus atsi liepi-
mus.

„Amazon” taisyklėse pabrėžiama,
jog vartotojams draudžiama gauti ar
mokėti pinigus už bet kokius paliktus
atsiliepimus.

BNS

„Volkswagen” atšaukia 8,5 mln. automobilių

Vokietijos automobilių gamintoja
„Volkswagen” pranešė atšaukianti

iš rinkos visus Europos Sąjungoje par-
 duotus automobilius su dyzeliniu va-
rikliu, kuriuose įdiegta išmetamų jų
dujų rodiklius mažinanti programi-
nė įranga. Atšaukiama apie 8,5 mln. au-
tomobilių.

Sužinoti, ar jų automobilis atšau-
 kiamas, „Volkswagen”, „Audi”, SEAT

ir „Škoda” markių automobilių savi-
 ninkai gali įvedę savo automobilio se-
 rijinį numerį specialiose įmonės in ter-
neto svetainėse.

Visame pasaulyje parduota apie
11 mln. automobilių su programine
įranga, mažinančia išmetamųjų du-
jų rodiklius atliekant taršos bandy-
mus.

Faktai.lt

Euro ir kitų valiutų santykiai (2015 metų spalio 21 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,88 €

1 AUD (Australijos doleris) – 0,64 €

1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €

1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,35 €

1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,60 €
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mininku dr. Ro bertu Vitu, Kristina Lapie nyte.”
Pirmininkė gražiai įvertino LR užsienio reika-

lų ministro Lino Lin kevičiaus darbą. „Daug ben-
draujame su LR diplomatais – su buvusiu ambasa-
doriumi Ž. Pavilioniu, ge ne ra liniais konsulais Ma-
rijumi Gudynu, Juliumi Pranevičiumi, Dariumi
Gaidžiu ir dabartiniu ambasadoriumi Rolandu Kriš-
čiūnu. Valdovų rūmuose, iškilmingame PLB XV
seimo atidaryme, teko didelė garbė visos LB vardu
padėkoti jo Ekscelencijai Prezidentui Valdui Adam-
kui ir įteikti jam „Žalgirio medalį”. „Žalgirio meda-
liais” šiais me tais buvo pagerbti XIV Seimo pir mi nin-
kė Danguolė Navickienė, Marius Kasniū nas, Ed-
mundas Kulikauskas ir Rimantas Bitėnas. 

Savo ataskaitoje S. Šimkuvienė dėkojo vicepir-
mininkui sporto reik alams Tomui Mitrulevičiui ir pa-
 si džiaugė sporto renginių gausa apy lin kėse. Čikagos
krepšinio lyga su ruo šė įspūdingą „Krepšinio žvaigž-
 džių” dieną. Rytinio Long Islando lietuviai Lietuvos
nepriklausomybės dieną šventė krepšinio aikštelė-
je, į kurią pakvietė ne tik lietuvius iš ap linkinių apy-
linkių, bet ir kaimynus estus bei lenkus. Kiekvieną
rudenį Connecticuto sporto klubas organizuoja Ei-
dukaičio krepšinio turny rą. Šiemet Ambasadoriaus
taurės krepšinio turnyras buvo surengtas Čikagoje,
jo metu Pasaulio lietuvių centre Lemonte buvo pri-
statyta Lituanistikos tyrimo ir studijų centro pa-
rengta paroda „Sportas JAV lietuvių gyvenime”. Šį
rudenį, per Lie tuvių dienas, Los Angeles vyko3x3
krepšinio turnyras. O praėjusią vasarą lietuvaičiai
gausiai rinkosi į Čikagos, Massachusettso ir Rytinio
Long Islando paplūdimiuose surengtas tinklinio
rungtynes. „Negaliu nepaminėti Aido Ardzijausko bė-

gimo nuo Los Angeles iki New Yorko. Port lando apy-
linkė 9 km bėgimu pagerbė sausio 13-osios Lietuvos
laisvės gy nėjus. JAV Lietuvių Bendruomenė prisi-
jungė prie pasaulinio „5 už Lietuvą” bėgimo, rengi-
nius organizavo  New Yorko ir Čikagos lietuvių ben-
druomenės. Taip pat pavasarį daugelio lietuvių dė-
mesį patraukė Aido Ardzijausko ir Rimo Jakelaičio
dalyvavimas New Yorko ultramaratone, kur Aidas
visų mūsų džiaugsmui užėmė pirmą vietą. Taip pat
visuotinį  smalsumą sužadino Nantucketo lie tu vių žy-
gis aplink salą, pasivažinėjimas dviračiais Was-
hingtone, golfo turnyras St. Petersburge, Floridoje,
salės futbolo varžybos Connecticute, kėgliavimo tur-
nyras Atlantoje. Ypač džiugu, kad atsiranda lietu-
vaičių, norinčių treniruoti ir ugdyti vaikus. Sporto
stovyklos jaunimui ir vaikams buvo suorganizuotos
New Jer sey ir Čikagoje. Smagu, kad neišblėsta ŠAL-
FASS energija, šiais metais buvo organizuoti senjo-
rų, suaugu siųjų, jaunimo ir vaikų krepšinio varžy-
bos, slidinėjimo, šachmatų ir stalo teniso turnyrai.
Šaunu, kad sportas sujungia mus visus.”

Po išsamios S. Šimkuvienės ata skaitos klausėmės
JAV LB XX Tary bos Kontrolės komisijos pirminin-
ko Edwardo Bubnio pranešimo.

Savo pasisakyme LR užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius kalbėjo apie esamą Rusijos grės-
mę, pabėgėlių Europoje ir Lietuvoje padėtį. Pabrėž-
damas, kad mažų tautų balsas turi būti girdimas, dė-
kojo JAV Lietuvių Bendruomenei už visas pergales
nueitame lietuvybės išlaikymo ir puoselėjimo kely-
je. „Turime tas pačias šaknis, esame tos pačios tau-
tos vaikai”, – sakė ministras ir ragino džiaugtis tuo,
ką pasiekėme ir kartu visame pasaulyje švęsti Lie-

JAV LB Tarybos pirmajai
sesijai pasibaigus

DALIA SHILAS

Tęsinys. Pradžia spalio 20 d. laidoje

Antroji sesijos diena

Antrąją sesijos dieną JAV LB KV pirmininkė Sigita Šim-
kuvienė trečių kadencijos metų ataskaitoje prista-
tydama savo ir visų KV tarybų veiklą padėkojo visiems
KV nariams, stro piai atlikusiems savo pareigybių
darbą, ir ypač Švietimo tarybos pirmininkei Daivai Na-
vickienei, už informacijos sklaidą atsakingai vicepir-
mininkei Loretai Timukienei, Kultūros tarybos pir-
mininkei Rūtai Pakštaitei-Cole, savo patarėjai dr.
Elonai Vaiš nie nei ir už finansus atsakingam vicepir-
mininkui Algimantui Gustai čiui. 

Sesijoje ir ŠALFASS suvažiavime Lituanistikos
tyrimo ir studijų centras pristatė net dvi kil-
nojamas parodas. Antroji paroda ,,Atversim

dainų švenčių skrynią” pasakoja apie turtin gą Šiau-
rės Amerikos lietuvių dai nų švenčių istoriją – dvy-
likoje stendų sesijos dalyviai ir svečiai galėjo pa ma-
tyti devynių dainų švenčių leidinius, dokumentus,
nuotraukas, taip pat švenčių aprašymus, paruoštus
lietuvių ir anglų kalbomis. Šios ir ,,Sportas JAV lie-
tuvių gyvenime” pa rodų  stendų nuotraukose, ku-
riose įam žintos švenčių akimirkos, ne vie nas atpa-
žino save – dainuojantį, diri guojantį, besiklausantį,
sportuojantį. Šios dvi parodos, kurias paruošė Li tua-
nistikos tyrimo ir studijų centro vicepirmininkė Lo-
reta Timukienė ir kurių rėmėjai – Lietuvių Fondas
ir JAV Lietuvių Bendruomenė, toliau ke liauja per
JAV lietuvių bendruo menes, tokiu būdu daugiau
žmonių turi galimybę daugiau sužinoti apie turtin-
gą mūsų tautos istoriją, išeivijos lietuvių tradicijas
ir pasiekimus meninėje bei sportinėje veikloje.

Šiuo metu JAV LB jungia 52 apy linkes, veikia 40
lituanistinių mokyklų. KV leidžia du leidinius „Nau-
jie nas” ir „Bridges”, Socialinių reikalų skyrius lei-
džia žurnalą „Pensinin kas”. Padėkojusi redakto-
riams L. Timukienei ir T. Vekteriui, pirminin kė kvie-
tė XXI Tarybos narius užsi prenumeruoti šiuos lei-
dinius ir lan kytis LB interneto svetainėje ir socia li-
niame tinkle „Facebook”.

Pats didžiausias šių metų JAV LB renginys
buvo X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventė. Pir-
mininkė dėkojo šventės rengėjams ir organizato-
riams D. Polikaičiui, K. Giedrai čiui, V. Čuplinskui ir
dideliam 200 savanorių būriui. 

Pirmininkė papasakojo apie jau aštuntus metus
vykdomą LISS programą, kurios koordinatorė yra
Ina Stankevičienė, talkininkai Almantas Palubins-
kas ir Auksė Motto.

Pirmininkė džiaugėsi, kad paga liau pasisekė ,,iš-
judinti” jaunimą. KV vicepirmininkė, atsakinga
už jaunimo reikalus, Liepa Boberienė įdėjo daug pa-
stangų, kad įvyktų JAV LJS suvažiavimas, būtų iš-
rinktos nauja valdyba ir sąjungos pirmininkė Mo ni-
ka Bernotaitė. Ilgametei jaunimo globėjai Rasai
Ardytei-Juškienei šie met buvo įteiktas KV Padėkos
raštas už ilgametę veiklą su LISS programa. 

S. Šimkuvienė džiaugėsi ir dėkojo Tarybos na-
riams Rimantui Dirvo niui ir Juozui Polikaičiui, bu-
rian tiems naujus LB narius, profesiona lams psi-
chologams, savanoriškai dir bantiems, aptarnau-
jant Paguodos te lefono liniją.

„Džiaugiamės nuoširdžiu bendradarbiavimu
su Lietuvių Fondo valdybos pirmininku Mariumi
Kas niūnu ir tarybos pirmininku Sauliu mi Čyvu, Pel-
no skirstymo komisijos pirmininku Vytautu Naru-
čiu ir jo komanda ir skatiname visus XXI Tarybos na-
 rius tapti LF nariais, – tęsė pirminin kė ir kvietė pri-
sijungti ir prie Tautos fondo aukotojų sąrašo... Gra-
žus bendradarbiavimas vyksta su Kazickų fondu, su
Lituanistikos tyrimo ir stu dijų centro tarybos pir-

Telktis Lietuvos valstybės stiprinimui (II)

Susipažinimo vakaronė Clevelando Lietuvių namų viršutinėje salėje. Dalios Shilas nuotraukos

Iš k.: Lituanistikos tyrimo ir studijų centro vicepirmininkė Loreta Timukienė, PLB Tarybos pirmininkė Dalia Henke, JAV
LB XXI Tarybos narys, LRS/PLB komisijos narys, PLB ekonomikos komisijos narys Kęstutis Eidukonis, PLB KV vicepir-
mininkė informacijai Dalia Shilas ir LF valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas.
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tuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Šios kelio nės
metu ministras susitiko su Šiau rės Amerikos lietu-
vių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFAS)
me tinio suvažiavimo dalyviais, apsilan kė Šv. Kazi-
miero parapijoje, padėjo gėlių ant Prezidento Anta-
no Smeto nos ir jos žmonos Sofijos kapų „Visų sielų”
kapinėse Chardone, aplankė generalinį konsulą
naujajame konsulate Čikagoje.

Pasaulio Lietuvių Bendruome nės (PLB) pirmi-
ninkė Dalia Henke sesijoje papasakojo apie PLB ir
naujos XV valdybos veiklą. Aš supa žin dinau su
PLB valdybos Viešųjų ryšių komisijos veikla. Sesi-
jos dalyviams pristatėme žurnalą „Pasaulio lietuvis”,
paskatinome ne tik prenume ruoti ir skaityti, bet ir
rašyti šiam leidiniui.

Dalia Henke džiaugėsi čia susitikusi senus
draugus ir kolegas bei susipažinusi su naujais, tarp
jų ir su naujuoju PLB iždinininku Edwardu Bubniu. 

Po sesijos Dalia Henke lankėsi įvairiose lietu-
viškose įstaigose Čikagoje ir jos apylinkėse. Balze-
ko lietuvių kultūros muziejuje D. Henke susitiko su
jo steigėju Stasiu Balzeku, muziejuje apžiūrėjo pa-
rodą „No Home To Go To”. Čikagos prie mies čiuo se
užsuko į vieną gražiausių šventovę – Marquette Par-
ke esančią Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią.
Pakeliui į Jaunimo centrą apžiūrėjo Dariui ir Girė-
nui skirtą paminklą. „Be galo didelį įspūdį pa liko Pa-
saulio lietuvių archyvas, kuris yra didžiausias Li-
tuanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC) padali-
nys, jame kaupiami ir PLB valdybos veiklos archy-
vai”, – po kelionės pasakojo D. Henke. Čikagos li-
tuanistinę mo kyklą jai aprodė ir apie mokyklos gy-
 venimą papasakojo  jos  direktorė Laima Apanavi-
čienė. Pasaulio lie tuvių centre Lemonte įsikūrusioje
Lietuvių Fondo būstinėje PLB pirmininkė susitiko
su LF valdybos pirmininku Mariumi Kasniūnu, LF
administratore Jūrate Mereckiene ir LF ad mi nist-
racijos darbuotoja Vida Bieliaus kiene. Lietuvių
Fondo pagrindinis tikslas yra lietuvybės išlaikymas
išeivijoje. „Kartu aptarėme PLB ir LF bendradar-
biavimo bei tarpusavio pa galbos galimybes, kalbė-
jomės apie tai, kaip suderinti šių dviejų ypač svar-
bių išeivijos organizacijų veiks mus, kad vis gausė-
jančios lietuvių gre tos įvairiose pasaulio šalyse ga-
 lėtų ne tik burtis, bet ir vykdyti lietuvių švietimą,
puoselėti tautinę kul tūrą. Lemonto Maironio litua-
nistinėje mokykloje, kurioje mokosi 670 mokinių ir
kuriai vadovauja Goda Misiūnienė, dalyvavau su-
sitikime su šios mokyklos abiturientais. Wiscon sino
valstijos sostinėje Madisone susitikau su Madisono
Lietuvių Bendruomenės nariais ir LR žemės ūkio mi-
nistre Virginija Baltraitiene, atvy kusia į JAV su LT
delegacija. Susi tikime aptarėme PLB ir ypač PLB
ekonomikos komisijos, kuriai vado vauja Angelė
Kavak, bendradarbiavimo galimybes. Dalyvavimas
Lietuvių verslo tarybos susirinkime Lemonte parodė,
kad JAV verslininkai gali būti vieningi ir labai rei-
kalingi. Pa vyzdžiui 2018 m. Lietuvos valstybės at-
kūrimo šimtmečiui būtų galima Čikagoje surengti
Lietuvių dienas su užbaigiamuoju vakaro klasikiniu
kon certu. Susitikimuose su „Drau go” redaktore
Ramune Lapas ir „Ame rikos lietuvio” redaktoriumi
Broniu Abručiu aptarėme PLB valdybos bendra-
darbiavimą skleidžiant visokeriopas žinias apie
PLB valdybos veiklą ir projektus. Kaip vieną iš is-
toriškai svarbių susitikimų būtų galima įvardyti pa-
žintį su ilgamečiu PLB pirmininku, „Pasaulio lie-
tuvio” redaktoriumi  ir keleto knygų auto riu mi
Broniumi Nainiu. Buvau susitikusi ir su Čikagos Lie-
tuvių Rotary klubu, kuriame vyko metinis golfo tur-
nyras ir buvo renkami pinigai cukralige sergantiems
Lietuvos vaikams.

Čikagos centre, kuriame plazda Lietuvos vėlia-
va, neseniai įsikūrusiame LR generaliniame kon-
sulate, vėl susitikome ir kalbėjomės apie bendra-
darbiavimą su LR generaliniu konsulu Marijumi Gu-
dynu. Už šiuos nuosta bius įspūdžius ir globą lan-
kantis JAV nuoširdžiai dėkoju Juozui Polikai čiui ir
jo žmonai Irenai, Rimantui Dir vo niui, Sigitai Šim-
kuvienei, Lore tai Timukienei, Austėjai Sruogai ir jos
vyrui Vytui, Laimai Apanavi čie nei, Mariui Kas-
niūnui, Jūratei Me rec kienei, Angelei Kavak, Ra-
munei Lapas, Broniui Nainiui, Broniui Abručiui,
Vestai Valuckaitei, Marijui Gudynui, Godai Misiū-
nienei, Astai Zimkus, Birutei Kairienei.

Sesijos dalyvius labai sudomino tris kadencijas –
(1976–1979), (1985–1986), (2000–2003) – JAV LB Kraš-
to valdybai vadovavusio gerb. Algimanto Gečio iš-
mintis ir patirtis jo pranešime „JAV Lietuvių Ben-
druomenė vakar, šiandien ir rytoj”.

Apžvelgęs JAV LB įsikūrimo isto riją ir besi-

keičiančius tikslus, A. Ge čys plačiau apsistojo ties
šia diena ir dabartiniais uždaviniais. Cituoja me
šią jo  pranešimo dalį.

Prieš 25-erius metus Lietuvos at gauta nepri-
klausomybė praturtino JAV-es apie 50 000 tūkstančių
iš tėvy nės atvykusių lietuvių. Džiaugiamės gavę lie-
tuvybei Amerikoje stiprią trans fūziją, džiaugiamės at-
vykusiųjų dėmesiu lituanistinėms mokykloms, šo-
kių grupėms, chorams, labdarai, sportui, ir t. t. Mus
džiugina ir faktas, kad šioje Taryboje „trečiabangiai”
atsto vai sudaro daugumą. Iš Tarybą sudarančių 70-
ties narių (60 rinktų ir 10 apygardų pirmininkų), 44-
ri asme nys yra „trečiabangiai”.

Atsižvelgiant į šioje Taryboje esantį gausų „tre-
čiabangių” narių skaičių, mane kviečiant  kalbėti buvo
pasiūlyta skirti laiko apibrėžimui Ta rybos nario
pareigų. Tačiau patyręs, kad kadenciją baigiantis Ta-
rybos pre zidiumas yra paruošęs vadovą nušviečian-
tį Tarybos nario pareigas, nutariau, kad bus kur kas
geriau, jei jūs individualiai pasiskaitysite ir įsi-
 minsite. Aš tačiau norėčiau pasisa kyti keliais klau-
simais, artimai susijusiais su buvimu Tarybos nariu:

1. Yra būtina prenumeruoti lietuvišką spaudą ir
atidžiai sekti joje ap ra šomas išeivijos ir Lietuvos prob-
lemas. Spaudoje pasisemsite žinių kas gera ir kas tai-
sytina bendruomeni niame gyvenime. Iš gautų žinių
Ta ry bos sesijų metu nukalsite rezoliucijas / nutari-
mus.  Laikraščiai „Drau gas” ir „Amerikos lietuvis”
yra ypač pa lankūs Bendruomenei, lietuvybės pro blemų
svarstymui bei sprendi mui. Internete sekite „bernar-
dinai.lt”, „Delfi”, „Lietuvos rytą”, nes Tarybos nariui
yra būtina būti informuotam Lietuvos gyvenimo
klausimais. Nepamirškite ir Ben druomenės spau-
dos: „Pasaulio lietuvio”, „Pensininko”, „Bridges”,
„JAV Lie tuvių Bendruomenės naujienų”.

2. Susipažinkite ir tarp savęs kal bėkitės rūpimais
klausimais. Tie klau simai gali liesti stažuotes Lietu -
vo je, archyvus, Lietuvos pilietybės iš laikymą, ekono-
minį bendravimą su Lietuva, svetimybių kalboje įsi-
pilieti nimą, pavardžių ir vietovardžių rašybą, ir t. t.
Jūsų tarpusavio pokalbiai ir suderintos pažiūros su
laiku  ves ir į atitinkamų rezoliucijų Tarybos sesijo-
 je atsiradimą. Esame pastebėję, kad kai reikalai
būna tarpusavyje aptarti ir rezoliucijos paruoštos dar
esant na muose, darbas Tarybos sesijose yra žymiai tin-
kamiau vykdomas.

3. Šiais laikais esame pripratę prie interneto, įga-
linančio mus vienu paspaudimu pasiekti eilę asmenų.
Juo vienu tačiau bandruomeniniame gyvenime ne-
turėtume pasikliauti. Kartais geriau perduodama ži-
nia iš leidžiant paštu keliaujantį aplinkraš tį, pakėlus
telefono triubelę ir proble mą aptarus. Asmeniškai ko-
muni kuo dami kur kas artimiau susipažįstam, su-
stiprinam impulsą būti veik liais.

4. Tarybos narius norime matyti esant raštingus,
bendradarbiaujan čius spaudoje. Šiais laikais aš
nuo monę apie veiklius asmenis formuoju skaitydamas
jų straipsnius. Loretos Timukienės, Angelės Kava-
kienės, Da lios Shilas, Dianos Norkienės, Ire nos Valys-
Nakienės, Algirdo Grybo pa vardes aš įsidėmėjau
sekdamas spaudą. Veiklią lietuvę, Krašto valdybos pir-
mininkę Sigitą Šimkuvienę,  mano žmona Teresė pa-
stebėjo jai 2000-siais metais dažnai rašant laik raštyje
„Darbininkas”. Pakvietėme ją atvykti į Dainavos sto-

vyklavietėje  Krašto valdybos organizuojamą sa vait  -
galį susipažinimui su Bendruo me ne. Visa kita – jau
istorija. Taigi, kviečiu ir raginu rašyti.

5. Kaip Tarybos nariai turite pil ną teisę ir pareigą
dalyvauti LB apygardos suvažiavime, apylinkės val-
dybų posėdžiuose, metiniuose susi rin ki muo se. Nebi-
jokite paskambinti ir  pareikšti norą  būti pakvies-
tiems.

6. Lietuvių Fondas didžia dalimi yra JAV LB kū-
rinys. Jis remia lietuvybės išlaikymo bei puoselėjimo
veik  lą. Gerai prieš visuomenę atrody tų, jei kiekvienas
Tarybos narys būtų ir Lietuvių Fondo nariu. Nariu
kandidatu tampama įstojant su 10-ties dolerių įnašu.

7. Yra būtina JAV LB Tarybai sustiprinti soli-
darumo įnašo išrinki mą. Lietuvai atgavus nepri-
klausomybę Bendruomenė nustojo visuomenės lais-
vinimo darbui skirtų aukų. Ne ma ža dalis lėšų atei-
na iš kultūrinių renginių, tačiau ne visi jie pelningi.

8. Kiekviena išeivijos banga su sa vim atsineša
skirtingus talentus. Pastebime, kad „trečiabangiai”
būdami jaunesnio amžiaus yra nagingi, at sivežę ta-
lentą statyti. Lietuvių telki niuo se šiuo metu jaučiamas
trūkumas nuosavybių leidžiančių pasigro žėti gamta,
pasidžiaugti sportu, at švęs ti Jonines. Glaudžiamės pas
kita taučius, mokėdami nemažas sumas. Užsidarant
miestų centruose esan čioms lietuvių organizacijų
nuosavybėms, lietuvių parapijoms, mūsų tel kiniuose
yra būtina įsigyti ar pasistatyti ką nors mažesnio, pri-
einamesnio, esančio saugesniame rajone. Kon kretūs
pavyzdžiai: Tėvai pranciškonai uždarydami Brook-
lyne esan  tį „Židinį” įteikė pusės milijono dolerių
vertės čekį, kurį turėjo pasidalinti Atletų klubas, New
Yorko LB apygarda ir Maironio lituanistinė mokyk-
la. Tie pinigai buvo investuoti ir siekė per 600 000 do-
lerių. Sukrus kite ir pinigus panaudokite. Pasido mė-
 kite ir Clevelande likviduojamais Lietuvių Bendruo-
menės Socialinių reikalų tarybos statytais lietuvių glo-
bos namais. 

9. Atvykę į Ameriką po Antrojo pasaulinio karo
radome veikiančiais lietuvių parapijas. Jų tada pri-
 skai čia vome apie 130. Šiuo metu lietuvių pa rapijų skai-
čius Jungtinėse Amerikos valstijose yra nukritęs
apytikriai iki 30, lietuvių kalba šv. Mišios yra laiko-
mos gal tik tuzine parapijų.  Lietuvių Bendruomenė
turėtų imtis iniciaty vos tautiečius nuteikti bei paveikti,
kad lietuviškos parapijos gyvuotų, būtų mūsų lan-
komos, ir prisidėtų prie mūsų išlikimo lietuviais.

Šiandieną jūs, JAV Lietuvių Ben druomenės XXI
Tarybos nariai, perimate į  savo rankas estafetės laz-
delę, sprendimus dėl Lietuvių Bendruome nės ateities
Amerikoje. Nebijokite nau jus uždavinius prisiimti,
veiklos metodus keisti, organizaciją pritai ky ti šių die-
nų reikalavimams. Linkiu jums Bendruomenėje su-
telkti lietuvius ne „emigracijos bangų”, bet iš lie-
 kančios  sąmoningos lietuvybės pag rindu. Nepri-
klausoma Tėvynė Lie  tuva tebūna mums švyturiu, nu-
 šviečiančiu kelius į ateitį. 

S. Algimantas Gečys – tris kadencijas (1976–1979),
(1985–1986) (2000–2003) JAV LB Krašto valdybos pir-
mininkas. Įvairiais laikotarpiais, 14 metų buvo JAV LB
Visuo meninių reikalų tarybos pirmininku.

Bus daugiau

PLB Tarybos pirm. Dalia Henke (k.) ir JAV LB KV pirmininkė Sigita Šimkuvienė su tris kadencijas Krašto valdybos pir-
mininko pareigas ėjusiu Algimantu Gečiu.
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SVEIKATA

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Visi mes žinome, koks pavojus gyvybei
gresia ištikus miokardo infarktui. Ame-
rikoje infarktai įvyksta kas 43 sekundės.
Dauguma asmenų infarktą patiria pir-
mą kartą, ir net 117,000 miršta. 

Bet tai neturi įvykti. Tikimybė išgy-
venti ištikus infarktui žymiai padidėja
pradėjus kuo greičiau gydyti, – teigia
Amerikos  kontrolės ir ligų prevencijos
centro specialistai (angl. U.S.Centers for
Disease Control and Prevention). Pra-
vedus apklausą nustatyta, kad  dau-
guma žmonių žino tik vieną miokardo
infarkto požymį – skausmą, atsiradusį
krūtinėje, širdies plote, ir tik 27 proc. as-
menų susipažinę su kitais galimais po-
žymiais.

Miokardo infarkto 
išsivystymo mechanizmas 

Miokardo infarktas įvyksta  su-
trikus kraujotakai, kuomet užsikemša
vainikinės (koronarinės) arterijos,
maitinančios širdies raumenį. Rau-
muo negauna deguonies, ir jame įvyks-
ta negrįžtami pakitimai – staigi tam
tikro širdies raumens ploto žūtis (ne-
krozė). Vainikines širdies arterijas
gali užkimšti trombas, kartais embolas,
jas gali užspausti spazmas, jų spindį
gali susiaurinti arterosklerotinės
plokštelės. Širdies infarkto stiprumas
priklauso nuo to, kokia arterija ir ko-
kio stambumo yra užkemšama.

Širdies raumens pakitimai
įvykus infarktui

Sutrikus širdies raumenyse krau-
jotakai ir jos neatstačius, po 20– 40 min.
prasideda biocheminiai  pokyčiai šir-
dies raumens ląstelėse. Po 6 val. išryš-
kėja miokardo pakenkto raumens su-
nykimas, o po 12–14 dienų pakenkto
raumens vietoje pradeda formuotis
jungiamasis granuliacinis audinys.
Po 2–3 mėn. susidaro tvirtas, į nušli-
fuotą stiklą panašus poinfarktinis ran-
das. Dažniausiai miokardo infarktas
įvyksta širdies kairiojo skilvelio prie-
kinėje ir užpakalinėje sienelėje bei
tarpskilvelinėje pertvaroje.

Priežastys

Miokardo in-
farktas gali ištikti, kai
po fizinio krūvio arba
nervinės įtampos širdies
raumeniui netikėtai prireikia daug
daugiau deguonies (koronarų nepa-
kankamumas dėl padidėjusio deguo-
nies poreikio). 

Infarkto išsivystymą sąlygoja ri-
zikos veiksniai: 

Q rūkymas;
Q padidėjęs arterinis kraujospū-

dis;
Q cukrinis diabetas;
Q per didelis cholesterolio kiekis;
Q nuolatinė emocinė įtampa;
Q dažnas fizinis pervargimas;
Q mažas fizinis aktyvumas; 
Q nutukimas;
Q menkavertė mityba;
Q per didelis alkoholio vartoji-

mas;
Q olinkis sirgti  širdies ir krauja-

gyslių sistemos ligomis tarp šeimos na-
rių.

Miokardo 
infarkto požymiai

Ištikus miokardo infarktui atsi-
randa labai stiprus skausmas už krū-
tinkaulio ar širdies plote, trunkantis
keletą minučių, trumpam praeinantis
ir vėl pasikartojantis. Skausmo po-
būdis būna įvairus: spaudimo, gniau-
žimo, rečiau – maudimo. Dažniausiai

skausmas plinta
į kairę ranką, petį,

kaklą, apatinį žandikaulį,
kartais į dantis. Rečiau skau-

da dešinę ranką, pilvo apačią.
Kartais skauda ir kitas kūno vie-

tas – krūtinės ląstos dešinę pusę, nu-
garą po mentėmis, ties stuburu. Tirps-
ta kairiosios ar abiejų rankų pirštai.

Skausmui užsitęsus ilgiau kaip
pusvalandį, ligonį apima nerimas,
mirties baimė, pykina, kartais ligonis
vemia (būna panašu į virškinimo sis-
temos sutrikimą).

Jei ima trikti širdies veikla, su-
mažėja arterinis kraujospūdis, išpila
šaltas prakaitas, sutrinka širdies rit-
mas, atsiranda dusulys, svaigsta galva,
pritemsta sąmonė.

Paminėti požymiai būdingi mio-
kardo infarktui  stebimi tiek vyrams,
tiek moterims. Moterims dažnai pasi-
taiko kiek kitokie požymiai, todėl,
deja, miokardo infarktas nustatomas
per vėlai, ir mirtingumas nuo jo yra pa-
lyginti didelis. Moterims  infarktas pra-
sideda oro trūkumu, pykinimu, skaus-
mais pilvo viršutinėje dalyje, taip pat
spaudimo jausmu krūtinėje bei nuga-
ros ir žandikaulio skausmais.  Prieš
šiuos požymius moterys jaučia stiprų
nuovargį, pasikartojantį pykinimą,
galvos svaigimą.  

Kartais miokardo infarkto ištiktas
ligonis junta tik nedidelį savijautos pa-
blogėjimą (tai dažniau pasitaiko vy-
resnio amžiaus žmonėms, ypač mote-
rims), ir infarkto pėdsakai vėliau pa-
stebimi atsitiktinai.

Pirmoji pagalba

Įtarus miokardo infarktą, reikia
kuo skubiau kviesti medicininę pa-
galbą, skambinant tel. 9-1-1. Kol at-
vyks pagalba, ligoniui reikia suteikti vi-
sišką ramybę, jį paguldyti, duoti nit-
roglicerino (0,5 mg tabletė dedama po
liežuviu kas 5 min., bet ne daugiau kaip
3 tabletės) ir 300 mg aspirino. Ligonis
kuo skubiau vežamas į ligoninę, gydo-
mas intensyvios terapijos skyriuose.

Patarimai, kaip elgtis 
persirgus infarktu

Būtina žinoti, kad persir-
gus infarktu reikalingas saiko

jausmas. Jis privalomas įvairiose
srityse – tiek judant, dirbant fizinį ar
protinį darbą, tiek maitinantis. Būtina
save tausoti: nevaikščioti greitai, ge-
riausias tempas – šiek tiek lėtesnis nei
vidutinis. Ėjimas turi nesukelti krūti-
nės skausmo ar dusulio. Jį pajutus
pravartu pailsėti, sustoti ar atsisėsti, jei
nepraeina, padėti po liežuviu nitrogli-
cerino tabletę. 

Daug dėmesio skirti mitybai.  Ka-
dangi dažna infarkto priežastis yra pa-
didėjęs cholesterolio kiekis ir jo pase-
koje atsiradusios arteosklerotinės
plokštelės, užkemšančios kraujagys-
les, siūloma vartoti kuo mažiau gyvu-
linės kilmės riebalų. Valgyti reikėtų
mažais kiekiais ir dažniau. Siūloma
vartoti neriebų, nesūrų, nekeptą, leng-
vai virškinamą maistą. Į valgiaraštį
įtraukti vaisius, daržoves, kruopų pa-
tiekalus, liesą jautieną, veršieną, paukš-
tieną (be odelės). Vengti kiaulienos ir
jos patiekalų.

Nevertėtų pamiršti, kad persirgus
infarku, žmogus iš esmės turi pakeisti
gyvenimo būdą  – ne tik sveikai mai-
tintis, bet ir atsisakyti žalingų įpročių,
saikingai sportuoti, vartoti gydytojo pa-
skirtus vaistus.

Psichologai pataria, kad po šios li-
gos reikėtų pasistengti pernelyg nesi-
jaudinti dėl savo širdies, neužsisklęsti
savyje ir mąstyti tik apie galimus šir-
dies skausmus.

Optimizmas ir užimtumas tikrai
padeda sveikti ir laimingiau gyventi. 

Kaip išvengti 
miokardo infarkto?

Norint išgyventi ištikus miokardo
infarktui – geriausiai jo niekada nepa-
tirti. Vienintelė išeitis, kad tai neį-
vyktų – vengti anksčiau išvardintų in-
farktą sukeliančių rizikos veiksnių.
Taip pat siūloma keletas būdų apsi-
saugojimui nuo širdies ligų:

Q laikytis gydytojo nurodymų ir
vartoti paskirtus vaistus.

Q Sveikai maitintis, mažinant drus-
kos kiekį, riebalų kiekį (ypatingai so-
čiųjų riebalų ir cholesterolio), įjun-
giant į valgiaraštį daug vaisių, daržo-
vių, riešutų.

Q Greitai vaikščioti 3 kartus die-
noje po 10 min., 5 dienas per savaitę.

Q Jei rūkote, meskite rūkyti. Jei pa-
tiems sunku tai padaryti, kreipkitės pa-
galbos į specialistus.

Branginkite gyvenimą ir saugoki-
te savo širdį!

Paruošta remiantis: Life Times, www.wi-
kipedia.lt, www.WebMD, www.m.alfa.lt,
www.Mayoclinic.org, www.sveikas žmogus.lt

Kaip išgyventi ištikus miokardo infarktui?
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DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

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

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi ViDAUS liGOS 

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Vyskupui 
Kazimierui Paltarokui – 140

RENATA ŽIŪKAITĖ

European restaurant in Lemont
looking for 

part time Line Cook.

Teleph. 630-464-8773

SIŪLO DARBĄ

Spalio 22 d. suėjo  140 metų, kai Pa-
kruojo rajono Gailionių kaime
gimė iškilus Lietuvos vyskupas

Kazimieras Paltarokas. Jis gimė tais
pačiais metais, kai iš šios žemės iške-
liavo kitas žymus Lietuvos vyskupas
Motiejus Valančius. Paltarokas savo gy-
venimu tęsė šio iškilaus Lietuvos blai-
vintojo ir lietuvybės skatintojo darbus.
Ypač sunkiu Lietuvai laikmečiu Dievas
pašaukė tarnystei šį didį vyrą, gany-
toją, dvasinį tikinčiųjų tėvą, kuris ne-
pasitraukė į Vakarus, aplinkui gau-
džiant  sirenoms ir krentant bomboms
prasidėjus Antrajam pasauliniam ka-
rui. Tvirtai apsisprendė likti su savo
ganomaisiais, nepasidavė baimei būti
ištremtu į Sibirą ar areštuotu, kai taip
įvyko daugeliui to meto Lietuvos ku-
nigų ir visiems likusiems vyskupams. 

Tvirto charakterio, nepaprastai
valingas, darbštus vyskupas Kazi-
mieras buvo nepaprastai stipri asme-
nybė, visuomenininkas, pedagogas,
lietuvybės ir blaivybės puoselėtojas,
seminarijos profesorius, rašytojas, pe-
dagogas, diplomatas, nepaprastas vai-
kų ir jaunimo mylėtojas ir palaikyto-
jas. Baigęs Petrapilio dvasinę semina-
riją dar carinėje Rusijoje, ėmėsi M. Va-
lančiaus darbų, skatino blaivybę ne tik
per pamokslus, bet ir leisdamas knygas
prieš girtuoklystę. Ypatingai tuo metu
trūkstant lietuviškos spaudos, pats or-
ganizavo lietuviškų knygų spausdini-
mą, jų platinimą, prisidėjo prie lietu-
viškos mokyklos kūrimo, teatro bei dai-
nų vakarų organizavimo. Ragino moks-
leivius mokytis lietuvių kalbos. Iki
tol nebuvo tikybos vadovėlių lietuvių
kalba, Paltarokas ėmėsi juos rengti.  

Jau Lietuvos nepriklausomybės
metais 1926 m. Paltarokas buvo kon-
sekruotas vyskupu ir jam priskirta Pa-
nevėžio vyskupija. Čia prabėgo švie-
siausi jo dvasinio gyvenimo metai.
Panevėžiečiai džiaugėsi jo ganytojiška
veikla, jo paprastumu, jo pastango-
mis  naujai iškilusia Panevėžio Kris-
taus Karaliaus Katedra.  Savo vysku-
piją per 23 ganytojiško darbo metus ap-
važiavo keturis kartus skersai išilgai.
Labai mylėjo ir rėmė jaunimą, vaikus,
jiems išleido katekizmą. Buvo pa-
prastas ir labai žmogiškas su bet kokio
rango ar luomo žmogumi, nepaisant to,
ar pašnekovas užima aukštas pareigas,
ar yra paprastas kaimo žmogelis. Su vi-
sais jis rasdavo bendrą kalbą, visus tė-
viškai išklausydavo. Jo bedražygis
kun. Bronius Antanaitis taip piešia to
meto vyskupo Paltaroko portretą:

Išliko nepaprasto žmogaus prisi-
minimas. Kaip pasakų dievaitis, Baž-
nyčios kunigaikštis: aukštas, tiesus,
apsirengęs vyskupo rūbais, su žvilgan-
čia mitra, aukšta vyskupo kepure –
mitra, didele, riesta, sidabru blizgančia
vyskupo lazda – pastoralu, be galo su-
sitelkęs. <...>

Ekscelencija mėgo bendrauti su
žmonėmis, pasikalbėti, išklausyti juos,
kad pažintų gyvenimą tokį, koks jis yra.
Ateidavo pagalbos nelaimės ištikti
moksleiviai... Kiek galėdavo, Vyskupas
juos sušelpdavo. Jie žadėdavo atiduoti.
Daug pažadų gyvenime girdėjęs Vys-
kupas sakydavo: „Nesakyk, kad ati-
duosi, nes paskui ant sąžinės turėsi, ati-
duok, kai turėsi, biednesniam už save.... 

Labai malonus būdavo svečiuose.
Ypač dažnai man tekdavo su juo sve-
čiuotis pas miškininką Mykolą Kon-
kulevičių, gyvenantį Panevėžyje, Sodų
gatvėje. Čia Ekscelencija visus pakal-
bindavo, su visais pajuokaudavo, pa-
pasakodavo anekdotų iš savo ir kitų žy-
mesnių asmenų gyvenimo. Žodžiu, Vys-
kupas Paltarokas buvo tikras demok-
ratas, žmonių bičiulis, „mūsų žmo-
gus”, paprasčiausias, prieinamiausias
Lietuvos katalikų Vyskupas – dvasios
vadas.

Vyskupas Paltarokas turėjo ypa-
tingą pedagogo talentą, labai rūpinosi
jaunų žmonių ugdymu, auklėjimu sten-
gėsi, kad jauni kunigai kuo geriau pa-
sirengtų dėstyti tikybą mokykloje. Jo
katekizmas „Tikybos pirmamokslis”
daugeliui padėjo pasiruošti pirmai iš-
pažinčiai ir komunijai. Mokyklų ka-
pelionais skirdavo pačius šviesiau-
sius kunigus. Krikščionišką auklėjimą
ir jo subrandintą vaikutį laikė di-
džiule vertybe. Panevėžio Vyskupo Ka-
zimiero Paltaroko katalikiškoje vidu-
rinėje mokykloje vieną stendą puošia
tokia vyskupo citata: „Vaikas ir kry-
žius – tai perlas ir deimantas kataliko
mokytojo rankose, didžiausias mo-
kyklos turtas, šeimos brangenybė.”
Jis rėmė įvairias katalikškas organi-
zacijas, ypatingai  ateitininkus,  buvo
dvasinis Ateitininkų vadas, dažnai da-
lyvaudavo ateitininkų renginiuose,
bendraudavo su ideologiniais organi-
zacijos vadais P. Dovydaičiu ir S. Šal-
kauskiu.

Labai reikšmingas ir išskirtinai
sunkus  vyskupo Paltaroko gyvenimo
tarpsnis prasidėjo sovietams okupavus
Lietuvą ir suėmus Bažnyčios ganyto-
jus: M. Reinį, V. Borisevičių.  1949 m.
rugpjūtį kaip vienintelis Lietuvos vys-
kupas buvo priverstas vykti į Vilnių ir
iš ten vadovauti visai Lietuvos Kata-
likų bažnyčiai. Tai buvo be galo sunkus
jo gyvenimo tarpsnis, jis turėjo nuolat
laviruoti tarp savo idealų ir komunis-
tų reikalavimų. Jo bute ir kurijos pa-
talpose buvo įrengta slaptojo klausy-
mosi aparatūra ir daugiau nei dešimt
sovietų saugumo informatorių fiksavo
vos ne kiekvieną vyskupo ištartą žodį.
Atsidūręs daug nepalankesnėse sąly-
gose, K. Paltarokas ir toliau gebėjo iš-
laikyti pusiausvyrą tarp nuolaidų so-
vietų valdžiai darymo ir Bažnyčios
gyvybės palaikymo pastangų. Jis nuo-
lat vedė derybas su valdžios atstovais
dėl ištremtų vyskupų sugrąžinimo,
dėl bažnyčių, kuriose nebuvo regist-
ruojami kunigai tolesnio likimo ir ki-
tais tuo metu aktualiais klausimais.

Nepaisant nuolatinio spaudimo,
vyskupas savo idealų niekada neišsi-
žadėjo. Dar 1940 m. sovietams tik oku-
pavus Lietuvą ir raunant tikėjimą iš
žmonių širdžių, vyskupas mokytojai A.
Šilgalytei prisipažino: „Kaip kartais
baiminuosi, kad nesusvyruočiau kaip
vyskupas, kad manęs bolševikai ne-
apgautų, bijau. Juk ir aš esu žmogus.
Aš niekur nebegaliu lankytis, vengiu,
juk esu epidemija...”.

1949 m. Vilniuje yra sunkiausi
Bažnyčiai metai, uždaromos bažny-
čios, iš 30 lieka veikti tik 7. Iš Vilniaus
tremiami kunigai, jų liko vos keletas.

Kiekvienos bažnyčios uždarymas yra
kaip vinis į vyskupo širdį. Tarybinė
valdžia nutarė uždaryti Katedrą ir nu-
griauti Aušros Vartus, išnešant Mer-
gelės Marijos paveikslą į Šv. Teresės
bažnyčią. Paltarokas labai stipriai iš-
gyveno šiuos įvykius, šv. Mišias Aušros
Vartų koplyčioje aukodavo ašaroda-
mas dėl Bažnyčios, dėl Lietuvos. Vis
dėlto per švč. Mergelės Marijos
užtarimą Aušros Vartai buvo iš-
saugoti, tačiau Katedrą nuspręs-
ta uždaryti. Vyskupas ieškojo
būdų išsaugoti šią brangią šven-
tovę, tačiau viskas buvo veltui. Po
kurio laiko 1953 m. buvo leista
perkelti šv. Kazimiero karstą su
palaikais į Šv. Petro ir Povilo baž-
nyčią. Kaip rašo kun. Konstanti-
nas Gajauskas: Graudesnių da-
lykų neteko patirti. Įeiname į Ka-
tedrą, Vysk. Paltarokas, kan. J. El-
lertas ir aš. Katedra išniokota,
suversta, vos priėjome prie koply-
čios. Suklupome, meldėmės. Pa-
žvelgiau į vyskupo veidą – sunku
atpažinti. Nešame karstelį, rankos
dreba. Stovi senas, purvinas sun-
kvežimis. Vyskupas atsisėdo prie
šoferio. Ant kelių karstelis, ran-
kose rožančius. Ir taip nuvežamas
į šv. Petro ir Povilo bažnyčią.

Vėliau vyskupas sakė: „Ka-
tedra – visos Lietuvos brange-
nybė. Juk tai Tėvynės krikščionybės
lopšys. Jei ir visos bažnyčios būtų už-
daromos, tai ji turėtų būti paskutinė..”  

Paltarokas turėjo viltį atidaryti
Katedrą, deja, gyvas būdamas šito jis
nesulaukė. Paskutiniai aštuoneri me-
tai reziduojant Vilniaus vyskupijoje
jam atnešė daug kančios, nešant visos
bažnyčios reikalus ant savo pečių. Jam
vienam teko važinėti po visą Lietuvą
teikti sutvirtinimo sakramentą, vie-
noje Utenos parapijoje suvažiavo tūks-

tančiai sutvirtinamųjų.
Tais metais labai pablogėjo jo svei-

kata, nepaisant nuolatinių bolševikų
vizitų ir tardymų, kvietimų į Maskvą,
ne visada sulaukdavo palaikymo iš
savo brolių kunigų. Buvo tokių, kurie
viešai kritikavo jo veiklą bei darbus. 

1958 m. sausį  vyskupo K. Paltaro-
ko gyvybė užgeso, palikusi Lietuvos

bažnyčios padangėje  ryškų pėdsaką, at-
laikius ant savo pečių patį sunkiausią
Lietuvos bažnyčiai laiką. Šis didis, iš-
mintingas, kilniadvasis Lietuvos ga-
nytojas buvo palydėtas iš Vilniaus  į Pa-
nevėžio Katedros kriptą tūkstančių Jį
mylinčių tikinčiųjų. 1958 m. šio di-
džio Bažnyčios žmogaus verkė visa
Lietuva. 

Teužtaria ir šiandien šis didis
Dvasios Vadas vargstančią mūsų Lie-
tuvą ir jos vaikus!

Vysk. Kazimieras Paltarokas

PO DIEVO SPARNU
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Hunza Bread 
Health Bread  
Rye of all kinds 
Bacon Buns

Visit us or call us to 
find a store near you! 

Chicago Carpet Center Inc.
A trusted company since 1967

Servicing All Flooring Needs
Commercial & Residential

From Little Company of Mary Hospital
to your neighbors down the street!

Huge Inventory
Hundreds of Colors & Styles
In stock rolls & roll ends
Reasonable Prices 
with installation
Fully Licensed
& Insured 

Ask for Linda – the owner
M-F 9 - 5  -  Sat by appointment

Chicagocarpet1550@sbcglobal.net
www.chicagocarpetinc.com

We’re family with Bruno’s Lithuanian Bakery

3341 S Lituanica Ave
Chicago, IL 60608 

Bridgeport – 773-254-6376

Aplinka jį sukūrė universaliu žmogumi

Atkelta iš 7  psl.

– Čia galbūt daugelis mūsų skaitytojų
nesupras, kaip Tėviš kės parapijiečiai galė-
jo savo pa čių sprendimu savarankiškai
parduoti patalpas ir išsikraustyti kitur?
Reiškia, jūsų bažnyčia nėra pavaldi kažkokiai
hierarchijai, kaip Romos katalikai Vatikanui?

– Mūsų bendruomenėje viską val-
do pati bendruomenė visuotiniu bal sa-
vimu. Norime perkame, norime par-
duodame. Balsavimu parapija taip pat
išsirenka ir kunigą, jei parapijai ir ku-
nigui viskas tinka, kunigas gali visą
gyvenimą būti vienoje parapijoje. Mes
patys sprendžiame, kaip mums gy-
venti.

– Ar pasiteisino parapijiečių sprendi-
mas persikraustyti į ramų Čikagos priemiestį
Western Springs?

– Manau, jie priėmė gerą sprendi-
 mą, perspektyvos Marquette Parke
buvo labai blogos. Jei ne šis sprendi-
mas, kažin ar mes šiandieną kalbėtu-
me. 

– Kas pasikeitė parapijoje per tą de-
šimtmetį – tiek į geresnę, o gal net ir į blo-
gesnę pusę?

– Visų pirma, žmonės, atvykstan-
tys į pamaldas, atsineša visiškai ki to-
kią emocinę nuotaiką, nebėra paša li-
nių baimių dėl apylinkės, dėl aikš-
 telėje paliktų mašinų ir t. t. Parapija
tapo gyvesnė ir dinamiškesnė, atsira-
do daug naujų renginių. Esame nuolat
atviri naujoms mintims ar tam tik-
riems pasikeitimams parapijos gyve-
nime.

– Kadaise mano bičiulis, buvęs banko
prezidentas, yra karčiai pašmaikštavęs,
kad  bažnyčia yra didžiausias pasaulyje
UAB’as...

– Parazitų yra visur ir jei žmonės
užsimerkia prieš tokius „kunigus”,

jie pavirsta biznieriais-amatininkais.
Kur yra stiprūs ir blai vūs tikintieji, stu-
dijuojantys Šven tą Raštą, ten baž nyčia
niekada ne pavirsta į UAB’ą!

– Esu pastebėjęs, kad evangelikai liu-
teronai stengiasi neuž krauti visos finansi-
nės naštos ant savo parapijiečių pečių...

– Evangeliškoje tradicijoje yra
skatinamas sąmoningumas – jei aš ži-
nau, kuo tikiu, jei aš manau, kad baž-
nyčia yra svarbu, aš aukoju. Ku nigas
kartu yra ir parapijietis, kuris kasmet
prisideda savo įnašu prie parapijos iš-
laikymo. Taip pat kiek vienas mūsų pa-
rapijietis žino, kam  panaudojamos
kiekvienas parapijai paaukotas dole ris.
Mano bažnyčia yra mano dva si niai
namai, prie kurių išlaikymo pri sidėda-
mas aš išreiškiu dėkingumą Dievui už
visus palaiminimus, iš ku rių aš galiu
laiminti kitus. 

– Neišvengsiu nepaklausęs apie rin-
kodarą. Tėviškės parapijos šūkis skamba la-
bai kilniai: „atviros durys visiems”. Ar
daugelis peržengia parapijos slenkstį? Kiek
iš jų pasilieka? 

– Atviros durys reiškia ir ateiti, ir
išeiti, mes nieko negaudome ir ne ban-
dome perkrikštyti ar uždaryti. Daug
kartų sakiau žmonėms –  jei čia nieko
negauni, eik toliau. Mums la bai svar-
bu sąmoningas ištikimumas bei kilni
pagarba Dievui ir Jo Žo džiui. Taip, iš-
sikėlus iš Marquette Parko, prasidėjo
daug gyvesnis judėjimas pro mūsų
duris.

– Lietuvių evangelikų bendruo menė
Šiaurės Amerikoje nėra itin gausi – viena pa-
rapija Toronte ir dvi Čikagos apylinkėse. Ti-
kin čiųjų skaičius mažėja ir tarp jūsų? Ar  įsi-
lieja „naujo kraujo”?

– Jei ne nelaimingi atsitikimai
bei karai Europoje ir Lietuvoje,  to kios
parapijos Šiaurės Amerikoje net ne-

būtų atsiradusios. Viskas gyveni me
keičiasi. Taip, anksčiau parapijų ir
vienetų buvo daugiau, jie buvo dau-
giausia  sudaryti iš migrantų. „Naujo
kraujo” atsiranda, jis skatina naujus
pasikeitimus parapijų gyvenime.

– Kartais Tėviškėje pamaldos vyksta
dviem kalbom. Ar miš rios šeimos noriai da-
lyvauja jūsų parapijos veikloje? Ar anglų kal-
ba padeda pritraukti naujų parapijiečių?

– Vienu metu taip buvo, bet išaiš-
 kėjo, kad netgi sunkiau suprantantys
lietuviškai nori geriau girdėti lietuvių
kalbą nei anglų. Kaip minėjau, mes, di-
namiška ir demokratiška bendruome-
nė, darome pakeitimus pagal aplin-
kybes. Štai atsiradus poreikiui ket-
virtadieniais nuo 6 val. vakaro prasi-
dėjo krikščioniškos muzikos – maldos
– meditacijos vakarai, kur suteikiama
aplinka žmogui patyrinė ti save ir san-
tykius su Dievu krikš čioniškos dvasios
aplinkoje.

– Toks dinamiškas, visada be sišypsantis
pastorius Liudas Mi liauskas, ko gero, pri-
simena ir anek dotinių  atvejų iš  savo de-
šimtmečio Tėviškėje?

– Aišku... Štai liūdnai anekdotiška
situacija buvo, kai aš pirmą kartą vie-

Kunigą Liudą penkerių metų tarnystės Tėviškėje sveikino parapijos pirm. Irena Kleinai-
tienė ir sekmadieninės mokyklėlės vaikai.  Western Springs, 2010 m. gruodžio 5 d. Tikė-
kimės, kad spalvingų balionų nepritrūks ir šį sekmadienį, spalio 25 d. Liudo dešimties metų
tarnystės proga!

šai per parapijos susirinkimą pasa-
kiau, kad turime išsikelti iš Mar quette
Parko, jei norime išlikti. Viena moteris
mane iškoliojo ir išreiškė savo nuo-
monę, kad ši apylinkė yra labai saugi
ir aš kalbu nesąmones. Kaip tik tuo
metu kažkas pavogė jos mašiną (per pa-
rapijos istoriją tik dvi mašinos buvo pa-
vogtos prie mūsų bažnyčios Marquet-
te Parke)...

– O nostalgija gimtinei nekamuoja? 
– Jei pajausiu tuo keistu vidiniu

jausmu, kurį jaučiu nuo vaikystės,
kad reikia grįžti į Lietuvą, be jokių
problemų taip ir padarysiu. Jei šiuo
metu esu čia, vadinasi taip ir turi būti.

– Atrodo, kad Tu gyveni ki tiems, tačiau
nejaugi Liudas Mi liauskas neturi savo as-
meninio gyvenimo – ar tai būtų draugai, gel-
tonplaukė mėlynakė, ar  „angelė sargė”?

– Papasakosiu dar vieną anekdotą.
Kai vieno socialinio tinklo draugų ra-
tas artėjo prie tūkstančio, juokais pa-
galvojau – užkalbinsiu # 1000. Ir šai vie-
ną dieną du nauji draugai pasiprašė re-
gistracijos: # 999 vardu „Džiaukis Gy-
venimu” ir # 1000 vardu „Angelas Sar-
gas”. Turiu ir nuotrauką, nes negalėjau
patikėti! Atrodo, esu gerose rankose!

Malonu  įsiamžinti su LR prezidentu Valdu ir Alma Adamkais Pasaulio lietuvių centre Le-
monte. Asmeninio archyvo nuotraukos
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ĮVAIRŪS

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

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

Remkime Draugo fondą

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

MANO  VIRTUVĖ

Rudeninis obuolių pyragas
Šį kartą dalinuosi savo mėgs tamiausio rudeninio obuolių pyrago receptu.
Jam labiausiai tinka anta niniai arba panašios rūšies obuoliai (nelabai cukrin-
gi). Su kitos rūšies obuoliais irgi skanu, bet ne taip!

Tešlai reikės:
200 g (7 oz) sviesto (minkšto) 
1 puodelio cukraus
3 kiaušinių
1,5 puodelio miltų
1 kupino arbatinio šaukštelio kepi-
mo miltelių 
2 šaukštų grietinės
1 citrinos nutarkuotos geltonos
žievelės
druskos

Įdarui:
10 obuolių 
10 arbatinių (kupinų, jei obuoliai
rūgštūs) šaukštelių medaus
6–8 šakelių šviežių čiobrelių

Sviestą su cukrumi išsukti iki pu-
rumo, įmušti vieną kiaušinį, išmaišai,
įmušti kitą kiaušinį – vėl išmaišai,
tuomet trečią – vėl viską gerai iš-
maišai. Įdėjus 2 šaukštus grietinės
tešlą reikia išplakti ir suberti tarkuotą
citrinos žievelę.

1 1/2 puodelio miltų sumaišyti su
žiupsneliu druskos ir kepimo mil-
teliais, persijoti ir po truputį įplakti į
tešlą. Tešla pasidarys tiršta.

Obuolius nulupti, išimti sėklides
ir supjaustyti į 8 dalis.

Į gilią keptuvę dėti 1 valgomą
šaukštą sviesto, medų ir suberti čio-
brelius (juos galima susmulkinti). Kai
padažas užkais, suberti obuolius ir
kaitinti ant vidutinės ugnies vis pa-
maišant, kol obuoliai suminkštėja,
(tik nereikia perkaitinti).

Kepimo formą (28 cm arba 11 col-
ių skersmens) su nuimamu šonu išk-

loti kepimo popieriumi, kraštus ištep-
ti sviestu. Formą apgaubti 2 sluoksni-
ais folijos (kad kepant orkaitėje neiš-
varvėtų skystis). Sudėti obuolius,
užpilti susidariusiu sirupu – obuoliai
turi pilnai uždengti formos dugną.

Ant viršaus užpilti tešlą, gražiai iš-
lyginti, kad ji uždengtų visus obuolius
ir kepti iki 180 C (350 F ) įkaitintoje
orkaitėje apie 35–40 minučių. Norint
patikrinti, ar pyragas iškepęs, reikia įs-
meigti medinį smeigtuką – ištrauktas
pagaliukas turi būti sausas. 

Išėmus iš orkaitės leisti pyragui
ataušti, tuomet atidaryti formos šoną,
uždėti ant formos lygią lėkštę ar lentelę
ir apversti. Nuimti formos kraštą ir at-
sargiai nulupti kepimo popierių. Pyra-
go vaizdas, skonis ir kvapas – puikus.

Tad skanaus!
Jūsų Indrė

Mūsų brangiam bičiuliui

A † A
VLADUI BARIUI

išėjus Amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiškiame
žmo nai ROŽEI, dukrai ALDONAI, sūnui  EDŽIUI, jų
šeimoms bei artimiesiems JAV ir Lietuvoje.

Dalia Augūnienė
Ona Baranauskienė
Liucija Beržinskienė

Birutė  Čiurienė
Vytas ir Silvija Daugirdai

Eglė ir Vytas Dudėnai
Anelė Kazlauskaitė
Regina Lagūnienė

Vita ir Vidmantas Matusaičiai
Povilas Manomaitis

Audronė Mėlinis
Jūratė Miklienė

Roma Mildažienė
Bronė ir Vytas Pauliai

Ona Rušėnienė
Gražina ir Jonas Stankūnai

Alicija Solienė
Gražina Vilčinskienė

Rimgailė Zotovienė

Palm Beach, FL

A † A
PETRAS STEPONAVIČIUS

Mirė 2015 m. spalio 19 d., Brookfield, IL.
Gimė 1940 m. birželio 12 d., Lietuvoje, Mažeikių rajone,

Ketūnų kaime.
Gyveno Brookfield, IL.
Nuliūdę liko: žmona Apolonija Matkevičiūtė; sūnus Rocky

Stevens su žmona Indre; sūnus Matas Steponavičius su žmona
Renata; sūnus Justinas Steponavičius; sūnėnas Paulius Stepo -
navičius bei kiti giminės.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, spalio  23 d. nuo 3 val. p.
p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave, (arti Derby Rd.), Lemont.

Šv. Mišios už a. a. Petrą bus aukojamos sekmadienį, spalio 25
d. 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W.
69th St., Chicago (Marquette Park). Velionis bus laidojamas  Lie -
tuvoje.

Vietoje gėlių prašom aukoti „Saulutei”.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs-

tamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose.

Giliai liūdinti šeima

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

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

�  Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti li-
gonius ar vyresnio amžiaus žmones. Ga-
lite siūlyti ir kitus darbus.  Legalūs do-
kumentai. Vairuoja automobilį. Tel. 773-
254-8850.

�  Vyras ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu arba gali išleisti atostogų,
arba pakeisti. Tel. 630-670-0813.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vai-
kus, galimi pakeitimai. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 773-615-5235.

�  Moteris, turinti medicininį išsilavini-
mą, pasišventusi ligonių ir senų žmonių
priežiūrai, ieško darbo. Gali dirbti Čikagoje
ir jos priemiesčiuose. Tel. 773-330-0092.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su grįžimu namo. Gali pakeisti sa-
vaitgaliais. Kartu gali dirbti ir vyras. Tel.
708-691-6996
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Č. Senkevičiaus vedamųjų rinkinys

,,DVyLIKA METų”
Gerą vedamąjį parašyti yra nelengva. Turiningus, apmąstytus, gražia kalba pa-
rašytus vedamuosius sukurti gali tik retas talentas. Toks talentas yra Česlovas Sen-
kevičius, per ketvirtį amžiaus ,,Tėviškės žiburiams” parašęs daugiau kaip 1 200 ve-
damųjų. 

Pirmoji Č. Senkevičiaus vedamųjų rinktinė ,,Penki taškai...” pasirodė 2004 me-
tais. Geriausi pastarųjų dvylikos metų vedamieji sugulė į knygą ,,Dvylika metų”
– kiekvieniems metams autorius atrinko po šešis straipsnius. Knygą išleido Pas-
valio Mariaus Katiliškio biblioteka ir leidykla ,,Naujasis lankas”. Pasvalys – Česlovo
Senkevičiaus gimtinė. Autorius nebijo kandaus žodžio, bet juk tokie ir turėtų būti
vedamieji – taiklūs ir kartais kandūs. 

Rinktinę ,,Dvylika metų” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 20
dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas

paštu – 5 dol.) Teiraukitės tel. 773-585-9500.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Spalio 25 d., sekmadienį, po lietuviškų
šv. Mišių, Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra-
sidėjimo parapijos salėje Brighton Parko Lie-
tuvių Bendruomenės valdyba ruošia pie-
tus. JAV LB Tarybos narys Jonas Platakis pa-
sidalins savo įspūdžiais ir naujienomis iš Cle-
velande vykusios Tarybos sesijos. Taip pat
paminėsime Lietuvos istorijos mylėtojų ir ieš-
kotojų klubo veiklos 5 metų sukaktį ir pa-
sižiūrėsime filmą ,,Karalių kriptos atradimas,
Vytauto Didžiojo palaikų nuslėpimas”. Lapk-
ričio 1 d., sekmadienį, per šv. Mišias pa-
minėsime Visų Šventųjų dieną ir Vėlines.

� Spalio 25 d., sekmadienį, organizacija
,,Vaiko vartai į mokslą” kviečia visus rėmė-
jus į tradicinius lėšų telkimo ,,Derliaus pie-
tūs” Pasaulio lietuvių centre (Lemont,
IL). Pradžia – 12:30 val. p. p. Matysite trum-
pą meninę programą, sužinosite apie orga-
nizacijos remiamus  dienos centrus Lietuvoje,
kuriuos lanko rizikos grupės  šeimų  vai-
kai.  Stalus ir vietas galima užsisakyti
tel. 630-243-1089 (Rūta Šmulkštienė arba
el. paštu: r.l.smulks tys@sbcglobal.net) ir
tel.  630-243-1228 (Rita Venclovienė)
arba  el. paš tu:  venclovas@comcast.net).

www.draugas.org

http://draugokalendorius.org

Koncertas ,,Lietuviškos muzikos karpiniai” Čikagoje

Čiurlionio styginio kvartetas:
Jonas Tankevičius (I smuikas), Darius Dikšaitis (II smuikas), 

Gediminas Dačinskas (altas), Saulius Lipčius (violončelė)
Remigijus Rančys – pučiamieji

Rita Mačiliūnaitė-Dočkuvienė – vokalas

Lapkričio 13 d., penktadienį, 7 val. v.
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont Ave.

Lapkričio 15 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje

6812 Washtenaw Ave. 

PRISIMINKIME 
mūsų muzikos veteranus – čikagiečius

Daugelis skaitytojų teiraujasi – kada gi vėl į jaukias, kamerines ,,Drau-
go” patalpas sugrįš jau pamiltos kultūrinės vakaronės? Ilgai nedvejojo-
me –  dvasinių vertybių ištroškusius kviečiame atvykti            

spalio 30 d., penktadienį, 7:30 val. vak.
į vakaronę-susitikimą ,,Draugo” redakcijoje

4545 West 63 gatvėje Čikagoje

Vakaronės metu prisiminsime tuos, kurie paliko neišdildomą pėdsaką Či-
kagos lietuvių muzikiniame  gyvenime – kompozitorius, operos solistus,
chorvedžius, pianistus, estrados atlikėjus. Kai kurie jų dalyvaus asme-
niškai, apie kitus prabils jų šeimų nariai, bičiuliai ar mokiniai.

Vakaronėje dalyvaus ir garbinga viešnia iš Klaipėdos
– muzikologė Danutė Petrauskaitė.

,,Draugo” kieme galėsite saugiai pasistatyti automobilius.

Visus lietuvius kviečiame 
gausiai dalyvauti!

Lapkričio 7 d., šeštadienį, 9:30 val. r. Šv. Kazimiero seselių vienuolyno
koplyčioje, 2601 W. Marquette Road, Čikagoje, vyks Vėlinių pamaldos.
Kartu su mirusiųjų prisiminimu ir pagerbimu bus meldžiama, kad
Garbingoji Dievo Tarnaitė Marija Kaupaitė būtų paskelbta palaimintąja.
Šv. Mišias atnašaus Šv. Barnabo bažnyčios klebonas kun. William Malloy.
Prieš Mišių pradžią, nuo 8:45 val. r., bus skaitomi mirusiųjų vardai.
Šventovėje bus išstatytos ir mirusiųjų nuotraukos (Mišių dalyviai gali savo
mirusiųjų artimųjų nuotraukas atnešti į vienuolyno koplyčią pamaldų rytą,
o mirusiųjų artimųjų vardus seselėms kazimierietėms prašoma pranešti iki
spalio 28 d.). Po šv. Mišių bus vaišės ir pabendravimas vienuolyno salėje.
Visi kviečiami.   Daugiau informacijos tel. 773-349-8064.  

Seselė Virginia Gapsis, SSC, Šv. Kazimiero seselių vienuolyno bažnyčioje 2014-

tų metų Vėlinių pamaldų metu prie mirusiųjų nuotraukų padeda žvakelę.

Lietuvių Fondas kviečia narius, aukotojus, bičiulius į
metinį pokylį ,,Rudens spalvų garsai”, 

kuris š. m. lapkričio 7 d. vyks 
Pasaulio lietuvių centro Pokylių salėje 

(14911 S. 127th St., Lemont, IL 60439) 

Maloniai pabendrausite su specialiai į LF pokylį atvyksiančiu Lietuvos Res-
publikos ambasadoriumi JAV ir Meksikai Rolandu Kriščiūnu, mėgausi-
tės LF stipendininko pianisto Edvino Minkštimo grojimu, susitiksite su
draugais.

Kokteiliai – 5:30 val. p. p.; koncertas – 6:30 val. v.; šventinė vakarienė
– 7:30 val. v. Šokiams gros Rasa ir Jeronimas. Norinčius gauti daugiau
informacijos ar pageidaujančius užsisakyti vietas kviečiame apsilanky-
ti svetainėje www.lietuviufondas.org arba paskambinti tel. 630-257-1616.

Karpinių seminaras, kurį ves žinoma karpinių meistrė iš Lietuvos Ona Surdo-
kienė, vyks Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre š. m. spalio 24 d., šeštadie-
nį, 2 val. p. p. Karpinių parodos autorė papasakos apie savo kūrybą ir pamo-
kins, kaip pasidaryti gražų karpinį ateinančioms Kalėdoms. Prašome atsineš-
ti žirklutes karpymui. Vietų skaičius ribotas, tad norinčius dalyvauti užsiėmi-
me prašome registruotis

tel. 708-296-3192 arba el. paštu: laimaa@hotmail.com


