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Stovykla, 
kurioje gimsta menas – 4 psl. 

Jos kelias –
neatlyginama meilė – 13 psl. 

„Bebenčiukas” jau ir šioje Atlanto  pusėje, 
arba lietuvių kalba per teatro magijos stebuklą

Pirmoje eilėje (iš k.): Silas Paurys, Patricija Pupinė, Jonas Paurys, Kamila Ličkūnaitė, Renata Sujeta; antroje eilėje – aktorė Indrė Ta-
ločkaitė, aktorius ir režisierius Andrius Žiurauskas, Karolina Lickūnaitė, projekto koordinatorė Skirmantė Granickienė, Monika Krun-
kaitis ir Jonas Sujeta.

Spalio 9 d. aš balsuosiu
Seimo rinkimuose, nes
žinau, kad tik būdami ne-

abejingi mes galime sukurti
Lietuvą, kuria pagrįstai di-
džiuosimės, kurioje bus gera
gyventi mums ir mūsų vai-
kams ir į kurią norėsis su-
grįžti. Jau ketverius metus gy-
venu ir tarnauju Lietuvai
Jungtinėse Amerikos Valstijo-
se, bendrauju su daugybe čia
gyvenančių nuostabių lietu-
vių ir galiu drąsiai teigti, kad
kiekvienas mažas ir didelis
darbas savo šaliai padarytas
tiek Lietuvoje, tiek ir už jos
ribų, kiekviena pozityvi pa-
stanga ją keisti yra svarbi ir
tikrai lemianti. Laisva ir de-
mokratinė Lietuva kiekvienam
iš mūsų suteikė naujas, beveik
neribotas galimybes, bet kartu
ir labai didelę atsakomybę bei
pareigą sau, savo šeimai, savo
bendruomenei ir mūsų tėvų
bei protėvių gintai ir kurtai
Valstybei. – 3 psl.

Konsulas M. Gudynas:

Aš renkuosi balsuoti

SKIRMANTĖ GRANICKIENĖ

Mokymasis lietuvių kalbos gali būti smagus, –
įrodė lietuvių mokyklos Vašingtone ir Kris-
tijono Donelaičio mokyklos vaikai, kurie per

savaitę kartu su Kauno valstybinio teatro aktoriais pa-
rengė spektaklio „Bebenčiukas” premjerą. Vaikai dažė,
karpė, klijavo, mokėsi tekstą, aiškinosi nežinomus
žodžius, repetavo ir t.t., ir visa tai darė lietuviškos et-
nokultūros prieglobstyje – kurdami lietuviškos tauto-

sakos pagrindu ir stengdamiesi kalbėti tik lietuviškai.
„Susidomėjęs vaikas – puikaus rezultato pagrindas”,
– savo režisūros paslaptimi pasidalijo aktorius ir reži-
sierius Andrius Žiurauskas, kuris kartu su aktore In-
dre Taločkaite iš Kauno valstybinio lėlių teatro vaikams
atskleidė vieną iš teatro magijos paslapčių: bet koks
daiktas gali virsti pasakos dalimi. Taip vaikai iš niekam
nebereikalingos televizoriaus dėžės padarė nuostabų
ežerą, iš seno puodo – raganos namelį, o iš batų dėžės
– krosnelę.                                                                   – 5  psl.

LR gen. konsulas M. Gudynas Navy Pier.                 Nijolė Shuberg nuotr.



Gerbiamieji,

Kokia žiauri tikrovė! Naujomis žiniomis
įdomus Algio Vaškevičiaus straipsnis „Ten, kur
slypi didžiausi gintaro klodai pasaulyje” („Drau -
gas”, 2016.08.02) su gintarą se mian čiais „dau-
giakaušiais ekskava to riais” visiškai sugriovė dar
vaikystėje įsisavintą Jūratės įvaizdį (kurios
gintaro rūmus įtūžęs Perkūnas su dau žė ir jų ga-
balus dabar skalauja Baltija). Ji drįso pamilti žve-
ją Kasty tį, o jis nepajėgė atsispirti jos vilio nėms.
Visada įsivaizdavau Jūratę kaip pasakiškai gra-
žią, liauną, grakš čią, jauną moterį – dievaitę. Ta-
čiau spren džiant iš vienam Karaliaučiaus mu-
ziejuje esančio gintaro gabalo, sve riančio 4,28 kg
ir pavadino „Jū ratės ašara”, ši dievaitė turėjo
būti ne tokia jau liauna. Bet neviltis yra gy veni-
mo dalis... Beje, gintaras yra or ganinės kilmės mi-
neralas (suakme nėje sakai), susidaręs iš medžių,
augusių ne prieš tūkstančius, bet prieš 60 mili-
jonų metų.

Ką pasakyti apie tą gintaru deng tą pirami-
dę, „kurios viduje gali tilpti 10–12 žmonių, joje
išties ypatinga ap linka, nes gintaras veikia labai
raminančiai”. Bet kodėl reikia į ją lįsti, kad tą
„ramybę” patirtum? Ar neuž tenka laikyti gintaro
gabalą ran koje, kad pajustum tą palaimintą sto-
vį? Mu sulmonai dažnai naudoja ginta ri nius
„maldos vėrinius” (prayer beads) ir jie tos ra-
mybės gauna leisdami tuos karoliukus pro pirš-
tus, kaip mūsiškį rožinį. Gal ta „stebuklingoji”
piramidė yra naujosios, mo derniškosios ginta-
ro romantikos simbolis? Kiek prisimenu, apie pa-
našią „gydančiąją” piramidę Lie tu voje Vaš kevi-
čius „Drauge” rašė jau anksčiau.

Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, OH

li tu rė ti ir gimtosios šalies, ir įgytos ša-
lies pilietybės. Tai jau gal dešimt metų
rutuliojama tema. Bet galima supras-
 ti ir Nepriklausomos valstybės tėvus,
kurie kūrė Konstituciją, bijodami, kad
dviguba pilietybė nepasitarnau tų dar
kartą Lietuvą užimant klastos būdu.
Buvo manyta taip: už Lietuvos ribų
gali būti „pridaryta” daug ne draugiškų

Lietuvai piliečių, – po 1990 m. į užsienį išvykusiųjų
buvusių ko lonistų ir kitų piktų ant Lietuvos žmo nių
masė   –  sutuoktiniai,   vaikai, vaikaičiai  –   galėtų
tapti  dvigubos  pi lietybės turėtojais, dalyvauti rin -
ki muose ir lemti valdžią bei  įstatymus, kurie būtų
palankūs buvusiems mū sų okupantams, arba pa-
reikalauti didžiosios šalies užtarimo (kaip tyčia
taip atsitiko Ukrainai su Krymu). Ir nebūtina vals-
tybę užgrobti.  Užtenka  ją  padaryti  priklausomą  nuo
kitos  valstybės  ekonomiškai, pvz., kaip Baltarusi-
ją. 

Be abejo, dėl dvigubos pilietybės reikia rasti op-
timalią išeitį, kad ir valstybė būtų saugi, ir ji ne-
prarastų savo piliečių, bet kol kas, matyt, tokia va-
landa dar neišmušė. Galvokime ką daryti visi, tik ne-
ieškokime Lietuvoje Amerikos. Jos čia negali būti dėl
su prantamų priežasčių. O norėti, žinoma, niekas ne-
draudžia. Ir gal gerai norėti daugiau? Tada daugiau
energijos siekti neįmanomo. 

ministracinės išlaidos Seimui yra labai mažos, ly-
ginant su biudžeto paskirstymu skir tin goms sri-
tims – švietimui, sveika tos, krašto apsaugai ir t. t. 2017
m. Seimui numatoma skirti vos 0,3 proc., kas suda-
ro 30 milijonų eurų. Trečia, sumažinus parlamen-
tar(i)ų skaičių, sumažintume rinkėjo balso vertę pro-
porciškai parlamento sumažėjimui. Ketvirta, ma-
žesnis Seimo narių skai čius reikštų mažesnį priei-
namumą prie jų, nes parlamentaras atstovautų di-
desniam skaičiui gyventojų. Penk ta, žiūrint į kitas
šalis, parlamento narių skaičius yra artimas kubinei
šak niai iš piliečių skaičiaus. Šešta, didesniame par-
lamentarų skaičiuje yra didesnė galimybė turėti ne
tik abejingų, bet daugiau aktyvių ir at sakingų poli-
tikų”, – sako jis „15 min.lt”, konstatuodamas, kad mes
nu sipelnome valdžios, kokią išsiren ka me, nes ji yra
mūsų visuomenės veidrodis. Sumažinus parlamen-
tarų skaičių, tas veidrodis sumažėtų, bet atspindys
liktų tas pats. Skaičiaus ma žinimas Seimo darbo ko-
kybės problemų neišspręstų.

Nesutinku su kolega J. Tamku to niu ir dėl pasa-
kymo, kad dalis Seimo narių yra skiriami partijų, t.
y., nusi pirkę savo vietą už paramą partijai. Turiu pri-
minti, kad partijos pasiūlytas sąrašas dar eina į rin-
kimus. Pir miausia, jis gali iš viso nelaimėti ir nė vie-
nas jo atstovas gali nepatekti į Seimą. Kitas dalykas,
kad egzistuoja vadinamasis sąrašo reitingavimas, ir
balsuotojas žmogų, esantį 50-oje vie toje, gali iškelti
į pirmą vietą, – tai jo valia. Nesu skaičiavusi, kiek to-
kių balsuotojų reikia, kad kandidatas pa kiltų į pir-
mą vietą, bet tai veikia. Ži nau nemažai atvejų, kai par-
tijos va dovybės ar partijos narių balsavimo keliu at-
sidūręs sąrašo gale politikas balsuotojų buvo pakel-
tas į pirmąsias vietas ir pateko į Seimą. Yra ir atve-
jų, kai grupė supykusių rinkėjų kokį nors politiką nu-
sodino eilėje, ir jis nepateko į Seimą. Taigi demok-
ratijos Lietuvoje yra, tik gal ji ne visada vei kia arba
veikia iškreiptai. 

Trečdalis Lietuvos gyventojų
važiuoja į Lenkiją apsipirkti

– sako kolega J. Tamkutonis. Čia gal pasakyta juo-
kais, – važiuoja Len kijos pasienio gyventojai ir dar
kai kurie kauniečiai. Prezidentė yra sakiusi, kad pir-
kimas Lenkijoje Lietuvos ekonomikai nedaro jo-
kios įtakos. Kita vertus, ką galėtų padaryti Lietu va,
kad jos piliečiai nevažiuotų į Len kiją? Taip pat rem-
ti savo ūkininkus, kaip daro Lenkija? Iš kokių pini-
gų, kas juos uždirbtų? Ekonomistai aiški na, kad mes
su tokia didele valstybe kaip Lenkija negalime kon-
kuruoti. Kas bent kiek išmano ekonomiką, žino, kad
kai yra didelis pirkimas, kainos gali būti mažesnės,
ir verslas vis tiek klestės. Štai šiomis dienomis iš Aly-
taus į Lenkiją savo verslą per kėlė „Coca cola”. Ir dėl
tokios pat prie žasties – nes ten didesnė rinka. Na, bet
į Lietuvą atėjo Europos milžinas – mažmeninės pre-
kybos parduotuvių tinklas „Lidl”, kuris sudarys
konkurenciją ir lenkiškoms prekėms. 

Beje, o į Lietuvą apsipirkti važiuo ja baltarusiai
ir latviai. Ir jie turi savų išskaičiavimų.

Skaudžiausioji išeivijai
– dvigubos pilietybės tema

Galima suprasti išeivius, kurie pyksta ant Lie-
tuvos dėl to, kad po 1990 m. išvykusiųjų dalis nega-

Su įdomumu perskaičiau praėjusios sa-
vaitės („Draugas”, rugpjūčio 30 d.) Je-
ronimo Tamkutonio komentarą „Iš-

eivio liudijimas Lietuvai”, kuriame apžval-
gininkas davė ir pa mo ką Lie tuvai. Iš prin-
cipo sutinku su autoriumi, kad pas mus dar
daug kas ne taip, bet kai kuriais atvejais esu
kitokios nuomonės. Taigi keletas pamąs-
tymų.

Lietuva visur turi būti pirmūnė

Kritikuojantys Lietuvos valdžią, santvarką ir gy-
venimą dažniausiai kelia reikalavimus kaip Ame-
rikai, Vokietijai ar Skandinavijos šalims. Net širdį
skauda, kaip tai neteisinga – Nepriklausoma Lietuva
gyvuoja vos 26 metus, ir viską pradėjo nuo nulio, dar
blogiau – nuo okupacijoje sugriautos moralės, kuri
gali atsista tyti tik per kelias kartas. Nors atsi kūru-
sios Lietuvos tėvai įstatymus kū rė išstudijavę Vakarų
valstybių įstatymdavystę, ne visus juos pasise kė pri-
taikyti dešimtmečiais nuste ken to je mūsų visuome-
nėje. Pats įsta tymas dar nieko nereiškia, svarbiau-
sia yra jo vartotojas – ar jis jo laikosi. Taigi daug kas
atsimuša į žmones. Štai šiuo metu be paliovos vyks-
ta skan dalai dėl valstybės lėšų nesąži nin go eikvoji-
mo. Tai kas, kad krašto apsaugai ėmėme didinti fi-
nansavimą, kaip esame įsipareigoję stodami į NATO,
jeigu valdančiosios koalicijos paskirti pareigūnai ne-
sąžiningai tuos finansus naudoja. Štai pavyz dėlis –
Viešųjų pirkimų komisijos pir mininkė paskelbė
apie Krašto apsaugos ministerijos pirkinį kariuo-
menei – antklodes. Pradžia lyg ir teisinga – pa-
skelbtas konkursas. Bet štai kas bu vo toliau – pir-
mosios vietos laimėtoja buvo pašalinta dėl to, kad ant-
klodėse vilnos rasta mažiau negu su tartyje ...kelio-
mis dešimtosiomis procento. Ir laimėtoja paskelbta
antrąją vietą užėmusi firma, o iš jos antklo dės buvo
nupirktos už dvigubai di desnę kainą. Taigi laimėjo
ta, kuri ir turėjo laimėti. O kodėl – čia jau spręski-
me patys...

Sovietai mus išmokė vogti ir me luoti, todėl ne-
nuostabu, kad nuolat ir nuolat mums koją pakiša seni
įpro čiai. Ir, pvz., kelių eismo taisyklės pas mus
griežtos, bet kokia kančia kai kuriuose keliuose (pvz.,
Vilniaus-Utenos magistralėje) važiuoti drausmin-
giems vairuotojams, nes jie nuolat atsiduria „kelių
erelių” sudaromose avarinėse situacijose.

Kiek Seimo narių 
reikia Lietuvai

Ir Lietuvoje, ir užsienyje yra daug balsuotojų, ku-
rie reikalauja mažinti Seimo narių skaičių, nes
Lie tuvoje mažėja žmonių. Šiuo metu jų yra 141, – vals-
tybės atkūrimo pradžioje buvo nuspręsta, kad tai op-
timalus skaičius kurti įstatymus ir atstovauti žmo-
nėms. Ne kartą svarstyta, ar nevertėtų šį skaičių ma-
žinti, bet nerasta pateisinimo. Vienas iš argumentų
– kad sumažėjus parlamentarų nebūtų kas dirba ko-
mitetuose, kurių yra 15 (pvz., Aplinkos apsaugos, Biu-
džeto ir finansų, Ekonomikos, Kaimo reikalų, Svei-
katos, Nacionalinio saugumo ir gynybos, Socialinių
reikalų, Užsie nio, Švietimo, mokslo ir kultūros ir kt.);
juose praktiškai dokumentai ir gimsta. O kiekvie-
name komitete turi dirbti įvairių partijų nariai, kad
būtų atspindima tautos nuomonė.  

O štai politikos eksperto prof. Mindaugo Jurkyno
iš Vytauto Didžio jo universiteto nuomonė: „Suma-
ži nus Seimą iki, tarkim, 100 narių, parlamentaro iš-
rinkimui reiktų trečda lio rinkėjų balsų daugiau. Ma-
žėjant balso vertei, mažės ir taip nedidelė Lietuvo-
je balsavimo motyvacija. Visų pirma, parlamentas
atstovauja vi siems Lietuvos piliečiams, kurių skai-
 čius per 25 metus nepasikeitė drastiškai. ...Antra, ad-
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Ar mes dar gyvi, ar dar girdime?
VITALIJA DUNČIENĖ

Galima užtikti nemažai informacijos, ragi-
nančios užsienyje gyvenančius Lietuvos pi-
liečius iki 2016 m. rugsėjo 14 d. registruotis

ir aktyviai dalyvauti Lietuvos Seimo rinkimuose, ku-
rie vyks spalio 9 d.  Skelbiama, kad iki rugsėjo 14 d.
registruotis privaloma visiems rinkėjams, netgi
tiems, kurie jau dalyvavo ankstesniuose rinkimuo-
se ir buvo užsiregistravę rinkėjų sąrašuose. Kiek-
vienoje diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje
įstaigoje balsavimo paštu terminas, t. y. data, iki ku-
rios rinkėjai gali registruotis balsavimui paštu, yra
skirtinga konkrečioje užsienio valstybėje. Šią in-
formaciją rinkėjai turėtų pasitikrinti atitinkamų at-
stovybių interneto svetainėse. Balsavimas atstovy-
bių patalpose prasidės nuo rugsėjo 27 d. ir baigsis rin-
kimų dieną spalio 9 d., ne vėliau kaip 8 val. vakaro
Lietuvos laiku.

JAV Lietuvių Bendruomenės pilietinės akcijos
#DABAR koordinacinio komiteto nariai bando pri-
sibelsti iki Lietuvos piliečių, gyvenančių užsienyje,
sąžinės. Kreipimesi į Lietuvos piliečius teigiama:
Mūsų Metas #DABAR! Mūsų Metas Dalyvauti ir Ak-
tyviai Balsuoti Ateinančiuose Rinkimuose! Metas
būti Lietuvos piliečiu, metas išsakyti savo nuomonę,
metas pasigilinti, kas kandidatuoja į naująjį Seimą!
Tinklalapyje http://lithuanian-american.org/

m/lt/_/jav-lb-veikla/rinkimai2016/ pateikiama
visa reikalinga informacija apie rinkimus. Infor-
macijos daug, ji lengvai prieinama. 

Jeigu neliktumėte abejingi šiems raginimams,
jeigu įdėtumėte nors šiek tiek savo laiko ir pastan-
gų visi, kurie turite lietuvišką pasą, tai... lietuviška
bendruomenė pasirodytų kaip organizuota, vienin-
ga, galinga jėga, galinti kelti savo tikslus ir juos įgy-
vendinti. Jeigu balsuotų bent 30 tūkstančių užsienyje
gyvenančių lietuvių, tai, pagal Lietuvos Konstituciją,
užsienio lietuviai galėtų turėti savo vienmandatę apy-
gardą ir savo atstovą Seime. 

Deja, pamačius žiniasklaidoje Vyriausiosios
rinkimų komisijos (VRK) skelbimą, kad iki rūgpjū-
čio 31 d. elektroninės registracijos sistemoje prašy-
mus balsuoti Seimo rinkimuose yra pateikę tik 4 102
užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai,
apima nerimas. VRK teigia, kad šiemet pareiškusieji
norą balsuoti sudaro 23 procentus nuo 2012 m. Sei-
mo rinkimuose užsiregistravusių rinkėjų skaičiaus
(2012 m. Seimo rinkimuose buvo užregistruota 17 009
rinkėjai). Daugiausiai rinkėjų užsiregistravo balsa-
vimui Jungtinėje Karalystėje (945), atstovybėse JAV
(490), ambasadose Belgijoje (453), Vokietijoje (374), Da-
nijoje (234), Norvegijoje (210) ir Airijoje (199). Daugiau
informacijos apie balsavimą užsienyje
http://www.vrk.lt/naujienos/-/content/10180/1/uz-
sienieciai-registruojasi-vangiai  

Lietuvos piliečiai, ar jūs dar gyvi, ar jūsų ausis
ir širdį dar pasiekia kvietimai būti Lietuvos dalimi,
būti su Lietuva ir dalyvauti Lietuvos gyvenime?

Žinau, kad dalį išeivių paveikė Lietuvos ži-
niasklaidoje skleidžiami įvairūs pasisakymai, kad
„išeiviams yra amoralu dalyvauti Lietuvos Seimo rin-
kimuose ir rinkti Lietuvoje gyvenantiems valdžią”.
Žinau, kad tokie šūkiai gundo likti abejingiems ir
„nebesikišti” į Lietuvos gyvenimą. Nepasiduokite to-
kioms pagundoms. Tūkstančiai svetur gyvenančių
Lietuvos piliečių privalo turėti gyvą, tvirtą ir oficialų
ryšį su Lietuva. Nepraleiskite progos ir išsirinkite
į Lietuvos Seimą savo atstovą, kuris tvirtai sujung-
tų išeivius su Lietuva.  

Kažkada išeivis poetas Bernardas Brazdžionis
ieškojo pavergtos Lietuvos: „Kur tu, tėvyne, kur tu,
Lietuva?... Ar tu gyva, ar negyva?” Nors ir paverg-
ta, sušąlusi, užguita, praradusi viltį, Lietuva tyliai
atsiliepė: „Aš čia – gyva”. Ir kėlėsi gyvenimui. Šian-
dien situacija kita.  Šiandien Lietuva ieško savo po
pasaulį išsisklaidžiusių vaikų ir klausia: „Kur tu,
vaikeli, kur tu nuklydai? Ar tu dar gyvas, ar tu ne-
išsižadėjai savo tėviškės?” Net jeigu esame ant
„Lietuvos” supykę, įsižeidę ar nepatenkinti... iš-
girskime jos tylų, pavargusį balsą ir atsiliepkime:
„Mes esame čia – gyvi ir kurdami ateitį norime būti
kartu amžinai”.

Nauja ,,Liepsna”

Baigiantis vasarai skaitytojus pasiekė LF periodinis leidinys
,,Lieps na 2016”. Leidinys neatsitiktinai prasideda Pelno skirs-
tymo komi teto nuotrauka ir šio komiteto pir mininko Juozo Ka-

pačinsko įžanginiu žodžiu, mat daugiausia vietos leidinyje skirta bū-
tent LF paramos projektams skyrimui. Dėl pateiktų projektų gausos
pirmą kartą LF  istorijoje PSK posėdžiavo net 2 dienas. Pro jektų pa-
ramai  skirta  502,174 dol. 

Leidinyje rasite projektų, ku riems skirta LF parama, sąrašą ir pa-
skirtą sumą bei galėsite sužinoti, kokioms veiklos sritims ir ko-
kioms organizacijoms skirta daugiausia pa ramos.

Pavartę leidinį sužinosite apie 2016 m. gegužės 7 d. vykusį metinį
LF narių suvažiavimą, susipažinsite su naujais į LF tarybą bei į Kont-
rolės komisiją išrinktais nariais.

Leidinyje rašoma ne tik apie 2016 m. įsteigtus 5 naujus LF vardi-
nius fondus, bet ir pateikiamas visas LF vardinių fondų sąrašas (jų LF
jau per 100). Gausiai iliustruotame leidinyje susipažinsite su lietuviška
išeivijos veikla, kurią dosniai remia Lietuvių Fondas. 

Leidinio pabaigoje – kvietimas į artėjantį LF metinį pokylį.
Leidinį galima rasti LF tinkla la pyje www.lietuviufondas.org arba

užsisakyti tel. 630-257-1616 ir leidinys bus Jums išsiųstas Jūsų nuro-
dytu adresu.

LF informacija

Aš renkuosi
balsuoti
Atkelta iš 1 psl.

Atsimenu tik ką nepriklausomybę
atkūrusią Lietuvą, todėl drąsiai teigiu,
kad per 26-erius nepriklausomybės
metus, nors neišvengėme klaidų ir nu-
sivylimų, kritiniais momentais suge-
bėdavome susitelkti ir pasiekėme labai
daug. Neabejoju, kad galime pasiekti
dar daugiau. Raginu visus, kuriems
Lietuva reiškia daugiau nei septynios
abėcėlės raidės, spalio 9 d. atsakingai
balsuoti Seimo rinkimuose. Kiekvie-
nas, kuris balsuosime, ir net tas, kuris
nebalsuos leisdamas spręsti balsuo-
jantiems, lemsime, kokia bus Lietuva
po ketverių metų.

Aš renkuosi balsuoti. 

Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje 
Marijus Gudynas

Rinkimai į Lietuvos Respublikos
Seimą vyks 2016 m. spalio 9 d.

Daugiau informacijos:
http://urm.lt/cikaga/lt/informacija-
balsuojantiems-uzsienyje

Elektroninė rinkėjų registracija:
https://www.rinkejopuslapis.lt/rinkejo
-prasymas-irasyti-ji-i-balsuojanciuju-
uzsienyje-rinkeju-sarasus”

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) paskelbė 2016 m.
spalio 9 d. Seimo rinkimuose dalyvaujančių parti-
jų ir koalicijų kandidatų sąrašus ir vienmandatėse
rinkimų apygardose iškeltus kandidatus. VRK spren-
dimas įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 9 d. 

Iš viso šiuose rinkimuose dalyvauja 1 412 kandi-
datų, iš jų 623 – vienmandatėse rinkimų apygardose,
o 1387 – daugiamandatėse rinkimų apygardose.
Rinkimuose iš viso dalyvauja 442 moterys ir 970
vyrų. 

Penktadienį, rugsėjo 9 d., kandidatams bus iš-
duodami pažymėjimai, o VRK puslapyje bus paskel-
biami kandidatų pareiškiniai dokumentai. Be kita ko,
kandidatai įgys teisinę neliečiamybę. 

Rinkimai į Seimą vyks spalio 9 d. Juose dalyvauja 12 partijų ir du koaliciniai sąrašai. Tam, kad patektų į Seimą, partija
turi surinkti ne mažiau kaip 5 proc. rinkėjų balsų, koalicija – 7 proc. 

ELTA

Rinksimės iš 12 partijų ir 2 koalicijų

VRK paskelbė rinkimuose dalyvaujančių partijų ir koalicijų kandidatų
sąrašus. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

GINTARĖ BUKAUSKIENĖ

„Neringos” stovyklavietė Ver mon  to
valstijoje dažnai yra įvardijama kaip vie-
ta vaikams. Vasarai besibaigiant, kai jau
visa vaikų energija būna išbarstyta ir pa-
likta pievose, „prūde” ir ant miško ke-
liukų, stovykla kiek aprimsta ir pakeičia
savo emo cinę spalvą. Tuomet praside-
da su  augusiųjų stovykla „Meno 8 Die-
 nos”. Stovykloje energijos nesumažė-
ja. Ji tiesiog įgyja kitokią formą.

Šiais metais kūrybinėmis dova no-
 mis su kamerine stovyklautojų
gru pele dalijosi Reda Petrylie-

nė, dės čiusi piešimą guašu, Dovilė
Rieb shlager – tapybą akrilu, Danguo-
lė Kuo lienė – grafiką, Erikas Narke vi-
 čius – medžio drožinėjimą. Akį, kaip
stebėti aplinką ir ją užfiksuoti tau pa-
tinkančioje fotografinėje akimir ko je, la-
vino Reda Veitas – Limantas. Rytinius
jogos užsiėmimus bei „Emo tional Free-
dom Technique” klinikas vedė Aušre-
lė Savukynė. 

Šokio dėstytoja iš Lietuvos Gin tarė
Milieškaitė kiekvieną dieną pristatė po
linijinio šokio pavyzdį iš įvairių pa-
saulio šalių. Taigi, „nušo kome” į „Sir-
takio”, „Cha Cha”, „Twist”  ir „Ame-
ricana” šokių teritorijas. Rašymo meno
plonybių mokė kūrybinio rašymo dės-
tytoja, rašytoja ir vertėja Laima Vincė
Sruoginis. Juvelyrikos dirbtuvėse dar-
bavosi Nor bertas Lingertaitis. Dienos
ap mąs tymams į „Neringos” koplytėlę
kas vakarą kvietė dr. Aldona Linger tai-
tienė.

Greta kasdienių užsiėmimų kiek-
 vieną vakarą vyko programos. Reda
Petrylinė pristatė paskaitą apie fanta-
zijos meną. Laima Vincė Sruoginis
pateikė foto ir kelionių literatūros esė
„Pakeliui į Everestą: Tibeto kelias” iš
savo spaudai ruošiamos knygos „Ka -
sant duobę iki Kinijos” („Diging Hole
to China”). Peržiūrėtas Liudvikos Po-
ciūnienės ir Petro Savickio dokumen-
tinis filmas „Meistras” pristatė tapytoją
Justiną Vienožinskį bei svarbius XX
amžiaus pradžios Lie tuvos meno isto-
rijos įvykius. Muzi kantas Jonas Kub-
lickas atliko tobulą 2 dalių klasikinės

Kviečiame į NY Maironio
Lituanistinės Mokyklos
Mokslo Metų
Pradžios Šventę

Vaišės: suneštinės, taip pat turinčius mokyklos
marškinėlius prašom atsinešti

mokyklos atidarymo nuotraukai.

e-paštu: nymaironiomokykla@gmail.com

2016 m, rugsėjo 17d. (šeštadienį)
10 val., mokyklos salėje adresu:

206 Skillman Ave, Brooklyn, NY 11211.

Kviečiame atvykti visus: didelius ir mažus,
lankančius mokyklą ir naujus mokinius!

Stovykla, kurioje gimsta menas

gitaros koncertą. Po Algimanto Puipos
filmo „Edeno sodas” peržiūros vyko
diskusijos apie filme apmąstomą mir-
tingumo temą. 

Stovyklą nepaprastai praturtino
niujorkiečio juvelyro Žilvino Bau trė no
paskaita „Juvelyrikos ‘abėcėlė’” ir  res-
tauratoriaus Daniaus Glinskio repre-
zentacija „New Yorko Šv. Patri ko ka-
tedros restauracijos istorija ir as meni-
nė patirtis dalyvaujant res tau racijos
procese”.

Stovykla „Meno 8 dienos” baigėsi
tradicine dalyvių darbų paroda ir li-
teratūros vakaru. Stovyklos vadovių
Danguolės Kuolienės, Redos Veitas – Li-
mantas ir Gintarės Bukauskienės var-
du – širdingas ačiū visiems dalyvavu-
siems stovykloje. Taip pat nuo širdus
dėkui „Meno 8 dienų” maisto gamybos
meistrui Andriui Limontui bei jo pa-
dėjėjams Nagliui Bukauskui ir Gab-
rielei Riebschlager.

Šis trumpas pasakojimas apie sto-
vykloje vykusius užsiėmimus toli gra-
žu nesutalpina to, ką palieka bendra-
minčių bendravimas gamtoje, prisėdus
prie tuščios drobės ar dar neprakal-
binto medžio gabalėlio, meno pamokos
prie ežero ar netoliese dunksančių
kalnų siluetų. „Meno 8 dienos” - tai ne
vien vaizduojamųjų, tautinių ar tai-
komųjų menų stovykla, tai – nuosta-
baus gyvenimo bei bendravimo meno
dienos. 

Menininkai žaliavos savo darbams ieško visur ir visada. Naglio Bukausko nuotr.

Į suaugusiųjų stovyklą „Meno 8 dienos” susirinkę dalyviai ilsėjosi ir dalyvavo praktiniuose
meno užsiėmimuose. 

Rašymo meno plonybių mokė kūrybinio
rašymo dėstytoja, rašytoja ir vertėja Laima
Vincė Sruo ginis.

Stovyklą nepaprastai praturtino niujorkie-
čio juvelyro Žilvino Bautrėno paskaita „Ju-
velyrikos ‘abėcėlė’”. 

Juvelyrikos dirbtuvėse darbavosi (iš k.): Violeta Šimulevičienė, Aušrelė Savukynė ir sto-
vyklos vadovė Danguolė Kuolienė. G. Bukauskienės nuotraukos
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Lietuvių pasakose apstu neigiamų personažų, ta-
čiau šį kartą teatro žavesio suintriguoti mažieji ak-
toriai vaidmenimis dalijosi lengvai  ir draugiškai –
juk ne kiekvieną kartą pavyks įkūnyti neigiamą per-
sonažą, o „gerąja sese” tenka būti ir tikrame gyve-
nime. 

Kūrybinga  aplinka leido siekti pagrindinio tiks-
lo – gimtosios kalbos tobulinimo per teatro raišką ir
etnokultūrą.

Žaisdami vaikai greitai įsiminė ne tik savo, bet
ir savo draugų tekstus, išmoko naujus bei pradžio-
je neįprastai skambančius žodžius: kaltūnas, vo-
lungėlė, krosnis, kamienas, ežeras...  Jeigu padarai
tiltelį, jį nudažai, esi atsakingas už jo pastatymą sce-
noje, tai tą keistą žodį „tiltelis” tikrai išmoksi visam
gyvenimui. Subtilus lėlių teatro žanras suteikė ga-
limybę vaikams pamiršti drovumą ir nuoširdžiai per-
sikūnyti į mūsų pasakų personažus.

Kiekvienas stovyklos dalyvis jautėsi svarbus, di-
džiavosi savo darbu, mokėsi prisiimti atsakomybę bei
kantriai laukti savo eilės spektaklio metu, o tai, pa-
sirodo, buvo sunkiausia užduotis. 

Vaikams buvo smagu kiekvieną dieną suktis kū-
rybinėje karuselėje: lėlių, dekoracijų gaminimas, re-

„Bebenčiukas” jau ir šioje Atlanto  pusėje

peticijos... Labai visi laukė premjeros ir jaudinosi,
o po spektakliuko visiems buvo liūdna, kad stovyk-
la baigėsi, kad reikės išsiskirti su draugais ir su kū-
rybingais mokytojais.

Smagu, kad vaikai pamatė visą teatro procesą:
patys dirbo, ruošė dekoracijas, salę žiūrovams, spek-
takliuko programėlę, vaidino, prieš spektaklį atliko
savotišką aktorių susikaupimo ritualą, po spektak-
lio gavo glėbius gėlių, iki ašarų išgyveno premjeros
džiaugsmą... 

Po premjeros patenkinti vaikai, tėvai bei pro-
jekto koordinatoriai žadėjo ir kitais metais rašyti pro-
jektą ir prašyti Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos neformaliojo lituanistinio švie-
timo finansavimo ir sukviesti į stovyklą didesnį ma-
žųjų menininkų būrį. 

Skirmantė Granickienė – Lietuvių mokyklos Va-
šingtone  mokytoja  ir  viena  stovyklos  „Žaidžiame
teatrą” organizatorių.

Patricija Pupinė, Monika, Karolina Lickūnaitė, Renata ir Jonas Sujetos.

Niujorkiečiai grožėjosi karpiniais
GINTARĖ BUKAUSKIENĖ

Rugpjūčio 18 dieną New Yorke, Susivieni-
jimo Lietuvių Amerikoje „SLA307” meno ga-
lerijoje įvyko susitikimas su liaudies meni-
ninke Odeta Tumėnaite-Bražėniene. Viešnia
iš Ute  nos, grįždama iš Dainavos stovyklos
Michigan valstijoje, sustojo New Yorke. La-
bai malonu, kad liaudies me  nininkė savo ini-
ciatyva ieškojo galimybių pasidalinti patir-
timi su niujorkiečiais. Grupelė meno gerbė -
jų, susirinkusi per vidurvasario karš čius,
turėjo progos prisiliesti prie liaudies meist-
rės darbų.

Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė yra
žinoma kaip margučių, lino
raižinių ir karpinių meistrė.

Jos darbams su teiktas Lietuvos tauti-
nio paveldo produktų pažymėjimas.
Per trisdešimt kū rybos metų Odeta
yra surengusi per 70 asmeninių paro-
dų ir dalyva vusi daugiau nei 200 gru-
pinių parodų Lietuvoje ir užsienyje.
2001 ir 2015 me tais buvo apdovanota
Utenos rajo no savivaldybės kultūros ir
meno premija. 2007 metais – „Aukso
vainiko” konkurso laureatė. 2009 ir
2014 me tais – Lietuvos kultūros mi-
nisterijos premijos laureatė už tradi-
cinės kul tūros skleidimą ir puoselėji-
mą. 2009 metais Lietuvos tūkstantme-
čiui skirtas jos karpinys „Mano Lie-
tuva” pripažintas didžiausiu ir įrašy-
tas į Lie tuvos rekordų knygą.

Šiame susitikime New Yorke me ni-
ninkė pristatė karpinių istoriją Lie tu-
voje bei demonstravo karpinių tech-
niką. Karpiniai Lietuvoje daž niausiai

buvo naudojami puošybai. Lietuviai
karpiniais puošė lentynas bei karpė po-
pierines užuolaidas lan gams papuošti
per didesnes šventes.

Buvo įdomu klausytis meistrės
pasakojimų apie jos idėjas karpiniams,
pamėgtus merginų su vandens naš-
čiais siluetus, angelus, prakartė les. Iš
arti apžiūrėjome autorės darbus ir
neįtikėtinai smulkias detales, kurias
autorė iškarpo žirklutėmis. Karpinių
ažūras stulbino savo detalumu, kurį
kartais buvo sunku suvokti kaip žmo-
gaus rankų darbą. 

Malonu, kad ir keturi Odetos už-
auginti vaikai nesibaido mamos puo-
selėjamų menų. Vieni tai daro savo ma-
lonumui, kiti daugiau vysto motinos
pradėtas tradicijas. Dukra Ade lė Bra-
žėnaitė jau spėjo pasižymė ti kaip savita
margučių skutinėjimo meistrė.

Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė yra
išleidusi keletą leidinių: „Karpiniai”
(2004 m.), „Mokomės karpyti” (2008
m.), „Margučių marginimas Aukštai ti-
joje” (2012 m.), „Popierinės užuolaidė-
lės” (2014 m.). Pastaruoju metu spaudai
ruošiama karpinių knyga apie pra-
kartėles. Daugiau informacijos apie
Odetą Tumėnaitę-Bražėnienę bei pa-
sigrožėti jos darbais galite in terneto
svetainėje: www.odetosgalerija.lt.

„SLA307” meno galerijoje įvyko susitikimas su liaudies menininke Odeta Tumėnaite-Bra-
žė niene. www.odetosgalerija.lt nuotr.

Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė yra žinoma kaip margučių, lino raižinių ir karpinių meistrė. 
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SKAUT YBĖS  KELIAS

Vydūno jaunimo fondas
maloniai kviečia Jus dalyvauti

JAMES „BIG JIM” LIAUTAUD ATMINIMO POPIETĖJE 
IR VARDINIŲ STIPENDIJŲ ĮTEIKIME

Rugsėjo 18 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p.,
Lietuvių dailės muziejuje 

Pasaulio lietuvių centre Lemont, IL

Vietas užsisakyti tel. 708-598-7438 
(Aldona Rauchienė)

aldrauch@gmail.com

JAMES LIAUTAUD
VARDINIŲ STIPENDIJŲ ĮTEIKIMAS

Prasideda skautiškos veiklos metai 

Vasarai pasibaigus, mokslams pra sidėjus, laikas įsijungti į lietuvišką
skautišką veiklą. Čikagos apy linkių tuntai – „Lituanicos” brolių, „Ner-
ijos” jūrų skaučių ir „Aušros Var tų/Kernavės” sesių – kviečia reg-
istruotis. Registracija vyks rugsėjo 10 d., šeštadienį, nuo 8:45 val.
r. iki 12 val. p. p. Lie tuvių fondo salėje, Le mont, IL. 

Daugiau informacijos rasite tun tų tinklalapiuose:
www.avk-tuntas.org,  www.nerija.org.

Čikagos akademikų ir filisterių dėmesiui

Kviečiame visus akademikus ir filisterius
dalyvauti šiuose renginiuose:

Sekmadienį, rugsėjo 11 d.
Šiluvos Atlaidų šv. Mišios ir procesija Švč. Mergelės Marijos Gimi mo bažnyčioje

6812 S. Washtenaw, Chicago, IL 60629

Renkamės prie klebonijos 10:30 val. r., šv. Mišios prasidės 11 val. r.

**Prašome dėvėti išeigines uniformas**

Penktadienį, spalio 14 d. (A.S.S. Metinės šventės savaitgalis)

Paskaita (Tema dar nenustatyta) Ateitininkų namuose

1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439

Pradžia 7 val. v.

Prašome prisidėti prie sunešti nio stalo, atnešant užkandžių arba gėrimų.

Šeštadienį, spalio 15 d.
Čikagos A.S.S. Metinė šventė Willowbrook Ballroom

8900 Archer Ave, Willow Springs, IL 60480

Pradžia: 5:30 val. p. p.

Sueiga: 6 val. v.

Kaina: 40  dol. (studentams 30 dol.)

RSVP: Aleksytei Stalionytei iki rugsėjo 22 d.

***alex.stalionis@gmail.com arba 773-351-5348***

Sekmadienį, spalio 16 d.
šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje

6812 S. Washtenaw, Chicago, IL 60629

Renkamės 10:30 val. r.; šv. Mišios 11 val. r.

Po šv. Mišių lankysime kapus Šv. Kazimiero kapinėse. Po to – pietūs.

Iki pasimatymo ir Ad Meliorem!

Dėmesio – Aušros Vartų/Kernavės tunto sesėms!
Aušros Vartų/Kernavės tunto se ses kviečiame į tunto sueigą, kuri įvyks rug-
sėjo 17 dieną, šeštadienį, nuo 1:30  val. p. p. iki 2:30 val. p. p. Pasaulio lietu-
vių centre, Lemont, IL. Prašome dėvėti tvarkingas vasarines išeigines unifor-
mas.

Nuo sesės Danos Biskienės ir jos akordeono nesitraukia jaunieji Romuvos (Kanados) skau-
tukai.                                                                                                                  

Išdykaujame Romuvos (Kanados) stovykloje (iš k.): Lisa Utz, sesė Dana Biskienė, gintarė
Maya Chiapetta, gintarė Erika Katauskaitė. Už jų – broliai Tomas Biskis ir Tristan Jurevi-
čius. Andriaus Utz nuotraukos

Skautiška vasara Romuvoje
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Viktoro Nako interviu su Šiluvos koplyčios ju-
biliejaus muzikos vadove Rita Čyvaite-Klio-
riene apie pasiruošimą jubiliejaus iškilmingoms
Mišioms. 

– Jūs buvote pakviesta Šiluvos koplyčios jubiliejinių
šv. Mišių muzikos vadove. Prašytume paaiškinti, kaip  vyko
giesmių atranka. Kas dalyvavo tame procese ir kokiais kri-
terijais teko vadovautis?

– Šiluvos koplyčios 50-ojo jubiliejaus organiza-
ciniam komitetui dėkoju už pasitikėjimą ir pakvie-
timą vadovauti muzikinei  jubiliejinių Mišių daliai.
Procesas ilgokas ir gana sudėtingas. Pirmiausia
buvo tartasi su prelatu Edmundu Putrimu, kuris su
monsinjoru Rolandu Makricku buvo Šiluvos jubi-
liejaus organizacinio komiteto iniciatoriai. Kartu ap-
tarėme visą Mišių eigą, kaip ir specialiai šiai šven-
tei skirtas maldas bei paminėjimą, kur, kada, ką rei-
kėtų giedoti. Prelatas prašė įtraukti tradicinę gies-
mę „Marija, Marija”,  taip pat  ir giesmę „Pergalės
Kristui III”, kurios melodija paimta iš L. van Beet-
hoven 9-osios simfonijos. Pirmoji šios giesmės ver-
sija buvo parašyta Nijolės Kersnauskaitės dar Lie-
tuvai neatkūrus nepriklausomybės. Norėjome baig-
ti šv. Mišias pakilia nuotaika, todėl autorė specialiai
sukūrė naujus žodžius, tinkančius šiai progai.

Norime, kad giedamos giesmės skambėtų iškil-
mingai, kad įprasmintų šventę, ją padarytų ypatin-
gą. Didelis dėmesys skirtas giesmėms Švč. Mergelės
Marijos garbei. Buvo sąmoningai nutarta apsiribo-
ti lietuvių kompozitorių kūriniais, juk tai mūsų – lie-
tuvių – šventė ir proga didžiausioje Amerikos baž-
nyčioje prabilti lietuviška giesme. 

Norėdamas šventę padaryti kuo įspūdingesnę, or-
ganizacinis komitetas pakvietė keturis chorus (Či-
kagos „Dainavą”, Philadelphijos „Laisvę”, Clevelando
„Exultate”, Toronto „Volungę”). Nors jungtinio cho-
ro vaidmuo Mišiose didelis, tačiau šventė yra mūsų
visų. Todėl šalia giesmių, kurias atskirai giedos cho-
ras, rinkome ir tokias, kurias kartu galėtų giedoti visi
dalyviai, tuo sujungiant visus ir suteikiant progą vi-
siems aktyviai dalyvauti.  

Skirdami pagarbą praeičiai, į repertuarą įtrau-
kėme tradicines giesmes, kurios mus lydi daugiau nei
50 metų („Sveika, Marija”, J. Dambrausko „Malda už
tėvynę”). Tuo pačiu patirtis rodo, kad panašūs mi-
nėjimai, kongresai, suvažiavimai, įvykę praeityje, yra
suteikę progų supažindinti dalyvius su naujomis gies-
mėmis. Šventei praėjus ir dalyviams sugrįžus namo,
žmonės toliau gieda naujai girdėtas giesmes. Tuo
mūsų lietuviškų giesmių repertuaras didėja ir tam-
pa turtingesnis. O juk naujų giesmių žodžiai labiau
atskleidžia ir dabartinius žmonių jausmus.

O kokias naujas giesmes pasirinkti? Į talką pa-
sikviečiau šventės jungtinio choro vadovus (Dalią
Viskontienę, Iloną Babinskienę ir Darių Polikaitį),
prašydama, kad jie pasiūlytų mėgstamų giesmių.
Kreipiausi taip pat į kolegas Lietuvoje, prašydama
siūlymų. Labai nuoširdžiai į talką atėjo Vilniaus Ar-
kikatedros vargonininkas muz. Bernardas Vasi-
liauskas.  

Taip po truputį derinom, kad šventėje skambė-
tų tiek tradicinės, tiek naujos giesmės,  giedotų tiek
choras, tiek visi dalyviai. Atrinkus giesmes sąrašas
buvo pateiktas prel. E. Putrimui, po jo įvertinimo vė-
liau pristatytas organizacinio komiteto nariams.

– Kada chorai pradėjo ruoštis spalio 9 d. Mišioms? Ar
buvo ypatingų iššūkių, ypač turint omenyje, kad choristai
gyvena toli vieni nuo kitų?

– Visų giesmių natos pakviestųjų chorų vado-
vams buvo pristatytos vasario mėnesį, tuomet visi ir
kibo į darbą. Choristai giesmes buvo daugmaž išmokę

„Sielai – tikras penas, širdžiai – džiaugsmas!”

prieš išsiskirstydami vasaros atostogoms. Po vasa-
ros visi chorai vėl renkasi ir pradeda naują darbo se-
zoną. Dabar teks giesmes prisiminti, prie jų dar pa-
dirbėti, jų atlikimą patobulinti ir ruoštis į ke lionę
Washingtono link.

Kai chorai gyvena skirtinguose miestuose, juo-
lab kad kiekvienas vadovas kiek skirtingai interp-
retuoja kūrinius, būna sudėtinga suvažiavus per
trumpą laiką viską suderinti. O priprasti prie di-
džiulės Bazilikos erdvės bei akustikos, kaip ir prie di-
dingų vargonų, yra būtina.  Washingtone bus mažai
laiko kartu repetuoti, ypač pačioje Bazilikoje, nes sa-
vaitgaliais aukojama labai daug Mišių. Todėl turime
atvykti giesmes išmokę kiek įmanoma vienodai. Tuo
tikslu buvo paruošti giesmių įrašai, kurių choristai
nuolat klausosi! Moterų balsus įrašė Kristina Klio-
rytė, o vyrų – Martynas Matutis. Prie įrašų dar pri-
sidėjo Aleksandras Stankevičius ir aš pati.  

– Ar Mišiose dalyvausiantys išgirs kokios nors sakra-
linės muzikos, kuri jiems bus neįprasta? Kurių lietuvių kom-
pozitorių muziką girdėsime?

– Bus giesmių, kurias Mišių dalyviai girdės
pirmą kartą. Tikiuosi, jiems bus gera jų klausytis.

Tuo pačiu noriu priminti, kad vietomis jie bus kvie-
čiami giedoti kartu. Kad galėtų geriau įsijungti, bus
atpausdinamas jubiliejinis leidinėlis, kuriame bus ir
giesmių žodžiai/natos.

Kompozitoriai, kurių giesmės skambės: Leoni-
das Abaris, Jonas Dambrauskas, Jonas Govėdas, Rita
Čyvaitė-Kliorienė, Česlovas Sasnauskas. Bus gieda-
mi net penki Leonido Abario kūriniai: prieš Mišias
jo parašyta penkių dalių „Magnificat”, o šv. Mišių
metu – „Viešpatie, pasigailėk” ir „Garbė Dievui
Aukštybėse”, „Aleliuja” prieš Evangeliją, „Leiski būti
man arti” (parašyta a.a. Fausto Strolios atmini-
mui). Leonidas Abaris yra vienas išeivijos lietuvių
mėgstamiausių kompozitorių. Jo kūriniai parašyti
įdomiai, visi skirtingi ir labai prieinami.

– Šioms Mišioms sukurta giesmė Šiluvos Marijai. Pa-
aiškinkite, kaip ta giesmė gimė ir kada ji bus giedama.

– Būdami Lietuvos, Marijos žemės, vaikai ir švęs-
dami tokią ypatingą šventę pagalvojome, kad būtų
prasminga sukurti specialią giesmę, skirtą šiai
šventei. Pasitarusios su kolege Nijole Benotiene dė-
jome pastangas tai įvykdyti. Šv. Mišioms pasibaigus
dvasininkų procesija eis į Šiluvos koplyčią, kuomet
ši giesmė bus giedama visų žmonių. Giesmės ir žo-
džiai, ir melodija buvo kuriami nesudėtingi. Ti-
kiuosi, kad atspausdintų natų dėka visi žmonės ga-
lės prisidėti savo balsais.

Šventa Mergele, Šiluvos Marija 

Šventa Mergele, Šiluvos Marija,
Atėjusi į žemę pravirkai.
Glėby laikydama dangaus galybę,
Stebuklo paslaptį vaikeliams palikai.

Šventa Mergele, Šiluvos Marija,  
Sukvietusi į dvasinius namus.
Mūs širdis išpuošei dangaus lelijom,  
Malda mes tiesiame į Šiluvą kelius.

Šventa Mergele, Šiluvos Marija,
Palikusi budėti virš laukų.
Lydėk į Viešpaties namus, Marija,
Brangiausia Motina ir Jėzaus, ir žmonių. 

Nuoširdžiai kviečiu visus gausiai dalyvauti Ši-
luvos koplyčios 50-mečio jubiliejuje, pasigėrėti gra-
žiosios Bazilikos erdvės diduma, pasiklausyti gražių
giesmių, kurias bus paruošęs jungtinis choras, kaip
ir didingų vargonų skambesio, jungtis maldoje su tau-
tiečiais ir būti šio istorinio įvykio dalimi. Tai bus sie-
lai tikras penas, širdžiai – džiaugsmas!

Rita Čyvaitė-Kliorienė

Saulius Jankauskas, gyvenantis Hickory, NC, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 150 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dė kojame, kad skaitote mūsų laikraštį ir
dosniai remiate.

Liucija Garliauskas, gyvenanti Oxford, MD, pratęsė metinę „Drau -
go” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. Ačiū, kad skaitote, ačiū, kad finan-
siš kai dosniai remiate mūsų laik raštį.

Pranas Budininkas, gyvenantis St. Pete Beach,  FL, kartu su meti -
nės „Draugo” prenumeratos mokes čiu atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Nuošir džiai dėkojame už dosnią paramą.

Edmund Kybartas, gyvenantis Santa Monica, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. Ačiū, kad skaitote, ačiū, kad
dosniai remiate mūsų laikraštį.

Dainos Čyvienės nuotr.
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DANUTĖ PETRAUSKAITĖ

Vienas iš mano ir  buvusio čika-
giečio Vin cento Juozilaičio ke-
lionės po Suval kiją tikslų buvo

aplankyti kelis dva rus. O jų šiame tur-
tingame etnogra finiame regione būta
nemažai. Lietu vos pilių ir dvarų aso-
ciacijos prezidento Arūno Svitojaus
manymu, XIX–XX a. sandūroje dabar-
tinėje Lie tuvos teritorijoje gyvavo apie
3 300 dva  rų, iki mūsų dienų išliko tik
apie 500, ir tai nemažos jų dalies –
vien fragmentai. Kiti buvo sunaikinti
per karus bei sovietmečiu, nemažai jų
su griuvo ir per pastaruosius dešimtme -
čius, patekę į vandalų ar neišmanių
verslininkų rankas. Jurbarko, Kau no,
Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Mari jam polės,
Vilkaviškio, Šakių rajono sa vivaldybių
teritorijose man pavyko suskaičiuoti 69
dvarus, nors pereitais metais pasiro-
džiusios knygos „Sūdu vos krašto dva-
rai” autorius Benjami nas Mašalaitis,
įtraukęs dar ir dzūkėjančios Sūduvos
(Lazdijų savivaldybės) statinius, jų su-
rado 80. Šiame leidinyje jis pateikė
1888 m. Vilkaviškio apskrities dvarų są-
rašą, kuriame už fiksuota 119 dvarų.
XX a. 4 dešimtme tyje buvo teigiama,
kad jau kitokias ribas turėjusioje Vil-
kaviškio apskrityje išparceliuoti 123
dvarai. Taigi, aki  vaizdu, kad nemažai
jų sulaukė liūdno likimo, o iki šių die-
nų išliko ir naujai atgimė tik keletas.
Vienas jų – Paežerių dvaras, į kurį pir-
miausia ir nutarėme užsukti.

Šis dvaras yra įsikūręs vaizdin ga-
 me gamtos prieglobstyje – netoli eže ro
pakrantės ir išsiskiria savo ar chitektūra
– ryškiu perėjimu iš baro ko į klasicizmo
laikotarpį. Šiuos sti l ingus dviejų aukš-
tų rūmus, apsuptus tuopų ir kaštonų alė-
jomis, XVIII a. pabaigoje suprojektavo iš
Lenkijos ki lęs architektas Martynas
Knakfu sas, Lauryno Gucevičiaus mo-
kytojas. Pradžioje rūmai priklausė Lie-
tuvos didikui Simonui Zabielai, o XIX a.
juos įsigijo stambūs žemvaldžiai Gau-
 ronskiai, Suvalkijoje bei kitose vieto vėse
valdę dar apie 100 dvarų. 1939 m. jį nu-
sipirko bankininkas bei Nepri klausomy-
bės akto signataras Jonas Vai lokaitis,
kuris po metų buvo pri verstas pasi-
traukti į Vakarus – puoš niu bei meniš-
ku interjeru pasižy mintis pastatas liko
be šeimininko. Karo metais jame veikė
žemės ūkio mo kykla, vėliau jos vietoje
rezidenciją įsirengė vokiečių kariuo-
menės ge neralinis komisaras Lietuvo-
je Theodor Adria n von Renteln. Tuo
metu ir buvo išgrobstyti vertingi pa-
veikslai bei bal dai. Pirmaisiais pokario
metais pirmajame rūmų aukšte buvo
įrengta vištidė, vėliau – Vilkaviškio
meliora cijos statybos valdyba, kuri,
kaip ne būtų keista, rūpinosi pastatu, res-

Atgimę Suvalkijos dvarai
tauravo kai kuriuos jo fragmentus, tvar-
 kė tvenkinius ir želdinius. 1995 m. rū mai
atiteko Lietuvos nacionaliniam dailės
muziejui ir rūpestingai jo di rektoriaus
Romualdo Budrio globai. Būtent šio ne-
nuilstamo kultūrinių vertybių puose-
lėtojo dėka dvaras atgimė ir sušvito
naujomis spal vo mis. R. Budrio pastan-
gomis buvo ne tik gauta lėšų atlikti
restauracinius darbus, bet ir parūpinti
to meto dva sią liudijantys paveikslai,
baldai, kiti interjero elementai. Jis pa-
stebėjo: „Dva ras turi būti dvaras. Ir vi-
sas inter jeras turi būti sukomponuotas
taip, kad lankytojas jaustų to meto at-
mosferą. Ir užuolaidų čia bet kokių ne-
pakabinsi, ir baldų bet kokių neuž saky-
si, o mes šioje srityje jau esame patyrę
ir žinome, kur gražiausias užuolaidas
siuva, o kur tinkamus baldus gauti.
Vieni jūs būtume ilgai užtrukę.” Šių
metų gegužės 21 d. įvy kęs iškilmingas
Paežerių dvaro ati darymas atvėrė nau-
ją puslapį jo gy vavimo istorijoje.

Dvaro ansambliui priklauso ir Bel-
vederio bokštas bei 2004 m. atida ryta ofi-
cina – buvusi ledainė, kuri šiandien pri-
taikyta muziejaus reikmėms. Prie jos
įrengimo finansiškai daug prisidėjo
Magdalena Stankū nienė. Be to, ji įkal-
bėjo Californijoje gyvenančią dvaro
savininkę, J. Vailo kaičio dukrą, šį pa-
statą padovanoti Lie tuvai. Šių metų
pradžioje lakraš tis „Sūduvis” rašė:
„Kadaise lankyda masi Paežerių dvare
dailininkė at kreipė dėmesį į apleistą,
griūvančią dvaro ledainę. Su jai bū-
dingu humo ru ir įžvalga tuomet tars-
telėjo: ‘Res tauruokite šį pastatą ir aš
jums do vanų atsiųsiu savo darbų’. Tai-
gi, sau sio 5-ąją į prieš keletą metų res-
tauruotą jaukią dvaro ledainės salę su-
si rinkę dailininkės gerbėjai išvydo
nau jausius, prieš pat Kalėdas į Vilka viš-
kio krašto muziejų atsiųstus jos batikos
darbus”. Šiandien atnaujintoje oficinoje
vyksta edukaciniai ir me niniai rengi-
niai, kuriuos gausiai lan ko vietiniai bei
iš kitų regionų atvykę žmonės.

M.  Stankūnienė daug prisidėjo
prie dvaro ekspozicijų įrengimo. Jos at-
siųsti daiktai patalpinti pagrin di niame
dvaro pastate – tai baldai, šei mos nuo-
traukos, kilimas, stalinė lem pa, Vy-
tauto Ciplijausko tapytas daili ninkės
portretas, įvairūs suvenyrai, jos puoš-
nūs rūbai ir mėgiamos skrybelaitės.
Čia puikuojasi močiutės aus tos juostos,
seserų ir mamos rank darbiai, tarp jų
– Sibire iš duonos pa gamintas rožan-
čius, spalvotais šiaudais inkrustuota
dėžutė. Atskiroje lentynoje sudėlioti al-
bumai su foto grafijomis ir spaudos iš-
karpomis iš Magdalenos gyvenimo
Lietuvoje, Ang lijoje, Amerikoje bei ke-
lionių po tolimas šalis. 

Po dvaro stogu jau ne vienerius

Paežerių dvaras žvelgiant iš Belvederio bokšto. Paežerių dvaro oficina.

Muziejininkė-edukatorė Aušra Mickevičienė prie V. Ciplijausko tapyto M. Stankūnienės
portreto. Danutės Petrauskaitės nuotr.

M. Stankūnienės dovanota jos mamos dėžutė, pagaminta Sibire.

M. Stankūnienės baldais apsta tytas Paežerių dvaro kambarys.
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metus sėkmingai veikia Suvalkijos re-
gioninis kultūros centras, organi zuo-
jantis įvairius renginius, ir Vilka viškio
krašto muziejus. Pastarasis, gy vuo-
jantis nuo 1963 m., yra sukau pęs dau-
giau nei 212 tūkstančių ekspo natų.
Vertingiausi saugomi Paežerių dvaro
rūmuose – tai Jono Basana vi čiaus as-
meniniai daiktai, Vinco Ku dirkos smui-
kas, lietuviški elementoriai. Šias eks-
pozicijas mums parodė rūpestingai
jas prižiūrinčios darbuotojos – Vida
Matusevičienė ir Aušra Mickevičie-
nė. Vilkaviškiečiai gali didžiuotis –
jie turi tviskantį mažąjį Paryžių, kuris
jau spėjo tapti turis ti nės ir meninės
traukos objektu. Ypač išpopuliarėjo
Paežerių dvaro festivalis, šių metų va-
saros pabaigoje jau devintą kartą pa-
kvietęs klausytojus į penkių kamerinės
muzikos koncertų ciklą. 

Norėjosi dar pasivaikščioti me-
 džių paunksmėje, pasigėrėti panora mi-
 niu vaizdu iš Belvederio bokšto, ta čiau
mūsų laukė paskutinis kelionės ob-
jektas – Zyplių dvaras, tad netru kus pa-
sukome Lukšių miestelio kryptimi.  

Zyplių dvaras – tikri rūmai

Privažiavus arčiau, iš karto į akis
krito didžiulis plotas su daugybe pa-
statų. Paežerių dvaras pasirodė lyg mi-
niatiūrinis perlas prieš daug ma sy ves-
nius Zyplių rūmus bei 50 ha teri toriją su
didžiuliu parku. Architek tūrinį an-
samblį sudaro 11 pastatų, bet atidžiau iš-
tyrinėję vietovę dvaro puoselėtojai at-
rado dar tiek pat, tarp jų – plytinę ir de-
ginimo krosnį. Nors Zyp lių dvarą pa-
siekėme darbo dienai einant į pabaigą,
mūsų kantriai laukė administratorė
turizmui Lina Pale kauskaitė. Pradžio-
je ji apžvelgė tur tingą dvaro istoriją, pra-
sidėjusią dar XIX a. pradžioje.

Sužinojome, kad dvarą ir aplink
esančias žemes 1807 m. iš Napoelono Bo-
naparto gavo kaip dovaną už kari nius
nuopelnus paskutinio Lietuvos ir Len-
kijos karaliaus brolio sūnus Juo zapas
Poniatovskis. Po penkerių metų jam žu-
vus, ši nuosavybė atiteko jo seseriai Te-
resei Tiškevičienei. De ja, nuolat gy-
vendama Paryžiuje ji ne galėjo dvaro
tinkamai prižiūrėti, tad 1834 m. par-
davė jį Polocko gubernijos dvarininkui
Jonui Bartkovskiui, ku ris, sėkmingai
prekiaudamas medie na, buvo gana dos-
nus ir įsteigė pra di nę mokyklą. (Joje
1864–1866 m. mo kė si Jonas Basanavi-
čius). Zyplių dvaras pergyveno ne vie-
ną šeimininką. Nuo 1855  m. jį valdė
J. Bartkovskio poduk ra Joana Wulfers

Kučinskienė, nuo 1888 m. – jos dukra
Liudvika Ostrovs kaja. Paskutiniu dva-
ro savininku 1891 m. tapo grafas Tomas
Potockis. Jis iš pagrindų pertvarkė pa-
status, iš plėtė parką, įkūrė oranžeriją,
fazanų voljerą, įrengė tvenkinius ir
fonta nus. Grafas dalyvavo ir lietuvių
kul tūriniame gyvenime – priklausė
„Ži bu rio” ir „Žagarės” draugijoms, iš-
 mo ko lietuviškai kalbėti. Jo dėka me ni-
ninko kelią pasirinko vienas žy miau sių
lietuvių skulptorių Vincas Gry bas, ku-
rio studijas Varšuvoje rėmė T. Potockio
giminės. 1912 m. grafui mirus, jo turtą
paveldėjo žmona, šeimininkavusi dva-
re dar keletą metų. Susikūrus Lietuvos
valstybei, dvaras buvo nacionalizuotas.
Tarpukaryje jame veikė iš Seinų atkelta
kunigų seminarija, vėliau – žemės ūkio
mo kykla, karo ir sovietinės okupacijos
metais – ligoninės. Jas iškėlus, dvare įsi-
kūrė Mašinų ir traktorių stotis, kolūkio
kontora bei apylinkės Tary ba. Kurį
laiką čia gyveno žmonės, tačiau jiems
išsikėlus architektūrinis ansamblis
ėmė labai sparčiai nyk ti. Mat iš nie-
kieno neprižiūrimo pastato buvo ar-
domi ir vogiami židiniai, parketas,
kokliai, langai, durys. Dva ro ansamb-
lis tapo vaiduokliu, kuria me naktimis
linksmindavosi girtų jau nuolių kom-
panijos. 

Neaišku, kas būtų iš jo likę, jei ne
1981 m. Lukšiuose pradėjęs dirbti Vidas
Cikana. Jis yra gimęs ir užau gęs Vil-
kaviškio rajone, Karklinių dvaro pa-
šonėje, tad jam nuo mažens buvo itin ar-
tima dvarų kultūra. Jis ir ėmėsi ini-
ciatyvos išsaugoti šį vertin gą Zyplių ar-
chitektūrinį paveldą. Pradžioje V. Ci-
kanos nurodymu prie centrinio įėjimo
buvo prikabintas užrašas: „Žmonės!
Nustokit griauti ir niokoti rūmus. Gėda
paminklo niokotojams!” Tačiau vien to

nepakako. Reikėjo didelių finansinių in-
vesticijų, kad apgriuvęs dvaras prisi-
keltų naujam gyvenimui. Jos atsirado
Lie tuvai įstojus į Europos Sąjungą ir
pra dėjus gauti struktūrinių fondų pa-
ramą. Tiesa, ji nebuvo lengvai da lijama
– reikėjo įrodinėti dvaro at statymo bū-
tinybę, daryti projektus, važinėti pas
valdžios vyrus į sostinę. Bet V. Cikana
nenuleido rankų. Kaip „XXI amžiuje”
rašė Romas Bacevi čius, Lukšių seniū-
nas 2012 m. rugsėjo 22 d. atidarant res-
tauruotą centrinių rūmų pastatą, kal-
bėjo: „Kultūra yra ne vien teatras ir pa-
rodos, mokėti alėją suformuoti, medį
pasodinti – taip pat kultūra”. Šiandien
jau yra restauruoti ir kiti ansamblio pa-
sta tai. Vienas iš jų – buvusios arklidės,
virtusios parodoms skirta erdve.

Jau prieš vykstant į Lukšius, ži no-
 jome, kad Zyplių dvare galėsime pa ma-
tyti ir čikagiečių – Magdalenos Stan-
kūnienės, Audriaus Plioplio bei Prano
Povilaičio atsiųstus eksponatus, todėl
pradžioje ir nutarėme juos apžiūrėti bei
daugiau sužinoti apie P. Povilaitį, kurio
būta itin dosnaus. Tai nebuvo sunku pa-
daryti, nes vie name iš dviejų jo daiktais
apstatytų kambarių buvo įrėminta me-
cenato biografija. Kaip pasirodė, jis
yra su valkietis, gimęs Sintautų vals-
čiaus Šunkarių kaime, karo pabaigoje
emigravęs į Vakarus, Vokietijoje pradė -
jęs studijuoti humanitarinius mokslus,
tačiau JAV pasirinkęs ekonomi ką ir ad-
ministravimą. Jam teko derinti darbą
stambioje plieno pramonės įmonėje su
veikla lietuviškuose ba ruo se. Ir tai
puikiai pavyko. Pranas pri klausė ne
vienai lietuviškai organiza cijai, ypač
aktyviai reiškėsi ateiti ninkų, ALT’o,
Kęstučio korporacijos, Pasaulio lietuvių
katalikų bendrijos, Tautos fondo gre-
tose, visada noriai aukojo Lietuvos

laisvinimo reika lams, rėmė bažnyčias,
ligonines. Tad nenuostabu, kad nutarė
baldais, in dais, paveikslais, knygomis,
namų apy vokos daiktais paremti atsi-
 ku rian tį Zyplių dvarą. O šis šiandien
gali pasigirti skaitlingomis ir erdvio mis
patalpomis. Vienose jų yra eks po nuoja-
mi archeologiniai radiniai, likę dvari-
ninkų daiktai, kitose – senovi nės lovos
su viršugalvyje iškabintais M.  Stan-
kūnienės tapytais paveikslais – įvai-
riaspalvių gėlių žiedais, taip pat tau-
todailininkų darbai – keramikos ir
stiklo dirbiniai, mezginiai, marginti
kiaušiniai, medžio drožiniai. Viena
salė yra skirta čikagiečio mediko bei
menininko Audriaus Plioplio paveiks-
lams, atsispindintiems jo neurolo gi-
 nius tyrinėjimus. Tie paveikslai – tai
„Photoshop” programa apdorotos nuo-
 traukos, kuriose užfiksuoti sme ge nų ne-
uronų brėžiniai, gauti darant elekt-
roencefalogramas. Trans for muo da mas
šias kreives į naujus vaizdus, A. Pliop-
lys jas paverčia įdomiais spalviniais bei
grafiniais vitražais. 

Visgi didžiausias dėmesys yra ski-
 riamas tradiciniam menui. Apie tai by-
loja buvusiose arklidėse įrengtos eks-
pozicijos. Jose galima išvysti Zyplių
dvare besidarbavusių meistrų darbus.
Mat kasmet čia vyksta tautodailininkų
sambūriai „Zyplių žiogai”, respubli-
kiniai puodžių ir kalvių plenerai. Tai-
gi, dvaras atlieka kultū ros centro funk-
cijas. Jame rengiamos ir katalikiškojo
jaunimo stovyklos, profesionaliosios
bei liaudiškos mu zi kos koncertai. Vien
per šią vasarą čia buvo parodyta Čes-
lovo Stonio kom pozicija „Amžinai am-
žinai neramus”, skirta poeto Pauliaus
Širvio at minimui, filmų festivalis „Si-
dabrinės gervės naktys”, nuskambėjo
Pažais lio muzikos festivalio aidai, ren-
ginys „Tarp knygos ir meno”, muzikos
festivalio „Beatričės vasara” baigia-
masis koncertas bei daugelis kitų. Jei
sa vo buvusias valdas šiandien vėl iš-
 vys tų grafas T. Potockis, jis turėtų lik-
ti patenkintas, nes į dvarą sugrįžo
meno ir išminties dvasia. Tai pavyko
padaryti vietinių gyventojų bei jų rė-
mėjų dėka, tvarkant, statant, graži-
nant, aukojant, negailint nei savo lai-
ko, nei materialinių išteklių. Prie tos
dvasios palaikymo prisidėjo ir Čikagoje
gyvenantys išeivijos mecenatai.

Danutė Petrauskaitė – profesorė,
Klaipėdos universiteto Menų fakulteto
Muzikologijos instituto direktorė, kn.
„Lietuvių muzikinė kultūra Jungti nėse
Amerikos Valstijose 1870–1990” autorė.

Pagrindinis Zyplių dvaro pastatas.

P. Povilaičio baldais apstatytas Zyplių dva-
ro kambarys. Atgimusio Zyplių dvaro fragmentas.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Išpuolis prieš lietuvius Šiaurės Airijoje 
Vilnius (LRT.lt) – Užsienio reika-

lų ministerija (URM), reaguodama į in-
formaciją apie Šiaurės Airijoje įvyk-
dytą išpuolį prieš lietuvius, ragina at-
sakingas Jungtinės Karalystės insti-
tucijas imtis visų būtinų priemonių,
kad neapykantos kitataučiams išpuo-
liai nebesikartotų. 

Tikimės, kad šis įvykis bus tinka-
mai ištirtas, o kaltieji nubausti. Su ga-
limomis neapykantos apraiškomis bū-
tina kovoti principingai, neleisti, kad
svetingumą ir toleranciją išstumtų kse-
nofobija, rašoma pranešime spaudai.

URM ir Lietuvos ambasada Jung-
tinėje Karalystėje operatyviai susi-
siekė su kompetentingomis Jungtinės
Karalystės įstaigomis ir renka infor-
maciją apie įvykį Šiaurės Airijoje.

URM vadovybė padažnėjusių iš-
puolių prieš Lietuvos piliečius klau-
simą pataruoju metu kelia pokalbiuo-
se su Jungtinės Karalystės pareigū-
nais. Užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius, liepos 18 dieną Briusely-
je susitikęs su JK užsienio reikalų
sekretoriumi Boris Johnson, atkreipė
dėmesį į padažnėjusius išpuolius.

Investuotojų smūgiai Lietuvai 
Vilnius („Draugo” info) – Alytuje

nebeliks daugiau kaip 20 metų čia vei-
kusios „Coca Colos” gamyklos. Be dar-
bo liks beveik 80 žmonių. Gamykla
savo veiklą nutrauks gruodį. 

Pranešta, kad gamyba perkeliama
į Lenkiją, nes esą Lietuvoje esanti
„Coca-Colos” gamykla nedirba visu

pajėgumu. 
Neseniai „Estrella Baltics” taip

pat pranešė, kad traškučių gamybą
perkelia į Lenkiją. Gamybą iš Lietuvos
į kitas šalis perkelia ir kitos įmonės, mo-
kėjusios didelius mokesčius į Lietuvos
biudžetą – tai „Suslavičius Felix”, DNB,
o dabar – „Coca-Cola” ir „Estrella”.

Vilnius (BNS) – Kariuomenė grą-
žina bendrovei „Nota Bene” įsigytas
lauko virtuvės atsargines dalis ir ag-
regatus ir reikalauja sugrąžinti lėšas.

Krašto apsaugos ministerija
(KAM) raštu kreipėsi į „Nota Bene” in-
formuodama, kad laiko negaliojančia
2014 metų spalio 1 dieną šalių sudary-
tą 1,622 mln. eurų vertės preliminariąją
sutartį dėl lauko virtuvių atsarginių
dalių ir agregatų įsigijimo.   

„Nota bene” buvo informuota, kad
negaliojančia turėtų būti laikoma ir mi-
nėtos sutarties pagrindu 2014 m. spalio
8 d. sudaryta pirkimo-pardavimo su-
tartis, kurios vertė apie 174 tūkst. eurų.

Ministerija paprašė bendrovės pa-
gal šią sutartį gautas prekes ne vėliau
kaip per 14 dienų pasiimti iš Lietuvos
kariuomenės sandėlių, o už šias prekes

sumokėtas lėšas ne vėliau kaip iki
rugsėjo 14 d. grąžinti į Lietuvos ka-
riuomenės sąskaitą.

Sprendimas, pasak pranešimo,
priimtas atsižvelgiant į Viešųjų pirki-
mų tarnybos (VPT) rugpjūčio 29-ąją at-
siųstą raštą, kuriame konstatuota, kad
su „Nota Bene” sudaryta prelimina-
rioji sutartis dėl lauko virtuvių at-
sarginių dalių ir agregatų įsigijimo yra
niekinė, nes prieštarauja imperaty-
vioms įstatymo normoms.

VPT  praėjusią savaitę paskelbė,
kad įvairius virtuvės įrankius iš ben-
drovės „Nota bene” kariuomenė pirko
aštuonis kartus brangiau, nei rinkoje.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė yra sa-
kiusi, kad atsakomybę dėl tokio pir-
kimo turi prisiimti krašto apsaugos
ministras Juozas Olekas.

Ekspertas: V. Putinas ruošiasi karui 
Washingtonas (LRT.lt) – Strate-

giškai svarbiose vietose aplink Mask-
vą statomos konstrukcijos kelia įtari-
mų dėl potencialiai radioaktyviai ko-
vai su Vakarais besiruošiančio Rusijos
prezidento Vladimiro Putino. 

Kalbama, kad jis nurodė tolimame
Uralo kalnų regione iškasti 1 036 kvad-
ratinių metrų ploto slėptuvę, iš kurios
jis galėtų prireikus koordinuoti konf-
liktą.

Palydoviniuose vaizduose užfik-
suoti nauji netoli Jamantau kalno
esantys centrai. Kalbama, kad Rusija
įnirtingai ėmėsi kurti galingiausią vi-
same pasaulyje branduolinį ginklą
siaubą keliančiu pavadinimu „Satan-
2”. Manoma, kad šis mirtį sėjantis
ginklas pajėgus sunaikinti dydžiu
Prancūzijai prilygstančias teritori-
jas. Taigi dabar ekspertai linkę teig-
ti, kad karas gali būti neišvengia-

mas.
Aukšto rango gynybos ekspertas iš

JAV veiklą vykdančio mokslinio cent-
ro Lexington Institute Loren Thomp-
son teigia, kad branduolinio karo tarp
Amerikos ir Rusijos galimybė ne tik
egzistuoja, bet ir galimai didėja.

„Vieta, kurioje egzistuoja di-
džiausia tikimybė ateities karinei
konfrontacijai prasidėti, – tai trys ma-
žos Baltijos valstybės: Estija, Latvija ir
Lietuva”, – teigė jis. 

Jau dabar Kremlius gali pasigirti
didžiausiu pasaulyje branduoliniu ar-
senalu, kurį sudaro apie 7300 kovinių
galvučių. Dalis šių itin pavojingų gink-
lų laikoma vos 80 kilometrų atstumu
nuo JAV priklausančios Aliaskos te-
ritorijos krantų.

Vakarų ir Rusijos santykiai pa-
staruoju metu itin prasti, ypač po Ru-
sijos įvykdyto Krymo užėmimo.

Kariuomenė grąžina „auksinius” šaukštus 

Vilnius (LRT.lt) – Rusija, prisi-
dengdama kova prieš terorizmą, įveda
apribojimus religinėms ir tautinėms
bendruomenėms. Prieš porą mėnesių
pasirodęs antiteroristinės veiklos įsta-
tymas joms draudžia viešai naudoti bet
kokią atributiką, raginti prie jų prisi-
jungti. Lietuvių bendruomenei Sibire
net uždrausta statyti paminklus trem-
tiniams. 

Į Sibirą ištremtų tautų bendruo-
menės baiminasi, kad vietos valdi-
ninkams Kremlius įdavė dar vieną
įrankį drausti įamžinti protėvių at-
minimą – gegužės mėnesį Vladimiras

Putinas išleido antiteroristinės veiklos
įstatymą, kuriuo apribojama ne tik
tautinių, bet ir nacionalinių religinių
bendruomenių veikla.

Valdininkams suskubus vykdyti
Maskvos nurodymus, lietuviai kol kas
laidoja planus toliau įamžinti tremtinių
atminimą ir baiminasi, kad naujasis
įstatymas leis persekioti bendruomenes.

Vadinamuoju Jarovos įstatymų
paketu taip pat atrišamos rankos sau-
gumo tarnyboms sekti visus mobilio-
jo ryšio telefonų ir interneto vartoto-
jus, už terorizmą bausti iki gyvos gal-
vos net ir paauglius.

Uždrausta statyti paminklus tremtiniams 

Roma (Vatikano radijas) – Popie-
žius Pranciškus Vatikane rugsėjo 4
dieną per kanonizacijos Mišias ofi-
cialiai paskelbė Motiną Teresę šven-
tąja. Iškilmes Šv. Petro aikštėje stebė-
jo dešimtys tūkstančių piligrimų. Dau-
gybė jų į Vatikaną atvyko dar prieš
aušrą, kad spėtų užsiimti patogias
vietas. 

Motinos Teresės kanonizavimo
Mišiose dalyvavo per šimtas dvide-
šimt tūkstančių žmonių, nesuskai-
čiuojami kiti galėjo žiūrėti jų trans-
liaciją į visą pasaulį. 

Skelbdamas Motiną Teresę šven-
tąja, Popiežius Pranciškus sakė: „De-
ramai apsvarstę ir dažnai malda krei-
pęsi dieviškosios pagalbos bei pasita-
rę su daugeliu mūsų brolių vyskupų,
pripažįstame ir skelbiame palaimin-
tąją Teresę iš Kalkutos šventąja ir
įtraukiame ją į šventųjų gretas, iš-
leisdami įsaką, kad ji visos Bažnyčios
turi būti garbinama kaip šventoji.”

Motinai Teresei priskiriami du
stebuklingi ligonių išgydymai. Įvairūs
su kanonizacija susiję renginiai Ro-
moje vyks visą savaitę.

Popiežius Motiną Teresę paskelbė šventąja

Hangzhou, Kinija (BNS) – Jung-
tinių Valstijų ir Rusijos diplomatijos
vadovams vėl nepavyko pasiekti susi-
tarimo dėl Sirijos, o JAV Valstybės
departamento aukšto rango pareigū-
nas nurodė, kad nuomonių skirtumai
tarp šalių išliko.

Pareigūnas sakė, kad naujas de-
rybų ratas tarp JAV valstybės sekre-
toriaus John Kerry ir Rusijos užsienio
reikalų ministro Sergejaus Lavrovo,
surengtas Didžiojo dvidešimtuko (G-20)
susitikimo Hangzhou mieste kulua-

ruose, baigėsi nepasiekus jokio susi-
tarimo.

Buvo tikėtasi, kad šalims pavyks
sudaryti susitarimą, galintį atverti
kelią teikti pagalbą kovų krečiamo
Alepo miesto civiliams gyventojams ir
apriboti Rusijos bei Sirijos režimo pa-
jėgų vykdomą bombardavimą, tačiau
derybos žlugo.

Amerikiečių pareigūnai kaltino
Rusiją, kad ji pakeitė poziciją jau anks-
čiau sutartais klausimais, o Washing-
tonas atsisakė juos peržiūrėti.

JAV ir Rusija nesutarė dėl Sirijos

Roma (BNS) – Ita-
lijos vidaus reikalų
ministras Angelino Al-
fano apkaltino pran-
cūzų satyrinį savait-
raštį „Charlie Hebdo”
dėl karikatūrų apie ne-
seniai Italijoje įvykusį
žemės drebėjimą.

Karikatūros, ku-
rių vienoje pavaiz-
duotos tarp lazanijos
sluoksnių kyšančios
žemės drebėjimo aukų
kojos, sukėlė pasipik-
tinimą Italijoje. Šioje
šalyje per rugpjūčio 24
dieną įvykusį žemės
drebėjimą žuvo beveik
300 žmonių.

Reaguodamas į tokias karikatūras
A. Alfano priminė, jog italai palaikė
„Charlie Hebdo” po to, kai praėjusių
metų sausį džihadistai Paryžiuje iš-
žudė jo darbuotojus. 

Ministras sakė: „Mes gedime žu-
vusiųjų, o jie iš mūsų šaiposi”.

„Charlie Hebdo” karikatūras pa-
smerkė ir labiausiai nuo žemės dre-

bėjimo nukentėjusio Amatrice mies-
telio meras bei Italijos teisingumo mi-
nistras Andrea Orlando.

Pasipiktinimo banga pasiekė tokį
lygį, kad Prancūzijos ambasada Ro-
moje buvo priversta išplatinti pareiš-
kimą, jog šalies vyriausybė nepritaria
savaitraščio pozicijai ir negali būti
už ją atsakinga.

Italus įskaudino „Charlie Hebdo” karikatūros

Lazanija, paruošta iš žemės drebėjimo aukų kūnų.
,,Facebook” nuotr.

Internete – patyčios iš „auksinių šakučių” skandalo krečiamos kariuomenės.
,,Facebook” nuotr.
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Rusijos turistų įsigytų kelionių į
užsienį pardavimai šią vasarą smuko
25–30 proc.

Situacija gali pagerėti rugsėjį bei
spalį, bet didelių pokyčių vargu ar
galima tikėtis.

Kai kurių bendrovių duomeni-
mis, šią vasarą kelionių į užsienį par-
davimai krito beveik 50 proc. 

Pirmieji sunkūs metai šioje rin-
koje buvo 2014-ieji, kai dėl smarkiai nu-
vertėjusio rublio, masinių kelionių
bendrovių bankrotų ir dėl sankcijų
pardavimai smuko 30 proc.  

Rusijos gyventojus gąsdina pra-
nešimai apie teroro išpuolius ir ka-
tastrofas užsienyje. Pardavimams at-
siliepė ir draudimas pardavinėti ke-
liones į Egiptą ir Turkiją. Apribojimai
Turkijos kryptimi buvo atšaukti šių
metų birželį, bet kelionių operatorėms
taip ir nepavyko susigrąžinti prarastus
keliautojų srautus.

Kelionių pardavimai pastebimai
auga tik vidaus kryptimis. Tačiau 2017

metais šis augimas gali sustoti dėl ke-
liamų kainų ir maksimalaus viešbučių
užimtumo populiariose poilsio vieto-
vėse.

Organizuotų turistinių kelionių iš
Rusijos į Turkiją skaičius šiais metais
sumažėjo 35 procentais.

ELTA

Rusų turistai keliauja mažiau

Daugėjo su užsieniu susijusių įmonių

Europos Komisija (EK) drauge su
20 Europos Sąjungos (ES) šalių prie-
žiūros institucijomis svarsto galimybę
priversti Vokietijos koncerną „Volks-
wagen” sumokėti kompensacijas au-
tomobilių savininkams dėl vadina-
mojo „dyzelinio skandalo”, bendra
kompensacijų suma gali siekti 40 mlrd.
JAV dolerių.

EK manymu, automobilių ga-
mintoja pažeidė vartotojų apsaugos
įstatymus 20-yje ES šalių. Tačiau Eu-
ropoje kompensacijų išieškojimo pro-
cesas bus sudėtingesnis nei Jungti-
nėse Valstijose, – čia koncernas jau su-
tiko sumokėti 14,7 mlrd. dolerių, kaip
to pareikalavo priežiūros instituci-
jos.

Tokioms priemonėms dar turi
pritarti visų 20 ES šalių reguliavimo
institucijos. Jeigu ES pavyks išrei-
kalauti kompensacijos iš automobilių
koncerno pagal tą pačią schemą, ko-
kia buvo taikyta JAV, bendra kom-
pensacijų suma gali siekti 40 mlrd. do-
lerių.

Balandžio pabaigoje Vokietijos au-
tomobilių koncernui „Volkswagen”
pavyko susitarti dėl visų JAV valdžios
ir automobilių savininkų pretenzijų,
susijusių su vadinamuoju „dyzeliniu
skandalu”, sureguliavimo. Jungtinėse
Valstijose prieš Vokietijos automobilių
gamintoją buvo pateikta apie 600 ieš-
kinių.

LRT.lt

„Volkswagen” gresia didžiulė bauda 

VERSLO N AUJIENOS

Darbuotojų kaita – natūrali kiekvie-
nos įmonės gyvavimo dalis. Tačiau kai
iš įmonės išeina darbuotojai, vadinami
komandos lyderiais, bendrovės veiklos
ritmas gali smarkokai sutrikti.

Lyderio išėjimas pirmiausia pa-
veikia likusius darbuotojus. Šio-
je situacijoje vadovui svarbu ne-

atitolti, o kalbėtis su komanda, paaiš-
kinti aplinkybes bei nubrėžti tolimes-
nes veiklos gaires.

Kai komandą palieka lyderis, o
su likusiais darbuotojais niekas ne-
pasikalba, netrunka pasklisti kalbos ir
situacijos interpretacijos. Juk natū-
ralu, kad žmonės nori žinoti, kodėl il-
gametis, puikiai vertinamas darbuo-
tojas paliko darbovietę. Įmonės vado-
vas nedelsdamas turi pasikalbėti su
darbuotojais, paaiškinti jų kolegos iš-

ėjimo priežastis, net jei jos ir nemalo-
nios. Taip pat vadovui derėtų iš karto
nupasakoti, kaip lyderio išėjimas pa-
veiks nusistovėjusią darbo tvarką, kas
perims lyderio atsakomybes ir pan.

Daugiausia dėmesio reikėtų skir-
ti tiems, kurie glaudžiausiai dirbo su
iš įmonės išėjusiu darbuotoju. Žmonės
nori žinoti, kaip pasikeis jų darbo po-
būdis, ar prisidės naujų atsakomybių,
ar bus priimtas naujas vadovas ir pan. 

Nors darbuotojas laisvas rinktis,
kur dirbti, tačiau netekus kompeten-
tingo specialisto vertėtų pagalvoti, ko-
dėl tai nutiko. Ar žmogus tiesiog išau-
go įmonę, galbūt jo einamos parei-
goms, turima kompetencija buvo per
didelė. O galgi vertėjo vertingam dar-
buotojui kilstelėti algą – tada proble-
mos nebūtų kilę. 

Milda Tarcijonaitė, „Verslo žinios”  

Pokyčiai komandoje: kai išeina lyderis

Daugeliui smulkių šei-
mos įmonių šiandien
vis dar vadovauja vers-

lą pradėjusi karta – tėvai, se-
neliai. Jų atžalos daugelyje
bendrovių arba iš viso nedir-
ba, arba užima ne pačias svar-
biausias pozicijas. Pamainos
galima ieškoti tarp šeimos
narių, giminaičių, draugų, ar
iš šalies. 

Sprendimo priėmimas
Sprendimas pasitraukti

nuo įmonės vairo daugeliui
šeimos verslų įkūrėjų būna
labai sunkus psichologiškai. Ilgai kas-
dien sprendus bendrovės klausimus
staiga perleisti šį darbą yra sunku.

Pasitraukimas nereiškia, kad va-
dovas būtinai turi išeiti į pensiją. Jis
gali prižiūrėti tam tikrą įmonės sritį,
konsultuoti naująjį vadovą, tapti val-
dybos pirmininku ir priimti tik stra-
teginius sprendimus ir pan. 

Prieš užleidžiant savo darbo vietą
naujam vadovui būtina ją tinkamai pa-
ruošti, sutvarkyti visus dokumentus,
parengti tam kolektyvą.

Sprendimas neturėtų būti sponta-
niškas, jį būtina gerai apgalvoti.

Pamainos ruošimas
Kai kurie įmonių vadovai pasi-

traukti ruošiasi ne vienus metus. Tai
itin pravartu daryti tokiu atveju, kai
norima, kad pareigas įmonėje perimtų
žmogus iš artimos aplinkos, – šeimos
narys arba įmonės darbuotojas.

Tokį žmogų derėtų iš anksto ruoš-
ti perimti įmonės vairą, palengva sun-
kinti užduotis, suteikti vis naujų pa-
reigų, didinti atsakomybės sritis, nuo-
lat supažindinti su svarbiausiais vers-
lo valdymo aspektais. Galiausiai, kai
vadovas nusprendžia pasitraukti, jo pa-
mainai pasirinktas asmuo jau būna vi-
siškai pasiruošęs valdyti įmonę.

Gerai, jei apie pamainos ruošimą
iš anksto žino ir darbuotojai, mat stai-
ga paskyrus naują vadovą gali atsirasti
tuo nepatenkintų, nemotyvuotų ir t. t.

Viskas kitaip, jei nusprendžiama
vadovo ieškoti ne įmonėje. Tokiu atveju
direktoriaus užsiauginti nepavyks, tad
būtina ieškoti žmogaus, kuris turi va-
dovavimo patirties, supranta, kaip
verslas veikia.

Perdėtas kišimasis
Nusprendus užleisti vadovo postą

naujam žmogui būtina suprasti, kad jis
neturėtų būti tik marionetė, kuriai
nuolat vadovausite ir nurodinėsite.
Žinoma, naujasis vadovas, priimda-
mas strateginius sprendimus, su jumis
konsultuosis, galės bet kada pasitei-
rauti nuomonės, tačiau turėsite juo pa-
sitikėti ir kasdienius klausimus palikti
spręsti pačiam.

Jei įmonės savininkas paskiria
vadovą, tačiau vis tiek pats nuolat jam
vadovauja, visi šie pokyčiai yra be-
prasmiai. Bet kurį naują vadovą toks
savininko elgesys labai greitai demo-
tyvuoja. Jei nuolat nurodinėjama sam-
domam specialistui, pareigų jis ilgai
neis arba iškels atsakomybės klausimą. 

Matas Miknevičius, „Verslo žinios”   

Kai keičiasi vadovas

2014 m. verslo globalizacijos mas-
tas šalyje didėjo: ekonominę veiklą
vykdė 3 800 užsienio valdomų įmonių,
t. y. 8 proc. daugiau nei 2013 m. 

3 727 užsienio valdomos įmonės
vykdė nefinansinę veiklą. Daugiausia
šių įmonių valdė Vokietijos ir Estijos,
Latvijos, Norvegijos ir Nyderlandų,
Švedijos ir Danijos investuotojai. 2014
m. daugiausia užsienio valdomų įmo-
nių užsiėmė prekyba, apdirbamąja ga-
myba, profesine, moksline ir technine,
nekilnojamojo turto bei transporto ir
saugojimo veikla. 

73 užsienio valdomos įmonės vyk-
dė finansinę ir draudimo veiklą. Fi-
nansų sektoriuje vyravo Švedijos, Es-
tijos, Latvijos, Didžiosios Britanijos,
Danijos ir Norvegijos investuotojai.

2014 m. užsienio valdomų nefi-
nansinių įmonių pajamos siekė 23,9
mlrd. EUR. Tai sudarė beveik trečdalį
visų šalies nefinansinių įmonių paja-
mų. Daugiausia pajamų uždirbo Len-
kijos, Vokietijos, Švedijos ir Rusijos bei
Suomijos investuotojų valdomos įmo-
nės. 

Lietuvos įmonės daugiausia in-
vestavo kaimyninėse šalyse: Latvijoje
(233 įmonės), Baltarusijoje (112), Rusi-
joje (99), Estijoje (95), Lenkijoje (65) ir
Ukrainoje (50).

Dauguma Lietuvos valdomų įmo-
nių užsienyje vykdė prekybos, nekil-
nojamojo turto operacijų ir apdirba-
mosios gamybos veiklą.

ELTA 

Euro ir kitų valiutų santykiai (2016 metų rugsėjo 7 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,89 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,68 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,69 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,19 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,66 €

Išėjus lyderiui, reikia su darbuotojais pakalbėti.   
Vbv.lt nuotr.

Rusų turistai mažiau keliauja po užsienį.
Photodom.com nuotr.

Jau ir ES galvoja pareikalauti VW kompensacijų.                                        Indepedent.ie nuotr.
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ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Šiemet JAV Valstybinių parkų tar   nyba
švenčia šimtmetį. Daugelis kitų pasau-
lio kraštų irgi turi valstybinius parkus.
Adrian Hawkins, Co lo rado State Uni-
versity profesorius, vienas iš knygos
„National  Parks Reyond the Nation”
(University of Oklahoma Press) redak-
torių išski ria dešimtį geriau sių.

Torres Del Paine Čilėje. Tai dra-
matiškas Patagonia kalnynas su ledy-
nais, laukinių lamų bandomis, mėly-
nais ežerais. Hawkins žodžiais, tai vie  -
nas vaizdingiausių gamtovaizdžių Pie-
tų Amerikoje. Šis parkas į pietinį šalies
regioną pritraukia daug turis tų.
www.torresdelpaiane.com.

Kruger National Park Pietų
Af rikoje. Tai pirmasis valstybinis par-
 kas Pietų Afrikoje, kuris lankytojams
suteikia progos pamatyti penkis me-
 džiojamus žvėris: liūtą, leopardą, ra ga  -
nosį, dramblį ir bizoną. Parkas api ma
5 milijonų akrų plotą. www.san-
parks.org /parks/ kruger/. 

Dartmoor National Park Di-
 džio joje Britanijoje. Parkas yra šalies
pietvakariniame kampe ir žymus de-
 šimčia granito iškyšulių. Parko teri-
torijoje yra ūkių, kaimų ir senovės pa-
 statų griuvėsių. www.dartmoor.gov.uk.

Tatra National Parks Slovaki-
jo je ir Lenkijoje. Tas parkas primena
JAV „Rocky Mountain National Park”,
esantį Colorado valstijoje. Tai vienas iš
nedaugelio Europoje liku sių laukinių
parkų. Jame tebegyvena rudosios meš-
kos ir pilki vilkai. Anot minėto profe-
soriaus, tai žingsnis į pra eitį. www.ta-
nap.org.

Komodo National Park Indone -
zijoje. Parkas įsteigtas 1980 m., kad nuo
pražūties apsaugotų „komodo dra ko-
ną”. Gyvūnas laikomas di  džiau  siu pa-
saulyje driežu, užaugančiu iki 150 sva-
rų. Parkas yra atokioje vie toje, tropi-
nėje saloje, bet mėgstamas nardytojų ir
turistinių laivų. www.komadonadt-
gionalpark.org. 

Iguacu/Iguazu National Park
Brazilijoje ir Argentinoje. Parkas iš si-
driekęs per dvi valstybes ir garsėja savo
aukštais kriokliais. Abi šalys sten-
 giasi privilioti turistus. Parkas lan-
kytojams patrauklus ne tik dėl savo
krioklių, bet ir dėl žvėrių, įskaitant ja-
gua rus. www.brazil.org.za/iguazu-
falls.html ir www.iguazuargentina.
com. 

10 geriausių valstybinių parkų už JAV ribų

Kruger National Park Pietų Af rikoje.

Waterton Lakes National Park
Kanadoje. Šis parkas ribojasi su di des-
niu „Glacier National Park”, esan čiu
Montana valstijoje. Tai garsūs tarp tau-
tiniai Taikos parkai. Kanados parkas
pasižymi gamtos grožiu ir tu ri giliau-
sią ežerą Kanados Rockies kal nyne. Šio
parko kalnus esu matęs lankydamas
Glacier parką, pagarsė ju sį ir man at-
mintiną savo 30 mylių ilgio Keliu į sau-
lę. Brrr… www.pc.gc.ca/eng/pn-
np/ab/waterton/index.aspx. 

Uluru-Kata Tjuta National
Park Australijoje. Parke stūkso mil ži-
 niška uola, pavadinta „Ayres Rock”.
Žmonės važiuoja šimtus my lių per dy-
kumą, kad pamatytų tą rau doną uolą.
Neseniai „Ayres” pava di ni mas buvo
pakeistas į čiabuvių gy ventojų, čia gy-
venančių jau 30 000 me tų, kalbą. Seniau
turistai mėgdavo į tą uolą lipti, bet da-
bar taip nebėra, nes uola vietiniams
čiabuviams yra dvasinė vertybė.
www.parksaustralia.gov.au/uluru/. 

Serengeti Tanzanijoje. Šis par kas
pagarsėjęs zebrų ir kitų žvėrių mig ra-
cija. Kasmet  šimtai tūkstančių žvėrių
pereina didžiulę lygumą. Šis draustinis
buvo įsteigtas britų valdymo laikais.
Tai pareikalavo ten gyvenančiųjų maa-
sai žmonių iškėlimo į kitus regionus.
Po nepriklausomybės paskelbimo šis
parkas tapo viena pag rindinių šalies tu-
ristinių įdomybių. www.tanzania-
parks.com/serengeti.html. 

Antarctic Peninsula. Iš tikro
čia nėra oficialaus parko, bet pagal
tarptautinį gamtos mylėtojų susitari-
mą jis egzistuoja. Tai turbūt gryniau-
sias ir „laukiniškiausias” par kas pa-

Torres Del Paine Čilėje. 

Komodo National Park Indone zijoje. 

saulyje. Įvairios mokslininkų ekspedicijos ir tu-
ristiniai laivai iš Pie tų Amerikos čia lankosi
nuolat. Juos ypač traukia proga pamatyti ping vi-
nų kolonijas, ruonius, bangi nius ir mažesnius su-
tvėrimus. www.iaato.org/home. 

Į išvardintą dešimtuką nepateko nė vienas Pa-
baltijo šalių valstybinis parkas. Lietuvoje ir Es-
tijoje jų yra po penkis, o Latvijoje – 4.  Noriu pa-
minė ti Lietuvos valstybinius (Lietuvoje jie vadi-
nami nacionaliniais) parkus. Pra  dėsiu nuo se-
niausio, įkurto 1974 m. Tai Aukštaitijos valsty-
binis par kas. Kiti trys įsteigti 1991 m.: Že mai tijos,
Dzūkijos ir Kuršių nerijos. Jau niausias yra Tra-
kų istorinis naciona li nis parkas. Mano nustebi-
mui visuo se, išskyrus Žemaitijos, esu pabuvojęs.
Kitų minėtų geriausių parkų ne su matęs, todėl ne-
galiu teigti, kad Lie  tuvos valstybiniai parkai yra
gra žiausi, bet vis tiek galiu sakyti, kad jie yra ar-
čiausiai mano širdies.Kruger National Park Pietų Af rikoje.                                                                                                             Internetinių  šaltinių  nuotraukos
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PO DIEVO SPARNU

Rugsėjo 4 d., sekmadienį, Vatikane buvo ka-
nonizuota Motina Teresė iš Kalkutos. Litur-
ginė šventė vyko  rugsėjo 5-ąją, jos gimimo

Dangui dieną.  Tai nuostabus Dievo Gailestingumo
metų ženklas, kai žmonės, žvelgdami į besišypsan-
čios Motinos Teresės veidą, spindintį ant šventojo
Petro bazilikos kupolo, vėl galėjo įsiklausyti  į savo
sąžinę. Kiek vienam šis veidas nešė žinią: kur yra
mūsų gyvenimo Kalkuta, kur gyvena tie vargšai ne-
toli mūsų, kuriuos kartais taip sunku pastebėti...  Ši
nuos tabi mažytė moteris, anksti atsiliepusi į  išgirstą
Jėzaus troškimą eiti pas pačius vargingiausius,
juose atrasdavo kenčiančio Išganytojo žaizdas. Kaip
pati prisipažino per vieną interviu, ji niekada ne-
galėtų liestis prie pūvančių vargšų kūnų net už mi-
lijonus dolerių, ji tai darė tik dėl Jėzaus ir iš meilės
jam. Jos meilės jėga plaukė iš nuolatinės maldos ir
eucharistijos. Kaip ji pati sakė: Jei regiu Jėzų, pri-
sidengusį duonos pavidalu, tai sugebėsiu jį išvysti ir
kenčiančių žmonių kūnuose. Ši mažytė šventoji buvo
Dievo pašaukta didžiulei misijai: kurti namus mirš-
tantiems, slaugos ligonines sergantiems raupsais, tu-
berkulioze, našlaičių namus, mokyklas. Ji tiesė til-
tus tarp vargšų ir turtuolių, su ja susitikdavo pa-
saulio galingieji. Motina Teresė troško savo gyve-
nimu paliudyti taiką. Atsiimdama Nobelio taikos pre-
miją 1979 m. ji kalbėjo: Galima drąsiai teigti, kad
skaudžiausias dalykas, kuris griauna šiandien tai-
ką – tai abortas. Tai yra ne kas kita, kaip tiesioginis
karo paskelbimas visai žmonijai. Tai žmogžudystė,
ir kraupiausia, kad žudo pati motina, nors pasauly-
je nieko nėra tvirtesnio ir nuostabesnio nei motinos
meilė savo vaikui. Jei motina gali nužudyti savo vai-
ką, tai nebėra jokių saugiklių, kodėl bet kuris žmogus
gali nužudyti kitą. 

Šventės metu buvo įneštos Motinos Teresės re-
likvijos. Saulės apšviestoje Vatikano aikštėje be
tūkstančių piligrimų iš viso pasaulio, dalyvavo gru-
pelė Motinos Teresės įkurtos Meilės misionierių
kongregacijos seserų, vyriausybių vadovai iš Alba-
nijos, Indijos, Ispanijos ir kitų kraštų. Į šventę buvo
pakviesta ir apie 1 500  be pastovios pastogės Romoje
ir kituose Italijos miestuose gyvenančių nepasitu-
rinčių asmenų, kuriems nakvynę, maistą ir kitus bū-
tinus dalykus paprastai suteikia šv. Motinos Teresės
seserys. Po kanonizacijos iškilmių visi jie buvo pa-
kviesti į šventiškus pietus. 

Kanonizacijos šventėje taip pat dalyvavo brazi-
las Marcilio Haddad Andrino, kuris 2008 metais Mo-
tinos Teresės užtarimu buvo išgydytas nuo smege-
nų auglio.

Popiežius Pranciškus džiaugdamasis Gailes-
tingumo metų dovana – Motinos Teresės kanoniza-
cija, kalbėjo Mišių homilijoje: Motina Teresė per visą
savo gyvenimą dosniai dalijo Dievo gailestingumą, vi-
siems tarnavo, visus priėmė, gynė žmogaus gyvybę –
negimusią, apleistą, atmestą. Gynė gyvybę be palio-
vos skelbdama, kad „negimusysis yra pats silpniau-
sias, mažiausias tarp mažutėlių, vargingiausias”. Ji
pasilenkdavo prie mirštančių žmonių, paliktų gatvių
pakraščiuose, juose atpažindavo Dievo jiems suteik-
tą orumą; kėlė balsą pasaulio didžiūnų akivaizdoje,
kad jie pripažintų savo kaltes ir matytų jų sukurtą nu-
sikals tamą skurdą. Gailestingumas buvo „druska”,
suteikianti skonį kiekvienam jos darbui, ir buvo
„šviesa”, pra skaidrinanti sutemas tiems, kurie netu-
rėjo net ašarų, kad verktų dėl savo skurdo ir kančios.

Motinos Teresės gyvenimas yra pilnas nepa-
aiškinamų netikėtumų ir Dievo stebuklų. Mus ste-
bina begalinis Motinos tikėjimas ir pasitikėjimas
Dievu ir būtent dėl to Dievas galėjo daryti per ją di-
džiulius darbus. Ji galėjo per dieną suorganizuoti ne-
mokamus pietus šešiems tūkstančiams alkstančių
žmonių. Nemiegoti kelias paras, o kartais, atrodytų,
ir kelias savaites iš eilės.  Galėjo stebuklingais bū-
dais gauti lėšų prieglaudoms, globos bei slaugos na-
mams ir įkurti bet kurioje pasaulio šalyje. Be baimės
ar pasišlykštėjimo žvelgti į sunkiai sergančius, daž-
nai netgi gyvus pūvančius žmones ir siekti, kad šie
bent paskutinėmis gyvenimo akimirkomis pajustų
atjautą, meilę, laimę.

Prieš mažą smulkią vienuolę baltu abitu su mė-
lynomis juostelėmis atsidarydavo pasaulio galingųjų
durys, jai lenkėsi didžiausi politikai. Šie susitikimai

jai buvo reikalingi savo veiklai plėsti. Save ji laikė
,,Dievo pieštuku – mažučiu pieštuku, su kuriuo Jis
rašo, kaip nori”. Vieni ją vadindavo mirštančiųjų an-
gelu, kiti – padugnių šventąja.

Vargšai, raupsuotieji, benamiai, sergantieji
AIDS, buvę kaliniai, buvusios prostitutės, beglobiai
vaikai, šeimų pamesti naujagimiai – sunku išvardyti
visas, pagalbos ir meilės ištroškusių žmonių grupes,
kurioms Motina Teresė ir jos talkininkės stengėsi pa-
dėti. Nuo 1965 metų Meilės misionierių veikla išpli-
to už Indijos ribų. Jau prieš pat mirtį, 1997 metais,
duodama paskutinį interviu, Motina Teresė prane-
šė, kad yra 3 604 seserys, kurios gyvena 560 namų 119-
oje pasaulio valstybių. 

* * *

Motina Teresė – Agnes Gonxha Bojaxhiu gimė
1910 metais Skopjė, dabartinėje Makedonijoje, ir
augo religingoje katalikų šeimoje. Būdama paauglė
išvyko į Airiją, Dubline įstojo į Loreto seserų kong-
regaciją, kuri užsiėmė mergaičių auklėjimu, ir pa-
sivadino seserimi Marija Terese, pagal šv. Teresę iš
Lisieux, XIX amžiaus prancūzų karmelitę. Sulaukusi
19 metų ji iškeliavo į Indiją, ten davė pirmuosius vie-
nuolės įžadus ir paskyrė savo gyvenimą vargšams.
Gavusi leidimą gyventi nepriklausomai, ne Loreto
seserų vienuolynuose, ji įsikūrė Kalkutos lūšnynuose
ir pradėjo mokyti rašto po atviru dangumi bei rū-
pintis neturtėliais. Vėliau jos darbas pritraukė sa-
vanorių bei aukotojų ir ji galėjo labai išplėsti lab-
daringą veiklą, steigdama prieglaudas ir našlaičių na-
mus.

Mirė 1997 metais, sulaukusi 87-erių. 1950 metais
ji įsteigė Dievo Meilės misionierių seserų kongre-
gaciją, kuri dabar turi daugiau kaip 4 tūkst. vienuolių
visame pasaulyje.

Motina Teresė kelis kartus pakartojo, kad varg-
šai yra nuostabūs, ir iš jų ji gauna kur kas daugiau
nei jiems duoda. Daugelis mano, jog pinigai gali at-
nešti laimę. Pasak Motinos Teresės, ji ne kartą įsi-
tikino, kad turtingajam sunkiau tapti laimingam, nes
tuomet sunku pamatyti Dievą, reikia rūpintis dau-
geliu kitų dalykų. O jeigu Dievas kam nors davė tur-
to dovaną, ji turi būti naudojama Viešpaties tikslams:
padedant kitiems, vargstantiems, kuriant darbo
vietas. Nevalia būti švaistūnais: turėti maisto, namus,
orią gyvenimo aplinką, sveikatą, išsilavinimą – visa
tai Dievo dovanos, kuriomis privalome dalintis su
tais, kurie jų turi mažiau.

Motina Teresė yra įsteigusi įvairias savo kong-

regacijos šakas: Seseris Meilės misionieres, Brolius
Meilės misionierius, tarptautinę asociaciją ,,Motinos
Teresės bendradarbiai”, kontempliatyviųjų Meilės
misionierių šaką, Žodžio brolius-vyrų, kunigų šaką.
Motinos Teresės seserų ir jos bendradarbių yra vi-
suose pasaulio žemynuose, net ir praėjus beveik 20
metų nuo jos mirties, jos pasėta sėkla duoda gausių
vaisių. 

Užbaigdamas savo homiliją kanonizacijos šv. Mi-
šiose popiežius Pran ciškus kalbėjo:

Gailestingumo darbininkė tepa de da mums geriau
suprasti, kad vienintelis mūsų veikimo kriterijus
turi būti neatlyginama meilė, laisva nuo bet kokios
ideologijos ir visų suvar žymų, dovanojama visiems,
nepriklau somai nuo kalbos, kultūros, rasės ar religijos.
Motina Teresė mėgdavo sakyti: „Aš nors ir nekalbu jų
kalba, tačiau galiu jiems nusišypsoti”. Nešiokimės šir-
dyje jos šypseną ir dovanokime ją visiems ką sutinkame
savo kelyje, ypač kenčiantiesiems. Šitaip atversime
džiaugsmo ir vilties akiračius pasitikėjimą praradu-
siai, supratimo ir gerumo trokštančiai žmonijai.

Parengė Renata Žiūkaitė

Kanonizuota Motina Teresė iš Kalkutos

Motina Teresė didi kenčiančiųjų slaugytoja, gydanti ne tik jų kūnus, bet ir sielas.                              EPA-ELTA nuotraukos
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MANO  VIRTUVĖ

Kol dienos dar karštos
,,Neseniai gavau dovanų elektrinį trintuvą (nutrition extractor
blender) ir negaliu juo atsidžiaugti. Jis puikus ne tik žaliems kok-
teiliams plakti, bet ir sriuboms gaminti. Pridėtoje receptų kny-
gutėje yra dviejų šaltų sriubų receptai, kuriuos išbandžiau ir ga-
minu pakaitom kas savaitę – taip paprasta ir skanu. Noriu pasi-
dalinti šiais savo atradimais”, – rašo Virginija B. iš Palos Park, IL.

Šalta agurkų ir avokado
sriuba

(2 žmonėms) 

Reikės: 
3/4 puodelio vandens
1 puodelio šviežių agurkų (nu-
luptų, be sėklų, supjaustytų ga-
baliukais)
1 avokado (nulupto ir supjaus-
tyto gabaliukais)
1 saujos gražgarstės lapų (aru-
gula)
1 saujos kalendros lapų (co-
riander)
1 1/2 valg. šaukšto žalios citri-
nos sulčių
1 valg. šaukšto šalto spaudimo
alyvuogių aliejaus
1 1/2 šaukštelio svogūnų laiškų
(susmulkintų)
1 skiltelės česnako
1/4 šaukštelio čili miltelių 
1/2 šaukštelio druskos

Išvardinta tvarka viską sudė-
ti į trintuvo indą ir išplakti – gau-
sis sodrios žalios spalvos tirštoka
sriuba. 2 valandas vėsinti šaldy-
tuve ir patiekti. Galima papuošti
avokado ir  agurko gabaliukais,
pabarstyti smul kinta kalendra.

Pastaba: puikus būdas pa-
naudoti šiemet taip gerai užderė-
jusius agur kus.

Gazpacho
(1 žmogui)

Reikės: 
2 vidutinių pomidorų (perpjautų
pusiau)
1/4 raudonosios paprikos (be sėklų,
susmulkintos)
1/2 nedidelio agurko (nulupto ir
susmulkinto)
1/4 avokado (nulupto ir susmul-
kinto)
1/2 valg. šaukšto raudonojo svogū-
no (susmulkinto)
1 valg. šaukšto kalendros lapelių (su-
smulkintų)
1 valg. šaukšto žaliosios citrinos
sulčių
žiupsnelio druskos, juodųjų ir čili pi-
pirų
1/2 puodelio smulkinto ledo gaba-
liukų

Viską eilės tvarka sudėti į indą ir
suplakti elektriniu trintuvu. Ne per-
plakti – tegu lieka labai smul kūs dar-
žovių gabaliukai. Galima papuoš ti
smulkintu avokadu, paprika ar agur-
kais, pabarstyti kalendra, tiks ir skru-
dintos duonos kubeliai. 

Pastaba: tai nebus tradicinė gaz-
pacho sriuba, kokios galite tikėtis is pa-
nų restorane, bet jos gamyba to kia pa-
prasta ir greita, kad verta paban dyti. O
skonis tikrai nenuvils. 

2016 m. spalio 9 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Lemonte,
Pasaulio lietuvių centre esančiame Lietuvių dailės muzie-
juje Lietuvos kariuomenės vadas, generolas majoras
Jonas Kronkaitis skaitys paskaitą ,,Lietuvos apsaugos per-
spektyva grėsmingame pasaulyje”. Rengia Lituanistikos
tyrimo ir studijų centas. 

Š.m. spalio 9 d. vykime kar tu į Šiluvos Mergelės Marijos
kop lyčios pašventinimo auksinį jubilie jų.  Spalio 9 d.,
sekmadienį, 2 val. p. p. Washington, DC, Švč. Mergelės

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo na cionalinėje šventovėje bazi-
likoje  bus aukojamos iškilmingos padėkos šv. Mišios. Po šv. Mi-
šių salėje vyks pri ėmimas. Taip pat galėsite aplan kyti parodą,
skirtą Šiluvos Mergelės Ma rijos kopl yčios 50-ties metų sukak-
ties pami nė jimui.

Autobusas išvyksta spalio 9 d., sekmadienį, 8 val. r.  nuo Ap-
reiškimo parapijos, 65–67 Havemeyer St, Brooklyn, NY 11211
(N5th ir Ha ve meyer gatvių kampas Williams burg).  Iš Washin-
gtono iš vykstame 6 val. vakaro.

Norintys keliauti į Šiluvos Mer gelės Marijos koplyčios ju-
biliejų pra šomi skubiai registruotis skambinant į LKR Šalpos
raštinę  tel. 1-718-326-5202 (darbo dienomis) arba va ka rais ir sa-
vaitgaliais tel. 1-718-849-2260 (Vida Jankauskienė). Vietą autobuse
galite  užsisa kyti  iš anksto el. paštu: ninajankauskas@yahoo. -
 com. Pili gri  minės kelionės kaina asmeniui  – 50 dol., vaikams
iki 16 m. – 25 dol. Čekį už kelionę ra šykite: Lithuanian Catho-
lic Religious Aid vardu ir siųskite adresu: 64–25 Perry Ave., Mas-
peth, NY 11378-2441. Vietas už sisakyti iki rugsėjo 20 d. Vietų skai-
 čius autobuse ribotas. Dau giau informacijos: info@lkrsalpa.org
arba  www. LKRSalpa.org

Salvijus Kungys
LKR Šalpos reikalų vedėjas

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa
kviečia į piligriminę kelio nę!
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http://draugokalendorius.org

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, ka-
talikišką „Draugo” laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testa-
mente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio gyvavimą
daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

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

,,Draugo” knygynėlyje rasite tai, ko jums reikia 
Siūlome atvykti į ,,Draugą” ir įsitikinti, kad čia jūs įsigysite knygas, 

kurių ilgai ieškojote. Prižadame – knygų įvai rovė jus nustebins.

Šįkart supažindiname jus su  publicisto
An   tano Ragausko knyga ,,Ginčai dėl sko-
nio”. Šioje knygoje surinkti jo straipsniai, iš -
spausdin ti išeivijos spaudoje 1950–19 68
m. Auto rius daug dėmesio skiria Amerikos
ir pasaulio politiniams  įvykiams, iš eivijos
kul  tūriniam gy venimui Čika goje. Joje rasite
Antrojo pasau li nio karo tremtinio, emi-
gran   to, naujakurio bei jo likimo brolių  išei -
vijoje gyvenimo vaizdus ir turė site  progos
kartu su autoriumi iš gyventi istorija tapu-
sius įvykius, skir tingas žmonių pa žiūras, ku -
rias autorius įvardija nerinkdamas  žodžių
bei  viską atskleisdamas tikraisiais vardais.  

Knyga veikia užburiančiai, ją įdomu
skai tyti, nes straipsniai suskirstyti pagal te -
ma  tiką, o skyrių pavadinimuose atsispindi
au to riaus polinkis ironizuoti. Dėmesį pri -
kaus  to kultū ri nių straipsnių gausa, ku riuose pasireiškia senosios (,,gryno rių) ir
naujosios  (,,dy pukų”)   lietuvių  išeivijos kartų  bendravimas, jų siekiai  surasti
bendrą kalbą tarpusavyje ir t. t. Ne nusteb ki te pastebėję skirtingas pavardes, nes
knygos autorius labai mėgo straips nius pa sirašyti įvairiais slapyvardžiais, bet po
straipsnių, kuriose gvildeno rimtas te mas, pui kuojasi jo tikroji pa vardė. Šių straip-
s nių rinkinių temos aktualios ir šiandien, tad užsukite į ,,Draugo” knygynėlį ir įsi-
gykite šią knygą.

Knygos  ,,Ginčai dėl skonio” kaina – 15 dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės 
mokestis – 9.25 proc., persiuntimas  paštu – 5 dol.). 
Daugiau informacijos tel. 773-585-9500

„Draugo” knygynėlis dirba nuo 8:30 val. r. iki 4:30 val. p. p.
Adresas: 4545 W. 63rd. Street, Chicago IL, 60629

www.facebook.com/draugo laikrastis

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti apie 
tai administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

www.draugofondas.org

A † A
VYTUI JURJONUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą tėvams IRENAI ir
STASIUI, sesei BIRUTEI, visiems giminėms ir
artimie siems.

Zita Baltramonas
Petras Mikalajūnas

Toscana, Italian, American Restaurant in
Arlington Heights, IL 60016 is hiring full
or part time servers, hostess or bussers.
Short hours, good money.

Experience require, but not nessese-
ry. We are wiling to train the right person.
For contact Tedy or Murat at 847-222-1989

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
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI
HELP{ WAnTED

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
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� Rugsėjo 11 dieną, sekmadienį, visi kvie-
čiami į Susitikimo pikniką Tėviškės parapi-
joje, 5129 Wolf Rd., Western Springs, IL.
Šventė prasidės 11:30 val. ryto pamaldomis
ir sekmadienine mokyklėle. Piknike gros ir
dainuos Bronius Mūras, bus vaišės, žaidimai
vaikams.  

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi-
dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL) rugsėjo 11 d. 10 val. r. švęsime 24-
tąjį eilinį metų sekmadienį ir paminėsime Ši-
luvos Mergelės Marijos šventę. Šv. Mišias at-
našaus kun. Gediminas Keršys. Šv. Mišių gies-
mės bus skirtos Šiluvos Mergelės Marijos gar-
bei. Kviečiame visus dalyvauti.

� Kviečiami dalyvauti baigiamuosiuose
Šiluvos atlaidų renginiuose Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke.
Rugsėjo 11-ąją, sekmadienį, 11 val. r. iš-
kilminga procesija iš klebonijos kiemo eis į
bažnyčią, kur bus aukojamos šv. Mišios. Kvie-
čiame šaulius, skautus ir kitų organizacijų at-
stovus dalyvauti eisenoje su savo vėliavomis.
Po Mišių, 1 val. p. p., parapijos salėje vyks
metinis pokylis. Muzikinę programą atliks
viešnios iš Lietuvos – operos solistė Giedrė
Kelpšaitė ir pianistė Daiva Šumskienė. Dau-
giau informacijos ir bilietai į pokylį tel.
773-776-4600. 

� Rugsėjo 11 d., sekmadienį, nuo 1 val.
p. p. iki 3 val. p. p. Ateitininkų namuose
(1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439)
rengiamas seminaras „Emocinis gerbūvis
mūsų gyvenime”. Pranešimus skaitys psi-
chologės: Aušra Tauginaitė („Depresija ir ne-
rimas”), Saulena Antanavičienė („Tarpusavio
santykiai: problemos ir galimi sprendimai”)
ir Inga Wilke („Streso valdymo bei mažini-
mo būdai”) Seminarą organizuoja Lietuvos
universitetų moterų asociacija (LUMA) bei
Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugi-
ja (PDPD). Renginį ves LUMA Vidurio Ame-
rikos skyriaus pirmininkė dr. Rima Kašubaitė-
Binder ir PDPD narė dr. Pranutė Domans-
kienė. Seminaras nemokamas.

� Sietuvos draugovės sueiga vyks rugsėjo 15
d., ketvirtadienį, 1 val. p. p. Pasaulio lietuvių
centre, konferencijų kambaryje. Narės kvie-
čiamos gausiai dalyvauti. 

� Rugsėjo 16 d., penktadienį, SLA 307 ga-
lerijoje, 307 West 30 Street, New York, NY,
6:30 val. v. vyks susitikimas su aktoriais, re-
žisieriais Gediminu ir Ainiu Storpirščiais. Tė-
vas ir sūnus atliks autorines dainas, skaitys
eiles, monologus iš spektaklių.

� JAV LB Lemonto apylinkės valdyba kvie-
čia į naujo veiklos sezono atidarymą. Rugsė-
jo 18 dieną, po 11 val. r. šv. Mišių, vyks ap-
valaus stalo diskusija tema ,,Neatskleista Lie-

tuvos istorija: karalystė ar kunigaikštystė?” Gera
proga pasiklausyti įdomios diskusijos, pa-
bendrauti, pasivaišinti. Lauksime visų!

� Rugsėjo 23 d., penktadienį, ir rugsėjo 24
d., šeštadienį, 8 val. v. The Kitchen teatre,
512 West 19th Street, New York, NY, vyks
Ievos Misevičiūtės monospektaklis ,,Tongue
PhD”. Bilietus galima įsigyti The Kitchen te-
atro kasoje tel. 212-255-5793, ext. 11.

� Rugsėjo 24 d., šeštadienį, 1 val p. p. ir
rugsėjo 25 d., sekmadienį, 11 val. r. New
Yorko Lietuvių atletų klubas ir Apreiškimo pa-
rapija ruošia tradicinį metinį pikniką. Švč.
Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčios ad-
resas: 259 N 5th Street  Brooklyn, NY
11211. Apreiškimo parapijos salės adresas:
70 Havemeyer Street  Brooklyn, NY 11211.
Bus skanaus maisto, loterija, skambės dai-
nos, šokiai. Dalyvaus DJ Rimantas Samis,
New Yorko šokių grupės ,,Tryptinio” ir New
Yorko Maironio mokyklos šokėjai.  Šeštadienio
pikniką ruošia NY Atletų klubas, o sekma-
dienio – Apreiškimo parapija.

� Rugsėjo 24–25 d. Neringos stovykloje
(147 Neringa Road, Brattleboro, VT 05301)
vyks grybų ir gamtos savaitgalis suaugusiems
(18+). Registruotis iki rugsėjo 18 d. Anke-
tas siųsti Reginai: regina@neringa.org, tel.
978-582-5592) arba Danai: dana@nerin-
ga.org. Daugiau informacijos ir registracijos
anketą rasite: www.neringa.org

� Rugsėjo 25 d., sekmadienį, Lietuvos Duk-
terų draugijos (LDD) valdyba pristatys filmą
apie LDD veiklą nuo pat Draugijos įsikūrimo
pradžios. Filmo ištrauka bus rodoma Pasaulio
lietuvių centro salėje Lemonte po 11 val. r.
šv. Mišių. Įėjimas – auka. Bus galima įsigy-
ti filmo DVD. Po 9 val. r. šv. Mišių visi kvie-
čiami kavutei ir vaišėms. 

� Nuo penktadienio, spalio 7 d.,  iki sek-
madienio, spalio 9 d., Neringos stovykla (147
Neringa Road, Brattleboro, VT 05301) ruo-
šia rudens iškylą. Kviečiame atvykti į nuo-
stabią rudeninę Neringą, susitikti su senais
ir naujais draugais, dalyvauti rudeninėje prog-
ramoje ir paremti Neringos stovyklą. Plačiau
apie iškylos renginius bus pranešta vėliau
(klausimai – el. paštu: regina@neringa.org.) 

� Iškilmingi Lietuvos Dukterų draugijos
(LDD) ,,Rudens pietūs’’ vyks spalio 16 d.,
sekmadienį, 12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių
centro didžiojoje salėje. Gausioje loterijoje ga-
lėsite laimėti vertingų laimikių. Pasigėrėsi-
me puikia menine programa ir pasivaišinsi-
me gardžiais Vandos Morkūnienės paruoš-
tais pietumis. Visos LDD narės, jų draugai,
pažįstami bei visi, norintys paremti LDD veik-
lą, kviečiami dalyvauti.

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Metiniai ,,Draugo” pietūs rengiami spalio 30 dieną, sekmadienį, 
Willowbrook pokylių salėje Willow Springs priemiestyje.

,,Draugo” skaitytojai, rėmėjai, lietuviškos parapijos ir mokyklos, lietu-
viškų įstaigų ir organizacijų atstovai kviečiami pasižymėti šią datą savo
kalendoriuose. Jūs visi labai laukiami svečiai!

Pittsburgho 
lituanistinė 

mokykla
skelbia naujųjų mokslo metų pradžią

– rugsėjo 10 d., šeštadienį, 
nuo 9 val. r.  iki 10 val. r. 

Užsiėmimai vyks 
St. Ambrose School patalpose, 

1025 Haslage Ave., 
Pittsburgh, PA 15228. 

Laukiami vaikai
nuo darželio iki 6 klasės. 

Daugiau info tel.
412-613-5582

pghmokykla@yahoo.com

Džiaugiamės pasitikdami
jau 25-ąjį rugsėjį!

Kviečiame į mokslo metų pradžios šventę, 
kuri vyks 2016 m. rugsėjo 10 d., šeštadienį, 

Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave, Chicago) 
Šv. Mišios – 9 val. r., šventės pradžia – 10 val. r.

Būkime kartu žengiant rudenišku taku 
į mokslo ir žinių šalį!

Čikagos lituanistinės mokyklos administracija


