
Žmogus negali jaustis gerai, jei pats sau nepritaria – Mark Twain
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ŠIAME NUMERYJE:

Popiežius Pranciškus, Švedijos karalienė Silvia ir karalius Gustaf XVI. EPA-ELTA nuotr.

Popiežius Pranciškus, spalio 31 dieną atvykęs
į Švediją, pažymėjo 500-ąsias protestantų re-
formacijos metines ir skatino katalikus ir liu-

teronus atleisti už praeities klaidas bei siekti di-
desnės vienybės.

Pranciškus ir Liuteronų pasaulinės federacijos
lyderiai vadovavo ekumeninėms pamaldoms, vy-
kusioms Lundo katedroje. Pirmą kartą popiežius to-
kiu simboliniu gestu paminėjo Martin Luther re-

formos pradžios metines.
Pranciškus ir Liuteronų pasaulinės federacijos

prezidentas vyskupas Munib pasirašė bendrą dek-
laraciją. Ja pasižadama per dialogą gerinti santykius,
dirbti kartu ties konfliktų užbaigimu, pabėgėlių priė-
mimu ir rūpinimusi planeta. Šio teologinio dialogo
tikslas, kaip teigiama pranešime, yra suburti kata-
likus ir liuteronus prie Eucharistiečių stalo.

– 2 psl.

Popiežius Švedijoje atsiprašė reformatų

Duonos šventė Bostone – 4 psl. 

„Vaiko vartai į mokslą“ vienija
vaikus abipus Atlanto – 8 psl. 

Ilgiausių metų!
Š iandien, lapkričio 3-iąją, Prezi-

dentui Valdui Adamkui sukako
devyniasdešimt. „Turbūt ne skai-

čiuose reikalas yra, bet kaip tu tą gy-
venimą pragyvenai – ar laimėjimai,
ar pralaimėjimai pateisina tavo viltis ir
ar ta vertybė, kurią tu gyvendamas tu-
rėjai prieš akis, buvo įgyvendinta, ar
ne”, – išskirtiniame interviu LRT ra-
dijui sakė V. Adamkus. 

Garbingą jubiliejų V. Adamkus švęs
Vytauto Didžiojo universitete (VDU),
kuriame jis eina Tarybos pirmininko
bei Atkuriamojo Senato nario pareigas.
Lapkričio 5-ąją dieną, šeštadienį, Pre-
zidento pasveikinti į VDU Didžiąją salę
susirinks apie 700 iškiliausių Lietuvos
žmonių ir geriausių Prezidento bičiu-
lių.

,,Draugo” info

2008 m. vasarą į Lietuvą valstybinio vizito atvykusios
Nyderlandų karalienė Beatrix garbei Prezidentūroje
bu vo surengta iškilminga vakarienė. Su Nyderlandų
monarche (v.) –  Prezidentas Valdas Adamkus ir Alma
Adamkienė.                                          K. Čachovskio nuotr.



gijoje konservatoriai ne itin palankiai atsiliepė apie
jo verslus, politikas puolė savo garbę ir orumą gin-
ti teismuose. O kodėl ne televiziniuose debatuose, ne
spaudos puslapiuose, galų gale – ne savo parengtose
„sulaikymo strategijose”, ne filmuose, ne autobiog-
ra fi nė se knygose? Juk jam, turtuoliui, su n ešioti į mil-
tus konservatorių „su laikymo strategiją” viešojoje
erdvėje buvo lengviau nei lengva. Bet, užuot pasi-
rinkęs demokratišką priemonę viešai ginčytis ir įti-
kinėti, kodėl konservatoriai su Andriumi Kubiliumi
priešakyje yra absoliučiai neteisūs, o jis – absoliučiai
švarus, R. Karbaus kis griebėsi kraštutinės, repre-
sinės priemonės – teismo pagalbos. Vaiz džiai tariant,
konservatoriams užkiš ti burną norėjo jėga – kumš-
čiu.

Šiandien į paviršių iškyla ir daugiau netikėtų kū-
liaversčių. Pavyz džiui, nustebino Vytautas Sinica.
Vie name iš savo paskutiniųjų straipsnių tinklalapyje
delfi.lt dešiniesiems iki šiol priskirtas politologas pa-
žėrė abe jonių dėl G. Landsbergio nuopelnų partijai.
Straipsnyje „Apie nugalėtojus ir pralaimėtojus” jis
įvardina vieną iš priežasčių, kodėl konservatoriai šį
rudenį nešventė pergalės: „Pro fesoriaus Landsber-
gio nekentusi Lietuva (t. y. visi, išskyrus TS-LKD ir
LLS rinkėjus) atsinaujinimu su ta pačia nekenčiama
Landsbergio pa var de nepatikėjo”.

Panašių abejonių turėjo ir šių eilučių autorius,
kai G. Landsbergis buvo įvardintas TS-LKD lyderiu.
Ar netaps pasipūtusiu visažiniu, ar ne suskaldys
partijos? Bet šiandien tokio nerimo – vis mažiau. Jau-
nasis G. Landsbergis tvarkosi užtektinai solidžiai. Gal
kitas, jo vietą užėmęs, dar geriau tvarkytųsi. Tačiau

mes šito nežinome. Nežino ir politologas
V. Sinica. Ir negali žinoti. Todėl turėtume
sakyti, jog šiandieninis varian tas nėra la-
bai blogas. Be to, rašyti, esą „Lietuva ne-
kenčia profesoriaus Landsbergio” – ne-
tikslu, nekorektiška. Prof. Vytautas
Landsbergis turi daug gerbėjų, nes turi
užtektinai rimtų nuopelnų, kurių už-
gožti negali padarytos klaidos. Tą su-
pranta, man regis, net tie, kurie jo ne-

mėgsta.
Be abejo, R. Karbauskio progra moje – daug vil-

tingų tvirtinimų: rū pinsis tautiškumo įtvirtinimu,
emigracijos stabdymu, palaikys tas Euro pos Sąjun-
gos šalis, kurios priešinasi absoliučiam Briuselio dik-
tatui... Bet kodėl V. Sinica įsitikinęs, kad Naisių tur-
tuolis būtinai laikysis šių pažadų? Negi Lietuva
per mažai patyrusi iš davysčių, kad būtų galima už
gryną pinigą priimti kiekvieną politiko pa žadą?
Matėme televizijos reportažą iš Naisių. Žmonės aki-
vaizdžiai bijo atvirai sakyti savo nuomonę – kaip so-
vietų, kolchozų laikais. Uždirba, atrodo, mažai. Vie-
nas, kalbėjęs apie Naisių aktorių atlyginimus, turbūt
net suklydo: sunku patikėti, kad uždirba jie mažiau
negu minimumą.  

Prisipažinsiu, šiandien nustebino ir konserva-
torius Audronius Ažuba lis. Tiksliau tariant, visi tie,
kurie pa taria TS-LKD veržtis į valdžią bet ko kia kai-
na. Esą būdami opozicijoje konservatoriai labai daug
prarastų, o tapę pozicijos dalimi – išloštų ateičiai rei-
kalingų dividentų. Tokia versija galima. Bet kodėl neį-
manoma prie šinga versija: kam veržtis į vykdo mąją
valdžią, jei žinai, kad kur kas gausesni partneriai ne-
leis įgyvendinti užsibrėžtų tikslų? Kam tiesti ben-
dradarbiavimo ranką tiems, kurie ta vęs akivaizdžiai
nekenčia? Juk po ket verių metų rinkėjai būtinai pa-
klaus: kodėl, būdami valdžioje, tiek mažai nuveikėte? 

Ką tada, gerb. A. Ažubali, atsaky site savo ger-
bėjams? Teisinsitės, kad jums dirbti iš peties nelei-
do R. Kar bauskis? Bet tada teks išklausyti nusivy-
lusių rinkėjų priekaištų: „tai ko kio velnio nešė jus
į tą galerą, jei žinojote, kad esate bejėgiai”?

Vilčių, jog po 2016-ųjų rudens rin-
 kimų į Seimą mūsų šalyje bus
bent šiek tiek šviesiau, – mažėja.

Nesuta ri mų, intrigų bei savanaudiškumo
formuojant naująsias politines galias
kur kas daugiau, nei rūpinimosi silps-
tančios valstybės reikalais. Dėl to kios su-
maišties kalčiausia, man re gis, pirmąją
vietą Seimo rinkimuose iškovojusi jėga.
Ji laimėjo daugiausiai mandatų, todėl pri-
valo prisiimti visišką atsakomybę net ir dėl smulk-
menų.

Nors skaitlingas komentatorių būrys priekaiš-
tauja konservatorių vadovybei, esą būtent ši neno-
ri eiti į koaliciją su rinkimų nugalėtojais, todėl
kurpia įvairiausio pobūdžio primityvias intrigėles,
šių eilučių autoriui atrodo kiek kitaip. Tai Lie-
 tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis Ra-
mūnas Karbauskis nenorėjo į koaliciją pasikviesti
Gab rieliaus Landsbergio komandos. Vis vilkino,
vis vengė aiškiai pasakyti. Štai tikroji priežastis, ko-
dėl LVŽS neranda bendros kalbos su Tėvynės Są-
junga-Lietuvos krikščionimis de mokratais (TS-
LKD). 

Visi R. Karbauskio tvirtinimai, girdi, konser-
vatorių–krikdemų va do vai jo vengia, – demagogija.
Per žiū rėjau dešimtis turtuolio R. Karbaus kio in-
terviu Lietuvos televizijoms, perskaičiau dešimtis jo
komentarų, duotų stambiausiems Lietuvos leidi-
 niams, bet apart abstrakčių postrin ga vimų, kad jis
tikrai norėtų bičiuliautis su G. Landsbergio ko-
manda, – nepamačiau, neišgirdau.

R. Karbauskio kalbos – gal ir gra žios. Bet ten
nėra konkretumų. Kuo toliau, tuo akivaizdžiau: jei
R. Kar baus kis nuoširdžiai būtų norėjęs bendradar-
biauti su G. Landsbergio partija, būtų pasielgęs taip,
kaip ir dera solidžiam politikui – oficialiai pasi kvies-
tų TS-LKD vadovą deryboms dėl bendrų veiksmų for-
muojant Vyriau sybę. Bet juk oficialaus pakvietimo
nebuvo. Nebuvo nė vieno konkretaus ženklo: mes
kviečiame jus deryboms. Kaip G. Landsbergis galė-
jo sutikti, jei nebuvo gavęs nei oficialaus žodinio, nei
oficialaus raštiško pakvietimo pradėti derybas? Gal
G. Landsbergis  pri valėjo  nusižeminęs  prašyti R.
Kar bauskio malonės – atsiųsk bent keti nimų pro-
tokolą?

O štai 2016-ųjų rinkimus prapylę socialdemok-
ratai iš LVŽS sulaukė kon krečių pasiūlymų imti val-
džią į savo rankas. Ir vis dėlto padoriose kompani-
jose taip nesielgiama. Nor malioje valstybėje neturėtų
būti į koaliciją kviečiami, vartojant moder niškus
verstinius terminus, akivaiz dūs „autsaideriai ir
lūzeriai”. Pado rioje valstybėje bendram darbui tu-
 rėtų būti pirmiausia pasirenkami tie, kurie užėmė
antrąją vietą. Dar norė tųsi pridurti: net jei LVŽS
kviestų dalyvauti formuojant naująją Vyriau sybę,
2016-ųjų rinkimus prašvilpęs Al girdas Butkevičius
privalėtų atsi sa kyti. Jo paaiškinimas galėtų skam-
bėti maždaug taip: „Mes negalime, nes mes pralai-
mėjome rinkimus”.

Keistokas ir R. Karbauskio lrytas.lt televizijai
duotas interviu, kuriame politikas dievagojosi nie-
ko nebijąs – nei slaptųjų pažymų, nei saugumo pa-
tikrinimų. Nebijąs net kalbų, esą egzistuoja jam ne-
palanki kažin kokia Ukrainos slaptųjų tarnybų pa-
žyma. Pokalbis taip ir buvo pa va dintas: „R. Kar-
bauskis nieko nebijo”. Šie žodžiai nuskambėjo ne-
natūraliai, neįtikinamai. Kiekvienas žmogus ko
nors bijo: vieni – slaptųjų pažymų, ki ti – likti be dar-
bo arba prarasti milijoną, treti – žmonos... Nieko ne-
bijan čių žmonių tiesiog nėra ir negali būti. R. Kar-
bauskio vietoje aš bent jau sunerimčiau dėl Rusijo-
je sėkmingai dirbančio brolio ateities – ar tik ne-
pradės Kremlius šantažuoti?

Beje, LVŽS lyderio biografijoje – vienas tikrai
abejotinas žingsnis. Kai Rusijos sulaikymo strate-
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Apie nieko nebijančius politikus,
nenuoširdumą ir valdžios troškimą
GINTARAS VISOCKAS

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

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

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

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

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com

Techninis redaktorius –
Jonas Kuprys

Korektorė – 
Dalia Sokienė

Administracija –
skelbimai@draugas.org

administracija@draugas.org

Reklama – Audronė Kižytė, 
audreykizys@gmail.com, 630-805-1404

Už skelbimų turinį ir kalbą neatsakome. 
Nepanaudotų straipsnių nesaugojame.

Popiežius Švedijoje atsiprašė reformatų
Atkelta iš 1 psl.

Po penkis dešimtmečius
vykusio teologinio dialogo gin-
čai dėl to, ar katalikai ir liu-
teronai gali vieni kitų bažny-
čiose gauti Komuniją, vis dar
išlieka kliūtimi. 

Protestantų reformacija
prasidėjo 1517 metais, kai M.
Luther prie bažnyčios durų
Vitenberge prikabino 95 te-
zes, kuriomis smerkė katalikų
bažnyčios neleistiną elgesį,
ypač indulgencijų pardavinė-
jimą. 

Popiežius Leo X atskyrė
M. Luther nuo bažnyčios, ta-
čiau negalėjo sustabdyti jo
mokymų, kurie plito po Šiaurės Europą ir pasaulį. Plintant protestantizmui, kilo religiniai ka-
rai, tarp kurių 30 metų trukęs ir vienas kruviniausių Europos karų (1618–1648). 

Švedijoje liuteronų tikėjimą atmetę katalikai buvo baudžiami deportacija arba mirtimi. 
Dėl to popiežiaus vizitas į Švediją paminėti protestantų metines iš pradžių sukėlė nuostabą.

Tačiau Vatikanas ir liuteronų bažnyčia atkakliai tvirtina, kad renginys nėra M. Luther sukilimo
šventė, o iškilmingas minėjimas, skirtas prašyti atleidimo už bažnyčios sukilimą. 

ELTA

Popiežius apie reformaciją: atleiskite už praeities ,,klaidas”, siekite
vienybės.                EPA-ELTA nuotr.
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Išeivijos veikėjas Gabrielius Žem kalnis iš Australijos „Pasaulio lietuviui” yra pa-
liudijęs, kaip jis savo bičiulį Valdą, su kuriuo leido antinacinį leidinuką Kaune,
1944 m. išlydėjo į Žemaitiją, kur buvo formuojama lietuvių savanorių Tėvynės

ap saugos rinktinė kovai prieš Raudo nąją armiją. Taigi Valdas Adamka vi čius, vėliau
– Adamkus, gimęs Lietu vos Nepriklausomybės kovų savano rio šeimoje, nuo pat
jaunų dienų  sikrėtė visuomenine veikla. Jo gyvenamasis laikotarpis pasitaikė la-
bai ne dėkingas – karas, Tėvynės okupacija, emigranto dalia, bet vidinės energijos
variklis net ir tokiomis są lygomis šį jauną žmogų tarsi stebuklingas žirgas išnešė
per visas negandas ir grąžino į gimtinę nors ne kara laičiu, kaip būna pasakose, bet
Pre zidentu. Grąžino, atlygindamas už ilga metę visuomeninę veiklą išeivijos lietu-
vių fronte dėl Lietuvos lais vės. Pavydėtinas likimas, pavyzdys jaunajai kartai bei
medžiaga mokytojams, kaip savo mokiniams skiepyti pasitikėjimą, skatinti veikti,
siekti tikslo ir sunkiomis, kartais net neįmanomomis sąlygomis.

„Draugas”, sveikindamas Prezi den tą Valdą Adamkų garbingojo 90-mečio proga,
didžiuojasi, kad Jubilia tas taip pat tam tikra prasme buvo ir žiniasklaidos fronto ka-
rys. Čikagos lietuviai prisimena, kai mylimas jų radijas „Margutis” papuolė į bėdą,
jį gel bėti ėmėsi Valdo Adamkaus ko man da.  

Ilgiausių metų!

Pavydėtino likimo žmogus Valdas Adamkus
Čikagos lietuviai džiaugsmingai pasitinka naująjį Lietuvos prezidentą Valdą Adamkų.  Jono Kuprio nuotraukos

1993 m. Mokslo ir kūrybos simpoziume Lemonte susitiko du nepriklau-
somybi ninkai – Vytautas Landsbergis ir Valdas Adamkus.

1976 m. Šokių šventėje (iš k.): sen. Charles Percy, JAV prezidento žmona Betty Ford ir
visuomenininkas Valdas Adamkus.

Santariečiai (iš k.) Algis Mickūnas, Valdas Adamkus ir Vytautas Vepštas.

Santaros-Šviesos suvažiavimas Tabor Farm. Pirmas kairėje – A. Štromas, šalia jo – V.
Kavolis ir V. Adamkus. Pirmoji dešinėje – A. Adamkienė.

Prie Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios Prezidentą V. Adamkų ir A. Adamkienę pasitinka
vysk. S. Tamkevičius.
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Dainininkė iš Lietuvos Rūta Mo-
rozovaitė šį rudenį aplankė Flo-
ridoje gyvenančius lietuvius.

Rugsėjo 24 dieną ji koncertavo
Pietvakarių Floridos  lietuviams. Į
Danforth Lakes Community Club house
susirinko daug R. Morozovai tės mu-
zikos gerbėjų.

Spalio 2 dieną Rūtos Morozovai tės
koncertas buvo labai džiaugsmingai
priimtas Lietuvių klube, St. Peters-
burg, Floridoje. Dainos žiūrovams pri-

minė jaunystę ir įtraukė į šokio sūku-
rį.

Spalio 16 dieną Floridos Palm Be-
ach LB surengtame koncerte kartu su
dainininke iš Lietuvos šoko ir dainavo
į koncertą susirinkę svečiai. Šia proga
Lietuvių Bendruomenės nariai taip
pat atšventė garbingą Rimgailės Zoto-
vienės 92 metų gimtadienį. Rimgailė
yra daug prisidėjusi prie Palm Beach
LB veiklos.  

„Draugo” info

SAULĖ KAIRYTĖ 

Prieš porą savaičių, spalio viduryje,
Bostono lituanistinėje mokykloje vyko
duonos šventė. Po pietų gimnazistai su-
vaidino spektaklį apie vilką, kuris labai
norėjo duonos (pagal lietuvių liaudies
pasaką „Kaip vilkas norėjo duonos iš-
sikepti”).

Po spektaklio mes, visi šeštokai
bei aštuntokai, aptarėme vaidi-
nimą ir kalbėjomės, kodėl svar-

bu gerbti duoną. Taip pat pakalbėjome
su mokytojomis Danguole Senutiene ir
Danute Mileikiene, kodėl yra sveikiau
valgyti juodą duoną negu baltą. Tada
mokytojos davė mums užduotį pas-

Floridoje koncertavo 
Rūta Morozovaitė

Bostone vyko duonos šventė

Dainininkė Rūta Morozovaitė aplankė Floridoje gyve-
nančius lietuvius.  Laimos Lileika-Shea nuotr.

Tarp Pietvakarių Floridos lietuvių – daug Rūtos Morozovaitės (ketvirta iš k.) talento gerbėjų.
Pietvakarių Floridos LB  „Facebook” nuotr.

Rūtos Morozovaitės dainos St. Petersburg, Floridos, žiūrovams priminė jaunystę ir įtrau-
kė į šokio sūkurį. St. Petersburg LB archyvo nuotr.

kaityti apie Šventą Agotą, duonos glo-
bėją. 

Paskaitę nulipome į pirmą aukštą,
kur mokytojas Erikas Narkevičius
mums paaiškino, kaip kepama duona.
Taip pat parodė kaip atrodo raugas,
kur laikoma tešla tol, kol ji dar rūgsta.
Gavome paragauti dar šiltos, tikros,
juodos, lietuviškos duonos. Tada mo-
kytoja Danutė mums paaiškino, kaip
atskirti rugius nuo kviečių, kaip atrodo
dalgis ir kaip yra sumalami grūdai.
Buvo labai smagu, ir aš daug sužinojau
apie duoną. Tikiuosi, kad ateityje Bos-
tono lituanistinė mokykla surengs
daugiau tokių renginių. 

Saulė Kairytė – Bostono lituanis ti-
nės mokyklos 8 kl. mokinė.

Mokytojai (iš k.) Danutė Mileikienė, Erikas Narkevičius ir Danguolė Senutienė Bostono li-
tuanistinės mokyklos mokiniams papasakojo apie duonos kepimą.

Vaikučiai sužinojo, kaip atrodo raugas ir kaip maišoma tešla.
Jūratės Kraunelytės-Cook ir Danguolės Senutienės nuotraukos Bostono lituanistinės mokyklos mokiniai sužinojo daug įdomybių apie duoną.
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ŽIVILĖ UČKURONIENĖ 

Dar Senovės Egipte buvo žinoma, kad
žodžiai gali išgydyti žmones. Tai, kad žo-
dis gali ir sužeisti, ir išgydyti, žinojo ir
mūsų proseneliai. Jie sakydavo: „Žodis
žvirbliu išskrenda, o akmeniu sugrįžta”.
Žodžio galia tikrai yra stipri, tik kaip gi
šiuo stebuklu sudominti mūsų ma-
žuosius? 

Kristijono Donelaičio lituanisti-
nės mokyklos (KDLM), Was-
hington, DC,  mokiniai ir ben-

druomenė, kaip ir kiekvienais metais,
labai laukė ir planavo rudeninę išvyką.
Šių metų išvykos temos idėja gimė
mamai Lilijai, Marijampolės nauja-
me „Poezijos” parke pamačius susi-
rinkusius žmones deklamuojant ei-
les, taip sukuriant spontaniškus gra-
žius vakarus.

Rudeninė gamta, draugiška ap-
linka ir rimuoto žodžio galia  – tai ne-
tra dicinė poezijos skaitymo forma,
galinti sudominti ir vaikus. Sutiksite,
kad eilėraščių mokymasis lavina vai-
kų atmintį, susikaupimą, vaikas mo-
kosi taisyklingai tarti garsus, kir-
čiuoti žodžius. Tai, ar greitai, ar lėčiau
vaikai išmoksta eilėraščius, priklauso
nuo jų atminties savybių. 

Kai atmintis gera, vaikas greitai iš-
moksta eilėraštį. O tam, kad ji būtų
gera, reikia ją treniruoti. Smagusis ei-
lėraščių mokymasis yra vienas iš
būdų. Daugelis iš mūsų užaugome ei-
lėraščių „Tindi rindi riuška”, „Šarke-
lė varnelė”, „Šimtas vyturėlių”, „Var-
lytės gripas” ir pan. melodijose. Tad
gražų ir gaiviai šiltą rudenišką rugsėjo
15-osios rytą visus sukvietėme į Brook-
side Gardens botanikos sodą, kvėpuo-
jantį rudeniškomis medžių spalvomis
ir gėlėmis.

Pirmiausiai susipažinome, ką tu-
rėsime daryti. Vaikai buvo paskirsty-
ti į tris grupes: nuo dvejų iki penkerių
metų, nuo 1 iki 4 klasių ir nuo 5 iki 6
klasių. Kiekviena grupė turėjo savo ka-
pitoną, tai yra mokytoją, bei žygio
šūkį, kurį skandavome eidami nuo
vienos stotelės iki kitos. Kiekviena
grupė gavo po voką su eilėraščiais bei
žygio planu. 

Parkas prisipildė vaikiško juoko ir

Poezijos popietė botanikos sode

Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos mokiniai ir bendruomenė aktyviai dalyvavo rudeninėje išvykoje.

Brookside Gardens botanikos parke skambėjo lietuviškos eilės.

lietuviškų skanduočių: „Viens, du,
augti didelis žadu”, „Viens, du, trys,
graži Lietuva, kaip gėlelė žydi visada”,
„Tikslas, ryžtas ir galia, Lietuva – mes
už tave”. 

Taip žygiuodami pasiekėme pir-
mąją stotelę. Joje savo vaikystės pri-
siminimais apie eilėraščius pasidalino
mokyklos direktorė Jūratė Bujanaus-
kas ir mokytojai. Tereikėjo mokyklos
vadovei nusiimti batus ir visi supra-
tome, kad bus deklamuojamas eilė-
raštis „Mano batai buvo du”. Mažųjų

mokytoja Simona ne tik padeklamavo,
bet ir suvaidino eilėraščio „Meškinas
be batų” siužetą. 

Kaip eiliuotai pasisveikinti „Labas
rytas” išmokė penkiamečių mokytoja
Ugnė. Vyriausiųjų mokytoja pasidali-
no savo kūrybos eilėraščiu „Ąžuolas”
ir paragino vaikus ne tik skaityti, bet
ir pabandyti kurti. Žaismingą eilėraš-
tį apie tris „Cha, cha, cha” padeklamavo
mokytoja Reda, o mokytojų pasirodymą
užbaigė 3 – 4 klasių mokytoja Vaida su
Maironio „Trakų pilies” ištrauka. 

Įsitikinome, kad eilėraščius dek-
lamuoti yra smagu, gražu, linksma ir
tikrai nesudėtinga. Taigi, pasiskirstę
grupėmis nužygiavome į sau paskirtas
stoteles ir čia pradėjome skaityti eilė-
raščius. Kad būtų linksmiau, mokėmės
ne po vieną, o grupėmis. Kai jau buvo-
me pasiruošę pasirodymams, visi vėl
susirinkome, ir, pradėdami nuo ma-
žiausiųjų, leidome lietuviškam eiliuo-
tam žodžiui plazdenti parko erdvėse. 

Improvizuotoje scenoje, krentant
lapams ir glostant saulės spinduliams,
buvo nuostabu matyti ir klausytis, kad
vos per valandą vaikai padeklamavo
daugiau nei po dvi dešimtis vaikiškų ei-
lėraščių, taip nustebindami ne tik pa-
tys save, bet ir tėvus bei mokytojus.

Poezijos popietei pasibaigus, visi
keliavome į kvepiantį rožių sodelį, ku-
riame vaikų laukė dvi bobutės Sele-
mutės su saldainių krepšeliu. Juk už
gerą darbą turi būti apdovanotas. Iš-
kylą baigėme valgydami pietus gam-
toje, kurioje maistas visada būna ska-
nesnis, žaisdami žaidimų aikštelėje
ar tiesiog ramiai besišnekučiuodami,
prisėdę parke prie ąžuolo.

Skaitymas veikia gydančiai. Jis
yra pašventimas, stebuklingas raktas,
atveriantis duris į mūsų sielos erdvių
gelmes, į kurias kitaip nesugebėtume pa-
tekti... (Marcel Proust).

Živilė Učkuronienė – KDLM 5 ir 6
klasių mokytoja.

Iškylą vainikavo pietūs gamtoje. Jūratės Bujanauskas nuotraukosMokyklos vadovė Jūratė Bujanauskas deklamuoja eilėraštuką „Mano batai buvo du”.
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SKAUT YBĖS  KELIAS

DONATAS RAMANAUSKAS

Spalio mėn. 21–23 dienomis bū rys pasišventusių sa-
vanorių rinkosi atlikti įvairių darbų ir paruošti Rako
stovyklą žiemai. Atvažiavo: Julytė (vie nintelė sesė) ir
Justinas Andriu šiai, Tadas ir sūnus Ivas Stropus, Ri-
čardas Chiapetta, Aleksas Modes tas, Saulius Šoliūnas,
Edis Brooks, Jonas Weir, Kazys Motekaitis, Vyte nis Lie-
tuvninkas, Audrius Viktora, Do natas Ramanauskas ir
vietinis Mark Belke (brolio Ričardo giminaitis).

Didesnė dalis atvykusių įsijungė į naujosios
laužavietės paruošimą. Teko išretinti mišką
nukertant dides nius medžius. Nukirsti me-

džiai buvo sustatyti pusračiu ir bus naudojami kaip
suolai. Antra – mažesnė meistrų grupė re montavo
stovyklos ambulatoriją. Tie darbai dėka brolio And-

riaus Rasučio ir kitų talkos eina prie pabaigos.
Brolis Justinas  su žmona s. Julytė šeimininka-

vo. Pusryčiams buvo patiekti riestainiai  su sūriu ir
mėsa, švieži vaisiai. Pietums – visą rytą kunkuliavusi
skani chili, o vakarienei – visą popietę lėtai kepusi
kiauliena (pulled pork). Visi skaniai ir sočiai paval-
gė. Po vakarienės ap supome lauželį netoli ambula-
torijos įėjimo. Oras buvo šaltokas, todėl ge rai mie-
gojome.

Sekmadienio rytą prasidėjo sto vyklos uždary-
mas. Brolis Audrius Vik tora su savo pagalbininkais
išleido vandenį iš visų vamzdžių, kad žie mos metu
nesprogtų. Kiti tuo laiku iššlavė pastatus ir tvar-
kingai juos uždarė.

Kitas numatytas darbo savaitgalis planuojamas
pavasarį, 2017 m. gegužės 19–21 d. Laikas bėga grei-
tai, o dar liko daug darbų Rako stovyk lavietę paruošti
X Tautinei stovyklai 2018 metais! Iki pasimatymo!

PS. ANDRIUS ANUŽIS

Spalio 7–9 dienomis Lietuvių skau tų sąjungos (LSS)
Vidurio rajo nas surengė Skiltininkų kursus. Kur-
sams vadovavo LSS švietimo v adė v.s. Audra Linta-
kienė. Savait galio kursuose, kurie vyko Sawyer mies-
telyje, Michigano valstijoje, dalyvavo 43 skautai, skau-
tės, jūrų jauniai ir jaunės, prityrusieji skautai ir skau-
 tės bei jūrų skautai ir skautės iš 9 LSS tuntų ir vieti-
ninkijų. Prisidėjo ne mažiau kaip 20 vadovų ir vadovių.
Kartu kalam kelią į LSS šimtmetį, kurio pasekmės už-
tikrins lietuviško skautavimo ateitį.

Savaitgalio tikslas buvo išmokyti skautus ir
skautes skilties sistemos ir vadovavimo prin-
cipų. Be to, kursantai įsigilino į skautų ideo-

logiją ir LSS struktūrą. Kursantai leido laiką klasėse,
bet taip pat turėjo daug pro gų pasidžiaugti gražia
gamta netoli Lake Michigan ežero. Kursai tęsėsi dvi
dienas.

Kursų tikslas buvo suteikti skautams ir skautėms
progą patiems su siorganizuoti ir savarankiškai atlikti
kursų reikalavimus. Jie patys vedė smagų laužą, pras-
mingą religinę programą ir gerokai pasportavo. Sto-
 vyk lavietėje buvo net 35 pėdų aukščio laipiojimo uo-
lomis siena, kurią nema žai kursantų įveikė. Skautai
įgijo daug patyrimo ir buvo smagiai nusiteikę.

Dėkojame sesei Audrai Lintakie nei ir broliui Li-
nui Orentui už skautiškos programos paruošimą ir
pristatymą kursantams, o Lilijai Kere lie nei – už re-
gistraciją ir stovyklos pa ruošimą. Taip pat ačiū vi-
siems kvies tiems vadovams ir dėstytojams: Eri kai

Darbo savaitgalis Rako stovykloje 
– sezono uždarymas

Vidurio rajono skiltininkų kursai 2016

Spalio 9 d., sekmadienį,  Švč. M. Marijos Ne-
 kaltojo Prasidėjimo bazilikoje, Wa shing-
ton, DC iškilmingomis šv. Mi šiomis buvo

atšvęsta Šiluvos Merge lės Marijos koplyčios 50
metų sukaktis. Mišiose dalyvavo per 1 000 lie-
tuvių tikinčiųjų, atvykusių iš visos Ame rikos
ir Europos. Kartu su kitų organizacijų nariais
iškilmėse dalyvavo skautai ir ateitininkai.  Li-
turgi nę vėliavą įnešė LSS Tarybos pirmi ninkė
v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Le mon, lydima Šiau-
rės Amerikos ateitininkų Tarybos pirmininko
dr. Tomo P. Girniaus.  Mišioms pasibaigus dr.
Girnius išnešė liturginę vėliavą, o sesė Rūta jį
palydėjo.

T. Dundzilos info ir nuotr.

Broliai šoka prie darbo! Iš k.: Eddie Brooks, Ričardas Chiapetta, Ivas Stropus, Aleksas Modestas, Ka zys Motekaitis, Do-
natas Ramanaus kas ir Justinas Andriušis. Donato Ramanausko nuotr.

Katauskaitei, Rimai Lintakaitei, Ugnei Orentaitei,
Aliukui Anužiui, Jonui Gražiui, Matui Lukasie-
wicz, Simui Stapušaičiui. Muzikos progra mą vedė
Dana Biskienė iš Toronto. Brolis Vilius Dundzila pa-
ruošė religinę programą.

Mus gardžiai pamaitino nuostbūs šeimininkai:
sesė Lidija Šoliū nie nė pasirūpino pusryčiais, pietu-
mis ir užkandžiais, broliai Tadas ir Vytas Kaspučiai
– vakariene. Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie
darbų virtuvėje.

2016 m. Vidurio rajono skiltininkų kursų kursantai ir vadovai. Andriaus Anužio nuotraukos
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Spalio 14-ąją sukako lygiai 15 me tų nuo tos dienos,
kai Amžinybėn iš keliavo monsinjoras Kazimieras Va-
 siliauskas (1922–2001) – politinis ka  linys ir tremtinys,
pirmasis Vil niaus arkikatedros klebonas bei at kurtos
ku nigų seminarijos rektorius, Vil niaus miesto garbės
pilietis, ypa tingas kunigas, kurį žinojo ir mėgo turbūt
visa Lietuva. Ypatinga kunigo as menybė, jo papras-
tumas, jo sugebėjimas bendrauti su kiekvienu žmo-
 gumi įsiminė visiems, kurie klausė K. Vasiliausko pa-
mokslų, matė jį įvai riuose renginiuose.

Žinoma žurnalistė Ramunė Sa ka lauskaitė, su
monsinjoru bendravusi nuo 1989 metų iki pat
jo mirties, išleido knygą „Gyvenimas, koks jis

buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija”.
Šiais metais autorė kny gą jau pristatė įvairiuose Lie-
tuvos miestuose, o spalio 16-ąją – ir Londo no lietu-
viams. Visur, kur ji lankėsi, rinkosi žmonės, kurie pa-
žinojo monsinjorą, kurie dalinosi savo prisimini mais
apie šį ypatingą kunigą.

Atvažiavusi knygą pristatyti į Ma rijampolę,
autorė pabrėžė, kad šiame mieste gyveno, marijonų
ku nigų seminariją baigė bei kunigavo Vaclovas
Aliulis, kuris jai daug pa dėjo rašant K. Vasiliausko
biografiją, konsultavo įvairiais bažnytiniais klau si-
mais. Marijampolėje gyveno ir palaimintasis arki-
vyskupas Jurgis Matulaitis, įkūręs vienuolių Eucha -
ristijos seserų kongregaciją, o būtent šios vienuolės
labai daug padėjo monsinjorui sunkiu jo gyvenimo
etapu, kai grįžęs iš tremties jis neturėjo tei sės apsi-
gyventi Lietuvoje, atsidūrė Latvijoje, Daugpilyje ir
neturėdamas kur nakvoti glaudėsi stotyje bei kapi-
nėse, kol buvo priglaustas šių vienuolių seserų.

„Ryžausi rašyti knygą apie monsinjorą, nors jau
buvo išleista puiki profesorės Viktorijos Daujotytės
kny ga apie K. Vasiliauską ‘Žmogus ir jo kalnas’, buvo
išleisti jo pamokslai, jo laiškai iš lagerio. Tačiau man
teko išties daug bendrauti su monsinjoru, būdavau jo
‘šoferė’, į mano rankas pateko niekur neskelbti kunigo
laiš kai, ir pagalvojau, kad reikėtų ap lan kyti tas vie-
tas, kur jis gyveno, pa si kalbėti su jį pažinojusiais žmo-
nėmis. Be to, kai monsinjoras mirė, manęs nebuvo Lie-
tuvoje, nes, gavusi Britų tarybos stipendiją, stažavausi
Didžio joje Britanijoje, tad negalėjau su juo atsisvei-
kinti ir jaučiau skolą”, – pasakojo R. Sakalauskaitė.

Ketverius metus autorė rinko me džiagą apie
monsinjorą, o jau ir anksčiau ji buvo prisidėjusi prie
at minties apie K. Vasiliauską išsaugojimo – buvo vie-
na iš dokumentinio filmo „Laimingi buvę jo aki-
vaizdoje” scenarijaus autorių, jos iniciatyva prie Vil-
niaus Šv. Rapolo bažnyčios, kur kunigas 1975–1989
metais dirbo vikaru-adjutoriumi, įrengtas skveras
ir pastatyta skulptūra – granitinis lauko riedulys su
metaliniais žolynais. 

Antrojo pasaulinio karo metais K. Vasiliauskas
mokėsi Kauno bei Vilniaus kunigų seminarijose, 1949
metais jis buvo suimtas ir po metų ištremtas į Sibi-
rą, kur iki 1958 metų dirbo Intos ir Vorkutos anglių
kasyklose. Naujojoje knygoje galima rasti lageryje
kunigo naudotų daiktų – šv. Mišių taurės, mažos kep-
tuvės, stulos nuotraukų. 

„Monsinjoras buvo laisvas pilie tis, jis vienodai

Sėjėjas, tikėjęs žmogaus gerumu

bendravo ir su vaiku, ir su seneliu, ir su prezidentu.
Laisvu žmogumi jis tapo lageryje, kur kalėjo kartu su
tėvu Stanislovu, kuris buvo artimas jo bičiulis. Skir-
tingai nuo  daugelio, jis nekeikė sovietų, o apie tuos
metus Sibire sakė, jog yra lai mingas, kad būtent ten,
pas baltąsias meškas, sutiko tikruosius savo draugus.
Ten baisiomis sąlygomis jis liu dijo gyvą tikėjimą.
Skaičiau jo bylą Ypatingajame archyve, bet pagrindi -
nė byla yra Maskvoje, ir jos neįma noma pamatyti”, –
sakė knygos autorė.

Po aštuonerių metų Intos ir Vor kutos anglių ka-
syklose monsinjorui nebuvo leista grįžti į Lietuvą, tad
de šimt metų jis dirbo įvairiausius darbus Daugpily-
je, Latvijoje, kur buvo ir šilumvežių fabriko elektri-
ku, ir ko lūkio buhalteriu. 

„Monsinjoras daug ką pasakodavo, bet apie Lat-
viją kalbėti nemėgo, nes jam buvo skaudu. Nutariau
nu važiuoti į tą A. Ždanovo kolūkį, kur jis dirbo. To-
kių pavadinimų kolūkių ten buvo daug, bet pavyko
rasti bū tent tą, kur jo dirbta. Atvažiavusi sutikau ir
pakalbinau pirmą pasitai kiusį vyrą, o jis pasakė, kad
apie mon sinjorą gali papasakoti jo uošvie nė. Pasirodo,
ta moteris prieš 50 metų laukėsi mergaitės, o kadan-
gi sugy ventinis ją su būsimu kūdikiu paliko, norėjo
naujagimės atsisakyti, bet K. Vasiliauskas įkalbėjo to
nedaryti. Mergaitė gimė, o jos mama parašė kunigui
padėkos laišką, kurį įdėjau į knygą. O tas vyras, kurį
patį pirmą sutikau buvusiame A. Ždanovo kolū kyje,
buvo tos kažkada išgelbėtos mer gaitės vyras”, – pa-
sakojo knygos autorė. 

Tokių netikėtų sutapimų, susiti kimų su žmonė-
mis, kurie prieš daug dešimtmečių pažinojo mon-
sinjorą, buvo ir daugiau, o R. Sakalauskaitė įsitiki-
nusi, kad tai vyko su Aukš čiau siojo valia. Daugpily-

Naujoji knyga jau pristatyta ir Lietuvoje, ir Londono lietu-
viams.

R. Sakalauskaitė medžiagą knygai rinko ketverius metus.
A. Vaškevičiaus nuotraukos

je ji ne tik surado namą, kur gyveno Eucharistijos vie-
nuolės, bet rado ir tą vienuolę, ku ri išgelbėjo K. Va-
siliauską, kai šis, alkanas ir neturėdamas pastogės
net galvojo apie savižudybę, stovėdamas ant tilto per
Dauguvos upę. 

Autorė prisiminė, kad kai į Lietu vą buvo atva-
žiavęs tuometis Latvijos prezidentas Guntis Ulmanis,
monsinjoras jam pasakė sovietmečiu kėlęs jo šalies
ekonomiką: „Niekas nesuprato, bet darbas baisiame
kolchoze – jo indėlis į Latviją. O kelios išgelbėtos mo-
teriškės, man atrodo, svarbiau nei keli ekonomikos
kėlimo procentai. Žmogus jam buvo didelė vertybė.
Tą kalbėjo ir su monsinjoru nemažai bendravęs
Prezidentas Algirdas Bra zauskas. O kai į Lietuvą at-
važiavo diktatoriumi laikomas Baltarusijos prezi-
dentas Aliaksandras Lukašen ka, monsinjoras aprodė
jam Katedros rūsius ir iš aukšto svečio išgirdo žo-
džius: ‘Kunige, aš labai nusidėjęs’. O atsakymas
Prezidentui buvo – ‘Ir aš, ir aš toks pat’...”  

1969 m. K. Vasiliauskui buvo leis ta grįžti į tėvynę
ir pirmąja jo darbo vieta tapo Varėnos parapija, kur
jis gy veno iki pat 1975 m., kai buvo perkeltas į Šv. Ra-
polo parapiją Vil niuje. Knygos autorė pasakojo, kad
kunigo mama Valė Vasiliauskienė labai rūpinosi sū-
numi, to rūpesčio kartais būdavo net per daug, nes
ku nigas jausdavo, kad varžoma jo lais vė, kontro-
liuojamas kiekvienas jo žingsnis ir motinos kaip šei-
mininkės paslaugų atsisakė, pasirinkdamas kitą
šeimininkę. Iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti ne-
tinkamas žingsnis, gal ir rašyti apie tai nederėtų, bet
R. Sakalauskaitė pabrėžė, jog norėjo parodyti kuni-
gą su vi somis žmogiš ko mis savybėmis.  

Tikintiesiems atgavus Vilniaus arkikatedrą ba-
ziliką, monsinjoras klebonavo ten, porą metų ėjo ir at-
kurtos Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rek-
toriaus pareigas. Tada jis buvo labai dažnai matomas
įvairiuo se renginiuose, jį kviesdavo į įvairias šventes,
pokylius, ir grįžęs kunigas sa kydavo, kad nebuvę ko
valgyti – ikrai, lašišos, o jam geriausias maistas visada
buvo pienas, batonas ir bal  tas sūris, paraikytas ant me-
dinės lentelės ir padžiovintas ant radiatoriaus. 

Knygoje yra surinkti ir monsinjorą pažinojusių
kunigų prisiminimai – jais dalijasi V. Aliulis, Jonas
Boruta, Ričardas Doveika, kurio ap sisprendimą tap-
ti kunigu taip pat nulėmė pažintis su monsinjoru, Gin-
 taras Petronis, Juozas Tunaitis bei kiti dvasininkai. 

„Monsinjoras gyveno labai kukliai, jis neskyrė
dėmesio rūbams, jis turėjo vieno kambario butą, kurį
įsigijo gavęs kompensaciją už tremtį. Jis buvo pašė-
lęs gerąja prasme, labai nuoširdus. Man niekada dau-
giau ne teko sutikti tokių kunigų. Katedros klebonu
jį skyrė kardinolas Vincen tas Sladkevičius ir Vilniaus
arkivys kupas Julijonas Steponavičius – idealistų kar-
ta. Man Kazimieras Vasi liauskas – tarsi sėjėjas iš Bib-
lijos, ku ris nors ir nežino, ar grūdas sudygs, bet jį sėja
ir tiki tuo, ką daro, tiki žmogaus gerumu bet kokio-
mis aplin kybėmis”, – sakė R. Sakalauskaitė.
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JANINA SUČYLIENĖ

Sekmadienį, spalio 23 d., po šv. Mi  šių, Pasaulio lie-
tuvių centre, Le monte, vyko tradicinis pelno nesie-
 kiančios organizacijos „Vaiko vartai į mokslą” orga-
nizuojamas labdaros-paramos renginys „Derliaus pie-
tūs”. Be pagrindinių renginio organizatorių ir vedė-
jų, kurie stengėsi išlikti šešėlyje, susirinko gausus bū-
rys rė mė jų, ateitininkų, skautų, korporacijos „Gied-
ra” narių ir garbės svečių bei jaunų savanorių.

Išeivijos palaikymas rodo, kad 1998-aisiais įkur-
ta organizacija pelnė pripažinimą, yra veikli ir
naudinga bei labai reikalinga Lietuvoje sociali-

 nės rizikos šeimose augantiems ir negalią turintiems
vaikams.

Jaunimas varstė „Vaiko vartus...”

Nuo 2000-ųjų organizacijos „Vai ko vartai į
mokslą” ištakos ir veikla daugiau ar mažiau nu-
šviečiama abipus Atlanto, tačiau sakoma, kad geriau
kartą pamatyti, nei daug kartų išgirsti.

Kad iniciatyvių, imlių, be galo darbš čių ir pa-
siaukojančių Ameriko je gyvenančių lietuvių švie-
suolių įgy vendinta idėja be galo prasminga, rei ka-
linga, naudinga ir sutraukia didelį būrį palaikančių,
remiančių ir suma nymą įgyvendinančių, dar kartą
bu vo galima įsitikinti spalio 23 d. vykusiame orga-
nizacijos „Vaiko vartai į mokslą”  renginyje. 

Turbūt smagiausia, gražiausia ir labiausiai
džiugino tai, kad šalia garbaus amžiaus senjorų,
brandžių žmo nių, vikriai sukosi jaunimas, kun. Lip-
 niūno-prez. Stulginskio mokslei vių ateitininkų kuo-
pos nariai ir prie jų prisijungusieji keli Daumanto-
Dielininkaičio ateitininkų kuopos vyresnieji jauniai.
Jaunimas ne tik sa vanoriavo vedant renginį, patei-
 kiant maistą, bet ir patys ruošė me ninę programą
– koncertą. Smuiki ninkės Marisa Sadauskaitė, Mo-
nika Satkauskaitė ir Tessa Papartytė buvo pagrin-
dinės koncerto muzikantės. Joms talkino Šarūnas
Daugirdas ir visa „Dainorėlis” app komanda, nes jų
dėka visi dainininkai telefonuose turėjo lietuvių liau-
dies dainų tekstus ir koncerto metu galėjo jais nau-
dotis. Atliekant kelis kūrinius trimitavo Vitas Po-
likaitis, violončele griežė Petras Vaikutis.

Išskirtinio balso savininkė Agnė Giedraitytė at-
liko kelias dainas. Visi nuščiuvę klausėsi ir niūniavo
jai į taktą. Susirinkusius vienijo pakili nuotaika, šir-
džiai mielos jaunimo at liekamos dainos, prasmingai
panaudojami paaukoti pinigai, o kūną džiu gino
burnoje tirpstantis Zitos Kuše liauskienės su talki-
ninkais paruoštas karštas maistas. 

Renginio eiga

Erdvią salę užpildė prie 24 pie tums padengtų sta-
lų susėdę labdaros renginio dalyviai ir svečiai. Ant
 pa rengtos scenos puikavosi įvairiau sių dovanų pri-
krauti krepšiai – tai labdarai skirtos loterijos lai-
mėjimai, kuriuos paruošė organizacijos narės. (Vė-
liau, kai kuriems pietų dalyviams nusišypsojo lai-
mė, ir jie krepšius ir dovanas galėjo parsinešti
namo.)

„Vaiko vartai į mokslą” vienija vaikus abipus Atlanto

Jaunimas, ketinantis savanoriauti Lietuvoje 2017 metais. Dainos Čyvienės nuotraukos

Moksleiviai ateitininkai praveda dainavimą.

Popietės vedėja Rasa Avižienis pelno nesie-
kiančios organizacijos „Vai  ko vartai į mokslą” var-
du pa sveikino gausiai susirinkusius ir kvietė tylos
minute pagerbti 2015/2016 metais į Amžinybę iške-
liavusius or ganizacijos narius  ir rėmėjus.

Nuo 2000 metų organizacija padė jo 76 įvairaus
amžiaus asmenims (daugiausia studentams ir vy-
resnių klasių gimnazistams) savanoriškai padirbė-
ti Lietuvoje. Organizacijos valdyba jiems tarpinin-
kavo ir koordinavo jų veiklą dienos centruose Lie tu-
voje. Būsimus savanorius organizacija paruošia

darbui su rizikos gru pės šeimų vaikais. Savanoriai
ir jų šeimos padengia visas su kelione susijusias iš-
laidas. 2015 m. į Lietuvą keliavo net penkiolika lie-
tuviškai kalbančių jaunų savanorių iš trijų Jungti-
nių Amerikos Valstijų miestų: Čikagos, Detroito ir
Philadelphijos. Trys merginos savanoriavo po du kar-
tus, o iš kai kurių šeimų net du ar trys jaunuoliai vie-
nas po kito vyko į Lietuvą. 2015 m. jaunimą savano-
riavimui Lietuvoje paruošė valdybos narė Rita Venc-
lovienė ir tarybos narė Daina Čyvienė. Jų veiklą Lie-
tuvoje koordinavo D. Čyvienė. Savanoriai buvo pa-

Smuikininkės Monika Satkauskaitė (k.) ir Tessa Papartytė. 
Vaikai šioje popietėje taip pat turėjo svarbią užduotį –
padėjo traukti loterijos bilietus. 
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Jaunimas ne tik savanoriavo vedant renginį, patiekiant maistą, bet ir patys ruošė meninę programą.

skirstyti į atskiras vietas Lietuvoje ir
dirbo Kazlų Rūdoje, Va rėn oje, Vilniu-
je ir Žemaičių Kalva rijoje. Kas dieną jie
susitikdavo su rizikos grupės šeimų
vaikais ir su jais praleisdavo popietę.
Svarbiausia savanorių darbe buvo –
kuo daugiau laiko praleisti su vaikais
ir parodyti jiems meilės ir dėmesio. Sa-
vanoriai vaikus daug
ko išmokė – viso-
kiausių amerikietiš-
kų sporto žaidimų, žo-
 džių, bet savanoriai
ir patys daug ko iš-
moko iš vaikų.

Kitą, 2017 m., va-
sarą net 16 įvai riose
lietuviškose organi-
zacijose vei kiančių
savanorių jaunuolių
į Lietu vą lydės ir glo-
bos organizacijos
narė, pedagogė Vik-
tutė Siliūnienė, kuri
ir anksčiau su kitais
jaunais savanoriais
yra keliavusi į Lietu-
vą. Šios popietės metu
ji pristatė „Derliaus
pietuose” dalyvau-
jančius jaunuosius iš-
ei vijos ambasadorius,
kurių šeimos 2017 me-
tais finansiškai rems
vaikų keliones sava-
noriauti Lietuvoje (or -
ga  nizacija kelionių
nepadengia). 

Praėjusiais metais išeivijos lietuvių
remiamus dienos centrus Lietu voje lan-
kė 343 rizikos grupės šeimų vaikai ir jau-
nuoliai. 2015 m. centrams buvo išdalin-
ta 40 368 eurai paramos (apie 45 546 dol.),
o 2016 m. numatyta paskirstyti dau-
giau kaip 54 000 eurų (apie 60 500 dol.).

Nuo minties iki pripažinimo

Anot vienos „Vaiko vartai į moks-
lą” steigėjų būrelio narės R. Venc lovie-
nės, organizacijos įkūrimo pra džia lai-
koma 1998 m., kuomet mažas būrelis Či-
kagoje ir jos apylinkėse gy venančių lie-
tuvių mokytojų ir socia linių darbuotojų

nutarė atsiliepti į dienraštyje „Drau-
gas” išspausdintą straipsnį „Prezi-
dentas pasigedo švie timo darbo konk-
retumo”. Tiesa, čika gietės tą patį klau-
simą buvo pradėjusios gvildenti prieš
metus – 1997 m. lapkričio mėnesį vy-
kusio X Pasaulio lietuvių mokslo ir kū-
rybos simpoziumo, Pedagogikos sesijos

metu. Tuo me tu buvo iškilęs klausimas
apie Lietuvoje mokyklų nelankančius
vai kus. Per metus susikūrė iniciatyvi-
nė grupė, kuri ieškojo būdų, kaip tą
klau simą spręsti. Po ilgų diskusijų ir
bandymų grupės narėms tapo aišku,
kad jų parama būtų veiksmingesnė
mezgant asmeninius ryšius su patiki-

mais asmenimis Lietuvoje. Taip gimė
mintis, kad reikia remti Lietuvoje be-
 sikuriančius popamokinius dienos
centrus, kuriuos lanko „gatvės vai kai”
(tuo metu juos taip vadino). Pirmas pra-
smingas organizacijos žingsnis ir konk-
rečios veiklos Lietu vos vaikų gerovei
užuomazga, suvie nijusi abipus Atlan-

to gyvenančius lietuvius, buvo parama
vienam (tada antram) centrui Vilniuje.

Žvelgdama retrospektyviai, R.
Venclovienė patikino, kad reikėjo labai
pasistengti, daug dirbti, kol pelno ne-
siekianti organizacija JAV visuomenėje
įgijo pasitikėjimą tel kiant lėšas bei pa-
ramą dienos centrams Lietuvoje. Ji

pasidžiaugė, kad orga-
nizacija yra paruošusi
penkias charakterio ug-
dymo programas, pa gal
kurias Lietuvos dienos
centruose dirbama iki
šiol. Šiose programose
neakcentuojamas cent-
rų lankytojų maitini-
mas, jų žaidimai, nesu-
telkiamas dėmesys ir į
pagalbą atliekant namų
darbus (nors tai svarbūs
centrų darbai). Progra-
mose pagrindinis dė-
mesys sutelkiamas į
specialių porei kių rei-
kalaujančių vaikų auk-
lėji mą, bręstančios as-
menybės puoselėji mą
bei elgesio spragų tai-
symą, nes centrų lan-
kytojai savo namuose
ne visada tai gauna, pa-
tiria ar išmoksta. 

„Derliaus pietų” ve-
dėja Rasa Avi žienis
baigdama popietę pa-
dėkojo visiems už da-

lyvavimą ir paramą. Ji patikino, kad or-
ganizacija „Vaiko var tai į mokslą” tę-
sia darbus, telkia lėšas, palaiko ry-
šius su remiamų centrų vadovėmis ir
laukia daugiau norinčių savanoriauti
Lietuvoje, jei ne 2016 m., tai gal kitais
metais. Ir pakvietė visus susitikti ki-
tame organizacijos renginyje.

Moksleiviai ateitininkai (iš k.): Ieva Skeberdytė, Gilius Aleksa ir Aistė Kavaliauskaitė.

Iš k.: smuikininkės Marisa Sadauskaitė, Tessa Papartytė, Monika Satkauskaitė ir violon-
čelininkas Paulius Vaikutis. Padėkos puokštė pagrindinei pietų šeimininkei – Zitai Kušeliauskienei. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Skrydžių bendrovės informuos teisėsaugą 
Vilnius (LRT.lt) – Nuo  2017 m. sau-

sio skrydžių bendrovės turės regist-
ruoti ir teisėsaugai pateikti informaciją
apie visus oro transportu į Lietuvą at-
vykstančius ir iš jos išvykstančius as-
menis. 

Policijos diegiama ir nuo sausio 1
d. pradėsianti veikti keleivių duomenų
įrašų informacinė sistema pristatyta
vežėjams.

Į Lietuvą atvykstančių ir iš Lie-
tuvos išvykstančių asmenų duome-
nys bus renkami įgyvendinant direk-
tyvą dėl duomenų apie oro transporto
keleivius keitimąsi.

Policijos departamente pažymi-
ma, kad praktiškai pradėti rinkti ir
tvarkyti keleivių duomenis Lietuva
pradės viena pirmųjų Europoje.

Duomenų analizė suteiks galimy-
bę nustatyti asmenis, kurie nebuvo ži-
nomi ar nebuvo įtariami dėl sunkaus
ar labai sunkaus nusikaltimo ar tero-
rizmo, bet kurie gali būti susiję su to-
kiu nusikaltimu, ir todėl juos turėtų iš-

samiau patikrinti kompetentingos ins-
titucijos.

Informacijos apie keleivius rinki-
mas Lietuvoje įteisintas per Trans-
porto veiklos pagrindų įstatymą. Jis nu-
mato, kad skrydžių bendrovės likus ma-
žiausiai 48 valandoms iki skrydžio pri-
valės automatiškai policijos įgaliotai
įstaigai pateikti   detalią informaciją
apie visus lėktuvu vykstančius kelei-
vius. Pakartotinai ši informacija pa-
reigūnams turės būti pateikta baigus
keleivių laipinimo procedūrą.

Be vardo, pavardės, gimimo datos,
lyties, pilietybės, vežėjai privalėtų nu-
rodyti keleivio duomenų įrašo unika-
lų kodą, vizos ar kito dokumento, lei-
džiančio būti šalyje, duomenis, kon-
taktinį keleivio adresą, jo registravimo
būseną, taip pat visą informaciją apie
bilietą, bagažą, nurodyti keleivio sė-
dimą vietą ir mokėjimo už bilietą tipą
(grynais ar kortele), sumą, asmens, ku-
ris pirko bilietą, kontaktinius duomenis.
Taip pat bendrovės turėtų pateikti visą

Mūšis dėl Mosulo

Vilnius (BNS) – Žlugusio Ūkio
banko bankroto administravimui iki
šių metų birželio pabaigos išleista 15
548 mln. eurų, iš kurių 7,84 mln. eurų
(50,4 proc. visų lėšų) skirta konsultantų
ir bankroto administratoriaus pa-
slaugoms.

4 657 mln. eurų (30 proc.) skirta
banko personalo išlaikymui, 1 001
mln. litų (6,4 proc.) – patalpų išlaiky-
mui, 2 049 mln. eurų (13,2 proc.) – ki-
toms išlaidoms, nurodoma banko ad-
ministratoriaus Gintaro Adomonio
pirmojo šių metų pusmečio veiklos
ataskaitoje.

Didžiausia išlaidų konsultantams
ir bankroto administratoriui dalis
teko 2013–2014 metams – 6 106 mln.
eurų. 2015  metais  šios išlaidos siekė
1 389 mln. eurų, o pirmąjį šių metų pus-
metį – tik 345 tūkst. eurų.

Šių metų birželio pabaigoje Ūkio
bankas turėjo 90 NT objektų, iš kurių
77 buvo pardavinėjami. Per pirmąjį šių
metų pusmetį bankas pardavė 31 NT
objektą už bendrą 3,192 mln. eurų kai-
ną.

Kauno apygardos teismas bank-
roto bylą Ūkio bankui iškėlė 2013 me-
tais.

Brangus Ūkio banko bankroto administravimas 

Vilnius (LNK) – Kur dabar jūra,
prieš kelis tūkstančius metų žmonės
statė žvejybinius užtvarus ir gaudė žu-
vis. Tokią prielaidą daro Klaipėdos uni-
versiteto mokslininkai, daugmaž 12
metrų gylyje radę keturis lyg tvorą for-
mavusius į žemę įkastus skeltus kuo-
lus – žvejybos įrenginio liekanas.

Pagal radinius galima spėti, kaip
tuomet jūros pakrantėje gyvenę žmo-
nės gaudė žuvis. Mokslininkai spėja,
kad žvejybos įrenginys galėjo būti
įkastas daugmaž VIII amžiuje prieš
mūsų erą.

„Šis radinys liudija, kad tai yra

faktas, kad žmonės atėjo iš jūros pusės
ir gyveno čia tame pačiame mezolite.
Reikia pasidžiaugti, kad šie metai
buvo dėkingi pajūrio archeologams. 

Prisiminkim, kad birželį Klaipė-
dos rajone karjere buvo aptikti du pa-
leolito laikotarpio įnagiai – apdirbti el-
nio ragai, kuriuos galėjo pagaminti ne-
andertalietis prieš keliasdešimt tūs-
tančių metų. Dabar štai ši žinia liudi-
ja, kad išties prielaidas, kad pirmieji
gyventojai į Lietuvą galėjo ateiti anks-
čiau, šių metų radiniai ir patvirtina”,
– teigė paveldosaugininkas Laisvūnas
Kavaliauskas.

Radinys Baltijos jūros dugne

Vilnius (URM info) – Už-
sienio reikalų viceministras
Mantvydas Bekešius spalio 26
d. Santo Dominge susitiko su
neseniai paskirtu Lietuvos gar-
bės konsulu Haityje Frederic
Carrenard, kuriam įteikė už-
sienio reikalų ministro pasi-
rašytą konsulinį patentą ir
konsulinės įstaigos atributi-
ką.

Susitikime aptartos toles-
nio bendradarbiavimo gairės
skleidžiant informaciją apie
Lietuvą, padedant tautiečiams,
kurie būdami Haityje pakliūva į ne-
laimes.

Viceministras su garbės konsulu
taip pat kalbėjosi apie galimybes Hai-
čio piliečiams studijuoti Lietuvoje.

Garbės konsulu paskirtas F. Car-

renard yra verslininkas, dirbantis pre-
kybos ir draudimo srityse, Haičio pre-
kybos ir pramonės rūmų bei draudimo
brokerių asociacijų narys, aktyviai
įsiliejęs į Haičio konsulinį korpusą, ku-
riame yra 46 nariai.

Haityje veiks Lietuvos garbės konsulatas

Kijevas („Draugo” info) – Antiko-
rupcijos reforma, reikalaujanti aukš-
tesniojo rango Ukrainos pareigūnų
deklaruoti internete savo turtą, at-
skleidė didelį skirtumą tarp politikų ir
žmonių, kuriems jie atstovauja. 

Kai kurie pareigūnai deklaravo
milijonus dolerių grynaisiais. Kiti sakė
turį daugybę prabangių automobilių,
brangių šveicariškų laikrodžių, pa-
puošalų su deimantais ir didelius žemių
plotus. Šios deklaracijos gali dar labiau
sumažinti visuomenės pasitikėjimą
valdžios institucijomis Ukrainoje. 

Pareigūnai privalėjo viešai priei-
namoje duomenų bazėje paskelbti duo-
menis apie savo turtą ir pajamas 2015 m. 

Ministras pirmininkas Volody-
myras Hroismanas atskleidė kartu su
žmona iš viso turįs 1,2 mln. dolerių ir

460 tūkst. eurų grynaisiais ir praban-
gių laikrodžių kolekciją. 

Skaičiavimais, paremtais dekla-
racijomis, 24 Ukrainos ministrų kabi-
neto nariai kartu vien grynaisiais turi
beveik 7 mln. dolerių. 

Dviejų brolių iš Prezidento Petro
Porošenkos frakcijos – Bohdano ir Ja-
roslavo Dubnevičių – deklaracijos
rodo, kad jie turi grynaisiais daugiau
nei 26 mln. dolerių. 

Opozicijos bloko deputatas Mi-
chailas Dobkinas savo deklaracijoje nu-
rodė turįs 1 780 vyno butelių kolekci-
ją ir senovinę rusiško romano „Ana
Karenina” kopiją, vertą 5 500 dolerių. 

Tačiau dabar pareigūnų laukia
kur kas sudėtingesnis darbas – paro-
dyti iš kur šitokios grynųjų pinigų lė-
šos jų namuose?

Ukrainiečių pareigūnai pinigus laiko kojinėse

Washingtonas (ELTA) – Respub-
likonų partijos kandidatas rinkimuo-
se į JAV prezidento postą Donald
Trump pirmą kartą nuo gegužės mė-
nesio apklausose vienu procentiniu
punktu (46–45 proc.) pirmauja prieš De-
mokratų partijos kandidatę Hillary
Clinton, parodė „ABS News”/ „Was-
hington Post” apklausa. 

Apklausa taip pat parodė, kad net
septyniais proc. punktais sumažėjo
tikėtinai už ją balsuosiančių žmonių

dalis. Tai lemti galėjo atsinaujinusios
diskusijos apie tai, kad būdama JAV
valstybės sekretore politikė naudojosi
privačiu elektroninio pašto serveriu.

Naujosios apklausos duomenys
gauti spalio 27–30 dienomis. Spalio 28
d. Federalinio Tyrimų Biuro (FTB)
direktorius James Comey paskelbė,
kad jo agentai aptiko naują elektroni-
nių laiškų lobį, kurie gali būti susiję su
ankstesniu tyrimu dėl H. Clinton įslap-
tintos informacijos.

D. Trump pirmauja prieš H. Clinton

Stokholmas (ELTA) – Švedijos diploma-
tą Raoul Wallenberg, Antrojo pasaulinio karo
metu padėjusį tūkstančiams Vengrijos žydų iš-
vengti nacių vykdytų žudynių, Švedijos mo-
kesčių agentūra oficialiai paskelbė mirusiu. 

Gelbėti žydus jis pradėjo 1944-aisiais, at-
vykęs į Budapeštą kaip diplomatas. R. Wal-
lenberg 1945-aisiais sulaikė Sovietų pajėgos,
nuo to laiko jis laikytas dingusiu. Manoma,
kad R. Wallenberg mirė Sovietų kalėjime,
bet tikslių duomenų nėra. Švedijos diploma-
to šeima pernai lapkritį kreipėsi į Švedijos mo-
kesčių agentūrą, kad ši oficialiai paskelbtų
diplomatą mirusiu. Šeima to reikalavo, norė-
dama „leisti Raoul ilsėtis ramybėje”.

„Jis turėjo mirti 1952 m. liepos 31-ąją”, – tei-
gė agentūra. Pasirinktoji data – penkeri metai
po diplomato dingimo 1947-ųjų liepos pabaigoje.

Raoul Wallenberg paskelbtas oficialiai mirusiu 

Maskva (Alfa.lt) – Į NATO veiks-
mus stiprinant Aljanso rytinį sparną
„neliks neatsakyta”, sakė Rusijos am-
basadorius prie NATO Aleksandras
Gruško. Diplomatas pabrėžė, kad Al-
jansas taip pat nusprendė didinti savo
buvimą Juodosios jūros regione.

Aljanso gynybos ministrai pra-
ėjusią savaitę pranešė apie pažangą
2017 metų pradžioje ruošiantis dislo-
kuoti po tarptautinį sąjungininkų ba-
talioną kiekvienoje Baltijos šalyje ir
Lenkijoje, iš viso apie 4 tūkst. karių.

Pranešama, kad NATO sprendimą

dislokuoti šiuos batalionus diplomatai
aptars NATO ir Rusijos taryboje lapk-
ričio mėnesį.

Įtampa tarp Aljanso ir Maskvos
pastarosiomis savaitėmis vėl išaugo,
Rusijai Karaliaučiuje pratyboms dis-
lokavus branduolinį užtaisą galinčių
nešti trumpojo nuotolio raketų komp-
leksus „Iskander”. Taip pat Rusija
praėjusią savaitę sustiprino Baltijos
laivyną dviem laivais, apginkluotais
branduolines galvutes galinčių nešti il-
gojo nuotolio raketų kompleksais „Ka-
libr”.

Rusija NATO veiksmų nenutylės

Haityje bus LR garbės konsulatas. Konsulas F. Carre-
nard (d.) ir viceministras M. Bekešius. URM nuotr. 

Bagdadas (ELTA) – Irako pajė-
gos įžengė į rytinį Mosulo miesto pa-
kraštį, siekiant iš šio miesto išvaryti
„Islamo valstybės” (IS) kovotojus.

Kovos su terorizmu tarnybos pa-
jėgas lydintis BBC korespondentas
sakė, kad šalies pajėgos sulaukė stip-
raus pasipriešinimo. Į juos svaidomos
raketinės granatos ir šaudoma leng-
vaisiais ginklais.

Puolime, kuriuo siekiama iš pa-
skutinės didelės grupuotės miesto tvir-

tovės šalyje išvaryti IS kovotojus, da-
lyvauja apie 50 tūkst. Irako saugumo
pajėgų personalo narių, kurdų peš-
mergų kovotojų, arabų sunitų genčių
vyrų ir šiitų milicininkų. Mosulas į dži-
hadistų kontrolę pateko 2014 metų bir-
želį. Jų lyderis mieste esančioje me-
četėje paskelbė apie kalifato įkūrimą. 

Puolimą Irako pajėgos pradėjo
spalio 17-ąją dieną, buvo manoma, kad
Mosule yra nuo 3 iki 5 tūkst. IS kovo-
tojų.

Švedija oficialiai mirusiu paskelbė
Holokausto didvyrį R. Wallenbergą.

EPA-ELTA nuotr.
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Lietuva bene dažniausiai Euro-
pos Sąjungoje (ES) leidimus laikinai
gyventi išduoda darbo migrantams.

Tokie leidimai Lietuvoje sudaro
beveik 54 proc. visų išduodamų leidi-
mų gyventi, santykinai daugiau jų iš-
duodama tik Lenkijoje – per 69 proc.,
skelbia Eurostatas, apibendrinęs 2015
metų duomenis.

Vidutiniškai ES leidimai gyventi
dėl darbinių priežasčių sudarė 27 proc.,
rodo šią savaitę paskelbti ES statistikos
tarnybos duomenys.  

Vis dėlto pagal bendrą išduodamų

leidimų gyventi skaičių Lietuva atrodo
labai nepopuliari: 1 tūkst. gyventojų
teko 1,8 leidimo, mažiau jų buvo tik Bul-
garijoje (1,3 leidimo 1 tūkst. gyventojų),
Kroatijoje (0,8) ir Rumunijoje (0,6).

Tuo metu santykinai daugiausiai
leidimų gyventi išdavė Malta (23,1 lei-
dimo 1 tūkst. gyventojų), Kipras (18,4),
Lenkija (14,3), Švedija (11,3) ir Jungti-
nė Karalystė (9,7). 

Vidutiniškai ES tūkstančiui gy-
ventojų teko apie penkis leidimus.

BNS

Svetingiausia šalis darbo migrantams – Lietuva

Elektros kainoms Lietuvoje ir ket-
virtojoje Švedijos elektros zonoje su-
vienodėjus, energija jungtimi su Šve-
dija „NordBalt” teka iš Lietuvos į Šve-
diją. 

Paprastai elektros kainos Lietu-
voje yra aukštesnės nei Švedijoje, ta-
čiau jau kuris laikas vidutinės kainos
pasidarė vienodos.

Suvienodėjus kainoms dalį laiko

elektra teka iš Lietuvos į Švediją –
elektros eksportui „NordBalt” išnau-
dojama 172 megavatų galia, o atskiro-
mis valandomis jungties galia eks-
portui siekė 290 megavatų, ar net 530
megavatų.

Vis dėlto elektra į Švediją iš Lie-
tuvos teka rečiau, nei iš Švedijos į
Lietuvą.                                  

BNS

Elektra iš Lietuvos teka į Švediją

Atsidaro „Vilnius Tech Park” 

Verslininkai turėtų ruoštis nau-
josios dvylikakampės vieno svaro mo-
netos įvedimui, paskelbė Didžiosios
Britanijos iždas. 

Nauja interneto svetainė ragina
įmones pritaikyti savo įrangą ir ap-
mokyti darbuotojus, artėjant naujosios
monetos įvedimui 2017 m. kovą.

Visi automatai, priimantys gry-
nuosius – ar tai būtų traukinių bilie-
tų, ar užkandžių automatai, – turės
būti pritaikyti naujajai monetai. Ta-
čiau bus suteiktas šešių mėnesių per-
einamasis laikotarpis; jo metu bus
privaloma priimti ir senąsias, ir nau-
jąsias monetas. Pereinamajam laiko-
tarpiui pasibaigus, senoji apskritimo
formos moneta bus išimta iš apyvar-

tos.
Karališkosios monetų kalyklos

sukurtoje naujoje interneto svetainė-
je verslininkai raginami dar iki kovo
mėnesio pasitikrinti, ar monetas pri-
imančios įrangos nereikia atnaujinti,
ir įsitikinti, kad automatai, priiman-
tys monetas, priims ir senąsias, ir
naująsias. Taip pat siūloma supažin-
dinti darbuotojus su „naujosios 1 sva-
ro monetos ypatybėmis”. 

Naujoji moneta įvedama todėl,
kad maždaug viena iš 30 vieno svaro
monetų, šiuo metu esančių apyvarto-
je, yra padirbta, teigia Karališkoji mo-
netų kalykla, o naujo pavyzdžio mo-
netas padirbti bus sunkiau. 

ELTA

JK verslininkai ruošiasi naujai monetai

VERSLO N AUJIENOS

Kandidatuodami į darbo vietą,
manome, kad darbdaviui yra
svarbiausia patirtis, sugebėji-

mai, išsilavinimas ir pan. Tačiau pir-
masis įspūdis, kurį sudarysite darbo po-
kalbio metu, taip pat yra labai svarbus.

Kokią reikšmę darbo pokalbio
metu turi apranga ir išvaizda?

Apranga ir išvaizda turi didelę
reikšmę, nes pagal tai, kaip į darbo po-
kalbį asmuo atėjęs atrodo, kiti susi-
formuoja pirmąjį įspūdį apie jį. Kai tar-
kim darbdavys žmogų mato pirmą
kartą, jis akimirksniu gali nuspręsti,
ar žmogus jam kelia simpatiją, ar ver-
tas pasitikėjimo ir pan. Pirmasis įspū-
dis apie žmogų susiformuoja per kelias
pirmąsias bendravimo akimirkas ir
daro įtaką vėlesniam žmogaus suvo-
kimui. Tai nereiškia, kad pirmasis
įspūdis apie žmogų bet kuriuo atveju
bus teisingas, ir visgi, nors kai kada
nuomonė apie žmogų vėliau gali keis-
tis, dažniausiai ji išlieka tokia, kokia
buvo susidaryta iš pat pradžių. Pir-
masis įspūdis gali būti esmine prie-
žastimi, dėl kurios sužlunga darbo po-
kalbis ir tai įvyksta per pirmąsias mi-
nutes. Daugybe tyrimų įrodyta, jog
asmenims, kurių fizinė išvaizda pa-
traukli, priskiriamos ir teigiamos vi-
dinės savybės.

Pirmasis įspūdis apie žmogų, jo
įvaizdis labai priklauso tiek nuo veido
bruožų, kūno formų, tiek aprangos ir
pan. Posakis – pasitinka pagal drabužį,
palydi pagal protą, taip pat yra teisin-
gas. Kita vertus, spręsti apie žmogų
kreipiant dėmesį į aprangą iš esmės yra
logiška, nes žmogus vienaip ar kitaip
rengdamasis parodo, kaip jis norėtų
būti suvokiamas kitų. Tad darbdaviai
dažniausiai būtinai kreipia dėmesį ir į
tai, kaip žmogus apsirengė darbo po-
kalbiui, ir pagal tai sprendžia, ar po-
tencialus darbuotojas jam tinkamas.

Kokia apranga yra tinkamiausia
darbo pokalbiui?

Prieš einant į darbo pokalbį yra la-
bai svarbu tinkamai ir gerai pasi-
rengti. Svarbu kuo daugiau turėti įvai-
rios informacijos apie įmonę, kurioje
norite dirbti. Kuo daugiau žinosite,
tuo lengviau bus kalbėtis su darbdaviu
ir tikrai būsite įvertinti. Kalbant apie
sprendimą, kaip geriausiai rengtis ei-
nant į darbo pokalbį, gali padėti in-
formacija, t.y. pasidomėjimas, o kaip gi
rengiasi ir atrodo tos įmonės darbuo-
tojai? Tačiau visuomet protinga apsi-
rengti šiek tiek oficialiau, net jei toje
įmonėje nebūtina dėvėti dalykiškos
aprangos. 

Patarimai vyrams 

Pokalbių praktika atskleidžia, jog
tikėtina, kad jums pasiseks gauti dar-
bą, jeigu į pokalbį atvykote  išsimaudęs,

kruopščiai nusiskutęs, tvarkingai ap-
kirptais plaukais, prižiūrėta barzda,
švariais rankų nagais, apsirengęs šva-
riais drabužiais, išlygintomis kelnėmis,
marškiniais, apsiavęs tvarkingais, šva-
riais ir nublizgintais batais. Labai
svarbu, kad iš burnos nesklistų ne-
malonus, pavyzdžiui, česnakų, rūkalų,
svaigiųjų gėrimų ir pan. kvapas. Ne-
turėtų stipriai jaustis ir kvepalų kva-
po, vos tik įeinate pro duris.

Patarimai moterims

Labiau tikėta, kad gausite darbą
atėjusi pokalbiui saikingu makiažu,
gražiai prižiūrėtais, ne per ilgais, ne-
iššaukiančiais nagais, jie turi būti ra-
mių spalvų tonų. Geriau jei esate ap-
sirengusi kostiumėlį arba klasikinę
suknelę, tamsesnių spalvų tonų, neiš-
šaukiančiai. Iššaukianti jūsų išvaizda
kai kuriems darbdaviams taip pat ga-
lėtų patikti, tik ar jūs pati benorėsite
jiems dirbti?

Pasirinkite tvarkingą ir kokybiš-
ką dalykinę rankinę, apgalvotai išsi-
rinkite aksesuarus: saikingi auska-
rai, kuklūs žiedai, kaklo papuošalai,
laikrodis. Apgalvotai parinkti akse-
suarai darbdavio akyse kuria praktinį
ir dalykinį darbuotojo požiūrį į darbą.
Jeigu dėvimas sijonas, būtina mūvėti
pėdkelnes, geriau tamsesnes nei odos
spalva.

Makiažas 

Subtiliai pasidažyti būtų geriau
nei eiti visai nepasigražinus. Saikingai
paryškintos akys ir lūpos tikrai nepa-
kenks moters įvaizdžiui. Svarbiausia
yra nepersistengti – dieninis makiažas
turi būti subtilus, jokiu būdu neiš-
šaukiantis. Jeigu norime sukurti pro-
fesionalų, dalykinį įvaizdį apie save, vi-
zažo specialistai rekomenduoja tokiam
makiažui naudoti matinius, šviesius,
neutralius ir žemės atspalvius ir veng-
ti ryškių, blizgių šešėlių ar lūpų dažų.

Praktiniai patarimai ruošiantis
darbo pokalbiui:

Pirmasis įspūdis svarbus ir gali
būti lemiantis. Atminkite, kad darb-
davys tiesiog stengiasi nustatyti, ar jam
patinkate ir tai gali nulemti pirmosios
susitikimo akimirkos, nepaisant jūsų
kvalifikacijos bei koks tinkamas ar
tinkama būtumėte. Tad atsakingai
ruoškitės ir pagalvokite apie savo iš-
vaizdą bei kaip jūs norėtumėte būti su-
vokiami darbdavio. 

Svarbu ir elgesys. Susitikę su darb-
daviu tvirtai paspauskite ranką, po-
kalbio metu palaikykite akių kontak-
tą, sėdėkite patogiai, tiesiai, nesi-
muistykite, kalbėkite aiškiai, ne per ty-
liai ir ne per garsiai.

Paulina Botyriūtė, 
Gamtos grožio formule.lt  

Išvaizda darbo pokalbio metu
Vos per metus iš

esmės atnaujinus XIX
a. statytus Sapiegų li-
goninės pastatus ir
pritaikius juos mo-
derniems poreikiams,
lapkričio 16 d. Vilniu-
je oficialiai duris at-
veria didžiausias star-
tuolių parkas Baltijos
ir Skandinavijos ša-
lyse.

Daugiau nei 9 000
kv. metrų ploto „Vil-
nius Tech Park” išsi-
tenka startuolių, rizi-
kos kapitalo fondų,
akseleratorių biurai,
bendradarbystės bei
konferencijų erdvės. Panašus, kiek
mažesnis startuolių centras šią vasarą
buvo atidarytas Helsinkyje, taip pat pri-
taikant startuoliams miesto centre
esančios  buvusios ligoninės patal-
pas.

Kelis šimtus kviestinių svečių,
Lietuvos ir užsienio žiniasklaidos at-
stovus bei Lietuvos startuolių ekosis-
temos lyderius subursiančio renginio
metu Antakalnyje esantis Sapiegų par-
kas išliks atviras visuomenei. 

Šiuo metu startuoliams ir paslau-
gas jiems teikiančioms kompanijoms
išnuomota jau daugiau nei 70 proc. pa-
statų, dalis jų jau spėjo įsikelti ir pra-

dėti darbą. „Vilnius Tech Park” star-
tuoliams siūlo ne tik erdvę darbui,
bet ir verslo vystymo partnerysčių pa-
ketą, kurį sudaro „Master Class Lie-
tuva” pagalba ieškant C lygio vadovų,
„Devs.LT” dirbtiniu intelektu grįsta
sistema programuotojų paieškai, „Co-
balt” teisinės paslaugos, „Integre” bu-
halterijos ir apskaitos tvarkymas bei
kiti partnerių pasiūlymai. Parke, po
vienu stogu, taip pat susiburia ne tik
įvairūs startuoliai, bet ir rizikos kapi-
talo fondai „Practica Capital”,
„IMI.VC”, akseleratoriai „Startup
Highway” ir „Startup.lt”.

BNS

Euro ir kitų valiutų santykiai (2016 metų lapkričio 1 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,91 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,69 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,11 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,65 €

„Vilnius Tech Park” atsidarys visai netoli Petro ir Povilo bažny-
čios. Vilniaus savivaldybės vizualizacija 
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,,Romeo ir Džiuljeta” suaugusiems
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Italų kompozitoriaus Gaetano Do-
nizetti kūryba pasižymi žanrų įvai-
rumu ir stiliaus margumu. Apoli-

tiškumas – tai jo ,,Achilo kulnas”.
Priešingai savo tėvynainiams – Gioa-
chino Rossini, Vincenzo Bellini, Giu-
seppe Verdi, Donizetti savo kūriniuo-
se neatspindėjo nacionalinio išsiva-
davimo  judėjimo, nesprendė aštriau-
sių to laikotarpio problemų. Jis – nuo-
širdus lyrikas, apdovanotas didžiuliu
melodingumu, puikus vokalinės rašy-
bos meistras, didelis teatro žinovas. Jo
geriausi kūriniai įėjo į italų operos
aukso fondą. Vienas jų – ,,Lucia di
Lammermoor” šį sezoną atliekamas
Lyric Opera scenoje Čikagoje.

Trijų veiksmų operos libretą pa-
rengė Salvadore Cammarano pagal
Sir Walter Scott 1819 m. pasirodžiusį ro-
maną The Bride of  Lammermoor. Šis
veikalas debiutavo San Carlo teatre, Ne-
apolyje, 1835 m. rugsėjo 26 d., o Lyric
Opera pirmą kartą ją atliko 1954 m.
lapkričio 15 d. 

Operos siužetas nukelia mus į XVI
a. pabaigos Škotiją. Nuo seno tarp sa-
vęs kivirčijasi dvi senos giminės – Ra-
venswood ir Ashton. Ir nors Ravens-
wood pilį užgrobė lordas Enrico Ash-
ton, o pilies vadovas mirė iš sielvarto,
nugalėtojas nesijaučia pilnateisiu šei-
mininku: Ravenswood sūnus Edgardo
gyvas. Be to, lordo materialinė padėtis
pablogėjusi; ją  gali užtikrinti tiktai se-
sers ir lordo Arturo Bucklaw vedy-
bos. Deja, Lucia tekėti atsisakinėja. Iš
Normanno pasakojimo Enrico spėja,
kad sesers mylimasis – jo priešas Ed-
gardo Ravenswood. Antrame paveiks-
le Lucia su Alisa parke laukia Edgar-
do. Pasimatymo džiaugsmas aptem-
sta: su Škotijos laisvės gynėjais Ed-
gardo vyksta Prancūzijon. Įsimylėjėliai
sumaino vestuvinius žiedus. 

Antrasis veiksmas (Lyric Opera
spektaklyje pirmas ir antras veiks-
mai sujungti) prasideda nuo to, kad, se-
seriai nežinant, Enrico ruošia jos jung-

tuves. Lucia tikina, kad prisiekusi ki-
tam. Ją pribloškia Enrico turimas pa-
dirbtas laiškas, liudijantis Edgardo
neištikimybę. Veiksmas persikelia į pilį
– įvedama Lucia, kuri priverčiama pa-
sirašyti vestuvinę sutartį. Netikėtai pa-
sirodo Edgardo. Suvokęs, kas atsitiko,
jis meta Lucia vestuvinį žiedą. 

Trečiame veiksme mes matome
vestuves Ashton pilyje. Puotos įkarš-
tyje pranešama baisi žinia: išprotėju-
si Lucia užmušė savo vyrą. Jos žvilgs-
nis paklaikęs, veide – laiminga šypse-
na. Kreipdamasi į nematomą Edgardo,
Lucia prašo atleidimo. Paskutinė sce-
na vyksta prie Ravenswood kapavietės.
Čia Edgardo ateina atsiskaityti su En-
rico. Lammermoor gyventojai papa-
sakoja jam apie Lucia tragediją. 

Pagrindinio vaidmens atlikėja Al-
bina Shagimuratova – ne naujokė Ly-
ric scenoje.  Daugelis ją gerai prisi-
mena iš 2012–2013 m. sezono, kai jį dai-
navo Gilda Verdi operoje ,,Rigoletto”.
Ir šįsyk sopranas iš Rusijos lengvai už-
valdė sceną. Shagimuratovos interp-
retuojama Lucia nuskambėjo tvirtai ir
energingai – toli gražu ne subtiliai ir
švelniai. Ji ypač puikiai valdo aukš-
čiausias natas ir scenoje tapo nepa-
mainoma partnere gabiam lenkų te-
norui Piotr Beczała (dainavęs ,,Fauste”
2009–2010 m. sezone). Edgardo ir Lucia
duetas ,,Verrano a te” buvo tikrai nuo-
stabus!

Kvapą gniaužė Enrique Mazzola di-
rigavimas. Šis jo debiutas Lyric tikrai
atmintinas. Temperamentingas italas
sugebėjo išgauti kiekvieną įmanomą
šios puikios Donizetti partitūros su-
btilybę (ypač iš tikrai gabių Lyric or-
kestro pučiamųjų).

Kai kurie žiūrovai teigiamai ver-
tino režisieriaus Graham Vick ir sce-
nografo bei kostiumų dailininko Paul
Brown įnašą į spektaklį. Man, deja,
toks minimalistinis veiksmo ,,įrėmi-
nimas” nepatiko. Nuolat judančios
scenovaizdžio plokštumos paslėpdavo
atlikėjus, ypač choristus. Nors atrodo,
kad stebint iš toli, vaizdas buvo žymiai

Albina Shagimuratova (Lucia) ir Piotr Beczała (Edgardo) puikiame režisieriaus Graham Vick ,,Lucia di Lammermoor”
pastatyme. Todd Rosenberg nuotraukos

Tragiškoji rusų soprano Albinos Shagimuratovos Lucia.

geresnis ir sumanymas ,,stebėti veiks-
mą per plyšį” pasiteisino.

Liko tik vienas ,,Lucia di Lamme-
moor” spektaklis – sekmadienį, lapk-
ričio 6 d. (dieninis). Pasistenkite pa-
matyti. Verta jau vien dėl užburiančio
Shagimuratovos balso.  Tuo tarpu lapk-
ričio 13-tąją Lyric scenoje nuskambės
kompozitoriaus Hector Berlioz ,,Les
Troyens”. Kaip tvirtina Los Angeles Ti-
mes dienraštis, ,,Su Homero ir Shakes-
peare atspalviais ir muzika, kuri iki tol
nebuvo sukurta, ,,Les Toyens” – iš-

skirtinė prancūziška opera! Kiekvienas
jos atlikimas – tai nepakartojamas
įvykis”. Pagrindines partijas atlieka
Christine Goerke (Cassandre), Susan
Graham (Didon), Brandon Jovanovich
(Énée), Lucas Meachem (Chorèbe),
Christian Van Horn (Narbal), Okka
von der Damerau (Anna). Diriguos
Sir Andrew Davis. Režisierius – Tim Al-
bery. 

Bilietus galima užsakyti tel. 312-
827-5600 arba teatro internetinėje sve-
tainėje www.lyricopera.org.

Vytautas Graužinis, gyvenantis Elgin, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 100 dol. Ačiū, kad skaitote mūsų laikraštį ir dos-
niai remiate.
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Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo
testamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

www.draugofondas.org

Remkime 
Draugo fondą

www.draugofondas.org

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

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

,,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!

http://draugokalendorius.org

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti sa-
vaitgaliais. Tel. 773-940-5264.

� Vyras ieško pagyvenusių žmonių  prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Gali pakeisti, iš-
leisti atostogų. Tel. 630-670-0813.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, gali-
mi pakeitimai.  Tel. 331-245-5378. 

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

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo
pakeitimų penktadieniais, šeštadieniais,
sekmadieniais.  Legalūs dokumentai, vai-
ruoja, patirtis, rekomendacijos. Tel. 708-465-
6854.

� Moteris, turinti 20 metų ligonių slaugos
darbo patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Siū-

lyti įvairius variantus. Tel. 630-280-1347.

� Vyresnio amžiaus moteris, legali, turinti
patirties, buitinė anglų kalba, nevairuoja, ieš-
ko žmonių priežiūros darbo su gyvenimu.
Galimi pastovūs pakeitimai. Tel. 630-827-
3000. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo ke-
lias dienas per savaitę  ar savaitgaliais. Siū-
lyti įvairius variantus. Tel. 773-712-5906.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Kalba angliškai, nevairuoja. Tel.
872-218-0098.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Patirtis, reko-
mendacijos. Tel. 312-834-8718.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo su
gyvenimu ar su grįžimu. Ilgametė patirtis.
Tel. 708-299-6417.

ĮVAIRŪS

SKELBIMAI • 
773-585-9500

PO DIEVO SPARNU

Septynios didžiosios nuodėmės:

4. GODUMAS
RENATA ŽIŪKAITĖ

Bažnyčios tėvai ir teologai šiai nuo-
dėmei paskiria antrąją vietą po pui-
kybės. Apaštalas Paulius savo laiš-
kuose pabrėžia, kad visų blogybių
šaknis yra godumas. Godumą mes
įvardijame kaip besaikį troškimą ir
siekį turėti  vis daugiau pinigų, daik-
tų, žinių. Godumo sąvoka gali talpinti
savyje net tokį nekaltą atrodytų kny-
gų turėjimo troškimą arba norą ap-
lankyti kuo daugiau egzotiškų pa-
saulio šalių. Po šios nuodėmės skrais-
te dažnai slepiasi paslėpta puikybė
ir savanaudiškumas. Šie troškimai
dažnai tarnauja ne kitų gėriui, bet
mūsų „aš” patenkinimui ir pamalo-
ninimui. 

Popiežius Pranciškus savo pa-
sisakymuose labai dažnai kri-
tikuoja godumo nuodėmę,

kuri sąlygoja didžiulę takoskyrą
tarp turtingųjų ir vargšų, įtakoja ka-
rus, savanaudišką ir neapgalvotą
žemės išteklių panaudojimą, gamtos
taršą ir jos naikinimą. 

Godumas išplaukia iš žmogaus
širdies, todėl psalmininkas sako: 

Palenk mano  širdį į savo įsakus,  
o ne į savanaudį pelną.
Nugręžk mano akis nuo to, 
kas tuščia, laikyk mane gyvą
savo keliuose.

(Ps 119)

Godumas gali taip apakinti,
kad už materialinius turtus par-
duodamas amžinasis gyvenimas.
Dėl galimybės praturtėti yra aplei-
džiamos pareigos Dievui, šeimai,
maldai skirtas laikas. Godumo ve-
dini galime skaityti vieną knygą
po kitos, nes norime žinoti daugiau
už kitus. Pasak Motinėlės Nadine,
dėl godumo galima prisirišti prie
namų, pasilinksminimų, knygų, bal-
dų, automobilių, prie visko, kas gra-
žu, brangu, vertinga. Visi šie dalykai
patys savaime yra geri iki to mo-
mento, kol netampa stabu ir neuž-
ima Dievui skirtos vietos. Šėtonas,
šio pasaulio kunigaikštis, dažnai
tiesiog užhipnotizuoja mus  troški-
mu būti turtingu, galingu, kilti
aukščiau kitų. Šie neteisingi troš-
kimai išstumia iš širdies Dievą, tik-
rąjį mūsų sielos Šeimininką ir pa-
verčia mus pasaulio gėrybių vergais.
Tokiu būdu piktasis pigiai perka

mūsų sielas, vesdamas į amžiną
pražūtį. Kristus aiškiai Evangelijo-
je pabrėžia: Negalite tarnauti Dievui
ir mamonai, negalite lenktis Dievui
ir pinigui. (Mt 6, 24). 

Dievas, mūsų Tėvas, yra visų gė-
rybių šeimininkas ir jis gali duoti
mums nepalyginti daugiau, nei įsi-
vaizduojame. Jis visada pasirūpina,
kad jo vaikai nestokotų būtiniausių
dalykų. Kaip Evangelijoje Jėzus
moko mus:   Todėl aš sakau jums: per
daug nesirūpinkite savo gyvybe, ką
valgysite, nei savo kūnu, kuo vilkė-
site. Argi gyvybė ne daugiau už mais-
tą ir kūnas  už drabužį? 26 Įsižiūrė-
kite į padangių sparnuočius: nei jie
sėja, nei pjauna, nei į kluonus krau-
na, o jūsų dangiškasis Tėvas juos
maitina. Argi jūs ne daug vertesni už
juos? (Mt 6, 25). 

Labai dažnai esame linkę pirk-
ti ir kaupti daiktus, kurių mums vi-
sai nereikia. Kiekvienas galime sa-
vęs paklausti, ar yra daiktų, ku-
riuos sunku atplėšti nuo savo širdies
ir nuo jų išsilaisvinti. Daiktų kau-
pimas kartais gali tapti liga (angl.
hoarder).  Daiktų kaupimas tokiems
žmonėms yra kaip bėgimas nuo sa-
vęs, bandymas užpildyti daiktais
savo vidinę tuštumą, vienišumą,
noras susikurti sau saugią erdvę. 

Godumas gali pasireikšti ir tuo,
pasak Motinėlės Nadine, jog nuolat
norime turėti tai, ko neturime. Tai
neatskiria mūsų nuo Dievo, bet ap-
temdo ir susilpnina santykį su Juo.
Godumas ir turto troškimas  nelei-
džia atsiduoti Dievui. 

Dievas mus kviečia pasirinkti
laisvę nuo bet kokio prisirišimo.
Jis yra mūsų Tėvas ir trokšta mu-
myse užimti svarbiausią vietą. Go-
dumą nugalėti gali padėti mintis
apie mirties neišvengiamybę ir jos
akivaizdoje nublankstantį aukso
spindesį. Jėzus Evangelijoje mums
duoda palyginimą apie turtuolį, ku-
ris rūpinosi kuo labiau padidinti
savo gėrybių sandėlius. Jis manė,
kad jo sielos ramybė priklauso nuo
turto. Šis turtuolis Dievo yra pava-
dinamas kvailiu, nes dar šiąnakt bus
pareikalauta jo gyvybės (Lk 12,
13–21). 

Amžinybėje šios žemės valiuta
nustos galiojusi. Bilietas į dangų bus
dovanojams vargšų, su kuriais da-
linomės savo ištekliais. Jėzus mus
moko, kad kelias į Dangaus Kara-
lystę veda per siaurus vartus ir per
juos praeiti gali tik žmogus, laisvas
nuo bet kokio šios žemės balasto. 



nėra sunku. Vienintelis jų tikslas – užgrobti kuo dau-
giau azerbaidžanietiškų žemių. „Dašnak cu tiun” ir
bolševikai teturėjo vieną tikslą – iš Baku, Kubos, Ka-
rabacho, Še mahos, Nahičevanės, Lenkorano, Geok-
čajaus, Džavado, Zangezuro, Saljano rajonų išstum-
ti kuo daugiau vietinių gyventojų azerbaidžaniečių,
kad šios teritorijos liktų tuščios. Kal bant be užuo-
lankų, žudyta vardan ga limybės įsitvirtinti nužu-
dytųjų že mėse.

Azerbaidžano Ypatingoji tyrimo komisija, kurią
1918-ųjų vasarą suda rė tuometinė Azerbaidžano Vy-
riausy bė, siekdama kuo smulkiau ir tiksliau nusta-
tyti visas balandžio–gegu žės mėnesių tragedijos ap-
linkybes, konstatavo: „...Kubos įvykiai buvo tik vie-
na iš sudedamųjų žymiai platesnio armėnų nacio-
nalistų įgyvendinamo plano dalių – šiuose kraštuo-
se iki minimumo sumažinti musulmo nų gyventojų,
kad vėliau ten būtų galima kurti savo valstybę”.

1918-aisiais metų surašymai skelbia, kad Kubo
regione daugumą su darė azerbaidžaniečių tautybės
žmo nės. Visi kiti – lezginai, tatai, avarai, budugai, kry-
zai, džekai, žydai – su darė mažumą. Remiantis 1916-
ųjų su rašymu, Kubos rajonuose gyveno 64, 15 proc.
azerbaidžaniečių, 24,77 proc. – lezginų, kryzų, avarų.
Žydai sudarė 7,58 proc., rusai – 2,71 proc. visų gy ven-
tojų. Armėnų tuo metu Kuboje buvo labai mažiai –
tik 0,76 proc. Dar tiksliau skaičiuojant, armėnų Ku-
boje anuomet gyveno vos 500 žmonių. 

Apie 1918-ųjų žiaurumus šiose Azerbaidžano
teritorijose būta informacijos. To meto azerbaidža-
niečiai priešinosi okupantams ne tik ginklu, bet ir
informuodami Vakarų visuo me nę, kas gi iš tiesų de-
dasi šiame regione. Azerbaidžano vyriausybė kau pė

informaciją, ją vertė į Europos tautų
kalbas, bandė kuo plačiau pa skleisti
tiek JAV, tiek Europoje, ka dang i ar-
mėnų propaganda priešingai traktavo
1918-ųjų įvykius.

Štai kaip 1918-ųjų įvykius vertino,
pavyzdžiui, Ronald McDo ne ll, Di džio-
sios Britanijos vicekonsulas, 1918-ai-
siais rezidavęs Azerbai džano sostinėje
Baku. Konfidencialio je 1918-ųjų gruo-
džio 5-osios skubiame diplomatinia-
me  pranešime, siunčia mamee į Lon-
doną (jis saugomas Di dži o sios Brita-
nijos užsienio reika lų ar chyve), rašė: 

„Tuo metu aš pareiškiau protestą
Armėnų Nacionalinei Tarybai, ir šian-
dien tvirtinu, kad jie padarė vie ną iš pa-
čių didžiausių klaidų savo isto rijoje, pa-
laikydami prieš musulmo nus nusitei-
kusius bolševikus. Vi sa kaltė už šią po-
litiką krenta armė nų politinei organi-
zacijai ‘Dašnak cu tiniun’. Be armėnų
paramos bolševi kai niekad nebūtų drį-
sę pradėti ka rinius veiksmus prieš
musulmonus”.

Azerbaidžanui tų metų pavasaris
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Kokią tragediją mena azerbaidžanietiškoji Kuba? (2)
Tęsinys – Pradžia – spalio 25 d. laidoje

GINTARAS VISOCKAS

Analizuoti Armėnijos ir Azerbai džano tar-
pusavio santykius nėra leng va, nes Europo-
je vis dar gajus mi tas, esą krikščionys ar-

mėnai – vi suomet teisūs, o musulmonai azerbai dža-
niečiai – ne. 

Todėl kiekvieną pasakojimą apie armėnų –
azerbaidžaniečių nesutari mus derėtų pradėti nuo
mažytės ekskursijos į praeitį. 

Pirma, ką būtina žinoti – tai šiandieninėje Ar-
mėnijoje dislokuota Ru sijos karinė bazė. Akivaizdu,
kad Ar mėnija – klusni kaimynines šalis pul dinėjan-
čios dabartinės agresyviosios Rusijos sąjungininkė.
Armėnija da bar visiškai priklausoma nuo Krem-
 liaus užgaidų.

Dar verta žinoti, kad rusišką ba zę Armėnija įsi-
leido savo noru. Ar mė nų niekas neprievartavo įsi-
leisti rusų kareivius kaip mus, sakykim, 1940-aisiais.
Armėnai patys linkę bendradarbiauti su Maskva ne
tik ekonominiuose, politiniuose, bet iš skirtinai ir ka-
riniuose reikaluose. Tad nereikia būti naiviems, kad
ne suprastume: Kalnų Karabachą iš Azerbaidžano
1991–1994-aisiais armėnai atėmė išskirtinai rusų ka-
riškių padedami. Būtų kvaila manyti, kad mažytė Ar-
mėnija be Rusijos pagalbos būtų pajėgi įveikti kur
kas didesnį, galingesnį Azerbaidžaną.

Antrasis mitas – esą armėnai Kal nų Karabache
gyveno nuo seniau sių laikų. Į azerbaidžaniečių že-
mes jie buvo dirbtinai perkeliami keliais etapais dar
tais laikais, kai dėl įtakos Turkijai (Osmanų impe-
rijai), Azer baidžanui ir Gruzijai galy-
nėjosi cari nė Rusija, Iranas ir kai ku-
rios Euro pos valstybės, neišskiriant ir
JAV. Ru sijos carai ir imperatoriai, o pa-
skui – ir bolševikinės Rusijos genera-
liniai sekretoriai, buvo suiteresuoti
tuometinius Azerbaidžano regionus
atskiesti sau palankiais, ištikimais ar-
mėnais, atkeliamais, pavyzdžiui, iš Os-
 ma nų imperijos ar Irano. Kad Kalnų
Karabachas ilgus šimtmečius nebuvo
matęs daug armėnų, byloja toks faktas
– buvęs Irevanės chanatas (dabarti-
nis Jerevanas) dar XX amžiaus pra džio-
je buvo išskirtinai azerbaidža nie čių ap-
gyvendintas kraštas.

Belieka išsiaiškinti, kodėl iš Os ma-
 nų imperijos ar Irano į Azer bai džaną
masiškai perkeliami armėnai buvo iš-
tikimi Rusijos imperatoriams ir so-
vietinės Rusijos sekretoriams. Už išti-
kimybę armėnams Rusija pa ža dėjo te-
ritoriją, kurioje jie esą galės įsikurti
amžiams įkurdami savąją valstybę.
Kad armėnai troško turėti savąją vals-
tybę, – nieko smerktino. Smerkina tik

Muziejaus eksponatas – statoma Kuba. Asmeninio albumo nuotraukos Muziejaus eksponatas – Kubos gyventojai azerbaidžaniečiai.

Iš KELIONĖS SUgRįžUS

tai, kad jie sumanė įkur ti savo valstybę akivaizdžiai
svetimose teritorijose. Smerkina ir tai, kad savąją
valstybę jie kūrė naudodami klastą, intrigas ir jėgą
– išstumdami vietinius gyventojus. Ne tik išvydami,
bet ir žudydami...    

Skaitytojų dėmesiui – vienas iš tokių pavyzdžių.
1918-aisiais metais azerbaidžaniečiai, kaip ir lietu-
viai, latviai bei estai, atkūrė savo valstybę. Tačiau
azerbaidžaniečiams mažiau pasisekė nei mums,
Baltijos šalims. Neprabėgus nė keleriems metams bol-
ševikai azerbaidžanietišką laisvės troškimą pa-
skandino kraujo jūroje. Bolševikams talkino tero-
ristinės armėnų grupuotės. Talkino aktyviai, noriai. 

Taigi 1918-ųjų metų balan džio–ge gužės mėnesiais
Azerbaidža ne su si klostė ypatingai sudėtinga padė-
tis. Rusijos bolševikai, padedami armė nų teroristi-
niam judėjimui „Dašnak cutiun”, siautėjo visame
Azerbaidža ne. 

Istorijos šaltiniai byloja: vien tik Kubos regione
1918-ųjų pavasarį nuo žemės paviršiaus nušluoti 167
azerbaidžaniečių kaimai. Tomis tragiš komis dieno-
mis Kuboje gyvybių ne teko per 4 tūkst. azerbaidža-
niečių tau tybės žmonių, įskaitant ne tik vy rus, bet
ir moteris, vaikus. Beje, skriaudžiami buvo ne tik Ku-
boje gyvenę azerbaidžaniečiai. Žiaurių išpuolių au-
ko mis tapo visos Kuboje gyvenusios tautos – lezginai,
tatai, avarai, kryzai... 

Panaši situacija klostėsi beveik visoje Azerbai-
džano teritorijoje. Sa kykim, 1918-aisiais Azerbai-
džano sos tinėje Baku per vieną savaitę ko vo–balan-
džio mėnesiais gyvybių neteko daugiau nei 12 tūkst.
azerbaidža nie čių.

Suvokti, ko siekė pogromų organizatoriai, –

Kubos muziejaus direktorė Saida Abasova ir žurnalistas Gintaras Visockas.



15DRAUGAS 2016 LAPKRIČIO 3, KETVIRTADIENIS

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

Papuoškite Kalėdų eglutę savo
rankų darbo šiaudinukais!! !

Gruodžio 3 d., šeštadienį, 10 val.  r.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629)
mokysime pasidaryti Kalėdi nius šiau-
dinukus eglutei. 

Pirmą kartą muziejuje šiaudinukus
mokys kurti Donatas  ir Kathy Astras.
Užsiėmimo metu galėsite pasidaryti
snaigę pagal liaudies menininkės Uršulės
Astras sukurtą pavyzdį. Snaigė bus
plokščia ir klijuota. Atsineškite žirkles, liniuotę ir pieštuką, o mes pasirūpin-
sime tikrais kviečių šiaudeliais, klijais ir  nuorodomis. Pamokos kaina 25
dol., muziejaus nariams – 15 dol. Registracija ir informacija tel. 773-582-
6500. Bus vaišės. Atvykite.

– vienas iš tragiškiausių istorijos pus-
lapių. Tačiau azerbaidžaniečių isto  ri-
kai šia tema intensyviai domė tis pra-
dėjo tik po 1991-ųjų – subyrėjus Sovie-
tų Sąjungai bei Azerbaidžanui atgavus
nepriklausomybę. 

2007-aisiais šiuose tyrinėjimuose
būta rimto postūmio. Būtent tais me-
 tais Kubos mieste aptiktos masinės ka-
pavietės, bylojančios apie 1918-aisiais
pralietą kraują.  

Ištyrus masines kapavietes Azer-
 baidžano vadovybė pasirašė potvarkį
įkurti toje teritorjoje muziejų. Įsakas
pasirašytas 2009-aisiais. „Memoriali nis
genocido kompleksas” pastatytas 2012–
2013 metais. Oficiali muziejaus atida-
rymo data – 2013-ieji. Muziejų sudaro
kelios ekspozicijos: čia rasite doku-
mentų apie 1918-ųjų pogromus kopijų,
nuotraukų, kuriose užfiksuota Kuba
iki tragedijos, pasakojimų apie žuvu-
sius žymius Kubos visuo menės, poli-
tikos, kultūros veikėjus, Kubą nuo
smurtautojų gynusius kariškius pro-
fesionalus bei savanorius, to meto žy-
mių pasaulio visuomenės veikėjų at-
siliepimus apie Azerbai džaną  ištikusią
nelaimę...

Kubos kompleksas – įspūdingas.

Panašus į Tuskulėnų kompleksą Vil-
 niuje. Konstrukcija turi aštrius kam-
 pus, simbolizuojančius skausmą. O
tai, kad po žeme įrengtos muziejaus
ekspozicijos iškyla į paviršių, tarsi
byloja senąją išmintį – kaip beslėptum
tiesą, o ji vis tiek iškils į pavir šių. Pa-
slėpti tiesos neįmanoma. 

Muziejus neturi puošybos ele-
mentų. Santūrumas dar labiau išryš-
 kina to meto tragizmą.

* * *
Šių metų spalio mėnesį istorikui

Algimantui Liekiui ir žurnalistui Gin-
tarui Visockui kaip Baku Tarp tautinio
humanitarinio forumo da ly viams ir In-
ternational Eurasia Press Fund  sve-
čiams buvo sudaryta galimybė aplan-
kyti Kuboje jau trejetą me tų veikiantį
„Memorialinį genocido kompleksą”.
Apie muziejuje sau go mus eksponatus
išsamiai ir įdomiai papasakojo mu-
ziejaus direktorė Saida Abasova. Ke-
lionėje į Kubą mus lydėjo International
Eurasia Press Fund  atstovas Ajazas
Mirzojevas. 

Bus daugiau 

Muziejaus (Memorialinis genocido kompleksas) direktorė Saida Abasova pasakoja isto-
rikui Algimantui Liekiui apie tragiškus 1918-ųjų įvykius Kuboje.

,,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
skonio”. 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, emigran   to, naujakurio bei jo likimo brolių  išei vijoje gyvenimo
vaizdus ir turė site  progos kartu su autoriumi iš gyventi istorija tapusius 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 ben-
drą kalbą tarpusavyje ir t. t. Ne nusteb ki te pastebėję skirtingas pavardes, nes kny-
gos autorius labai mėgo pa sirašyti įvairiais slapyvardžiais, bet po straipsnių, ku -
riose gvildeno rimtas te mas, pui kuojasi jo tikroji pa vardė.  Įdomu tai, šių straips nių
rinkinių temos aktualios ir šiandien, tad užsukite į ,,Draugo” knygynėlį ir įsigykite
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

MANO  VIRTUVĖ

Moliūgai pastaruoju metu tapo madinga daržove. Ir puiku, nes apie jų nau-
dingumą galima prirašyti daug. Moliūgų sriuba – jauki ir šildanti. Dabar, kai
parduotuvės lūžta nuo visokiausių dydžių, rūšių ir spalvų šių daržovių, pats
laikas išsivirti moliūgų sriubos. Pateikiame receptą, kurį mums atsiuntė skai-
tytoja Ingrida iš Indianapolio. 

Keptų moliūgų sriuba

Reikės: 
1 vidutinio dydžio moliūgo (labai
tinka Butternut Squash)
2–3 svogūno galvučių
4 skiltelių česnako
2 saliero stiebų
alyvuogių aliejaus
vištienos arba daržovių sultinio
grietinėlės arba pieno
čiobrelių, šalavijo
pipirų, druskos

Įkaitinti orkaitę iki 400 F.
Moliūgą nulupti, supjaustyti rie-

kėmis. Svogūną nulupti ir supjausty-
ti į keturias dalis. Česnako skilteles
taip pat nulupti. Paruoštą moliūgą,
svogūnus, česnaką bei saliero stiebus
sudėti į skardą, užpilti keliais šaukš-
tais aliejaus, pabarstyti druska, pipi-
rais, čiobreliais, viską sumaišyti ir

kepti, kol daržovės suminkštės – apie
valandą.

Iškepusį ir suminkštėjusį moliū-
gą, svogūnus, česnaką ir salierus su-
dėti į puodą ir užpilti sultiniu – kad ap-
semtų. Pavirti apie dešimt minučių.
Tuomet ištraukti saliero stiebus bei
čiobrelio šakeles ir sutrinti sriubą
elektriniu trintuvu. Įpilti grietinėlės
arba pieno ir užvirti. Sriubą galite pa-
puošti kepintomis moliūgo sėklomis
arba skrebučiais. 

Skrebučius paruošti reikia taip:
supjaustyti kvadratėliais baltą

duoną arba batoną; sudėti į skardą, pa-
šlakstyti alyvuogių aliejumi, pabars-
tyti tarkuotu parmezanu; kepti or-
kaitėje, kol apskrus iš vienos pusės –
tuomet pamaišyti, dar pabarstyti par-
mezanu ir baigti kepti.

Šilto ir jaukaus rudens su moliū-
gų sriuba! 

http://draugokalendorius.org



http://draugokalendorius.org
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� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) šį sekmadienį, lapkričio 6 d., 10 val.
r. švęsime 32-ąjį eilinį metų sekmadienį ir
minėsime Vėlines. Apeigas pradėsime 9:45
val. r. Kviečiame atsinešti savo mirusiųjų ar-
timųjų nuotraukas ir padėti jas ant altoriaus
laiptų, o šalia uždegti žvakutes (po šv. Mi-
šių nuotraukos bus grąžintos). 10 val. r. Eu-
charistijos šventimą atnašaus kun. Gedimi-
nas Keršys. Kviečiame visus atvykti ir mal-
dose prisiminti savo brangius artimuosius,
iškeliavusius Amžinybėn.  

�  Lapkričio 6 d., sekmadienį, Šv. Antano
bažnyčioje Cicero (1501 S. 50 Ave.) 8:45
val. r. šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas
Keršys. Po šv. Mišių kavinėje apie JAV Lie-
tuvių Bendruomenės (LB) suvažiavimą Was-
hingtone  kalbės JAV LB Marquette Parko
apy linkės pirm. Aušrelė Sakalaitė. Visi kvie-
čiami gausiai dalyvauti Mišiose ir pasiklau-
syti pranešimo. 

� Minint pirmąsias mirties metines, šv. Mi-
šios už a. a. advokatą Joną Gibaitį bus au-

kojamos Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje
keturis lapkričio sekmadienius – lapkričio 6,
13, 20 ir 27 dienomis 11 val. r. Prašome
prisiminti a.a. Joną Gibaitį savo maldose.

� Lapkričio 12 d., šeštadienį, 7 val. v. LDM
galerijoje „Siela” (14911 127th St., Lemont,
IL 60439) vyks Šlipas tapybos parodos
„Meilė” atidarymas. Visi labai laukiami!

� Lapkričio 13 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Palos Country Club, 13100 Southwest
Hwy, Orland Park Čikagos lietuvių moterų klu-
bas ruošia rudens  pokylį. Skanus maistas,
įdomi programa – lietuviškų rūbų modelia-
vimas, gintaro papuošalų parodėlė. Laukiame
jūsų. Daugiau informacijos tel. 708-925-
5209 (Erika Brooks).

� Lapkričio 19 d., šeštadienį, 6 val. v. Pa-
saulio lietuvių centre, Riškus salėje (14911
127th St., Lemont, IL 60439) vyks madų pa-
roda „Black  swan”, skirta paremti PLC. Bi-
lietus galima įsigyti PLC bei „Monique Bou-
tique”. Daugiau informacijos paskambinus tel.
773-816-3613. 

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

Rekolekcijos Moterims
Ateitininkų namuose, Lemont, IL

lapkričio 19 d., šeštadienį, 
9 val. r. – 3 val. p. p.

Rekolekcijas ves Kauno Vytauto Didžiojo universiteto sociolo-
gijos profesorė  s. Daiva Kuzmic kai tė. Rekolekcijų tema: ,,Motinos
bažny čios širdyje aš būsiu meilė”.

Prašome registruotis iš anksto el. paštu: lyma@juno.com (Lai-
ma Garbonkienė) tel. 630-204-2601 arba el. paštu: l.ringus@com-
cast.net (Lidija Ringienė) tel. 630-267-9010. Kaina 15 dol. asmeniui
(įskaičiuota kava ir lengvi pietūs).

Rekolekcijas rengia ateitininkių korporacija ,,Giedra”. Visos mo-
terys kviečiamos dalyvauti.

Ateitininkų namų adresas: 

1380 Castlewood Dr., Lemont, IL

Šį sekmadienį, lapkričio 6 dieną, galėsime ilgiau pamiegoti – 
bet neužmirškite atsukti laikrodžių rodyklės viena valanda atgal! 

naktį iš šeštadienio į sekmadienį, 2 val., 
grįžtame į žiemos laiką – rytai bus šviesesni.  

Lapkričio 6 d., sekmadienį, po
11 val. r. šv. Mišių visus kvie-
čiame į Švč. Mergelės Marijos
Gimimo (Marquette Parke) pa-
rapijos salę pasiklausyti dr.
Lino ir Rimos Sidrių paskaitos.
Bus vaišės.

Čia taip pat vyks fotografo
Zigmo Degučio fotografijų paroda. Nuotraukose – parapijos gy-
venimas, šokių ir dainų švenčių vaizdai. Fotografijas bus galima
įsigyti, o pelną Z. Degutis skirs parapijai.

Pagerbtas užsienyje palaidotų 
Lietuvos visuomenės veikėjų atminimas 

Lietuvos diplomatai Visų šventųjų dienos ir Vėlinių proga lankė užsieny-
je palaidotų iškilių lietuvių kapus.

Tradiciškai Vėlinių dieną Lietuvos ambasados Jungtinėje Karalystėje dar-
buotojai ir lietuvių bendruomenės organizacijų atstovai apsilankė Londono
St. Patriko kapinėse, kur pagerbė diplomatų Broniaus Kazio Balučio ir Vinco
Balicko, kunigų Kazimiero Matulaičio ir Aleksandro Gerybos atminimą.

Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas ir kiti diplomatai Vėlinių
išvakarėse aplankė iškilių Lietuvos diplomatų JAV – Lietuvos konsulo JAV (nuo
1923 m.), konsulo New Yorke (nuo 1928 m.), Lietuvos nepaprastojo pa siunti-
nio ir įgaliotojo ministro Washingtone (1935–1957 m.) Povilo Žadeikio ir lai-
kinojo reikalų patikėtinio Washingtone (1957–1976 m.) Juozo Kajecko kapus.

Lietuvos generalinis konsulas Los Angeles Darius Gaidys Vėlinių dieną
pagerbė Los Angeles palaidotų Nepriklausomybės akto signataro prof. My -
kolo Biržiškos ir jo žmonos Bronislavos Šėmytės-Biržiškienės, taip pat ilga-
mečio Lietuvos garbės generalinio konsulo Vytauto Čekanausko atminimą.

Iškilių lietuvių kapai aplankyti Švedijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Gruzijoje ir
kitur.

Alkas.lt

URM nuotr.


