
Kur kas lengviau atsispirti pradžioje nei pabaigoje – Leonardo da Vinci
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ŠIAME NUMERYJE:

VITALIJA DUNČIENĖ

Mano istorijos mokytojas mėgdavo kartoti, kad is-
torija nesikartoja:  „Kaip negalima antrą kar-
tą įbristi į nutekėjusį upeliu vandenį, taip isto -

rijos įvykiai visada lieka praeityje ir nesikartoja.” Bet
spalio 29 dienos va kare sėdėdama Viešpaties Atsimainy -
mo bažnyčioje (Church of  the Trans figuration, Maspeth,
NY Queens Borough of  New York City) pradėjau abejo-
ti buvusio mokytojo teigimu.  Man atrodė, kad istorija
kartojasi mano akyse. Lietuviai, norėdami iš laikyti

savo gimtąją kalbą, turėjo dėti didžiules pastangas anks-
čiau, tą patį jie turi daryti ir šiandien. Nors šiandien nie-
kas nedraudžia skaityti lietuviškų knygų ar kalbėti lie-
tuviškai, bet išeiviai turi įdėti labai daug pastangų ir stip-
riai pakovoti, norėdami išlaikyti lietuvišką šnektą savo
vaikų lūpose.  Šiandien lietuvių kalbą naikina amžinas
laiko trūkumas, „mažėjantis” pasaulis ir noras prisi-
taikyti prie aplinkinių – „Kam ta lietuvių kal ba reika-
linga?  Kokia tau nauda iš lietuvių kalbos?  Būk kaip
visi”.

– 4 psl. 

Paroda, skirta Čikagos Institute
of Design įkūrėjui – 8 psl. 

Meilės kupinas vakaras su
dailininku A. Šlipu – 9 psl. 

Prisiekė aštuntasis 
Lietuvos Respublikos Seimas

Buvo visko: ir juodo, ir balto

Paskutinis praėjusios, 2012–2016 metų kadencijos Seimo po-
sėdis įvyko lapkričio 10 dieną. Jis prasidėjo tylos minute pa-
gerbiant tuos Seimo narius, kurie mirė nesulaukę savo kaden-
cijos pabaigos. Tai – Julius Veselka, Algirdas Vaclovas Patackas
ir Juras Požela. 

Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė baigiamoje kalboje
apžvelgė pagrindinius Seimo kadencijos nuveiktus darbus. Po
jos į tribūną lipo visų Seimo frakcijų nariai. Jie apibūdino, ką
pavyko pa daryti, kas liko nepadaryta, ką perduoda tęsti nauja-
jam Seimui. – 2 psl. 

Sutv irt in imas

Maspeth, NY
Bažnyčioje. Ypatinga dieną – ypatinga nuotaika.  Jono Dunčios nuotr.

VITALIUS ZAIKAUSKAS

Pirmadienį, lapkričio 14 dieną, baigėsi
2012–2016 metų kadencijos Seimo narių įga-
liojimai, o vietoj jų atėjo naujai išrinkti tautos at-
stovai. Nors, atėję valdžion deklaravo pagerin-
sią Seimo įvaizdį, tačiau, sprendžiant iš visuo-
menės apklausų, jis netgi kritęs. Skandalų taip
pat buvo nemažai.

Pirmoji naujojo Seimo darbo sesija prasidėjo. Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.
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Prisiekė aštuntasis Lietuvos Respublikos Seimas

Atkelta iš 1 psl.

Ministras pirmininkas Algirdas
Butkevičius sakė, kad šešioliktoji Vy-
riausybė sprendė aštrias kasdienes
problemas ir kūrė prielaidas ateities ge-
rovei. „Esame antra iš eilės Vyriausy-
bė, kuri dirbo visą kadenciją, nors
valdančiosios koalicijos ir opozicijos jė-
gos buvo apylygės. Labai svarbu, kad
čia radome sutarimą daugeliu Lietuvai
svarbių klausimų. Manau, kad mūsų
politiniame gyvenime atsiranda dau-
giau atsakomybės, išminties ir stabi-
lumo”, – teigė premjeras.

Per ketverius metus XI Seimas
surengė 394 plenarinius posėdžius,
buvo priimta daugiau kaip 2 800 teisės
aktų, įstatymų, pataisų. 2012–2016 metų
kadencijos Seimas siekė užtikrinti
valstybės finansinį tvarumą, aktyviai
svarstė mokesčių politikos klausimus,
pasirengė euro įsivedimui, skyrė pri-
oritetinį dėmesį energetikos projek-
tams, įteisino tiesioginius mero rin-
kimus, užtikrino tinkamą Lietuvos
pirmininkavimą ES Tarybai 2013  m.
antrajame pusmetyje, kuris buvo pir-
masis šalies istorijoje.

Seimas stiprino šalies gynybinius

pajėgumus, grąžintas nuolatinis pri-
valomas pradinės karo tarnybos šau-
kimas, atsižvelgiant į geopolitinę si-
tuaciją ir nacionaliniam saugumui ky-
lančias grėsmes, pagaliau buvo padi-
dintas krašto apsaugos finansavimas
iki NATO šalims privalomo minimumo
– 2 proc. Bendrojo vidaus produkto, o
pačiuose paskutiniuose posėdžiuose
po daugybės ginčų ir svarstymų buvo
patvirtintas socialinis modelis ir pri-
imtas naujasis Darbo kodeksas. Tiesa,
nuo kada jis įsigalios, palikta apsi-
spręsti naujajam Seimui. 

Medinis plaktukas – 
vyriausiojo rankose

Pirmadienį, lapkričio 14 dieną, ly-
giai vidurdienį, medinio plaktuko su-
davimu per gongą darbą pradėjo nau-
jasis Seimas. Tiesa, didžiulis sujudimas
pastate jautėsi nuo pat ankstyvo ryto.
Naujai išrinktieji zujo painiuose trijų
Seimo rūmų koridoriuose, ieškojo savo
būsimųjų kabinetų, naujokai klausi-
nėjo, kur čia kavinė, kur spaudos kon-
ferencijų salė, kur kanceliarija, Seimo
bendrabutis ir pan. (Beje, aš pats kaž-
kurį – nes iš veido dar toli gražu ne vi-

sus esu įsidėmėjęs, o pavardės klausti
pasidrovėjau – palydėjau iki pat žy-
miosios Seimo Kovo 11-osios salės, ku-
rioje buvo paskelbta šalies nepriklau-
somybė, ir vyko pirmasis naujosios ka-
dencijos Seimo posėdis.)

Posėdį pradėjo – tokia tradicija –
vyriausias amžiumi Seimo narys. Tai
75-erių Juozas Imbrasas, buvęs Vil-
niaus meras, europarlamentaras.

Pirmąjį posėdį sušaukia Lietuvos
Respublikos prezidentas.

Posėdžio pirmininkas paskelbia
posėdžio pradžią. Visi 141 Seimo narys
atsistoja pagerbdami įeinančią jos eks-
celenciją Prezidentę Dalią Grybaus-
kaitę.

Sugiedojus himną, naująjį Seimą
sveikina Prezidentė D. Grybauskaitė. 

„Jūsų rankose – ne tik rinkėjų pa-
sitikėjimo mandatas, bet ir didžiulė ga-
limybė. Jūs galite prisidėti prie poli-
tinės sistemos virsmo iš uždaros ir vis
dar nomenklatūrinės į skaidrų, atvirą
ir žmonėms atstovaujantį modernų
parlamentarizmą”, – kalbėjo Lietuvos
vadovė. – ,,Pragaištingai gilėjantis ato-
trūkis tarp valdžios ir žmogaus, ne-
teisybės ir atskirties jausmas, politinės
valios stoka, nuvertintas sąžiningas
darbas nutolino geresnį gyvenimą
mūsų žmonėms. Todėl tūkstančiams
Lietuvos piliečių būtent jūs, naujasis
Seimas, tapote nauja Viltimi. Jie rin-
kosi tikėdami, kad politinė elgsena
keisis: supratimas pakeis abejingumą,
atsakomybė – savanaudiškumą, profe-
sionalumas – neišmanymą, o neveik-
lumą – pakeis ryžtinga politika. (...)
Daugiau kaip pusė Seimo – nauji vei-
dai. Iš jų net 40 atėjote iš savivaldybių
tarybų. Gerai žinodami savo krašto
rūpesčius ir jausdami, kuo kasdien
gyvena visa Lietuva. Linkiu jums, ne-
praraskite šio ryšio.” 

„Skelbiu, kad...”

Po Vyriausiosios rinkimų komisi-
jos pirmininko Zenono Vaigausko visų

Naująjį Seimą pasveikino Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Prisiekia charizmatiškoji Ingrida Šimonytė.               Martyno Ambrazo (ELTA) nuotraukos 

Vėlai naktį buvo išrinktas Seimo pirminin-
kas – 2016–2020 metų kadencijos Seimui
va  dovaus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są -
jun gos pirmininko pavaduotojas, agrono-
mas, profesorius Viktoras Pranckietis.

Seimo narių sąrašo perskaitymo, Lie-
tuvos Konstitucinio Teismo pirminin-
kas Dainius Žalimas išsamiai išaiškina
Seimo nario įgaliojimus – kada jie pra-
sideda, ir kada baigiasi. Kol naujieji Sei-
mo nariai neprisiekė, jie neturi tautos
mandato. Priesaika, sakė D. Žalimas,
nėra vien iškilmingas jos ištarimas.
Priesaiką patvirtinti Seimo narys turi
savo parašu, ir tik tuomet tampama tau-
tos atstovu. Priesaika jokiomis aplin-
kybėmis nėra sulaužoma. 

141 Seimo narys, stovėdamas per
visą priesaikos ceremoniją, vienas po
kito prisiekia. Kiekvieno jų priesaiką
priėmęs Konstitucinio Teismo pirmi-
ninkas paskelbia: „Skelbiu, kad ... (var-
das, pavardė) Seimo narys (-ė) prisiekė”. 

Po šios gerokai užtrukusios pro-
cedūros, pailsėję per  pertrauką, parla -
mentarai rinkosi pirmajam 2016–2020
metų Seimo kadencijos posėdžiui, ku-
riame pradėta rinkti Seimo va dovybė,
Seimo pirmininkas, jo pava duotojai. 

Ilga buvo pirmoji naujojo Seimo
darbo diena. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis pristato kandi-

datą į Seimo pirmininko postą.



Gerbiamieji,

Viena straipsnio apie Praurimę
Ragienę („Gyvenimas, lydimas dai-
nos”, „Draugas”, 2016.09.15, p. 5) nuo-
trauka ne iš Felix Mendelssohn operos
„Sūnus palaidūnas” (tokios jis ne sukū-
rė), bet iš Claude Achille De bussy kan-
tatos „L’Enfant prodigue” už kurią jis
1894 m. laimėjo Prix de Rome ir kurio-
je man pačiam tą „sūnų palaidūną”
teko dainuoti.

Nuoširdžiai,
Vytautas Matulionis

Cleveland Heights, OH

Atitaisymas

Skaitytojo laiškas paskatino mus atitai -
syti ir kitus netikslumus šiame straipsnyje
– vardan istorijos. 

Atsakyme į klausimą ,,Kokie koncertai
paliko didžiausią įspūdį?” straipsnio auto-
rė A. Bičkienė supainiojo koncertų datas. Tu-
rėtų būti: 1977 m. lapkričio 13 d. Anato-
lijaus ir Pranės Šlutų programai „Lietuviai
televizijoje” paremti surengtas koncertas Jau-

kandidatui į JAV prezidento postą, pasirodo, – me-
luoti leidžiama. Nes to, girdi, nedraudžia įstatymai.
Tai, po velnių, priimkite įstatymą, numatantį atsa-
komybę už akivaizdų melą politikoje. Ar šalis gali va-
dintis civilizuota ir demokratine, jei jos įstatymai ne-
numato specialios atsakomybės už akivaizdžius klai-
dinimus didžiojoje politikoje ypač svarbiu laikotar-
piu – rinkimų metu? Versle meluoti – draudžiama,
spaudoje sakyti netiesą – draudžiama, teismo, no-
tarų, bankų, draudimo kompanijų apgaudinėti ne-
galima, o klaidinti šimtus milijonų rinkėjų – leis-
tina? Tokie demokratijos „privalumai” man nesu-
prantami.

Tiesa, viešojoje erdvėje gausu svarstymų, gal
vis tik D. Trump bus geras prezidentas? Juk kadaise
ame rikiečiai aršiai abejojo Ronald Reagan tinka-
mumu užimti JAV pre zidento postą. Girdi, R. Reagan
tėra... antrojo plano aktorius. Vėliau paaiš kėjo, kad
vesternuose besifilmuojantis vidutinių gabumų ak-
torius gali tapti labai geru JAV prezidentu. 

Panašiai nutiko ir Lietuvoje: prieš rinkimus bu-
vau vienas iš tų, kurie stipriai abejojo, ar Dalia Gry-
 bauskaitė taps gera šalies vadove. Šiandien prisipa-
žįstu – apsirikau. Tas apsirikimas – labai malonus. 

Žodžiu, viltis, jog D. Trump irgi gali būti puikus
prezidentas, – neiš blėso. Juolab kad kai kurie jo pa-
 reiškimai – logiški. Galvoje turiu svarstymus dėl gy-
nybos reikmėms skiriamų lėšų. Kodėl beveik viena
Amerika rimtai susirūpinusi savo kariuomenės pa-
jėgumais? Kodėl dauguma NATO narių, įskaitant ir
Lie tuvą, savo kariuomenei nesukrapšto tų varganų
dviejų procentų nuo BVP? D. Trump teisus: jei, sa-
kykim, Lietu va nesilaiko įsipareigojimo skirti 2
proc. kariniam biudžetui, kodėl oficialusis Was-
hingtonas privalo lai kytis duoto žodžio?

D. Trump dėka išryškėjo rimta Europos dvivei-
dystė. Europa pastaruosius dešimtmečius elgėsi kaip
parazitė, išnaudojanti Ameriką. Vadovau da masi
principu, esą blogiausiu atveju JAV vis tiek gelbės,

ES vadovai karinius reikalus apleido,
visą dėme sį sutelkdami tik į ekonomi -
ką. Be to, užuot visur ir visada de monst-
ravę dėkingumą Washingto nui, kad šis
savanoriškai sutiko vilkti padoraus glo-
bėjo naštą, ES lyderiai drįsdavo dar
purkštauti, kam gi Ame rikos slaptosios
tarnybos klausosi Pracūzijos ir Vokieti-
jos vadovų telefoninių pokalbių. Kartais
net atvirai priekaištaudavo: ES geriau
gyventų, jei Europoje būtų kuo mažiau

Ame rikos.
Dabar, vos tik D. Trump užsiminė apie galimybę

trauktis iš Europos, ES vadovai ne juokais išsigando.
Supra to, kad gali likti be patikimos apsaugos. Ėmė
suvokti, kad pasitraukus Amerikai, į ES puls veržtis
Krem liaus pasiuntiniai. O Rusijos galia tikrai ne-
bus tokia minkšta ir maloni, kaip, sakykim, ameri-
kietiškoji. Tad D. Trump pareiškimai, esą Amerikai
nusibodo rūpintis viso pasaulio sau gumu, – tarsi šal-
tas dušas, europie čius išblaivinęs nuo linksmų ir ne-
 rūpestingų pagirių.

Deja, priešrinkiminė D. Trump kampanija lei-
džia įtarti, kad neatmes tinas ir pats blogiausias va-
rian tas: bus blogiau nei įsivaizduojame. Juk jeigu va-
 dovausimės sveiku protu, Barack Obama buvo blo-
gas Prezidentas Baltijos šalims. Per ma žai ir ne itin
ryžtingai rūpinosi mūsų saugumu. Tiesa, jo kalbos
visuomet buvo gražios, viltingos. Bet rimtų ka rinių
bazių Baltijos šalyse kaip nėra, taip nėra. Būtent B.
Obama vadovavimo laikais JAV neįvykdė įsiparei-
gojimo garantuoti Ukrainos teritorinį vientisumą
mainais į branduolinį nusiginklavimą.

Naujai išrinktasis JAV prezidentas tikriausiai
dar mažiau rūpinsis Baltijos šalių reikalais. Suvokti
tik ruosius D. Trump ketinimus galėtume nedelsiant
ir ženkliai padidindami finansavimą Lietuvos krašto
ap saugos ministerijai. Pavyzdžiui,  skir kime ne du,
kaip to reikalauja NATO susitarimai, o visus tris
procentus nuo BVP. Ir ne nuo 2018-ųjų ar nuo 2020-
ųjų, o jau nuo 2017-ųjų sausio 1-osios dienos. Štai
tada ir sužinosime, kaip į Lietuvos pastangas pasi-
taisyti reaguoja D. Trump komanda. 

Jei mūsų pastangų nepastebės, vadinasi, turime
patį blogiausią variantą, kurį yra įvardinęs istori-
kas, JAV ir Rusijos santykių specialistas Jurijus Felš-
tinskis:  „rinkiminės  kam panijos  metu   D. Trump
elgėsi labai  panašiai,  kaip Amerikoje elgia si Rusi-
jos įtakos agentai” (ukrainie čių leidinys gordo-
nua.com). 

Nesijaučiu turįs teisę kategoriš kai
vertinti JAV prezidento rinkimų
kampanijos. Niekad nesu buvęs

Ame rikoje. Todėl būtų keista, jeigu svai-
 dyčiausi kategoriškais patarimais, kokį
prezidentą amerikiečiai privalėjo išsi-
rinkti. 

Ir vis dėlto JAV prezidento rinkimai
Lietuvai svarbūs. Drįstu manyti – gyvy-
biškai svarbūs. Patys svarbiausi. Svar-
besnių negali būti. Bū tent nuo jų pri-
klauso, ar galime nebijoti imperinių Kremliaus už-
gaidų. Jei Prancūzija, Vokietija ar Italija iš sirinktų
akivaizdžiai prorusišką val džią, – pavojinga. Bet ne
taip pavojinga, jeigu Amerika išsirinktų imperi nius
tikslus puoselėjančiam Krem liui palankų vadovą.
Todėl turiu bent jau moralinę teisę svarstyti, koks
JAV vadovas Lietuvai būtų palankiausias. 

Juolab kad Vilniaus centre prie Rotušės rūmų
sienos prikalta paminklinė lenta, skelbianti, kad
„Lietuvos priešai yra ir JAV priešai”. Šie žodžiai
patvirtinti JAV prezidento parašu. Todėl turiu vie-
nui vienintelį klausi mą išrinktajam Prezidentui Do-
nald Trump: ar jo prezidentavimo metu oficialusis
Washingtonas mūsų ne prie telius traktuos savais
nedraugais? 

Kamuoja blogos nuojautos bei įtarimai: D.
Trump tiesiog nerūpi Baltijos valstybės. Net jeigu jis
ir tvir tins, kad JAV politika dėl NATO šalių sau-
gumo nesikeis, ar galima aklai pasitikėti žmogumi,
kuris rin kiminės kampanijos metu tiek daug sykių
keitė savo nuomonę? Mano supratimu, taip elgtis,
kaip rinkiminių ginčų metu elgėsi D. Trump, nega-
lima niekur – nei namuose, nei, juolab, didžiojoje po-
litikoje. 

Kur tai matyta: vieną dieną tvir tina, kad jo var-
žovė Hillary Clinton yra pakenkusi šaliai, po rin-
kimų jau suokia, esą ji – Amerikai nusipelniusi mo-
teris. Suprantu, politika – ne medicina. Politikoje ga-
limi ir sutirštinimai, ir didelės paklaidos, ir užgau-
liojimai. Kaip be jų? Bet ribos, kurių peržengti ne-
valia, – taip pat turėtų eg zistuoti. Mano supratimu,
taip viešai klaidinti rinkėjų negalima. Akiplė šiš  kai
viešai milijonus rinkėjų klaidi nęs žmogus turėtų
būti teisiamas už melą. Privalėtų sumokėti ne tik
mil žinišką baudą, bet ir sėsti į kalėjimą. Ilgam. 

Jeigu aš, žurnalistas, taip elgčiausi rašydamas
straipsnius kaip D. Trump elgėsi rinkiminės kam-
panijos metu, senų seniausiai sėdėčiau be langėje
už šmeižtą, dezinformaciją ir įžeidimus. Bet štai

LAIŠKAI
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Amerikoje taip elgiasi
Rusijos įtakos agentai

GINTARAS VISOCKAS

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!  www.draugas.org

Laiškų kalbos stiliaus redakcija netaiso 

Claude Debussy ,,Sūnaus palaidūno” pastatymas Jaunimo centro salėje. Rengėjas –
,,Laiš kai lietuviams” redaktorius jėzuitas t. Juozas Vaišnys. Lia, motina – sopranas Prau -
ri mė Ragienė, sūnus – tenoras Julius Savrimas. Tėvo partiją (nuotraukoje nėra) atliko
bosas Vytas Radys.

nimo centro salėje ir toje  pačioje  salėje
1985 m. spalio 6 d. įvykęs „Margučio” ra-
dijo programos tradicinis koncertas. Taigi
data po  ,,Margučio” koncerto nuotrauka turi
būti 1985 m. (o ne 1965).

Taip pat reikėtų patikslinti, kad 1954
m. Praurimė Krasauskaitė laimėjo pirmą-
ją premiją ,,Morris B. Sachs” televizijos (ne
radijo) programoje.

Redakcija Remkime 
Draugo fondą

Nuo 1992 metų Draugo fondas
padeda išlaikyti mūsų lietuviš-
ką, katalikišką „Draugo’’ laik-
raštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo
testamente. Keletas stambes-
nių palikimų užtikrins „Draugo’’
laikraščio gyvavimą daugelį
metų! 

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

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

Atkelta iš 1 psl.

Kai Elizabeth, NJ lietuvių parapi-
jos, kuri yra sujungta su lenkų pa rapi-
ja, klebonas – lenkas pareikalavo, kad
lietuvių vaikai ruoštųsi Sutvir tinimo
sakramentui tik angliškai, lietuviai
tėvai tokiam klebono rei kalavimui ne-
pakluso.  Būtų buvę taip lengva ir pa-

prasta paklusti klebono reikalavimams
arba prisijungti prie vietinės ameri-
kiečių parapijos, lan kyti jų siūlomas
pamokas ir gauti Su tvirtinimo sakra-
mentą. Bet Elizabeth jaunimo tėvai
nesusigundė keliauti lengviausiu ke-
liu – jie ieškojo būdų, kaip jų vaikai Su-
tvirtinimo sakramentui galėtų ruoštis
lietuviškai ir būtų sutvirtinti lietu-
vio vyskupo.  Pa siruošimas Sutvirti-
nimo sakramentui vyko gana sėkmin-
gai. Buvo daug sunkiau surasti para-
piją, kuri sutiktų priimti šią jaunimo

grupę ir padėti organizuoti Sutvirti-
nimo sak ramentą.  „Negalime, nes tai
ne mano parapijos jaunimas... Negali-
me, nes reikia leidimų iš vietinės va-
dovybės...  Negalime, nes mūsų para-
pijos jaunimą sutvirtina tik vietinis
vys kupas”... – girdėjome atsikalbinėji -
mus. – Ačiū Dievui ir – kunigui Vy tau-
 tui Volertui, kuris nepabūgo visų sun-

kumų, pasirūpino rei-
kiamais leidimais ir
mielai sutiko priimti lie-
tuviukus Sutvirtinimo
sakramentui.  Ačiū Die-
vui ir prel. Edmundui
Putri mui už pagalbą or-
ganizuojant šią šventę.
Ir ačiū Lietuvos arki-
vysku pui Gintarui Gru-
šui už galimybę gauti
Šventąją Dvasią, tarpi-
ninkaujant vys kupui iš
Lietuvos.

Kai pasiekėme Vieš-
paties Atsi mai nymo baž-
nyčią, Maspeth miestelio
gatvės jau buvo pasislėpę
po nakties šydu. Bet nuo-
stabiai gražioje bažnytė-
lėje, kurią prieš daugelį
metų pastatė atvažiavę
lietuviai, linksmai sprag-
sėjo žvakelės, kviesda-
mos atvy kėlius į vidų.
Iškilmingas šv. Mišias,
kurių metu skambėjo
meistriškai atliekamos
lietuviškos giesmės, au-
ko jo arkivyskupas G.
Grušas iš Lietuvos ir
kun. V. Volertas. Ir Šven-
 toji Dvasia palietė su-
tvirtinamųjų kaktas ir
sielas. Arkivyskupas G.
Grušas paaiškino vi-

siems, kad Šven toji Dvasia –  tai yra mei-
lė tarp Dievo Tėvo ir Sūnaus. Arkivys-
kupas Su tvir tinimo sakramentą priė-
musiems sakė: „Jūs šiandien gavote
Šventąją Dvasią – meilės kibirkštį – sau-
gokite ją ir auginkite. Ir žinokite, kad tik
da lindami meilę kitiems išsiugdysite
meilę savyje ir tapsite laimingais žmo-
 nėmis. Jei savo meilės nedalinsite ki-
tiems, tai ji tik pranyks.”

Pasibaigus Mišioms, visi rinko-
 mės į parapijos salę pasivaišinti ir pa-
bendrauti. Arkivyskupas G. Gru šas

Sutvirtinimas
Atsimainymo parapijos salėje prieš apeigas. Kairėje – kun. Vytautas Volertas ir arkivyskupas Gintaras Grušas. Jono Dunčios nuotraukos

Vyčių atstovas dr. Paul-Michael Kazas (d.) įteikia sutvirtintiems po medalį.

galėjo pabendrauti su tautiečiais tik ke-
liolika minučių, nes jo laukė skrydis į
Ukrainą, tada – į Švediją susitikti su po-
piežiumi.  Jaunimas, jų tėvai, arti-
mieji ir visi susirinkę lietuviai dėkojo
arkivyskupui už jo pasiaukojimą ir
laiką, kurį jis paskyrė nedideliam tau-
tiečių būreliui JAV.

Pirmabangių atvykėlių palikuo-
nis, Vyčių organizacijos atstovas dr.
Paul-Michael Kazas pasveikino ga vu-
sius Sutvirtinimo sakramentą, įtei kė
visiems po medalį ir kvietė dažniau at-
vykti į šią nuostabią parapiją.  

Istorija savotiškai kartojasi.  Šian-
 dien, kaip ir prieš daugelį metų ir vėl

gresia lietuvių kalbos išnykimas, ypač,
išeivijoje.  Tėvams kyla tas pats klau-
simas:  kaip perduoti lietuvių kalbą
savo vaikams. Belieka tikėtis, kad tą
stebuklingą vakarą šių jaunų žmonių
širdis pripildė ne tik Šventoji Dvasia ir
meilė, bet ir pagarba lietuviškai kul-
tūrai bei kalbai.  Linkime, kad šios Die-
vo ir tėvų do vanotos dovanos stipriai
įsitvirtintų jaunų žmonių širdyse, kad
gautosios dovanos būtų dosniai dali-
namos su tiktiesiems gyvenimo kelyje,
kad tos dovanos augtų ir stiprėtų ga-
vėjų šir dyse, padarydamos juos lai-
mingais žmonėmis ir sąmoningais lie-
tuviais.  

Po sutvirtinimo. Iš k.: Audra Mockutė, Bernardas Covalesky, Maria Klimik, Emma Petruš-
ke vičius, Justina Benetis, Veronika Murauskas, Julija Murauskas, Lukas Mikulėnas.  Ant-
roje eilėje – arkivyskupas Gintaras Grušas ir Jonas Dunčia.   Linos Benetis nuotr.

Šv. Mišias aukoja kun. Vytautas Volertas ir arkivyskupas Gin-
taras Grušas.
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Lapkričio 6 dieną New Yorke bu vo bėgamas ma-
ratonas. Tarp maždaug 50 tūkstančių bėgikų
Lietuvai atstovavo 11 maratonininkų: Justinas

Seliuta, Marius Vilemaitis, Aušra Mackevičiūtė,
Donatas Stanionis, Skaistė Cohen, Jurgita Turulie-

nė, Marius Turulis, Darius Rudzika, Konstantin
Balakin, Donatas Bendi kas ir Austėja Makoveckai-
tė. 

Jau kitą dieną po bėgimo Lietu vos Respublikos
generalinis konsu latas New Yorke surengė marato-

ni ninkų priėmimą, kur aptarė įspū džius ir planus ki-
tiems metams. 

„Draugo” ir LR generalinio konsulato 
New Yorke informacija

New Jersey ir New Yorko lietu-
viai, dalyvaujantys žygyje „Už
sveiką ir blaivią Lietuvą”, spa-

lio 16 dieną rin kosi Manhattane, prie
buvusios Aušros vartų bažnyčios. Žy-
gyje dalyvavo lietuviai, atstovaujantys
net tris kartas: močiutės, vaikai ir
anūkai. Pasipuošę lietuviška atributi-
ka iš čia visi pasuko į rudeniškai šiltą
Hudson River parką, kur vyko žvalumo
mankšta. Mankštai pasibaigus visi pa-
bendravo prie suneštinio stalo su ar-
bata, sumuštiniais ir vaisiais, pasida-

lino vasaros kelionių įspūdžiais.
Netikėtai prie šios akcijos prisi-

jungė ir maža komanda Lietuvoje. Or-
ganizatorė Gitana tą pačią dieną ir tą
pačią valandą, kaip ir New Yorke su-
organizavo tokį pat žygį Grigiškė se. Gi-
tanos dukra Klaudija pravedė mankš-
telę. Genovaitė Meškėlienė, New Yorko
žygio organizatorė, džiau gėsi Grigiškių
ir New Yorko miestų ryšiu organizuo-
jant šį renginį.

„Draugo” informacija

Tikriausiai ne vienas užaugęs ar gyvenęs Lie-
tuvoje prisimena rudens užsiėmimą – gryba-
vimą, pasivaikštant miškų takeliais. Rugsėjo

pabai goje „Neringos” stovykla Vermonto valstijoje
visus pakvietė į rudens gry bų ir gamtos savaitgalį. 

Savaitgalio programoje dalyvavo kviestiniai
svečiai – mikologistas dr. Rytas Vilgalys ir chemikas
dr. Linas Kudzma, padėję susipažinti su valgomaisiais
ir nuodingais grybais. Mi kologija – mokslas, biolo-
gijos dalis, tiriantis grybus (įskaitant pelėsius ir mie-
les), jų genetines bei biochemines savybes, jų pa-
naudojimą medicinai bei maistui, taip pat nuodin-

gąsias savybes.  
Dr. R. Vilgalys vadovauja „Vilga lys Mycology”

laboratorijai Duke University, o dr. L. Kudzma jau
daugiau kaip trisdešimt metų dirba organinės ir me-
dicinos chemijos srityje „Baxter Healthcare” orga-
nizacijoje.

Pasirodo, Vermonto miškuose tikrai netrūksta
grybų. Tą įrodė grybautojų krepšeliai, kupini miš-
ko gė rybių. Visi ne tik puikiai praleido lai ką gamtoje,
bet ir pasisėmė daug žinių apie grybus, skanavo gry-
bų patiekalų. 

„Draugo” informacija

New Yorko maratone bėgo ir lietuviai

„Už sveiką ir blaivią 
Lietuvą” kviečia žygis

Maratonininkai LR generaliniame konsulate New Yorke aptarė maratono įspūdžius. Iš k.: Do-
natas Stanionis, Marius Vilemaitis, Marius Turulis, Jurgita Turulienė, LR generalinis konsu-
las New Yorke Julius Pranevičius, Konstantin Balakin, Justinas Seliuta ir Donatas Bendikas.

Donatas Bendikas, kaip ir visi kiti lietuviai,
sėkmingai įveikė New Yorko maratoną.

Bėgikus palaikė LR generalinis konsulas
New Yorke Julius Pranevičius (trečioje eilėje
d.) su žmona Diana (antroje eilėje k.).

Vilniaus sveikuolių klubui „Gilužis” atstovaujanti Genovaitė Meškėlienė (pirma iš k.) su-
organizavo rudenišką žygį „Už sveiką ir blaivią Lietuvą”.    www.nylithuanian.org nuotr.

Kur dygsta grybai?

„Neringos” stovykla Vermonto valstijoje pakvietė grybauti. Stovyklos „Neringa” nuotraukos

Grybų laimikis nemažas. Tik ar jie valgomi?
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SKAUT YBĖS  KELIAS

T.n. Ramunės Bartuškaitės paskaita apie Mixed-
income housing programos įgyvendinimą North Rhi-
ne Heights.

Šiais laikais visuose didžiuosiuose pasaulio
miestuose gyve na skirtingos kilmės žmonės. Jie,
atkeliavę iš visų pasaulio kraštų, skiriasi ne tik

kilme, bet taip pat tikėjimu, kultūra, auklėjimu ir so-
cialiniu sluoksniu.

Miestų centruose žmonės gyvena mišriuose kul-
tūrinuose rajonuose, bet norėtųsi, kad skirtingai auk-
lėti žmonės ramiai gyventų vienas šalia kito, nors tai
yra sunkiai įgyvendinama.

Naujausias būdas suvesti skirtingus žmones
yra didesnių JAV miestų istoriniuose rajonuose
steigti  gyvenvietes, kuriose įsikurtų  žmo nės su skir-
tingomis pajamomis  (angl. Mixed-income housing).
Istoriniai rajonai, pradėję atsinaujinti, pritraukia
aukštesnio sluoksnio gyventojus, kurie steigia nau-
jas paslaugas, pramonę ir stato naujas gyvenvietes.

Tuo pačiu seni, apleisti valstybiniai bendrabu-
čiai būna nugriaunami, o gyventojai išmetami į gat-
vę ar artimus neturtingus rajonus, kur jie negauna

tokių pačių galimybių, kaip tie, kurie juos išstūmė.
Spręsti šią problemą buvo pristatyta teorija:

steigti tokias gyvenvietes, kuriose skirtingų sluoks-
nių žmonės sugyventų kartu po vienu stogu. Mišrių
žmonių sluoksniai teikia vieni kitiems skirtingos nau-
dos, apie kurią dar mažai kas žino. Nors tokių žmonių
gyvenimo būdas labai skiriasi, jie turi daug bendra,
tik negauna galimybių susipažinti ir daugiau sužinoti
apie vienas kitą.

Pristatyta vieta Cincinnati ra jone, kur jau yra
daug įsteigtų organizacijų, žinančių, kaip suvesti
skir tingo auklėjimo ir sluoksnių žmones, bet taip pat
pateikia galimybę abiejų sluoksnių žmonėms gauti
lygias paslaugas ir  galimybę pagerinti savo gyve-
nimą.

Ši tema pristato kelias mišrias  gyvenvietes, ku-
rios yra įsteigtos Amerikoje ir apibūdina jų stipry-
bes ir trūkumus. Tik studijuodami jas mes galėsime
surasti atsa kymą, kaip steigti sėkmingą tokią gy-
venvietę ir garantuoti, kad ji išsilaikytų daug metų.

T.n. Ramunė Bartuškaitė – Ohio ASD/ ir Korp! Vy-
tis skyriaus pir mi ninkė.

Pirmą kartą Čikagoje ir apylinkėse –
„Boo-gė”. O kas ta „Boo-gė”? Tai „Hal-
loween” mugė/šventė vaikams! Le-
monto lietuviai skautai smagią „Hallo-
ween” popietę vaikams suruošė spalio
29 d. Pasaulio lietuvių centro Fondo sa-
lėje.

Jau įėjus pro duris galima buvo pa-
justi pasikeitusią aplinką – juodi
voratinkliai, baltos dvasios ir ne-

aiškios šmėklos! Čionai rinkosi šu-
niukai, „Lego” žmogeliukai, velniukai,
superherojai (super heroes), vėžliu-
kai, princesės, kaubojai, karaliai ir kiti
įvairūs sutvėrimai. Reikėjo saugotis ra-
ganų ir giltinių ir neužlipti ant juodų
katinų! 

Paslaptingoje palapinėje išmin-
tingoji burtininkė iš kortų būrė vai-
kams ateitį. Vaikai dalyvavo „Hallo-
ween” kostiumų/kaukių parade ir lau-
kė savo eilės, kad Nerijos sesės išdažytų
jiems veidus. Prityrę skautai vedė žai-

Pokyčiai istoriniame 
Cin ci nna ti rajone 

„Boo-gė”

Ramunė Bartuškaitė.

dimus. Mažieji skautukai bandė su-
mesti kamuoliukus į oranžinius mo-
liūginius kibiriukus ir laukė eilės iš-

bandyti savo jėgas ir stiprumą pa-
skambindami skambutį.

Ant scenos stovėjo linksmas už-

burtas namas (Haunted Fun House),
kurį prižiūrėjo visi tuntai. Prityrusios
skautės rūpinosi nuotraukų būdele
(photo booth), kur visi galėjo nusifo-
tografuoti ir pasidaryti savo nuotrau-
kai rėmelius.

Sesė Diana Ramanauskaitė parū-
pino tinkamos muzikos. Brolis Dona-
tas Ramanauskas priėmė aukas Rako
stovyklai.

Į 5 dol. įėjimo kainą buvo įskaity-
ti du žaidimų žetonai (game tokens).
Linksmai nusiteikę „jaustukai” (emo-
jis) pardavinėjo dešreles, o burtininkės
– įvairius skanu my nus. 

Atrodo, kad mūsų skautukams
buvo surengtas labai įdomus ir visai
nebaisus renginys. Mažieji kaukių dė-
vėtojai, prisilakstę ir privalgę, grįžę
namo tuoj krito į lovas. Jie turėjo būti
labai patenkinti. Pirmasis bandymas
gerai pavyko. Gal ir kitais metais į sve-
čius reikės pasikviesti raganėles ir
velniukus.

Sesė Rita

Gerai nusiteikę „jaustukai” laukia pirkėjų.
Sesė Nida Petronienė ir sesė Marytė Kriaučiūnienė prie na-
muose  gamintų skanumynų.

Brolis Donatas Ramanauskas priėmė aukas Rako stovyklos
atnaujinimui.

Sesė Renata Borucki – burtininkė buria
skautukams ateitį.

Kaukių baliaus dalyviai.
Sesės Julytės Kudirkienės nuotraukos
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SES. ONUTĖ MIKAILAITĖ

GEDIMINAS MIKELAITIS

Garbingą jubiliejų švenčianti Danguolė Sadū-
naitė-Sealey gimė 1931 m. lapkričio 18 d.
Amalių dvare, tuo metinėje Kauno apskrity-

je. Gimna ziją pradėjo lankyti Kaune. Vėliau mokė-
si Detmoldo ir Greveno lietuvių gimnazijose Vokie-
tijoje; vidurinį mokslą baigė Anglijoje. Vokiečių ir
anglų kalbas bei literatūras studijavo University Col-
lege of  North Wales. Nuo 1963 m. ji gyvena JAV. Ei-
lėraš čius spausdino „Ateityje”, „Europos lietuvyje”,
„Lietuvių dienose”, „Aiduo se”, „Laiškuose lietu-
viams”, „Draugo” kultūriniame priede ir kitur. Iš-
leido eilėraščių rinkinius: „Vasaros medžiuose”
(1961), „Kai tu arti manęs” (1965), „Tu esi mano žemė”
(1968), „Laiškai Dievui” (1970), „Pakeliui į Emmaus”
(1974), „Baltas ievos medis” (1977; už šią knygą gavo
Lietuvių rašytojų draugijos premiją); angliškai – „To
Regions of  No Ad mittance” (1968), „Recollections of
a Childhood” (1971), „And there was the moon thro-
ving stones at birds” (1978). Poetė rašo lietuvių ir ang-
lų kalbomis. Į anglų k. išvertė V. Krėvės-Micke vič-
iaus, J. Jankaus, J. Tumo-Vaiž ganto, A. Vaičiulaičio
ir kt. lietuvių rašytojų kūrinių, kuriuos išleido Ste-
 po Zobarsko leidykla „Manyland Books”. Ji dalyva-
vo savo kūrybos vakaruose Bostone, Čikagoje, Los
Angeles New Yorke, Toronte. 

1972 m. D. Sadūnaitė atvyko į Putnamą (CT), įsi-
jungė į Vargdienių seserų bendruomenę kaip jų dar-
bų talkininkė ir dvasinio gyvenimo dalyvė. Talkino
seserų spaustuvėje, daug metų administravo vaikams
skirtą laikraštį „Eglutė”, rašė kūri nėlius vaikams.
Į vienuolyną atvyko jau būdama 41 m. ir iki šiol šio-
je bendruomenėje išgyveno 44 metus.  

D. Sadūnaitė yra tiesaus, atviro ir taupaus žodžio
poetė, gilaus religingumo reiškėja. Ji buvo paveikta
XX a. pradžioje klestėjusio ima žinizmo sąjūdžio. Jis
iš poezijos reikalavo koncentracijos, ne tiek vaizdų
ir žodžių, kiek sąskambių, rimų, asonansų gimi-
ningumo. D. Sadūnaitės eilėraščiai kupini religinių
simbolių užuominų. Kaip Birutė Ciplijaus kaitė taik-
liai pastebėjo, savo geriausiuose posmuose poetė ne
tik pajungia poeziją amžinybei, bet yra perė jusi lyg
į naują plotmę, iš kurios į savo aplinką žvelgia kon-
templiatyviu žvilgsniu, daiktuose atpažindama am-
žinybę.

Ketvirtojo rinkinio pavadinimu „Laiškai Dievui”
poetė išreiškia ir visos savo poezijos teminę ašį. Jos
eilėraščiuose „gėlė, lapai, medis yra jos pokalbis, jos
bendravimas su Dievu. Tai beveik grįžimas į Bibli-
ją ar krikščioniškąjį renesansą, kur žmogus taip pat
visoje aplinkoje matė Dievo atspindį” (B. Ciplijaus-
kaitė).  D. Sadūnaitė yra ne tik radusi Dievą visato-
je, bet pajutusi ir visatos die viškumą. Jos ryšį su gam-
ta galima pavadinti mistiniu. Medis, lapas, gėlė, sau-
lėlydis, vasara, žiema, kurie buvo tapę jai simboliais
ir emblemomis, yra pavirtę savotiškais sakramentais.
Poetė ne tik gėrisi gamtos apraiškomis iš šalies, bet
į jas pasinėrusi keliauja į Dievą.

D. Sadūnaitei grįžti į Bibliją – tai būti pakeliui
į Emmaus. Emmaus istorijoje jautrios sielos evan-
gelistas Lukas stengiasi atskleisti Dievo ir žmo-
gaus bendravimo paslaptį, kurioje nuostabiai atsi-
veria apčiuopiami, žemiški daiktai, įgavę nežemiš-
ką galią – duona ir vynas, žodis bei raštas. Mokiniai
pažino Dievą žmoguje, kuris jiems kalbėjo tokius žo-
džius, kad jų širdys užsidegė, ir kuris laužė duoną
prieš jų akis, kaip niekas kitas.

Galima įžiūrėti tris pakopas ga lutinio mistinio
susijungimo, kurį D. Sadūnaitė stengiasi pristatyti.
Patei kiame eilutes iš trijų skirtingų eilė raščių:

1.
Savo dienoje –
aš atrandu Tave gabaliukais.

2.
Forsythia! 
Šalia tavęs, 
aš esu 
ta serganti moteriškė,
kuri palietė
Rūbo kraštą –
Ir pagijo. 

3.
Ankstyvas rytmetys. 
Ankstyvo ryto valandos: 
dar šiltos
nuo sapnų – –

Dar nepabudau!
Kaip bitė – 
vaikštau Tavyje 
(saulės kory)
dulkinom kojom.

Pirmoje pakopoje Dievas atrandamas kasdie-
nybėje; antroje – skausmas, kančia nuaudžia ypatingą
ryšį tarp žmogaus, gamtos ir Dievo; o trečioje – tai
bendravimas, „įėjimas” į Dievą per gamtą, kad ir „dul-
kinom kojom”.

D. Sadūnaitės poezijoje kančios išgyvenimas
padeda išreikšti kontempliaciją ir mistiką. Poetė nau-
doja įvairius įvaizdžius savo išgyventam skausmui
apibūdinti bei pridengti. Kančia čia tarsi grindžia til-
tą į anapus.

Tu, Debesis – saulėtekį: 
aš, lietaus lašelis.
(Dabar su kraujo prieskoniu).

D. Sadūnaitės poeziją palankiai vertino Kazys
Bradūnas, Ilona Gra žy tė-Maziliauskienė, Viktorija
Skrups kelytė, Antanas Vaičiulaitis, Pranas Visvydas
ir kt. Vladas Kulbokas ją apibūdino kaip „iškilią mo-
derniosios religinės poezijos atstovę […], reiš kiančią
gilų žvilgsnį į visatą bei jos Kūrėją”. Poetė neužsi-
sklendžia savo sieloje, bet „sSvo buvimą pasaulyje jun-
gia labiau su šviesiuoju gamtos dvelkimu, su jau-
čiamu Malonės kvapu” (K. Bradūnas).

D. Sadūnaitės kreipimasis į Die vą nėra be atsa-
ko – jai pavyksta su kelti susimąstymo, būties trapumo
įspūdį, o gilią gyvenimo prasmę atver ti tikėjimo iš-
gyvenimu: 

Lapkričio 6 d., sekmadienį, Švč. M. Marijos Gimimo pa-
rapijos salėje susidomėję rinkomės į susitikimą su dr.
Linu ir Rima Sidriais. Po kalbyje-paskaitoje buvo ap-

žvelgtos įvairios temos, tarp jų – moralė, gyvybės išsaugo-
jimas, JAV prezidento rinkimai. 

Dr. L. Sidrys užsiminė, kad anksčiau televizijos  fil-
muose ir programose  nebūdavo rodoma tiek daug  žmog-
žudysčių ir iškėlė susirūpinimą, kad prarandama pag arba
gyvybei.

Rima Sidrienė kalbėjo apie ne gimusių gyvybių išsau-
gojimą, jų  tei sę į gyvenimą. Ji taip pat  susirūpinusi, kad
nepakankamai dėmesio skiriama trapios sveikatos senyvo
amžiaus žmonėms. Viešnia taip pat pabrėžė, kad šeima yra
ir  turėtų  būti ateityje pagrindinis visuomenės vienetas.

Po paskaitos popietės dalyviai uždavė  klausimų prele -
gentams, išsakė  savo pastabas. Žmonės dar ilgai nesi skirstė,
toliau bendraudami prie vaišių.  Didelio  renginio  dalyvių
susido mėjimo sulaukė parapijos salėje veikusi Zigmo De-
gučio fotografijų parodėlė.

Vida Sakevičiūtė

Laiškų Dievui poetė Danguolė Sadūnaitė

Aš atradau Dievą
Žolėje miegantį;
Supantis medyje, 
Aukštai ant šakos   
[…]
sode
kur paukščių klegesys; kur vėjas vaikšto,

pasirišęs
žalią prijuostę,
su perkąsta kriauše 

rankoje. 

Danguolė Sadūnaitė. J. Tamulaičio nuotr.

Popietėje svečiavosi Linas ir Rima Sidriai

Rima Sidrienė Joe Kulio nuotraukos

Linas Sidrys
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Į abstraktų meną – per akivaizdžią tikrovę

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Pirmąsyk per 50 metų Art Institute of Chi-
cago surengė išsamią retrospektyvinę tarp-
tautiniu mastu pripažinto, bet Čikagai ypa-
tingai svarbaus menininko parodą „Moholy-
Nagy: Future Present”. László Moholy-Nagy
(1895–1946 m.) – žymus XX a. vengrų tapy-
tojas-abstrakcionistas, skulptorius, tipogra-
fikas, dizaineris, fotografas, kino kūrėjas,
meno teoretikas ir pedagogas. Tvirtinama,
jog Moholy-Nagy buvo viena svarbiausių
„Bauhaus” meno sąjūdžio asmenybių ir į
technologijas orientuotų XX a. menininkų.
Šioje Art Institute surengtoje parodoje, kuri
tęsis iki 2017 m. sausio 3 d., rodoma per 300
dailininko darbų – tapybos, fotografijos,
skulptūros, kino. Šią retrospektyvą parengė
kuratoriai Carol S. Eliel (Los Angeles County
Museum of Art), Karole P. B. Vail (Solomon R.
Guggenheim Museum) ir Matthew S. Wit-
kovsky (Art Institute of Chicago). Pa-
grindinis šios parodos mecenatas – „Har-
ris Family Foundation”, o katalogo –
„Earl ir Brenda Shapiro Foundation”. Iš
Čikagos paroda keliaus į Los Angeles
County Museum of Art (2017 m. vasario
12 d. – birželio 18 d.).

László Moholy-Nagy (tikrasis var-
das László Weisz) gimė žydų šei-
moje 1895 m. liepos 20 d. Bácsbor-

sód kaime, tuometinėje Austrijos-Veng-
rijos imperijoje. Beje, jo pusbrolis buvo
žymusis, mums gerai pažįstamas ilga-
metis Čikagos simfoninio orkestro diri-
gentas Sir George Solti. Tiesa, László
pakeitė savo vokiškai-žydiškai skam-
bančią pavardę į motinos bičiulio Nagy,
kuris šelpė juos, kai šeimos galva Lipót
Weisz pabėgo nuo tėvystės įsipareigo-
jimų. Kiek vėliau prie savo pavardės pri-
dūrė ir Moholy, pagal miestelio Mohol
(dabartinėje Serbijoje), kuriame László
augo su savo broliukais, vardą.

Nors svajojo tapti poetu, iš esmės Moholy buvo
savamokslis dailininkas. Grįžęs iš Rusijos fronto su-
žeistu kairiuoju nykščiu, jis 1917 m. entuziastingai
pradėjo tapyti. 1919 m. Moholy persikėlė į Vieną.
Ten susipažino su pirmaujančiu meno kritiku ir

grafikos dizaineriu Lajos Kassák. Po metų Moholy
atsidūrė Berlyne. Iš ten rašė korespondencijas įta-
kingam, Kassák redaguojamam šiuolaikiniam
meno žurnalui MA (Šiandien). Gyvendamas Ber-
lyne Moholy pradėjo eksperimentuoti su fotogra-

momis ir dadaistiniais koliažais.
Moholy manė, kad fotografijos, kaip

naujos technologijos ir naujo kūrybos įran-
kio, esmė ir potencialas glūdi optiniuose
bei cheminiuose procesuose, kurie leidžia
išgauti šviesos suformuotą atvaizdą. Jis
teigė, kad „specifiniai fotografijos elemen-
tai gali būti išskirti …ne tik teoriškai, bet ir
apčiuopiamu pavidalu, akivaizdžioje tikro-
vėje”. Jo manymu, tai įrodė fotogramos  –
„šviesos sukurtų formų fiksavimas be ka-
meros, kas įkūnija unikalią fotografijos pri-
gimtį”. Moholy tvirtino, kad kaip tik toks –
dematerializuotas, vien specifiniais optikos
dėsniais paremtas – atvaizdų gavimo būdas
yra „tikras raktas į fotografiją”.

1922 m. Moholy pradeda eksperimen-
tuoti skulptūros srityje. Tie metai jam buvo
lemtingi, nes įvyko jo pirmoji personalinė
paroda „Der Sturm” (Audra) galerijoje Ber-
lyne. Ją recenzavo puikiai šiuolaikiniame
mene nusituokantis rusas supremetistas El
Lissitzky. Jis pakvietė Moholy surengti ben-
drą parodą Kestner-Gessellschaft galerijoje

Hannoveryje. Po to, 1923 m., pasirodė
ne tik jo litografijų aplankas, bet po
metų šioje galerijoje – ir Moholy perso-
nalinė paroda. Netrukus jo „Produk-
tion-Reproduktion” pasirodė olandų
žurnale De Stilj (Stilius). Prie išdėstytų
minčių apie abstraktų meną straips-
nyje tyliai prisidėjo neseniai Moholy
žmona tapusi vokiškai kalbanti fotog-
rafė bei rašytoja iš Prahos Lucia
Schultz.

Menininkas reikšmingai prisidėjo
prie konstruktyvizmo meno srovės for-
mavimosi. 1923 m. Walter Gropius kvie-
timu Moholy pradėjo dėstyti ,,Bau-
haus” mokykloje Weimare, o tuo pačiu
vadovavo mokyklos metalo gaminių
dirbtuvėms. Nors jis neturėjo tokios pa-
tirties, kaip kiti jos dėstytojai (tarp jų
Josef  Albers, Oskar Schlemmer, Paul
Klee,Vasily Kandinsky), Gropius nu-
tuokė, jog Moholy yra gabus administ-
ratorius. Vokietis tikrai nesuklydo. Čia
Moholy parengė net 14 Bauhausbücher
leidinių seriją. Netrukus Moholy kartu

su ,,Bauhaus” mokykla persikėlė į Dessau, kur
mokė iki 1928-ųjų. Po to grįžo į Berlyną, ten užsiim-
damas scenos dekoracijų kūrimu ir kinu, o taipogi
dirbdamas tipografijos srityje.

Nukelta į 14 psl.

Po László Moholy-Nagy parodos Art Institute of Chicago

Y, 1920/21. Guašas ir koliažas ant popieriaus. Hortensia Gartengestaltung GmbH (Hortensia Garden Design Company) plakatas, 1930.  

A 19, 1927. Aliejus ir grafitas ant drobės.

Typhographic Collage, 1922. Koliažas ant popieriaus.
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LORETA STEFFENS

Lapkričio 12 dieną Lietuvių dailės mu-
ziejuje įvyko pasaulinio garso meni-
ninko Artūro Šlipo parodos „Meilė”
atidarymas. Nors Ame rikoje dailininkas
ne naujokas, tai buvo pirmoji jo paro-
da „Sielos” galerijoje.

Kaip pats menininkas išsireiškė –
„Atvežiau savo širdį į Čikagą”. Parodos
atidarymo vakaras buvo kupinas šilu-
mos, meno ir, žinoma, meilės.

Dalyvavusiems parodos atidary -
me menininkas parodė kelis
savo autorinius filmus, ku-

riems pats kar tu su žymiu Lietuvos
kompozitoriumi Vytautu Labučiu su-
kūrė muziką. Kadangi į Čika gą pavy-
ko atvežti tik 41 iš „Meilės” ciklo pa-
veikslų (iš viso cikle yra 130 darbų),
buvo labai įdomu pamatyti ir kitus me-
nininko kūrinius bei kūrybinį proce-
są. Ketverius metus men i ninkas pa-
skyrė meilės temai. Vienas įspūdin-
giausių renginių, kuriuo me nininkas
pasidalino su parodos lan kytojais,
buvo filmas „Lethe”. Čia užfiksuotas
ciklo „Lethe” kūrybinis procesas, o
muzi ką filmui vėlgi sukūrė pats me-
ninin kas su maestro V. Labučiu. Šį cik-
lą sudaro 500 paveikslų. Dailininkas la-
bai domisi mitologija ir „Lethe” buvo
įkvėptas būtent indų mitologijos –
Lethe upės mito. Tai mitologinė upė,
kuri egzistuoja tarp gyvųjų ir miru-
siųjų pasaulių. Išėjusi iš šio pasaulio
siela blaškosi toje Lethe upėje ir ieško

savo kūno. Menininkas savo cikle su-
kūrė visą Lethe miestą, kurio pagrin-
dinė spalva yra žalia. Filmo dėka mes
užčiuopėme tik mažą dalelę A. Šlipo
kūrybinio proceso, bet tai buvo tikrai
neeilinis vizualinės medijos reginys,
kuris leido suvokti esmę ir paliko ne-
išdildomą įspūdį kiekvienam, žiūrė-
jusiam šį trumpa metražinį filmą.

Turbūt ne vienas yra girdėjęs apie
A. Šlipo monumentalų kūrinį „Žalgi-
rį”. Vienas iš menininko rodomų filmų
atskleidė mažą dalelę šio gigantiško kū-
rinio gimimo procesą. Šis paveikslas
buvo kuriamas 600-to sioms Žalgirio
mūšio metinėms. „Žalgirį” sudaro trys
dimensijos – praeitis, ateitis ir dabar-
tis. Paveiks las yra 6,5 metrų aukščio ir

yra kryžiaus formos. Visą kū-
rinį apjungia persiliejančios
lietuviškos vėliavos spal vos.
Pasak menininko – „Kol šis
meno kūrinys bus gyvas, ir
po šimto metų žmonės veidro-
džiuose matys save”.

Po filmų peržiūros, gale-
rijos „Siela” direktorė Asta
Zimkienė pa kalbino meninin-
ką ir uždavė mums visiems
rūpimus klausimus.

A.Z.: Mielas menininke, ko dėl
kuriate?

A.Š.: Mano tėvelis ir brolis
buvo menininkai. Aš nebuvau
pasirinkęs profesijos. Profesi-
ja pati pasirinko mane ir ne-
paleidžia.

Kadangi parodos pavadini-
mas yra „Meilė”, ką Jums reiškia
žmo na ir vaikai, kaip jie yra svar-
būs menui?

Jau 30 metų esu vedęs nuo-
stabią moterį Arą, kuri man
padovanojo tris sūnus. Aš esu
vienas iš laimingiausių žmonių

tuo, kad turiu pilnavertę šeimą ir tuo,
kad esu dar gyvas kaip menininkas, su-
laukęs pripažinimo.

Kada tapote?
Visada!

Kas Jūsų, kaip menininko, idealas? 
„Morkūnas, Sauka, Van Dyke, Ru-

bensas. Rubenso dėka atsirado gru-
bumas mano kūry-
boje ir jo dėka pra-
dėjau naudoti fak-
tūrą. Bet tikrai ne-
galiu išskirti vieno
menininko.

Paklaustas, iš
kur semiasi min čių
ir idėjų savo kūry-
bai, A. Šlipas atsa-
 kė, kad labai daug
savo idėjų susap-
nuoja. Taip pat la-
bai domisi filosofi-
ja, fantastika ir visą
laiką plečia savo
akiratį.

Bet niekas taip
tiksliai neapibū di-
no A. Šlipo kaip ji,
galerijos „Siela” geroji dvasia A. Zim-
kienė: „Galerija laukė tokio meninin-
ko kaip Artūras Šlipas. Jis užkoduotas
‘Sielos’ genuose.”

Priminė, kas pasaulyje
svarbiausia

Per  gyvenimą   A.  Šlipas sukūrė
3 000 paveikslų. Dailininką  labiausiai
domina ir domino menų sintezė. Me-
nininkas trokšta sukurti naująjį meno
pasaulį, kuriame visi menai yra lygūs
ir vienodai svarbūs. Meni ninko darbai
sulaukė pripažinimo ir yra paplitę po
visą pasaulį.

Ciklu „Meilė” A. Šlipas 2006 me-

Dangaus ir Žemės sąjunga. Jono Kuprio nuotraukos

Meilės kupinas vakaras su dailininku

A. Šlipu

tais norėjo prisipažinti meilėje Lietu-
vai, draugams, savo žmonai ir trims sū-
nums. Taip gimė šis vienas iš sudėtin-
giausių ir giliausių meninin ko ciklų. Šį
ciklą kurtą ketverius metus dailinin-
kas atvežė į Čikagą. Turėčiau pasaky-
ti, kad ši paroda įvyko pačiu reikalin-
giausiu metu –  kur tik pasižiūrime, vi-
sur neapykanta, „nuodai” ir netole-
rancija. Tai pats tinkamiausias laikas
paskleisti meilę ir mus visus truputį
papurtyti, priversti prisiminti, kas yra
svarbiausia – meilė, šeima ir gėris. Šis
ciklas – tai odė begalinei meilei ir gė-
riui. Ne vienas parodos lankytojas
šypsojosi žiūrinėdamas A. Šlipo pa-
 veikslus, kurie skleidė begalinę šilu mą
ir pozityvią energiją. Kiekvienas no-
rintis galėjo pabendrauti su meni-
 ninku ir pasidalinti savo mintimis.
Dailininkas buvo labai sujaudintas to-
kiu šiltu priėmimu ir netikėtais susi-
tikimais. Vienas iš tokių susitikimų
buvo su savo klasės draugu Ričardu
Saltanavičiumi, su kuriuo nesimatė net
36 metus. R. Salta navi čius maloniai pa-
pasakojo, kad buvo tikrai netikėta, kai
kita jų klasiokė Vida, pas kurią meni-
ninkas buvo  apsistojęs, jam paskam-
bino ir pakvietė į parodą. Artūras, Ri-
čardas ir Vida yra baigę prestižinę 15-
ąją vidurinę mokyklą Vilniaus Žvėry-

no rajo ne. Paklaustas, koks meninin-
kas bu vo vaikystėje ir paauglystėje, R.
Saltanavičius Artūrą apibūdino kaip
jau tada labai meniškos sielos žmogų.
Čikagoje vėl atgimusi klasiokų drau-
gystė dabar jau tikrai nebeužges. Žiū-
rėdama į juos įsitikinau, kad nesvarbu,
kiek metų tu nematei žmogaus, ryšys
visą laiką išliks toks pats stiprus.

Paroda „Meilė” galerijoje „Siela”
vyks iki lapkričio 28 dienos. Jeigu no-
rite atsijungti nuo niūrios kasdienybės
ir įsileisti truputį šilumos ir meilės į
savo gyvenimą, būtinai ją aplankykite
– net nepajusite, kaip mažas meilės
spindulėlis įsiskverbs į jus ir nuspal-
vins kasdienybę meilės spalvomis.Galerijos „Siela” direktorė Asta Zimkienė. 

Su klasės draugu Ričardu Saltanavičiumi.



10 2016 LAPKRIČIO 17, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Prezidentė premjeru siūlo S. Skvernelį
Vilnius (BNS) – Pre-

zidentė Dalia Grybaus-
kaitė pateikė Seimui
svarstyti Sauliaus Skver-
nelio kandidatūrą į mi-
nistro pirmininko pa-
reigas.

Šalies vadovė, susi-
tikusi su S. Skverneliu,
sakė iš naujosios val-
dančiosios daugumos be-
sitikinti sprendimų, ku-
rie didintų socialinį žmo-
nių saugumą ir mažintų
socialinę atskirtį.

Prezidentė išskiria
kelias sritis, kur būtini
neatidėliotini sprendimai. Pirmiau-
sia tai – socialinis žmonių saugumas ir
atskirties mažinimas, kad žmonės
būtų tikri, dėl savo ateities.

Ekonomikos augimui svarbūs
sprendimai – Darbo kodekso subalan-
savimas, aukštesnio žmonių pragyve-
nimo lygio užtikrinimas, investicijų
pritraukimas, skaidraus verslo stip-
rinimas, energetinis saugumas ir tva-
rūs viešieji finansai.

Skaidrus valstybės valdymas, kad
žmonės pajustų, jog valdžia dirba
jiems, o ne interesų grupėms. Būtina
valstybės valdomų įmonių pertvarka,
viešųjų pirkimų skaidrinimas, tęstinė
kova su korupcija. 

Švietimo sistemos pertvarka, kad

kokybiškas išsilavinimas būtų priei-
namas visiems Lietuvoje. 

Valstybės gynybos stiprinimas –
diplomatinių ryšių stiprinimas ir tin-
kama parengtis geopolitiniams iššū-
kiams atremti. 

Šalies vadovė pabrėžė suvokianti
ir asmeninę atsakomybę dėl būsimo-
sios valdančiosios koalicijos darbų,
todėl siūlo jai paramą.

S. Skvernelis sakė suprantąs at-
sakomybę, kad žmonės po „valstie-
čiams” sėkmingų Seimo rinkimų as-
meniškai pajustų ekonomikos augi-
mo naudą ir pasitikėtų valdžia.

Jo teigimu, prezidentės išvardyti
veiklos prioritetai yra rengiamoje Vy-
riausybės programoje.

B. Obama lankosi Europoje 

Vilnius („Draugo” info) – JAV am-
basada prašo paaiškinti, kaip Lietuvos
kariuomenei dovanoti visame pasau-
lyje kolekcininkų itin vertinami snai-
perių naudoti pusiau automatiniai
šautuvai M14 atsidūrė privačių asme-
nų rankose.

JAV Vyriausybės Lietuvai suteikta
parama neteisėtai buvo perleista tre-
tiesiems asmenims, nors Lietuva ir
JAV yra pasirašiusios susitarimą, pa-
gal kurį draudžiama parduoti ameri-
kiečių suteiktus ginklus.

Visame pasaulyje kolekcininkų
itin vertinami pusiau automatiniai
šautuvai M14 Lietuvoje buvo parduo-
dami laisvai – juos galėjo įsigyti bet ku-
ris asmuo, turintis policijos išduotą lei-
dimą turėti ginklą. Vidaus reikalų mi-
nisterijos žinioje esantis Ginklų fondas
šiuos šautuvus pardavė už neįtikėtinai
mažą sumą – vos po 347,54 Eur.

„Tai išties labai maža kaina, nes
bet kurioje pasaulio šalyje gyvenantis
kolekcininkas už šį ginklą iš karto yra
pasiryžęs sumokėti 25 tūkst. Eur”, – ne-
slepia Šaulių sąjungai priklausantis
verslininkas Darius Čekanauskas.

Jis – vienas iš aštuonių asmenų,

amerikiečių legenda vadinamą M14
nusipirkęs iš Ginklų fondo. Ginklų
fondas reikalauja teisėtai įgytą šau-
tuvą grąžinti atgal, už jį žadėdami su-
mokėti 347 Eur.

Laikinai Ginklų fondo direkto-
riaus pareigas einantis Jonas Šalavė-
jus sakė, kad per metus buvo parduo-
ti aštuoni M14. O po dvejų metų buvo
nutarta šiuos ginklus susigrąžinti,
nes tokį norą Krašto apsaugos minis-
terijai išreiškė JAV Vyriausybė.

„Perduodant šautuvus Ginklų fon-
dui niekas neįspėjo, kad yra Lietuvos
ir JAV susitarimas, kuriuo šiuos gink-
lus draudžiama perleisti tretiesiems as-
menims, taip pat niekas nenurodė,
jog mums perduodami šautuvai negali
būti parduodami”, – sakė J. Šalavėjus.

Susitarimas tarp Lietuvos ir JAV
vyriausybių, kuriuo Lietuva įsiparei-
gojo tretiesiems asmenims be JAV su-
tikimo neperleisti gautų ginklų, buvo
pasirašytas praėjus trejiems metams
po to, kai M14 buvo padovanoti Lietu-
vos kariuomenei – 2002 metais. 

Krašto apsaugos ministerija jau
kreipėsi į šiuos ginklus nupirkusius as-
menis, prašydama juos grąžinti.

Vertingi JAV ginklai parduoti pusvelčiui

Vilnius (ELTA) – Naujos sudė-
ties Seime opozicinėmis pasiskelbė 3
frakcijos: Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų, Liberalų są-
jūdžio bei Tvarkos ir teisingumo. 

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-
Krikščioniškų šeimų sąjungos frakci-
ja nebus opozicine, ji pasiskelbė val-
dančiajai daugumai nepriklausanti
frakcija. Jos seniūnė yra Rita Tama-
šunienė, seniūnės pavaduotoja – Van-
da Kravčionok. 

Didžiausioje Ramūno Karbaus-
kio vadovaujamoje Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjungos frakcijoje dirbs 59

Seimo nariai.  
Seimo socialdemokratų frakcijos

seniūnė yra Irena Šiaulienė. 
Naujame Seime išlieka ir Mišri

parlamentarų grupė, kuriai priklauso
2 parlamentarai – Linas Balsys ir Auš-
ra Maldeikienė. 

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų frakcijos se-
niūnu išrinktas Gabrielius Landsber-
gis.

Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos
seniūnu išrinktas Eugenijus Gentvilas,
seniūno pavaduotojas yra Gintaras
Steponavičius.

Kas bus Seimo opozicijoje

Kišiniovas („Draugo” info) –
Už suartėjimą su Rusija stojantis So-
cialistų partijos lyderis Igoris Do-
donas laimėjo antrąjį Moldovos pre-
zidento rinkimų ratą daugiau kaip
5 procentinių punktų persvara. 

Centrinės rinkimų komisijos
duomenimis, jis surinko 52,6 proc.
balsų. Jo varžovę – bendrą proeu-
ropietiškos opozicijos kandidatę,
Veikimo ir solidarumo partijos va-
dovę Maya Sandu parėmė 47,3 proc.
rinkėjų.

I. Dodono pergalė prezidento
rinkimuose atspindi smukusį pa-
sitikėjimą proeuropietiškais poli-
tikais. Moldova, 3,5 mln. gyventojų
turinti buvusi sovietinė valstybė,
susidūrė su politine suirute po 2014
metų pabaigoje kilusio korupcijos
skandalo. Beveik 1 mlrd. JAV dolerių
prapuolimas iš šalies iždo priminė
apie korupcijos mastus Moldovoje.

Moldova 2014 metais pasirašė po-
litinį ir prekybos susitarimą su Euro-
pos Sąjunga (ES), kuris sugadino san-

tykius su Maskva. Atsakydama į su-
artėjimą su ES, Rusija įvedė sankcijas
Moldovos žemės ūkio produktų eks-
portui. I. Dodono vadovaujama Socia-
listų partija nori atšaukti susitarimą
su ES ir siekti narystės Rusijos domi-
nuojamoje Eurazijos muitų sąjungoje.

Moldova puola į Rusijos glėbį 

Maskva (BNS) – Rusijos tyrimų
komitetas pranešė pateikęs ekonomi-
kos plėtros ministrui Aleksejui Uliu-
kajevui kaltinimus neteisėtai reika-
lavus duoti kyšį ir paėmus kelių mili-
jonų dolerių kyšį.

Ministras įtariamas paėmęs 2 mln.
JAV dolerių (1,8 mln. eurų) kyšį, susi-
jusį su didžiulės vertės sandoriu, ku-
riame dalyvavo valstybės kontroliuo-
jama naftos milžinė „Rosneft”.

Tyrimų komitetas, kuris yra pa-
grindinė federalinė tyrimų institucija,

savo pareiškime nurodė, kad apkalti-
no A. Uliukajevą paėmus kyšius, o
prieš tai neteisėtai reikalavus, kad
„Rosneft” atstovas sumokėtų jam už
pritarimą Rusijos naftos kompanijos
„Bašneft” kontrolinio akcijų paketo įsi-
gijimui.

Tai, anot Rusijos žiniasklaidos,
pirmasis tokio rango pareigūno su-
ėmimas nuo 1991-ųjų metų. Tačiau
komentatoriai atkreipia dėmesį, jog
„Rosneft” vadovas Igoris Sečinas – ar-
timas Vladimirui Putinui žmogus.

Suimtas Rusijos ekonomikos ministras

Krokuva (ELTA) – Krokuvoje
ekshumuoti buvusio Lenkijos pre-
zidento Lech Kaczynski ir jo žmo-
nos Marijos, žuvusių per aviacijos
katastrofą prie Smolensko 2010 me-
tais, palaikai.

L. Kaczynski ir jo žmonos pa-
laikų ekshumacija buvo pirmoji iš
83 panašių procedūrų, susijusių su
Smolensko katastrofos aukomis. Ke-
lios žuvusiųjų šeimos nesutiko, kad
jų artimųjų palaikai būtų atkasti.

2010 metų balandžio 10 d. prie
Smolensko nukrito orlaivis Tu-
154M, kuriuo skrido aukšti Lenki-
jos politikai, tarp jų – šalies prezi-
dentas L. Kaczynski. Visi lėktuvo ke-
leiviai ir įgulos nariai – 96 žmonės –

žuvo. Katastrofos priežasčių tyrimas tę-
siamas tiek Lenkijoje, tiek Rusijoje.

Ekshumuoti Lenkijos eksprezidento palaikai

Berlynas (ELTA) – JAV preziden-
tas Barack Obama trečiadienį atvyko
į Berlyną susitikti su Vokietijos kanc-
lere Angela Merkel, su kuria per aš-
tuonerius metus prezidento poste JAV
lyderis palaikė glaudžius ryšius.

B. Obama, kuris prieš vizitą į Ber-
lyną kanclerę A. Merkel pavadino ,,ar-
timiausia tarptautine partnere”, tre-
čiadienio vakarą vakarieniavo su po-
litike žymiame Berlyno viešbutyje
„Adlon”, esančiame netoli žymiųjų
Brandenburgo vartų.

Ketvirtadienį A. Merkel ir B. Oba-
ma kalbėjosi dviese, o penktadienį
prie jų prisijungs Prancūzijos, Di-
džiosios Britanijos, Ispanijos ir Italijos
lyderiai.

Tai paskutinė B. Obama kaip pre-
zidento kelionė į Europą. Pirmoji jo ap-
lankyta valstybė buvo Graikija. At-

ėnus – demokratijos gimtinę – JAV
prezidentas pasirinko pasakyti, kad
globalizacijos teikiama nauda reikia
dalintis tolygiau.

B. Obama sakė, kad globalizacijos
jėgos atnešė didelę pažangą, tačiau
prisidėjo prie nelygybės. Anot JAV ly-
derio, pasaulio elito ir korporacijų,
kurie gyvena pagal kitas taisykles,
požiūris ,,maitina gilų nelygybės pojūtį
ir jausmą, kad mūsų ekonomika yra la-
bai neteisinga”. 

Prezidento teigimu, neišvengia-
ma, kad kai kurie sieks nusiraminti at-
siskirdami nuo globalizacijos jėgų. Ta-
čiau B. Obama ragino piliečius žvelg-
ti į priekį ir skatinti klestinčią ekono-
miką ir taikius pasaulio ryšius. Jis taip
pat ragino vyriausybes labiau stengtis
kovoje su korupcija ir atkurti savo pi-
liečių pasitikėjimą.

Prezidentė pritarė siūlymui S. Skvernelį skirti premjeru.
Prezidentūros nuotr.

Lenkijos aukščiausi pareigūnai skrido minėti Ka-
tynės tragedijos metinių. Kasdien.lt nuotr.

Naujasis Moldovos prezidentas I. Dodonas
kalba apie suartėjimą su Rusija, o ne su ES.

Politico.eu nuotr. 
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Europos centrinio banko (ECB)
viceprezidentas Vitoro Constancio
įspėjo, kad protekcionizmo priemo-
nės, kurių imtis žada į Jungtinių Ame-
rikos Valstijų prezidentus išrinktas Do-
nald Trump, gali susilpninti pasaulinį
ekonomikos augimą.

,,Šiuo metu pasaulio ekonomika
susiduria su nenormaliu neapibrėž-
tumu”, – sakė V. Constancio ir pridū-
rė, kad pirminė teigiama finansinių
rinkų reakcija į D. Trump pergalę gali

greitai baigtis.
D. Trump svaidėsi protekcionis-

tiniais pažadais, grasindamas nu-
traukti tarptautines prekybos sutartis
ir užkirsti kelią darbo vietų ir ga-
myklų perkėlimui į užsienio šalis. 

ECB viceprezidentas teigė, kad
protekcionizmas JAV galėtų suma-
žinti importo paklausą ir tuo pakenk-
ti eksportuojančioms šalims.

ELTA

ECB nerimauja dėl D. Trump pergalės

Lietuviškas ekonomikos vadovėlis - geriausias

Praėjus metams po to, kai džiha-
distai pasėjo siaubą Paryžiuje, nužudę
130 žmonių, Paryžius stengiasi susi-
grąžinti savo blizgesį, tačiau daugybė
baimės kupinų turistų ir toliau vengia
Prancūzijos sostinės. Prognozuojama,
kad vien Paryžiaus regione įplaukos iš
turizmo šiemet sumažės 1,5 mlrd. eurų.

Prancūzijos vyriausybė šią sa-
vaitę pristatė 42 mln. eurų vertės pla-
ną, pagal kurį bus didinamas saugu-
mas turistų lankomose vietose. Kiek
anksčiau ji skyrė 10 mln. eurų turizmo
skatinimo veiklai.

„Privalome aiškiai tai pasakyti, –
pareiškė premjeras Manuel Valls. – Tu-
rizmas Prancūzijoje išgyvena sudė-
tingą laikotarpį”. Įgyvendinant nau-
jąsias priemones, bus sustiprinama ap-
sauga labiausiai turistus viliojančio-
se vietose, kaip antai Luvre, lanko-
miausiame pasaulio muziejuje, kurio
lankytojų skaičius per pastaruosius
metus sumažėjo penktadaliu.

Vyriausybė yra užsibrėžusi tikslą
iki 2020 metų pritraukiamų užsienio
turistų metinį srautą padidinti nuo
pernykščių 85 mln. iki 100 milijonų.

Pareigūnai tikėjosi, kad po Euro-
pos futbolo čempionato, kuris įvyko

Prancūzijoje liepos mėnesį, tenden-
cija laikytis atokiau nuo Prancūzijos
pasikeis. Tačiau praėjus vos kelioms
dienoms po varžybų pabaigos, turizmo
sektoriui buvo suduotas naujas di-
džiulis smūgis, kai Riviera Nicos ku-
rorte per Bastilijos dienos paėmimo
šventę į minią įvažiavęs sunkvežimis
pražudė dar 86 žmones.

„Labai kenčia restoranai ir Pary-
žiuje, ir Rivieroje”, – sako viešbučių
pramonės asociacijos UMIH vadovas
Roland Heguy. – Vasaros mėnesiai,
kuriais turizmo sezonas paprastai pa-
siekia patį įkarštį, šiam sektoriui buvo
labai prasti, – pažymi jis.

Teroristų išpuoliai turėjo didžiu-
lės įtakos, tačiau atgrasantį poveikį tu-
rizmui per pastaruosius metus pada-
rė ir kiti įvykiai, įskaitant masinius
gatvių protestus dėl darbo įstatymų re-
formos, kurie neretai virsdavo smur-
tiniais.

Iš kitų atbaidančių veiksnių gali-
ma paminėti ir vagysčių iš Azijos tu-
ristų seriją Paryžiaus regione. Sausio–
spalio mėnesiais turistų iš Japonijos
sumažėjo 39 proc., o turistų iš Kinijos
– 23 procentais.  

ELTA

Paryžius siekia susigrąžinti turistus

VERSLO N AUJIENOS

Paskutinės penkiolika minučių prieš po-
kalbį dėl darbo gali būti išties kanki-
nančios, ypač tiems, kurie iš jaudulio ne-
žino, ką per tas keliolika minučių daryti.

Kaip teigiama tinklalapye busi-
nessinsider.com, šios penkioli-
ka minučių yra jūsų galimybė

susikaupti, sutelkti mintis ir susikon-
centruoti į tai, kas jūsų laukia, su kuo
netrukus susitiksite, ką norėtumėte,
kad apie jus prisimintų, ko norėtumė-
te paklausti. Taip, susikaupti, kai ka-
muoja jaudulys, ganėtinai sunku, tad
tinklalapyje pateikiama konkrečių pa-
tarimų, ką patartina nuveikti likus
penkiolikai minučių iki darbo pokalbio.

Atvykite anksčiau, tačiau 
neįeikite per anksti

Vėlavimas – vienas pagrindinių
dalykų, išmušantis iš vėžių pokalbio
dėl darbo metu, tad visuomet atvykite
anksčiau. Patariama atvykti bent 10–
15 minučių anksčiau, tačiau laukti
visą tą laiką prie kabineto, kuriame
vyks pokalbis, nevertėtų – geriau pa-
laukite automobilyje ar kur nors šalia
esančioje kavinukėje. Kaip teigia kai
kurie karjeros ekspertai, nepatartina
ateiti į pastatą, kuriame vyks pokalbis,
anksčiau nei dešimt minučių iki susi-
tikimo. Priešingai, nei manoma, atvy-
kimas daug anksčiau ir laukimas prie
kabineto durų ne tiek parodo jūsų pa-
reigingumą, kiek daro netiesioginį
spaudimą darbdaviui – lyg jūs tikėtu-
mėtės, kad jis viską mes ir priims jus
pokalbio anksčiau. 

Išlikite ramūs

Pasistenkite išlikti ramūs ir susi-
kaupę. Išlikdami ramūs prieš susiti-
kimą ir jo metu, atidžiau klausotės ir
galite labiau susikaupti atsakydami į
jums užduodamus klausimus. Taip pat
galite geriau pateikti savo profesinius
privalumus, vienas kurių tokiu atveju
neabejotinai bus jūsų gebėjimas išlik-
ti ramiam ir blaiviai mąstančiam stre-
sinėse situacijose.

Kvėpuokite 

Tai padeda išlikti ramiam. Įkvė-
pimų ir iškvėpimų skaičiavimas – vie-
nas greičiausių ir paveikiausių būdų
nusiraminti. Tiesiog sutelkite savo dė-
mesį į kvėpavimą, skaičiuokite įkvė-
pimus ir iškvėpimus iki dešimties,
tada vėl kartokite.

Peržvelkite savo užrašus

Dar namie, ruošdamiesi pokalbiui,
susirašykite pačius svarbiausius daly-
kus, kurių jums prireiks pokalbio metu:
pašnekovo vardą ir pavardę, pareigybę,
jo ryšį su jūsų pageidaujama darbo
vieta. Galite glaustai surašyti ir atsa-
kymus į klausimus, kurių visgi tikitės
būti nepaklausti – taip mažiau dėl jų jau-

dinsitės. Dažnai sunkiausia atsakyti į
abstraktųjį „Nagi, papasakokite dau-
giau apie save”, tad galite pasižymėti, ką
svarbiausio apie save norite pasakyti.

Penkiolika minučių prieš darbo
pokalbį – puiki proga peržvelgti šiuos
glaustus, svarbiausius dalykus ap-
imančius užrašus.

... tačiau nebeieškokite papil-
domos informacijos

Jau turėtumėte būti atlikę visus in-
formacijos paieškos, ruošimosi, savo at-
sakymų repetavimo darbus. Laukiant
pokalbio, tikrai ne laikas išmaniajame
telefone ieškoti informacijos apie kom-
panijos ar įstaigos istoriją, pasieki-
mus ar pelno ataskaitas – visos datos
ir skaičiai tik sujauks mintis ir tik-
riausiai bet kokiu atveju neturėtų ypa-
tingos reikšmės pokalbiui.

Netikrinkite pašto 

Elektroniniuose laiškuose galite
perskaityti informaciją, kuri jus su-
jaudins ar nuliūdins, išblaškys, ati-
trauks nuo susikaupimo. Susikaupę tu-
rite būti tik tam, ko laukiate – pokalbiui.

... tačiau užmeskite akį į Twitter
ar Facebook

Žinoma, ne į savo paskyrą. Už-
meskite akį į kompanijos ar įstaigos, į
kurią atėjote pokalbio dėl darbo, pa-
skyras – tiesiog tam, kad pamatytu-
mėte, ar neįvyko kas nors svarbaus ar
esminio nuo paskutinio karto, kai tuo
domėjotės. Galbūt per pastarąsias porą
valandų nutiko kas nors tokio, apie ką
jums būtų neprošal žinoti – pokalbio
metu ne tik galėtumėte parodyti savo
susidomėjimą kompanijos veikla, bet
galbūt ir susieti naujausias žinias su
tuo, kuo asmeniškai jūs galite būti to-
kiu atveju naudingas.

Apmąstykite, ką labiausiai 
norėtumėte, kad apie jus prisimintų

Galbūt tai jūsų bendravimo gebė-
jimai? Projektų valdymo patirtis? Ži-
nios? Nevardydami daugybės savo pri-
valumų, o koncentruodamiesi ties pora
esminių, galite palikti ne tik didesnį,
bet ir aiškesnį, brandesnio potencia-
laus darbuotojo įspūdį pašnekovui.

Liaukitės repetavę atsakymus

Paskutinių keliolikos minučių iki
pokalbio tikrai neverta skirti savo bū-
simų atsakymų kartojimui – sakydami
juos pokalbio metu atrodysite nenatū-
raliai, lyg dėstydamas ne savo mintis. Be
to, jeigu koks klausimas nuskambės ne
visai taip, kaip tikėjotės jį būsiant su-
formuluotą, galite labai susijaudinti
ir pasimesti. Žinoma, jūs norite pasa-
kyti geriausius ir svarbiausius dalykus
apie save, tačiau nepamirškite, kad
jūsų laukia pokalbis, t. y. bendravimas.
Pasitikėkite savimi, pasitikėkite tuo, ką
žinote ir koks esate, ir tuo, kad pokalbis
klostysis natūraliai.

15 min.lt

15 minučių prieš pokalbį dėl darbo
Lietuviškas ekonomikos vadovėlis

„Ekonomika per 31 valandą” New Yor-
ke buvo paskelbtas geriausiu projektu
pasaulyje. Naujos kartos vadovėlis,
kurį parengė ir išleido Lietuvos lais-
vosios rinkos institutas, apdovanotas
prestižiniu Templeton laisvės apdo-
vanojimu ir 100 tūkst. JAV dolerių
premija. Šis apdovanojimas skiriamas
kartą per metus už indėlį skatinant
laisvės idėjas, inovacijas ir žmonių
veiklumą.

„Tai apdovanojimas mums, tačiau
taip pat ir didžiulis Lietuvos įvertini-
mas. Pasauliniu mastu įvertintos pa-
stangos ugdyti kritiškai mąstantį, so-
cialinius ir ekonominius reiškinius
suprantantį jaunimą. Ekonominio mąs-
tymo svarba negali būti nuvertinta.
Nuo jo priklauso kiekvieno mūsų ir vi-
sos visuomenės gerovė. Gaila, kad eko-
nomikos mokymas iki šiol geriausiu at-
veju buvo paviršutiniškas, o blogiausiu
– neteisingas. Matydami galimybę tai
pakeisti, parengėme šį vadovėlį. Sten-
giamės, kad iš jo galėtų mokytis kuo
daugiau šalies moksleivių – juk tai
mūsų ateities kūrėjai”, – atsiimdamas
apdovanojimą istoriniuose New Yorko
Capitale rūmuose sakė Lietuvos lais-
vosios rinkos instituto prezidentas Žil-
vinas Šilėnas.

2015 m. išleistas vadovėlis „Eko-
nomika per 31 valandą” mokyklose
išpopuliarėjo žaibiškai. Iš jo jau mokosi
daugiau kaip 20 000 moksleivių 389
mokyklose. Tai yra 64 proc. devintokų
ir dešimtokų, kuriems ekonomikos
pamokos yra privalomas. Naujos kar-

tos vadovėlio projektą sudaro tradici-
nio formato vadovėlis, e-vadovėlis, se-
minarai mokytojams ir išsami elekt-
roninė mokytojo knyga, iš kurios pa-
mokoms nuolatos ruošiasi mažiausiai
240 mokytojų.

Apdovanojimą teikiantis tarptau-
tinis tinklas „Atlas Network”, vieni-
jantis organizacijas iš viso pasaulio,
įvertino tai, kad Lietuvos moksleiviai
pagaliau turi galimybę mokytis laisvės
ekonomikos. 

Iš viso laimėti prestižinį Temple-
ton laisvės apdovanojimą pretendavo
šeši finalistai. Pavyzdžiui, JAV orga-
nizacijos už pasiūlytą socialinės rū-
pybos reformą, sumažinusios 2,7 mili-
jonais iš pašalpų gyvenančių žmonių
skaičių 22 valstijose; už kovą prieš
antikonstitucinius žodžio laisvės ri-
bojimus JAV universitetuose; už kovą
dėl nepagydomų ligonių teisę gauti
vaistus, kurių prieinamumą riboja
Maisto ir vaistų administracija. Švedų
organizacija buvo nominuota už vers-
lo žmonių gynimą nuo valdžios pažei-
dimų ir laimėtas bylas teismuose, Iz-
raelio – už biurokratinių suvaržymų
smulkiajam verslui sumažinimą.

Pirmą kartą istorijoje šis presti-
žinis apdovanojimas tai pačiai orga-
nizacijai įteiktas antrą kartą. Lietuvos
laisvosios rinkos institutas „Templeton
Religious Trust” įsteigtu prizu jau
buvo įvertintas prieš dvejus metus – už
kasmet rengiamą Lietuvos savivaldy-
bių indeksą.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas

Euro ir kitų valiutų santykiai (2016 metų lapkričio 16 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,93 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,70 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,16 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,66 €
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SVEIKATA

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Kaip jau rašėme ankstesniame nume-
ryje (,,Draugas’’, 2016 m. lapkričio 10 d.)
stresas gali lemti nuolatinio nuovargio
būseną, paveikti kasdieninio gyvenimo
kokybę, pabloginti darbinius bei šei-
myninius santykius, o taip pat sąlygo-
ti kai kurių patologinių būklių bei pa-
vojingų ligų išsivystymą. Streso povei-
kis organizmui yra prilyginamas to-
kiems rizikos faktoriams, kaip padi-
dintas kraujo spaudimas, menkavertė
mityba, fizinių pratimų stoka. Šiame
straipsnyje supažindinsiu su keletu pa-
tarimų,  kaip reikia kovoti su stresu, kaip
jį mažinti, kaip jį valdyti, kad jo pasek-
mės nesukeltų negrįžtamų pakitimų.

Streso mažinimui 
siūlome:

• atsipalaiduokite
Studijos įrodė, kad atsipalaidavi-

mas (relaksacija) yra vienas iš svar-
biausių būdų mažinti stresą.  Jūs vi-
suomet galite surasti keletą minučių
per dieną, kuomet stenkitės nukreipti
dėmesį į savo kūną, apie nieką negal-
voti. Tam puikiai padeda JAV gerai ži-
nomo daktaro Angrew Weil pasiūlyta
kvėpavimo technika ,,4-7-8 ”. Per 4 se-
kundes įkvėpkite pro nosį, 7 sekundes
sulaikykite kvėpavimą ir per 8 sekun-
des iškvėpkite pro burną. Kai kuriems
žmonėms toks kvėpavimas padeda ne
tik atsipalaiduoti, bet ir palengvina už-
migimą. Atsipalaiduoti padeda jogos
užsiėmimai, Tai Chi. Kiekvienas as-
muo yra skirtingas ir atsipalaidavimo
būdai yra skirtingi. Darykite tai, kas
suteikia malonumą ir pristabdo nei-
giamų minčių srautą. Tai gali būti ir fi-
ziniai pratimai, ir darbas darže, pasi-
vaikščiojimas miške, geros knygos
skaitymas.  Kai kurie asmenys puikiai
atsipalaiduoja gamindami maistą.

• bendraukite
Bendravimas su draugais ne tik

pagerina psichinę sveikatą, bet taip pat
sustiprina ir širdį. Vienišiai žmonės lai-
ko užgniaužę savo neigiamas emocijas,
kas dar labiau didina stresą. Išsikal-
bėkite ir nusimeskite rūpesčių naštą
nuo pečių. Draugo ar artimo žmogaus
patarimas gali padėti išspręsti susi-
kaupusias problemas ir palengvinti
jūsų būseną.

• atleiskite, nelaikykite savyje pykčio
Tiesiog pagalvokite, kaip dažnai

būnate pikti: namie, darbe, parduotu-
vėje, banke. Negi pykčiu galima ką
nors pakeisti į gera? Pyktis tik jums pa-
tiems kenkia. Nebūkite pikti ir išmo-
kite atleisti. Kuo greičiau atleisite, ne-
laikysite savyje pykčio, tuo labiau su-
mažinsite stresą bei pagerinsite savo
sveikatą. 

• pozityviai mąstykite
Nepasiduokite neigiamoms min-

tims, nebūkite pesimistai. Kaip klos-
tysis reikalai, priklauso nuo jūsų mąs-
tymo. Išmokite pateikti savo privalu-
mus ir kiekvienoje situacijoje raskite
šį tą gero. Juk žinote, kad po lietaus vi-
suomet šviečia saulė.

• juokitės, nes juokas prailgina gyvenimą
Juokitės kuo dažniau. Džiaukitės

mažais dalykais, mėgaukitės gyvenimo
teikiamais malonumais. Juokitės daž-
nai ar retkarčiais, taip sudegindami
kalorijas ir padėdami išlaikyti nor-
malų svorį bei sveiką širdį.

• derinkite darbą su malonumais
Pernelyg neužsikraukite darbais.

Pasilikite laiko ir asmeniniam gyve-
nimui. Jei jūs nuolat ilgam užsilieka-
te darbe, derėtų savęs paklausti, ką no-
rėtumėte pakeisti savo gyvenime ir
nuo ko stengiatės pabėgti?

• reguliariai sportuokite
Fiziniai pratimai mažina stresą.

Galite pasirinkti tokį sportą, kokį
mėgstate. Tai gali būti aerobikos pra-
timai, vaikščiojimas, bėgiojimas, va-
žinėjimas dviračiu, plaukymas, šo-
kiai, joga. Studijos įrodė, kad streso
mažinimui naudingas darbas sode, o
taip pat namų tvarkymas. Siūloma
kasdien ar bent 5 kartus  per savaitę po
15–30 min. skirti aktyviam sportui. 

• nustokite nerimauti
Atsiminkite ,,vakarykštė diena

yra praeitis, mes negalime jos pakeis-
ti, rytojus – paslaptis, o ši diena – do-
vana, todėl mes ją vadiname dabarti-
mi”. Ribokite emocinius pergyveni-
mus, ypač įvairius įvykius, kurie jūsų
neliečia ar  jūs negalite įtakoti jų eigos,
kaip pavyzdžiui – pralaimėtos varžy-
bos, liūdnai pasibaigiantys kino filmai. 

• teisingai maitinkitės
Atkreipkite dėmesį į tai, ką val-

gote. Valgykite sveiką maistą. Reika-
lingomis maisto medžiagomis aprū-
pintas organizmas yra pasiruošęs su
stresu kovoti. Pusryčiaukite. Visą die-
ną stenkitės išlaikyti energijos lygį bei
minčių aiškumą. Venkite greito ir per-
dirbto maisto. Valgykite daug daržovių
ir vaisių. Ribokite kavą, alkoholį, sal-
dumynus.

• pakankamai miegokite
Ilgai vyravo nuomonė, kad geras ir

pakankamas miegas mažina stresą.
Bet šiuo metu mokslininkai teigia,
kad miegas nepadeda atsikratyti stre-
so, o priešingai – padeda ilgiau išlaikyti
negatyvias emocijas. Taip nutinka dėl
miegančių smegenų darbo subtilybių.
Anot specialistų, dėl patirto didelio
streso žmonės dažnai skundžiasi ne-

STRESAS. KAS TAI YRA?(3) 

galin tys užmigti. Gali būti, jog tokia bū-
sena – normali biologinė organizmo
reakcija. Nepaisant šių mokslinių tei-
ginių, pilnavertis miegas  yra būtinas
organizmo psichinei sveikatai palai-
kyti. Juk gerai išsimiegojus, lengviau
susidoroti su stresinėmis situacijo-
mis. 

• valdykite savo laiką
Jei būsite organizuotas, lengviau

susidorosite su užduotimis. Siūloma
planuoti savo darbus. Nuspręskite, ku-
rie darbai yra svarbiausi ir nustatykite
sau terminą, kada juos turite atlikti.
Taip sumažinsite psichologinę įtampą,
o kartu ir stresą.

Prisiminkite, kad išvengtume ner-

vinės įtampos, turime stengtis išlaikyti
vidinę harmoniją, kasdien kuo nors
džiaugtis, visada savimi pasitikėti, į gy-
venimą žiūrėti optimistiškai. Jei susi-
duriate su konfliktine situacija – ieš-
kokite geriausios išeities ir džiaukitės
ją suradę.

Gyvenimą galima palyginti su
jūra. Kartais ji rami, kartais – ban-
guota. Žinokite, laimingas ne tas, kuris
kam nors taip atrodo, o tas, kuris iš tie-
sų taip jaučiasi.

Patirkite kuo mažiau streso, iš-
mokite jį valdyti. Būkite sveiki ir lai-
mingi.

Paruošta remiantis:
www.healh.com, www.help quide. org,

www. delfi.lt, www.dormeo.lt 

Nijolė Zdanys, gyvenanti La Grange, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Viktoras Memėnas, gyvenantis Bloomfield Hills, MI, pratęsė me-
tinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remia-
 te lietuvišką spausdintą žodį.

,,Sugar Mountain” 
Eglės Juodvalkės knyga anglų kalba

50metų besitęsianti cukraligė, dvi kasos persodinimo operacijos, trys
inkstų persodinimo operacijos ir labai sunki širdies operacija – kliū-

tys gy venimo kely. Bet gyvenimas tęsia si. Autentišku mas ir tikrumas yra
šios šekspy rinio masto dramos sude damoji dalis.  Ji siekia aktorės karje-
ros ir autosto pu keliauja per Euro pą – nuo Strat ford-on-Avon iki Dub rovniko.
Ji neieš ko El Dorado, ji su juo susipažįsta. Tai šiuolaikinis pa sakojimas apie
lietuvės moters jausmus ir jausmingumą, nuspalvintas amerikietišku pen-
timento. Pasakoji mas apima Graikijos salas, apsuptas žydro Egėjo jūros mė-
lio, akistatą su žirafomis ir drambliais Afrikos savanoje, santuoką Paryžiaus
Mairie du 11e arrondissement, su rūkytos anties kaulais, nuplautais Mar-
gaux vynu ir pėdsakais, vedančiais į atelje prie Pont du Sèvres. Ji betarpiškai
patiria komunizmo žlu gimą ir tyrinėja pasaulį nuo ,,Velnio nosies” Ekva-
doro Anduose, Di džiosios kinų sienos, iki Melbour no ir Cape Towno. Krau-
jo tyrimai  persipina su Dorothy Sayers detektyvais, o širdies, pulso, plau-
čių ir kraujo spaudimo rodikliai įsiterpia į Lau rence Sterne ,,The Life and
Opinions of  Tristram Shandy, Gentleman”. Kovotoja kariauja su tuo, kas
matoma ir apčiuopiama, bet taip pat su tuo, kas nepažįstama, nematoma
ar pa simetę žvaigždėse. 

Henryk Skwarczynski

Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.  Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos
pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500.  
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PARDUODA

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo tes-
tamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ laikraš-

čio gyvavimą daugelį metų! 

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

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

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:

6. PYKTIS
RENATA ŽIŪKAITĖ

Pyktis kaip jausmas yra gerai
mums pažįstamas. Jis papildo
spalvotą mūsų jausmų gamą ir

yra visiškai natūralu retkarčiais su-
pykti – kai esi pavargęs, kai kažkas
ištuština  tavo kantrybės limitą. Jaus-
mais mes išreiškiame save,  ir pyktis
kaip emocija gali tarnauti net ge-
riems tikslams.  Tačiau kada pyktis
tampa nuodėme?  Pirmojo emocijos
impulso mes negalime suvaldyti, tai
kyla spontaniškai, tačiau mes turime
valią ir pasirinkimą ką toliau su ta
emocija daryti. Šį pyktį galime puo-
selėti ir maitinti neigiamomis min-
timis, kažką apšaukti. Nevaldomas
pyktis gali pavirsti neapykanta, o
tai jau rimta nuodėmė.  Pyktis yra tar-
si vartai į kitas nuodėmes – puoselė-
jant šią nuodėmę, griaunama meilė. 

Motinėlė Nadine, „Avinėlių už-
tarėjų” bendruomenės įkūrėja, ra-
gina savyje pabundantį pyktį papa-
sakoti per maldą Dievui, atnešti tą
pyktį į Dievo šviesą. Dievas visada at-
skiria nuodėmę nuo nusidėjėlio, todėl
ir krikščionio užduotis atskirti  kito
žmogaus veiksmus nuo  jo  asmens.
Pats Dievas myli nusidėjėlį, tačiau ne-
apkenčia nuodėmės. Yra keturi pyk-
čio lygmenys. Pirmasis lygmuo yra
tiesiog pykčio jausmas. Jis gali kilti
dėl impulsyvaus žmogaus charakte-
rio, jo temperamento, kartais sąly-
gojamo tautybės. Žmonės gali greitai
užsidegti pykčiu, tačiau toks pyktis
yra tik emocija. Antrojo lygmens
pyktis turi pagrindą ir susijęs su va-
lia  bei pasirinkimu. Šis pyktis gi-
lesnis, nes žmogus apsisprendžia
kaip elgsis toliau. Trečiasis pykčio
lygmuo yra nevaldomas. Valia šiame
lygmenyje yra bejėgė. Ketvirtajame
lygmenyje pyktis perauga į neapy kan-
tą Dievui ir žmonėms. 

Pykčio nuodėmė pasireiškia per
norą ginčytis, greitą įsižeidimą, norą
atsilyginti ir keršyti. Motinėlė Nadi-
ne rašo, kad pyktis kuria piktą ap-
linką, verčia žmogų piktai elgtis, pik-
tai mąstyti, pyktis atsispindi kūno
kalboje. 

Kartais mūsų pyktis gali kilti iš
dorų tikslų ir tarnauti gėriui. Pa-
vyzdžiui, galime  supykti dėl daromos
neteisybės, dėl skriaudžiamų nekal-
tųjų, ir mūsų pyktis pasitarnaus gė-
riui, nukreips mus veikti, kad pa-
saulyje būtų mažiau blogio. Evange-
lijoje matome,  kad pats Jėzus iš mei-

lės Tėvui ir žmonių sieloms elgėsi la-
bai ryžtingai. Jis jautė šventą pyktį
dėl turgumi paverstos ir išniekintos
šventyklos, todėl išvartė karvelių
pardavėjų stalus. Apaštalas Paulius
savo laiške rašo: Rūstaudami nenu-
sidėkite, tegul saulė nenusileidžia ant
jūsų rūstybės. (Ef  4) 

Mums sunku suprasti, kad Die-
 vas gali būti rūstus, gali pykti. Jis gali
nekęsti to, kas meilę žeidžia, men  ki-
na, griauna, silpnina. Šv. Raš te  skai-
tome,  kad 

Atlaidus ir gailestingas 
VIEŠPATS,
lėtas pykti ir pilnas gerumo.
Geras kiekvienam VIEŠPATS
ir gailestingas visiems savo kū ri-

niams. 
(Ps 145, 9) 

Mūsų gyvenime būna tokių aki-
mirkų, kai mes pykstame ant paties
Dievo, mes nesuprantame, kodėl pa-
saulyje nesustabdomai veikia blo-
gis, kodėl kenčia nekaltieji, yra iš-
naudojami silpni, nemokantys apsi-
ginti. Kartais pykstame ant Dievo
dėl tam tikrų savo gyvenimo įvykių,
kurie iki šiol yra kaip pūliuojanti
žaizda. Tai gali būti  vaikystėje pa-
tirta prievarta, smurtas, gal patyrė-
me avariją ir po to nebegalime vaikš-
čioti,  arba patyrėme ankstyvą savo
artimiausių žmonių netektį... Tada
natūraliai klausiame – kodėl?  Kaip
vaikas dažnai supyksta ant savo tėvų,
mes supykstame ant Dievo. Tokiais
atvejais reikia nelaikyti pykčio sa-
vyje, bet maldoje užduoti   klausimus
Dievui, galima juos netgi užrašyti.
Pažįstu vieną vyrą, kuris vaikystėje
buvo prievartaujamas patėvio. Kai už-
augo,  jis buvo visapusiškai suluo-
šintas, turėjo pedofilijos problemą. Šis
žmogus savo baisioje kančioje labai
pyko ant Dievo, negalėjo surasti at-
sakymo, kodėl ant jo krito toks baisus
blogis, pasinėrė į alkoholizmą, dep-
resiją. Jis tiesiog pyko ant Dievo, ta
žaizda jam užtemdė Dievo meilę. 

Motinėlė Nadine rašo, kad Dievas
visada atsako į mūsų klausimus, tada
galime patirti jo ramybę. 

O pykčio liepsnas taip pat  labai
padeda nugesinti Rytų krikščionių
mėgiama malda: Jėzau, Dievo sūnau,
pasigailėk manęs nusidėjėlio. Tokiu
būdu pats Jėzus įeis į mūsų sunkią si-
tuaciją, į mūsų santykį  ir savo kry-
žiaus auka tai pakeis. 

Parduodu beveik nenaudotą elektrinę
lovą,  skirtą  vienam asmeniui.  Elektrinės
lovos privalumai:  patogu gulėti pakėlus
kojas, norimu kampu atremti nugarą ir
kt.  Kaina sutartinė.  

Tel. 708-562-1448 

Albinas Markevičius, gyvenantis Santa Monica, CA, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Padėka už
išsaugotą lietuviško žodžio skambėjimą.

Alina Skrupskelis, gyvenantį Chicago, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate
lietuvišką spausdintą žodį.

Auris Jarašūnas, gyvenantis Los Angeles, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėko-
jame už finansinę paramą.

Wanda Brazdžiūnas, gyvenanti Westmont, IL, kartu su „Drau -
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne vienerių
metų paramą.



Hapworth ir  Henry Moore. 1937 m.
„Container Corporation of  America”
pirmininko Walter Paepecke kvietimu

menininkas išvyko į Čikagą, kur
buvo paskirtas „New Bauhaus”

mokyklos direktoriumi. Kon-
cepcija liko ta pati – pir-

minė „Bauhaus” Vokie-
tijoje. Deja, mo-

kykla dėl finansi-
nių problemų už-
sidarė, neišgyve-
nusi nė metų. Ta-
čiau Paepecke ti-
kėjo „Bauhaus“
pajėgumu. Jo fi-
nansų dėka 1939

m. Moholy Čikagoje atidarė savo
School of  Design. 1944 m. mokykla
gavo naują vardą – Institute of  Design.
Tais pačiais metais Moholy priėmė
JAV pilietybę. Moholy mirė 1946 m.
lapkričio 24 d. Čikagoje. Jo atminimui
Budapešte įkurtas Moholy-Nagy Uni-
versity of  Art and Design.

Art  Institute of  Chicago sureng-
toje parodoje eksponuojami darbai
nuo 1920-jų, kai dailininkas persikėlė

į Vokietiją, iki mirties
Čikagoje 1946 m. Vie-
noje salėje eksponuo-
jami jo sukurti 38 fo-
tomontažai, – tai pir-
mas atvejis, kai iš įvai-
riausių šaltinių gauti
visi įmanomi varian-
tai rodomi kartu. Ki-
toje salėje – trys „Te-
lefono paveikslai” –
vienintelė abstrakti,
iš trijų skirtingo dy-
džio dalių, kurias Mo-
holy užsakė 1923 m.
vienoje iškabų dirbtu-
vėje, sudaryta kompo-
zicija. Per daugelį de-
šimtmečių šis pramo-
ninis triptikas buvo iš-
sklaidytas, dabar mes
juo grožimės kaip
vientisu kūriniu. Pa-
rodos lankytojas gali
pasidžiaugti ir kitu
junginiu –  šešių dalių
nuotraukomis, dra-
matiškai sukurtomis
Berlyno radijo siųstu-
vo viršūnėje. Dėmesį
traukia ir multimedi-
jos instaliacija – tai
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http://draugokalendorius.org

Į abstraktų meną – per akivaizdžią tikrovę

Atkelta iš 8 psl.

1932 m. Moholy prisijungė prie Pa-
ryžiaus „Abstraction-Creation” daili-
ninkų grupės ir vedė antrą kartą – ak-
torę Sibyl Pietzsch. 1934 m. persikėlė į
Amsterdamą, kur miesto muziejuje
įvyko jo retrospektyvinė paroda. 1935
m. dėl didėjančios nacizmo grėsmės
menininkas persikėlė į Londoną. Čia
Moholy dirbo dizaineriu. Jis artimai
bendravo su Naum Gabo, Barbara

Raum der Gegenwart (Dabarties kambarys), sukonstruotas 2009 m. pagal 1930 m. planus ir kitokią dokumentaciją.

Nickelplastik mit Spirale (Nikelio skulptūra su spirale), 1921.

„Dabarties kambarys”, kurį savo vaiz-
duotėje Moholy buvo sukūręs1930 m.,
tačiau tuomet jis nebuvo baigtas. Dabar
darbas pagarbiai stovi mūsų meno
muziejaus patalpose.

Išskirtinis reiškinys šioje retros-
pektyvinėje parodoje yra Čikagos
„Bauhaus” skyrius. Čia mes matome
ne tik Moholy mokinių darbus, bet ir
„dėstytojo sieną” (teacher’s wall), kuri
savotiškai realizuoja šio legendinio
kūrėjo stipriausias pedagogines idėjas.

Dar viena parodos puošmena – tai
puikus kietais viršeliais išleistas iš-
samus katalogas, kuriame rasite ne
tik šios parodos kuratorių, bet ir kitų
dailėtyrininkų mokslinius tyrinėji-
mus apie Moholy bei jo kūrybą. Kata-
logą platina „Yale University Press”
(www.yalebooks.com). Tai pirmas at-
vejis per 30 metų, kai knygų rinkoje

pasirodė toks išsamus veikalas apie
Moholy anglų kalba. Manyčiau, jog
tokį prabangų, daugiau nei 300 spal-
votų iliustracijų papuoštą albumą
savo asmeninėje bibliotekoje su
džiaugsmu priglaus kiekvienas mo-
dernaus meno mylėtojas ar rafinuo-
tas bibliofilas.

Svarbiausios Moholy publikaci-
jos: Malerei, Fotographie, Film (1925),
Vom Materiel zur Architektur, (1929).
Po mirties 1947 m. išleista jo knyga Vi-
sion in Motion.

Art Institute of Chicago veikia kasdien,
nuo 10:30 val. r. iki 5 val. p. p., ketvirtadie-
niais – iki 8 val. v. Illinois valstijos gyvento-
jams ketvirtadieniais nuo 5 val. p. p. iki 8
val. v. įėjimas nemokamas. Muziejus neveiks
per Padėkos dieną, Kalėdas ir Naujuosius
metus. Adresas: 111 South Michigan Ave-
nue. Internetinė svetainė www.artic.edu 

Berlyno radijo  bokštas (Berlin Radio Tower)1928/29. Fotogra-
fija.
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 115 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS,

4545 W. 63rd. St., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-585-9500 www.draugas.org

Tapkite  

DRAUGO 
skaitytojais

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

Papuoškite Kalėdų eglutę savo
rankų darbo šiaudinukais!! !

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

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

MANO  VIRTUVĖ

Žąsies kepenėlių paštetu įdarytas kalakutas
Skamba karališkai? Kodėl gi ne! Pabandykite.

Reikės 
(4–8 žmonėms):

1 (8–10 sv.) kalakuto
druskos ir šviežiai maltų juodų-
jų pipirų
1/2 sv. minkšto sviesto
2 puodelių vištienos sultinio

Įdarui:
10–12 oz. vištos krūtinėlių (be
odos, kaulų, sausgyslių ir rieba-
lų)
8–10 oz. žąsies kepenėlių pašteto
(foie gras), galima pakeisti vištos
kepenėlių paštetu
2 arb. šaukštelių druskos
2 kiaušinių baltymų
1 puodelio atšaldytos riebios grie-
tinėlės
saujos šviežių arba džiovintų
spanguolių (nebūtinai)

Paruoškite įdarą. Vištos krūti-
nėles supjaustykite stambiais ga-
balais, sudėkite į dubenį, uždenkite
ir kiškite į šaldytuvą, kad atvėstų. 

Paštetą supjaustykite 1 colio ku-
beliais, sudėkite į kitą dubenį, už-
denkite ir taip pat atvėsinkite šal-
dytuve. 

Elektriniame smulkintuve su-
malkite vištieną su druska. Sudėkite
kiaušinių baltymus ir išmaišykite.
Palaipsniui įmaišykite grietinėlę.
Gautą masę sudėkite į dubenį su paš-
teto kubeliais ir lopetėle atsargiai
viską išmaišykite. Suberkite span-
guoles ir vėl išmaišykite. Uždenkite
ir įkiškite į šaldytuvą, kad atvėstų.

Nuplaukite ir popieriniu rankš-

luosčiu nusausinkite kalakutą. Gau-
siai įtrinkite paukštį – iš išorės ir vi-
daus – druska ir pipirais. Prikimš-
kite įdaro ir užsiūkite. Tuomet vir-
vele suriškite kartu paukščio kojas.
Ištepkite kalakutą sviestu. Į kepimo
skardą įstatykite groteles ir uždėkite
ant jų paukštį. Kepkite apatinėje
orkaitės dalyje 200 F temperatūroje.
Po pusvalandžio 50 laipsnių padi-
dinkite orkaitės temperatūrą (iki
250 F) ir palaistykite kalakutą iš-
tirpusiu sviestu. Kas pusvalandį ir
toliau didinkite temperatūrą 50
laipsnių ir laistykite kalakutą – 1 1/2
valandos. Po pusantros valandos
padidinkite orkaitės temperatūrą
25 laipsniais (iki 375 F), dar kartą pa-
laistykite paukštį ir kepkite, kol jis
gražiai apskrus, o įdaro temperatū-
ra pasieks 160 F, t.y., dar maždaug 1
1/2 – 2 valandas.

Iškepusį kalakutą perkelkite ant
lėkštės ir leiskite jam atvėsti 15 mi-
nučių. Tuo metu pagaminkite pa-
dažą. Sviestą iš skardos perpilkite į
keptuvę, įpilkite vištienos sultinio ir
kaitinkite ant vidutinės ugnies, vis
pamaišydami mediniu šaukštu, kol
padažas šiek tiek sutirštės – apie 15
minučių. Įberkite druskos ir pipirų
pagal skonį ir laikykite šiltai. Iš-
traukite iš kalakuto siūlus, sudėki-
te įdarą į lėkštę, supjaustykite ka-
lakutą. Patiekite paukštį ir įdarą su
padažu. 

Gražios Padėkos dienos!

Jūsų Indrė

Mes likome tarsi kažko netekę,
O juk tiesa – netekome tiek daug.
Uždekime širdy dar vieną žvakę...

A † A
MINDAUGAS BAUKUS

buvo ilgametis Lietuvių operos gerbėjas ir rėmėjas.
Šią liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame jo šei-

 mą bei visus artimuosius ir liūdime netekę nuoširdaus
draugo.

Lietuvių Opera Čikagoje

Brangiam tėveliui

A † A
MINDAUGUI BAUKUI

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžiausią užuo-
jautą jo dukrai sesei ALVIDAI ir žentui VIRGIUI, sū-
nui GINTUI, marčiai PAMELA ir anūkei LAU REN
bei visiems artimiesiems.

Liūdime kartu su Jumis.

Aušros Vartų/Kernavės tuntas
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Skaitykite 

,,Draugą”  greičiau!

www.draugas.org

� Lapkričio 19 d., šeštadienį,  2 val. p. p.
Balzeko lietuvių kultūros mu ziejuje (6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629) vertėja Eliza -
beth Novickas pristatys knygas, kurias ji
išvertė į anglų kalbą: Petro Cvirkos ,,Frank
Kruk”, Ričardo Gavelio ,,Vilniaus Pokeris”,
Jurgio Kunčino ,,Tūla”. Knygas išleido ,,Pica
Pica Press”. Renginyje dalyvaus dėstytoja iš
Ilino jaus universiteto Daiva Litvins kaitė,
PhD. Galėsite įsigyti vertėjos pasirašytas kny-
gas. Įėjimo mokestis 5 dol., muziejaus na -
riams – nemokamai. Daugiau informacijos
tel. 773-582-6500. Bus vai šės.

� Lapkričio 19 d., šeštadienį, 6 val. v. Pa-
saulio lietuvių centre, R. 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. 

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) šį sekmadienį, lapkričio 20 d., 10 val.
r. švęsime Kristaus Karaliaus šventę ir už-
baigsime C ciklo liturginius bei Dievo gai-
lestingumo metus. Eucharistijos šventimą at-
našaus kunigas Gediminas Keršys. Po šv. Mi-
šių parapijos salėje JAV LB Brighton Parko
apylinkės valdyba ruošia pietus ir kviečia į
dr. Antano Adomėno paskaitą ,,Lietuvių dias-
pora – pasaulio lietuvių bendruomenių

praeitis, dabartis ir ateitis”. Kviečiame visus
dalyvauti. Mašinas siūlome statyti šoninėse
gatvėse.

� Lapkričio 20 d., sekmadienį, po 8:45 val.
r. šv. Mišių Šv. Antano bažnyčioje Cicero
(1501 S. 50 Ave.) kavinėje įspūdžiais iš Lie-
tuvos dalinsis poetė ir žurnalistė Eglė Juod-
valkė. Visi kviečiami ir laukiami.

� Gruodžio 3 d., šeštadienį, 9:30 val. r. Se-
selių kazimieriečių vienuolyno koplyčioje,
2601 W. Marquette Rd., Či ka goje, bus at-
našaujamos šv. Mi šios meldžiant, kad būtų
beatifikuota Seselių kazimieriečių vienuoly-
no steigėja, Garbingoji Dievo Tarnaitė Mari-
ja Kaupaitė.  Šv. Mišias atnašaus kunigas Ri-
chie Mercado OSA, Šv. Ri tos gimnazijos ka-
pelionas ir Augus tiniečių misijos direktorius.
Visi kvie čiami. Po šv. Mišių bus vai šės.
Daugiau informacijos tel. 773-776-1324.

� Čikagos Jaunimo centro tradicinis pokylis
vyks gruodžio 4 d.,  sekmadienį. Jis prasi-
dės 2 val. p. p. šv. Mišiomis Jėzuitų koply-
čioje. Bus meninė programa, pietūs, loteri-
ja. Daugiau informacijos pranešime vėliau.

� Pal. Jurgio Matulaičio misijos choro XXI
kalėdinis koncertas vyks sekmadienį, gruo-
džio 11 d., 12:30 val. p. p. Adresas:
14911 127th St., Lemont, IL 60439. 

www.draugas.org

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 sociologijos
profesorė  s. Daiva Kuzmic kai tė. Rekolekcijų tema: ,,Motinos baž-
ny 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

šv. Mišiomis Jaunimo centro koplyčioje 
lapkričio 20 d., sekmadienį, 1 val. p. p. 

Po Mišių padėsime gėlių prie Laisvės kovų paminklo Jaunimo
centro kiemelyje, aplankysime Ramovėnų muziejų, 

pasivaišinsime kava ir pabendrausime.

Pakvieskime visus dalyvauti šventiniame renginyje. 

Paminėkime
LIETUVOS KARIUOMENĖS dieną


