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Buvusį užsienio reikalų viceministrą Mantvydą Bekešių
planuojama skirti Lietuvos Respublikos generaliniu kon-
sulu Čikagoje. Tai rekomendavo Diplomatų atestacijos
ko misija.

M. Bekešius buvo vienintelis, dalyvavęs skelbtoje at-
rankoje į 2017 metų vasarą atsilaisvinančias generalinio
konsulo pareigas. Jis turėtų pakeisti nuo 2012 metų kon-
sulatui vadovaujantį Marijų Gudyną.

Įsakymą dėl M. Bekešiaus skyrimo dar turės pasira-
šyti užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

Ministras 2013 metais buvo atsisakęs skirti Darbo par-
tijos siūlytą M. Bekešių užsienio reikalų viceministru, sa-

kydamas, kad pirmininkavimo Europos Sąjungai  laiko-
tarpiu reikia kandidato su kitomis kompetencijomis. Pa-
sibaigus pirmininkavimui, M. Bekešius buvo paskirtas į
pareigas.

Po Seimo rinkimų jis tapo Užsienio reikalų ministe-
rijos Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo po-
litikos departamento patarėju.

M. Bekešius turi daugiau nei dešimt metų patirties už-
sienio reikalų sistemoje, kaip valstybės tarnautojas dir-
bo įvairiose pareigose Užsienio reikalų ministerijoje ir Lie-
tuvos specialiojoje misijoje Afganistane.

URM info

O šiandien – pokalbis su šio ver-
tingo kalendoriaus autoriumi vysk.
E. Bartuliu.

Iš kur Jūsų aistra fotografavimui?
Fotografavau jau mokyklos suo-

le, o kai patekau į tarybinę armiją, ten
mane paskyrė į fotogrametristų būrį.
Pusę metų mokiausi šioje fotogra-
metristų mokykloje, eiliniame dali-
nyje turėjau savo laboratoriją, šioje
srityje tobulėjau. Kai po kariuomenės
atvykau į Lietuvą, po truputį fotog-
rafavau seminarijoje. Kunigystės ke-
lionėje vieną ar kitą momentą vis
stengdavausi užfiksuoti, o tapęs vys-
kupu pagalvojau, kad yra labai gražių
dalykų, kuriuos reikia perteikti žmo-
nėms. Ir taip nuo 1997 m. kiekvienais
metais leidžiu kalendorių. 

Pirmasis kalendorius buvo Kry-
žiai kalnuose. Aš esu mėgėjas pa-
vaikš čioti po kalnus, tai pagalvojau,
kad ne visi žmonės užlipa aukštai į
kalnus, kur yra kryžiai. Tad mano pir-
masis kalendorius taip ir vadinosi –
Kryžiai kalnuose. Tada pagalvojau
apie šventoves kalnuose, kurios yra
aukščiausiose vietose. Išleidau ka-
lendorių – Šventovės kalnuose. Vė-
liau – Kryžių kalno, Šv.  Žemės vaiz-
dai, Mergelės Marijos šventovės... 

– 15 psl.

Relikvijos skatina mus dėkoti už Kristaus auką

M. Gudyną pakeis M. Bekešius
Mantvydas Bekešius sveikina LR ambasadoje Washingtone susirinkusius svečius. Jono Kuprio nuotr.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bar-
tulis, iš jaunų dienų pajutęs aistrą
fotografijai, nuo 1997 m. leidžia
savo nuotraukomis iliustruotus
kalendorius. Naujiesiems, 2017
metams vyskupas parengė kalen-
dorių iš savo kelionių po įvairias Eu-
ropos šventoves, garsias stebuk-
lingai išlikusiomis relikvijomis. Ga-
nytojas įdėjo į kalendorių 12 įspū-
dingiausių relikvijų nuotraukų su
aprašymais. Relikvijos išbando
mūsų tikėjimą ir gyvai atkuria
Evangelijos įvykius: tai ir ietis, ku-
ria buvo pervertas Kristaus šonas,
Kristaus erškėčių vainikas, Pasku-
tinės Vakarienės taurė, dar kitaip
vadinama šventuoju graliu, žino-
ma, pačios įspūdingiausios – Turi-
no drobulė, į kurią buvo įvyniotas
Kristaus kūnas, ir mažai žinoma
Manopelo skarelė, kuria Kristaus
veidas buvo uždengtas po mir-
ties. Kiekvienas šio kalendoriaus
mėnuo lydės mus į vis naujas Eu-
ropos bažnyčias, ir galbūt kažkas
panorės susikrauti lagaminus ir
gyvai prisiliesti prie stebuklingai iš-
likusio gyvo Kristaus gyvenimo ir
kančios relikto, liudijančio Gerąją
Naujieną. Kalendorių skaitytojai
gali įsigyti „Draugo“ redakcijoje. 
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2016 m. gruodžio 20 dieną mirė
Bronius Nainys. Atsisveikinant man
ypač svarbu su pagarba ir liūdesiu
prisiminti, kad a. a. Bronius Nainys
buvo gabus ir pareigingas svarbių
įvykių rengėjas. Kai aš 1969 m. pasiū-
liau rengti (pirmąjį) Pasaulio lietuvių
mokslo ir kūrybos simpoziumą, jis,
kaip Lietuvių Bendruome nės vado-
vas, sutiko jį surengti Čikagos Jau-
nimo centre per  Padėkos dienos sa-
vaitgalį. Aš ir a. a. dr. Arvydas Klio-
rė sukvietėme progra mos dalyvius, o
Bronius pasirū pino, kad renginys
vyktų sklandžiai. Mokslo ir kūrybos
(MK) simpoziumas puikiai pasisekė
ir po jo dar 14 tokių simpoziumų įvy-
ko, berods, keturi Nepriklausomoje
Lietuvoje, kai simpoziumai vyko pa-
kaitomis Čikagoje ir Lietuvoje – Vil-
niuje ir Kaune.

1989 metais MK simpoziume Le-
monte per  Padėkos dienos savaitga-
lį dalyvavo daugiau kaip šimtas moks-
lininkų ir profesionalų iš atgimstan-

čios Lietuvos, viso buvo per 300 da-
lyvių. Tada dalyviai išrinko 48 už-
sienio lietuvius mokslininkus į Kau-
ne atkuriamo Vytauto Didžiojo uni-
versiteto (VDU) Atkuriamąjį Senatą.
Lietuvoje į jį buvo išrinkti dar 48 na-
riai. VDU, 1996 m. turėjęs 180 pirma-
kursių, 1989 m., kai baigėsi Atkuria-
mojo Senato kadencija, jau skaičiavo
per 4 000 studentų. A. a. Broniaus Nai-
nio didžiulis įnašas į pirmąjį MK
simpoziumą ir jo vėlesnė parama
simpoziumams buvo ypatingai svar-
bios, užtikrinant simpoziumų sėk-
mę, o tuo pačiu ir atkuriant  VDU.

Ilsėkis ramybėje, brangus ben-
dražygi Broniau.

Algirdas Avižienis,
Los Angeles, CA

Algirdas Avižienis 1990 metais VDU Atkuria-
mojo Senato buvo išrinktas pirmuo ju atkurto VDU
rektoriumi, apie 1952–1953 metus buvo
,,Draugo” sporto skyriaus redaktorius. 

– Red.

Baigėsi dar vieni, 2016 metai, pilni įva-
rių įvykių, švenčių ir susitikimų. Norėčiau
padėkoti lietuviams, kurie yra aktyviai
įsijungę į Lietuvių Bendruomenės (LB)
gretas. Jų yra visur – ir  mažose, ir di-
delėse apylinkėse. Pirmiausia noriu pa-
dė koti Krašto valdybos (KV) nariams, ku-
rie nuoširdžiai dirba lietuvybės vardan
ir, aukodami savo laiką bei kūrybišku-
mą, yra LB organizacijos variklis. Neįsi-
vaizduojame,  ką  darytumėme be Al-
gimanto Gustaičio, kuris šauniai ir skru-
pulingai tvarko mūsų organizacijos fi-
nansus. Mūsų šauni narė dr. Elona Vaiš-
nienė, jos patirtis, svarus, patariamasis
žodis įvairiais klausimais labai reikalin -
gas mums, jaunesnei kartai. Advokatas
Rimas Domanskis nusipelno  didelės pa-
dėkos – net keletą dešimtmečių jis kon-
 sultuoja LB organizacijos veikėjus įvai-
riais teisiniais klausimais.

Taip pat  noriu padėkoti KV na-
riams: J. Kazlauskui, D. Vidu-
tienei, D. Plačiakienei, Ievai

Smith, kunigui V. Aušrai, R. Kasiuke-
vičiui, A. Sruogai, R. Dooling, A. Gal-
vanauskui, L. Vildžiūnaitei, T. Mitru-
levičiui, V. Buožiui, I. Liutikienė, V. Pa-
kalniškiui, D. Janutai, N. Pangonytei,
L. Garnytei.

Šiais metais lietuvius Amerikoje
jungianti  LB organizacija, švęsdama
savo jubiliejų ir toliau tęsia savo  ypa-
tingą misiją. Per 65-erius metus  išau-
go kelios kartos lietuvių. Dabar turime
net 40 lituanistinių mokyklų, kuriose

mokosi apie 3 000 mokinių, dirba dau-
giau kaip 400 mokytojų ir jų padėjėjų.
Dėkoju  ilgametei Švietimo Tarybos
(ŠT) pirmininkei Daivai Navickienei,
kuri sugebėjo per keletą savo darbo ka-
dencijų su  kitais ŠT nariais pasiekti
puikių rezultatų – pagerėjo bendra-
darbiavimas su Lietuvos institucijomis,
ruošiant bendrus projektus, išugdyta
nauja mokytojų karta.

Ypatingai džiugu, kad ŠT vairą
nuo šio rudens ,,sukioja” Auksė Motto,
kūrybinga ir atsakinga asmenybė. Di-
delį ir atsakingą darbą taip pat atlieka
ŠT iždininkė Laima Petroliūnienė, ku-
riai reiškiu didžiulę pagarbą ir padėką.

Dėkojame Kazickų šeimos fondui,
jo direktorei Neilai Baumilienei, kurie
supranta lituanistinio švietimo svarbą
ir gausiai remia mokyklas bei įvairius
projektus.

Mes džiaugiamės Lietuvos išeivijos
studentų stažuotės (LISS) programos
pasiekimais ir dėkojame programos
koordinatorei Inai Stankevi čienei už
dokumentų tvarkymą, už darbą su stu-
dentais bei puikias LISS programos
nuotraukas.

Negaliu nepasidžiaugti Lietuvių
Fondo (LF) ir LB draugišku bendra-
darbiavimu. Labai vertiname tai, kad
LF tarybos ir valdybos nariai supran-
ta mūsų projektų svarbą ir reikšmę Lie-
tuvių Bendruomenei. Tikėsimės, kad ir
toliau mūsų organizacijos sėkmingai
bendradarbiaus ir atliksime daugiau
gražių darbų.

LB gali didžiuotis savo spauda.
Jau daug metų anglų kalba leidžia-

Gražių ir prasmingų metų!

JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė dėkoja už darbą ir linki sėkmingų
metų. Asmeninio archyvo nuotr.

mas žurnalas ,,Bridges”. Žurnalas, re-
daguojamas Teresės Vekteris, pasiekė
labai gerą lygį. Jo nuolatinis admi-
nistratorius Rimas Gedeika rū pinasi
skaitytojų gausa.

JAV LB leidžiamas  žurnalas
,,Naujienos” yra skirtas lietuviškai
kalbantiems ir informuoja  apie LB
naujienas, apylinkių, lituanistinių mo-
kyklų, lietuvių telkinių veiklą. Jo įkū-
rėja ir redaktorė Loreta Timukienė
dirba kūrybiškai ir siekia, kad žurna-
las būtų įdomus visokio amžiaus skai-
tytojams. Esame labai dėkingi mūsų
spaudos darbuotojams. Džiaugiamės,
kad vis daugiau apie JAV  LB veiklą iš-
girsta ir sužino Lietuvoje  – už tai esa-

me dėkingi  mūsų spaudos atstovei Lie-
tuvoje dr. Daliai Cidzikaitei.

Šv. Kalėdų proga noriu palinkėti
visiems – šokių grupių, chorų, an-
samblių, teatro studijų vadovams, li-
tuanistinių mokyklų mokiniams, mo-
kytojams ir tėvams, Šokių ir Dainų
švenčių organizacinių komi tetų  na-
riams, visai Krašto valdybai – gražių ir
prasmingų metų bei sveikatos! Jūsų
darbai labai reikalingi lietuvybės iš-
saugojimui, jūsų darbai reikalingi Lie-
tuvai!

Nuoširdžiai 

Sigita Šimkuvienė
JAV LB Krašto valdybos pirmininkė

Pirmojo Mokslo ir kūrybos simpoziumo organizatoriai: komiteto pirmininkas Bronius
Nainys (v.) ir programos kūrėjai dr. Arvydas Kliorė (k.) ir prof. dr. Algirdas Avižienis.

„Draugo” archyvo nuotr.

A. a. Bronius Nainys Requiescat in Pace
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Palūžo du milžinai ąžuolai
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Tie milžinai ąžuolai – tai Vytau tas Skuodis, miręs gruo-
džio 8 d. Vilniuje ir Bronius Nainys, Amžiny bėn iške-
liavęs gruodžio  20  d. Čika gos priemiestyje. 

Disidentinio sąjūdžio dalyvis, Lietuvos geolo-
gas, gamtos mokslų daktaras Vytautas Skuo-
dis. (Vytautas Benedict Scott) mirė eidamas

88-uo sius metus. Jis gimė Čika goje, tačiau 1930 m. su
šeima atvyko į Lietuvą. Neapžvelgsiu viso sudėtin-
go jo gy venimo, bet pasidalinsiu  keliais prisimini-
mais iš jo apsilankymo Michigano valstijos sostinėje
Lan singe 1988 m. vasario pradžioje. 

Jis buvo vos prieš metus paleistas iš sovietų ka-
lėjimo. Jo vizitu rūpinosi JAV LB Lansing apylinkės
valdyba, kuri sudarė sąlygas gerbiamam svečiui su-
sitikti su valdžios ir Bažnyčios  vadovybe bei ži-
niasklaida ir tokiu būdu iškelti tikinčiųjų perse-
kiojimo Lietuvoje klausimą. Valstijos sosti nės meras
per televiziją vasario 1 d. paskelbė Vytauto Skuo džio
diena. Valstijos senatas priėmė atitinkamą  rezo-
liuciją. Ne atsiliko ir valstijos gubernatorius, įteikęs
garbingam svečiui  žymenį.

Susitikime su vyskupijos valdytoju svečias pa-
pasakojo apie katalikų Bažnyčios padėtį bei pati-
riamas skriaudas ir prašė vyskupo padėti platinti pe-
ticiją dėl Vilniaus katedros grąžinimo tikintiesiems.
V. Skuodis taip pat  kalbėjosi su miestelio dienraščio
korespondentu – kitą dieną laikraštyje pasirodė ilgas
ir išsamus straipsnis  (net 22 coliai teksto!).  Prieš įsės-
damas į lėktuvą sve čias  pasidžiaugė, kad tokio
šaunaus priėmimo ir pagerbimo dar nebuvo patyręs. 

Po pusmečio vėl su juo susitikome Čikagoje, JAV
LB renginyje. Sužinojęs, kad ruošiamės savo pirma-
jai (po išvykimo) kelionei į Lietuvą, V. Skuodis

mano žmonai Gražinai perdavė nuvežti pinigų, gau-
tų iš Australijos ir skirtų religinei veiklai Lietuvo-
je. Lietuvoje tuos pinigus rei kėjo perduoti Nijolei Sa-
dūnaitei. Tuo metu ji gyveno pas savo brolį Vil niuje,
o jo butas buvo gana stropiai saugumiečių sekamas.
Dolerių perda vimas buvo laikomas „nusikalti mu” ir
aš jau galvojau, kaip reikės susisiekti su JAV am-
basada Mask voje, jeigu vienuolė įkliūtų ir bū tų su-
imta. Lietuvai atkūrus Ne prik lausomybę, profesorius
grįžo į Lie tu vą, ir Gražina netikėtai su juo susitiko
Vilniuje per Dainų šventę. Tuo met V. Skuodis pa-
kvietė ją į Lietuvos gyventojų genocido ir rezisten-
cijos tyrimų  centrą, kuriam tuo metu  va dovavo.

Kitas milžinas ąžuolas – tai Bronius Nainys,
kuris ką tik  paliko šį pasaulį, sulaukęs 96-erių
metų.  Apie tai sužinojęs Arvydas Barzdu kas

elektroniniame laiške draugams rašė, kad Bronius
Nainys  buvo vienas reikšmingiausių, darbščiausių
ir svarbiausių lietuvių išeivijos visuomenininkų. „Jo
indėlis į mūsų bendruomenes – tiek mažąja, tiek ypač
didžiąja raide – veiklą ir darbus liks neįkainojamas,
bet tikriausia, kaip dabar dažnai nutinka, daugiau-
sia nežinomas ir neįvertintas. Bro nius Nainys be-
sikuriančios ir stiprėjančios Lietuvių Bendruome-
nės va dovavimą perėmė iš mano tėvo, buvo trečios
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pir-
mininkas. Vėliau pirmininkavo Pasaulio Lietuvių
Bendruomenei”, – rašė Stasio Barz duko sūnus Ar-
vydas. Tas „vėliau” – tai 1992–1997 metai. 

Pirmą kartą Bronių Nainį su tikau, kai jis 1969
m. su bendraminčiais organizavo pirmąjį Mokslo ir
kūrybos simpoziumą. Jo namuose  Čikagoje buvo su-
šauktas pasitarimas, kuriame dalyvavo įvairių or-
ganizacijų atstovai. Man teko atstovauti ateitinin-
kams. B. Nainys pirminin kavo pasitarimui ir pali-
ko man gerą įspū dį. Buvo organizuotas, dalykiškas,

D. Grybauskaitė: kiekvienas vertas
brangiausių žmonių artumo, namų
šilumos ir ramybės

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė sveikindama visus Lietuvos žmones
Šv. Kalėdų proga linkėjo vertingiausių dovanų

– brangiausių žmonių artumo, namų šilumos ir ra-
mybės. „Tai geriausias atlygis už nueinančius metus”,
– sakė Prezidentė. Kalėdos ateina linkėdamos „iš-
saugoti nuoširdų rūpestį vieni kitais, supratimą ir pa-
laikymą. Kad būsimi darbai būtų lengvesni, tikslai
– greičiau pasiekiami, o kelias į juos – aiškesnis. Bū-
kime šiame kelyje ne tik bendrakeleiviai, bet ir ben-
draminčiai. Pasidalinkime šventiniu džiaugsmu,
kad geriausi linkėjimai būtinai išsipildytų”.

ELTA

Gruodžio 28 dieną, trečiadienį,  Vil-
niaus viešbutyje ,,Kempinski Hotel Cat-
hedral Square” vyko Globalios Lietuvos
profesionalų forumas ,,Globali Lietuva –
valstybės pažangos kodas”. 

Užsienio reikalų ministerijos kar-
tu su profesionalų tinklu ,,Glo-
bal Lithuanian Leaders” su-

rengto forumo tikslas – sukurti plat-
formą efektyviam valstybės bei dias-
poros dialogui Lietuvai svarbiais klau-
simais. 

Forumo dalyviai diskutavo apie
globalios šalies viziją ir savų bei tarp-
tautinių talentų pritraukimą Lietu-
vos ekonomikos ir švietimo sistemos
stiprinimui.

Pagrindinį pranešimą forume skai-
tė JAV lietuvis, buvęs ,,Western Union”
žmogiškųjų išteklių vadovas Gintas
Baukus. Jis dalinosi patirtimi, kas
svarbiausia tarptautiniams investuo-
tojams sprendžiant, kur įkurdinti savo

kapitalą. 
Keturių forumo sesijų metu dis-

kutavo beveik trys dešimtys profesio-
nalų. Renginyje dalyvavo daugiau kaip
100 profesionalų iš Lietuvos ir užsienio.
Vyriausybės, ministerijų, universitetų
atstovai drauge su tarptautiniais pro-
fesionalais keitėsi nuomonėmis ir tei-
kė siūlymus dėl Lietuvos įvaizdžio
būklės, vizijos ir strategijos, siekiant į
šalį pritraukti talentus ir investicijas,
sumanios partnerystės tarp Lietuvos ir
jos diasporos svarbą. Apskritųjų stalų
metu išsakytos nuomonės ir siūlymai
apibendrinti diskusijoje ,,Žingsniai
Globalios Lietuvos link”.

Trečiadienio vakarą Prezidento
rūmuose surengtos Globalios Lietu-
vos apdovanojimų iškilmės.

Vienas iš apdovanotųjų – G. Bau-
kus, padėjęs pasaulinei pinigų perlai-
dų milžinei ,,Western Union” atrasti
Lietuvą. Apdovanojimą už viso gyve-
nimo nuopelnus šalies vadovė įteikė
Prezidentui Valdui Adamkui.

konkretus, kaip geram inžinieriui – tai buvo jo pro-
fesija – ir pridera. Tie simpoziumai ne tik sulaukė Lie-
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo laikų, jie prie to
atkūrimo prisidėjo.

Norėčiau papasakoti apie tai, kokią įtaką mano
galvojimui padarė B. Nainys.  Iki maždaug 1980
metų aš nekreipiau ypatingo dėmesio į lietuvių kal-
bą, nors ja kalbėjau ir rašiau. Man kalba buvo ben-
dravimo priemo nė. Taškas. Prenumeruo da mas „Pa-
saulio lietuvį”, kurio vyr. redaktoriumi 1981–1998 me-
tais buvo Bronius Nainys, tą savo nuostatą turėjau
peržiūrėti. Gal nelabai perdėsiu teigdamas, kad be-
veik kiekvieno numerio vedamajame jis primygtinai
piršo mintį, jog lietuvių kalba nėra tik bendravimo
prie monė, bet ir neįkainojama vertybė. Tai vertybė,
kritiškai svarbi tau tinės tapatybės vystymui, jos iš-
laikymui ir ugdymui. Ji būtina kultūrai ir tautinei
savimonei. B. Nainio veda mieji, kaip tame liaudies
priežodyje – „lašas po lašo ir akmenį pratašo” – ne tik
atkreipė mano dėmesį, bet  laiku bėgant įtikino, kad
lietuvių kalba, kaip ir kitos kalbos, yra vertybė. Mūsų
atveju, tai neįkainojama vertybė. Ją praradę gal
dar kurį laiką mė gausimės kugeliu ir tautiniais šo-
kiais, bet liksime pasmerkti tautiniam sunykimui.
Taigi, Broniui Nainiui turiu padėkoti, kad jis mane
tiesiog privertė lietuvių kalbą „įsimylėti”. (Čia reik-
tų paminėti jo 2001 m. išleistą knygą „Lietuva ir lie-
tuvybė“, kurioje išryškinamos tautos, tautybės ir kal-
bos sąvokos ir jų ryšys).

Bronius Nainys ne tik kitiems vadovavo, bet ir
pats labai daug dirbo.  Viename LB suvažiavime jis
kalbėjo apie „Pasaulio lietuvį”. Paminėjo, kad ką tik
buvęs laisvoje Lietuvoje. Ten aplankęs kitų žurnalų
bei laik raščių redakcijas, kuriose darbavosi bent po
tuziną asmenų. Susipažin damas jiems įteikdavęs
savo redaguojamą žurnalą. Kiek pavartę jie iš man-
dagumo ar nuoširdumo pasidžiaugdavo žurnalo ko-
kybe ir jo klausdavo, kiek žmonių dirba redakcijoje.
Kai atsakydavo, kad dirba tik jis vienas, sumišę pa-
šnekovai tuo nenorėdavo patikėti – galvodavo, kad
juokauja.

Milžinai ąžuolai, ilsėkitės ramybėje!

Roberto Dačkaus nuotr.

Diasporos profesionalams svarbi Lietuva

Pagrindinį pranešimą skaitė JAV lietuvis, buvęs ,,Western Union” žmogiškųjų išteklių va-
dovas Gintas Baukus. Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.



2016 GRUODŽIO 29, KETVIRTADIENIS4 DRAUGAS

Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

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

DIANA NORKIENĖ

Kaip ir kiekvienais metais, artėjant di-
džiosioms metų šventėms Šv. Kalė-
doms ir Naujiesiems metams, nori ne-
nori susimąstai apie nuveiktus darbus.

Nevardinsiu visų Connecticuto
Lietuvių Bendruomenės dar-
bų, tik norėčiau šiemet išskir-

ti vieną susitikimą su projekto „Misi-
ja Sibiras” dalyviais. Tikrai daugelis
girdėjo apie unikalų jaunų žmonių
vykdomą projektą „Misija Sibiras”. Ir
mums, Connecticuto lietuviams, gimė
idėja pakviesti juos į JAV. Parašėme
projektą, pristatėme Lietuvių Fondui ir
gavome finansinę paramą. Nuošir džiai
dėkojame Lietuvių Fondui. „Misija Si-
biras” – tai ne tik kapinių tvarkymo, bet
ir jaunimo ugdymo mi sija. Jei nors vie-
nas jaunas žmogus pasidomi savo šei-
mos ar tautos istorija, prisimena lais-
vės kainą, projekto tikslas – pasiektas.
Galiu tik didžiuotis Connecticuto lie-

tuviais, kurie šiam projektui paaukojo
per 2,600 dolerių. Jūs – jėga!

Tuoj ir Naujieji pasibels. Ruošia mės
prisiminti Sausio 13-tos aukas, minėsi-
me Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios die-
nas. Ne už kalnų ir Lietuvos 100-metis. 

2017 metais sukaks 60 metų, kai
buvo įkurta lietuviška radijo stotis
„Tėvynės garsai” Hartforde. 2017 me-
 tais taip pat švęsime šokių kolektyvo
„Berželis” 45-erių metų sukaktį.

Artėjant šventėms noriu visiems
palinkėti geros sveikatos, stiprybės, ra-
mybės, meilės, santarvės, taikos že mė-
je. Saugokime ir puoselėkime se nųjų
mūsų lietuvių išlaikytas tradicijas čia,
anapus Atlanto, toli nuo Tė vynės. Ir ne-
pamirškime, kad esame lietuviai.

Džiugių  Kalėdų švenčių, laimingų,
sveikų, prasmin  gų ir darbingų Naujųjų
metų.

Diana Norkienė – Connecticuto Lie-
tuvių Bendruomenės apygardos pirmi-
ninkė.

RASA MILIŪTĖ

Šie metai, kaip ir visi praėju sieji, JAV Lie-
tuvių Bendruomenės (LB) Centrinio New
Jersey (NJ) apylinkės lietuviams buvo ku-
pini įvykių ir renginių. Visi jie svarbūs ir
įsimintini – juk tiek pastangų, lai ko, o kar-
tais ir nemigo naktų į juos įdėta...

Metus pradėjome paminėdami
Sausio 13-osios įvykius, kar-
tu prisi minėme ir visus gy-

nusius Laisvę su „Nematomas frontas”
filmo per žiūra.  

Vasario 16-ąją minint Lietuvos
Valstybės atkūrimo dieną, virš Toms
River miesto savivaldybės jau 15-ąjį
kartą suplevėsavo lietuviška Trispalvė.
Šią tradiciją mums prieš 4-erius metus
patikėjo Whiting, NJ Lietuvių klubas
ir ją garbingai tęsiame, remiami mies-
to savivaldybės administracijos. 

Centrinio NJ tautinių šokių  gru-
 pė „Viesulas” surengė  šaunias Užga-
vėnes, kur ne tik blynais užsigavė-
jom, bet ir Kanapinio bei Laši ninio var-
žytuves stebėjom, raganų ir velnių bei
čigonų kaukių prisi žiūrėjom. 

Artėjant rinkimams į Lietuvos
Respublikos Seimą, birželio pra džio je
teletiltu jungėmės su buvusiu amba-
sadoriumi, dabartiniu Seimo nariu
Žygimantu Pavilioniu ir politologu
Laurynu Kasčiūnu. Kalbėjomės apie
emigraciją, išeiviams rūpimus klau-
simus,  geopolitinę situaciją – grėsmes
iš Rytų, apie būsimus rinkimus. Tele-
tiltas su Lietuva sujungė pokalbiui
dalyvius ne tik Centriniame  NJ, bet ir
atsto vus iš Connecticuto bei Čikagos.
Mūsų pavyzdys, pasak ambasadoriaus,
pasiekė Izraelio lietuvių bendruomenę,
taip pat suorganizavu sią teletiltą. Va-
dinasi, davėme gerą pavyzdį.  

Ypatingai ruošėmės vasaros – Jo-
ninių šventei, kuriai surengti prireikia
daugiau nei keleto mėnesių. Ji tapo tar-
si mažąja šokių švente, generaline re-
peticija prieš Šiaurės Amerikos 2016-
ųjų metų Šokių šventę Baltimorėje. Net
du šokių kolektyvai atvyko iš Eli za-
beth, Dr. V. Kudirkos lituanis inės mo-
kyklos (vad. Aušra Covalesky bei Lina
Giusti). Jie dalyvavo šventėje kartu su
mūsų „Viesulu”, lituanistinės mo-
kyklos „Lietuvėlė” ma žaisiais šokėjė-
liais ir Violetos Kundrotienės vaikų
muzikos grupe „Spindulėlis”. 

Dainų autorius ir atlikėjas iš Lie-
tuvos Jurgis Didžiulis vasaros šventę
pagyvino savo dainomis, charizmatiš-
kai uždegdamas žiūro vus. Vasaros
šventėje dalyvavo apie pusketvirto
šimto svečių, o dirbo joje ir koncerta-
vo – dar beveik šimtas. Iš šios šventės
gauto pelno gy vename visus metus –
nuomojame patalpas, skiriame paramą
lituanistinei mokyklai, saviveiklos ko-
 lektyvams, bėdos ar ligos ištiktiems,
lietuviškoms bažnyčioms, lietuviškai
spaudai. 

Po Joninių šventės mūsų tauti-
nių šokių ansamblis „Viesulas” bei
„Lietuvėlės” mažieji šokėjai (vad. Ony-
tė Žukauskienė) dalyvavo Baltimorės
2016 metų Šokių šventėje. Mes labai di-
džiuojamės, kad savo dalyvavimu pri-
sidėjome prie tokio nuostabaus rengi-
nio.

Įsimintinos buvo Alytaus teatro

gastrolės rugsėjo mėnesį. Trijų aktorių
grupė parodė mūsų žiūrovams du spek-
taklius – vai kams „Musių pasakos”, o
suaugu siems – „Coco paslaptis”. Po
spektaklių prisiminimuose liko daug
puikių akimirkų. 

Jau tradicija tapo kartu su Estų ir
Latvių New Jersey bendruome nėmis
kartu paminėti Baltų  Vieny bės dieną.
Šeimininko pareigomis kasmet dali-
jamės su estais ir latviais. Šiais metais
šventės rengėjai buvome mes – JAV LB
Centrinio NJ apylinkė. Spalio 23 dieną
Lietuvai atstovauti pakvietėme buvu-
sį dip lomatą Viktorą Sidabrą. Koncer-
 tinėje programoje pasirodė visų trijų
tautų išeivių saviveiklos ko lektyvai
bei atlikėjai, dainavo ir grojo grupė
„Vairas” iš Lietuvos. Rengino metu
buvo eksponuojamas stendas – paroda
„Šiaurės Ame rikos lietuvių tautinių šo-
kių šven čių istorija”, kurią paruošė Lo-
reta Timukienė, Lituanistikos tyrimo
ir studijų centro (LTSC) vicepirmi-
 ninkė.

Dar vienas tradicija tapęs ren-
 ginys „Pažadink savyje gerumą”, kurį
surengiame jau ketvirtus metus. Jis
skirtas paremti sergančius ir sunkiai
gyvenančius vaikus Lietuvoje. Lapk-
ričio 19 die ną labdaringo renginio
metu surinkome daugiau nei pusantro
tūkstančio dolerių, kuriuos pasky-
 rėme onkologinėmis ligomis sergančių
vaikų fondui „Rugutė” (vad. Edita Ab-
rukauskienė) bei Alytaus apskrities
Alovės kaimo vaikų dienos centrui,
kurį jau remiame trečius metus. 

Prie šios paramos prisidėjo ne tik
Centrinio NJ lietuviai, bet ir kaimynai
– Norkų iš Connecticuto bei Dunčių iš
Philadelphijos šei mos, o taip pat nuo-
stabiu koncertu nudžiuginę atlikėjai iš
Lietuvos – dainininkas „Auksinio bal-
so” laurea tas ir „Eurovizijos” kon-
kurso  daly vis – Jeronimas Milius bei
gitaros virtuozai Tomas Varnagiris ir
Aud rius Piragis. Jie kartu su vaikų mu-
 zikos grupe „Spindulėlis” ir būgni-
ninku Rapolu Maštausku pradžiugino
susirinkusiuosius bendros dainos pro-
jektu „Mano kraštas”. 

Akcija „Vaikų svajonės” taip pat
jau ne pirmus metus rengiama mūsų
bendruomenėje. Šiais metais Vida La-
nys-Anton su padėjėjų gru pe surinko
apie 200 dovanų – svajonių, kurios
buvo išsiųstos į Lie tuvą.

Be šių, Bendruomenės organi zuo-
tų renginių dar vyko daugybė litua-
nistinės mokyklos „Lietuvė lė”, kuriai
energingai vadovauja nenuilstanti
Auksė Motto, švenčių, taip pat peda-
gogės Violetos Kun dro tienės vaikų
muzikos grupės „Spindulėlis” kon-
certų.

Už visa tai norėčiau padėkoti JAV
LB Centrinio NJ apylinkės valdybai –
ypač pirmiesiems mano pagalbinin-
kams: vicepirmininkui Kostui Maš-
tauskui ir iždininkei Astai Šumins-
kienei, kurie, galima sakyti, dirba iš-
tisus metus – su jais daugiausiai ta-
riuosi, jie sunkiausias užduotis vykdo.
Taip pat sakau ačiū visiems tiems
Centrinio NJ lietuviams, kurie prisi-
deda prie Bendruomenės veiklos savo
darbu, idėjomis, ačiū  visiems rėmė-
jams ar aukotojams. Vienas lauke ne
ka rys – tik bendros pastangos ir įdėtas
triūsas kartu išaugina gražų renginį ar

Centrinio New Jersey lietuviai: skleidžia žinią apie Lietuvą

kitokį pasiekimą.
Ateinančiais metais planuo jame

tęsti tradiciškai ruošiamus renginius.
Nėra lengva tai padaryti, nes visuomet
renginiuose dirba tie patys aktyviau-
sieji žmonės – idealistai. Norėtųsi, kad
daugiau lietuvių įsijungtų į Bendruo-
menės veiklą. Bet kaip tai padaryti, kai
visi paskendę darbuose? Čia turbūt gal-
vosūkis visoms Bendruome nėms, ne
tik mūsų. 

Kirba idėja ateinančiais metais
pasikviesti kaimynus – New Yorko
mėgėjų teatrą į svečius. 2017-ieji pa-
skelbti Tautinio kostiumo metais – tu-
rime idėją jais pasipuošti

Palinkėčiau ateinančiais metais vi-
 siems sveikatos, o su Dievo palaima ir
visų mūsų geranoriškumu visa kita už-
gims. Palinkėčiau, kad kuo daugiau lie-
tuvių lietuviškus rengi nius lankytų.
Palinkė čiau kiekvie nam skleisti žinią
apie Lietuvą ir lietuvybę – juk visų

mūsų šaknys ten pat: ir bėdoj, ir
džiaugsme dažnas glaudžiamės prie
tautiečių...

„Draugas” neseniai šventė 107-
erių metų ju biliejų. Ta proga noriu pa-
linkėti dar ilgai gyvuoti! Ener gijos,
svei katos ir nepavargti visiems „Drau -
go” darbuotojams. 

Mūsų rytinės pakrantės „Ry tys”
redaktorei Vaidai Lowell – ačiū už
bendradarbiavimą ir akylumą. Ji vi-
suomet pastebi naują įvykį ar renginį
pas mus. Linkiu Vaidai kūrybinio
įkvėpimo, sėkmės ir daug puikių ra-
šinių apie gražius darbus ir gražios sie-
los žmones.  

Visiems – kad sielų vienybėje stip-
rybė karaliautų. Gražių Kalėdų šven-
čių ir dosnių 2017-ųjų metų!  

Rasa Miliūtė – JAV LB Cen trinio
New Jersey apylinkės pirmi ninkė.

Connecticuto lietuviai kviečia 
puoselėti lietuviškas tradicijas

Alytaus teatro gastrolės JAV LB Centrinio NJ apylinkei šiais metais paliko didžiulį įspūdį.
Šarūno Stančausko nuotr.
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2016-ieji bendruomenėje man bu vo pir-
mieji, todėl įsimintini. Mūsų bendruomenėje
renginių tikrai ne trū ko. Surengėme Ne-
priklausom ybės dienos šventę, duonos ke-
pimo popie tę Motinos dienos proga, žve-
jybos iškylą Tėvo dienos ir dar visai nese-
niai – lietuviškas vestuves. 

Didžiau sią įspūdį man paliko ne
tiek renginiai, kiek galimybė
dirbti su puikia komanda –

žmonėmis, kupinais entu ziazmo, ener-
gijos, pozityvumo, nesivai kančiais po-
puliarumo ar savo interesų tenkinimo.
Džiaugsmas ir pasididžiavimas suvo-
kus, kad kartu su bendraminčiais sėk-
mingai darbuojamės lietuvybės la-
bui – štai koks buvo pats įsiminti-
niausias momentas.

Prieš porą savaičių išrinkta nau-
 ja apylinkės valdyba jau raitojasi ran-
koves, planuodama naujus rengi nius ir
šventes. Tikiu, kad ateinantys metai
bendruomenėje bus nė kiek ne mažiau
įdomūs, linksmi ir prasmingi. Nau-
jienomis mielai pasidalinsime ir su
„Draugo” skaitytojais.

ALGIMANTAS S. GEČYS

Philadelphijos lietuviai gali di džiuo tis
turėdami savo Šv. Andrie jaus lietuvių
parapiją. Iš praeityje Pennsylvanijoje
veikusių keliasde šimties lietuvių para-
pijų, ji yra vienin telė valstijoje, kur
meldžiamasi lietuvių kalba ir šv. Mišių
metu nuo stabiai gieda choras „Laisvė”,
vado vaujamas Ilonos Babinskienės. 

Esant kunigų trūkumui, Šv. And-
riejaus pa rapijos klebonas kun.
Petras Bur kauskas taip pat ap-

tarnauja buvusią Šv. Kazimiero lietu-
vių parapiją, kuriai Philadelphijos ar-
kivyskupijos va dovai yra suteikę kop-
lyčios statusą (worship site). Čia au-
kojamos šv. Mišios anglų kalba ir ti-
kintiesiems teikiami kai kurie (ne
visi!) sakramentai. Šv. Andriejaus pa-
rapijos veik  lai puoselėti yra sudarytas
ko mi tetas, kuriam vadovauja Angelė
Puo džiūnienė.

2016-aisiais metais Philadelphi joje
netekome Šv. Jurgio lietuvių parapijos,
kurioje paskutiniaisiais metais lietuvių
kalba atnašaujamų  šv. Mišių ne bebuvo.
Arkivyskupijos pertvarkymu apylin-
kėje esančios keturios ka talikų para-
pijos buvo sujungtos į vie ną, aptar-
naujamą vieno (!) amerikie čio kunigo.
Parapijai vadovavęs klebonas prel.
Juozas Anderlonis (Lie tu vos Vyčių or-
ganizacijos dvasios va das) buvo iškel-
tas vadovauti Phila delphijos vakarų da-
lyje esančiai amerikiečių parapijai.

Nereikia aiškinti, kad būtina
steng tis  išlaikyti Šv. Andriejaus lie tu-
vių parapiją. Jos patalpose lietuvių kal-
ba vedamos rekolekcijos (jas šiais me-
tais ypač sėkmingai vedė Wa shington,
DC, Šv. Tėvo nunciatūroje besidar-
buojantis monsinjoras Rolan das Mak-
rickas). Čia sekmadieniais su 40 mo-
kinių glaudžiasi Vinco Krė vės vardo li-
tuanistinė mokykla (vedėja Irina Bru-
sokienė), jaunimas ruo šiamas sakra-
mentų priėmimui, parapijos salėje pa-
bendraujama po sekmadienio lietu-
viškų Mišių. Mokykla turi vaikų cho-
relį „Krėviukai”. 

Po kelerių metų pertraukos Šv.
Andriejaus parapija vėl atstovavo lie-
tuvių tikintiesiems Philadelphijos ar-
kivyskupijos katedroje ruošiamose
tau tų pamaldose. Ateinančiais me tais
choras „Laisvė” yra pakviestas giedo-
ti šiose tautų Mišiose. Nepa mirštami
ir lietuviškieji renginiai. Į spalio mė-
nesį Washingtone vykusį Šiluvos kop-
lyčios 50-čio sukakties minėjimą Šv.
Marijos bazilikoje parapija suorgani-
zavo du autobusus – į iškilmes nuvež-
ti 110 tikinčiųjų. Dau guma parapijiečių
Washingtoną pa siekė ir savomis trans-
porto priemo nėmis. Šiluvos koplyčios
iškilmėse  specialiu rengėjų kvietimu
dalyvavo ir choras „Laisvė”.

Philadelphijos Lietuvių Bend ruo-
 menės (LB) apylinkės valdybai vado-
vauja Vytas Maciūnas. Valdybos su-
ruoštame Lietuvos Nepriklau so my-
 bės švenčių minėjime pagrindinę kal-
bą pasakė Lietuvos ambasados  Was-
hington, DC vyriausias patarėjas  Min-
daugas Žičkus. Gegužės mėnesį M.
Žičkus taip pat kalbėjo Phila delphijoje
veikiančio Foreign Policy Research
instituto seminare tema „Russia and
the West – the view from Lithuania”. Iš
vakaro M. Žičkus vedė pokalbį lietuvių
visuomenei Lietuvių namuose tema
„Lietuvos plėtra ir saugumas – JAV
prezidento rinkimų aplinkoje”. M. Žič-
kaus mintimis bei problemų analize

Amerikos Lietuvių Bendruomenės organizuotoje mugėje Philadelphijoje Vinco Krėvės lit.
m-la paruošė „Krėviukų kampą”.  Jaunajai pardavėjai Austėjai Mate liūnaitei pasisekė su-
rinkti daugiausiai lėšų. Vinco Krėvės lit. mokyklos archyvo nuotr.

Šiaurės New Jersey lietuviai inscenizavo lietuviškas vestuves. 
Šiaurės New Jersey LB archyvo nuotr.

Kokie buvo 2016-ieji Šiaurės New Jersey lietuviams?

Kokie buvo 2016-ieji Philadelphijos lietuviams? 
buvome sužavėti. Lietuvos diplomati-
ja – gerose ran kose.

Į Baltimorėje liepos pradžioje vy-
kusią JAV ir Kanados LB pastangomis
organizuotą Tautinių šokių šventę iš
Philadelphijos atvyko net tris šokių
grupės: tai „Žilvinas” (vadovė Ramu-
nė Cobb), „Vakarinė” (vadovė Kristina
Volertienė) ir vaikų grupė „Aguonėlė”
(vadovė Estera Bendžiū tė-Washows-
ky). LB gretose taip pat veikia akor-
deonistės Lynn Cox va dovaujama aš-
tuonių asmenų kapela „Varpelis”, mus
linksminantis per visus vietinius ren-
ginius. Dauguma kapelos muzikantų
yra pirmabangių atžalos, lietuviškai
nekalbantys, tačiau branginantys savo
paveldą. Di džiuojamės Philadelphijo-

„Draugo” skaitytojams ir vi siems
JAV lietuviams švenčių proga noriu pa-
linkėti džiaugtis gyvenimu. Tegul ap-
link Jus dažniau būna gero linkintys ir
atviri žmonės, lai Jūsų namuose vi-
suomet būna jauku ir gera, o Jūsų akys

lai dažniau šypsosi, nei liūdi. Būkite
sveiki, mylimi ir lai mingi!

Laima Liutikienė – JAV LB Šiau rės
New Jersey apylinkės pirmininkė.

Ryčio tęsinys – 10 psl.

je veikian čiu pirmabangių atžalų sam-
būriu „Gintarinės šaknys” (Amber
Roots Lithunian Heritage Club). Sam-
būriui vadovauja Joice ir Kęstutis Lu-
kai.

Visuomenei informuoti apie Lie tu-
vių Bendruomenės renginius ir veik-
lą kas savaitę yra leidžiamas interne-
tinis naujienlaikraštis  „Pra ne šimai”,
kurio redaktorė yra Teresė Gečienė, o
administratorius – Saulius Garalevi-
čius. „Pranešimai” kas savaitę pasiekia
750 skaitytojų. 

Lietuvių namai (oficialiai žinomi
Lithuanian Music Hall vardu) yra trijų
aukštų pastatas, pastatytas 1909 me-
tais, turintis nuomai tris įvairaus dydžio
sales. Jame taip pat veikia Ge dimino

Surdėno vardo kultūros centras, vado-
vaujamas Danutės Surdė nie nės ir Al-
donos Page. Dabar  sumažėjus patalpų
išnuomavimo galimybei Lietuvių namai
(vadovai Virgus Volertas ir Rimantas
Stirbys) išgyvena finansinę krizę. 

Lapkričio pradžioje vyko tradici-
 nė Lietuvių namų mugė. Deja, gautas
pelnas tik  iš dalies padengs klubo iš-
laikymo išlaidas. Kalbama apie Lie-
tuvių namų pardavimą ir mažesnių pa-
talpų nupirkimą ar statymą Phila-
delphijos priemiestyje. Veikia suda-
rytas komitetas, vadovaujamas Algio
Šalčiūno. Gaila, kad kai kurių narių is-
torinis prisirišimas prie šimtamečio
pastato neleidžia  vadovams priimti bū-
tinų sprendimų.

Philadelphijos lietuvius garsina
Lietuvos garbės konsulė Krista But vy-
daitė-Bard. Ji tarpininkauja spren-
 džiant naujai atvykusių iš Tėvynės
problemas, padeda universitetams ieš-
kantiems informacijos apie Lietu vą,
globoja iš Lietuvos atvykstančius pa-
reigūnus. Gruodžio 15 dieną jos rūpes -
čiu miesto centre esančiame „Print
Club” suorganizuota lietuvių fotogra-
fų paroda. Paroda tęsis iki 2017 m. ba-
landžio  mėnesio (apie paro dą „Drau-
go” skaitytojus supažin din sime arti-
miausiu metu – Red.).

Ko palinkėti JAV lietuviams ir
„Draugo” skaitytojams ateinantiems
metams? Pradėkime jau dabar ruoš tis
artėjančiam 100 metų Lietuvos nepri-
klausomybės jubiliejui. Tik ką pasi-
baigę JAV prezidento rinkimai tegrą-
žina mus visus į veiklą Ame rikoje
darbuotis Lietuvos nepriklausomybės
išsaugojimo klausimu. 

„Draugui” linkime naujų skaity-
tojų, ypač dabar, kai netekome „Ame -
rikos lietuvio”. „Draugas” yra suma-
niai redaguojamas ir jį privalome skai-
tyti bei remti. Naujai atvyku siems į
JAV linkime nesitenkinti bažnyčių
lankymu vien didžiųjų šven čių metu ar
mirus artimiesiems. Padarykime
mūsų parapijas visapu siškais tikėjimo
ir lietuvybės židiniais.

Algimantas Gečys – Philadel phi-
jos Lietuvių Bendruomenės narys.
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SKAUT YBĖS  KELIAS

FIL. VYTAUTAS ŠLIŪPAS

1956–1957 metais Čikagoje buvau „Lituanica”
tunto metraščio redaktorius. 1956 metais tun-
tininkas skautininkas P. Nedzinskas man sakė,
kad tuntui labai reikia įsigyti nuosavą stovyk-
lavietę ir kad daktarų M. ir S. Budrių pažįstamas
vaistininkas P. Rakas žada lietuviams skautams
padovanoti savo žemės plotą šiaurinėje Michi-
gano valstijos dalyje, kažkur prie Custer, Mich.
Tada tunto vadovybėje vyko gyvos diskusijos,
ar verta tą žemę priimti, nes ji buvo toli, apie 200
mylių nuo Čikagos. Skautininkas P. Nedzinskas
prašė, kad aš kartu su grupele vyresnių skautų
nuvažiuotume tenai ir nuspręstume, ar vieta tin-
kama stovyklavietei.

1957 metų pavasarį mes šešiese – fil. Vanda
Šliūpienė, fil. Aldona Ščiukaitė, fil. Adomas
Mickevičius ir aš, fil. Vytautas Šliūpas, mano
mašina išvažiavome ilgon kelionėn. Jeigu gerai
prisimenu, važiavo dar ir kiti du (gal tai buvo
Bulotaitė ir E. Kaminskas?), tikrai neprisi-
menu. 

Tuo laiku 200 mylių kelionė buvo gana
varginantis reikalas.

Nuo Ludingtono prie Michigano ežero,
link Custer vedė siauras keliukas, nes tų „su-
perhighways” dar nebuvo. Su apylinkės
kaimynų pagalba suradome vaistininko P. Rako
nuosavybę. Ji visa buvo apaugusi nepraeina-
mais krūmais. Veržėmės pro juos gilyn ir pa-
matėme mažą ežerėlį. Grįžusiems prie palikto

automobilio kaimynai aiškino, kad ežerėlis
lyg ir Rakui nepriklauso. Po pasivaikščiojimo
nuotaika buvo nekokia, tuo labiau, kai mano
žmona ant rankų pamatė skaudų išbėrimą,
vadinamą „poison oak”.

Grįždami į Čikagą ilgai tarėmės – ar vieta
tiktų mūsų skautų stovyklavietei. Daugumos
nuomonė buvo, kad brangu bus iškirsti krūmus,
o be to, kelionė iš Čikagos jauniems skau-
tukams būtų labai varginanti. Tačiau galutinis
mūsų sprendimas buvo – kadangi gauname
žemę dovanai, reikia ją priimti. Taip ir pasa-
kiau tuntininkui P. Nedzinskui.

Neseniai mano žmona Vanda ir sūnus Kęs-
tutis stovyklavo toje Rako stovyklavietėje ir
labai stebėjosi, kaip ji pasikeitusi. Tai vis Čik-
agos skautų tėvų, vyr. skautų ir kitų savanorių
dėka, kurie dėjo savas lėšas ir triūsą, kad li-
etuviškam skautiškam jaunimui būtų gera,
moderni vieta praleisti keletą savaičių gamto-
je. 

Džiugu, kad mūsų pirmosios žvalgybos
rekomendacijos išsipildė.

P.S. Ieškodamas Rako stovyklos fotografi-
jų radau ir mano turimą „Lituanica Skautų
Tuntas” leidinuką, kurį redagavau prieš 60
metų. Pasižiūrėjau į tą 62 puslapių leidinį ir
nustebau pamatęs, kad 2017 m. kovo mėn. tikrai
sukaks 60 metų nuo jo išspausdinimo Čikago-
je, Morkūno spaustuvėje. Taigi sukaktuvės – jau
už kelių mėnesių.

Būtų gražu sukaktį paminėti skautiškai
„Drauge”.

Mielieji, 
Kaip ir kiekvienais metais, LISS (Lietuvių išeivijos studentų

stažuočių programa) ruošiasi vasarai ir renka naująją studentų
bei gimnazistų komandą! 

Stažuotės programa studentams prasideda  2017 m. birže-
lio 30 d., baigiasi rugpjūčio 11 d. 

Gimnazistų programa prasideda  2017 m. birželio 30 d., bai-
giasi liepos 28 d.

Užeik į LISS FB puslapį  https://www.facebook.com/ LISS -
intern ships/?fref=ts arba www. lithuanian-american.org - rasi
daugiau informacijos apie šią programą.

Sudomino? Laukiam Tavęs! Praleisk vasarą kitaip.

LISS info

Mieli užsienyje gyvenantys lietuviai, 

sulaukus Šv. Kalėdų stebuklo, kai
sustojame pasveikinti užgimu-
sios naujos Šviesos, norime

Jums nuoširdžiai padėkoti už kartu
praleistus dar vienus prasmingus, įdo-
mius metus, už Jūsų nuoširdžią
draugystę, už bendrystėje įgyven-
dintus projektus, už tai, kad skirda-
mi savo asmeninį laiką, negailėdami
sukauptų žinių, patirties, savo gyvena-
mose šalyse Jūs atsakingai ir su didele meile atstovaujate
Lietuvai.

Tegul Naujieji būna dosnūs Jūsų ir Jūsų artimųjų sveika-
tos, įdomios veiklos ir šviesiausių, kasdieną šildančių
jausmų.

Lai Šv. Kalėdų stebuklas Jūsų širdims dovanoja jaukią
ir ramią Laimę.

Ačiū, kad esate kartu.
Jūsų –

URM Užsienio lietuvių departamentas

Vytas, Lina, Neringa, Aušra, Laura, Dalia,
Violeta, Audronė, Julita, Paulius

Prisiminimai apie Rako stovyklavietės pradžią

2016 metais vasarą vykusios LISS stažuotės akimirka su LR prezidente Dalia
Grybauskaite. LISS archyvo nuotr.

Remkime Draugo fondą www.draugofondas.org
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Ar žmonės moka dalintis gerumu? Ar daug yra to-
kių, kurie gali paremti neturtingą, padėti pagy-

ti ligoniui, palengvinti Likimo nuskriaustojo kasdie-
nybę? Per daugiau nei dvi dešimtis savo gyvavimo metų
vaikų globos būrelio ,,Saulutė” savanoriai į Lietuvą iš-
siuntė daug neįkainojamos paramos. Organizacijai
savo laisvalaikį ir pinigus aukoja daugybė žmonių –
eiliniai amerikiečiai, politikai ir net pasaulinio lygio
garsenybės. Ilgametė ,,Saulutės” vadovė Indrė Tijū-
nėlienė sako: „Gyvenimas ne rožėmis klotas, bet nuo-
stabus, nes jame galima sutikti daug nesavanaudiškų
žmonių, trokštančių padėti.”  

INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

Dirbame tam, kad padėtume 

Ateinančių metų kovą sukaks 24 -eri metai nuo
Lietuvos vaikų globos būrelio „Saulutė” įsikūrimo.
Per šį mūsų organizacijos gyvavimo laiką iš su-
rinktų lėšų buvo Lietuvoje remiami našlaičiai, vai-
kai su negalia, vaikų globos namai, studentai, dau-
giavaikės šeimos, vaikų globos namai, centrai, mo-
tinos ir vaiko namai, vėžiu sergančių vaikų nameliai
„Rugutė”. 

Pirkome mokyklinių autobusėlių, šelpėme, kiek
galėjome labdaros valgyklas. Buvo paremta „Carito”
kovos su prekyba žmonėmis programa, Motinos Te-
resės senelių nakvynės namai.

Iki 2006 metų bendradarbiaujant su „Lithuanian
Mercy Lift”, į Lietuvą buvo siunčiami talpintuvai su
knygomis (pasitariant su a. a. Vaiva Vėbraite-Gust),
rūbais, avalyne, žaislais, įranga neįgaliems ir ligo-
ninėms. Ramintai Marchertienei vadovaujant, vien
iš Čikagos per metus iškeliaudavo apie 2000 siuntinių.
Su dėkingumu prisimename tuos, kurie daiktus su-
rinkdavo, rūšiuodavo, pakuodavo ir kraudavo į tal-
pintuvus. Ačiū Pasaulio lietuvių centrui (Lemont, IL)
už prieglobstį.

Per „Saulutės” JAV Rytinio pakraščio atstovus
Bob Duda ir Ginger Houghton buvo organizuojama
didžiulė pagalba ligoninėms, gydytojams. Floridos
skyrius, vadovaujamas Birutės Kožicienės, ženkliai
prisidėjo skleisdamas informaciją apie pagalbos po-
reikį Kybartuose, Dauguose, Marijampolėje bei pa-
dėdamas surasti „Saulutei” rėmėjų. Detroito skyrius
su Eleonora Grigaitiene, o vėliau a. a.  Birutė Bublienė
suruošė ne vieną renginį, priglaudė iš Lietuvos at-
vykusius programų dalyvius. 

Per Ritą Penčylienę buvo susipažinta su Kathe-
rine Mikals, kuri paaukojo 100,000 dol. mokyklos re-
 montui Tauragėje, taip pat šiai mokymo įstaigai nu-
pirko naujų kompiuterių, muzikos instrumentų.

Tarp geradarių – ir 
Prezidentas V. Adamkus

Per „Saulutės” konkretaus vaiko rėmimo prog-
ramą šalpos susilaukė keletas tūkstančių Lietuvos
vaikų. Programoje dalyvaujantis rėmėjas, kuris au-
koja 360 dol. per metus (t. y. 30 dol. per mėnesį), gali
paremti konkretų vaiką. Pinigų skiriantis žmogus
gauna vaiko apibūdinimą, jo nuotrauką, adresą. Jei
nori, gali susirašinėti su tuo vaiku, šeima, bet tai ne-
būtina. Šią programą įgyvendinti padeda „Lietuvos
vaikų” fondas (direktorė Romualda Navikaitė, Lais-
vės pr. 125, Vilnius). 

„Saulutė” taip pat yra padėjusi ir netikėtos ne-
laimės atveju, pavyzdžiui gaisro ištiktiems, baisios
ligos užkluptiems žmonėms. Mūsų organizacijos ir rė-
mėjų rūpesčiu kai kuriems mūsų globotiniams iš Lie-
tuvos buvo suteikta galimybė atvažiuoti į JAV gydy-
tis.

Šiais laikais jau retas iš šelpiamųjų galėtų pra-
gyventi vien iš ,,Saulutės paramos. Tačiau mes su dė-
kingumu prisimename tuos, kurie ne tik aukoja pi-
nigų, bet ir palaiko „Saulutę” savo apsilankymais mu-
gėse, koncertuose ir kituose mūsų renginiuose.

Reikšdami dėkingumą prisimename pirmą konk-
retaus vaiko rėmėją a. a. Frank Zapolį ir (tuo metu)
jauniausią konkretaus vaiko rėmėją Vaivą Bučmytę.
Per žurnalo „Ateitis” redaktorę Redą Sopranaitę
„Saulutė” susipažino ir rado rėmėjus trims našlai-
tėms  sesutėms. Mūsų rėmėja Venta Norvilaitė, užuot
priėmusi dovanų sau, vestuvių svečiams pasiūlė
aukoti „Saulutei”. Prieš tapdamas LR prezidentu, Val-

„Saulutę” remia ir eiliniai, ir pasaulio garsenybės

Žvilgsnis į nueitą kelią
das Adamkus pradėjo finansiškai remti vieną ber-
niuką iš Lietuvos. Tą paramą su žmona Alma jis tęsė
ir laimėjęs rinkimus. Dėkojame visiems, kurie liūd-
nu ar džiugiu metu prisimena likimo nuskriaustai-
siais Lietuvoje besirūpinančią  „Saulutę”.

Labdarai – sportininkų daiktai

Tarp įsimintinų aukotojų buvo ir ne viena įžy-
mybė. Tai NBA krepšinio treneris Phil Jackson, ak-
torė Rūta Lee Kilmonytė, buvęs patarėjas JAV na-
cionalinio saugumo klausimais Zbigniew Brzezins-
ki. „Chicago Bulls” krepšininkas Will Perdue daly-
vavo labdaros popietėje, kurios metu jis netikėtai nu-
simovė kojines ir pasiūlė aukcionui. Tas gestas vi-
siems sukėlė smagaus juoko, bet kartu ir surinko gra-
žią sumą pinigų. Arvydas Sabonis, Šarūnas Mar-
čiulionis, Žydrūnas Ilgauskas, Darius Songaila ir
Andres Nocioni „Saulutės” labdarai yra paaukoję ka-

Vaikų  globos būrelio ,,Saulutė” talkininkės (iš k.): pirm. Indrė Tijū nėlienė, Laima Žliobienė ir Rasa Tijūnėlytė-McCarthy
ruošiasi š. m. kalėdinei mugei. Donato Tijūnėlio nuotr. 

muolių, marškinėlių, nuotraukų su savo autografais.
A. Sabonio žmona Ingrida kartą atsiuntė Arvydo ba-
tus, ant kurių jis pasirašė prieš rungtynes su „Chi-
cago Bulls”. Dar vienas sportininkas, Alvydas Paz -
drazdis, kuris 1992 m. su Lietuvos olimpine krepši-
nio komanda  laimėjo bronzos medalį, taip pat nie-
kuomet neatsisako padėti. Dar viena garsenybė,
Michael Jordan  irgi pasirašė ant kamuolio, kurį pa-
dovanojau „Lithunian Mercy Lift” renginiui, atsi-
dėkodama už pagalbą mūsų organizacijai.

Lietuvai aukojo ir kitataučiai

Tarp parašiusių rekomendacinius atsiliepimus
apie tik įkurtą „Saulutę” yra buvęs Illinois guber-
natorius Jim Edgar. Jo asistentė Patricia Michalski
ne tik talkino siekiant atstatyti Lietuvos  nepri-
klausomybę, bet su vyru Harry nuvyko į Lietuvą ir
aplankė „Saulutės” paremtus vaikų globos namus.
Paskui ši moteris atsiuntė „Saulutei” solidžią auką
nuo organizacijos, kuriai ji pati priklauso.

Kaupdama lėšas mūsų organizacija stengėsi
kuo daugiau jų surinkti iš kitataučių, kad nereikė-
tų alinti JAV lietuviškų fondų, taip pat stengėsi ne-
prašyti paramos iš Lietuvos. Šį darbą energingai dir-
bo ir nenuilstamai tebedirba Bob Duda ir Ginger
Houghton. Per Ramintą Marchertienę ir Nijolę Ka-
šubienę buvo užmegzti ryšiai su sesele Dorothy
Dempsey, kuri paskatino St. Charles, IL miesto St. Pa-
trick parapiją paremti „Saulutę” materialiai ir fi-
nansiškai. Ji pati su Raminta Marchertiene ir Indre
Tijūnėliene vyko į Lietuvą, norėdamos aplankyti re-
miamas šeimas.

Pagalbininkai rankų nenuleidžia

Ant senų laurų nesėdėsi! Amerikiečiams nu-
stojus  mūsų organizaciją finansuoti, o „Lithuanian
Mercy Lift” nutraukus siuntimo programą, „Saulutė”
savais talpintuvais siuntinių nebesiunčia. Tačiau ga-
vusi tikrai gerų rūbų ir batų, išsiunčia juos konk-
rečioms nepasiturinčioms šeimoms per „Atlantic Ex-
press”. Neseniai į vieną siuntinį įdėjome Liucijos Hof-
manienės paaukotą  klausos aparatą. „Saulutės” ben-
dradarbė Vilniuje kardiologė Sigita Lipovienė su-
gebėjo rasti studentą, kuriam aparatas tiko. „Sau-
lutei” padėkojo ir pats studentas, ir jo mama.

Vaikinas   parašė:  „Mokausi  magistrantūroje,
dešine  ausimi  negirdžiu,  o  kairės  ausies  klausa

susilpnėjusi. Paskaitose, ypač didelėje auditorijoje
normaliai negalėjau girdėti lektorių kalbos. Girdėjosi
tik žmonių judesių šurmulys, o aukštų garsų negir-
dėjau. Jau pirmą kartą užsidėjęs aparatą, išgirdau lek-
toriaus kalbą. Dabar man daug lengviau mokytis, ga-
liu užsirašyti paskaitas. Ačiū Jums už Jūsų gerumą.”

Narei Onutei Šulaitienei patariant „Saulutė” pa-
remia varguolius Alvite ir jo apylinkėje. Klebonas Vy-
tautas Kajokas dėkoja už tai, kad per Onutę Petrulytę
buvo paremtos nepasiturinčios šeimos. Aldonos
Ješmantienės rūpesčiu per Anicetą Žiauberienę re-
miamos kelios šeimos Šilalėje. Per Marytę Černiū-
tę susipažinta su Vitalija Miklyčiene, kuri Kaune pa-
deda vargstantiems, o šie, gavę paramą, atsiunčia pa-
dėkas. Už pagalbą studentams dėkoja Gražina Lands-
bergienė ir patys studentai, tarp kurių yra buvę ir
kurčiųjų, ir aklųjų. Prienų vaikai dėkingi už pagal-
bą, suteiktą per Reginą Žvirblienę, o Plungės – per
Juditą Brencienę. Daug Klaipėdoje yra padėjusi

Bronė Jaruševičienė. O per Marytę Černiūtę susi-
pažinusi su klebonu Jonu Varanecku, „Saulutė”
rėmė Vilniaus Visų Šventųjų parapijos labdaros
val gyklą, benamių apsišvarinimo  ir Vaikų dienos
centrus.

Mes visi esame savanoriai

„Saulutės” gretose darbavosi įvairių emigrantų
„bangų” atstovai – pirmosios bangos palikuonys
(nuoširdžiai dėkojame „Lietuvos vyčiams”), antrosios
bangos ateiviai ir „trečiabangiai”. Su malda prisi-
mename pas Viešpatį iškeliavusias nares ir rėmėjas.
„Saulutė” ne pamokslauja, bet konkrečiais darbais
remia tuos žmones Lietuvoje, kurie padeda kitiems
kibti į gyvenimą, nenukrypti nuo tiesaus takelio ir
nepulti į neviltį. Per „Saulutę”  ir jos ryšius su kar-
dinolu Audriu Juozu Bačkiu, vyskupu Rimantu
Norvila ir kunigu Robertu Grigu buvo įkurti trys
„Dieviško Kryžiaus” fondai, skirti padėti Lietuvoje
vargingiausiai gyvenantiems. Švelnus, netikėtai su-
lauktas dėmesys sumažina skausmą, suteikia vilties.
Ypač gražu, kad ne vienas, gavęs „Saulutės” paramos,
jau ir pats yra aukojęs, kad padėtų kitiems.

„Saulutės” valdybą sudaro pirm. Indrė Tijūnė-
lienė, vicepirmininkė Raminta Marchertienė, iždi-
ninkė dr. Ramunė Račkauskienė, sekretorės Laima
Braune ir Birutė Nalienė, tinklalapio koordinatorė
Elena Ablingytė, teisinis patarėjas Saulius Kup-
rys. „Saulutėje” darbuojasi vien savanoriai – nėra ap-
mokamų  darbuotojų. Mūsų organizacija banke  pi-
nigų ilgai nelaiko, o pagal galimybę juos paskirsto
patekusiems nelaimėn. 

Nuo 1994 m., kai į Lietuvą „Saulutė išsiuntė
35,000 dol., po to per metus vis išsiunčiame apie
100,000 dol. ar daugiau. Pvz.,  2007 m. – 149,000 dol, 2008
m.  – 210,000 dol.,  2009 m. – 110,000 dol., 2010 m. –
130,000 dol., 2011 m. – 114,000 dol., 2012 m. – 106,000 dol.,
o 2013 m.  – 192,000 dol., 2014 m. 102,920 dol., 2015 m.
– 83,000 dol., 2016 m. iki gruodžio pradžios – 49,686 dol.
Dėkojame tiems, kurie suorganizavo renginius  tu-
rėdami tikslą padėti „Saulutei”.

Jūsų palaikymas padeda tuometinio PLB pirm.
Broniaus Nainio ir PLB vicepirm. dr. Petro Kisieliaus
iniciatyva įkurtai „Saulutei”. Nuo šir  džiai dėkojame!

„Saulutė” (Sunlight Orphan Aid), 1133 Amber Dr., Le-
mont, IL 60439, tel. 630-347-8527, tinklalapis – www.sun-
lightorphanaid.org el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net.



8 2016 GRUODŽIO 29, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

LORETA STEFFENS

Nuo  š. m. spalio 3 dienos Lemonte, Pa-
 sau lio lietuvių centre (PLC) įsikūrusia-
 me Dailės muziejuje, veikia meno stu-
dija/mokykla „Siela”. 

Nors „Sielos” meno mokykla
bai gia dar tik pirmąjį darbo se-
mestrą, bet joje jau mokosi 34

mokiniai lietuviukai. Atrodo, antrąjį
metų semestrą pasiruošusių ją lan-
kyti yra dar daugiau. Įkurti meno stu-
diją – pelno nesiekiančią meno mo-
kyklą mintis kilo iškart, vos naujoji ko-
manda 2013 metais perėmė muziejaus
veiklą ir at rado nenaudojamą PLC ka-
tilinės patalpą, užgrūstą ra kandais ir
šiukšlėmis. Žinoma, genia li mintis
buvo tik pradžia, į pačios mo   kyklos su-
kūrimą buvo įdėta daug darbo, lėšų ir
išlieta nemažai pra kai to. Kaip muzie-
jaus direktorė Asta Zimkienė papasa-
kojo, bandant suras ti finansinę para-
mą labai padėjo JAV Lietuvių Ben-
druomenė ir jos Krašto valdybos pir-
mininkė Sigita Šimku vienė. Tai ši or-
ganizacija patikėjo ir suteikė didelę fi-
nansinę paramą ir prisidėjo prie to,
kad meno mokykla taptų realybe. Mo-
kyklos įkūrėjai vi sa da liks dėkingi
JAV LB, Gražinai Liautaud, anonimi-

„Sielos” meno mokykla

niams aukotojams bei visiems kitiems,
prisidėjusiems prie šio projekto įgy-
vendinimo.

Tik įžengus į šią mokyklą pasida-
ro gera – girdėti molio ratų raminantis
dundenimas, kitose patalpose – vaikų
ir jų mokytojo pokalbis, skai tykloje
skamba rami klasikinė muzika ir, tie-

są pasakius, taip norisi pačiam kažką
nulipdyti ar nupiešti, o paskui ramiai
atsisėsti ir pavartyti meno albumus.
Kalbinti vaikai vienas per kitą norėjo
papasakoti, kaip jie laukia šių meno už-
siėmimų, kurie vyksta du kartus per sa-
vaitę. Jie džiaugėsi, kad jų šaunusis mo-
kytojas Aidas Mikelėnas jau spėjo iš-

Pamokos metu su mokytoju Aidu Mikelėnu. Loretos Steffens nuotraukos Keramikos pamokoje su mokytoja Izida Valatka.

mokyti įvairių meno subtilybių. Pats
mokytojas turi didžiulę – 20 metų pa-
tirtį Lietuvoje, ir, kaip man pačiai teko
įsitikinti, labai ramiai ir įdomiai mūsų
ateities jaunajai kartai bando atverti to
paslaptingo meno pasaulio duris.

Kitose patalpose dailininkė kera-
 mikė Izida Valatka su savo mokiniais
dirbo prie žiedimo ratų. Vaikai mo kėsi
labai kantriai ir kruopščiai. Vie na iš
mokinių, Emilija Dzerznauskas, pa-
pasakojo, kad jai labai patinka me nas
ir kad tikrai labai nekantriai ji laukia
šių pamokų. Ir nors žiedimas yra labai
sudėtingas, ją kol kas jis traukia la-
biausiai.

Vaikščiojant po klases ir kalbantis
su mokiniais didžiausią įspūdį paliko
tai, kad visi šie vaikai skleidė ypač
gerą energiją ir ramybę. Man ne teko
matyti nė vieno vaiko nuobo džiaujan-
čio ar žaidžiančio žaidimus telefonu.
Atrodė, kad išorinis pasau lis jiems
neegzistuoja. Mokyklos va do vė A. Zim-
kienė samprotauja: „Tai, ką mes da-
rome, mums leidžia prisiliesti prie
vaiko sielos, tik niekados ne žinai kaip
giliai. Kartais užtenka vie no trumpo
momento, o kartais reikia metų, ir
nuo to prisilietimo žmogaus gyveni-
mas pasikeičia”. 

Labai greitai mokykloje pradės
veikti lietuvių vaikų, sergančių autiz -

Vaikai turi progą išmokti gaminti lietuviškus cepelinus, kuriais patys noriai vaišinasi.
Vido Zimkaus nuotr.

Mokinių keramikos darbai. Loretos Steffens nuotraukos
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mu, meno pamokos. Džiugu, kad Lie-
tuvių Fondas, kaip minėjo Asta, šiam
projektui skyrė 2000 dol., ir tai suteiks
galimybę vaikams dalyvauti nemoka-
mai. Menas nuo seno buvo puiki tera-
pija ne tik sergantiems, bet ir žmo-
nėms, norintiems atsipalaiduo ti ar at-
sijungti nuo kasdienybės.

Tai pirma tokio pobūdžio ir to kios
didelės apimties pelno nesie kian ti mo-
kykla mūsų bendruomenėje, kurioje
dirba 9 mokytojai ir būrys savanorių
pagalbininkų. Asta Zim kie nė džiau-
gėsi, kad labai daug žmo nių palaiko, pa-
deda ir remia šios stu dijos veiklą. Lie-
tuvių, atstovaujančių įvairioms emig-
racijos bangoms, geranoriškumas, nuo-
širdumas bei pa gal ba skatina ne tik
įkūrėjus, mo kytojus, bet ir mokinių šei-
mas burtis, bendrauti, kurti. Tai tikrai
meilės ku pinas projektas, gal dėl to taip
nesinori užverti šios mokyklos durų.
Šiluma ir gėris tiesiog traukia ir kvie-
 čia pasilikti. Tai ta vieta, kur norisi su-
grįžti ir po visų lakstymų ir ameri-
kietiško tempo tiesiog prisėsti ir nu-
veikti kažką mielo širdžiai. Asta taip

apibūdino šią mokyklą: „Čia mes ku-
riame ne tik meną, bet ir draugystę. Čia
vyrauja pagarba ir tolerancija, nėra
pykčio ir jokio skubėjimo. Ti kiu, kad
vaikai atėjus laikui tęs mūsų pradėtus
darbus, nes iš ‘Sielos’ išsi neš mielus ir
šiltus prisiminimus”.

„Artėjant metų pabaigai norėtume
paskatinti remti Dailės muziejaus veik-
lą, meno mokyklą, galeriją. Lankykitės
mūsų renginiuose, užsu kite puodeliui
kavos, pasigėrėkite pirmtakų sukaup-
tais meno darbais, pasidžiaukite jau-
naisiais kūrėjais – vaikais. Tik Jūsų, rė-
mėjų, aukotojų, muziejaus narių  dėka,
ši veikla, ugdanti  kūrybiškas jaunų
žmonių sielas, yra galima”, – baigdama
pokalbį pabrėžė Asta.

„Sielos” studijos mokinių pirmo-
ji paroda atsidarė gruodžio 17 d. ir
veiks iki 2017 m. sausio 8 d. Apsi lanky-
kite – būsite sužavėti.

Daugiau informacijos rasite in ter neto
svetainėje: www.dailesmuziejus.com arba
sekite www.facebook. com/Lietuviu-Dai-
les-Muziejus.

„Sieloje” vaikai švenčia savo bendramokslio Vygaudo Sruogos  gimtadienį.
Vido Zimkaus nuotr.

Vaikų parodos plakatas.

,,Užburtoji fleita”: žvilgsnis į ateitį 

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Tarsi geras vynas Čikagos Lyric
operos sezonas bręsta ir gerėja su
kiekvienu pastatymu. Gruodžio

10-osios vakarą į nuostabiai apsnigtą
miestą išėjau pakerėtas Wolfgang Ama-
deus Mozart ,,Užburtosios fleitos” (,,Die
Zauberflöte”) pastatymo. 

Daugelis turbūt prisimena garsų-
jį ,,Fleitos” pastatymą Lyric scenoje
prieš 30 metų?  Šis šmaikštus spektak-
lis sulaukė neišpasakytos sėkmės. Jis
buvo nuolat atnaujinamas ir rodytas
daugiau nei 60 kartų. Prieš penkerius
metus matėme kiek niūroką ,,Fleitą” –
be žavesio ir spinduliavimo.  O štai šio
sezono pastatymas – tikrai netikėtas!
Dingo skraidantys laivai ir laiveliai,
nėra ir scenoje lakstančių mažyčių Pa-
pageniukų! Kas atsirado vietoj to? 

Režisieriaus Neil Armfield vaiz-
duotė (tai, beje, pirmasis jo prisilieti-
mas prie ,,Užburtosios fleitos”) perke-
lia Mozart ,,nesavalaikę” fantaziją į
1962-ųjų priemiestinę Ameriką, konk-
rečiai – į Čikagos Oak Parko apylinkes,
kuriose įsikūrusi austrų imigrantų
bendruomenė. Šįsyk būtent vaikai
(beje, labai muzikalūs!) nutaria staty-
ti operą. Jie patys sukuria rūbus ir de-
koracijas – visos jos linksmos ir ne-
pretenzingos. Slibinas, pavyzdžiui, pa-
gamintas iš kartoninių dėžių, o magi-
jos jam suteikia  auksiniai blizgučiai.
Verandoje sėdintys tėvai ir kaimynai
plojimais vertina pastatymą – tai tar-
si vaidinimas vaidinime.  

Australų scenografas Dale Fergu-
son scenoje pastatė dviejų aukštų be-
sisukantį namą. Nakties Karalienė
pasirodo antrojo aukšto balkone... Ta-
mino ir Papageno randa prieglobstį rū-
sio pašiūrėje... Virš įėjimo į šventyklą
kabo ranka rašyti kartoniniai užrašai...
Bet Mozart partitūra yra tokia nuo bet
kokios nesėkmės apsaugota viršūnė,
tad net patys įtartiniausi ar netikė-
čiausi sprendimai iš tikrųjų nėra lem-
tingi. Spektaklio sudėtis – puiki; dai-
nuojama ir vaidinama be priekaištų.
Klausytoją tiesiog pribloškia tokia
nuostabi Mozart  muzika.

Jaučiasi, kad atlikėjai itin kruop-
ščiai ruošėsi šiam pastatymui. Prem-
jera įvyko be jokių sutrikimų, nepa-
isant sudėtingos sceninės konstrukci-
jos. Dale Ferguson kūrė ir kostiumus.
Jo vaikams suprojektuota gyvūnų ap-
ranga – labai žaisminga. Scenoje ant iš-
kabintos baltos paklodės rodomi šei-
myniniai kelionių filmukai taip pat pri-
minė, kad matome ,,vaikų režisuotą”
vaidinimą. Seni Niagaros krioklių
kadrai,  banglentininkai sukelia šyp-
seną.

Pagrobtos herojės Paminos vaid-
menį puikiai atliko sopranas Chris-
tiane Karg. Nors ir mažo ūgio, ši vo-
kietė dainavo galingai, tuo pačiu iš-
gaudama kiekvienos arijos  subtilybes.
Ypač įsiminė nuskambėjęs duetas su
Papageno ,,Ach, ich fühl’s”. Į dirbtinę
sceninę aplinką Karg įnešė tikros dra-
mos.

Nukelta į 14 psl.

Andrew Staples (Tamino) ir Adam Plachetka (Papageno).        
Todd Rosenberg nuotraukos

Andrew Staples (Tamino) ir Christiane
Karg (Pamina). Pro langą žiūri trys ,,geni-
jai”: Asher Alcantara, Parker Scribner ir Ca -
sey Lyons.

Nakties Karalienė – Kathryn Lewek.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

D. Grybauskaitė: Seimas kol kas neklysta
Vilnius (BNS) – Seimo darbe Pre-

zidentė Dalia Grybauskaitė didelių klai-
dų neįžvelgia, sveikina entuziazmą ko-
voti su alkoholio vartojimu ir ragina vi-
suomenę neskubėti kritikuoti valdan-
čiosios koalicijos bei palaukti rezultatų.

„Manau, kad kol kas didelių klai-
dų nėra, yra bandymai kažką keisti, da-
ryti, ypač su alkoholiu kovoti ir jo
vartojimu. Yra gerų norų ir kai kurie
dalykai tikrai bus daromi. Ir aš pati ir
kitus kviečiu truputį duoti erdvės nau-
jokams, (nereikia) jų užspaudinėti su

kritika, kaip mes mėginame, su vie-
šumu – iš tiesų, jie dar nemoka dirbti
tokioje aplinkoje, bet jie išmoks”, –
sakė D. Grybauskaitė.

Šalies vadovė dabartines Seimo
dvejones priimant įstatymus vadina
„bandymų laikotarpiu” bei sako, kad
svarbiausia yra noras keisti įsisenė-
jusias problemas. Ypač teigiamai ji
įvertino Seimo atsitraukimą dėl ži-
niasklaidos laisves varžančių Civilinio
kodekso pataisų, kurias ji vetavo, o Sei-
mas palaikė jos veto.

JT – laisvalaikio klubas?

Vilnius (Mano vyriausybė) –
Seimas priėmė 2017 metų valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų fi-
nansinių rodiklių patvirtinimo įsta-
tymą. Jame ypatingas dėmesys skir-
tas svarbioms valstybės politikos
kryptims – valstybės saugumui
stiprinti, žmonių gerovei ir ekono-
mikos augimui skatinti, viešųjų
pirkimų skaidrumui didinti, ko-
rupcijos prevencijai.

„Kitąmet pradedama įgyven-
dinti struktūrinė darbo rinkos ir so-
cialinės apsaugos reforma, baigia-
mos kompensuoti sunkmečiu su-
mažintos pensijos, pratęsta šildymo
PVM lengvata, numatyti didesni atly-
ginimai pedagogams. Šios ir kitos bū-
tinos išlaidos reikalavo apdairaus pla-
navimo, kad išlaikytumėm fiskalinę
drausmę”, – pabrėžia V. Šapoka.

Patvirtintas kitų metų valdžios
sektoriaus struktūrinis deficitas su-
darys apie 1,2 proc. BVP, valdžios sek-
toriaus deficitas – 0,7 proc. BVP. 

2017 m. valstybės biudžeto paja-
mas sudaro 8 487,3 mln. eurų, asigna-
vimai išlaidoms ir turtui įsigyti –
9 045,8 mln. eurų.

ES investicijų ir kitos tarptautinės

paramos lėšų kitų metų biudžete nu-
matyta 2,101 mlrd. eurų.

Daugiausiai pajamų valstybės biu-
džetas gaus iš pridėtinės vertės mo-
kesčio – 3 283 mln. eurų ir akcizų – 1 339
mln. eurų. Pelno mokesčio numatyta
gauti 678 mln. eurų, gyventojų pajamų
mokesčio – 340 mln. eurų.

Kitąmet labiausiai didėja asigna-
vimai gynybos sričiai – beveik 160
mln. eurų, švietimui skirta 112 mln.
eurų daugiau nei šiemet, socialinei ap-
saugai - 111 mln. eurų daugiau, vieša-
jai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 73
mln. eurų daugiau, aplinkos apsaugai
– 57 mln. eurų daugiau.

Seimas priėmė 2017 metų biudžetą

Vilnius (,,Draugo” info) – Lietuvos
Respublikos Seimas paskelbė nutarimo
„Dėl LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės komisijos sudarymo”
projektą. Seimo pirmininko pirmo-
sios pavaduotojos Rimos Baškienės
pateiktame projekte į naująją komisi-
ją siūlomi: Virgilijus Alekna, Henrikas
Antanaitis, Linas Balsys, Rimvydas
Baltaduonis, Vida Bandis, Kęstutis
Eidukonis, Juozas Imbrasas, Vytautas
Juozapaitis, Gediminas Karoblis, Al-
gimantas Kirkutis, Jolanta Naglė, Žy-

gimantas Pavilionis, Edmundas Put-
rimas, Aidis Staskiewicz, Dovilė Ša-
kalienė, Rita Tamašunienė, Stasys Tu-
mėnas, Laura Vidžiūnaitė, Antanas
Vinkus, Rytis Virbalis.

JAV lietuviams gerai pažįstami vi-
suomenės veikėjai dr. Jonas Prunskis
siūlomas K. Eidikonio pavaduotoju,
Vytas Maciūnas – R. Baltaduonio, Aus-
tėja Sruoga – L. Vidžiūnaitės, argen-
tinietis Juan Ignacio Fourment Kal-
velis – prel. E. Putrimo.

Sudaroma nauja LR Seimo ir PLB komisija

Vilnius (Mano vyriausybė) – Nuo
kitų metų didės mažiausiai uždirban-
čių mokslininkų atlyginimai. Moksli-
ninkų atlyginimams bus skiriama pa-
pildomai 3,1 mln. eurų.

Nuo 2017 m. valstybiniuose moks-
linių tyrimų institutuose dirbančių
mokslininkų atlyginimų apatinės ribos
didės iki 702,9 euro. Mokslo darbuoto-
jų ir tyrėjų apatinės atlyginimų ribos
pakils 50 proc. nuo 468,6 euro, o vy-
resniųjų mokslo darbuotojų – didės 27

proc. nuo 553,8 euro. Institutų moksli-
nių sekretorių apatinės atlyginimų
ribos padidės nuo 653,2 iki 702,9 eurų
arba 8 proc.

Papildomos lėšos atlyginimams
bus skiriamos ne tik valstybinių moks-
linių tyrimų institutų, bet ir univer-
sitetų mokslininkams.

Mokslinius tyrimus vykdančių
mokslo ir studijų institucijų darbuo-
tojų atlyginimai nebuvo didinami nuo
2008 metų.

Pagaliau keliami mokslininkų atlyginimai

Vilnius (ELTA) – Duris atvėrė
naujasis Migracijos departamento
verslo aptarnavimui skirtas padali-
nys. Naujasis padalinys, aptarnau-
jantis į Lietuvą persikeliančius aukš-
tos kvalifikacijos specialistus, stambių
įmonių vadovus, startuolius ir šių as-

menų šeimos narius, įkurtas siekiant
gerinti investuotojų ir aukštą pridėti-
nę vertę kuriančių užsieniečių aptar-
navimo kokybę migracijos tarnybose,
užtikrinti grįžtamąjį ryšį ir tokiu
būdu imigracijos procedūras daryti pa-
trauklesnėmis. 

Duris atvėrė Migracijos departamento padalinys

Maskva („Draugo” info) – Rusijos
jėgos struktūrų naudojamų lėktuvų
Tu-154 skrydžiai sustabdyti, kol bus iš-
aiškintos katastrofos prie Sočio prie-
žastys.

Gynybos ministerijos lėktuvas
Tu-154, kuris skrido į Siriją, gruodžio
25-osios ryte nukrito į Juodąją jūrą ne-
toli Sočio. Juo skrido 92 žmonės: aš-
tuoni įgulos nariai ir 84 keleiviai, tarp
jų – kariškiai, žurnalistai, Aleksand-
rovo vardo dainų ir šokių ansamblis,
turėjęs koncertuoti rusų kariškiams
vienoje karinėje bazėje. (Šis ansamblis,

dėl tiesmukos Kremliaus propagandos
savo programose, prieš metus nebuvo
įsileistas koncertuoti į Lietuvą, Latviją,
Estiją, Lenkiją ir Čekiją.)

Lėktuvas iš radiolokatorių ekranų
dingo kelios minutės po pakilimo iš So-
čio.

Šiuo metu pagrindinės Federalinės
saugumo tarnybos tiriamos nelaimės
versijos yra lėktuvo techninės proble-
mos, pašalinio objekto patekimas į va-
riklį, piloto klaida ir nekokybiški de-
galai. Teroro akto požymių specialio-
sios tarnybos kol kas neaptiko.

Rusija tiria lėktuvo katastrofą

Wast Palm Beach, Florida (BNS)
– Kelios dienos po Jungtinių Tautų (JT)
balsavimo, kuriuo buvo pasmerktos Iz-
raelio nausėdijos Vakarų Krante ir
Rytų Jeruzalėje, Donald Trump su-
abejojo šios pasaulinės organizacijos
efektyvumu.

Išrinktasis JAV prezidentas para-
šė, kad JT turi „tokį didelį potencialą”,
bet tapo „tik klubu žmonėms susi-
rinkti, pasikalbėti ir gerai praleisti lai-
ką”. D. Trump perspėjo, kad „po sausio
20-osios dėl JT viskas bus kitaip”. 

Gruodžio 23 dieną JT Saugumo ta-
ryba priėmė rezoliuciją, kuria reika-
laujama Izraelio nedelsiant sustabdy-

ti palestiniečių teritorijose esančių
žydų nausėdijų plėtrą.

Jungtinės Valstijos per balsavi-
mą susilaikė, atverdamos kelią pri-
imti šį dokumentą, smerkiantį jų ar-
timiausią sąjungininką Artimuosiuo-
se Rytuose.

D. Trump, kuris rinkimų kampa-
nijos metu žadėjo pripažinti Jeruzalę
Izraelio sostine, reikalavo, kad Was-
hingtonas pasinaudotų savo veto teise
ir blokuotų rezoliuciją.

D. Trump kritika JT adresu toli
gražu nėra unikali. Ši organizacija
dėl didžiulės jos biurokratijos jau se-
niai vertinama prieštaringai.

Tragedijos išdava – taikos žygis
Berlynas („Draugo” info)

– Vokietijoje vis garsiau ragi-
nama po mirties pagerbti lenką
vairuotoją, kurio veiksmai,
kaip manoma, išgelbėjo daug
žmonių gyvybių per išpuolį
prieš kalėdinę mugę Berlyne.

Jau daugiau kaip 33 tūkst.
žmonių buvo pasirašę tinkla-
lapyje Change.org paskelbtą pe-
ticiją, kuria reikalaujama, kad
Prezidentas Joachim Gauck
skirtų Lenkijos piliečiui Lu-
kasz Urban Vokietijos Federa-
cinės Respublikos ordiną „Už
nuopelnus” – aukščiausią šalies
civilinį apdovanojimą.

L. Urban buvo nušautas
įtariamo džihadisto tunisiečio
Anis Amri tuojau po to, kai šis
užpuolikas gruodžio 19 dieną
nukreipė lenko vairuotą 40
tonų sunkvežimį į žmones, su-
sirinkusius vienoje Berlyno ka-
lėdinėje mugėje.

Per šį išpuolį žuvo 12 žmo-
nių, o dar dešimtys buvo sužeisti. Ty-
rėjai įsitikinę, kad L. Urban veiksmai
leido išvengti dar didesnės tragedijos,
nes vairuotojas, grumdamasis su A.
Amri, sugriebė vairą ir nukreipė ma-
šiną tolyn nuo minios.

Change.org peticijoje sakoma, kad
„pagal naujausius pranešimus, skro-
dimo duomenys rodo, kad jis grūmėsi
su užpuoliku, buvo sunkiai sužeistas ir
galiausiai jo nužudytas”.

„Šie jo herojiški veiksmai tik-
riausiai išgelbėjo daug gyvybių. ... Dėl
tokios drąsos jis nusipelnė aukščiausio
Vokietijos apdovanojimo”, – nurodoma
kreipimesi.

Manoma, kad A. Amri paėmė L.
Urban įkaitu likus kelioms valandoms
iki atakos. Pasak tyrėjų, užpuolikas
vairavo lenko sunkvežimį, o L. Urban
buvo priverstas sėdėti keleivio krėsle,
kur galiausiai ir buvo rastas negy-
vas, su šautine žaizda.

Po kruvino išpuolio A. Amri pa-

bėgo ir buvo ieškomas per visoje Eu-
ropoje paskelbtas gaudynes. Galiausiai
įtariamasis po keturių dienų buvo nu-
šautas Italijos policijos Milane, kai
pradėjo šaudyti į pareigūnus.

Gruodžio 26-ąją šimtai žmonių
Berlyne pradėjo pėsčiomis žygiuoti į
Alepą. Šiuo žygiu jo dalyviai siunčia
pasauliui žinią, kad karas, dėl kurio
žūsta tūkstančiai nekaltų žmonių, pri-
valo baigtis. Žygis prasidėjo Berlyne, iš
jo žygeiviai pajudės į Čekiją, vėliau per-
eis Austriją, Slovėniją, Kroatiją, Ser-
biją, Makedoniją, Graikiją, Turkiją ir
Siriją. Tai kelias, kuriuo pabėgėliai taip
pat, daugiausia pėsčiomis, pasiekė Va-
karų Europą. Kelionė pėsčiomis iki
Alepo gali užtrukti apie 6 mėnesius.

Žygio pėsčiomis nuo Berlyno į
Alepą, kuriame dalyvauja apie 500
žmonių, idėja – išreikšti solidarumą ir
parodyti, kad vakariečiai nėra išpuikę
ar nejautrūs. Taip sako vienas iš ini-
ciatyvos #CivilMarchForAleppo or-
ganizatorių Stefan Oeknigk.

Finansų minstras V. Šapoka pristatė naująjį
valstybės biudžetą.                                BFL nuotr.

Maršo dalyviai keliauja iškėlę baltas vėliavas.
Twitter.com/AleppoMarch nuotr.
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Statybos bendrovė „Mitnija” skel-
bia laimėjusi daugiau nei 12 mln. Eur
vertės JAV kariuomenės padalinio už-
sakymą renovuoti ir modernizuoti
Lietuvos ir Latvijos karinių oro pajė-
gų bazių infrastruktūrą.

Latvijos Lielvardės kariniame oro
uoste „Mitnija” suprojektuos ir pasta-
tys lėktuvų atsarginių detalių sandėlį,
gaisrinę ir papildomas patalpas, pavo-
jingų krovinių aikštelę, taip pat atliks
kitus darbus. Bendra projektavimo ir
statybos užsakymų Latvijos Lielvardės
oro uoste vertė viršija 5,3 mln. Eur.

Lietuvos karinių oro pajėgų bazė-
je Šiauliuose „Mitnija” projektuos ir iš-
plės naikintuvų stovėjimo aikštelę – 14
zonų su specialiais „JetBlast” deflek-
toriais ir inžinerinėmis sistemomis,
taip pat specialią 2.800 kv m logistikos
aikštę. Naujų „Mitnijai” patikėtų už-
sakymų Šiauliuose vertė viršija 6,7
mln. Eur.

Šio projekto užsakovas yra The
United States Army Corps of  Engi-

neers, Jungtinių Amerikos Valstijų
(JAV) Gynybos departamentui paval-
dus JAV kariuomenės padalinys, at-
sakingas už karinių ir civilinių objektų
projektavimo ir statybos valdymą.

Anot „Mitnijos” generalinio di-
rektoriaus Juliaus Gendvilio, šis JAV
kariuomenės užsakymas yra sėkmin-
go „Mitnijos” darbo Lietuvos karinių
oro pajėgų bazėje Šiauliuose rezultatas
– „Mitnija” šiuo metu įgyvendina
NATO perkančiosios organizacijos
NSPA užsakymus dėl Lietuvos karinių
oro pajėgų bazės Šiauliuose infrast-
ruktūros modernizavimo už daugiau
nei 8,2 mln. Eur.

„Mes įrodėme savo profesionalu-
mą, atitikome griežtus ir sudėtingus
JAV kariuomenės kriterijus bei rei-
kalavimus. Mums didelė garbė ir toliau
aktyviai dalyvauti Lietuvos sąjungi-
ninkų darbuose stiprinant mūsų šalies
saugumą”, – sako J. Gendvilis.

Inga Razmaitė, „Verslo žinios”

„Mitnija” gavo JAV kariuomenės užsakymą

Premjeras Saulius Skvernelis ne-
pritaria visuotinių Kalėdų atostogų
įteisinimui, tačiau mano, kad galbūt
vertėtų grįžti prie tvarkos, kai tarp ne-
darbo ir šventinių dienų atsidūrę dar-
badienai būdavo perkeliami į arti-
miausią savaitgalį.

„Kalbant apie biudžetinį sekto-
rių, tokios, matyt, prabangos mes ne-

galėsime sau leisti (turėti Kalėdų atos-
togas). Savaitė – gana daug kainuo-
jantis malonumas valstybei”, – sakė
Vyriausybės vadovas.

Anot jo, privačiame sektoriuje daž-
nai nedirbama savaitę tarp Kalėdų ir
Naujųjų metų, nes tuo metu poilsiauja
partneriai užsienyje. 

„Žinių radijas”

Visuotinės Kalėdų atostogos – per didelė prabanga

Latvijos kaimo turizmas labiau-
siai domina lietuvius ir vokiečius.

Latvijos kaimo turizmo asociaci-
jos atliktos apklausos duomenimis,
neskaitant vietinių poilsiautojų, dau-
giausiai svečių šalies kaimo turizmo
sodybos sulaukia iš Lietuvos ir Vo-
kietijos – apytikriai po 14 proc. viso sve-
čių iš užsienio skaičiaus šiemet.

Toliau rikuojasi Estija ir Rusija

(po 12 proc.), Didžioji Britanija ir Skan-
dinavijos šalys (po 8 proc.), Azijos
valstybės (6 proc.), JAV ir Nyderlandai
(po 5 proc.), Austrija ir Šveicarija (po
3 proc.).

43 proc. apklaustų kaimo turizmo
paslaugas Latvijoje siūlančiųjų teigė
šiemet sulaukę daugiau, 26 proc. –
mažiau, 31 proc. – tiek pat kiek pernai
klientų iš užsienio.                            BNS

Lietuviams mielesnis poilsis Latvijoje

Lietuva pagal 4G ryšio pasiekia-
mumą – trečia pasaulyje, rodo ryšio ka-
nalų pasiekiamumo programėlės
„OpenSignal” duomenys.

Lietuvoje 4G ryšys pasiekiamas
84,7 proc. šalies teritorijos. Lietuva pa-
gal šį rodiklį pasaulyje nusileidžia tik
Pietų Korėjai (95,7 proc.), ir Japonijai
(92,0 proc.)

Pagal duomenų perdavimo 4G ry-
šiu spartą Lietuva – 13-a pasaulyje –
28,7 megabito per sekundę (Mbps).

Pagal šį rodiklį pirmauja Singa-
pūras (45,9 Mbps), Pietų Korėja (45,8
Mbps), Vengrija (40,6 Mbps). Latvija –
18-a (27,6 Mbps), Estija – 41-a (21,5
Mbps).

BNS

Lietuva pagal 4G pasiekiamumą – trečia pasaulyje

VERSLo n AUJIEnoS

Rasti ir išlaikyti gerus darbuotojus – vis
sunkiau, guodžiasi įmonės. Tačiau taip
neturėtų būti. Daugumos darbdavių da-
romų klaidų, dėl kurių darbuotojai juos
palieka, galima lengvai išvengti.

Blogiausia yra tai, kad pirmiau-
sia darbdavius palieka geriausi
darbuotojai. Nieko keista –

jiems rasti kitą darbą lengviau, nei ma-
žiau patirties ir žinių sukaupusiems ar
pritingintiems kolegoms.

Michael E. Kibler, „Corporate Ba-
lance Concepts, Inc.” įkūrėjas ir va-
dovas, „Harvard Business Review” ra-
šytuose straipsniuose naudoja „brow-
nout” terminą, kuriuo apibūdina dar-
buotojo būseną, kai šis pamažu ne-
tenka energijos, aistros tam, ką daro,
nebesusitelkia į užduotis.

Tai nėra vadinamieji „perdegę”
(angl. burnout) darbuotojai. „Brow-
nout” yra darbuotojai „žvaigždės”, ku-
rie pamažu gesta korporatyvinėje pa-
dangėje.

„Didžiausias skirtumas tarp šių
dviejų darbuotojų grupių yra tas, kad
„brownout” darbuotojai ir toliau ak-
tyviai dalyvauja visuose susirinki-
muose, siūlo idėjas, kurios prisideda
prie verslo gerovės, tačiau drauge jie iš-
gyvena nuolatinio nusivylimo būseną,
kol galiausiai nusprendžia darbovietę
palikti”, – pažymi Kibler.

Pasak jo, paprastai šių darbuotojų
nusivylimą lemia vadovų daromos
klaidos. Jas ištaisius, tikėtina, bent dalį
gabiausiųjų būtų galima sulaikyti.

Štai kelios didžiausios klaidos,
kurios ilgainiui išgena darbuotojus
ieškoti kito darbdavio.

Per daug taisyklių
Versle taisyklės būtinos, ir nie-

kas dėl to nesiginčija. Tačiau jos ne-
turėtų sukurti pernelyg biurokratiškos
aplinkos. Be to, nereikėtų jų taikyti per-
nelyg smulkmeniškai. Net ir pora kvai-
lų reikalavimų, kurių reikia nuolat lai-
kytis, gali lemti, kad darbuotojai ims
dairytis mažiau biurokratiškos ben-
drovės.

Visi vertinami vienodai
Šią personalo valdymo taktiką

verta palikti mokykloms: svarbu, kad
visi vaikai pajustų, ką reiškia pergalės
džiaugsmas, nenusiviltų, jei kuriam ne-
pasisekė ir stengtųsi dar labiau. Su-
augusiųjų pasaulyje ši taisyklė nevei-
kia. Jei patys geriausi darbuotojai pa-
jus, kad  yra traktuojami lygiai taip,
kaip ir pasiekiantieji menkesnių re-
zultatų, jie liausis stengęsi. Nes kokia
prasmė plėšytis?

Toleruojami tie, kurie dirba
prasčiausiai

Sakoma, kad komanda yra tiek
stipri, kiek stiprus silpniausias jos
narys. Todėl labai svarbu, kad tas silp-
niausias nebūtų iš tiesų toks jau pras-
tas darbuotojas. Antraip jis žemyn
temps visos komandos rezultatus. Ge-
riausiai dirbantiesiems – čia joks įkvė-
pimo šaltinis.

Negauna to, kas nuteikia ge-
riausiai

Čia kalbama ne apie motyvacines
programas, bet apie padėką už gerą
darbą. Žmones teigiamai veikia skir-
tingi dalykai: vieniems užtenka rankos
paspaudimo, kiti mėgsta būti pagirti vi-
sos komandos akivaizdoje, tretiems
geriausia padėka - papildomas laisva-
dienis. Labai svarbu, kad vadovai tiks-
liai žinotų, kas geriausiai nuteikia jų
darbuotojus ir atitinkamai atsidėkotų
už puikius rezultatus.

Nesirūpina darbuotojais
Sena gera tiesa byloja, kad dirbti

ateinama į įmonę, tačiau išeinama dėl
tiesioginio vadovo. Bendrovėse, ku-
rios nori išlaikyti geriausius darbuo-
tojus, vadovai mokomi, kaip palaikyti
sveikus profesinius santykius su pa-
valdiniais, pernelyg nelįsti į jų asme-
ninį gyvenimą, bet drauge žinoti, kaip
darbuotojams sekasi ir už įmonės ribų.
Nes vadovas, kuriam nerūpi jo dar-
buotojai, nuolat bus užsiėmęs naujokų
paieškomis.

Nesuteikia pakankamai infor-
macijos

Atrodo, turėtų užtekti darbuoto-
jams tik paskirstyti užduotis. Tačiau
tiesa ta, kad geriausiai komanda dirba
tada, kai turi platesnės informacijos
apie verslo padėtį, išorės veiksnius, ten-
dencijas ir viso verslo strateginius
tikslus. Kontekstas darbuotojams be
galo svarbus, o jei jis nesuteikiamas, la-
bai tikėtina, kad geriausi darbuotojai
ilgai nelaukę leisis į naujo darbdavio
paieškas.

Nesuteikia progos įgyvendinti
savo svajones

„Google” nurodo, kad 20 proc. dar-
bo laiko darbuotojams leidžiama tie-
siog užsiimti tuo, kas jų pačių nuo-
mone,  kurtų daugiausiai vertės ben-
drovei. Didžiausia nauda ta, kad tokie
projektai yra smarkiai įgalinantys.
Gerų rezultatų pasiekiantys darbuo-
tojai paprastai triūsia su ugnele ir
mielai mokosi bei imasi papildomų
projektų. Pabandykite įsprausti juos į
siaurus konkrečių užduočių rėmus ir
greitai pamatysite, kaip už jų nugarų
užsiveria jūsų bendrovės durys. Leis-
ti turėti laiko projektams, kurie „veža”
– štai ko reikia, jei norite išlaikyti ge-
riausius.

Be džiaugsmo
Jei darbuotojams pas jus tiesiog

nėra smagu, jei jūsų bendrovėje retai
nuskamba juokas, labai tikėtina, kad
tikrai gabūs darbuotojai ilgai neužsi-
bus. Geriausi darbdaviai visuomet lei-
džia darbuotojams atsipalaiduoti ir
sukuria tam prielaidas. Daug nereikia:
picos bendrovės sąskaita laikas nuo lai-
ko, kėgliavimo rungtynės po darbo ar
bendros jogos pamokos kartą per sa-
vaitę tikrai tinkamos papildomos mo-
tyvavimo priemonės.

Agnė Ranonytė,
„Verslo žinios”

8 priežastys, kodėl paliekami darbdaviai

Euro ir kitų valiutų santykiai (2016 metų gruodžio 28 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,96 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,69 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,71 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,18 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,66 €

Lietuva – trečioji pasaulyje pagal 4G ryšio ap-
imtis. TV naujienos.lt nuotr.

Lietuviai mieliau renkasi kaimo turizmo sugybas Latvijoje, nei Lietuvoje.
Laisvalaikio dovanos.lt nuotr.
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GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Papūtus žvarbiam vėjui, atšalus
orams, svarbu pasirūpinti savo oda.

Labai svarbu tinkamai prižiūrėti
sausą odą, kuri yra ypač jautri
šalčiui, vėjui ir staigiems tem-

peratūros pokyčiams. Rudens ir žiemos
orai  prislopina  odos riebalinių liaukų
veiklą, ir riebi oda  tampa mišraus tipo.
Sausos odos liaukos šiuo laikotarpiu
gamina riebalų mažiau, nei reikia na-
tūraliai apsauginei plėvelei susidary-
ti. Apsauginė plėvelė, sudaryta iš rie-
balų bei drėkinamų medžiagų mišinio,
saugo odą nuo sausėjimo. Taigi, trūks-
tant odoje riebalų, drėgmė greičiau
išgaruoja, oda tampa ne tokia elastin-
ga, ji džiūsta, šerpetoja, šiurkštėja,
trūkinėja. Oda yra pakenkiama ne tik
atmosferos orų, bet ji pradeda sausėti
vos tik prasidėjus namų apšildymo
laikotarpiui, nepriklausomai nuo to,
kuo namai yra apšildomi: dujomis,
malkomis ar elektra.

Kaip prižiūrėti veido odą?

Labai svarbu teisingai naudoti
drėkinamuosius ir maitinamuosius
kremus. 

* Gera apsauga orams atvėsus –
kreminė pudra. Sausą odą pirmiausiai
reikėtų patepti drėkinamu kremu, už-
dėti makiažo pagrindą, o po to riebes-
nį toninį kremą. Riebi oda pati pasi-
rūpina savo hidrolipidine apsauga.

* Normalios ir sausos odos prie-
žiūrai patartina naudoti maitinamuo-
sius kremus, pagamintus aliejaus pa-
grindu, kurie sudaro apsauginį sluoks-
nį, saugantį odą nuo išdžiūvimo (dau-
guma ,,naktinių kremų” yra paga-
minti aliejaus pagrindu). Renkantis
kremą, atkreipti dėmesį, koks aliejus
yra naudotas. Siūloma rinktis avokado,
migdolų, mineralų aliejus, kurie ne-
užkemša veido porų. Atsargiau naudoti
šeivamedžio aliejų, bet jis puikiai tin-
ka naudoti kūnui bei rankoms. Riebiais
kremais siūloma pasitepti veidą ne
vėliau, kaip pusę valandos iki einant į
lauką, nes jie gali atšaldyti ir sudirginti
odą. Verta įsidėmėti, kad būnant šiltoje
patalpoje, riebus kremas odą apsunki-
na, užkemša poras, kraujagyslės ple-
čiasi ir trūkinėja. Todėl grįžus iš lau-
ko į šiltą patalpą būtų idealu riebų kre-
mą nusivalyti toniku ir užsitepti drė-
kinamą kremą. Jei šiltoje patalpoje
praleidžiama daug laiko, siūloma odą
purkšti drėkinamuoju veido losjonu,
kuris odą sudrėkina, atgaivina ir ne-
leidžia ,,džiūti”.

*Apsauginę plėvelę, neleidžiančią
odai išdžiūti, taip pat sukuria kremai
su liposomomis – mikroskopiniais ru-
tuliukais, pripildytais stipriai vei-
kiančių drėkinamųjų medžiagų, kurios
nunešamos į odos ląsteles. 

* Rudenį ir žiemą sausai odai
tinka kremai, kuriuose, be kitų su de-
damųjų dalių, yra didelis lipidų kie kis
(nesočiųjų riebalinių rūgščių). Tokie
kremai ne tik maitina, gerina odos at-
sinaujinimą, bet ir sulaiko drėgmę. 

* Laisvuosius radikalus naikina
bei neutralizuoja kremai su hialuro-
nine rūgštimi, amino rūgštimi, provi-

SVEIKATA

taminu B5, vitaminais A, C, E, taip pat
su kviečių, granatų sėklų ekstraktais.

*Riebią ir mišrią odą saugo ir ma-
žina paraudimus kremai su varnalėšų,
citrinų, agurkų ekstraktais. Šie ekst-
raktai tinka ir kaukėms.

*Jei oda nusausėjusi, šerpetojanti
naudinga pašildyto aliejaus kaukė, o
taip pat kaukės su jūros dumbliais, ra-
munėlių, liepžiedžių ekstraktais. Prau-
sti veidą patariama virintu vandeniu
ar žolelių nuoviromis. Esant sausai
odai nepatariama valyti veidą alkoho-
lio turinčiomis priemonėmis, o taip pat
dažnai naudoti stiprius cheminius
šveitiklius.

* Nepamirškite ir apsaugos nuo
saulės priemonių, nes žiemos saulė
kartu su sniegu gali pakenkti odą taip
pat kaip ir kaitri vasaros saulė. 

Lūpų priežiūra

Vos tik atšalus orams pats laikas
pasirūpinti lūpų priežiūra. Labai svar-
bu visuomet po ranka turėti lūpų bal-

zaminą ar vazeliną. Gerai drėkina ir
maitina kosmetiniai lūpų pieštukai
su bičių pikiu bei įvairiais augaliniais
aliejais. Vieni iš populiaresnių yra
,,Burt’s Bees” drėkinamasis lūpų bal-
zamas. Siūloma naudoti lūpų dažus su
serumu, kurie ne tik apsaugo lūpas nuo
temperatūrų svyravimo, bet ir pamai-
tina. Žiemos metu patariama naudoti
kuo riebesnius lūpų dažus.  Iš natūra-
lių priemonių rinkitės medų. Jį užtepti
einant miegoti.

Rankų priežiūra

Rankų oda yra gana plona ir turi
mažiau riebalinių liaukų, todėl šaltu
metų laiku jai reikia ypatingos prie-
žiūros. Esant sausai rankų odai gali
varginti odos įtrūkimai ir niežulys.  

Rankų odą minkština, maitina ir
drėkina kremai su glicerinu, citrinų,
alijošiaus, ramunėlių, ekstraktais, o
taip pat vonelės su su pašildytais au-
galiniais aliejais. Įtrūkusiai rankų
odai tinka krakmolo, sėmenų vone-
lės. Po jų rankų nenuplaukite, tik ap-

šluostykite ir patepkite žuvų taukais ar
alyvuogių aliejumi sumaišytu su me-
dumi. 

Nepamirškite 1–2 kartus per sa-
vaitę rankas nušveisti. Tam puikiai tin-
ka kavos tirščiai: įtrinkite rankų odą
kavos tirščiais, truputį palaukite, tada
nuplaukite pakaitomis šiltu ir šaltu
vandeniu.

Šąlančių rankų kraujotaką gerina
pakaitinės šalto ir karšto vandens vo-
nelės  (20 kartų, paskutinį kartą – šal-
tas vanduo). Po to rankas patepti riebiu
maitinamuoju kremu ir uždėti med-
vilnines pirštines. Galima palikti visai
nakčiai.

Kūno ir kojų priežiūra

Šaltuoju metų laiku, ypač turint
sausą odą, nepiktnaudžiaukite karšta
vonia ir dušu, nes karštas vanduo iš-
plauna natūralius riebalus, pažeidžia
natūralią apsauginę plėvelę, o oda dar
labiau išsausėja. Odą sausina ne tik
karštas vanduo, temperatūros svyra-
vimai, sumažėjusi drėgmė, bet ir mui-
las, prasta mityba bei rūkymas.

Sausos odos priežiūrai, patariama
praustis šiltu vandeniu, retai naudoti
muilą, rinktis švelnius odos prausik-
lius. Išsimaudžius odą iš karto trupu-
tį nusausinti (džiūdamas vanduo taip
pat sausina odą), uždėti drėkinamus ir
maitinamus kremus ir losjonus. Rink-
tis tuos, kurie yra riebesni. Naudingi
yra įvairūs aliejai, iš kurių dažnai
vartojamas organinis kokoso aliejus. 

Panašiai siūloma prižiūrėti ir ko-
jas. Jas taip pat  nuolatos reikia drė-
kinti ir minkštinti. Tam padeda spe-
cialūs kojų kremai, kuriuos siūloma
uždėti dar ant šiek tiek drėgnos odos
(po kojų vonelių su žolelių nuoviru bei
eteriniais aliejais). Uždėjus kremą – ap-
simaukite medvilnines kojines.

Kiti naudingi patarimai

* Drėkinkite patalpų orą. Ypa-
tingai svarbu įsirengti drėkintuvus
ne tik miegamajame, bet ir visuose
kambariuose.

* Drėkinkite savo organizmą ne
tik iš išorės, bet ir iš vidaus. Valgyki-
te arbūzus, obuolius, apelsinus, kivi;
vandeningas daržoves, kaip salierus,
pomidorus, agurkus, morkas. Vartokite
pakankamai vit. C ir cinko, kurie už-
tikrina kalogeno ir elastino gamybą.
Šaltuoju metų laiku patartina vartoti
daugiau aliejų, praturtinti savo dietą
nepakeičiamomis riebalinėmis rūgš-
timis. Išlaikyti gražią ir sveiką odą pa-
deda Omega 3 ir Omega 6 riebalinės
rūgštys. Naudinga vartoti žuvų taukus,
vaistinę agurklę. Patartina valgyti rie-
bias žuvis, sėmenis, riešutus, augali-
nius aliejus.

* Patariama gerti pakankamai
skysčių. Kava ir gaivieji gėrimai labiau
šalina skysčius. Siūloma gerti švarų,
filtruotą vandenį.

Rūpestingai prižiūrėdami savo
kūną, išsivaduosite nuo nemalonių ju-
timų bei įkyraus odos niežulio, kurie
dažnai kankina šaltais žiemos vaka-
rais.

Paruošta remiantis: 
,,The Regional news”, www.Web

MD, www.sveikas.lt, www. Delfi.lt,
www.15min.lt

Odos priežiūra atšalus orams
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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

ĮVAIRūS

� 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.

� 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, turinti 20 metų ligonių slaugos
darbo patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Siū-
lyti įvairius variantus. Tel. 630-280-1347.

� 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.

� Moteris su patirtimi, vairuojanti auto-
mobilį, ieško senelių priežiūros darbo. Gali
gyventi kartu bet kurioje valstijoje. Tel.
847-281-6659.

� Vyras ieško darbo, gali pakeisti savait-
galiais. Tel. 708-369-8592.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Tel. 630-640-3516.

SIŪLO DARBĄ

Coast Connection, Inc. is hiring OTR dri-
vers for long and short haul work. Com-
pany located in Franklin Park. Minimum
1 year experience required, tank endor-
sement a plus. Call Thomas 708-990-4901

Salotos 
su krabais

Reikės: 
1 greipfruto
1/2 sv krabų mėsos
1 šaukšto rudojo cukraus
salotų lapelių mišinio

Užpilui:
1 greipfruto sulčių
1 žaliosios citrinos (lime) žievelės ir
sulčių
1 arb. šaukštelis skysto medaus
šlakelio čili padažo
pundelis smulkintų mėtos lapelių
2 valg. šaukštų alyvuogių aliejaus
druskos, pipirų

Greipfrutą nulupti ir išdalinti skil-
telėmis. Skilteles sudėti į skardą, iš-
klotą kepimo popieriumi, pabarstyti
cukrumi ir kepti orkaitėje 10 minučių.
Galima kepti ir ant grotelių. 

Pagaminti užpilą.
Suplakti citrusų sultis, medų, čili

padažą, aliejų, nutarkuotą žaliosios
citrinos žievelę ir mėtas. Padruskinti,
papipirinti. Į dubenį sudėti salotų la-
pelius, krabų mėsą ir pašlakstyti už-
pilu. Ant viršaus uždėti kepto greipf-
ruto skilteles ir dar pašlakstyti pada-
žu.

Vištų kepenėlių
paštetas

Reikės:
200 g (7 oz) kepenėlių
1 askaloninio česnako (shallot) 
1 puodelio grietinėlės
2 šaukštų sviesto
1 šaukštas Burbono (Bourbon whis-
key)
druskos, 
4 žalių pipirų grūdelių

Kepenėles apvirti, nuvarvinti sie-
telyje. Svieste pakepinti šiaudeliais
supjaustytą askaloninį česnaką, kad
įgytų gražią auksinę spalvą. Tada į kep-
tuvę sudėti kepenėles, pipirus, pa-
druskinti, įpilti grietinėlę ir kaitinti,
kol sutirštės.

Visa tai sutrinti elektriniu trintu-
vu iki vientisos masės, kad neliktų gu-
muliukų. Įdėti  šaukštą sviesto, iš-
maišyti, tuomet įpilti viskį ir vėl iš-
maišyti. Gautą masę supilti į formeles,
atvėsinti ir pusvalandžiui dėti į šal-
dytuvą, kad sustingtų.

Patiekti su pakepintomis bandelė-
mis arba skrebučiais.

Balta mišrainė 

Reikės: 
5 bulvių
5 morkų
5 raugintų agurkų
1/2 litro ar daugiau konservuotų
žirnelių
8 kietai virtų kiaušinių 
pundelio krapų
majonezo (pagal skonį)
druskos, pipirų

Bulves ir morkas (su odele) išvir-
ti iš vakaro. Iš anksto galima išsivirti
ir kiaušinius. Mišrainė skanesnė, jei
virtas daržoves, agurkis ir kiaušinius
supjaustysite smulkiai ir vienodai – pa-
našaus dydžio gabalėliais, kaip žirne-
liai.

Supjaustytas bulves, morkas, rau-
gintus agurkus, smulkiai kapotus kie-
tai virtus kiaušinius suberti į didelį du-
benį, išmaišyti. Sietelyje nuvarvinti
žirnelius ir suberti į daržoves, išmai-
šyti.

Sudėti smulkintus krapus, pa-
druskinti, papipirinti. Pagal skonį įdė-
ti majonezo ir išmaišyti. (Pastaba: jei
majonezas suteikia rūgštumo, galima
įberti 1/2 arbatinio šaukštelio cuk-
raus.)

Mišrainę gerai paruošti keletą va-
landų iš anksto ir palaikyti šaldytuve.
Valandą prieš patiekiant išimti iš šal-
dytuvo, įdėti dar šiek tiek majonezo ir
vėl išmaišyti.

Linksmų ir laimingų
Naujųjų metų!

Jūsų Indrė

MAno  VIRTUVĖ

Laikrodžiui mušant paskutiniąsias metų valandas

Naujametiniam stalui labai tinka šalti užkandžiai – jie puikiai dera prie vyno ar šam-
pano, be to, juos galima paruošti iš anksto. Tai labai svarbu, nes lieka daugiau laiko ir
pasipuošti, ir bendrauti su svečiais. 
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DR. REGINA BALČAITIENĖ

Kalėdos. Stebuklingas ir nepakartojamas gilių apmąs -
tymų, susikaupimo ir prisiminimų laikas. Kiekvienas
mes pagalvojame: ką aš nuveikiau reikšmingo per pra-
 ėjusius metus, ar metai buvo pras mingi darbais, sie-
kiais, ar išliko svajonės kitiems metams?

Šie metai JAV Lietuvių Bendruo menės (LB)
Naujosios Anglijos apygardos lietuviams buvo
vaisingi,  našūs ir kūrybingi. Noriu priminti,

jog Naujosios Anglijos (Bostono) apygarda jungia lie-
tuvius, gyvenan čius Maine, Massachusettso, New
Hampshire, Rhode Islando ir Ver monto valstijose.

Galiu pasidžiaugti, jog šiais metais buvo įkurta
ir užregistruota nauja apylinkė „Atlantas” Maine
valstijoje, vadovaujama apylinkės pir mi ninkės Vai-
dos Lowell. Džiugu ma tyti, kai Worchesterio apylinkė,
švęsdama Vasario 16-osios Nepriklauso mybės mi-
nėjimą, išradingai prijungia užgavėnių šventę. Ne-
priklauso my bės šventėje susirenka per 200 trijų
kartų lietuvių kilmės dalyvių ir žiūrovų.

Mūsų veikla išeivijoje svarbi tuo, jog stengiamės
auginti jaunąją kartą lietuviška dvasia, stengiantis
išsau goti savo tautos kalbą, kultūrą, tradicijas, pa-
pročius. Norime matyti savo vaikus ir vaikaičius ben-
draujant lietuviškai, šokant tautinius šokius ir dai-
nuojant lietuviškas dainas, kaip buvo mūsų protėvių
laikais. Tam reikalingos mokyklos ir visa jas re mianti
sistema.

Džiugu paminėti, jog buvo įregistruotos dvi
naujos šeštadieninės mokyklėlės: Nantucket salos mo-
kykla „Banginukas”, vadovaujama Ingu tės Puo-
džiukynienės ir Worchester „Maironio Parko”, va-
dovaujama Joli tos Segur. Sveikiname šias naujai įsi-
kūrusias mokyklėles ir linkime joms sparčiai augti
bei siekti mokslo aukštumų.

Bostono Lietuvių Bendruomenė yra stipri, vie-
ninga, kūrybinga, tu rime daug profesonalių žmonių.
Kur slypi darbo sėkmė? Labai svarbu dirbant apy-
linkėse ir apygardose – susiklausymas, pagarba vie-
ni ki tiems, pagalba ir parama pagyvenu siems, įsi-
gilinimas į jaunų šeimų pageidavimus, gebėjimas su-
derinti renginius. Tik vienybėje slypi mūsų visų stip-
rybė. To ir norėtųsi palinkėti visiems kitais metais.

Šie metai buvo svarbūs tuo, jog išeivijos lietuviai
aktyviai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo rin-
ki muose. Balsavusiųjų skaičius buvo daug didesnis,
lyginant su 2013 metų rinkimais. Tai rodo mūsų apy-
linkių ir apygardų pirmininkų aktyvų in formacinį
darbą, išsiplėtusias gali mybes registruotis elektro-
niniu bū du bei išaugusį išeivijos lietuvių politinį są-
moningumą.

Naujosios Anglijos apygarda už  aktyvų ir pro-

Trečius metus gyvuojanti Lietuvių Bendruomenės Nantucket apylinkė ir šeštadieninė lituanistinė mokyklėlė „Bangi-
nukas” aktyviai įsitraukė į JAV LB veiklą. Reginos Balčaitienės nuotr.

Naujosios Anglijos lietuviams 2016-ieji buvo  vaisingi

duktyvų lietuviškos veiklos puoselėjimą išeivijoje,
glaudų bendradarbiavimą su Lietuvos Res publikos
institucijomis  yra apdovanota Lietuvos ambasado-
riaus Rolando Kriščiūno, JAV LB Krašto valdybos pir-
mininkės Sigitos Šimkuvienės padėkos raštais. Už
sėkmingą ir perspektyvią mokslinę, kultūrinę, po-
litinę integraciją gautas padėkos laiš kas iš JAV
prezidento Barack Obama.

Didelį rūpestį mums visiems ke lia lietuvių tau-
tos išsaugojimas. Mums, apylinkių ir apygardų pir-
 mininkams, reikia aktyviau skatinti išeivijos lietu-
vius dalyvauti Lietuvos socialiniame, pilietiniame,
politinia me, mokslo ir kultūriniame gyveni me, ska-
tinti jaunus specialistus grįžti į Lietuvą pagal abie-
jų šalių susitarimo programą, įsitraukti į Lietuvos
ekonominės gerovės kūrimo progra mą, dalyvauti
„Globalios Lietuvos” informacinės erdvės ir darbo
veiklos programoje.

Kitais metais planuojame toliau intensyviai
ruoštis Baltijos šalių Ne priklausomybės 100-mečio
minėjimui (The 2018 Baltic Centennial Cele bration

in Boston), kuris įvyks 2018 metais lapkričio 23–25
dienomis. Pradėjome ruoštis jau šiais metais: su-
darytas organizacinis komitetas, numatoma prog-
rama, jungianti estų, latvių, lietuvių bendruomenes.
Visus kviečiame pasižymėti datą ir atvykti į šią šven-
tę Bostone. 

Noriu pasveikinti „Draugo” laik raš čio skaity-
tojus su šv. Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais me-
tais! Pra šome prenumeruokite ir paskatinkite kai-
mynus prenumeruoti „Draugo” laikraštį. Tik per ži-
niasklaidą galime sužinoti, kas vyksta išeivijoje ir
kaip galime padėti vieni kitiems.

Palydėdami senuosius metus, pasidžiaukime
pasiekimais, padėko ki me vieni kitiems už atliktus
darbus, tiek didelius, tiek mažus, pa linkėkime svei-
katos, stiprybės, santarvės. Linksmų, jaukių švenčių
ir šviesios vilties Naujaisiais metais!

Dr. Regina Balčaitienė – JAV LB Naujosios Ang-
lijos apygardos pirmi ninkė.

Atkelta iš 9 psl.

Papildomas malonumas ausiai – jos, Vo-
kietijoje gimusios dainininkės, idiomatinis ta-
rimas. Anglų tenoras Andrew Staples debiuta-
vo Lyric scenoje atlikdamas Tamino vaidmenį.
Nors jo balsas švelnus ir malonus, Staples ne-
pasižymėjo ypatingu ryškumu (spėju, jog šį per-
sonažą įdomiau kurs Matthew Polenzani, dai-
nuosiantis spektaklyje sausio 12–27 dienomis). 

Iš visų pagrindinių atlikėjų reikėtų iš-
skirti Adam Plachetka. Nors  pernai jo Figaro
Lyric pastatyme buvo silpnokas, šiemet šio
čekų boso-baritono atliktas Papageno – šmaikš-
tus ir balsingas. Jis buvo pastatymo ,,vinis”!
Kathryn Lewek puikiai interpretavo savo Nak-
ties Karalienės vaidmenį, ypatingai sodriai
sudainavusi ,,Der Hölle Rache”. Sopranas Dia-
na Newman įrodė, kad jos Papagena ne tik dai-
ninga, bet ir seksuali (manyčiau, niekas ne-
priekaištavo jos Las Vegas striptizo šokėjos
įvaizdžiui!). Bus labai įdomu Newman netrukus
pamatyti Bizet ,,Carmen”. Trys mažieji ,,geni-
jai” – Casey Lyons, Parker Scribner bei Asher
Alcantara – scenoje jautėsi  nesuvaržytai, kaip
tikri profesionalai, o jų dainavimas ir vaidyba

„Užburtoji fleita”: žvilgsnis į ateitį 

buvo  įtikinama. Iš tokių vaikų ateityje turėtų išaug-
ti ryškios operos žvaigždės.

Lyric opera per Kalėdas atostogavo, tačiau ,,Už-
burtosios fleitos” spektakliai atsinaujina po Naujųjų
metų – nuo sausio 6 d. O štai dieną prieš, sausio 5-ąją,
10 val. r.  įvyks  ekskursija  po  teatro užkulisius.  Tai
išskirtinė galimybė susipažinti su šio milžiniško teatro

,,modus  operandi”.  Nepraleiskite  progos  –  tikrai   ne-
nusivilsite!  Netrukus  mūsų  laukia ir kitas muziki-
nis perlas – tai Vincenzo Bellini ,,Norma” su dievišką-
ja  Sondra  Radvanovsky.  Spektakliai prasideda sau-
sio 28 d.  Nuostabusis Lyric pasaulis prasideda nuo
kompiuterio klavišo spustelėjimo – www.lyricope-
ra.org.

Užburtoji fleita”. Scena iš spektaklio.
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A † A
JULIJONAS (JULIUS) 

ŠPAKEVIČIUS
Mirė 2016 m. gruodžio 14 d. Boston, MA.
Gimė 1931 m.birželio  20 d., Kaune, Lietuvoje.
Gyveno Westwood, MA.
Giliai nuliūdę liko: žmona Renata (Pakštytė), duktė Danguolė

Altman su William, vaikais Dariumi, Indre, Ilona ir Isabella, duk-
 tė Brigita Rasienė su Tomu, dukromis Sofia ir Alisa, ir duktė Vita
Auštrienė su Edžiu, dukromis Elyte ir Krista.

Julius mokėsi Kauno VIII gimnazijoje. Artėjant sovietams, 1944
m. kartu su šeima pasitraukė į Vakarus. Beveik ketverius metus
praleido Kempten, pietinėje Bavarijoje. Ten lankė lietuvių gim-
naziją. 1949 m. atvyko į JAV ir gyveno Brockton, MA. Po metų, ki-
lus Korėjos karui, tarnavo JAV aviacijoje 1954–1957 m. Bostono uni-
versitete studijavo taikomąją dailę. Studijuodamas priklausė
Akademikų Skautų sąjūdžiui, filisteris, vyr. skautininkas. Baigęs
mokslus, dirbo keletoje reklaminių agentūrų. Nuo 1966 m. ligi pen-
sijos amžiaus, įsteigė ir vadovavo grafiškų patarnavimų studijai
Eurografica. Taip pat atliko daug darbų lietuviams – ypač lietu-
vių bažnyčioms, skautams, Lietuvių Bendruomenei. Mėgo kla si-
ki nę muziką, meną,  filateliją ir žiūrėti laidas apie sportą.

Atsisveikinimas įvyko Šv. Petro lietuvių bažnyčioje, gruodžio
20 d. Palaidotas Blue Hills Cemetery, Braintree, MA.

Šeima dėkoja Casper Funeral Home, kun. Steponui Žukui, prel.
Albertui Kontautui bei Daivai Navickienei, Simonai ir Dor sey
Minns už gražiai atliktą muziką. Taip pat dėkoja giminėms ir vi-
siems draugams už užuojautas, gėles, aukas Lietuvių Fondui ir Lie-
tuviškosios Skautybės Fondui.

Nuliūdusi šeima

A † A
BRONIUI NAINIUI

iškeliavus į Amžinuosius namus, skaudžią netekties
valandą nuoširdžiai užjaučiame dukras LAIMĄ
GAR BONKIENĘ su vyru VACIU, RŪTĄ SUŠINSKIE -
NĘ su vyru KĘSTUČIU, anūkes VIKTORIJĄ TIJŪ-
 NĖLIENĘ su vyru MARIUMI, AURELIJĄ TARVY-
 DIENĘ su vyru JUSTINU, kitus šeimos narius, gi mi-
nes ir artimuosius.

Pasaulio lietuvių centras

A † A
GENIE JUODIKIENĖ

DUBAUSKAITĖ
Mirė 2016 m. gruodžio 25 d., Oak Lawn, IL.
Gimė 1936 m. sausio 15 d., Lietuvoje.
Gyveno  Chicago Ridge, IL.
Nuliūdę liko: sesuo Elena Dubauskaitė su šeima Lietuvoje; daug

sūnėnų ir dukterėčių Amerikoje ir Lietuvoje.
A. a. Genie buvo žmona a. a. Peter, sesuo a. a. Albinos Cun ning-

ham, a. a. Marijos Vekerotienės ir a. a. Juozo.
Ji gavo išsilavinimą Frankfort, Vokietijoje, medicinos ir labo-

ratorijos technologijos srityje. Šioje srityje  dirbo ir emigravusi
į JAV. Beveik 30 metų, iki pat išėjimo į pensiją, ji dirbo kraujo ty-
rimo laboratorijoje vedėja, University of  Chicago Medical Center
Serology Dept.

A. a. Genie bus pašarvota  2017 m. sausio 3 d., antradienį, nuo
9 val. r. iki 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Mar-
quette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv.
Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįsta-
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

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

Atkelta iš 1 psl.

O kaip Jums kilo idėja paruošti kalen-
dorių būtent su įvairių Kristaus relikvijų at-
vaizdais?

Daug metų keliauju įvairiose pi-
ligriminėse kelionėse. Pergalvojau
įvairias keliones, išrinkau tai, kas yra
Europoje brangiausia, kai mes mąsto-
me apie Išganytojo Jėzaus Kristaus
kančią, ir visa tai, kas susiję su Jo kan-
čia. Aš visa tai surinkau per daugelį
metų ir šiais metais išdėsčiau nauja-
jame kalendoriuje, kurį pavadinau Iš-
ganytojo relikvijos.

Kodėl mums taip svarbu gerbti tas re-
likvijas? Ką jos mums byloja?

Kalendoriaus viršelį iliustravau
Manopelio Kristaus relikvija, tai Iš-
ganytojo veido skarelė. Kiek moksli-
ninkams tenka gvildenti šią temą, ji vis
dar yra labai aktuali. Mokslininkai ne-
randa atsakymo, iš ko padaryta ši ska-
relė. Nėra tokio audeklo pasaulyje,
kuris atitiktų šios skarelės sudėtį,
nėra pasaulyje net tokių dažų, kurie
būtų panaudoti, nes jokie dažai ten ne-
naudoti, Kristaus atvaizde nėra jokio
teptuko potėpio, neįmanoma paaiš-
kinti šio atvaizdo atsiradimo kilmės.
Todėl kai susiduri su tokiais stebuk-
lingais dalykais, galvoji, kad žmonės to-
kių dalykų nežino. Visa, kas pavaiz-
duota fotografijose, aš pagrindžiau
Evangelijos mintimis, kiekviename
lapelyje yra ištrauka iš Šv. Rašto, iš
Evangelijų. Kalbėjau su tikybos mo-
kytojais, džiaugėsi, kad tai yra labai
gera medžiaga perteikti tikybos pa-
mokoje, susipažinti su tuo, ką turime
brangiausio Europoje. Ne visi gali nu-
keliauti į tolimas šventoves, kitos re-
likvijos yra rodomos labai retai, ne vi-
siems jos yra prieinamos. Man buvo ga-
limybė jas pamatyti, ir aš noriu jas
žmonėms parodyti.

Gal šiek tiek pristatytumėte relikvijas,
kurias rodote šių metų kalendoriuje?

Jų iš viso yra dvylika, daugiausia
tai daiktai, susiję su Kristaus kančia.
Tai ir Betliejaus prakartėlės relikvija,
šventoji Paskutinės Vakarienės taurė,
saugoma Ispanijoje, Valensijos Kated-
roje; Prancūzijoje, Solezmo abatijoje
saugoma Kristaus tunikos dalelytė.
Ją Išganytojas vilkėjo kančios mo-
mentu. Taip pat iš Šv. Žemės atgaben-
ti šventieji laiptai, saugomi Romoje, La-
terano bazilikoje. Šiais laiptais Išga-
nytojas ėjo pas pilotą, todėl jie mums
yra be galo brangūs. Gegužė mus pa-
kvies apmąstyti plakimo stulpo relik-
viją šventosios Praskedės bazilikoje,
prie kurio buvo pririštas Išganytojas.
Noterdam katedroje Paryžiuje randa-

me erškėčių vainiką, o jo spygliai yra
pasklidę po didžiausias pasaulio bazi-
likas. Šv. Petro bazilikoje Romoje mes
susitinkame su ietimi, kuria buvo per-
vertas Išganytojo šonas. Šv. Kryžiaus
bazilikoje Romoje yra saugomas užra-
šas, kuris buvo įsmeigtas į Jėzaus kry-
žių: Jėzus Nazarietis, žydų karalius.
Spalį susitinkame Šv. Martyno ir Os-
valdo bazilikoje Vokietijoje, kur yra
saugoma Švč. Išganytojo kraujo relik-
vija. Lapkritį – Turine, kur Jono Krikš-
tytojo katedroje yra saugoma Kris-
taus šventoji drobulė. Šioje drobulėje
po mirties buvo įvyniotas Kristaus
kūnas, ir labai retais atvejais ši drobulė
yra rodoma viešam garbinimui. Gruo-
dį mus pasitinka Išganytojo veido at-
vaizdas Manopelo bazilikos didžiajame
altoriuje. Kalendoriaus viršelyje yra
pavaizduotas didysis altorius, ir ši re-
likvija yra ant altoriaus. Pirmiausia Iš-
ganytojo kūnas buvo suvyniotas į dro-
bulę. Skeptikai kalba, kad Išganytojas
nemirė, gal jis tik nualpęs buvo, o mir-
ties fakto nebuvo. Bet Jėzaus kūnas
buvo įvyniotas į drobulę, kuri sulais-
tyta nardo ir kitais šventais kvepalais.
Jei suvyniosime sveiką žmogų į dro-
bulę, išteptą kvepalais, jis uždus. Evan-
gelijoje pagal Joną skaitome, kad po Jė-
zaus prisikėlimo drobulė ir skarelė
buvo rastos suvyniotos atskirai. Tai
rodo, kad ši skarelė iš pradžių dengė Iš-
ganytojo veidą, o paskui į drobulę
buvo įvyniotas tik kūnas. Įdomu, kad
šis atvaizdas yra prisikėlusio Kris-
taus atvaizdas. Kristus į mus žvelgia at-
merktomis akimis. Šiame atvaizde iš-
ryškėja Kristaus plakimo, mušimo žy-
mės, visi išmatavimai tobulai sutampa
su Turino drobule. Tai yra gražiausia,
autentiškiausia Išganytojo veido nuo-
trauka, jis saugomas Manopelo Šv.
Veido bazilikoje. Kai mąstome apie tą
Kristaus veidą, atrandame, kad kiek-

vienas esame sukurtas pagal Dievo
paveikslą ir panašumą ir mūsų veidai
bus restauruoti, perkeisti. Mes esame
kviečiami kiek įmanoma atspindėti
panašumą į Kristų savo veikla, žo-
džiais, darbais. 

Skaitytojams, kurie įsigis šį kalendorių,
kur pirmiausia patartumėte nukeliauti?

Šios visos relikvijos reikalauja
kelerių metų kelionių. Žinoma, leng-
viausia nuvykti į Romą, ten yra ne-
mažai relikvijų, kurias galima aplan-
kyti. Tada galima organizuotis į Ispa-
niją, Prancūziją, Vokietiją. Relikvijos

aplankymą gražiai įprasmina Evan-
gelijos skaitymas. Kiekvienas kalen-
doriaus lapelis yra pagrįstas Evange-
lijos žodžiais.

Palydime 2016-uosius metus, o ką pa-
linkėtumėte mūsų skaitytojams, atverian-
tiems 2017 metų duris?

Kurdamas šį kalendorių norėjau
perduoti visiems žmonėms, kad jie
būtų dar labiau dėkingi už atpirkimo
malonę. Jėzus mus išgelbsti ir žvelgia
į mus, restauruokime savo širdis ir vei-
dus, kad būtume panašūs į Jį. 

Parengė Renata Žiūkaitė

Relikvijos skatina mus dėkoti
už Kristaus auką

Švenčiausiasis kraujas
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� Gruodžio 31 d., šeštadienį, 8 val. v. PLC
pokylių salėje (14911 127th St., Lemont,
IL 60439) vyks Naujųjų metų sutikimas su
legendine grupe „Studija”. Bilietus galima už-
sisakyti tel. 630-640-9817, 708-668-
6214. Bilietai taip pat parduodami „Old Vil-
nius”, „Smilga”, „Rūta”, „Lithuanian Plaza”,
PLC ir Maironio lituanistinės mokyklos raš-
tinėse. 

� Gruodžio 31 d., šeštadienį, 8 val. v. Šv.
Kazimiero parapijos didžiojoje salėje (3855
Evans St., LA, CA 90029) kviečiame visus
sutikti Naujuosius metus! Svečiuose lanky-
sis grupė „Biplan”. Bus šventinė vakarienė,
veiks baras. Užsisakyti vietas galite pa-
skambinus tel. 323-360-7786 (Ričardas).

� Sausio 17 d., antradienį, 6:30 val. v.
SLA307 patalpose (307 W 30th St., New
York, NY 10001) Irena Alperytė, PhD,
(Lietuvos muzikos ir teatro akademija) skai-
tys paskaitą „Welcome to remote Vilnius”.
Daugiau informacijos el. paštu ljhood@ve-
rizon.net.

� Sausio 19 d., ketvirtadienį, 6 val. v. Mont-
serrat Gallery (547 W 27th St., New York,
NY 10001) vyks grupinės parodos „Blending
Boundaries” atidarymas, kurioje bus eks-
ponuojami ir Sigitos R. Pranevičienės gra-
fikos darbai. Visi labai laukiami apsilankant!

DRAUGAS
773-585-9500

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Atsidėkodami už kalėdinius atvirukus „Draugo” leidybos išlaidoms sumažin-
ti paaukojo 250 dol. John R. Dainauskas,Woodridge, IL. 200 dol. Romualdas
Jagminas, Bridgewater, MA. 100 dol. Vytenis Lietuvninkas, Chicago, IL; Vidmantas
Raišys, Mercer Island, WA; Irena  A. Laurinaitis, Glendale, CA; Aldona Grinius, Homer
Glen, IL; Wanda Petkus, St. Pete Beach, FL; Frances Laucka Domanskis, Western
Springs, IL; Birutė Kliorienė, Pasadena, CA; Marvin Katilius-Boydstun, Lemont, IL;
Gytis Petkus, La Grange Park, IL;  Paul C. Mileris, Omaha, NE; 50 dol. Patricia Nelia
Paulauskas, Chicago, IL; Daila Liubinskas, Oak Lawn, IL; Leonas Bildušas, Tyler, TX;
Jonas Variakojis, Lockport, IL; Algis F. Alantas, Dearborn, MI; Dalia J. Trakis, Palos
Hills, IL; Kęstutis Ječius, Villa Park, IL; Aldona Cinga, Los Angeles, CA; John Valaitis,
Lemont, IL; Genė Miglinienė, Chicago, IL; Alma Vilkas-Stockus, La Canada, CA; John
Kasputis, Farmington, CT; Kazimieras Puotra, Valparaiso IN; Felix C. Rekus, Durham,
NC; Jonas Kronkaitis, Annandale, VA; Arūnas K. Draugelis, Lemont, IL;  Kazys
Zutautas, Saint Augustine, FL; Sylvia Miller, Quincy, IL. Esame labai dėkingi už Jūsų
nuoširdžią paramą.

A CHILD LOST 
by Janina B. Nawarskas

MY LIFE’S JOURNEY FROM WAR-TORN
EUROPE TO PROUD AMERICAN

Born in Lithuania, Janina found herself
alone, an orphan at age 6, struggling to
survive WWII.

A riveting TRUE STORY – 
Order your copy!

Soft cover $13. – 
Hard cover $22. + $2.50 S & H

The author is available for
presentations.

203-879-1109 – kogelyte@yahoo.com

Izzy’s Fire: Finding Humanity in the Holocaust
by Nancy Wright Beasley
Author Presentations
nancy@nancywrightbeasley.com
1218 Traway Drive
N. Chesterfield, VA 23235-5557
Phone/Fax (804) 276-0716

See book trailer
www.nancywrightbeasley.com

ISBN:      978-0-9861828-0-8    $19.95
E-ISBN:  978-0-9861828-1-5       $9.95

Available for Kindle & Nook & 
on Amazon & Barnes & Noble

trUE StOrY OF CAthOliCS
SAVinG jEWS in lithUAniA!

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Visus dainuojančius ir muzikuojančius 
kviečiame prisijungti prie

Švč. Mergelės Marijos  Gimimo parapijos choro, 
kartu giedoti ir atgaivinti sielą. 

Linkime sveikų, 
kūrybingų ir džiaugsmingų

Naujųjų metų!  

Parapijos klebonas Jaunius Kelpšas, 
choristai ir choro vadovas Ričardas Sokas. 

Aurelijos Dobrovolskienės nuotr.

DRAUGAS
Siunčiu $_________ prenumeratai (žr.  kitą pusę)

Vardas, pavardė  

Adresas

Miestas valstija zip

Tel. el. paštas

Čekį siųskite: DRAUGAS • 4545 W. 63rd St. • Chicago, IL 60629
773-585-9500  •   www.draugas.org

DRAUGAS
— nuo 1909 metų —

Leidžiamas tris kartus per savaitę – antradienį, ketvirtadienį, šeštadienį

Mano laikraštis – nuolatinis
– patikimas – mus siejantis! 

Naujiems prenumeratoriams
$120 metams $65 pusei metų
$115 internetinė (pdf) metams
$30 internetinė (pdf) trims mėnesiams 

www.draugas.org
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