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Žodžiai uždega, pavyzdžiai patraukia. – Lotynų priežodis
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Jai reikėjo erdvės 
ir spalvų – 10 psl.

Kultūrinė ateitininkų 
savaitė  – 4 psl.

Seime pristatyti J. Monkutės-Marks gobelenai

Vilnius (ELTA) – Seimas rugsėjo
4–10 dienomis ketina paminėti Palai-
mintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II
apsilankymo Lietuvoje dvidešimt-
metį. 

Rugsėjo 10 d. Seimo posėdyje bus
surengtas iškilmingas minėjimas. Jis
prasidės vaizdo įrašu – Popiežiaus
Jono Pauliaus II kalba Vilniaus oro
uoste 1993 m. rugsėjo 4 d. 

Planuojama, kad iškilmingame
Seimo minėjime kalbės Seimo pirmi-
ninkas Vydas Gedvilas, Apaštalinis
nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi,
Seimo pirmininko pavaduotojas Ja-
roslavas Narkevičius, Seimo narė Vi-
lija Aleknaitė-Abramikienė. 

Į minėjimą numatyta pakviesti
šalies vadovus, Vyriausybės narius,
buvusių Vyriausybių vadovus, Lietu-
vos bažnyčių hierarchus ir atstovus,
užsienio valstybių diplomatinių at-
stovybių Lietuvoje vadovus, Kovo 11-
osios Akto signatarus, kitus svečius. 

Seime pristatyta J. Monkutės-Marks kūrybos paroda ,,Dovana Tėviškei”. 
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotraukos

Seimas paminės Palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje
20-metį.                                                                                Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Vilnius (ELTA) – Seimo rū -
muo se antradienį, rugpjūčio 20 d.
atidaryta Kėdainių krašto garbės
pilietės, išeivijos dailininkės – go-
belenų, tapybos, grafikos kūrėjos,
mecenatės Janinos Monkutės-
Marks (1923–2010) kūrybos darbų
paroda ,,Dovana Tėviškei”. 

Klasikine technika austų spal-
vingų rankų darbo gobelenų pa-
roda, kurią į Vilnių atlydėjo gau-
sus būrys kėdainiškių, skirta 90-
osioms autorės gimimo metinėms
paminėti ir yra tarsi gyvenimo die-
noraštis. 

Radviliškyje gimusi J. Mon-
kutė-Marks į Vokietiją pasitraukė
1944 m. rudenį. Autorė studijavo ar-
cheologiją, meno istoriją ir italų
kalbą Insbruko universitete Aust-
rijoje. Mokėsi Freiburgo menų ir
amatų mokykloje Vokietijoje. Čia
įgijo pirmuosius dailės įgūdžius:
tekstilės meną studijavo pas An-
taną ir Anastaziją Tamošaičius,
piešimą – pas Vytautą Kasiulį, Vy-
tautą Kazimierą Jonyną, grafiką –
Viktoro Petravičiaus studijoje. 

1950 m. autorė emigravo į JAV.

Pagal programos projektą,
Seimo posėdžiui pasibaigus Seimo
pirmininko pavaduotojas Petras
Auštrevičius Vilniaus Antakalnio
kapinėse padės gėlių prie pa-
minklo žuvusiems už Lietuvos
laisvę, kur Palaimintasis Popie-
žius Jonas Paulius II meldėsi. 

Popiežiaus Jono Pauliaus II ap-
silankymo Lietuvoje dvidešimt-
mečiui bus skirta fotografijų pa-
roda, Lietuvos katalikų bažnyčios
ir Seimo kanceliarijos organizuo-
jama konferencija, memorialinės
lentos atidengimas Šv. Jonų baž-
nyčioje, kiti renginiai. 

Nuo 1956 m. dailininkė įsiliejo į me-
ninį ir visuomeninį šalies gyve-
nimą. Toliau gilino savo žinias,
dirbo su atskirais menininkais.
Savo kūrybinę veiklą menininkė su-
siejo su Hyde Parko meno centru
bei B.I.G. meno centru Floridos

valstijoje. Nuo 1972 m. J. Marks pati
ėmėsi kuratorės darbo – organizavo
populiarią kasmetinę Hyde Parko
meno centro narių parodą. 1974 m.
menininkė buvo viena iš Lietuvių
moterų dailininkių draugijos Čika-
goje steigėjų ir vadovių. – 3 psl.



Viena uoli ,,Draugo” skaitytoja ir
bendradarbė atsiuntė  dienraščio
,,The Philadelphia Inquirer” 2013.

03. 31. iškarpą, su prierašu: ,,Gal įdomi te -
ma straipsniui ‘Drauge’? Tu moki labai
įdomiai tokias temas ap rašyti”. Ačiū už
gra žų žodį.  Siūlo ma  tema  – studen tų at -
ran  ka uni versitetuo se.

Per didelis procentas JAV jaunimo  ne-
baigia gimnazijų, tuo sau tarsi užtikrin-
dami vargingą gyveni mą. Didelė dalis gim-
nazijas bebaigian čių jų  paduoda prašymus į įvai-
rius universitetus bei kolegijas.  Jie  siunčia pra šy -
mus ne tik į vieną ar dvi, bet į keliolika mokyklų,
vildamiesi, kad bent kurios nors  juos priims.  Tada
jiems tenka pasirinkti vieną, kuriai patikės savo
tolimesnį mokslo siekimą.

Gautoje iškarpoje aprašoma Le high University
studentų prašymų per žiūros ir atrankos eiga. Dien -
raš čio korespondentė praleido porą die nų stebė-
dama studentų atrankos ko miteto darbą, daromus
sprendimus ir juos aprašė,  pažadėdama neviešinti
su interesuotojų pa vardžių. Ką ji suži nojo ir matė?
Pra di nį prašymų įvertinimą atlieka raštinės dar-
buotojai. Jie tikrina stojamųjų egzaminų re zul tatus,
gimnazijoje praeitų kursų sudėtingumą bei gautus
pažymius ir t. t. Atsijojus mažai ką žadančius prašy -
mus, lieka visa krūva, kurią peržiūri  penkiolikos
as menų komitetas.  Čia sprendimai priimami balsų
dauguma.  

Lehigh University šiemet susilaukė 12,560 pra-
šymų. Daugumos jau nuolių  likimas buvo nuspręs-
tas per   pirminį įvertinimą. Sprendimą lemia svar-
būs faktoriai.  Neigiamos įtakos turi prasti pažy-
miai paskutiniais  gimnazijos metais. Stojamuo-
siuose egzami nuose labai gerai pasirodę neskaito mi
gerais kandidatais, jeigu jie as meniškai neapsilankė
universitete. Turbūt pagrįstai galvojama, kad tas
universitetas nėra vienas iš tų, į kurį jie tikrai nori
patekti. Jei šį universitetą yra baigę tėvai ar artimi
giminės, tai gali sukurti teigiamą įvaizdį, kad čia
yra šeimos tradicijos pratęsimas  ir  išreiškiamas
tam tikras loja lu mas. Svarbu ne tik akademinis pa -

žangumas, bet ir gimnazijoje imtų kur sų sunku-
mas. 

Atrankos komiteto darbas prasi de da lapkričio
mėnesį. Prieš tai ko miteto nariai lanko  įvairias
gimnazijas, norėdami atkreipti būsimų abiturientų
dėmesį. Komitetas peržiūri ankstyvus prašymus.
Kandidatai   pa teikia prašymą tik į šį universitetą ir
pasižada  įstoti, jeigu būtų priimti.  Iš 1,000 tokių
pra šymų daugiau kaip pu sė  buvo priimti.  Apskri-
tai, į Lehigh Uni versity  įstoja nuo 25 iki 29 proc.
norin čiųjų.  JAV  universitetų ir kole gijų priėmimo
vidurkis yra 64 proc.  Kaip matome, dalį prašymų
atme ta universitetas.  Yra ir kita medalio pu sė. Ne
vi  si priimtieji tuo pasinaudoja. Lehigh University
at veju, 33 proc. tą pakvietimą priima. Likusieji pa -
trau kia  kur kitur. 

Kur tas Lehigh University yra?  Jis  įsikūręs Be-
thlehem mieste  Pen nsyl vania valstijoje. Viso jame
moko si 7,000 studentų. Tai privatus univer sitetas,
susidedąs iš keturių kolegijų: inžinerijos ir taiko-
mojo mokslo, me no ir humanitarinių mokslų, pre-
kybos ir ekonomikos  bei  pedagogikos.  Metinė kai -
na, įskaitant mokslą, mais tą ir butą yra 53,450 dol.
Kaip jau minėjau, iš viso buvo gauta 12,560 prašy -
mų. Iš jų 3,813 buvo pa tenkinti.  Šie skaičiai patei-
kiami gautame dien raštyje, bet yra neįtikėtini. Jei
uni versitete yra 7,000 studentų, tai 3,813  naujai pri-
imtų sudarytų daugiau kaip pusę visų besimokan-
čių. 56 proc.  įstojančiųjų yra vyrai, 44 proc. – mergi -
nos. 

Bendras mano patarimas būsi miems studen-
tams būtų: ruoškitės tam iš anksto, vos pradėję lan-

kyti gim naziją.  Rinkitės sudėtingesnius
kursus, o ne tik kraukite įskaitas.  Ieš ko -
kite progų visuomeninei veiklai, sa va -
norystei. Tarkitės su gimnazijos  pa tarė -
jais, jau mokslus baigusiais žeimynos na-
riais, šeimos draugais.  Gerai ap skai -
čiuoki te būsimas moks lo ir pragyvenimo
išlaidas. Kiek įma  noma, venkite prasisko -
linimo.  Šiuo me tu daugiausiai prasisko-
linę Ame ri koje yra studenai ir buvę stu-
dentai.  

Studentų atrankoje man teko  da lyvauti apie
dvi dešimt metų.  Ne stojan čiųjų į universitetą, bet
studijas baigiančiųjų atrankoje. Teko  įsteigti ir va-
dovauti Profesinės psichologijos internatūros prog-
ramai, priklausan čiai Community Mental Health
Boa rd, Lansing, Michigan. Netrukus po programos
įsteigimo  buvo gauta profesinė akreditacija, galio-
janti visose  Jungtinėse Valstijose. Su tuo pripaži ni -
mu susilaukdavome apie 60 prašy mų kasmet. Iš jų
reikėjo atsirinkti tris tinkamiausius internus. Sudė -
tin gumas buvo tame, kad mūsų pa rink ti trys stip-
riausi kandidatai  taip pat gerai pasirodydavo ir ki-
tuose in terna tūros centruose, į  kuriuos buvo pa da -
vę savo prašymus. Dažnai mūsų pasirinktiesiems
mes nebūdavo jų pirmasis  pasirinkimas. Gal tik
vie nais metais trys mūsų stipriausi kandidatai  at-
ėjo pas mus baigti savo profesinės psichologijos dok-
torantūros studijų. Atrinkdami domėjomes tik tais,
kurie jau buvo parašę ir apgynę savo disertaciją.
Savo atrankoje labai vertinome asmens gyvenimo
patirtį, o ne vien akademinius atsiekimus. Verti-
nome jų asmeninį subrendimą, o ne gautų pažymių
vidurkį. Taip pat siekėme akademinės ir geografi-
nės įvairovės.  Žiūrint atgalios, metai va do vaujant
psichologijos internatūros programai buvo atmin-
tiniausi ir švie  siausi.  Tuo pačiu negaliu slėpti savo
nusivylimo, kad praėjus porai metų po mano iš-
ėjimo į pensiją, ta programa buvo nutraukta, nes
biu džete norėta sutaupyti keletą tūks tančių dole-
rių.   Tačiau džiaugiuosi, kad apie 60 internų pas
mus turėjo progą baigti savo profesinį pasiruo ši -
mą.

LAIŠKAI 

,,Draugą” galite užsisakyti ir internetu:  www.draugas.org
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Studentų atranka 
universitetuose
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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DŽIUGI ŽINIA APIE 
ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ

DAINŲ ŠVENTĘ

Perskaitę Loretos Timukienės pa-
sikalbėjimą su Dešimtosios Šiau rės
Amerikos Lietuvių dainų šventės or -
ga nizacinio komiteto pirmininku
Kastyčiu Giedraičiu ir meno vadovu
Da riumi Polikaičiu galime pasi -
džiaug  ti, kad ruošiamasi Dešimtajai
Šiau rės Amerikos Lietuvių dainų
šventei. Kitas džiugus aspektas, kad
šventė atiduota į jaunų muzikų ran -
kas. Gal kiek keistoka, kad į Dainų
šven tės repertuarą bus įtraukti leng -
vojo muzikinio žanro kūriniai, kaip
džiazas, rokas ar rap/hip-hopas, nors
aš negaliu teigti, kad pažįstu šiuo me -
tinę lengvojo žanro muziką Lietuvoje.
Be abejo, daugeliui mūsiško jaunimo
tokios muzikos įtraukimas bus arti

širdies. Džiaugiuosi, kad, nepaisant
savo patyrimo su chorais (dalyvavimo
ankstesnėse Dainų šventėse Šiau rės
Amerikoje ir Lietuvoje ir net 48 metų
darbo su Lietuvos Vyčių choru), bu-
vau paliktas nuošalyje, nes mano pa-
tirtas insultas (stroke) neleidžia man
į tokį darbą  aktyviau  įsijungti.  Dai -
nų švenčių tradicija negali susto ti!
Džiu gu, kad šią tradiciją tęsia mū sų
pa čių jau Amerikoje užaugintas jau-
nimas! Jo prieinamumas prie Či ka -
goje esa mų salių daug tikresnis! Bet
artimesnis ir ryšys su dauguma būsi-
mos šventės dainorėlių. Tai pa dėtų
sukurti Dainų šventei labai pakelian-
čią nuotaiką tarp žiūrovų ir dainorė-
lių. Kaip bebūtų, yra vilčių didžiam
Dainų šventės pasisekimui!

Faustas Strolia
Oak Forest, IL

Lietuvos Res pub likos Prezidentė Dalia Grybaus kaitė rugpjūčio 30 die -
ną Washington, DC susitiks su Jung tinių Amerikos Valstijų Prezi-
dentu Barack Obama. Baltuosiuose rūmuose vyksiančiame susiti-

kime taip pat dalyvaus Estijos Prezidentas Toomas Hendrik Ilves ir Latvi-
jos Prezidentas Andris Bėrzins.

Tai pirmas Baltijos šalių vadovų susitikimas su JAV Prezidentu po
Lie tuvos, Latvijos ir Estijos įstojimo į NATO 2004-aisiais. 

Baltijos šalių ir JAV Prezidentų susitikime bus aptarti šalių bendradar -
biavimo NATO rezultatai, geopolitiniai pokyčiai ir nauji iššūkiai, bendra-
darbiavimo stiprinimas karinio ir energetinio saugumo srityse, Europos Są-
jungos ir JAV prekybinių ir ekonominių ryšių plėtra, Baltijos šalių vaidmuo
ES. Po susitikimo ketinama paskelbti bendrą Lietuvos, Latvijos, Estijos ir
JAV Prezidentų pareiškimą. 

Prieš susitikimą Baltuosiuose rūmuose su JAV Prezidentu Barack
Obama Lietuvos, Latvijos ir Estijos Prezidentai Baltijos regionui aktua-
liausius klausimus aptars trišaliame darbo susitikime. Apie naujas grės -
mes, santykius su Rytų Partnerystės šalimis ir Rusija, energetinio sau-
gumo svarbą Prezidentai kalbėsis ir su JAV viceprezidentu Joe Biden.

LR Prezidentės spaudos tarnyba

Prezidentų susitikimas –
jau kitą savaitę

Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus redakcija netaiso
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Talino aikštėje įkasta plytelė primins Baltijos kelią

Rugpjūčio 20-ąją, Estijos Respub-
likos Nepriklausomybės atkūri -
mo dieną, Talino meras Edgar

Savisaar, Estijos sostinėje viešintys
Vilniaus meras Artūras Zuokas ir Ry-
gos meras Nilsas Ušakovas vienoje
gra žiausių Talino vietų – Rugpjūčio
20-osios aikštėje – įkasė atminimo ply-
telę su simbolinio Baltijos kelio daly-
vio pėdsakais. Tokią pat plytelę gegu-
žės mėn. šių  miestų vado vai įkasė ir
Vilniaus Katedros aikštė je,  rugpjūčio
pabaigoje analogiška ply telė nuguls ir
Rygoje.

„Džiaugiuosi, kad prabėgus be-
veik 24 metams, kai visi kartu susiki -
bę už rankų garsiai ištarėme žodį
Laisvė, Baltijos šalių sostinių vieny-
bės dvasia ne tik neišblėso, bet drau -
gys tė, laiko patikrinta, tapo dar tvir-
tesnė. Kaip sakė Ciceronas, ‘Pasaulyje
nėra nieko gražesnio ir malonesnio už
draugystę; išbraukti iš gyvenimo
drau gystę – tolygu atimti iš pasaulio
saulės šviesą’. Šiandien mes  visi kar -
tu džiaugiamės, kad buvome ne vieni,

o visi kartu vieningi ir tik taip galėjom
pakeisti mus supantį pasau lį”, – Ta-
line kalbėjo Vilniaus meras. Trijų Bal-
tijos sostinių merai taip pat kalbėjo
apie bendradarbiavimo planus,  apie
kitų metų  visų trijų sostinių bendrą
dalyvavimą nekilnojamojo turto paro-
doje MIPIM. Merai dalinosi patirtimi,
kalbėjo apie miestų viešojo transporto
pertvarkas, taksi veiklą.

Visos trys plytelės sukurtos skulp-
toriaus Gitenio Umbraso. Kiekvienos
iš jų svoris – 75 kilogramai, o vienos
plytelės gamyba truko ilgiau nei tris
savaites. Pėdų įspaudas pasirinktas to-
kio dydžio, kad nebūtų per mažas kiek-
vienam, norinčiam atsistoti ant plyte-
lės. Pasak Baltijos kelio ženklo auto-
riaus, ši plytelė tarnaus daugiau nei
tris šimtus metų.

Visų trijų Baltijos valstybių sosti-
nių centrinėse miesto vietose įmon-
tuoti atminimo ženklus – Vilniaus
mies to pasiūlymas. Ja norima primin -
ti ateinančioms kartoms, kad 1989 me-
tais rugpjūčio 23 dieną, minint 50-ąsias

Taline susitiko Baltijos valstybių sostinių merai (iš kairės): Edgar Savisaar, Artūras Zuokas  ir Nilsas Ušakovas.                                                          Vilniaus m. savivaldybės nuotraukos

Molotovo-Ribentropo pakto pasira-
šymo metines, Vilnių, Rygą ir Taliną
su jungė gyva,   analogų pasaulyje ne-
turinti,   600 kilometrų žmonių rankų

grandinė. Šiais metais trijų Baltijos ša-
lių sostinės švenčia bendradarbiavimo
20-ąsias metines.

Daiva Savickienė 

Plytelės įkasimo iškilmės Talino Rugpjūčio 20-osios aikštėje.

Pasak J. Monkutės-Marks kūrybos tyrinė-
tojų, menininkė savo stulbinančiai spalvin-
gus ir įdomius gobelenus ausdavo ranko-
mis, naudodama įvairias faktūras, to-
dėl per metus nuausdavo viduti-
niškai po 2–3 gobelenus. Aus-
davo staklėmis, iš pradžių sė-
dėdama turko poza, vėliau
– ant mažos kėdutės,
galiausiai – iškėlusi
rankas. 

Pastebima,
kad dailininkės
grafikos ir tapy-
bos darbai galėtų
tapti puikiais gobe-
lenų projektais. ,,Norė-
josi liesti siūlų faktūrą, ne-
beužteko tik ornamentikos ir
spalvų. Mane užbūrė pats au-
dimo procesas. Tai kruopštus ir
daug laiko užimantis darbas, bet, jau-
čiau, man tinkamas. Audimas man tapo
kalba, kuria pasakoju apie jūrą, žemę, sau-
lės tekėjimą, kasdienybę ir svajones”, – yra

sakiusi menininkė. Vienas iš svarbiausių J. Monku-
tės-Marks kūryboje – kelio, kelionės motyvas, pa-

teikiamas kaip savo vietos gyvenime ir prasmės
paieškos. Vėlyviausi gobelenai literatūriško-

mis metaforomis atspindi asmeninę meni-
ninkės patirtį.

J. Monkutės-Marks darbai buvo
eksponuoti Čikagos meno instituto

ir kitose parodų salėse. Ji buvo
nuolatinė svarbiausių Ameri-

kos lietuvių dailės centrų –
Balzeko lietuvių kultū-

ros muziejaus, Čiur-
lionio galerijos, Lie-

tuvių dailės muziejaus
Lemonte – parodų dalyvė.
2001 m. Kėdainiuose ati-

darytas J. Monkutės-Marks mu-
ziejus-galerija rekonstruotame

krašto muziejaus pastate. Kėdainiams
menininkė padovanojo didelę savo kūry-

bos kolekciją, kurią sudaro tapybos, tekstilės
ir grafikos darbai.

J. Monkutė-Marks mirė 2010 m., palaidota šei-
mos kape Kėdainiuose. 

Seime pristatyti J. Monkutės-Marks gobelenai

Parodos pristatyme dalyvavo Seimo pirmi-
ninkas Vydas Gedvilas.

Atkelta iš 1 psl.
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RY T YS 

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

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

Ateitininkai rinkosi į kultūrinę savaitę Maine

DALIA DZIKIENĖ
ELIGIJUS SUŽIEDĖLIS

Nuo neatmenamų laikų – yra ži-
lagalvių, kurie mano, kad jau
bent penkiasdešimt metų –

sendraugiai ateitininkai renkasi  Ken-
nebunkport, Maine, tėvų pranciškonų
vasarvietėje atitrūkti nuo kasdieny-
bės, pabendrauti ir išgirsti puikių kon-
certų. Šiais metais savaitė vyko rugp-
jūčio 3–10 d.

Kennebunkport viliojo 
kurorto pramogomis

Kennebunkport – kurortinė vie ta.
Čia vilioja smėlėtas Atlanto pajū ris,
nors reikia stiprios valios gaivintis le-
diniame vandenyje, kurį retkar čiais
po audros kiek apšildo atklydusi Golfo
srovė. Apylinkėje yra daugybė įdomių
vietų, kurias lengva aplan ky ti trolei-
busu. Jo maršrute yra ir pranciškonų
Šv. Antano vienuolynas. Trum pesnės
ekskursijos laivu nu pluk do netoli 41-

ojo JAV Prezidento George H. W. Bush
rezidencijos ir ruoniais užgultų sale-
lių. Išplaukus už horizonto galima pa-
sidžiaugti jū ros didžiūnais – bangi-
niais. Pranciš ko nų sodyboje miela pa-
sivaikščioti miško takeliais, susikaup -
ti prie Lur do šventovės, prie Vytauto
Kašubos ir Jono Muloko suprojektuo-
tos kry žiaus kelių koplytėlės, ar Ken-
nebunk upės pakrantėje prie pirmo-
sios Ame rikos indėnų šventosios Ka-
teri Te kak witha statulos.

Kasdien buvo aukojamos 
šv. Mišios

Jau šeštadienį, rugpjūčio 3 d., sau -
lutei gražiai šviečiant, rinkosi vasaro-
tojai iš Amerikos rytinio pa kraš čio,
nuo Floridos iki Maino, įsi drąsino ir
keletas iš Ohio. Vieni lėktuvais skrido,
dauguma automo bi liais važiavo, o dar
kiti atkeliavo autobusu iš New Yorko.
Tuoj atsinaujino pažintys, susipažinta
su pirmą kartą atvykusiais. Savaitės
organizacinę grupę sudarė Monika Sa -
ba lienė ir Dalia Dzikienė, patarėjai

Pau lius Sabalis ir Eligijus Sužiedėlis.
Savaitės dvasios vadas T. Aure li -

jus Gricius, OFM, kas rytą aukojo šv.
Mi šias. Jo prasmingos Evangelijos žo-
džio pastabos neliko neišgirstos. Se-
kėme skaitinius, kartu meldėmės ir
giedojome iš šiai savaitei paruošto mi-
šiolėlio-giesmynėlio. Prisiminėme šei -
mų mirusiuosius, paminėtas prieš
pen kerius metus Anapus išėjęs darbš -
tus šios savaitės organizatorius Alfon -
sas Dzikas. Paskutinės savaitės šv. Mi-
šios buvo skirtos šią vasarą iškeliavu-
sioms į amžinybę moterims, kurios vi-
sos metų metais savaip pra turtino šią
savaitę. Prisiminta Birutė Bernotienė,
jaunojo pianisto Dariaus Shuberto
močiutė, savaitėje koncertavusio teno -
ro Antano Meilaus motina Teresė, ir
Izabelė Žmuidzinienė, aktorė, dailaus
žodžio skaitytoja.    

Kasdien, po šv. Mišių, pasistipri-
nus skaniais šeimininkės Aldonos Ka-
ziukėnienės ir jos talkininkių pa -
ruoštais pusryčiais, skirstėmės pagal
pomėgius atskiriems užsiėmimams.
Nors paprastai per savaitę virtuvės

darbuotojai dirba su išeiginėmis, šią
savaitę vakarienė buvo ruošiama kas -
dien, o po koncertų dar buvome lepi-
nami vaišėmis – sumuštiniais, vai-
siais, tortais ir vynu.

Žiūrėjo filmą ir vedė radijo laidą

Sekmadienio vakarą, rugpjūčio 4
d., susipažinome su Vidmantu Valiu -
šai čiu, žurnalistu, redaktoriumi, po -
li ti kos ir kultūros apžvalgininku,
vienu iš dokumentinio filmo „Sielų
daktaras” kūrėjų, kuris šiuo metu dar -
buojasi Putnamo ALKA ar chy vuose.
„Sielų daktaro” filme iš arčiau susi-
pažįstame su prieš penkerius metus
mirusiu, buvusiu Ateitininkų Federa-
cijos vadu, gydytoju dr. Petru Kisieliu -
mi. Vidurio vakaruose, ypač Čikagoje,
dr. P. Kisielius buvo daug labiau pa-
žįstamas ir jo didelis įnašas į išeivijos
gyvenimą yra daug geriau žinomas.

Pirmadienio vakaro programą ra-
dijo laidos pobūdžiu vedė Saulius Dzi-
kas, pagrindinis Connecticut „Tė vy -
nės garsų” radijo programos pra ne -
šėjas. Dr. Tomas Girnius, naujasis
Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos
pirmininkas, kvietė klausytojus la-
biau naudotis šiuolaikinėmis techno-
logijos priemonėmis stiprinant tarpu-
savius ryšius, plečiant veiklą ne vien
tarp ateitininkų. Antroje laidos dalyje
Monika Vygantaitė-Sabalienė ir Kris-
tina Vygantaitė papasakojo apie Vy-
gantų šeimos įsimintiną ke lionę į Lie-
tuvą. Šeimos pastangomis  močiutės
dai lininkės Reginos Matu zonytės-In -
gelevičienės kūrybinis pa likimasi per-
vežtas į Lietuvą ir yra eksponuojamas
parodose Kaune ir Vilniuje. Šiuolaiki-
nių technologijų pagalba kūrinius ste-
bėjome ekrane ir „dalyvavome” Lie-
tuvoje parodų ati darymo iškilmėse.

Bendravimas ilgina gyvenimą

Antradienio vakarą, dr. Aldona
Lin gertaitienė kalbėjo tema „Šventu -
mas – atsivertimo jėga”. Dr. A. Lin ger -
taitienė vadovauja Bostono arki vys -
kupijos seminarijoje pa sau lie čiams
skirtai magistro studijų programai.
Prelegentė įdomiai svarstė, kaip su-

Baigiamasis koncertas: Frances Covalesky, Danutė Mileikienė, Marytė Bizin -
kaus kaitė, Abigail Milei kai tė. 

Belaukiant ateitininkų sendraugių poilsio ir studijų savaitės uždarymo Kennebunkport. 
Almos Paškevičiūtės nuotraukos

Ateitininkų savaitės jaunimas rado gražių vietų Kennebunk port.  Sophia Dzikaitės nuotr.
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Kaip jau skelbta, nuo rugpjūčio 19 d. S. Dariaus ir S. Girėno transat-
lantinio skrydžio 80-mečio metinėms skirta paroda „Mes skrisime į Lie-
tuvą” („We shall fly to Lithuania”) pradėta demonstruoti į didžiausių pa-
saulio oro uostų penketuką patenkančiame Čikagos O’Hare tarptautiniame
oro uoste. 

Atidarymo metu LR generalinis konsulas M. Gudynas dėkojo O’Hare
oro uosto atstovams už suteiktą galimybę parodą pristatyti gausiam kelei-
vių skaičiui: „Itin smagu, jog glaudžiai bendradarbiaujant Lietuvos gene-
raliniam konsulatui Čikagoje, Vytauto Didžiojo karo muziejui, Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejui bei Čikagos aviacijos departamentui, parodą apie
Lietuvos ir Amerikos didvyrių žygdarbį turės galimybę pamatyti dar bent
vienas milijonas amerikiečių ir turistų”. O‘Hare oro uoste paroda „Mes
skrisime į Lietuvą” bus pristatoma iki rugsėjo mėnesio vidurio. Vėliau ji
bus eksponuojama Čikagos kultūros centre pristatant Lietuvos pirminin-
kavimą Europos Sąjungos Tarybai, bei Palwaukee oro uoste, kuriame S. Da-
rius ir S. Girėnas skrydžiui paruošė „Lituanicą”, po to parodą planuojama
rodyti ir kituose Šiaurės Amerikos miestuose. 

LR gen. konsulato Čikagoje info ir nuotr.

Parodos atidaryme dalyvavo (iš kairės): LR garbės konsulas Stanley Balzekas, LR
Seimo narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Arvydas Anušauskas,
Čikagos aviacijos departamento atstovė Gretchen Meyer, generalinis konsulas Ma-
rijus Gudynas ir JAV LB Tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis.

Jau beveik ruduo! O kas dabar
prieš akis tautinių šokių mėgė-
jams?  Lietuva!

Galime jau patvirtinti, kad išeivi-
jos šokėjai planuoja dalyvauti 2014 me -
tų Lietuvos Dainų šventėje: turi me pa-
kvietimą iš Lietuvos liaudies kultūros
centro (LLKC) (www.LLKC.org)  daly-
vauti Šokių die nos programoje „Čia
mano namai”. Re gis tracija vyks ta da-
bar! Daugiau žinių žinių ieškokite
LTŠI tinklalapyje  (www.lttsi.org) arba
rašykite išei vijos šokėjų koordinato-
rei D. Varnie nei el. paštu: spindu-
lys@aol.com

Registracija pratęs iama iki lapk-
ričio mėn. Įsidėmėkite, kad vykstan-
tiems į Lietuvą LTŠI ves šokių kursus.
Tai vyks Čikagoje (PLC patalpose, Le-
monte) š. m. lapkričio mėn. 9–10 dieno -
mis. Atsivežkite į kursus šokėjų porelę
ir dalyvaukite pa tys! Apie dalyvavimą
praneškite. Atkreipiame jūsų dėmesį,
kad 2014 m. pa vasarį užsiregistravu-
sios iš ei vių šo kių grupės LLKC turės
nusiųsti vaizdajuostę, įrodančią, kad

šokėjai pa siruošė, kad šokiai išmokti.
Džiaugiamės, kad ir vėl turime

progos – jau šeštą kartą – susijungti į
ratą mūsų Tėvynėje kartu su Lietuvos
šokėjais.

Šokėjai iš Toronto, Calgary, Čika -
gos, Bostono, Baltimore ir Los An geles
jau pareiškė norą šokti Lietu voje! Lau-
kiame ir jūsų atsiliepimo! Jau regist-
ruojasi kitų žemynų šokėjai – iš Pietų
Amerikos, Australijos,  Europos.

Pasinaudokime visomis progo mis
šokti ir net dainuoti!   Važiuokime į
šven  tes ir čia, ir ten. Beje, ar žino -
te, kad tradicinės Los Angeles Lietu -
vių dienos vyksta spalio 6–7 dieno mis?
Apsilankykite tinklalapyje:  www. lt -
days.org

Apie galimybę dalyvauti X Dainų
šventėje, kuri vyks 2015 m. liepos mėn.
Čikagoje, pranešime netrukus. Vėl bus
rengiami LTŠI šokių kursai (grei čiau -
siai 2015 m. vasarą Daina voje), pasi -
ruo šimui XV Lietuvių tautinių šokių
šventei, kuri 2016 m. vyks Baltimorėje.

Nesnauskime!

prasti šventumą, o  klausytojai buvo
maloniai nustebinti, kad šventumas
nebūtinai reikalauja tobulumo. Kiek
vėliau T. Aurelijaus Gri ciaus palydėti,
ėjome apšviestu takeliu su žvakėmis
rankose prie Lurdo šventovės, kal -
bėda mi rožinį, mąstydami apie savo
kelią į šventumą.  Prie Lurdo pas tė-
vus pranciškonus besi svečiuojantis
kun. Gediminas Kijaus kas, SJ, kvietė
šio vakaro žibintus perkelti į kasdie-
ninį gyvenimą, ne šant kitiems Kris-
taus atsinaujinimo šviesą. 

Ketvirtadienį dr. Elona Vaišnie nė
kėlė klausimą, kuris iš ateitininkų
principų gerina sveikatą ir ilgina gy-
venimą. Dr. E.Vaišnienės išvada – ben-
dravimas arba visuomeniškumas yra
tarsi ta gija, kuri riša visus ateitinin -
kų principus. Remdamasi įvai riais ty-
rimų rezultatais ir  pavyzdžiais, dr. E.
Vaišnienė „įrodė”, kad bendra vi mas
ir geri darbai turi nepaprastai daug
įtakos sveikai galvai, o sveika galva
paveikia sveiką kūną.

Sportavo, smaguriavo vėžiais,
dainavo prie laužo

Kasmet daugėja šeimų su savo
jau naisiais mažyliais, tad jau kelinti
metai jaunimui susipažinti ir pabend-
rauti rengiama sporto popietė. Fi zio -
terapeuto Alekso Lileikos vado vau ja -
mi jaunuoliai ir jaunesni tėvai rikia-
vosi į du būrelius. Paaugliai globojo ir
mokino mažuosius, kaip tai kyti į svie-
dinį, ar neatsilikti esta fetėse. Vakare
jau minėtoje radijo laidoje buvo pra-
nešta, kam pasisekė surinkti daugiau -
siai taškų ir kam teko pereinamasis
apdovanojimas. 

Monikos ir Pauliaus Sabalių dė ka
pernai buvo atgaivinta ir šiemet pra-
tęsta vėžių (vėžiai arba omarai popu-
liariausia Maine valstijos jūros gėrybė
– red.) vakarienės tradicija. Val -
gomajame, apsijuosę prijuostė mis, va-
sarotojai lukšteno ir gardžia vosi vė-
žiais bei Aldonos Kaziukė nienės ko-
mandos paruoštais prie dais. 

Rodos taip seniai, dar būdami
moksleiviais, dainuodavome dainas
prie laužo, ruošdavome vaidinimus.
Lai mos Lileikienės-Shea rūpesčiu bu -
vo sukurtas laužas ir padainuota. 

Sielą gaivino muzika

Trys vakarai buvo skirti muzi kai.
Savaitės atidarymas ir pirmasis kon-
certas vyko šeštadienio vakare, rugp-
jūčio 3 d. Neseniai atnaujintoje didžio -
joje salėje stovyklautojai rin kosi pa-
siklausyti pianistės dr. Fran ces Kava-
liauskaitės-Covalesky. New Jersey gy-
venanti dr. F. Kavaliaus kai tė-Co vales -
ky ruošia pianino reči ta lius, dės to mu-
zikos kursus kolegijoje ir gretimo
mies telio mokyklose. Kon certe atlikti
Ravel, Menotti, Chopin, Milhaud ir
Čiurlionio kūriniai.

Jau ketvirti metai klausomi jau -
nų pianistų – šešiolikmečio Kristopo
Staknio ir penkiolikmečio Dariaus
Shuberto, kuriuos pristatė L. Lilei kie -
nė-Shea. Kasmet pastebima profesio-
nali jaunuolių pažanga, o Darius klau-
sytojus nustebino vieną  kūrinį atlikęs
saksofonu. Kristopas šiais me tais
baigė muzikos ir menų gimnaziją ir
ruošiasi toliau gilinti muzikos žinias. 

Visą savaitę saulutė šypsojosi,
kviesdama pabuvoti gražioje gamtoje.
Paskutinė diena, penktadienis, išaušo
apsiniaukęs, o dangus pra vir ko, kad
atostogos jau baigiasi. Kai kas iš po
skė čių dar apžiūrinėjo mies telį, kiti
susibūrė po stogu šios va saros pas ku -
ti niems pasišnekučiavimams ir pa-
bendravimams. Vakare rinkomės į sa -
lę šios savaitės baigtuvių koncertui
pasiklausyti solisčių Danutės Milei-
kienės ir Marytės Bi zin kauskaitės,
akompanuojant dr. F. Kavaliauskaitei-
Covalesky.

Į šią rytinio pakraščio, su tėvų
pranciškonų parama, kasmet rengia -
mą ateitininkų dvasios savaitę kvie -
čiami ne vien ateitininkai. Kitų, 2014
m., ateitininkų kultūrinė savaitė vyks
rugpjūčio 2–9 d. 

NesNauskIme!
Lietuvių Tautinių šokių instituto (LTŠI) pirmininkės Danguo lės R.

Varnienės atviras laiš kas visiems tautinių šokių mylėtojams

Takelis veda į Kretingos, Baltijos, Palangos svečių namus. B. Hudak nuotr.

Sporto diena – vaikų lenktynės, vadovauja Aleksas Lileika.                 Sauliaus Dziko nuotr.
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Labai kviečiame tapti ASD/Korp! Vytis
Čikagos skyriaus ,,Facebook” gerbėjais
(,,like us”), kad galėtume turėti kuo dau-
giau pasekėjų!

Redaktorė Aušra Jasaitytė Petry • 8830 Magnolia Court • Orland Park, IL 60462 • El. paštas: ausra67@sbcglobal.net

SKAUTYBĖS KELIAS

Ėjo skautai stovyklauti... (3)
Pabaiga. 
Pradžia – rugpjūčio 8 ir 15 d. laidose

V. S. AUŠRA 
JASAITYTĖ PETRY

Ketvirtadienis, liepos 11 d. Sun -
ku tikėti, kad stovykla jau baigia si.
Šiandien visa stovykla – prityru sieji
skautai, prityrusios skautės, jūrų
skautai, jūrų skautai ir jūrų skau tės,
skautai, skautės, jūrų jauniai ir jūrų
jaunės  – dalyvavo kanojų iškyloje Pe -
re Marquette upėje. Paukš tytės, vil-
kiukai, bebrai ir ūdrytės iškylavo
White Pines Village, kur pa matė, kaip
žmonės gyveno senovėje.

Visi stovyklautojai grįžo vaka rie -
nei, išskyrus vyresniuosius prityru-
siuosius skautus ir skautes bei jūrų
skautus ir skautes. Jie liko prie ežero
– įsikūrė ten nakčiai. Ant laužo kepė
vakarienę. Dideliame ekrane žiūrėjo
filmą.

Penktadienis, liepos 12 d. Grįžo
skautai, nakvoję prie ežero. Atrodė,
kad iškyla praėjo labai sėkmingai.
Nors buvo pavargę, turėjo pasiruošti
sporto dienai. 

Stovyklautojai buvo suskirstyti į
skiltis. Sugalvojo savo vardus, skil-
ties šūkius. Sesė Taiyda sugalvojo
naujų įdomių žaidimų. Stovyklauto -
jai iš lankų dažais šaudė į paklodę,

pa naudodami  paklodę žaidė tinklinį.
Žaidimams buvo pasitelktas net
arbū zas. Smagi, saulėta diena.

Naktinė programa – šokiai!
Šiuos šokius suruošė naujosios vyr.
skau tės. Stovyklautojai suėjo į gra-
žiai, šviesomis išpuoštą „Lituanicos”
pastogę. Prisišokę, pavargę, visi su-
stojo ratu ir sudainavo „Ateina nak-
tis”.

Šeštadienis, liepos 13 d. Pasku -

Stovyklos šeimininkės: vyr. sk. g.v.v. Gailė Biskytė ir vyr. sk. Rasa Sutkutė visiems sto-
vyklautojams skaniai ruošė maistą.

Patyrimų šalies direktorės ir programos vadovės: v.s. Aušra Jasaitytė Petry, j.s. Vilija Sut -
ku tė Kielienė, j.v.s. fil. Taiyda Chiapetta. 

s.v. v.s. Vytenio Lietuvninko nuotraukos

,,DRAUGO” PRENUMERATOS VAJUS

Užsakykite ,,Draugą” sau ir tiems, kurie jo dar neskaito. 
Nudžiuginkite jaunas šeimas, gimines, pažįstamus švenčių, 

gimtadienių ar kitomis progomis, padovanodami jiems laikraštį. 

Čekius rašykite ,,Draugas” ir siųskite adresu: 
4545 W. 63rd St. Chicago, IL 60629. 

,,Draugą” užsisakyti saugiai ir greitai galite ir internete –
www.draugas.org (,,PayPal” dešinėje pusėje ,,Sumokėti”) 

Naujiems prenumeratoriams taikoma 20 proc. nuolaida – 
metinė laikraščio prenumerata kainuoja tik 120 dol.

ti nė stovyklos diena. Visi pra dėjo tvar-
kytis, bet darbai dar neuž baigti. Pri-
tyrusieji skautai, skautės, jūrų skautai
ir skautės keliavo prie ežero ir į Lake
Winds Energijos ūkį. Netoli Rako sto-
vyklos matosi dideli malūnai, kurių
dėka yra taupoma energija. Angliš kai
jie vadinasi turbines. Ši  skautų ir
skaučių grupė turėjo progos nu -
važiuoti ir pamatyti, kaip šie malūnai
veikia ir kaip jie padeda  to rajono gy-
ventojams.

Kol vyresnieji skautai iškylavo,
visi kiti stovyklautojai baigė savo už-
davinius, kad galėtų įsigyti specialy-
bes.

Po vakarienės vyko paskutinis vė-
liavų nuleidimas. Per nuleidimą vi-
siems stovyklautojams buvo įteikti jų
įsigytų specialybių ženklai. Visi ati-
džiai apžiūrėjo savo naujuosius ženk-
lus.

Vakarinė programa – bendras lau-
žas. Stovyklautojai linksmai dai na vo,
rodė paruoštą programą, skandavo šū-
kius. Paskutinį kartą visi sustojo  į di-
delį ratą ir sudainavo „Ateina naktis”.
Vienas kitam palinkėjo labos nakties
ir tyliai sugrįžo į savas pastovykles.

Sekmadienis, liepos 14 d. Jau
nuo pat ryto atvažiavo tėveliai pasi-
imti savo stovyklautojų. O šie nekan -
traudami dalinosi stovykloje patirtais
įspūdžiais. Atsisveikinę su draugais
visi pamažu išsiskirstė. Rako miškai
ištuštėjo – liko tik vadovai, ku rie baigė
tvarkyti stovyklą.

Palikome savo mylimus antruo-
sius namus, Rako miškus, iki kitų me -
tų. Liūdna juos palikti, bet žino me,
kad kitą vasarą tie miškai vėl bus pilni
skautų juoko ir klegesio.
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Čikagoje iš Vilkaviškio vyskupi-
jos darbuojasi du kunigai: kun.
Jau nius Kelpšas ir kun. Gedi-

minas Ker šys. Visiškai neseniai Vil-
kaviškio vys  kupijos tikintieji patyrė
didelę nelaimę. Naktį iš rugpjūčio 7 į
8 d., su degė medinė Balbieriškio Švč.
Mer gelės Marijos Rožančiaus parapi-
jos bažnyčia statyta 19 amžiuje. Para -
pi jos tikintieji su ašaromis akyse žiū -
rėjo į sudegusią Bažnyčią. Kitą dieną
atvykus Vilkaviškio vyskupijos vys -
kupui Rimantui Norvilai ir daugiau
nei 20 kunigų, buvo bendrai su ti kin -
čiaisiais pasižadėta atstatyti sudegu-
sią Balbieriškio parapijos bažny čią.
Per gaisrą sudegė 12 kultūros verty-
bių, bažnyčioje laikyti liturginiai in-
dai, rūbai ir knygos.

„Parapijos vardu nuoširdžiai dė -
koju visiems, kurie parems bažnyčios

atstatymą”, – sako Balbieriškio para-
pijos klebonas teol. lic. Remigijus Vep -
rauskas.

Kviečiame Čikagoje gyvenančius
lietuvius ir visus, kurie suprantate
bendrą mūsų pareigą pagelbėti ne -
laimės ištiktiems. Žmonės prisimena
Amerikoje pagalbą, panašiose gyve-
nančiųjų praeityje. Būkime supra-
tingi ir vieningi pagelbėjant
Balbieriš kio parapijai.

Rugsėjo pirmąjį sekmadienį vyks
antra rinkliava, o jei kas norėtumėte
savo auką perduoti asmeniš kai, galite
užsukti į Švč. Mergelės Ma rijos Gi-
mimo parapijos raštinę (6812 S. Wash-
tenaw Ave., tel. 773-776-4600) iki rug-
sėjo 15 dienos, kol lankysis vys kupas
Rimantas Norvila.

Kun. G. Keršys

Seimo nario Ryto Kupčinsko nuo-
mone, sovietiniai ideologiniai
simboliai turi būti išbraukti iš

Kultūros paveldo registro ir nuimti
nuo Žaliojo tilto.

Rugpjūčio 21 d. spaudos konferen-
cijoje Seime jis pažymėjo, kad Žaliojo
tilto sovietinių laikų skulptūros yra
skaudi tema, kurią nuolat kelia Lietu-
vos kariuomenės kūrėjai savanoriai,
Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos na-
riai ir kitos patriotinės organizacijos. 

Parlamentaro nuomone, Vilniaus
mieste per menkai rūpinamasi tauti-
niais, istoriniais simboliais: nėra pa-
minklo kunigaikščiui Vytautui Di-
džiajam, pirmajam Lietuvos Prezi-
dentui Antanui Smetonai, Lietuvos ka-
riuomenės generolui Povilui Plecha-
vičiui, 1941 metų birželio ginkluoto su-
kilimo prieš sovietus Lietuvoje vie-
nam iš organizatorių ir vadovų gene-
ralinio štabo majorui Vytautui Bulvi-
čiui ir kitiems iškiliems kovotojams
už Lietuvos laisvę. 

Spaudos konferencijoje dalyvavęs
Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos pir-
mininkas Jonas Burokas pažymėjo,
kad sąjunga daug kartų prašė Vilniaus
miesto savivaldybės pašalinti skulp-
tūras nuo Žaliojo tilto, nes jos teigia-
mai pristato okupantų ideologiją.

Lietuvos kariuomenės kūrėjų sa-
vanorių sąjungos atstovas Antanas
Kliunka sakė, kad savanoriams sunku
suprasti, jog po 23 metų laisvės Lietu-
voje siautėja Socialistinis liaudies
frontas ir Lietuvos lenkų rinkimų ak-
cija, kad restauruojami paminklai
okupantams.

Lietuvos kariuomenės kūrėjų sa-
vanorių sąjungai atstovaujantis Kas-
paras Genzbigelis perskaitė Lietuvos
kariuomenės kūrėjų savanorių narių,
Televizijos bokšto ir Lietuvos Respub-
likos Aukščiausiosios Tarybos gynėjų

pareiškimą, kuriame išreiškė protestą
prieš Vilniaus miesto savivaldybės pla-
nus už mokesčių mokėtojų lėšas res-
tauruoti sovietinius meno ,,šedevrus"
Vilniuje, ant Žaliojo tilto. 

Jis tvirtino, kad tol, kol Vilniuje
nepastatytas paminklas Laisvės kovo-
tojams, kol Lietuvos partizanas Petras
Vizbaras-Vapsva, pasirinkęs mirtį,
kad tik čekistų kankinamas neišduotų
savo kovos draugų, Gedimino pros-
pekte ,,pagerbtas" ,,kanalizacijos"
dangčiu, šis Vilniaus miesto savival-
dybės sprendimas yra šventvagiškas. 

K. Genzbigelis piktinosi, kad Lie-
tuvos valdžia sovietinę okupaciją žy-
minčias Žaliojo tilto skulptūras laiko
materialiu kultūriniu paveldu. Dėl šių
valdžios politinių įsitikinimų skulp-
tūros įtrauktos į Kultūros vertybių
valstybinį registrą, o okupacinio laik-
mečio skulptūras gina Nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatymas. 

Lietuvos kariuomenės kūrėjai sa-
vanoriai nesupranta, ,,kaip galima
gerbti šiuos primityvius socrealisti-
nius ‘šedevrus’”, kai jie kolaboravu-
sių su okupantais autorių buvo su-
kurti tuo metu (1952 m.), kai Lietuvos
partizanai liejo kraują bekompromi-
sėje kovoje už Lietuvos laisvę. 

,,Kadangi skulptūrų ketaus meta-
las stipriai korodavęs, suplyšęs ir su-
trūkinėjęs, o Vilniaus miesto savival-
dybė skendi milijoninėse skolose, pri-
valu skulptūrų atsisakyti kaip istoriš-
kai, morališkai ir fiziškai pasenusių",
– sakė K. Genzbigelis. 

Spaudos konferencijoje buvo pa-
reikalauta išvežti iš Lietuvos sostinės
surūdijusius okupantus iki šių metų
rugsėjo 1 d., t. y. sukankant sovietų
okupacinės armijos išvedimo iš Lie-
tuvos 20-mečiui. 

ELTA

Padėkime praradusiems maldos namus
LietuvojeIlgų ginčų objektas – 

Žaliojo tilto skulptūros

Vilniuje vyks Europos totalitarinių
režimų aukų atminties dienos renginiai

Lietuva, tęsdama 2011 metais Eu-
ropos Sąjungos Tarybai pirmi-
ninkavusios Lenkijos Varšu-

voje pradėtą tradiciją, rugpjūčio 23
dieną Vilniuje surengs visai Europai
skirtą totalitarinių režimų aukų at-
minties dienos minėjimą. 

Bendro Užsienio reikalų ministe-
rijos, Teisingumo ministerijos ir Lie-
tuvos gyventojų genocido ir rezisten-
cijos tyrimo centro renginio tikslas -
gilinti žinias apie totalitarinių režimų
nusikaltimus Europoje. Minėjimas
Vilniuje pirmiausia skirtas Europos
jaunimui. Siekiama skatinti jaunų
žmonių sąmoningumą ir informuo-
tumą apie ES vertybes, supažindinti
su Europos istorine atmintimi. 

Renginio dalyvius pasveikins Lie-
tuvos ministras pirmininkas Algir-
das Butkevičius, užsienio reikalų ir
teisingumo ministrai Linas Linkevi-
čius ir Juozas Bernatonis. Į renginį

pakviesti ES valstybių narių teisin-
gumo ministrai, Europos Parlamento
nariai Vytautas Landsbergis ir Rad-
vilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Minėjimo renginiai prasidės iš-
vakarėse, rugpjūčio 22 d., Genocido
aukų muziejaus skverelyje rengiama
žvakučių uždegimo ceremonija. Rugp-
jūčio 23 d. Tuskulėnų rimties parko
memorialiniame komplekse vyks
konferencija, kurios metu bus prista-
tyta ir paroda „Totalitarizmas Euro-
poje". Rugpjūčio 23–24 d. Europos jau-
nimo atstovai keliaus „Tremties ir re-
zistencijos pėdsakais" – vyks į svar-
bias atmintinas vietas Vilniuje, Pane-
riuose, lankysis Kasčiūnų bunkeryje
šalia Druskininkų, Merkinės kryžių
kalnelyje, Grūto parke.

2012 m. Europos totalitarinių re-
žimų aukų atminties dienos minėjimą
organizavo Vengrija.

ELTA

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” galite užsisakyti ir internetu:

www.draugas.org
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Lietuvoje veikiančių moterų vienuolijų darbščios ir nagingos sesės iki
rugpjūčio paskutinės dienos gali registruotis dalyvauti tradicinėje ru-
deninėje Pažaislio vienuolyne rengiamoje mugėje. Ji įvyks rugsėjo 14-ąją.

Šitokia mugė prie Kauno marių, ant Taikos kalno esančiame Pažaislio an-
samblyje, kur veikia vienuolynas, rengiama jau trečią kartą. Šv. Kazimiero
kongregacijos vyresnioji sesuo Lidija Edita Šicaitė pasakojo, kad idėja su-
rengti mugę gimė kasdien matant labai įdomius vienuolių rankų darbus, ku-
riuos moterys kuria, radusios laiko nuo savo pagrindinės veiklos – maldos. Ypač
vyresnio amžiaus vienuolės kiekviename moterų vienuolyne puikiai moka
megzti, siuvinėti, jos – geros šeimininkės, kepa gardžius pyragus ir duoną, ga-
mina visokius valgius, galbūt net pagal kažkada gyvavusius, bet truputį pri-
mirštus receptus. Žinoma, jos mielai perteikia jaunoms sesėms savo patirtį, ta-
čiau džiaugiasi ir kai jų pačių kūrybos, jų rankų darbo vaisiai, į kuriuos įdėta
nemažai širdies, patinka vienuolyno svečiams. Kurdamos vienuolynų moterys
nori būti reikalingos ir naudingos. 

Mugėje dalyvaus vienuolės iš 12–13 vienuolijų. Mugė rengiama vienuolyno
šiauriniame kiemelyje, kur yra arka. Tad čia renginiai gali vykti bet kokiu oru,
net ir darganotą dieną. Beje, daugelyje Europos vienuolynų gyvuoja tradicija
dažniau nei kartą per metus rengti savotiškus turgelius, kur vienuoliai prekiau -
ja savo dirbiniais. Jų, kaip suvenyrų, turistai gali įsigyti ir įprastinę dieną lan-
kydami vienuolyną. 

Pažaislio vienuolyno komplekse neseniai pradėjusiuose veikti svečių na-
muose „Monte Pacis” galima paskanauti pagal autentiškus, iš kartos į kartą
perduodamus receptus, Italijos kamaldulių vienuolių gaminamo vyno, taip
pat vyno, kurį pagamino Vokietijos vienuoliai. Prieš būsimą mugę Pažaislyje
kūrybos procesas Lietuvos moterų vienuolynuose ypač suintensyvėja. Stengia -
ma si visko, kas gražu, naudinga, ką pirkėjai mielai pirks, prigaminti tiek, kad
užtektų. Vienuolės pačios perka miltus pyragams, kitus produktus bei tai, kas
reikalinga mezginiams ar nėriniams. Nors kai kurių garbaus amžiaus sulau-
kusių vienuolių pensija nesiekia nė 350 Lt per mėnesį.                                   ELTA

B. Obama siekia 
naujų taisyklių bankams

JAV Prezidentas Barack Obama
paragino aukščiausias šalies finansų
reguliavimo tarnybas greičiau su-
tvarkyti naujas bankininkystės prie-
žiūros taisykles, kurios turi neleisti
pasikartoti 2008 m. finansų krizei. Jis
taip pat pareiškė, kad JAV reikia pa-
prastesnės paskolų nekilnojamam
turtui teikimo sistemos. Prieš trejus
metus turėjęs įsigalioti įstatymas, ži-
nomas kaip Wall Street reformų ir
var totojų apsaugos aktas, iki šiol nėra
priimtas. 

Pažaislyje vyks vienuolių rankdarbių mugė Britai kuria Concorde įpėdinį

Valiutų santykis (2013 m. rugpjūčio 21 d.)

1 USD (JAV doleris) – 2,59 LTL
1 EUR (euras) – 3,45 LTL
1 AUD (Australijos doleris) – 2,34 LTL
1 CAD (Kanados doleris) – 2,50 LTL
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 4,05 LTL
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,09 LTL

Rugpjūčio 20 d. Vilniuje atidarytas didžiausias knygynas Baltijos šalyse
– knygų namai „Pegasas”. Beveik 3,000 kv. metrų plote įrengtame kny-
gyne galima rasti ne tik 15,000 pavadinimų knygų, bet ir kavinę, nu-

mizmatikos, dailės, kanceliarijos priemonių skyrius. Bendrovės „ALG kny-
gynai”, valdančios knygynus „Pegasas”, vadovė Lilija Tolbatova pasakojo,
kad naujasis knygynas pradeda modernių, pasaulines tendencijas atspindin-
čių knygynų erą. 

„Čia įkūrėme ne tik tradicinę knygų parduotuvę, bet ir erdvę, kurioje ga-
lima turiningai leisti laiką, plėsti akiratį ir pabėgti nuo kasdienės rutinos. Sie-
kiame, kad knygyno lankytojai mėgautųsi knygos rinkimosi procesu, ir šis
taptų malonumu, žadinančiu smalsumą, lavinančiu vaizduotę ir skatinančiu
pasisemti naujų idėjų”, – renginio metu sakė L. Tolbatova.

Bernardinai.lt

Žemaitijos bendruomenės – 
prieš skalūnų dujas

Beveik 300 šimtai Žemaitijos bendruomenių Seimo, Vyriausybės ir savi-
valdybių vadovams adresuotoje rezoliucijoje prašo stabdyti skalūnų
dujų konkursą, kad tokia veikla Lietuvoje išvis nebūtų pradėta. Prem-

jeras kartoja, kad amerikiečių kompanija „Chevron” nugalėtoja bus skelbia ma,
kai bus aiškus poveikis aplinkai ir sutarus su vietos gyventojais. Naujai veik-
lai Lietuvoje besipriešinantys žmonės teigia, kad vieta, kur planuojama ska-
lūnų žvalgyba, yra jautrioje geografinėje teritorijoje – netoli Kuršių marios ir
Baltijos jūra. Jų nuomone, joje pradėjus darbuotis amerikiečiams, regionas at-
eityje liks be turistų, žlugs ekologinė žemdirbystė ir žuvininkystė. Į Seimo, Vy-
riausybės ir savivaldybių vadovus besikreipiantys žmonės sako tikį, kad svei-
kas protas nugalės. Nei žvalgybos, nei gavybos nenori 275 Žemaitijos ben-
druomenės. Baimė dėl ateities išsakyta ir rugpjūčio 19 d. priimtoje rezoliuci-
joje. „Išgaunam skalūnų dujas ir po mūsų – nors ir tvanas. Rezoliucija nukreip -
ta į tai, kaip gyvens mūsų vaikai, mūsų vaikų vaikai ir dar tų vaikų vaikai, kad
mes nesunaikintume Lietuvos vandens, kad nebūtų Žemaitija palikta kaip ne-
gyvenama dykuma”, – teigė Gedminų bendruomenės pirmininkas Vytautas
Šva nys. Jis sako, kad poveikio aplinkai vertinimas garantuotai parodys, jog nei-
giamų padarinių dėl skalūninių dujų nebus, nes tokias studijas kur tik nori už-
sako pats ūkinės veiklos organizatorius. Pasisakantieji už skalūnus teigia, jog
jie galėtų pakeisti Rusijos „Gazprom” dujas. Aplinkos ministerijos komisija
rug sėjo mėnesį skelbs, ar Jungtinių Valstijų kompanija „Chevron” taps kon-
kurso laimėtoja.                                                                                            Bernardinai.lt

Jungtinė karalystė paskelbė investuojanti 90 mln. svarų į tai, kas buvo pa-
vadinta svarbiausiu aeronautikos pasiekimu nuo reaktyvinių variklių iš-
radimo. Nauja reaktyvinė sistema padarytų įmanomus pirmuosius pa-

saulyje kosminius lėktuvus. Toks viršgarsinis orlaivis, pavadintas Skylon, ga-
lėtų pakilti nuo bet kurio pakilimo tako, hibridiniais reaktyviniais raketi-
niais varikliais įsibėgėti iki penkis kartus didesnio už garsą greičio, tada per -
si jungti į raketos režimą ir iš Žemės orbitos išskristi į atvirą kosmosą. Palikęs
palydovų, astronautų ar krovinį, Skylon galėtų grįžti į tą patį nusileidimo ta -
ką greičiau nei po 48 valandų. Naudojamas, kaip paprastas lėktuvas, Skylon ga-
lėtų nugabenti 300 keleivių iš Londono į Sidnėjų greičiau, nei per keturias va-
landas. Tokia galimybė lengvai aplenktų prieš beveik 10 metų išleisto į užtar-
nautą poilsį Concorde greitį ir talpinamų keleivių skaičių. Naujienos apie šį
britų superorlaivį atgaivino viltis, kad galiausiai pasirodys teisėtas Concorde
įpėdinis. Skriedamas 2180 km/h greičiu, arba daugiau, nei dukart greičiau už
garsą, Concorde iš Paryžiaus į New York galėjo nuskrieti per 3,5 valandos – grei-
čiau, nei per pusę įprasto orlaivio laiko.

Anglijos Cranfield kosmoso tyrimų centro direktorius Steves Hobbs sakė,
kad Skylon galėtų padaryti tokią pat įtaką dabartinei orlaivių inžinierių kar-
tai, kokią padarė Apollo, užkariaudamas amerikiečių širdis ar Britanijos Con-
corde, įkvėpdamas britus. (Concorde buvo jungtinis Prancūzijos ir Didžiosios
Britanijos projektas). Plane numatyta sukurti raketinį variklį iki 2017 m., o patį
lėktuvą pastatyti iki 2019 ar 2020 m.                                                                        ELTA

Norvegų „Jotron” Kaune 
atidarys naują gamyklą

Plėsdama veiklą Lietuvoje, nor-
vegų kompanija „Jotron”, gaminanti
didžiausiems pasaulio oro uostams ir
laivybos įmonėms modernius ko mu -
ni kacijos prietaisus, metų pabaigoje
numato Kaune atidaryti naują gamyk -
lą. Per trejus artimiausius metus joje
ketina įdarbinti 35 darbuotojus.  Nu-
matomos investicijos sieks apie 9,4
mln. litų.

Parengta pagal internetinę žinia    s klaidą

Vilniuje atidarytas didžiausias knygynas



9DRAUGAS 2013 RUGPJŪČIO 22, KETVIRTADIENIS

LIETUVA IR PASAULIS

Kirgizai reikalauja kompensacijos iš Rusijos 

„Guardian” sunaikino E. Snowden informaciją

ES įspėjo Ispaniją dėl Gibraltaro

Numatytos NATO pratybos Baltijos jūroje 

Vilnius (ELTA) – Nedidelė penkių
žmonių grupelė rugpjūčio 21 d. Vil-
niuje prie Baltarusijos ambasados su-
rengė piketą prieš Astravo atominę
elektrinę. Piketo dalyviai išreiškė ne-
pasitenkinimą tuo, kad Baltarusija ne-
silaiko ESPO konvencijos, statydama
Astravo jėgainę.

Piketo dalyviai laikė plakatą su
užrašu ,,Stop Astravui! ESPO konven-
cija ne jums.”

Pikete dalyvavęs Lietuvos valstie-
čių ir žaliųjų sąjungos narys Tomas
Tomilinas teigė, kad Lietuvos visuo -
me nė atidžiai stebi Astrave vykstan-
čius jėgainės statybos procesus ir
prieš  tarauja atominės elektrinės atsi-
radimui.

Baltarusijos opozicionierė, antib-
randuolinio judėjimo koordinatorė
Tatjana Novikova sakė, kad į piketą
su sirinko tiek nedaug žmonių todėl,
kad Baltarusijoje diskusijos dėl Ast-

ravo elektrinės vyksta šiuo metu, t.y.,
tada, kai daug žmonių išvykę atosto-
gauti. Ji atskleidė, kad Astrave vyku-
sioje diskusijoje dėl elektrinės netei-
singai buvo pateikta informacija, kad
nelaimės būsimojoje elektrinėje atveju
nereikalingas aplinkinių vietovių,
tarp jų ir Vilniaus, evakuacinis pla-
nas.

,,Tačiau pagal paskutinius euro-
pinių tyrimų duomenis, reikalingas ne
tik Vilniaus, bet ir Minsko evakuacijos
planas. Norvegijos ir Austrijos moks-
lininkai pateikė duomenis, kad sun-
kios nelaimės atveju gali būti reika-
lingas žmonių iškeldinimas 300 kilo-
metrų atstumu. Ši teritorija bus už-
teršta ceziu, jodu ir kitomis radioak-
tyviosiomis medžiagomis. O Baltaru-
sijos valdžia kažkodėl tai slepia ir nuo
Lietuvos piliečių, ir nuo baltarusių”, –
teigė ji.

Piketas prieš Astravo atominę elektrinę

Baltijos jūroje – išminavimo operacija

Briuselis (ELTA) – Europos Ko-
misija (EK) pranešė, jog tikisi, kad Di-
džioji Britanija ir Ispanija sugebės iš-
spręsti savo naujausią nesutarimą dėl
Gibraltaro, ir įspėjo, kad Madrido gra-
sinimai įvesti mokestį už sienos kir-
timą yra neteisėti. Ispanijos pa siū -
lytas mokestis yra neoficialus, tačiau
bet kokie mokesčiai ar rinkliava pa-
sienyje pagal ES įstatymą būtų nele-
galu. Įtampa dėl Gibraltaro padidėjo
prieš kelias savaites, kai jo valdžia vie-
našališkai pastatė dirbtinį rifą prie
Gibraltaro uolos krantų. Ispanija pa-
reiškė, kad dėl to nukentės šalies žve-

jai. Be to, ispanų policija nurodė pa-
sienyje vykdyti į Gibraltarą vykstan-
čių automobilių patikrinimus. Tai su-
darė didžiulę automobilių spūstį. Mi-
nistras taip pat pranešė apie planus
uždaryti oro erdvę lėktuvams, skren-
dantiems į Gibraltaro oro uostą, ir pa-
grasino mokesčių tikrinimu Gibral-
taro gyventojams, turintiems nuo -
savy bes Ispanijoje. Konfliktas apkar-
tino šalių diplomatinius santykius. Is-
panija teigia, kad visomis galimomis
teisinėmis priemonėmis stengsis ap-
saugoti savo interesus, o Londonas pa-
žadėjo palaikyti Gibraltarą.

Vilnius (BNS) – Rugpjūčio 20 d.
minint švietėjos Meilės Lukšienės 100-
ąsias gimimo metines, prezidentė Da-
lia Grybauskaitė pabrėžė žmo giškos
brandos ir valstybės kultūros svarbą
ugdyme. Lietuvos tautinės mokyklos
idėjos autorės Meilės Lukšienės iššū-
kiai – ugdyti pilie tišką, savarankiškai
mąstantį, gimtąją kalbą, papročius ir
Tėvynės istoriją gerbiantį žmogų – ak-
tualūs ir šiandien. Minint sukaktį šią
savaitę Švietimo ir mokslo ministeri-
joje veikia Lietuvos mokslų akademi-
jos Vrublevskių bibliotekos parengta
kilnojamoji paroda, skirta M. Lukšie-
nės 100-osioms gimimo meti nėms. Pa-

skutinę rugpjūčio savaitę paroda iš-
keliaus į Lietuvos mokslų akademijos
Vrublevskių biblioteką, o vėliau pra-
dės kelionę po Lietuvos mokyklas. Mi-
nint 100-ąsias M. Luk šienės gimimo
metines dar numatyta surengti tarp-
tautinę mokslininkų ir žymių visuo-
menės veikėjų, filosofų, švietėjų kon-
ferenciją „Negausių tautų likimai ir
švietimas globaliame pasaulyje”, jau-
nųjų mokslininkų kon ferenciją-foru -
mą „Mokykla jaunajai Lietuvai”. Taip
pat planuojama anglų ir rusų kalbo-
mis išleisti M. Lukšienės straipsnių
rinkinį. 

Prisimintos M. Lukšienės metinės

Vyks konferencija apie tarptautiškumo plėtrą 
Vilnius (BNS) – Rugsėjo 5–6 d.

Vilniuje daugiau nei 150 atstovų iš Eu-
ropos Sąjungos ir kitų šalių svarstys,
kaip skatinti tarptautiškumo plėtrą ir
stiprinti Europos aukštojo mokslo
vietą pasaulyje. Konferencija „Euro-
pos aukštasis mokslas pasaulyje” bus
vienas di džiau sių renginių švietimo
temoms aptarti per visą Lietuvos pir -
mi ninkavimo Europos Sąjungos Ta -
 rybai laikotarpį. Aukštojo mokslo

tarptautiškumas – vienas svarbiausių
dabartinės Europos aukštojo mokslo
politikos darbotvarkės klau simų. Glo-
balizacija ir naujos technologijos iš
esmės keičia aukštojo mokslo situa-
ciją. Spėjama, kad iki 2020 m. tarp-
tautinis studentų judumas išaugs iki 7
mln., o studentų skaičius pasaulyje iš-
augs keturis kartus, nuo 99 iki 414
mln.

Vilnius (BNS) – Iš Klaipėdos uos -
to į Baltijos jūrą išplaukė 12 karinių
laivų, dalyvaujančių tarptautinėje mi -
nų paieškos ir nukenksminimo ope-
racijoje „Atvira dvasia 2013”. Darbą
iš minavimo rajone taip pat pradėjo
ke turios narų-išminuotojų komandos.
Išmi navimo operacijoje dalyvavo per
500 karių iš 10 valstybių. Nuo rugpjū-

čio 21 d. prie operacijos prisijungė dar
du Lietuvos civilinių organizacijų lai-
vai – Lietuvos saugios laivybos admi-
nistracijos hidrografinis laivas „Va-
rūna” ir Klaipėdos universiteto moks-
linių tyrinėjimų ir mokymų burlaivis
„Brabander”. Iš viso per šias praty-
bas bus išžvalgyta apie 145 kvadrati-
niai kilometrai jūros teritorijos.

Briuselis (BNS) – NATO pra nešė,
kad lapkritį Lenkijoje ir Baltijos ša-
lyse vyksiančiose karinėse pratybose
„Steadfast Jazz 2013” dalyvaus 6,000
karių. NATO greitojo reagavimo pa-
jėgų pratybos vyks lapkričio 2–9 die-
nomis. Kariai taip pat dalyvaus pra-
tybose Pamario Dravsko poligone
Lenkijoje, per kurias bus naudojami
koviniai šaudmenys. Pasibaigus pra-
tyboms Jungtinių pajėgų štabo Brun-
sume karininkai gaus pažymėjimus
vadovauti bendroms NATO operaci-
joms 2014 metais. Šių pratybų tikslas
– apmokyti ir išbandyti NATO reaga-
vimo pajėgas, puikiai parengtas ir

techniškai pažangias daugelio šalių
pajėgas, sudarytas iš sausumos, oro,
jūrų ir specialiųjų pajėgų kompo-
nentų  – teigė Jungtinių pajėgų štabo
Brunsume viršininkas generolas
Hans Lothar Domröse. NATO reaga-
vimo pajėgos yra itin svarbios, palai-
kant ir stiprinant pajėgų iš viso Al-
janso gebėjimą dirbti kartu, – pridūrė
vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Eu-
ropoje vadas generolas Philip Breed-
love. Rugsėjį, prieš NATO pratybas,
dideles karines pratybas „Zapad 2013”
Lietuvos pašonėje rengia Baltarusija
ir Rusija. Jose dalyvaus apie 12,000 ka-
rių.

Londonas (ELTA) – Iš spaus dinęs
pirmuosius straipsnius apie JAV šni-
pinėjimo programą, britų dienraštis
„The Guardian” sulaukė vyriausybės
nurodymo sunaikinti visą turimą in-
formaciją. Jei nurodymas nebus vyk-
domas, grasinta teisiniais padari-
niais. Tai savo straipsnyje atskleidė
laikraščio leidėjas Alan Rusbridger.
Diskai su duomenimis esą galiausiai
buvo sunaikinti redakcijoje dalyvau-
jant britų saugumo pareigūnams. A.
Rusbridger pasakojo, kad su juo susi-
siekė labai aukštas vyriausybės pa-
reigūnas, pareiškęs, kad atstovauja

ministrui pirmininkui. Po to vyko du
susitikimai, per kuriuos jis pareika-
lavo atiduoti arba sunaikinti visą tu-
rimą medžiagą. Vėliau leidėjas su-
laukė ir kitų darbuotojų iš vy -
riausybės aparato, kurių žinia buvo
ta pati – atiduoti E. Snowden medžia -
gą arba sunaikinti. Ir tada įvyko keis-
čiausias momentas. Stebint dviem
britų slaptosios tarnybos ekspertams,
redakcijos rūsyje duo menų diskai
buvo sunaikinti. Pasak A. Rusbridger,
„Guardian” ir toliau viešins E. Snow-
den informaciją. 

Biškekas (ELTA) – Kelios Kir -
gizijos visuomeninės organizacijos
paragino pripažinti genocidu carinės
Rusijos veiksmus prieš kirgizų tautą.
Omenyje turimas sukilimo Vi durinėje
Azijoje nuslopinimas 1916 m. Priimta
rezoliucija, kurioje, be kita ko, reika-
laujama iškelti Rusijai klausimą dėl
kompensacijos išmokėjimo Kirgizijai
už nekaltai nužudytus per nacionali-
nio išsivadavimo sukilimą protėvius.
Re zoliucijos tekstas paskelbtas šalies
žiniasklaidoje. Kreipimasis adresuo-
tas Kirgizijos Prezidentui, premjerui

ir parlamentui. Rusijos imperijai pri-
klausiusios Vidurinės Azijos tautų su-
kilimas prasidėjo 1916 m. vasarą.
Dingstį jam davė caro įsakas siųsti
vietos gyventojus dirbti pafrontės ra-
jonuose (tuo metu Rusija dalyvavo
Pir  majame pasauliniame kare). Vie-
tos gyventojų nepasiten kinimą kėlė
ir valdžios veiksmai, susiję su žemių
perdalijimu persikėlėlių iš Rusijos
naudai. Sukilimą nuslopino kariuo-
menė. Įvairiais duomenimis, per su-
sirėmimus žuvo dešimtys tūkstančių
ar net šimtai tūkstančių žmonių. 

Piketas prie Baltarusijos ambasados.  D. Labučio nuotr.

Britai nusiuntė į Gibraltarą karinius laivus.                                       ELTA nuotr.
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– Gerbiama Janina, kaip atsi-
tiko, kad Jūs apsigyvenote Hyde
Parke?

– Kai aš ištekėjau už Ira
Marks, mes perėmėm jo moti-
nos butą Cornell gatvėje, netoli
nuo  čia. Su visais baldais, su
viskuo – mat ji tekėjo antrą
kartą ir kraustėsi į kitą vietą.
Gyvenom ten porą metų, bet
visą laiką jaučiau, kad tai ne
mano. Tuo laiku Hyde Parke ir
apskritai Čikagoje vyko atsi-
naujinimas. Buvo griaunami
komerciniai pastatai 55-oje gat-
vėje, daug kas perstatoma. Ra-
sės labai maišėsi. Į Hyde Parką
ir South Shore atsikraustė daug
juodaodžių amerikiečių. Žmo-
nės dar nemokėjo gyventi
kartu, bėgo – vieni į vieną pusę,
kiti į kitą. Mes, kaip visi, pradė-
jom ieškoti būsto priemies-
čiuose, bet vis neradom, kas
mums patiktų. Tais laikais ne-
buvo greitkelių, jungiančių
priemiesčius su centru. Vyro
įstaigos ir krautuvės buvo
mieste, jis sakė – žinai, nenorė-
siu valandą ar pusantros kiek-
vieną rytą važiuoti į darbą, ieš-
kokim kur nors arčiau... Žiūrė-
jom mieste, Lake Shore Drive,
nieko neradom, o kartą išgir-
dom, kad viena šeima keliasi į
Hyde Parką. Sakom – pasižiūrė-
kim ir mes. Kai pamačiau šitą
butą, už galvos susiėmiau – nepajėgsiu viena jame
tvarkytis, per didelis. Reikia daug pagalbos. Vyras
sako – uždarysim kelis kambarius, nebūtinai viską
iš karto apgyvendinti. Po trupučiuką. Jam labai pa-
tiko – ir vaizdas gražus, ir erdvės daug. Ir man pa-
tiko. Tada nutarėme pasilikti Hyde Parke, ir nusi-
pirkti vasarnamį kur nors Indianoj ar Michigane.
Suradom Michianoj ...

– Tai vaikai praktiškai užaugo šiame bute?
– Taip. Vienas buvo dvejų metų, kitas – tik gi-

męs, kai čia atsikraustėm. Visi jie čia augo. Dabar
jau ne tik jie, bet ir jų vaikai užaugę.
Ir turi didesnius namus negu mano.
Bet jiems malonu čia ateiti. Mama
paliko viena – jau devyneri metai,
kai vyras mirė. Trys vaikai gyvena
Čikagoje – vienas čia visiškai šalia,
kitoje muziejaus pusėje, kiti du šiau-
rėje – Winnetkoj ir Evanstone. O vy-
riausias Sigitas, kuris irgi čia augo,
dabar gyvena Floridoj. Tai kai
žiemą nuvažiuoju į Floridą, vienus
vaikus palieku čia, bet ten susitinku
su kita šeima. 

– Turbūt nereikėjo laikyti uždarytų
kambarių – užsipildė jie labai greitai?

– Tučtuojau! Man reikėjo studi-
jos, ir vyras norėjo darbo kambario
– tučtuojau užsipildė! Ir dabar pilni. 

– Papasakokite apie savo kolekciją
– matau, kad meno turite iš įvairiausių
pasaulio šalių... Ar Jūs kartu su vyru jį
rinkote, ar čia daugiau Jūsų aistra?

– Mano. Vyras nieko apie meną
nesuprato, bet jis buvo atviras tam,
leido man rinkti, ir mes aptarda-
vome tai, ką perku. Tuo laikotarpiu,
kai mes pradėjom daug keliauti, aš
tapiau liaudies meno įtakoje. Vyras
važiuodavo pirkti brangiųjų ak-
menų, deimantų, aš važiuodavau
kartu, bet  kelionėse lankydavau
turgavietes, muziejus, krautuves. Ir
pirkau liaudies meną. Visi mano
rinkiniai daugiausia yra liaudies

menas. Primityvus menas, liaudies menas iš viso
pasaulio.

– Ar kokios nors šalies tradicinis menas Jums ypač pa-
tinka?

– Man patinka Pietų Amerikos – Peru, Bolivijos,
Ekvadoro, kur buvo sena inkų kultūra. Indonezi-
joje yra įdomių dalyku, taip pat Papua Naujojoje
Gvinėjoje. Aišku, ir Afrikoje yra puikiausių dei-
mančiukų – ne tik tikrų deimantų, bet ir liaudies
meno deimančiukų. Bet reikia  per visai kitą pri-
zmę, iš visai kitos istorinės perspektyvos į tai žiū-
rėti. Ten viskas vystėsi kitaip negu europietiškas
menas. Beje, tais laikais žmonės daug kur patys vi-

Jai reikėjo erdvės ir spalvų
RAMUNĖ LAPAS

Prisimenant menininkę ir filantropę Janiną
Monkutę-Marks, kuriai rugsėjo 21 dieną
būtų suėję 90 metų, siūlome jūsų dėmesiui
mūsų pokalbį, įrašytą 2009 metų vasarą,
apsilankius įspūdinguose dailininkės na-
muose Hyde Parke. Studijoje stovėjo ap-
mestos staklės. ,,Ausiu anūkui – pagal jo
piešinį”, – paaiškino Janina Marks. Beje,
staklės buvo visuose trijuose menininkės
namuose: vasarvietėje Michigane, ,,žie-
mos” namuose Sanibelo saloje Floridoje ir
bute Hyde Parke, kuriame ji gyveno jau
penkiasdešimt metų. Vienuolikos kamba-
rių butui šalia Čikagos Mokslo ir pramonės
muziejaus ypatingos dvasios teikė ne tik
nuostabus vaizdas pro langus – ošiančios
senų medžių viršūnės, ežero, horizonte su-
siliejančio su dangumi panorama, – bet ir
nepaprasti įvairiausio meno rinkiniai – nuo
šešėlių teatro lėlių iš Indonezijos, rituali-
nių kaukių iš Tibeto iki modernios tapybos
ir grafikos. Kiekviename kambaryje – me-
nas iš visur ir įvairiausių periodų, kūriniai
vienas už kitą įdomesni ir visi derantys tar-
pusavyje. Buto stuburas – ilgas koridorius
–  Janinos Marks paverstas mini tekstilės
muziejumi: čia ir senas inkų audinys, ir ves-
tuvinis meksikietiškas sijonas, ištemptas
ant sienos kaip kilimas, ir pačios Janinos
Marks darbai. Įdomu, kad profesionale me-
nininke ji savęs nevadino. ,,Mokiausi meno,
bet iš to duonos nevalgau. Gal mama ir
žmona yra mano profesijos”, – sakė daili-
ninkė.

Psychedelic, 1966. Drobinė lenta, aliejus

Janina Marks Jono Kuprio nuotraukos

Mano miestelis, 1972. Gobelenas
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siškai nevertino savo meno. Neskaitė, kad tai yra
menas. Kaip ir Lietuvoje mes skaitėm, kad liau-
dies menas – visai ir ne menas, arba kažkokios že-
mesnės rūšies menas... Net dabar Lietuvos muzie-
juose menas – tai tapyba, skulptūra... O visa kita –
taip vadinamas taikomasis menas. Lygiai taip pat
buvo ir čia prieš 40 ar 50 metų. Dabar pradėjo pri-
pažinti, kad liaudies menas irgi menas, tik reikia
kitomis akimis žiūrėti. Reikia pajusti dailininko
ranką, širdį, ką jis norėjo tuo pasakyti. 

– O siūlus Jūs irgi pirkdavote tose kelionėse – kaž-
kokių ypatingų tekstūrų, ypatingų spalvų, gal net pati da-
žydavote?

– Iš pradžių pati dažydavau. Bet yra daug ko-
merciškai nudažytų vilnų. Ir ne vien tiktai vilnų –
visokio maišyto pluošto. Eidavau į padėvėtų rūbų
krautuves, žiūrinėdavau senus megztukus. Jeigu
tikdavo tekstūra, spalva, išardydavau juos ir pa-
naudodavau. Taip darydavom vokiečių laikais, kai
nieko negalėjai nusipirkti... Prisimenu, Austrijoje
kartą patekau į ligoninę su plaučių uždegimu. Ten
buvo tokios antklodės iš ilgaplaukės vilnos, tai mo-
terys ligoninėj ardė tas antklodės ir megztukus sau
mezgė... 

– Europoje Jūs studijavote meną, tačiau Lietuvoje
buvote susidomėjusi teatru. Ar nesigailėjot, kad netęsėt
toliau dramos studijų?

– Kad neišėjo. Pirmiausia mes apsigyvenom
Maine. Su Nagių šeima. Martynas, buvęs mano vy-
ras, išvažiavo į Čikagą ieškoti darbo. O aš su dar vi-
sai mažu Sigitu likau pas Amerikos lietuvius, ku-
rie  mus priėmė. Kai Martynas surado darbą ir
kambariuką Marquette Parke, mes autobusu atva-
žiavom į Čikagą. Po to mes išsiskyrėm. Bet tada
kaip tik todėl kėlėmės į Čikagą, kad čia kūrėsi lie-
tuvių teatras. Ir S. Pilka, ir A. Brinka, ir V. Valiu-
kas, ir S. Kielaitė... buvo suvažiavę daug profesio-
nalių aktorių iš Kauno. Sakė – steigiam savo te-
atrą, būtinai turi atvažiuot. Atsimenu, pirmas
spektaklis, kurį pastatėm su Pilka buvo ,,Naujieji
žmonės”. Kai aš ištekėjau antrą kartą, vyras man
pasakė – man nesvarbu, ką tu darai dieną, bet va-
kare, kai aš grįžtu iš darbo, norėčiau, kad būtum
kartu su manimi. Svarbiausia, sako, aš bijau, kad
nieko Tau neatsitiktų... Mes repetuodavom vaka-
rais visokiose ,,landynėse”, Bridgeporto karčia-
mose... Kartą repetavom Maria High School rūsy.
Po 11 valandos vakaro vyras, nesulaukęs manęs,
skambina policijai – galvojo, kad kažkas atsitiko.
Policija nuvažiavo į mokyklą – šviesų nesimato,
pagrindinės durys užrakintos, sako – nieko ten
nėra. Vyras eina iš proto. Aš tuomet dar neturėjau
mašinos, reikėdavo su kažkuo grįžti ar naktį
kviesti taksi... Vyras sakė – mes taip negalim gy-
venti. Kaip tik tuo laiku pradėjau bendrauti su
Hyde Parko Meno Centru, galvojau – menas yra
menas, studijavau Freiburge, gal pabandysiu. Kai
įsivažiavau, tai ir nesinorėjo daugiau teatro. 

– Jūs visą laiką gyvenote vyriškoje kompanijoje – vy-
ras, keturi sūnūs... Ar tai buvo privilegija, ar problema?

– Visaip – ir privilegija, ir ne. Sako, jei turi
dukrą – tai turi draugę, o sūnus... Atsiranda domi-
nacijos klausimas – ar sūnus dominuos, ar mama
dominuos. Bet išėjo viskas labai gerai, mes visi la-
bai artimi, nuolat susitinkam, jie rūpinasi manimi.
Tik nė vienas sūnus neturi polinkio menui. Anū-
kas vienas puikiai piešia, skambina pianinu.

– Ar papuošalai Jus traukė – buvote šalia jų visą
laiką...

– Kaip matote, liaudies menas mane traukė.
Yra, aišku, puikių meno kūrinių iš brangakme-
nių, bet aš žiūrėjau į tai tik kaip į prekę, šeimos
pragyvenimo šaltinį. 

– Įdomu būtų apie mecenatystės idėją pakalbėti... Ar
Jums sunku buvo ,,pramušti” muziejaus projektą? Ar
visi geranoriškai žiūrėjo?

– Lietuvai tapus nepriklausoma, aš norėjau
darbus padovanoti motinos tėviškei – Kėdainiams.
Nerasdama jiems tinkamos vietos ir erdvės, nu-
pirkau buvusį Kėdainių krašto muziejų. Jį iš pa-
grindų atstačiau, pertvarkiau, įvedžiau šildymą ir
šaldymą, automatinę temperatūros kontrolę, su-
tvarkiau aplinką. Bet svarbiausia – Amerikos pa-
vyzdžiu – pakviečiau kėdainiečius tapti muziejaus
nariais. Iš pradžių buvau nesuprasta. Teko įdėti
pastangų, aiškinant šią idėją – per spaudą, televi-
ziją. 

– Kaip pavyko surinkti tokią di-
delę kolekciją? Juk ji ir davė pagrindą
muziejui?

– Vyras skatino kaupti dar-
bus, neparduoti jų, nes jie buvo
jam labai prie širdies. Prisirinko
jų tiek daug – pilnas sandėlys,
pradėjo trūkti vietos. Mintį apie
Kėdainius pakurstė ir atvažia-
vusi giminaitė, sako – mes turim
ten tokį muziejėlį... Nuvažiavau –
labai susidomėjo pačia idėja, tik
reikėjo žymiai didesnės erdvės.
Dabar beveik visi mano darbai
yra Kėdainiuose, porą esu pado-
vanojusi Čiurlionio dailės muzie-
jui Kaune (jų reprodukcijos
įtrauktos į muziejaus leidinį ,,Lo-
bynas”). Įdomu, kad tekstilės dar-
bai dabar yra vertingesni negu
tapybos.

– Ar niekada nekilo noras grįžti į
Lietuvą gyventi?

–Ne – negalėčiau. Per ilgai
laukta. Jeigu būčiau 40 ar 50
metų, dar galvočiau... Aš ilgiau
šitame bute gyvenau negu iš viso
Lietuvoje. 

– Jūs matėt labai daug pasaulio.
Ar yra kažkokios šalys, kurios paliko
ypatingą įspūdį?

– Indija, Tailandas... Indija
palieka nepaprastą įspūdį. Ten
yra visko – ir skausmo, ir
džiaugsmo, ir vargo, ir turto...
Yra tokių turtingų žmonių, kad
vestuves gali švęsti savaitę – su
visokiais fejerverkais. Ir yra to-
kių neturtingų, kad grioviuose
nakvoja. Vietiniai į tai žiūri natūraliai – likimas, ga-
lėjau gimti vienu, bet gimiau kitu. 

– Kas svarbiausia gyvenime, pro ką neturėtume
praeiti? Kad pajustume gyvenimo skonį ir paskui nesigai-
lėtume?

– Visuomet gailėsimės. O, kodėl nepadariau to,
kodėl nepadariau ano... Bet kai pasižiūri –  susi-
deda. Gyvenimas tampa margas. 

– Be ko Jūs negalėtumėt gyventi?
– Be duonos, be oro, be vandens, o šiaip aš galiu

prisitaikyti. Nepasakysiu, kad būtinai man reikia
klasikinės muzikos, galiu be to gyventi... Aišku, ne-
bus tos gyvenimo kokybės, kurios mes visi siekiam.
O jeigu arčiau žemės, be svajonių, – tai mėgstu
erdvę. Negalėčiau gyventi užsidarius vienam kam-
barėly. Kad ir Lietuvoj, kai mes nieko neturėjom, aš
mėgdavau išeiti į laukus, man reikėjo daug vietos,
erdvės vis reikėjo. Laimė, kad turiu tą erdvę dabar.
Floridoje namas ant jūros kranto, ir aš matau gra-

žiausius saulėlydžius. Ir Michigane namas ant ežero
kranto – vėl puiki erdvė. Ir čia... Dar vienas dalykas,
ko man reikia gyvenime – spalvos. Pas mane visur,
kaip matot, daug spalvų. Šiltas spalvas labiausiai
mėgstu – raudoną, violetinę, gelsvą. Žalią, mėlyną –
mažiau. 

– O be meno galėtumėt gyventi?
– Jeigu reiktų – galėčiau.

– O be meilės?
– Žinoma. Jeigu reiktų. Tik tai būtų daugiau eg-

zistavimas – ne gyvenimas. Bet nesižudyčiau – nesu
ekstremistė, nepuolu į kraštutinumus. 

– O ką Jūs labiausiai vertinate žmonėse?
– Draugystę, šilumą... Draugystė yra svarbiau-

sia. Meilė – antras dalykas. Meilė gali greitai per-
degti. Bet draugystė, artimumas su žmonėmis yra
labai svarbus dalykas. 

2009 rugpjūtis

Iš k.: Janina Marks, Alė Kėželienė ir Nijolė Voketaitienė J. Monkutės-Marks parodos atidaryme Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje.

Kopėčios, 1997. Gobelenas



Mūsų herojė – rimtas ligonis?

1935 m. rugsėjo 3 d. M. Garolienė, jau gyve-
nanti Gedimino gt. 31 butas 13, įteikė Vyriausiojo
tribunolo pir mininkui prašymą leisti jai vykti į
Estiją gydytis – pridėdama dr. V. La zersono 1935
m. liepos 23 d. liudijimo nuorašą. Iš liudijimo su-
žinome, kad Laisvės Al. 14a įsikūręs dr. V. Lazer -
sonas buvo nervinių ligų gydytojas, kaip, beje, ir
jo kolega prof. Puusop po, į kurio kliniką Tartu
mieste  buvo nukreipta pacientė M. Garolienė.

Jos 1940 m. tarnybos ataskaitoje 16 psl. ma-
tome  ilgą „atostogų” sąra šą – nuo 1936 m. rugp-
jūčio 1 d. iki 1940 m. rugpjūčio 16 d. Tačiau ar jos
psi  chinė būklė iš tikrųjų buvo bloga, ar tos „atos -
to gos” buvo reikalingos dar kartą nuvykti į JAV
pas buvusį vyrą milijonierių? 

Paskutinė vinis!

Lietuvos Respublikos generalinis konsulas
New York Petras Daužvar dis 1936 m. liepos 7 d. iš -
duo da liudijimą Nr. 251, kuriame rašoma: „ŠIUO
LIUDIJAMA, kad Juozas Garolis, gyvenantis
Jungtinėse Amerikos Vals ty bėse, Jersey City, N.J.,
15 Le xington Ave., yra gyvas ir su savo žmona
Mag dalena Brazyte-Garoliene, gyvenančia Lietu-
voje, Kaune, Toto rių gv. 12 Nr. butas 3 ir tarnau-
jančia Vyriausiajam Tribūnole, nepersisky ręs”
(kalba netaisyta – aut.).

O štai jau anksčiau minėta iškar pa iš ameri-
kietiško laikraščio: „Jer sey City Man Divorces

ninti „po ną amerikoną”? Kada tas
ordinas iš tikrųjų buvo įteiktas (jei iš
viso jis tokį gavo?) – 1931–1932–1933
metais – sunku pasakyti. O gal ko-
kiais 1934 m., kai jau grįžus į Lie-
tuvą, Magda le na galėjo išrūpinti ap-
dovanojimą savo buvusiam vyrui
kaip savotišką „kompensaciją”?
Prieš septynetą me tų šis „ekspona-
tas” buvo atiduotas J. Garolio sūnė-
nui, artėjančiam prie 90-ties. Jis,
deja, neatsimena, ar medalį iš viso
yra gavęs, o jeigu gavo, tai į kokį stal-
čių nukišo. Teko pasitelkti į pagalbą
apdovanojimų tyrinėtojo žurnalisto
Viliaus Kavaliausko dvitomį „Už
nuopelnus Lietuvai”. Antraja me
tome skelbiamas 1918–1940 m. Lietu-
vos Respublikos ordinais ir meda-
liais pažymėtų Lietuvos ir už sienio
piliečių sąrašas. Antrojo tomo 578
psl. 1939 m. apdovanotųjų visuo me -
ni nių organizacijų žmonių sąraše
randame I Kauno rinktinės šaulės
Magdės Garolienės pavardę. Nors
autorius knygos įvade įspėja, kad są-
rašas toli gražu nėra pilnas, telefo-
ninio pokalbio metu Vilius pastebė -
jo, kad Juozas Garolis, geriausiu at-
veju, buvo apdovanotas mažesnio
laipsnio Gedimino ordinu, nes apart
lakūno Felikso Vaitkaus, kuris „Li -
tua nica II” perskrido Atlantą ir tebu -
vo įvertintas Vytauto Didžiojo 3
laipsnio ordinu, kitų šio ordino ga-
vėjų  Amerikos tarp lietuvių nebu vo.

O gal tai buvo suvenyrinis 1930 m. Kaune vy-
kusios Dainų šventės medalis su Vytauto portretu? 

Mįslė kol kas neišspręsta ...

Ar Magdalena turėjo turto ?

1934 m. tarnybiniame lape M. Ga rolienė užsi-
minė apie vyro nekilnoja mąjį turtą JAV, kurio ver-
tės ji nežinojo. O 1940 m. rugsėjo 7 d. valstybės tar-
nautojo ataskaitoje jau įrašyta,  kad „turiu sklypą
žemės Utenos g. Nr. 30 ir jame medinį namelį –
apie 30,000 vertės su banko paskola 18,000 (litais –
aut. past.)”. 

12 2013 RUGPJŪČIO 22, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

1931 m. birželio 15 d. Jer sey City, N.J. žiedus
sumainė Magdutė Bra zy tė ir Juozukas
Garo lis.

Kas nedirba, mielas vaike,...

Vieno amerikiečių laikraščio iš kar poje (pava-
dinimo kol kas neat skleisiu) minima, kad po metų
santuo ka pradėjo klibėti. Magdalenai atsibodo gy-
venti Amerikoje, o juolab būti na mų šeimininke. Ji
prasitarė vyrui, kad norėtų grįžti į Lietuvą aplan-
kyti savo tėvų ir toliau dirbti juridinį dar bą. 1933 m.
gegužę J. Garolis sutiko, kad Magdalena mėne sį pa-
viešėtų Tėvynėje. Kelionės tikslams jis jai davė 400
dol. ir Mag dalena išvyko. Pra ėjo šešios savaitės, ir
Juozui atkeliauja Magdutės prašymas vėl atsiųs ti
pinigų, nes 400 dol. nebeturi. Kantru sis Juozas jai
išsiunčia 200 dol., kad nusipirktų bilietą atgal į JAV.
Praėjo dar du mėnesiai – jokio atgarsio. Ga ro lis
rašo vėl. 

Ko gero, tai ir buvo tas garsusis laiškas, siųstas
su „Lituanica” be pašto apmokėjimo. 

1933 m. rugsėjį Magdalena rašo vyrui, kad jai
nusimato darbas Tei sin gumo ministerijoje, ir ji ne-
mananti grįžti pas jį į Ameriką.

Ką kalba tarnybos lapas?

Vyriausiojo tribunolo sekreto riaus padėjėjas
Magdalenos Garolie nės-Brazytės tarnybos lape,
datuota me 1934 m. spalio 26 d., į klausimą „Ar turi
tarnybą ir kokią, o jei neturi, kurių priežasčių dė-
lei iš paskutiniosios tarnybos pasiliuosavo”, ji savo
ranka rašė: „Iš Teismo Tardytojo pa reigų atsisa-
kiau ištekėjusi už vyro, nes turėjau išvykti pas vy -
rą gyventi Amerikoje”. O į 16-tą klausimą apie ne-
kilnojamąjį turtą, jos atsakymas bu vo: „Vyras turi
nekilnojamą turtą Suv. Amerikos Valst. (t. y., JAV –
aut. past.). Turto vertę tiksliai apibūdinti negaliu”.
Iš tos anketos sužinome, kad jos vyro vardas Juozas,
vaikų neturi, o gyvenamasis adresas Kau ne – Lais -
vės Al. 23a, butas 6.

Iš vėlesnio tarnybos lapo nr. 1023 sužinome,
kad 1934 m. spalio 27 d. Vy riausiojo tribunolo pir-
mininko įsa ky mu Magdalena paskirta Vyriau sio jo
tribunolo sekretoriaus padėdėja, o 1935 m. spalio 20
d. ji paskirta laikinai eiti Vyr. tribunolo sekreto-

riaus pareigas su 540 litų alga.

Ordinai ir apdovanojimai – 
mitas ar tikrovė?

Kai pradėjau narplioti šią istoriją, New Jersey
gyvenanti Juozo Garo lio giminaitė Emilija Skruo-
dytė-Sa donienė man telefonu minėjo apie vieną pas
ją esantį smetoninių laikų apdovanojimą. Ji teigė,
kad tai Vytau to Didžiojo ordinas, skirtas Juozui
Ga roliui. Tąsyk per daug į tai nekrei piau dėmesio.
Bet po to pradėjau gal voti – o kuo jis nusipelnė, kad
sulau kė tokio pripažinimo? Ar tuo, kad buvo vienas
iš „Lituanicos” skrydžio rėmėjų, sumokėjęs 46 dol.
už tepalą (buvo ir stambesnių mecenatų)? Ar tai
buvo jo sužadėtinės M. Brazytės, dirbusios Teisin-
gumo ministerijoje Kaune, „nuopelnas” pamalo-

Pinigai – geras tarnas, bet blogas šeimininkas (lV)
Paskutinis puslapis tragiškosios Teisingumo ministerijos tarnautojos gyvenime

Pasižadėjimas pradedant naują darbą.

Nervų ligų gydytojo dr. Lazersono Magdalenai Garo lie -
nei išduoto liudijimo nuorašas.

1936 m. vasario 8 d. Karininkų ramovėje Kaune surengtas inteligentės moters – motinos visuomeninis teismas. Pre -
zi diume karininkų šeimų moterų draugijos ,,Birutės” garbės pirmininkė Sofija Smetonienė, Lietuvos moterų tarybos
pirmininkė Vincentina Lozoraitienė. Sekretoriavo Magdalena Garolienė.              (,,Kardas”, 1936 m. ketvirtas numeris)

Magdalenos Garolienės pareiškimas Vyriausiojo tribunolo pirmininkui.



Wife, Court Official in Lithuania”. Čia
rašoma, kad „pradėjus Garoliui sky-
rybų bylą, ponia Garolienė iš Lietuvos
parašė kancleriui Luther A. Camp-
bell, jog vyras atsisako finansuoti jos
grįžimą į JAV. Kancleris pratęsė laiką,
iki kada ji galėjo teisme pateikti savo
ieški nį. Kovo 1 d. ji tai ir padarė, kal -
tindama savo vyrą apleidus ją be jokio
materialinio atlygio – alimentų. Ji
taip pat pateikė ieškinį daliai savo su-
tuoktinio nekilnojamo turto. Prieš
pora savaičių ji atvyko į šią šalį ginti
savo interesų. Viskas teisiškai buvo
išspręsta ir rastas bendras susitari-
mas. Garolienė atsisakė ateityje tai-
kytis į kitą Garolio turtą. Po sky rybų
Garolis teigė, esą buvusioji žmo na
turi atgalinį bilietą į Lietuvą. Garolį
atstovavo Fredman ir Fred man advo-
katūra”. 

Deja, ši mūsų turima iškarpa ne-
datuota.

Likimai

Nuo 1940 m. rugpjūčio 16 d. Mag -
dalenos Brazytės-Garolienės likimas
nežinomas. Galima tik spėlioti, kad

tai buvo tremtis į Sibirą – mat ji buvo
ne tik Teisingumo ministerijos tar-
nautoja, bet ir aktyvi Lietuvos šaulių
sąjungos narė.

O Juozas išsirūpino liudijimą, da-
tuotą 1947 m. birželio 28 d., kad yra
viengungis ir 1947 m. liepos 2 d. vedė
Marcelę Lapelytę. Įdomu, kad nors
Marcelė atvyko į JAV 1939 m., šios ša-
lies piliete tapo tik 1952 m. kovą. „Pi-
kantišką” jos odisėją sužinome iš ne-
krologo, atspausdinto New York pran-
ciškonų leidžiamame „Darbinin ko”
savaitraštyje 1990 m. birželio 15 d.:

„Š. m. gegužės 20 d. staiga mirė
Marcelė Garolienė, žymi filantropė,
lietuviškų vienuolynų rėmėja. Mar ce -
lė buvo gimusi prieš 87 m. gražia me
Lapelių ūkyje prie Rokiškio, di delėje
šeimoje. Buvo jauniausioji dukrelė.
Anksti liko našlaite. Ją augino ir glo-
bojo vyresnės jos seserys. Jų dėdė ku-
nigas prašė jas mokyti po te rių ir pa-
maldumo. Visos sykiu vaka rais kal-
bėdavo rožančių. Marcelė augo labai
pamaldi ir svajojo būti vienuole.

Tačiau jos gyvenimas susiklojo
kitaip. 1929 m. (čia, turbūt, korektū ros
klaida – neįtikėtina, kad jis būtų pa-

SKELBIMŲ�SKYRIAUS�TEL.�773-585-9500

SKELBIMŲ�SKYRIAUS�TEL.�773-585-9500

ĮVAIRŪS
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DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIrDIes Ir krauJagysLIŲ LIgosChIrurgaI

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
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DaNtŲ gyDytoJaI

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

�  Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo lietuvių ar rusų šei-
mose. Geros rekomendacijos. 

Tel. 630-863-1168.

�  Moteris ieško vyresnių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Patirtis ir
ang lų kalba, geros rekomendacijos.

Tel.773-329-9918

�  Vyras ieško senelių priežiūros darbo
su gyvenimu. Gali pakeisti. Legalūs do-
kumentai. Tel.630-670-0813

� Nebrangiai parduodame mažai nau-
dotus kondicionierius į langą ir daug
namų apyvokos daiktų. 

Tel. 773-387-7232.

� Dvi moterys ieško 1 ar 2 ,,kambario-
kių” patogiame bute. Geras autobusų
susisiekimas. Tel. 773-329-9918.

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Gali pa-
keisti, išleisti atostogų. Nevairuoja. 

Tel. 708-220-3202.

� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su grįžimu namo. 

Tel. 708-691-6996

� Moteris, vairuojanti automobilį, tu-
rinti didelę patirtį ir CNA sertifikatą, gali
prižiūrėti pagyvenusius žmones bet ku-
rioje valstijoje. Tel. 847-281-6659.

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti.

Apmokėjimas per banką. Sandorį
galima atlikti Lietuvoje ir JAV. 

Tel. +370-616-93194, 
Rolandas

REAL ESTATE

1961 m. Kūčios pas Garolius Verona, NJ (iš kairės): Emilija Skruodytė, vėliau tapusi Sa -
do niene, Marcelė Garolienė, ponai Pukniai, ponai Sadauskai, Antanina Skruodienė (iš -
tie susi ranką) bei jos vyro pusbrolis Juozas Garolis. 

Nuotr. iš asmeninio Emilijos Sadonienės albumo

Garsusis liudijimas nr. 251, išduotas  Lietuvos generalinio konsulo New Yorke Petro
Dauž vardžio.

sipiršęs Marcelei dar prieš Mag -
daleną,  greičiausiai tai buvo 1939 m.
aut. past.) į Lapelius atvyko lietuvis
biznierius Juozas Garolis ir Marcelei
pasipiršo. Juozas buvo našlys, gabus
biznierius. Seserys ragino Marcelę už
Juozo tekėti. Marcelė pakluso.

Su Juozu išvykusi į JAV, gyveno
lai mingą ir darnų gyvenimą. Nepa -
žinusi tėvelių mirties, ji brangino ir
gerbė senyvą Juozą. Jiedu gyveno Ve -
ro noj, N.J., dideliame name, apso din ta -
me gėlėmis. Marcelė labai mylėjo gėles
ir pati jas augino. Nekilnojamojo turto
pardavėjas pralobo, Miami Beach prie
pat jūros įsigijo būstą žiemoms pra -
leis ti.

1967 m. Juozas Garolis mirė, pa -
likdamas Marcelę našle. Jai buvo ne-
lengva rūpintis gausiomis Juozo in-

vesticijomis, tačiau geri žmonės pa-
dėjo. Švelnutės našlės niekas neap-
gavo, nenuvylė.

Su infliacija jos turtas augo sa -
vaime”.

Taip ir užskleidžiame Garolių šei -
mos puslapį, kuriame, deja, istorija
paliko daug baltų eilučių. Aišku, jei
būtų išlikę dokumentai (grei čiau siai
juos sunaikino pats Juozas), šis pasa-
kojimas būtų buvęs tikslesnis ir, ko
gero, dar spalvingesnis. Bet ir toks
punktyrinis paveikslas, tikimės, leido
pažvelgti į vienos pirmosios išeivių
bangos šeimos peripetijas šiame
krašte.

Istoriniai dokumentai ir nuotraukos iš
Rai mundo Mariaus Lapo asmeninio archy -
vo.
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Biskvitas visada padės

Biskvitas yra būtent tai, ko rei kia visiems ska-
niausiems vasaros desertams. Iš biskvito lakštų ar
ga balėlių galima sudėlioti puikiausią nekeptą tortą.
Tiesa, šiuo atveju „ne keptas” tortas toks yra tik iš
dalies, nes kaip visi puikiai suprantame, biskvitas
yra kepinys.

Biskvitą galima kepti namuose, tačiau galima
ir nusipirkti. Rizikuo jame supykdyti nemažą būrį
šeimi ninkių, kurios net pačią mintį pirkti biskvitą
laiko „negarbiu reikalu”! Joms viešnių (svečiams
vyrams tai paprastai nė motais) klausimas, ar torto
biskvitas yra pirktinis, nu skam ba kaip didžiausias
įžeidimas. Vis dėlto dauguma moterų turbūt sutiks,
kad vasarą – ne pats tin ka miausias metų laikas
„kankinti” savo orkaitę...

Sausainiai vietoj tešlos

Dar vienas nepamainomas ne kep tų tortų „pa-
galbininkas” – sausai niai. Beje, patys įvairiausi: me-
  duo  liai, paprasti forminiai, avižiniai, šo kola di niai,
trapios tešlos ir kt. Tor tams tinka ir kukurūzų ar ki-
tokios tra pios lazdelės ir pan.

Štai meduoliai sudaro puikų due tą su varške,
sūrio mase, grietinėle, grietine. Prie jų tinka braš-
kės, serben tai, bananai, obuoliai, citrinos bei kiti
vaisiai ir uogos. Avižiniai sausainiai dera su šoko-
ladu, vaisiais, me dumi, sutirštintu pienu, uogomis.
Šokoladiniai sausainiai paprastai „poruojami” su
šokoladu, riešutais, vyšniomis, varške. Kukurūzai
naudojami tada, kai gaminami tortai su su tirštintu
pienu, kakava, kava, kara mele, medumi. Su kuku-
rūzų lazde lė mis gerai „sutaria” riešutai, saulėgrą -
žos. Na, o su paprastais forminiais sausainiais bei
trapiais sausai niukais dera iš esmės visos uogos ir
vaisiai, varškė, grietinėlė, jogurtas.

Geras skonis – kremo nuopelnas

Žinoma, biskvitas ar sausainiai tortui – tikrai
ne svarbiausi. Skonį nu lemia kremas – be jo bisk-
vito lakštai tampa beverčiai. Kremas gali būti pats
įvairiausias: kavos, grietinėlės, varškės, plikytas,
vaisinis, šokoladinis ir t. t.

Kavos kremas suteikia prabangų skonį net pa-
tiems paprasčiausiems nekeptiems desertams. Pa-
vyzdžiui, ypatingo skonio plikytas kavos kremas iš
pirmo žvilgsnio gali pasiro dy ti visiškai paprastas:
juk jam pa ga minti tereikia trynius suplakti su cuk-
rumi, įpilti pieno ir įberti tirpios kavos, tada viską
sumaišius kaitinti verdančio vandens vonelėje.
Nuolat maišomas jis ima tirštėti. Kol sutirš tė jęs
kremas vėsta, kitame inde iki purumo plakamas
sviestas. Jis po tru putį įmaišomas į kavos kremą.
Nuostabaus skonio kremas tikrai nuramins net tas
šeimininkes, kurios vis dar nerimauja dėl pirktinio
bisk vito.

Panašų rezultatą gausite ir vietoj kavos naudo-
dami kakavą. Toks kremas labiau tiks vaikams –
juk kakava kvepia vaikyste! 

Gaminant nekeptus tortus visada pasiteisina
jogurto ir grietinėlės kremas. Jam galima suteikti
bet kokį norimą skonį. O torto lengvumas, purumas
ir gaivumas su tokiu kremu – garantuoti.

Saldumynų smaguriams tikrai patiks įvairūs
kremai su sutirštintu pienu ar medumi, o mėgs-
tantiesiems didesnę gaivą ir rūgštelę – grietinės

kremai su citrinomis.
Taigi, gaminant kremus svarbiau-

sias yra jūsų išradingumas, nes pasirin -
kimų čia gali būti šimtai.

Konditerijos klasika

Varškės ar sūrio masė nekeptuose
tortuose – tai klasika. Mascar po ne pyra -
gas, tortas su ricotta, tiramisu pyragas
– šie ir kiti visame pasaulyje garsių de -
ser tų pavadinimai dar kartą įrodo, jog
tai tortams puikiai tinkantis produk-
tas.

Mascarpone – itališkas kreminis sūris, kilęs iš
Italijos regiono Lom bar dia. Geriausiai žinomas šio
ypa tingo pieno produkto naudojimo bū das yra ga-
minant tiramisu.

Mascar pones kremas

Tiks daugeliui vasariš kų nekeptų tortų. Pasi-
gaminti jį visiš kai ne sunku.

Reikės: 1 sv mas carpones, 2 puo delių grietinėlės,
puodelio natūralaus jogurto be prie dų, vanilinio cuk-
raus, puodelio cuk raus pudros, 1 citrinos sul čių ir pa-
kelio želatinos.

Želatiną užpilkite šaltu vandeniu ir palaiky-
kite, kol išbrinks. Išplakite jogurtą, citrinos sultis,
cuk raus pudrą, vanilinį cukrų ir mascarpone. Pra -
vė susią želatiną supilkite į mascarpone masę ir dar
kartą gerai išplakite. Padėkite į šaldytuvą ir truputį
palaikykite, kol kremas taps drebučių tirštumo
(svarbiausia – neperlaikyti, nes masė stingsta labai
greitai). Tuomet kremą įmaišykite iki standžių
putų išplaktą grietinėlę.

Kremas su varške

Jei naudosite paprastą varškę, ją būtinai per-
trinkite per sietelį arba porą kartų permalkite.
Tiesa, kad darbo būtų ma žiau, kremui geriau nau-
doti varš kės sūrelius arba kreminę varškę.

Reikės: 4 varškės sūrelių (po 100 g) arba 14 oz
kreminės varškės, puodelio plakamosios grieti nėlės,
poros šaukštų cukraus ir pusės pakelio želatinos.

Grietinėlę išplakite su cukrumi ir po truputį,
nuolat mai šydami, dėkite į sūrelių masę. Kai kre-
mas taps vientisas, maišydami supilkite šaukštą
vandens į iš brin kin tą ir ištirpintą želatiną.

Štai ir viskas. Toliau šis kremas keliaus ant ne-
kepto torto. Koks jis bus – tai jūsų fantazijos reika-
las.

* * *

Nekeptas tortas „Mozaika”

Reikės: 1 pakuotės šviesių biskvitinių lakštų (3
vnt.), 3 pakelių skirtingų spalvų ir skonio želės, 500
g grietinės (ant pakuočių yra užrašyta ir gramų skai-
čius), puodelio cukraus, pakelio želatinos, pakelio
vanilinio cukraus, šaukšto konjako arba romo (ne-
būtinai).

Paruoškite skirtingų spalvų želę ir leiskite jai
sustingti. Tuo metu pagaminkite kremą. Išbrinkin -
kite ir iš tirpinkite želatiną. Grietinę supla kite su
cuk rumi ir vaniliniu cukrumi (galima įpilti kon-
jako arba romo). Porą šaukštų grietinės kremo

MŪSŲ STALUI

Ruošia Nijolė Nausėdienė • El. paštas: nausediene@hotmail.com

Nekepti tortai – erdvė fantazijai
Retai šeimininkei patinka stovėti prie įkaitusios orkaitės, tuo labiau, kai už lango plieskia

saulė. O jei yra šeimoje būtent vasarą švenčiami gim tadieniai, vardadieniai ar minimos kitos pro-
gos ir norisi nudžiuginti svečius bei artimuosius skaniu de sertu? Ko gero, geriausia išeitis – leng-
vi ir gardūs nekepti tortai, kurių galima sugalvoti pačių įvairiausių!

Nekepti tortai – ypač popu lia rus ir mėgstamas desertas tų šeiminin kių, kurios turi mažai
laiko, tačiau yra išradingos ir linkusios eksperimentuoti. Pranašumų tokie tortai turi tikrai nema-
žai: jų gaminimas užima nedaug laiko, pakeitus vos vieną sudėtinę dalį kiekvieną kartą galima
gauti vis kitokį skanėstą; jie nepamainomi vasarą, kai noksta gau sybė uogų ir vaisių puikiai tin-
kančių šiems tortams, ir kai virtuvėje norisi būti kuo trumpiau.

Gaminami tokie tortai paprastai dviem būdais: arba atšaldomi šaldytuve, arba tiesiog kuriam
laikui pa liekami subręsti. Dažniausios jų su dedamosios dalys – želė, varškė, bisk vitas, uogos, sau-
sainiai, sūrio masė ir pan.

įmai šykite į šiltą želatiną ir gerai išmai šykite.
Nuolat plakdami į grietinės kremą plona srovele
pilkite želatiną. Išmaišykite. Salotinę ar kitą du-
benį išklokite maistine plėvele. Gabalė liais sulau-
žykite arba supjaustykite du biskvito lakštus
(vieną palikite svei ką). Želę supjaustykite kube-
liais. Į dubenį paberkite biskvito gabalėlių, įvairių
želės kubelių ir užpilkite grietinės kremo. Taip
sluoksniuodami užpildykite visą dubenį. Pasku-
tinį sluoksnį uždenkite biskvito lakštu ir šiek tiek
paspauskite. Dubenį užden kite plėvele ir 3–4 va-
landoms įstaty kite į šaldytuvą. Kai tortas sustings,
išverskite jį ant dide lės lėkštės ar tortinės ir nu-
imkite plė velę. Papuoš kite pagal skonį, pasitel kę
fantaziją.

Nekeptas tortas su uogomis

Reikės: 500 g grietinės (2 puodeliai), puodelio
cukraus, 3 šaukštų želatinos, 1 1/2 sv biskvito, įvai-
rių uogų (mė lynių, braškių, aviečių ar kt.).

Želatiną užpilkite ½ puodelio vandens, išbrin-
kykite ir ištirpinkite. Grietinę suplakite su cuk-
rumi. Nuo lat maišydami į grietinę įmaišykite iš-
tirpintą želatiną. Dubenį išklokite maistine plė-
vele ir sluoksniuodami į jį dėkite uogas bei gaba-
lėliais sulau žytą biskvitą. Po truputį vis užpilkite
grietinės masės. Taip užpildykite du benį. Laiky-
kite šaldytuve apie 3 va landas. Tada atsargiai iš-
verskite ant lėkštės ar tortinės ir nuimkite plėve -
lę. Papuoškite uogomis.

Varškės ir aguonų tortas

Reikės: 2 sv 9 proc. riebumo varš kės, 5–6
šaukštų cukraus, 2 pakelių grietinėlės skonio želės,
2 pakelių skir tingų skonių želės (kivių, braškių ar
pan.), ½ puodelio aguonų, 1 1/2 sv for minių sau-
sainių, ½ lazdelės sviesto.

Paruoškite skirtingų skonių želę ir įstatykite
į šaldytuvą sustingti. Sau sainius susmulkinkite
elektriniu smulkintuvu ir sumaišykite su ištir-
pintu sviestu. Paruoštą sausainių ma sę sudėkite į
torto formą. Grie tinė lės skonio želę paruoškite
taip, kaip parašyta ant pakelio, tik naudodami per-
pus mažiau vandens. Tada į ją suberkite cukrų.
Kai želė pravės, su dėkite varškę ir plaktuvu išsuki -
te iki vientisos masės. Tuomet suberkite aguonas
ir išmaišykite šaukštu. Su stingusią želę supjaus-
tykite ku be liais ir įmaišykite į varškės masę. Vis -
ką supilkite ant sausainių pagrin do ir padėkite į
šal dytuvą 12 valandų.

Parengta pagal 
Rimą Marcinkevičienę
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SVEIKATA

Pagerbkime druską, kurią
sveikatos mokyklų mokyto-
jai kaip kenksmingą išgujo
iš sveikuolių mitybos, susuk-
dami galveles ne tik jiems,
bet ir kai kuriems mūsų.

Pagal legendą Druskininkus at-
rado karvės. Žmonės pastebėjo,
kad jos godžiai geria kai kurių

šaltinių vandenį. Paragavę pajuto
sūrų skonį. Nusiprausę ir atsigėrę to-
kio vandens, pajuto sveikatos pagerė -
jimą. Taip atsirado Druskininkai, ku-
rortas garsus ne vien Lietuvoje, bet ir
daugelyje kitų šalių.

Druska nuo senų senovės žmo-
nės gydydavo peršalimo ligas ir van-
denligę. Ją naudodavo maisto pro-
duktams išsaugoti, dezinfekcijai,
komp resams, kosmetikai. Ji vienas
ge   riausių ir mažiausiai kenksmingų
vidurius laisvinančių vaistų. Mūsų
organizmas pats druskos pasigaminti
negali, tad per dieną reikėtų suvar-
toti vieną arbatinį jos šaukštelį.

• Staigiai nukritus kraujospū-
džiui pagelbės stiklinė pasūdyto van-
dens arba druska apibarstyta juodos
duonos riekelė. Jeigu nepagelbėjo,
rei kia pakartoti. Turintiems žemą
kraujospūdį pusryčius reikėtų pradė -
ti suvalgant gabalėlį druska apibars-
tytos juodos duonos.

• Skaudančiai gerklei padės stik-
linė šiltos žaliosios arbatos, į kurią de -
dame šaukštelį druskos, sodos, obuo -
lių acto arba citrinos sulčių. Galima
įlašinti keletą lašų jodo tinktūros. Ska-
laujama keletą kartų per die ną.

• Druska veiks kaip kava, jeigu at -
siradus mieguistumui pačiulpsite
žiupsnelį jos ir nurysite. Tokia pati
procedūra pagelbės sutrikus virškini -
mui.

• Druską galima naudoti vidu-
riams laisvinti. Iš ryto nevalgius rei-
kėtų išgerti stiklinę šilto pieno per pu -
sę atskiesto šiltu vandeniu. Gėri me
reikėtų ištirpinti šaukštelį druskos.
Jeigu tai nepadėtų, po poros valandų
pa tariama pakartoti. Tokios procedū-
ros nepatinka ir mūsų organizme apsi -
gyvenusioms kirmėlėms. O apsinuo-
dijus maistu, reikėtų gerti porą stikli-
nių pasūdyto vandens ir išsivemti. 

• Druska, iš žarnyno pašalindama
gleives, padeda gydyti obstrukcinį
bron  chitą ir net bronchinę astmą.
Drus  kos tvarsčiai padeda skaudant
gal vai ir susirgus sloga. Kelis kartus
sulenktą marlę, pamirkytą silpname
druskos ir acto skiedinyje, geriausia
visai nakčiai uždėti ant skaudamos
vietos. Sergant plaučių ligomis, tvars -
tį reikėtų dėti ant susirgimo židinio,
geriausia iš nugaros pusės.

• Nervų, medžiagų apykaitos ligos,
hipertonija ir radikulitas gydomi drus-
kos voniomis. Į 35–38 laipsnių Celsi-
jaus temperatūros vonią dedama pu-
santro kilogramo druskos. Gydomasi

kas antrą dieną. Procedūros trukmė
dvidešimt minučių. Į vonią su druska
galima dėti ir vaistažolių.

• Druskos vonelės kojoms tinka vy-
resnio amžiaus ar be patogumų gyve-
nantiems žmonėms. Penkiolika minu-
čių prieš miegą pamirkome kojas
karš  tame druskos tirpale, paskui jas
perliejame šaltu vandeniu. Sustiprin-
sime imunitetą, sumažinsime kojų
pra kaitavimą, pagerinsime miegą.

• Druska naikina pleiskanas. Ty-
relė iš penkių šaukštų vandens ir šim -
to gramų druskos įtrinama į galvos
odą, palaikoma kelias minutes, iššu-
kuojama ir išplaunama šampūnu. Po

tokios procedūros neliks pleiskanų,
plaukai bus minkšti, blizgantys ir gra-
žūs.

• Druska naudojama masažui.
Kartais, ypač kaitinantis pirtyje, ji
maišoma su medumi. Tai galima atlik -
ti ir paprastoje kaimo pirtyje.

• Gėlės ilgiau nenuvys pamerkus
jas į šiek tiek pasūdytą vandenį. Mano
kaimynė, užauginanti labai vešlias
dar žoves, ypač svogūnus, retkarčiais
jas laisto silpnu druskos tirpalu. Tai
dar kartą patvirtina, kad druska rei-
kalinga visiems gyviems organiz-
mams.

Valstietis.lt

Druskos nauda
Daktarės Filomenos Taunytės patarimai 

Šiemet birželio 28 d. mirusi
gydytoja ir publicistė Filo-
mena Taunytė garsėjo savo ju-
moru ir netikėtais pasisaky-
mais apie mediciną bei svei-
katą, bet žmonėse visuomet
rasdavo atgarsį jos ,,žemiški”
patarimai kaip vaduotis nuo
įvairių negalių naudojantis se-
naisiais gydymo metodais.
Štai žiupsnelis gydymosi būdų
su druska.
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Atsinaujinusi Lietuvos vyrų krepšinio
rinktinė su treneriu Jonu Kazlausku prieša-
kyje pirmą kartą po „EuroBasket 2011”
dalyvaus tarptautiniame turnyre Vilniuje.  

Rugpjūčio 21–23 dienomis sostinėje
vyksta Lietuvos krepšinio federacijos ir
Vilniaus miesto savivaldybės rengiamas
turnyras, kuriame kovos Lietuvos, Rusijos,
Suomijos ir Čekijos rinktinės. Visos jos rug-
sėjį kausis 2013-ųjų Europos čempionate
Slovėnijoje.

Lietuvos rinktinės aprangą šią vasarą
vilki ir trečiasis praeitą sezoną NBA rung-
tyniavęs lietuvis, buvęs Jono Valančiūno
komandos draugas „Raptors” ekipoje,
Linas Kleiza.

ELTA info

� Rugpjūčio 24 d., šeštadienį, 12 val.
p. p. JAV LB Waukegan-Lake County
apylinkė visus maloniai kviečia į Vasa-
ros palydų šventę, Van Patten Woods,
Shelter D., prie Route 173 kelio, į ry-
tus nuo Route 41 kelio, Wadsworth, Il-
linois.   Tel. pasiteirauti:   847-405-
0794.

� Beverly Shores Lietuvių klubas ren-
gia tradicinę Vasaros gegužinę ,,Litua-
nica” parke. Šeštadienį, rugpjūčio 24
d., 2 val. p. p. kviečiame visus, vasa-
rai besibaigiant, susiburti, pabendrauti,
pasidžiaugti atnaujintu S. Dariaus ir S.
Girėno paminklu, skaniai pavalgyti, iš-
bandyti laimę loterijoje. Tuo pačiu ap-
silankykite Depot muziejuje (prie Be-
verly Shores geležinkelio stoties), kur
te bevyksta paroda, skirta S. Dariaus ir
S. Girėno skrydžio 80-mečiui paminė -
ti, susipažinti su ,,Lituanica” parko įkū-
rimo istorija. Laukiame jūsų atvykstant
į Vasaros gegužinę ,,Lituanica” parke!

� Rugpjūčio 25 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Pasaulio lietuvių centras ren-
gia tradicinę Vasaros gegužinę. Proga
susitikti su bičiuliais, skaniai pavalgyti,
smagiai pašokti ir išbandyti laimę lote-
rijoje.

� Rugsėjo 8 d. sekmadienį, 12:30 p. p.
Pa saulio lietuvių centro (Le mont) didžiojo -
je salėje Lietuvos Duk terys ruošia metinius
iškilmingus ,,Ru dens pietus”. Me ninę
programą at  liks jaunosios mūsų at žalos,
veiks lo terija, bus gardaus vyno. Iškil min -
gų pietų metu bus pa gerbta PLC Moterų
komiteto pir mi  ninkė Alė Ka raliū nie nė.
Kviečia mi vi si savo dalyvavimu pa remti
šios tau rios Drau gijos darbus. Vietas bū-
tina užsisakyti iš anksto tel. 630-272-
9131 (Gražina Ka zėnienė) arba tel. 708-
499-4845 (Al do na Rukuižienė).  

� Rugsėjo 14 d., šeštadienį, Čiurlionio
galerijoje Jaunimo centre 7:30 val. v. –
moksleivių sukurtų pašto ženklų, daly-
vavusių konkurse Dariaus ir Girėno
skrydžio 80-mečiui paminėti ir Čikagos
lituanistinės mokyklos mokinių darbų
parodos atidarymas.

� Rugsėjo 15 d. 11 val. r. Palaimintojo
Jur gio Matulaičio Lietuvių Katalikų misija
kviečia visas nepelno sie kiančias organi-
zacijas, kurioms rūpi sava noriškas darbas
ir tarnystė, dalyvauti mūsų Bendruo me nės
Mišiose ir tarnysčių mugėje, kuri vyks PLC
kiemelyje (14911 127th Street, Le mont,
IL). Tai puiki proga pristatyti  sa vo or  ga -
nizacijos veiklą (rodyti nuotraukas, plaka-
tus, dalinti lanks tinukus,  teikti infor maciją
ir t. t.) bei pabendrauti su žmo nė mis. Mi-
sija parūpins stalus. Taip pat  pra šome at -
 sinešti savo mėgstamą desertą, vaisių ar
užkandį, o misija pasirūpins kitomis vai -
šėmis. Stalai bus paruošti sekma dienį ry -
te, tad atvykite jau 9 v. r., kad iki 10:30
v. r. pasiruošimo darbai būtų baigti. Stalai
bus pažymėti organizacijų ir tarnysčių var-
dais. Būtina užsiregistruoti iš anksto el.
paštu: matulaitismission @gmail.com
arba matulaitismission @sbcglobal.net.

� Rugsėjo 22 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje
(PLC) dr. Sigitos Lipovienės knygos
„Aukštuolių ąžuolai”, kurioje rašoma
apie partizanų Katliorių šeimą, prista-
tymas.

� Rugsėjo 22 d., sekmadienį, Jau-
nimo centro moterų klubas pradeda
naują sezoną ir po šv. Mišių visus kvie-
čia į Jaunimo centro kavinę pasivaišinti
mieliniais blynais. Savo apsilankymu
paremsite lietuvišką kampelį – Jau-
nimo centrą.

� Rugsėjo 29 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje PLC,
Lemont – M. J. Šileikio ir Teofilio Pet-
raičio parodos-konkurso ,,Toli nuo tė-
vynės” atidarymas. Darbus pateikti ga-
lima iki rugsėjo 22 d. Tel. pasiteirauti:
630-257-2034.

� Lapkričio 3 d., sekmadienį – Čika-
gos lietuvių moterų klubo 90 metų ju-
biliejinis pokylis. Jis vyks Palos Country
Club (135th & SW Hwy., Orland Park,
IL). Pradžia – 1 val. p. p. 

ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo” )

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

SKELBIMAI

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

Lietuviškų dainų programą atliks Povilas
Stro lia (pritars gitara). Bilieto kaina – 60 dol., stu-
dentams – 40 dol. Pokylio bilietus prašome užsi-
sakyti DRAUGO administracijos tel.: 773-585-
9500.

Lauksime mūsų skaitytojų, jų draugų ir šei-
mos na rių, taip pat kviečiame lietuviškų organi-
zacijų ats tovus gau siai dalyvauti. Bus malonu pa -
ma tyti gerai pa žįs ta mus ir visiškai nau jus veidus!

Spalio 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
kviečiame į popietę su 

DRAUGU 
Willowbrook pokylių salėje.

,,Pirmasis JAV šuo” nuo šiol turės ,,sesutę”. Jos vardas Sunny (angl. – saulėtoji), jai
vieneri, ji, kaip ir nuo 2009 metų Prezidento Barack Obama šeimoje augantis Bo, yra
portugalų vandens veislės šuo.

Šunį Bo šeimai 2009-aisiais padovanojo dabar jau miręs senatorius Edward
Kennedy.                  EPA –ELTA nuotr.

Mėnesį laiko apie karališkąjį mažylį nebuvo nieko žinoma. Tačiau šią savaitę
žiniasklaidos ir rojalistų visame pasaulyje smalsumas pagaliau buvo patenkintas –
prin cas William pirmą kartą išsamiai papasakojo apie savo sūnų. Be to, rūmai paskel-
bė pirmąsias oficialias visos šeimos nuotraukas. Priešingai nei įprasta, pirmąsias ofi-
cialias nuotraukas darė ne žinomas fotografas, o Kate tėvas Michael Middleton. Jose
jauna šeima įamžinta jaukioje atmosferoje Middleton šeimos namų sode Bucklebury.

,,Jis auga gana greitai. Jis yra mažas kovotojas – jis taip spurda, – sakė princas
William CNN paskelbtame interviu. – Be to, jis nenori ilgai miegoti, dėl to kyla šiokių
tokių problemų”. George, ant jo tėvo, kartais būna tikras ,,akiplėša” tačiau šiaip jis yra
puikus.

,,Praėjusios savaitės buvo visiškai nauja emocinė patirtis. Nors praėjo ne tiek
daug laiko, aš jaučiu, kad daugelis dalykų dabar mane veikia kitaip”, – kalbėjo princas
William.                                                          ELTA –EPA nuotr.

Vilniuje prasidėjo krepšinio kovos

Baltuosiuose rūmuose augs dar vienas keturkojis

Tėvystė pakeitė princą William

R. Dačkaus nuotr.


