
Susitikimas su
ukrainiečiais ir trimis
Lietuvos politikais

RIMAS ČERNIUS 

Praeitą šeštadienį, rugsėjo 13
d., Pasaulio lietuvių centre
Lemonte įvy ko susitikimas

su trimis jaunosios kartos lietu-
viais politikais – Lietuvos Seimo na-
riu Pauliumi Saudargu, po litologais
dr. Laurynu Kasčiūnu ir Li nu Ko-
jala. Dėmesio centre buvo įvykiai
Ukrainoje ir galimos grėsmės Lie-
tuvai. Į susitikimą buvo pakviesti
ukrainiečių bendruomenės atsto-
vai.  Jie atvyko pasipuošę tauti-
niais motyvais išsiuvinėtais drabu-
žiais ir atsi vežė Ukrainos vėliavą,
kuria uždengė prezidiumo stalą.
Susitikimą organizavo Lietuvos Res-
publikos gene ra linis konsulatas Či-
kagoje ir JAV Lietuvių Bendruo-
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Jei jūsų kas paklaustų, kas yra draugystė, pasakykite – tai dviejų sielų ryšys – Pitagoras
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ŠIAME NUMERYJE:

Mene – savų simbolių 
sistema – 4 psl.

XIII lietuvių teatro festivalį
pasitinkant – 10 psl.

Ukrainos vėliava Pasaulio lietuvių centre

Iš k.: Michael Glebiv, Linas Kojala, dr. Laurynas Kasčiūnas ir Paulius Saudargas
LR konsulato Čikagoje nuotr.

Džiugi diena Ukrainai ir jos Prezidentui Petro Porošenka. EPA-ELTA nuotr.

Europos Parlamentas (EP)
Strasbūre rugsėjo 16 d. pri-
 tarė Europos Sąjungos (ES)

ir Ukrainos Asociacijos ir laisvo-
sios prekybos sutarčiai (535 balsai
už, 127 prieš, o 35 susilaikė). Tuo
pačiu metu sutartį pasirašė ir Uk-
rainos Aukščiausioji Rada, o abie-
jų parlamentų nariai tarpusavio
vaizdo ryšiu galėjo tiesiogiai ste-
bėti šį istorinį įvykį. Sutartis leis
sustiprinti ES ir Ukrainos politi-
nius ir ekonominius ryšius, pra-
neša Parlamento spaudos tarnyba.

,,Tai istorinis momentas, kai
du parlamentai laisvai apsi-
sprendė vienu metu balsuoti dėl
šios sutarties. EP visada gynė ir
toliau gins Ukrainos teritorinį
vientisumą ir suverenitetą”, – pa-
žymėjo EP pirmininkas Martin
Schulz, kreipdamasis į Europos
Parlamento ir Ukrainos Aukš-
čiausiosios Rados narius. 

,,Šis sinchroninis ratifikavi-
mas – šventė ne tik Ukrainai, bet
ir Europai, nes be Ukrainos negali
būti suvienytos Europos”, – kal-
bėjo Ukrainos prezidentas Petro
Porošenka. Jis padėkojo ES už
paramą ir paragino Ukrainos val-
džios institucijas neatidėlioti bū-

Pagaliau!  
Pasirašyta ES
ir Ukrainos
asociacijos
sutartis

tinų reformų įgyvendinimo.
Politinė sutarties dalis priartina

Ukrainą prie ES, nes suteikia dau-
giau politinio dialogo galimybių bei
nustato bendradarbiavimo taisyk-
les tokiose srityse kaip energetika,
transportas ir švietimas. Sutartis
įpareigoja Ukrainą įgyvendinti re-
formas ir gerbti demokratijos, žmo-
gaus teisių ir teisės viršenybės prin-
cipus. Be to, sutartyje numatyta di-
desnė darbuotojų judėjimo galimybė
ir bevizio režimo įgyvendinimo tiks-
las.

Prekybai skirta sutarties dalis
numato stiprią ES ir Ukrainos rinkų
integraciją. Tam pasitarnaus im-
porto muitų ir kitų prekybos apri-
bojimų panaikinimas, nors ir su per-
einamaisiais laikotarpiais jautriose
srityse, pvz., žemės ūkio sektoriuje.
Sutartis iš dalies integruos ir ES
bei Ukrainos viešųjų pirkimų rinkas.

EP ir Ukrainos Aukščiausios Ra-

dos pritarimas sutarčiai leidžia ją iš
anksto pradėti taikyti, tačiau konk-
rečią taikymo datą nustatys ES Ta-
ryba. Buvo planuota prekybinę su-
tarties dalį taikyti nuo šio lapkričio,
tačiau rugsėjo 12 d. vykusiame ES,
Ukrainos ir Rusijos susitikime su-
tarta atidėti jos taikymą iki 2015 m.
gruodžio 31 d. Savo ruožtu ketinama
pratęsti prekybos lengvatas (kol kas
galiojančias iki lapkričio 1 d.), kurios
vienašališkai atveria ES rinką Uk-
rainos prekėms, tačiau tokiam spren-
dimui dar turės pritarti EP.

Galutiniam sutarties įsigalioji-
mui būtina, kad ją patvirtintų visų
ES valstybių parlamentai. Ji jau  pa-
si rašyta šešiose ES šalyse, tarp jų ir
Lietuvoje. Po balsavimo EP pirminin -
kas M. Schulz viešai pasirašė laišką,
raginantį ES institucijas kuo grei-
čiau įgyvendinti ES ir Ukrainos aso-
ciacijos sutartį.               

ELTA

menės Lemonto apylinkė. 
Susitikimą pradėjęs Lietuvos ge-

 neralinis konsulas Čikagoje Marijus
Gudynas pabrėžė, kad ukrainiečiai
palaikė mus, lietuvius, sunkiomis sau-
sio 13-tosios valandomis, todėl mums
pridera palaikyti ukrainiečius dabar.

Konsulas pakvietė tarti žodį ukrai-
niečių bendruomenės atstovą, kurio 26-
erių metų sūnus šiuo metu yra Uk rai-
noje. Jis pareiškė, kad lietuviams ne-
reikia aiškinti, kas yra rusiškas šovi-
nizmas. Ukrainoje dabar vyksta karas,
ir Ukrainai reikia paramos.  – 3 psl.



Rugsėjo 9 d. LR ambasadoje Was-
hingtone LR Seimo narys Pau-
lius Saudargas, politologas, Rytų

Europos studijų centro analitikas dr.
Laurynas Kasčiūnas bei Valstybingu-
mo ir tradicijos studijų centro direkto-
rius Linas Kojala surengė jų neseniai įvy-
kusios humanitarinės - tiriamosios eks-
pedicijos Lietuva – Ukraina’14 ,,Broliai”
pristatymą  ir diskusiją ,,Rusijos invazija
į Ukrainą ir galimos grėsmės Lietuvai.
Ar Lietuva pasiruošusi?”

Renginyje dalyvavo ir Ukrainos am-
basadorius JAV Olexander Motsyk, ku-
ris padėkojo Lietuvos politinei valdžiai,
diplomatams Washingtone ir Jungtinių
Valstijų lietuvių bendruomenei už nuo-
širdžią ir efektyvią paramą Ukrainai
Rusijos agresijos akivaizdoje bei jo šalies
europinės ir transatlantinės integracijos siekiams. 

Washingtone jaunųjų Lietuvos politikų delega-
cija susitiko su Kongreso nariu, Baltijos grupės

pirmininku JAV atstovų rūmuose John Shimkus, ki-
tais JAV politikais bei politikos analitikais. 

LR ambasados JAV info ir nuotrauka

Šių metų rugsėjo 6 dieną LR gy nybos atašė
biuras Washingtone su rengė ambasados dar-
buotojų išvyką į Pennsylvanijos nacionalinės

gvardijos (toliau – PANG) atvirų durų (Open House)
dieną, vykusią Fort Indian town Gap (Pennsylvani-
ja) nacio na linės gvardijos mokymų centre.

Pennsylvanijos visuomenė didžiuo jasi nacio-
naline gvardija, kuri yra antra didžiausia Jungtinėse
Ameri kos Valstijose (joje tarnauja 19 600 karių) bei
aktyviai dalyvauja tarptautinėse taikos palaikymo
operacijose. Renginys sutraukė tūkstančius piliečių,
kurie savo buvimu bei dide liu susidomėjimu išreiš-
kė kariams savo pagarbą. Nuo 2001 metų rugsėjo 11
dienos tarptautinėse misijose Bos nijoje, Kosove,
Irake, Afganistane ir kt. dalyvavo beveik 40 000 Pen -
nsyl va nijos nacionalinės gvardijos karių. Be to,
PANG aktyviai dalyvauja lik viduojant stichinių ne-
laimių pasek mes tiek Pennsylvanijos, tiek kitose JAV
valstijose.

„Atvirų durų” dienos renginio svečiai iš arti ga-
lėjo susipažinti su PANG turima naujausia bei isto-
rine karine technika, tarp jų – su mo  der nizuotais tan-
kais „Abrams” M1A1, kovos šarvuočiais „Bradley”
ir „Stryker”, moderniais sraigtasparniais „Apache
Longbow” ir „Chinook”.

Šventės svečiai taip pat turėjo galimybę pa-
bendrauti su tiesiogiai karinę techniką valdančiais
kariais bei PANG vadais. PANG kariai išsi skiria
aukštu koviniu pasirengimu. Įdomu pažymėti, jog
PANG 55-osios šarvuotosios brigados tanko įgula šie-
met kartu su JAV elitinėmis sau sumos ir jūrų pės-
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LR ambasados darbuotojai susipažino su 
Pennsylvanijos nacionaline gvardija

tininkų bei Kana dos ginkluotųjų pajėgų įgulomis da-
lyvavo prestižinėse Sullivan taurės varžybose bei
tarp 18 įgulų užėmė aukš tą 4 vietą.

Šventės atidarymo kalboje Penn sylvanijos na-
cionalinės gvardijos va das (Adjutant General) ge-
nerolas ma joras Wesley Craig išskyrė jau daugiau
nei 21-erius metus tebesitęs iančios part nerystės su
Lietuva svarbą. Penn sylvanijos visuomenei gen. W.
Craig pažymėjo, jog PANG tiesiogiai prisidėjo prie
vadinamųjų už tikrinimo (reassurance) priemonių
Baltijos šalims Rusijai pradėjus vyk dyti agre syvius
veiksmus Ukrainos atžvilgiu.

Generolas gausiai susirinku siems renginio sve-
čiams priminė garsiuosius buvusio JAV prezidento
G. W. Bush žodžius, pasakytus viešnagės Vilniuje
metu 2004 metais: „tie, kurie pasirinks priešu Lie-
tuvą, taps JAV priešais” („They who choose to make
an enemy of  Lithuania, have made an enemy of  the
USA”) ir citavo JAV pr ezidento B. Obama žodžius, pa-
sakytus Taline: „mes nie kada neleisime prarasti Bal-
tijos tautoms nepriklausomybės” („We will never al-
low the independence of  the Baltic nations to be lost
to Soviet aggression”).

Generolo W. Craig teigimu, partnerystės su
Lietuva programos pase koje „esame puikiai pasi-
ruošę parem ti savo partnerius, mūsų bendradar-
biavimas išbandytas bendrose opera cijose ir tai
stiprina viso Baltijos re giono saugumą bei kartu
siunčia stiprią žinutę galimiems agresoriams. Mes
dislokuojame karius jungtiniuose vienetuose. Mes
stipresni kai esame kartu” („We are stronger when
we stand together”).

LR ambasados JAV info

Ludo Segers nuotr.

Pranešimą skaito LR Seimo narys Paulius Saudargas. Prie stalo iš (k.):
Linas Kojala  ir dr. Laurynas Kasčiūnas.

Lietuvos ambasadoje pristatyta jaunimo ekspedicija į Ukrainą 
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Atkelta iš 1 psl.

Po to kalbėjo lietuvių politikai, savo pasakojimą
iliustruodami skaidrėmis.  Jose matėsi vaizdai iš tri-
jų ekspedicijų, kuriose pranešėjai dalyvavo.  Pir mo-
sios dvi ekspedicijos – į Sibirą: 2012 metais į Kras-
lagą,  o 2013 metais – į Vorkutą.  Šįmet buvo surengta
ekspedicija į Ukrainą.  Pirmasis apie jas pasakojo
Paulius Saudargas, Lietu vos Seimo narys, Tėvynės
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pre zi-
diumo narys. Rodydamas solidaru mą su ukrainie-
čiais, jis buvo pasi puošęs ukrainietišku tautiniu raš-
tu išsiuvinėtais marškiniais.  

Paulius Saudargas paaiškino, kad ekspedicija į
Kraslagą buvo skirta buvusio Lietuvos prezidento
Aleksandro Stulginskio tremties ke lio paminėjimui.
Saudargas pastebėjo, kad jam teko apvažiuoti kele-
tą Lietuvos mokyklų pasakojant apie ekspediciją, ir,
deja, daugelis moki nių nežino, kad Aleksandras Stul-
 gins kis buvo Lietuvos prezidentas ir pirmas Seimo
pirmininkas, ir kad ru sai komunistai jį ištrėmė į Si-
birą.   Ekspedicijos dalyviai aplankė Kans ką, kurio
kalėjime kalėjo Stulginskis. Jie taip pat aplankė pa-
minklą tremtiniams Revučij kapinėse. Paulius Sau-
dargas papasakojo apie susitiki mą su keliais rusais
alpinistais ekspedicijos metu. Kai lietuviai jiems pa-
aiškino savo kelionės tikslą, rusai susiraukė ir
priekaištavo: „Kodėl jūs, lietuviai, vis nepatenkin-
ti?” Besišil dydami prie laužo kartu su rusais alpi-
nistais, lietuviai padainavo partizanišką dainą ir
kvietė rusus taip pat ką nors padainuoti. Šie, neži-
nodami ką dainuoti, pagaliau prisiminė seną dainą
apie Raudonąją armiją. „Ta pati Raudonoji armija
dabar okupuoja Ukrainą”,  – pastebėjo Sau dar gas.

2013 metais vyko kita ekspedicija į Sibirą, tik šį
kartą daug toliau į šiau rę – į Vorkutą. Ši ekspedici-
ja pa minėjo 1953 metų tremtinių sukilimą Vorkutoje.
Ekspedicija vyko 60 metų po sukilimo. Tame suki-

lime dalyvavo daugelio tautų atstovai, bet dau-
giausia buvo lietuviai ir ukrainiečiai.  Sukilimas
buvo numalšintas. Anot Saudargo, Vorkutoje buvo
ypač gūdu, jautėsi mirties tvaikas. Ekspedicija ap-
lankė ir kitą ypatingo lagerio vie tovę – Abezę. Iš žy-
mių lietuvių tremtinių, kalėjusių Abezėje, yra ir ne-
seniai miręs monsinjoras Alfonsas Sva rinskas.
Abezės tremtinių ir politinių kalinių kapinėse dau-
gybė bevardžių lentelių – vien tik numeriai ženkli-
na tremtinių kapus.  

Apie 2014 metų ekspediciją į Ukrainą pasakoji-
mą pradėjo dr. Lau rynas Kasčiūnas, politologas, bu-
vęs Seimo pirmininkės Irenos Degutie nės padėjėjas.
Jis pabrėžė istorinius ryšius tarp Lietuvos ir Uk-
rainos ir paminėjo, kad sausio 13-tą dieną prie Lie-
tuvos Parlamento rūmų matėsi daug Ukrainos vė-
liavų, o Maidano pro testo metu Kijeve buvo daug Lie-
 tuvos vėliavų. Nors dabar Ukrainai yra labai rei-
kalinga karinė parama, lietuvių ekspedicija atga-
beno taipogi reikalingą humanitarinę pagalbą. Lau-
rynas Kasčiūnas paaiškino, kad lietuvių ekspedicijai
teko pakeisti įvažiavimo į Ukrainą planus. Buvo pla-
nuota vykti į Lvovą, bet iškilo pavojus, kad ekspe-
dicijai bus daromi varžymai. Todėl teko važiuoti to-
liau į pietus, į Ivano Frankivsko miestą, kurio me-
ras yra lietuvių kilmės.  Ten lietuvių ekspedicija su-
sitiko su Ivano Frankivsko miesto Liaudies savi-
gynos savanoriais ir perdavė dėžes ka reiviams skir-
tų reikmenų.  

Tada ekspedicija nuvyko į Lvovą. Apie apsi-
lankymą Lvove pasakojo politologas Linas Ko jala.
Jis paminėjo apsilankymą me morialiniame mu-
ziejuje okupacinių režimų aukoms  – Lontskoho gat-
vės kalėjime Lvove. Anot Kojalos, muzie jus labai pa-
našus į Vilniuje esantį Genocido aukų muziejų bu-
vusiuose KGB rūmuose prie Lukiškių aikštės.  Ko-
jala taip pat parodė skaidres, ku riose matėsi re-
konstruotas Ukrainos partizanų bunkeris. Tos

Ukrainos vėliava Pasaulio lietuvių centre

VIDA KUPRYTĖ

JAV viešėję trys Lietuvos istorinę atmintį
puoselėjantys politikai – Paulius Saudargas,
dr. Laurynas Kasčiūnas ir Linas Kojala – yra

aktyvūs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių de-
mokratų partijos nariai: P. Saudargas – LR Seimo
narys, dr. L. Kasčiūnas – politologas, Rytų Europos
studijų centro analitikas, spaudoje dažnai skaito-
me jo politinius komentarus, L. Kojala – Valsty-
bingumo ir tradicijos studijų centro direktorius.
Visi trys jau apkeliavo JAV rytinį pakraštį, bendravo
su lietuviais Washingtone ir New Yorke, o praėju-
sį savaitgalį atvyko į Čikagą.

Rugsėjo 12 d. vakarą Ateitininkų namuose Le-
monte susirinku siems čikagiečiams jie papasako-
jo  apie savo keliones į Sibirą bei Ukrainą,  kalbė-
jo apie tai,  kaip tų kelionių įspūdžiais ir patirtimi
dalinasi su vyresniųjų klasių moksleiviais. 

Pirmoji ekspedicija, pavadinta ,,Kraslagas-12
– Prezidento Aleksand ro Stulginskio tremčiai at-
minti”, įvyko 2012 m.  Paulius Saudargas papasa-
kojo, kaip jų maža grupė pasiryžo vykti į Krasno-
jarską ir Irkutską, kur kalėjo Prez. Stulginskis. Eks-
pedicija kiek panaši į ,,Misija Sibiras” – buvo at-
rastos ir sutvarkytos apleistos lietuvių kapavietės,
kurias Sibiro gamta bematant ,,apželdina”, kryžius
supūdo ir kiekvieną ženklą, kad ten kadaise lietu-
viai kentėjo ir mirė, sulygina su žeme. Ekspedici-
jos dalyviai kapuose paliko iš Lietuvos atvežtus ge-
ležinius kryželius, bendravo su vietiniais, patys pa-
juto, kokios sunkios Sibiro sąlygos. Po šios kelionės
jie važinėjo po Lietuvos mokyklas, rodė skaidres ir
pasakojo apie Prez. Stulginskio reikšmę Lietuvos
istorijai ir jo aukos kelią. Pasak Pauliaus Saudar-
go, ,,siekėme priminti jaunajai kartai vienintelį tokį
Lietuvos prezidentą A. Stulginskį – politinį kalinį,
tremtinį, didvyrį.”

Apie antrąją šios grupės ekspediciją ,,Vorkuta
2013” kalbėjo politologas analitikas dr. Kasčiūnas.
Kelionės į Vorkutą tikslas buvo pažymėti prieš 60
metų įvykusį šio lagerio kalinių sukilimą. Lagerio
neliko nei ženklo, tačiau netoli veikia muziejus, kurį

skaidrės bu vo vaizdus įrodymas, kad Ukrainoje vyko
partizaninės kovos prieš rusus okupantus  – kaip  ir
Lietu voje.  

Susitikimo prelegentai pabrėžė ukrainiečių
patriotizmą. Ukrainoje jie matė daug Europos Są-
jungos vė liavų.  Gatvėse, kavinėse krito  į akis ta, kad
daug žmonių apsirengę tau ti niais drabužiais. Net au-
tomobiliai dekoruojami ukrainietiškais raštais.  

Susitikimo pabaigoje kalbėjo vie nas jaunas
ukrainietis – Michael Gle biv. Jis gimęs Ukrainoje,
bet jau 18 metų gyvena Amerikoje. Tačiau, pa-
 matęs, kas vyksta Ukrainoje, kartu su savo broliu
nutarė vykti į tėvynę ir palaikyti tautiečius. Jis buvo
Ukrai noje praeitą gruodį. Susitikime Mi chael Gle-
biv vilkėjo mėlynais marš kinėliais, ant kurių gel-
tonomis raidė mis buvo žodžiai „Auto Maidan Chi-
 cago”.  Jis pabrėžė: „We are fighting for all of  Eu-
rope” („Mes kovojame už visą Europą”.)  

Po pranešimų, buvo leista pasi sakyti, klausy-
tojams užduoti klau simus.  Iškilo klausimas apie pa-
trio tinį auklėjimą Lietuvos mokyklose.  Paulius Sau-
dargas pripažino, kad Švietimo ir Kultūros minis-
terijos dažnai laikomos paskutinėse vietose.  Tačiau,
jis mato daug patriotizmo pavyzdžių Lietuvos mo-
kyklose. Jis pabrėžė, kad mokiniams reikia herojų.
Todėl svarbu mokiniams kalbėti apie partizanus,
pvz. apie Juozą Luk šą-Daumantą. Svarbu, kad mo-
kiniai skaitytų Sibiro tremtinių atsimini mus, pvz.
Dalios Grinkevičiūtės kny gą „Lietuviai prie Laptevų
jūros”.  Saudargas paminėjo ir du filmus partiza-
ninėmis temomis: „Vienų vieni” ir „Nematomas
frontas”. Jis citavo vie ną amerikietį profesorių, ku-
ris viešėdamas Lietuvoje pareiškė:  „Jei tauta ne-
pasakos savo istorijos, už ją tai padarys kiti”.

Prelegentai susitikimo da ly viams padovanojo
po gausiai iliustruotą žurnalą „Istorinės atminties
ekspedicijų apžvalga”. Čia smulkiai aprašomos vi-
sos trys aptartos ekspedicijos. Jauni lietuviai poli-
tikai į JAV atvažiavo pasiruošę. Jie kalbėjo drąsiai
ir apgalvotai. Kiekvieno pasi sakymuose jautėsi
meilė tėvynei Lietuvai  ir nuoširdus susirūpinimas
tiek Ukrainos, tiek Lietuvos ateitimi. 

lietuviai papildė atvežtais rodiniais.
Apie trečiąją ekspediciją – šių metų kelionę į va-

karų Ukrainą – kalbėjo Linas Kojala.  Jos tikslas ne-
buvo vien stebėti, kokios nuotaikos tvyro dabartinėje
Ukrainoje, bet ir įteikti lietuvių paramą už laisvę ko-
vojantiems kariams. Paskelbus apie šią išvyką, Lie-
tuvos žmonės suaukojo per 10 000 litų  ir reikalingų
daiktų paremti ukrainiečių kovotojus. Pasak Koja-
los, Ukrainos kariuomenė prastai aprūpinta: ne
kiekvienas karys turi neperšaunamą liemenę, tik kas
antras ar trečias yra apsaugotas šalmu, o susidūrę
su Rusijos kariais,  gerai aprūpintais visa karine
amunicija, ukrainiečiai patiria neviltį. Todėl nors ir
nedidelė lietuvių parama būtiniausiais reikmenimis
yra simboliškas ukrainiečių palaikymas, ženklas,

kad kaimynai lietuviai jais rūpinasi. L. Kojala pasa -
kojo, kad akivaizdžiai matė ukrainiečių pasiryžimą
kovoti, bet buvo pastebimos ir problemos – korupcija,
nesantaika, Rusijos propagandos efektyvumas –
visa tai silpnina ukrainiečių kovos efektyvumą.

Ekspedicijų tikslas – ne koks nuotykių ieškoji-
mas, bet noras prisiliesti prie istorijos ir tapti nau-
jais liudytojais –  savo akimis matyti, savo kailiu pa-
tirti ir perduoti tai jaunimui. Kad jauni žmonės, jau
užaugę laisvėje, suprastų lietuvių didvyrių auką savo
tautai bei amžinosioms vertybėms. 

Svečiai sulaukė daugybės klausimų apie pilie-
tinės visuomenės ugdymą Lietuvoje, jaunimo auk-
lėjimą bei kokias pasekmes Lietuvos saugumui tu-
rės rusų įsiveržimas į Ukrainą.  

Ekspedicijos į lietuviams reikšmingas vietas 

Po paskaitos dr. Laurynas Kasčiūnas buvo apipiltas klausimais. Iš k.: Milda Šatienė, Jolita Kisieliūtė-Narutienė, Bi ru -
tė Kairienė ir Marija Remienė.          Jono Kuprio nuotr.
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RY T YS
Rytỹs – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

– Monika, kaip menas atsirado Jūsų gyvenime?
– Menas mūsų šeimoje visada užėmė reikšmingą vie-

tą. Nuo gimimo buvau apsupta pačių talentingiausių dai-
lininkų darbų, nes abu mano tėvai kolekcionavo meną.
Meno genai „atė jo” greičiausiai iš mano tėčio pusės, nes jo
dėdė buvo pirmas lietuviško animacinio filmo „Siuvėjas ir
vilkas” piešėjas. Tėčio teta, gyvenanti Aust ra lijoje, – taip
pat dailininkė. Mano tėtis baigė Vilniaus Vals-
tybinio dai lės instituto Klaipėdos skyriaus me-
 ninio apipavidalinimo fakultetą ir Lietuvoje yra
sukūręs daug skulptū rinių darbų bei freskų. Čia,
Ameri koje, jis yra sukūręs keletą vitražinių
kompozicijų bažnyčiai ir privatiems žmonėms,
taip pat – interjerą restora nui.

– Jūsų kūryba pasižymi įvairia dailės technika – kur
ir kaip viso to išmokote?

– Mano aistra menui prasidėjo dar bū-
nant mažyte mergaite. Jau bū dama tre-
jų metukų visus patirtus įspū-
 džius ir emocijas liedavau
ant popieriaus lapo. To-
dėl nuo šešerių me tų
pradėjau lankyti
dailės mokyklą

Kaune, o vėliau dailės būrelį vi du rinėje mokykloje. Taigi,
su visomis dailės technikomis praktiškai aš jau buvau su-
sipažinusi gyvendama Lie tuvoje. Man labai pasisekė, kad
čia, Amerikoje, vidurinėje mokykloje bu vo labai stiprios dai-
lės pamokos ir ga lėjau vėl ugdyti savo gabumus. Ir man la-
bai neblogai sekėsi – mano dar bai pradėjo keliauti po pa-

rodas ir skinti laimėjimus. Tad mano tolimesnis kelias
man nekėlė jokių abejonių, juo labiau kad ir tėvai mane

labai palaikė ir skatino studijuoti dailę. 
Po to buvo Massachusetts College of  Art and

Design Bostone, puiki me no kalvė, kurios puikūs
dėstytojai ir nuostabios studijų sąlygos leido man
toliau nerti į dailės pažinimo kelią. Jau bestudi-

juodama, dalyvaudavau įvairiose parodose, kuriose
taip pat pelniau apdovanojimų: Genevieve Mc Millan

– Reba Stewart Travel Award, 2D Department Award
for Excellence (MassArt), Boston Print makers Jurors’

Commendation Award (vertinta Jim Dine), Dan-
forth Museum of  Art, Massachusetts.  

– Papasakokite, kaip susido mė jote „vė-
limu” ir pačiu menu su vilna. 

– Dar besimokydama kolegijo-
je pradėjau dirbti su nuostabia

Bostono menininke Barbara
Poole, kuri, būda ma tapytoja,
paskutiniu metu yra pame-

tusi galvą dėl meninio vilnos vė-
limo. Ji velia ne tik rūbus, bet ir ku ria
instaliacijas iš vilnos, kaip pavyzdžiui

„Invasive Species”, arba  „Invasive Spe-
cies/Unintended Conse quences”– tai paskutinis
jos projektas augaline tematika. Man pasisekė, kad
galėjau daug prisidėti prie šių projektų įgyvendi-
nimo, o taip pat šiuos rūbus demonstruoti.

Darbas su vilna įkvėpė ir mane pačią sukurti
kažką naujo. Taip gimė visai nauja technika, kur
vilna su maišyta su grafika ir tapyba. Šiuo me tu
kaip tik ir pateikiau savo naujausius darbus gru-
pinėje parodoje Massachusetts menų ir dizaino ko-
legijoje „The Introduction 2014” visuomenės įver-

tinimui. Apskritai, labai mėgstu eksperimen-
tuoti, ieško ti naujų meninių išraiškos priemo nių,
todėl mano grafikos atspaudai yra ne tik ant po-
pieriaus, bet ir ant medžiagos, o dabar ir ant vil-

nos. Mė ginau dirbti įvairiose grafikos srity se,

LORETA STEFFENS

Šiandien mūsų skaitytojams no rė-
tume pristatyti jauną (25 m.) ta-
lentingą menininkę Moniką

Plioplytę. Mo nika 2001 m. su savo šei-
ma iš Kau no atvyko į JAV  ir įsikūrė Bos-
tone, Massachusetts valstijoje. Tuo me -
tu ji buvo 7-oje klasėje. Jau JAV baigu-
si vidurinę mokyklą Monika Plioplytė
įstojo į Massachusetts menų ir dizai no
kolegiją Bostone (Massachusetts College
of Art and Design), kurioje pasirinko gra-
fikos studijas. Meninin kės darbai pasi-
žymi įvairia technika ir įvairių meno
rūšių derinimu. Nors menininkė dar
jauna, jos biografija įspūdinga. Dailinin -
kė yra surengusi nemažai asmeninių ir
grupinių parodų garsiose Bostono ga-
lerijose ir ki tur. Dar būdama studentė,
Monika Plioplytė laimėjo Genevieve
McMil lan stipendiją, įvairias kitas meno
pre mijas. Baigusi mokslus dailininkė
dirbo mokytojos darbą, kuravo parodas
ir talkino garsiai menininkei Bar barai
Poole. 

2014 m. Monika su kitais meni nin-
 kais įkūrė grafikos studiją „The Iron
Wolf Press”. Šiuo metu Monikos Pliop-
lytės darbus galima pamatyti Massa-
chusetts menų ir dizaino kole gijos „Int-
roduction 2014” parodoje, ku rioje ji
rodo savo darbus kartu su dviem šios ko-
legijos absolventais: Lavaughan Jenkins
ir Rosemary Tay lor. Kolegijos „The Stu-
dent Life” galerijoje menininkė ekspo-
nuoja miš rios technikos, grafikos ir ta-
pybos darbus ant šilko ir vilnos. Ši pa ro-
 da vyks iki rugsėjo 20 d. Nuo rugsėjo 30
d. iki spalio 5 d. vyks menininkės orga-
nizuojama paroda „Fresh meat” – ren-
ginys, skirtas naujai susikūrusiai grafikos
studijai „Iron Wolf Press” paremti. Ši pa-
roda – „pop-up show”, vyksianti ir Bos-
tone, tęsis tik vieną savaitę. Šiame ren-
ginyje klausyda miesi gyvos muzikos, ga-
lėsite apžiū rėti menininkų kūrinius, pa-
bendrau ti su pačiais menininkais ir įsi-
gyti jums patikusių meno darbų.

Nors ir labai užsiėmusi, Monika su-
tiko pabendrauti ir atsakyti į „Draugo”
klausimus.

Lietuvės dailininkės mene – savų simbolių sistema

Massachusetts College of Art and Design studijos Bostone suteikė Monikai Plioplytei galimy-
bę pasinerti į dailės pažinimo kelią.

Monika Plioplytė prie savo darbų „The Introduction 2014” parodos atidarymo metu. Šių darbų serija pavadinta „No Heads”. Autorė
šiuos darbus tiesiog vadina „No Head Nr. 1”, „No Head Nr. 2”...                                              Monikos Plioplytės asmeninio archyvo nuotraukos

Kūrinys „Invasive Species/Unintended
Consequences” pagal Barbara Poole 
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REGINA BALČAITIENĖ

Rugpjūčio 23 d. Bostono ir apylin kių lietuviai rinkosi
į City Hall Plaza paminėti Uk rainos Nepriklauso-
my bės dieną. Po vėliavos pakėlimo iškil mių Bostono

ukrai niečių bendruomenės pirmininkas Vsevo lod Petriv
pasakė sveikinimo kalbą. Jis pabrėžė, kad svarbu šian dien
paremti ukrainiečius, kovojančius už nepriklausomybės
išsaugojimą ir pasipriešinimą terorui.

Sveikinimo raštą atsiuntė Lietu vos garbės konsulas
Bostone dr. Thors teinn Gislason, jis buvo perskai tytas iš-
kilmingo minėjimo metu. Bostono Lietuvių Bendruome-
nės bei Naujosios Angli jos apygardos vardu susirinku-
siuosius pasveikino apygardos pirminin kė dr. Regina
Balčai tienė: „Šiandien labai svarbu būti kartu visoms ke-

turioms tautoms: Lietuvai, Latvijai, Esti jai, Ukrainai. To-
dėl linkime vie ny bės, pasitikėjimo, tvirtybės bendroje ko-
voje išsaugant nepriklauso mybę, likti vieningiems ben-
droje kovoje prieš terorą ir smurtą.”                           

Rugpjūčio 24-ąją Ukrainos Nepriklauso mybės dienos
proga Christ the King Ukrainian Katholic bažnyčioje Ja-
 maica Plain, Massachusetts valstijoje buvo aukojamos šv.
Mišios. Po jų vyko piknikas, subūręs įvai raus amžiaus žmo-
nes. Čia buvo su rengtas vaikų piešinių konkursas, žai di-
mai, koncertavo moksleiviai. Su rinktos lėšos skirtos nuo
teroro nu kentėjusioms šeimoms Ukrainoje. Būkime vie-
ningi!

Dr. Regina Balčaitienė – JAV LB Naujosios Anglijos apy-
gardos pirmi ninkė

bet mėgstamiausia yra linorai žinys,
monotipija ir mišri technika.

– Kas Jus įkvepia? Kaip gimsta naujos
idėjos?

– Kas mane įkvepia kūrybai? Sun-
ku pasakyti, tikriausiai pats gy veni-
mas, įvairūs įspūdžiai, kitų daili ninkų
kūryba. Labai domiuosi šiuolaikine
daile, kiek galiu važinėju į įvai rias pa-
rodas, specializuotas gr afikos paro-
das – konferencijas, o tai taip pat įkve-
pia. 

– Papasakokite daugiau apie „Iron Wolf
Press” grafikos studiją.

– Šį pavasarį turėjau galimybę
įsi gyti labai didelį presą ir išsinuomoti
puikias patalpas didelei studijai Bos-
tono centre. Pakviečiau draugus ir
pažįstamus grafikos meistrus kar tu
dirbti šioje studijoje, taip ir atsirado
„Iron Wolf  Press” studija arba lietu-
viškai – „Geležinio vilko preso” studija.
Taip man dar prisidėjo ir ad ministra-
cinis darbas bei atsakomybė.

– Jeigu turėtumėte papasakoti kažką
apie savo darbus niekada jų nemačiusiam
žmogui, kaip tai pa darytumėte? Apie ką yra
Jūsų kū ryba?

– Sunku atsakyti keliais žodžiais.
Mano kūryboje vyrauja simboliai, ku-
riais aš jau ilgą laiką domiuosi ir esu
sukūrusi savų simbolių sistemą. Šiai
simbolių sistemai atsirasti pa dėjo do-
mėjimasis įvairiomis kultūro mis, o
ypač didelę reikšmę man turi lietuvių
liaudies kultūra, jos pasakos, mitai,
liaudies menas. Esu pavažinė jusi po pa-
saulį: Europą, Lotynų Ame riką, Kini-
ją, kas taip pat paliko neiš dildomus
įspūdžius ir susiliejo į vieningą kos-
mopolitinę simbolių sistemą. Aš netgi
esu atskirai atspausdinusi visus savo
simbolius su paaiškinimais. Taip pat
mano mene blaškosi blogis ir gėris, juo-
dos ir baltos jėgos. Tuos simbolius ir
charakterius vienija kokia nors isto-
rija, ir tie charakteriai bando rasti save
tarp tamsos ir šviesos.

Dėkojame menininkei už pokalbį
ir linkime kuo didžiausios sėkmės kū-
rybinėje veikloje ir ateities projek-
tuose. Kaip minėjome, menininkės
darbus iki rugsėjo 20 d. galite pama tyti
Massachusetts menų ir dizaino kole-
gijoje (621 Huntington Ave. Bos ton,
MA). O spalio 3–4 d. galite apsilanky-
ti „Iron Wolf  Press” renginyje „Fresh
Meat” The Piano Craft galerijoje (793
Tremont St., Boston, MA). Šio renginio
atidarymas įvyks penktadienį, spalio
3 d., 6–9 val. v. Jis taip pat vyks šešta-
dienį, spalio 4 d. ir sekmadienį, spalio
5 d., nuo 12–5 val. p. p. Jeigu norėtumėte
surengti Monikos parodą savo mieste,
galite su ja susi siekti el. paštu  pliop-
lyte.monika@gmail.com, o pasigro-
 žėti menininkės darbais galite ir jos
elektroninėje interneto svetainėje:
www.monikaplioplyte.com.

Bostono lietuviai dalyvavo Ukrainos 
Nepriklausomybės die nos minėjime

,,Draugo” prenumeratoriai gali
skaityti ,,Draugą” 

internete be jokio papildomo
mokesčio. Pageidaujantys

turėtų parašyti apie tai 

administracijai: 
administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

SKAITYKITE ,,DRAUGĄ” 
GREIČIAU!

Bostono lietuviai kartu su ukrainiečiais minėjo Ukrainos Nepriklausomybės dieną. R. Balčaitienės asmeninio archyvo nuotr.
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SKAUT YBĖS KELIAS

,,Paslapčių ieškonė’14” – Washington, DC

DONATAS RAMANAUSKAS

Šių metų birželio 14–15 dienomis JAV
sostinėje Washingtone įvyko penktoji
„Paslapčių ieškonė”. Pirmosios  ketu-

rios buvo surengtos:  Čikagoje (2007 m.), To-
ronte (2009 m.), Bostone (2011 m.) ir Detroi-
te (2012 m.). Tuoj po paskutiniosios „Pa-
slap čių ieškonės” buvo svarstoma, kur vyks
ki ta ieškonė.  Washingtono skautų vadovų
gru pelė pareiškė  Prit. skautų ir Prit. skau-
čių skyriaus vedėjams norą rengti „PI-DC”
jų mieste. Priežastys geros: JAV sostinėje yra
daug įdomių, istorinių vie tovių, kai kurios
iš jų  turi sąsajų  su lietuvių istorija ir kul-
tūra, veikia gera traukinių ir autobusų su-
sisiekimo sistema.  Ir, žinoma, yra pasi-
šventusių vadovų, vadovių, kurie net de vynis
mėnesius planavo ,,PI-DC” ir sugebėjo ,,iš-
judinti” nemažai kitų vadovų bei tėvų. 

Šeštadienis, 
birželio mėn. 14 diena

„Paslapčių ieškonė” apima dvi savait-
galio dienas, nors  kai kurie skautai  jau buvo
atvykę penktadienį ar dar anksčiau.  Pirmą
„oficialią” dieną, šeštadienį,  vykome  į Ar-
lington kapines, kur skautai  stebėjo nežino -
mų karių paminklo sargybos pasikeitimą ir
aplankė  Lt. Samuel J. Harris kapą (jis mi rė
Lietuvos nepriklausomybės kovoje 1920 m.).
Padėka  v. sk. Astai Banionytei  (didelė DC ži-
novė) ir Jonui Vaičikoniui už išvykos  suor-
ganizavimą.  Iš Arlington kapinių visi keliavo
į „Įžanginę sueigą”, kuri įvyko Caldwell
Hall, Catholic University of  America.  

Registracijos pirmininkė sesė Danutė
Molytė-Hoffman visus sutiko prie salės įėji-
mo ir kartu  su  kitais išdalino „Paslapčių ieš-
konė – Washington, DC” marškinėlius. Marš-
kinėlius  sukūrė sesė Julytė Ozers iš Čikagos,
pasinaudodama Pauliaus Mickaus (PI-DC
„logo” kurėjo), Tomo Dundzilos ir Aldonos
Martinkaitės idėjomis. Belaukiant  kitų  da-
lyvių  ekrane buvo rodo mas filmas iš anks-
tyvesnių „Paslapčių ieškonių”.  „Maitinimo
komanda” („Food Crew”) visiems atvyks-
tantiems dalino kuklius pie tus.  Komandą su-
darė: Tomas Skučas (DC), Renata Borucki,
Rasa Rama nauskienė, Petras Remeikis ir
Sau lius Šoliūnas (Chicago).

1:45  val. p. p. prasidėjo Įžanginė sueiga.
Komendantas Jonas Vaiči konis ir komen-
dantė Aldona Martin kaitė pagal tuntus/vie-
toves išrikiavo broliją ir seseriją. Brolijos va-
das ir vyr. skautininkės pav. Albertas Kere-
lis LSS Tarybos pirmininkui Gintui Taorui
pranešė dalyvaujančiųjų  skaičių, o šis tarė
trumpą sveikinimo žodį. Brolis Tomas Dund-
zila per „Skype” sujungė mus  su Lietuva.  Iš
Lietuvos mus sveikino sesė Ieva Žilinskienė,
Lietuvos Skau tijos vyr. skautininkė.  Ji taip
pat pranešė, kad kitais metais „Paslapčių ieš-
konė” galbūt bus suruoša Vil niu je – tai tik-
rai būtų įdomu!

Sesė Ginta Remeikytė-Gedo Washington,
DC skautų vardu taip pat pasveikino visus at-
vykusius į Washingtoną, o tada komendan-
tai pravedė susipažinimo žaidimą.

Kol vyko žaidimas, sesės Rasa Rama-
nauskienė, Aušra Petry ir Paulita Alinskie-
nė paruošė viską, kas reikalinga pasiskirs-
tant skiltimis. Jos sukarpė dalyvių vardų są-
rašą, suskirstė vardus į tris krūveles: daly-
viai iš Washington, DC (broliai ir sesės kar-
tu), sesės iš kitų vietovių ir broliai iš kitų vie-
tovių.  Paeiliui  buvo traukiami vardai – pen-
ki dalyviai sudarė  mišrią skiltį. Dviems skil-
tims teko po šešis dalyvius.   Bus daugiau

Skiltis ,,Trenkti traukiniai”. Iš kairės: palydovas Ričardas Chiapetta (Chicago), Alina Oren-
taitė (Washington, DC), Emilija Milukaitė (New York), Gabrielle Čiutkaitė (Chicago),  And-
rius Vitas (Chicago), Adomas Kelpša (Chicago), palydovė Taiyda Chiapetta (Chicago).

Skiltis ,,Super keliautojai”. Iš kairės: palydovas Laimis Belzinskas (Cleveland), Antanas
Petraitis (Washington, DC), Goda Narakaitė (Chicago), Vėja Kazlaitė (Boston), Austinas
Tarasevičius (Cleveland), Aidas Šlapšys (Toronto), palydovas Remigijus Belzinskas (Cle-
veland).

Skiltis ,,Sparnuotos kojos”. Iš kairės:  palydovė Vida Skilandžiūnienė (Toronto), Matthew
Mickus (Washington, DC), Veronika Dilbaitė (Boston), Olivija Petry (Chicago), Martynas
Juškelis (Chicago), Vytas Belzer (New York), palydovas Mykolas Šlapšys (Toronto).

Skiltis ,,Gudrios mašinėlės”. Iš kairės: palydovas Vėjas Belzinskas  (Cleveland), Marius Oren-
tas (Washington, DC), Rasa Kerelytė (Chicago), Emilia Degutytė (Toronto), Kęstutis Ke-
lečius (Chicago), Mikolas Skilandžiūnas (Toronto). (Trūksta palydovo Jūrio Germano).

Skiltis ,,Plaukiantys pasportukai”. Iš kairės:  palydovas Tolandas Petraitis (Washington,
DC), Ugnė Orentaitė (Detroit), Maya Chiapetta (Chicago), Liam Putrius (Chicago), Kazys
Barauskas (Detroit), palydovas Rimvydas Šoliūnas (Chicago). (Trūksta Gintarės Meižy-
tės).

Skiltis ,,Auksiniai vienračiai”.  Iš kairės: palydovas Jonas Vaičikonis (Washington, DC), Et-
han Seitz (Washington, DC), Lilė Šoliūnaitė (Chicago), Ieva Kondrataitė (Chicago), Vilius
Buntinas (Chicago), Mantas Motekaitis (Chicago),  palydovė Monika Čepulytė (Cleveland).

Skiltis ,,Neatpažinami skraidantys apelsinai”.  Iš kairės: palydovė Julija Deuschle (Chi-
cago), Andrew Mickus (Washington, DC), Simona Pranaitytė (Chicago), Katrina Barauskaitė
(Detroit), Stasys Orentas (Detroit), Zenius Liubinskas (Chicago), palydovas Peter Deus-
chle, vėliau palydovo pareigas perėmė Aldutė Belzer (New York).

Skiltis ,,Žaibuojančios mašinos”.  Iš kairės:  palydovė Aldona Martinkaitė (Washington),
Veronika Alinskaitė (Boston), Adomas Kilikevičius (Chicago), Koleta Barauskaitė (Det-
roit), Mantas Stungys (Cleveland), Laura Milukaitė (New York), Lukas Lora (New York),
palydovė Krista Martinkaitė (Chicago)

Skiltis ,,Tik Heelies”.  Iš kairės: palydovas Martynas Matutis (Chicago) , Krista Angelia-
dis (Nes York), Jonas Deuschle (Chicago), Carli Jurevičiūtė (Toronto), Lukas Barauskas (Chi-
cago), Ariana Chiapetta (Chicago), palydovė Regina Ramanauskaitė (Chicago).

Skiltis ,,Greičiausi pilotai”.  Iš kairės: palydovas Andrius Lietuvninkas (Chicago), Mario
Eid (Cleveland), Mykolas Kelpša (Chicago), Andrius Deuschle (Chicago), Aras Stungys (Cle-
veland), Alma Paliulytė (Toronto), Džiugas Nausėdas (Toronto), palydovė Audrė Kapa-
činskaitė (Chicago). 
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GABRIELĖ GEDO

Kai išgirdau šiuos žodžius, nežinojau, ar man patiks
ši programa. Buvau ką tik perskaičiusi Jane Austen kny-
gą Pride and Prejudice (Puikybė ir prietarai), ir man buvo
smalsu, kaip mano mėgstamiausia knyga bus perkelta
į mūsų laikus. Iš pradžių negalėjau nutarti, ar man pa-
tiko Lizzie Bennet Diaries, ar ne, bet žiūrėjau tol, kol pa-
sibaigė. Ir laukiau tęsinio. Taip buvo net smagiau – aš
žinojau iš knygos, kas atsitiks, bet nežinojau, kada ar
kaip. Taip aš susižavėjau Lizzie Bennet Diaries.

Apie romaną Puikybė ir prietarai

Ponas Bennet gyvena XIX amžiaus Anglijoje. Jis
nėra ypač turtingas. Kai ponas Bennet mirs, jo pa-
veldėtojas gaus jo visą turtą – žemę ir pinigus. Ponas
Bennet turi tik vieną problemą – jis neturi sūnaus, tik
penkias dukras (Jane, Elžbietą, Mariją, Kotryną ir Li-
diją) ir pagal tų laikų įstatymus negali palikti savo
nuosavybės moteriai. Dėl to viską paveldės jo pus-
brolis, o jo dukroms belieka tik susirasti gerus, tur-
tingus vyrus. Jų gyvenimą nulems jų pasirinkimas.
Kai turtingas ponas Bingley atsikrausto šalia Bennet
namų, ponia Bennet apsidžiaugia – gal viena iš jos
dukrų ištekės už jo! Ir iš tiesų – ponas Bingley ir Jane
greitai įsimyli, bet... Su ponu Bingley atkeliauja la-
bai pasipūtęs ponas Darcy, kuris galvoja, kad Bing-
ley turėtų vesti moterį, turtingesnę negu Jane. Vis-
kas pasidaro dar sudėtingiau, kai pats Darcy netikėtai
įsimyli Elžbietą, nes Elžbieta mano, jog jie su Darcy
nekenčia vienas kito.

,,Vlogs”

,,Vlog” – tai nauja komunikacijos forma, kai žmo-
nės patys kuria trumpus filmukus, kuriuose jie kal-
ba apie savo gyvenimą. Hank ir John Green yra bro-
liai, kurie veda populiarų ,,vlog”, pavadintą Vlogb-
rothers. John parašė The Fault in Our Stars (Dėl mūsų
likimo ir žvaigždės kaltos), o Hank sukūrė Lizzie Ben-
net Diaries.

Kas yra Lizzie Bennet Diaries

Lizzie Bennet Diaries yra modernus Puikybė ir
prietarai variantas. Elžbieta yra komunikacijos stu-
dentė Lizzie Bennet. Ji gyvena su tėvais, kurie turi
finansinių problemų, ir sesėmis Jane ir Lidija. Liz-
zie, padedant draugei Charlotte, kuria trumpus vaiz-
do įrašus apie savo gyvenimą ir leidžia juos dukart
per savaitę. Savo video dienoraštyje Lizzie pasakoja
apie savo finansines problemas, seserų meiles ir jos
nekenčiamą poną Darcy. Lizzie, jos seserys ir Char-
lotte yra juokingos ir kartais apsirengia kaip kiti per-
sonažai – kaip Bennet tėvai arba Bing Lee (moder-
niškas ponas Bingley), arba Darcy, ir vaizduoja įvy-
kius, kurie neseniai įvyko.

Filmukai keliami į ,,Youtube” kiekvieną pirma-
dienį ir ketvirtadienį. Taip pat žiūrovai gali skaity-
ti Lizzie ir kitų veikėjų ,,Twitter”  žinutes ir bendrauti
su jais per socialinius tinklus (http://www.lizzie-
bennet.com/story/). Lizzie Bennet Diaries yra naujos
meno formos pavyzdys – menas per internetą. Tai drą-
si serija, nes apie įvairias sroves pasakoja kartu su
žiūrovais. Tai rodo, kad internetas gali būti naudin-
gas ne tik menininkams, bet ir mėgėjams. Programa
labai sėkminga, 2013 m. ji laimėjo „Emmy” apdova-
nojimą už originalią interaktyvią programą.

,,Spin-offs”

Lizzie Bennet nebuvo vienintelė, kūrusi filmukus.
Vaizdajuostes kartais kuria ir Lidija. Jos filmukai –
ypač įdomūs, ir žiūrovai juos mėgsta, nors Lizzie savo
sesers nesupranta ir neįvertina, ji nuolat sako, kad
Lidija nesubrendusi – per daug geria ir per daug lai-
ko leidžia pirkdama drabužius ar koketuodama su blo-
gais vyrais. Tačiau mes, žiūrovai, suprantame, jog Li-
dija iš tikrųjų nėra kvaila, jai skaudu, kai Lizzie ją
žemina. 

Charlotte sesuo, Charlotte viršininkas (ponas Col-
lins, kuris knygoje yra pono Bennet pusbrolis) ir Dar-

VISI mĖgSTA KIną

,,Mano vardas yra Lizzie Bennet, ir čia mano gyvenimas”

cy sesuo (Gigi) taip pat sukūrė kelis filmukus. Šitie
filmukai padeda žiūrovams suprasti, kas vyksta jų
gyvenime, bet jie nėra tokie įdomūs kaip Lidijos. Gigi
programa buvo pratęsta Welcome to Sanditon laido-
je (pagrįsta Austen paskutiniu ir nebaigtu romanu
Sanditon), bet ji man nepatiko. Aktoriai vaidino pras-
tai, o istorija neturėjo pabaigos.

Lizzie Bennet Diaries baigėsi prieš metus, nors
buvo labai sėkminga serija. Praėjusį rudenį jos kū-
rėjai pradėjo rodyti Emma Approved, kuri yra Jane
Austen knygos Emma (Ema) modernus atpasakoji-
mas. Programa nuo knygos skiriasi, nes Emos juos-
ta yra apie jos darbą, o ne apie šeimą. Taip pat yra
sunkiau pamėgti Emą negu Lizzie, bet vis vien no-
rėjau, kad Emai sektųsi. Ji smagi, įdomi ir daug iš-
moko. Ir Emma Approved baigėsi, bet jau prasidėjo
Frankenstein, M.D – modernus Mary Shelley  Fran-
kenstein (Frankenšteinas) atpasakojimas.

Kodėl man patinka Lizzie Bennet Diaries

Puikybė ir prietarai yra viena iš mano mėgsta-
miausių knygų, nes ji gražiai parašyta, jos siužetas

intriguojantis ir joje daug netikėtumų. Man labai pa-
tinka Elžbieta, nes ją galima suprasti, ir Darcy, nes
jis turi savo nuomonę, nors ji dažnai keičiasi. Be to,
mėgstu istorijas apie meilę. Dėl to mane ir sudomi-
no Lizzie Bennet Diaries. Buvo labai smagu matyti,
kaip mano mylimas romanas populiarėja pasaulyje.
Su nekantrumu laukdavau tų filmukų. Ypač linksmas
buvo Lizzie ,,dienoraštis”. Ji savo veikėjus vaizdavo
labai sąžiningai. Pagaliau man patinka, kad ši prog-
rama tokia kūrybinga. Iš pradžių, kai jos kūrėjai ne-
turėjo daug pinigų, Lizzie, jos sesės ir Charlotte ap-
simetė, kad yra Bing ar Darcy. Buvo juokinga žiūrėti,
kaip skirtingai Lizzie ir jos sesuo Lidija vaizduoja
Bing kalbą.

Kelios mintys pabaigai

Man atrodo, kad ši pramogų forma turi ateitį. Gal
vieną dieną sulauksime ir programų, sukurtų pagal
lietuviškus romanus, tokius kaip Gatvės berniuko
nuotykiai ar Nuo devynių iki pirmos. Negaliu sulaukti
tos dienos!

Režisieriaus ateities Lietuva – sugrįžusių imigrantų šalis
Pradedamas filmuoti naujas režisieriaus A. Puipos filmas ,,Edeno sodas”

Pradedamas filmuoti naujas režisieriaus Algi-
manto Puipos vaidybinis filmas ,,Edeno so-
das”, kuriame vaidina žymūs vyresniosios kar-

tos lietuvių aktoriai Juozas Budraitis, Gražina Ba-
landytė, Vaiva Mainelytė, Vytautas Paukštė, Vidas
Petkevičius ir kiti.

Rašytojos Janinos Survilaitės romanų ,,Vila
Edelveisas” ir ,,Pašnekesiai su Helvecija” herojai A.
Puipos kino scenarijuje gyvena ateities Lietuvoje. Tai
šalis, pilna imigrantų, kur išsibarstę po pasaulį tur-
tingi lietuviai grįžta gyvenimo saulėlydį praleisti pui-
kiuose pensionatuose, gyvenimą ir mirtį reguliuo-
jantys įstatymai suteikia
žmogui saugumo jausmą.

Dešimtmetį Lietuvoje
gyvenanti švedė Linda įsi-
darbina pensionate ,,Edeno
sodas”. Pamažu ji pradeda
suvokti šios įstaigos speci-
fines taisykles, neįprastas
gyventojų užgaidas, dar-
buotojų bendravimo subti-
lybes. Laikui bėgant ji arti-
miau susipažįsta su gyven-
tojais ir tampa graudžių ir
linksmų pensionato gyve-
nimo akimirkų liudininke
ir dalyve.

,,Aš ruošiuosi kurti fil-
mą apie senatvę. Ir pats
senstu, tad gilinuosi į tuos
dalykus. Radau gražią, gal

kiek žiauroką sentenciją, citatą iš Biblijos: ,,Tik tapę
vaikais pakliūsime į rojų.” Filme bus ir man labai
įstrigusi mintis: ,,Kiekvienas eidamas mirti turi my-
lėti gyvenimą.” Tokių žodžių galima daug prisiran-
kioti, galima jais vadovautis, bet kaskart atsidūręs
ties kritine riba arba patekęs į siaubo kambarį, tau
pasiūlytą likimo, sprendimą visada turi rasti pats.
Kartais vieno ar kito išminčiaus mintis parodo tau
kelią”, – sako filmo režisierius.

Filmo operatorius yra Viktoras Radzevičius, dai-
lininkas Augis Kepežinskas, kostiumų dailininkė Da-
lia Kernagienė.                                                        ELTA

Aktoriai Juozas Budraitis ir Viktorija Kuodytė A. Puipos asmeninio albumo nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Vilnius (alkas.lt) – Rugsėjo 16 die-
ną Strasbūre pradėdamas plenarinę se-
siją, Europos Parlamento pirminin-
kas Martin Schulz pranešė apie gautą
Lietuvos valdžios institucijų prašy-
mą panaikinti Viktoro Uspaskicho ne-
liečiamybę. Šis prašymas perduotas
nagrinėti EP Teisės reikalų komitetui.

2010 m. rugsėjo mėn. Europos Par-
lamentas jau buvo panaikinęs V. Us-
paskicho neliečiamybę. Ji vėliau ne-
buvo atkurta ir po pakartotinio V. Us-
paskich prašymo. Šių metų liepos 1 d.
V. Uspaskichui tapus EP nariu, jis vėl
gavo parlamentinę neliečiamybę.

Vėl nagrinės V. Uspaskicho neliečiamybės klausimą

NATO vadovas rūpintis Baltijos šalių saugumu

Vyks NATO karinio komiteto konferencija
Vilnius (kam.lt)  – Rugsėjo 19–20

dienomis Vilniuje vyks aukščiausio-
sios karinės NATO institucijos – Ka-
rinio komiteto, kurį sudaro kariuo-
menių vadai, – susitikimas. Renginio
šeimininkas – Lietuvos ginkluotųjų
pajėgų vadas generolas majoras Jonas
Vytautas Žukas. Tai bus pirmas NATO
kariuomenių vadų susirinkimas po
NATO viršūnių susitikimo Wales. Vil-
niuje NATO karinis komitetas susi-
rinks antrą kartą, pirmą kartą Lietu-
vos sostinėje NATO šalių kariuomenių
vadai  posėdžiavo  2004 m. rugsėjį.

Pagrindinės susitikimo darbot-
varkės temos: regiono saugumas ir

iškilę iššūkiai, šiuo metu vykstanti mi-
sija Afganistane ir ją pakeisianti „Tvir-
ta parama”  (angl. „Resolute Su-
pport”). Taip pat NATO šalių kariuo-
menių vadai  tarsis, kaip įgyvendinti
Wales pasibaigusiame NATO valstybių
ir vyriausybių vadovų susitikime pri-
imtus sprendimus dėl Pasirengimo
veiksmų plano ir priešakinių pajėgų.
Konferencijos pabaigoje kariuomenių
vadai išrinks naują NATO karinio ko-
miteto pirmininką.

NATO  karinis komitetas kartą per
metus  posėdžiauja ir vienoje iš Aljanso
šalių. 

Vilnius (BNS) – Su paskirtuoju
NATO generaliniu sekretoriumi Jens
Stoltenberg Norvegijoje rugsėjo 16 d.
susitikęs Lietuvos užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius sako iš-
girdęs pasiryžimą įgyvendinti Aljanso
viršūnių susitikime priimtus spren-
dimus dėl karinių pajėgumų stiprini-
mo Baltijos šalyse.

Pasak L. Linkevičiaus, Norvegijos
politikas yra tos nuomonės, kad „tu-
rime laikytis principinės pozicijos su
Rusija, negalime grįžti į įprasto ben-
dradarbiavimo rėmus, nes Rusija pati
nusprendė pažeisti principus, kuriais

buvo grindžiama partnerystė ir turime
atitinkamai į tai reaguoti”.

Būsimasis NATO vadovas taip pat
atkreipė dėmesį, kad Aljanso šalys
turi skirti daugiau lėšų gynybai, ir pa-
gyrė Lietuvos planus, kad 2020 metais
krašto apsaugos finansavimas pa siektų
2 proc. bendrojo vidaus produkto –
tai yra dukart daugiau nei skiriama da-
bar.

Buvęs Norvegijos premjeras J.
Stoltenberg NATO generalinio sekre-
toriaus pareigas iš dano Anders Fogh
Rasmussen perims spalio 1-ąją.

,,Islamo valstybė” vaizdo įraše grasina JAV 

Washingtonas (ELTA) – Islamis-
tų kovotojų grupė ,,Islamo valstybė"
(IS) paskelbė vaizdo įrašą, kuriame
JAV perspėjamos, kad kovotojai yra pa-
siruošę Irake, jeigu Prezidentas Barack
Obama nuspręstų pasiųsti sausumos
karius. 

52 sekundžių vaizdo įraše, kuris
pavadintas ,,Karo liepsnos” (Flames of
War), kovotojai sprogdina tankus, tada
pasirodo sužeistų JAV karių vaizdai.
Vėliau rodomas B. Obama įrašas, ku-

riame sakoma, kad kariai nebegrįš į
Iraką, o vaizdo įrašas baigiamas teks-
tu ,,kova dar tik prasidėjo”.

Manoma, kad antradienio vakarą
paskelbtas vaizdo įrašas yra atsakas į
JAV generalinio štabo vado generolo
Martin Dempsey pasisakymą Senato
Ginkluotųjų tarnybų komitete, kada jis
teigė, kad gali rekomenduoti pasiųsti
sausumo karius, jeigu dabartinė stra-
tegija Irake nepasiteisintų.

Viduržemio jūroje nuskendo migrantų laivas 

Roma (BNS) – 500 imigrantų galėjo
žūti, kai praėjusią savaitę Viduržemio
jūroje nuskendo jų laivas, pranešė
Tarptautinė migracijos organizacija
(IOM).

Du palestiniečiai, kuriuos iš van-
dens ištraukė italų krovininio laivo įgu-
la, organizacijai sakė, kad jų laive, ku-
ris apvirto netoli Maltos, buvo maždaug
500 žmonių.

Laivą tyčia nuskandino kontra-
bandininkai.

Du į Siciliją atvežti išsigelbėjusie-
ji sakė, kad laive buvo mažiausiai 500
žmonių. Dar devynis imigrantus iš-
gelbėjo Graikijos ir Maltos laivai, o li-

kusieji, regis, dingo, sakė IOM atstovas
Italijoje Flavio Di Giacomo.

Remiantis išsigelbėjusiųjų pasa-
kojimais, imigrantai iš Sirijos, Pales-
tiniečių teritorijų, Egipto ir Sudano iš-
plaukė iš Egipto miesto Dumjato rug-
sėjo 6 d. ir plaukdami į Europą kelis
kartus turėjo keisti laivus.

Kontrabandininkai, kurie plaukė
kitu laivu, nurodė jiems perlipti į ma-
žesnį laivą, kuris, kaip baiminosi mig-
rantai, galėjo jų neišlaikyti.

Imigrantams atsisakius perlipti į
kitą laivą, įpykę kontrabandininkai jį
taranavo tol, kol šis nuskendo, prane-
šė organizacija.

Londonas („Drau-
go” info) – Artėjant re-
ferendumui dėl Škotijos
nepriklausomybės tūks-
tančiai žmonių susirin-
ko Londono centre pro-
testuoti prieš galimą re-
giono atsiskyrimą. Žmo-
nės laikė rankose pla-
katus su užrašais „Ško-
tija, mes mylime Tave!”
ir „Likime drauge”.

Remiantis savait-
galį paskelbtais trijų ap-
klausų rezultatais, Škotijos nepriklau-
somybės priešininkų skaičius yra šiek
tiek didesnis nei šalininkų. Skirtumas
yra nuo 1 iki 6 procentinių punktų. Ta-
čiau santykinai daug škotų dar nėra ap-
sisprendę, kaip balsuos.

NATO generalinis sekretorius An-
ders Fogh Rasmussen pareiškė, kad
nemano, jog šią savaitę rengiamo refe-

rendumo dėl Škotijos
atsiskyrimo rezultatai
gali pakenkti Didžio-
sios Britanijos indė-
liui į Aljansą.

Jeigu škotai bal-
suos už nepriklauso-
mybę, jų šalis turės iš
naujo siekti narystės
NATO. Kiek galėtų už-
trukti šis procesas, Al-
janso vadovas nenuro-
dė.

Jungtinės Valsti-
jos yra už tai, kad Škotija liktų Jungti-
nės Karalystės sudėtyje. 

„Mes norime, kad Jungtinė Kara-
lystė liktų stipri, tvirta, suvienyta, efek-
tyvi partnerė”, – pareiškė Prezidento
Barack Obama atstovas Josh Earnest.
Kartu jis pabrėžė, kad Baltieji rūmai
gerbia škotų teisę balsuoti dėl galimos
nepriklausomybės. 

Britai demonstruoja prieš Škotijos atsiskyrimą

Kijevas („Draugo” info) – Donecko
ir Luhansko apskritys privalo turėti
ypatingą statusą, pareiškė vienas iš se-
paratistų Rytų Ukrainoje vadų Andre-
jus Purginas, pabrėždamas, kad jie ne-
pretenduoja į kitą Ukrainos teritoriją. 

Ukrainos prezidentas Petro Poro-
šenka rugsėjo 16 d. oficialiai pateikė, o
Ukrainos Aukščiausioji Rada patvirti-
no naują įstatymą, suteikiantį didesnę
autonomiją separatistų užimtiems re-
gionams šalies rytuose ir amnestiją su-
laikytiems kovotojams. Pagal jį tre-
jiems metams ypatinga tvarka įvedama
tik dalyje Donecko ir Luhansko rajonų,
– ten, kur šiuo metu valdo separatistai.
Pasak Ukrainos prezidento P. Poro-
šenkos patarėjo J. Lucenkos, tai suda-
rytų maždaug trečdalį Donbaso terito-
rijos.

Numatoma, kad šioje teritorijoje
lapkričio 9 d. turi įvykti vietos rinki-
mai. Kaip vyks demokratiniai rinkimai

vietovėse, kur stovi ginkluotos for-
muotės, nepavaldžios centrinei vals-
tybės valdžiai, netikslinama. Užsienio
politikos ir saugumo klausimų sepa-
ratistai negalės spręsti.

Įstatymas yra taikos plano, pasi-
rašyto su prorusiškais separatistais, da-
lis. Luhansko ir Donecko regionams tre-
jiems metams bus užtikrinta didesnė
autonomija. Šių sričių gyventojams
taip pat bus leidžiama šalies instituci-
jose vartoti rusų kalbą ir vadovauti
gruodžio 7 d. vyksiantiems vietos rin-
kimams. 

Įstatymas, garantuojantis amnes-
tiją Donecko ir Luhansko regionams,
manoma, tinka abiem pusėms – tiek su-
kilėliams, tiek Ukrainos vyriausybi-
nėms pajėgoms. 

Taip pat pranešama, kad arti-
miausiu metu planuojama Minske to-
liau tęsti trišales derybas dėl Rytų Uk-
rainos konflikto. 

Nuleistas modernus mokslinių tyrimų laivas

Vilnius (Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos info) – Rugsėjo 15 d. įvyko
Klaipėdos universiteto mokslinių ty-
rimų laivo nuleidimo iškilmės. 

Naujasis unikalus Baltijos jūroje
mokslinių tyrimų laivas „Mintis” pa-
sižymi daugiafunkcinėmis jūrinių ty-
rimų galimybėmis. Klaipėdos univer-
siteto mokslininkai juo galės tirti vi-
sus jūros komponentus: tėkmes, van-
dens fizines ir chemines savybes, bio-
loginius objektus, jūros dugną.

Laivas bus naudojamas tiek moks-

liniams tikslams, tiek įvairių jūrinio
sektoriaus veiklų poreikiams tenkin-
ti: vykdyti jūrinės aplinkos monito-
ringą, žuvų išteklių tyrimus, reaguo-
ti į taršos incidentus, vykdyti palaidoto
cheminio ginklo rajonų taršos moni-
toringą ir kita. Šis laivas prisidės prie
jūrų ūkyje planuojamų stambių inf-
rastruktūros projektų bei padės įgy-
vendinti ES jūrų politikos siekius.

Nuleidžiamas pirmasis lietuviš-
kas mokslinių tyrimų laivas „Min-
tis”.

Nuleidžiamas pirmasis lietuviškas mokslinių tyrimų laivas „Mintis”                 Ku.lt nuotr.

Ukrainos rytų regionams – specialus statusas 
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VERSLO n AUJIEnOS

„Apple” uždirbs papildomai
Pasaulio ekonomiką smukdo silpna euro zona

Šiaurės miestelyje atidarytas verslumo centras 

ES investicijų naudą pajus dauguma

Valiutų santykis (2014 metų rug sėjo 17 d.)  
1 USD (JAV doleris) – 2,67 LTL 
1 EUR (euras) – 3,45 LTL
1 AUD (Australijos doleris) – 2,40 LTL
1 CAD (Kanados doleris) – 2,41 LTL 
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų – 4,32 LTL 
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,19 LTL

Parengė Vitalius Zaikauskas 

Šiaurės miestelio technologijų parke
(ŠMTP) atidarytas verslumo centras
„Verslo Lab as”. Tai ŠMTP ir Vilniaus
Gedimino technikos universiteto ini-
ciatyva, skirta pradedan tiems versli-
ninkams suteikti įvairiapusę pagalbą
– ekspertų konsultacijas ir mokymus,
nemokamus rengi nius, darbo erdves,
verslo akseleravimo ir produktų ko-
mercializavimo paslaugas.      ELTA

,,Life Sciences Baltics 2014” konferencijos Vilniuje metu susitikę Kauno technologijos uni-
versiteto (KTU) vadovai ir Akrono ,,Global Business Accelerator” atstovai iš Ohio aptarė
dviejų universiteto atrinktų pradedančiųjų įmonių atstovų atvykimą į Akroną su tikslu pa-
ruošti ir pristatyti lietuvių išradimus JAV rinkai.

Iš k.: KTU Inovaciju ir verslo centro vadovas Almantas Danilevičius, Akrono mero pa-
vaduotojas ekonominiams reikalams Sam DeSchaser, LR garbės generalinė konsulė Cle-
velande Ingrida Bublienė, Akrono ,,Global Business Accelerator” direktorius Robert Ant-
hony, KTU rektorius prof. Petras Baršauskas ir KTU prorektorė prof. Asta Pundzienė. 

,,Apple” parduotuvėse pardavinėjamas pirmasis lietuviškas produktas.
Tai „Deeper” – išmanusis sonaras, gudrusis
žuvų ieškiklis, skirtas žvejams. Vienas iš

šio produkto kūrėjų, įmonės „Friday Lab” rin-
kodaros vadovas Rolandas Sereika įsitikinęs – idė-
ja žvejojant matyti telefone, ar yra žuvų, kirbėjo
turbūt kas antro žvejo galvoje.

„‘Deeper’ išmanusis sonaras, – aiškino
R. Sereika – veikia labai paprastu prin-
cipu: įmetus į vandenį, naudoja „Blue-
tooth” technologiją ir prisijungia prie
vartotojo telefono. Vartotojo telefone
yra nemokama programėlė, kurią
pasileidus, galima matyti, ką sona-
ras, būdamas ant vandens, skenuoja. Jis
skenuoja ir parodo, ar yra žuvų, ar nėra,
koks gylis, kaip keičiasi dugnas, telkinio
povandeninė flora ar fauna ir t. t.

Idėja yra visiškai nauja ir unikali, nors pati ultragarso technologija po-
vandeniniuose laivuose yra naudojama jau ne vieną dešimtmetį. Šiuo atveju
buvo sumažintas iki šiol visų pasaulyje naudotų echolotų dydis, atsisakyta išo-
rinių baterijų, įvairių laidų ir t. t. – echolotas tapo bevielis, mažas, ir veikiantis
su išmaniaisiais telefonais.

„Deeper” sonaras yra gaminamas Lietuvoje. Tiesa, kelis elementus, pa-
vyzdžiui, ličio jonų baterijas tenka importuoti. Tai – 95 proc. Lietuvoje paga-
mintas produktas.

LRT info

Europos Komisijai (EK) patvirtinus Lietuvos parengtą 2014-2020 m. Eu-
ropos Sąjungos (ES) fondų investicijų veiksmų programą, investicijų
naudą pajus dauguma šalies gyventojų. Pagrindinės numatomų 2014–

2020 m. ES investicijų kryptys Lietuvoje – inovacijų, mokslo tyrimų, techno-
loginės plėtros skatinimas, verslo konkurencingumas, švietimas, užimtumas
ir skurdo mažinimas, ekonominė infrastruktūra, energijos vartojimo efek-
tyvumas.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programoje Lietuvai supla nuota
6,709 mlrd. eurų, iš kurių 3,501 mlrd. eurų iš Europos regioninės plėtros fon-
do, 2,049 mlrd. eurų – iš Sanglaudos fondo, 1,127 mlrd. eurų – iš Europos so-
cialinio fondo, dar 31,8 mln. eurų numatyta pagal Jaunimo užimtumo inicia-
tyvą.

Tai jau trečiasis ES finansinio programavimo periodas Lietuvai. Daugu-
ma šalies gyventojų jaučia per dešimtį ES narystės metų gautų in vesticijų nau-
dą – mato modernėjan čius miestus ir miestelius, renovuotas mokyklas, gydymo
įstaigas, sutvarkytus kelius, dalyvavo kvalifikacijos kėlimo programose ir pan.

Vyriausybės info

Praėjusią savaitę anonsuota „Apple” mokėjimų sistema
„Apple Pay” taps papildomu amerikiečių kompanijos
pajamų šaltiniu. Dabar tapo žinomas komisinio mo-

kesčio dydis, kurį „Apple” gaus nuo kiek vie no
vartotojo atlikto pavedimo. Nurodoma, teigia,
kad kompanija „Apple” gaus po 15 centų nuo
kiek vieno 100 dol. Tai numato pasirašytos su-
tartys su bankais ir tarptautinėmis mokėji-
mų sistemomis (Visa, Master Card, AmEx).

Negudrūs skaičiavimai leidžia ma ty ti,
kad „Apple” komisinio mo kesčio dydis nuo
kiekvieno pa ve di mo per „Apple Pay” sudaro
0.15 proc. Tai yra daugiau, nei gauna inter neto
gigantas „Google”, turintis savo mo kėjimų tar-
nybą „Google Wallet”.

Reikia pažymėti, kad „Apple Pay” pradės veik-
ti spalio mėnesį, tačiau kol kas tik JAV teritorijoje. Čia pavyko sudaryti sutar-
tis su tūkstančiais prekybininkų, tame tarpe Subway, McDonalds, Nike, Disney,
taip pat Macy’s, Bloomingdales, Wall greens, Duane Reade ir kitais.

„Apple” mokėjimų tarnyba Euro poje pasirodys 2015 m. Apmokėjimas bus
vykdomas per specialius terminalus, kurie palaiko artimojo ryšio bevielę
technologiją NFC. Tam reika lui specialios mikroschemos įdiegtos iPhone 6, iP-
hone 6 Plus ir išmaniajame laikrodyje „Apple Watch”.

faceit.lt

Silpnas euro zonos regiono šalių atsigavimas sulaiko ir pasaulinę eko no-
miką, nurodo Ekonominio bendra darbiavimo ir plėtros organizacijos
(EBPO) pareigūnai. Specialistų grupė sumažino savo augimo prognozes

daugeliui stambių jų pasaulio ekonomikų.
Anot pateikiamų ataskaitų, ypač daug grėsmės augimui kelia konfliktai Uk-

rainoje, Artimuosiuose Rytuo se, taip pat referendumas dėl Škotijos nepri-
klausomybės.

2014 metams skirtose prognozėse nurodoma, kad euro zonos bendroji eko-
nomika iš viso turėtų augti 0,8 proc. Dar gegužę pateikiamuose skai čiavimuose
šis rodiklis sudarė 1,2 proc.

Atskira Didžiosios Britanijos prognozė atitinkamai sumažėjo nuo 3,2 iki 3,1
proc.

Jungtinių Valstijų ekonomikos plėtra 2014-aisiais buvo nusmukdyta nuo 2,6
iki 2,1 proc., savo ruožtu Japonijos – nuo 1,2 iki 0,9 proc.

Tiesa, bendrajai pasaulio ekono mikai EBPO savo prognozių kol kas ne keitė.
Dar gegužę prognozuotas ro diklis sudarė 3,4 proc.

„Daugiausiai nerimo mums kelia ir toliau registruojama silpna plėtra euro
zonoje”, – teigia EBPO.

Prognozėse apie grupei nepriklausančias šalis ekspertai nurodė, kad Ki-
nijai jos nepakito ir liko ties 7,4 proc. riba. Pareigūnai teigia, kad Kinija „jau
sugebėjo sumažinti savo augimo nuosmukį iki tvaresnių duo menų”.

Vienintelė šalis, kuriai EBPO prognozuoja spartėjantį augimą, tapo Indi-
ja. Jos prognozė pakilo nuo 4,9 iki 5,7 proc., nes naujoji šalies vyriausybė pažadėjo
vykdyti į ūkio plėtrą orien tuotas reformas bei toliau varžyti infliaciją. ELTA

Lietuvių sukurtą išmanųjį žuvų 
ieškiklį parduoda ,,Apple”

Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Steve Kidder nuotr.
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Spalio 10–12 dienomis Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago) vyks
XIII Lietuvių teatro festivalis. Jam artėjant
siūlome susipažinti su festivalyje daly-
vausiančiais teatrais. Festivalio organi-
zacinio komiteto narė Laima Apanavi-
čienė pristato Toronto Prisikėlimo pa-
rapijos teatro studiją ,,Žalios lankos” ir
svečius iš Lietuvos – Konstantino Glins-
kio teatrą iš Jurbarko.

Teatro studija ,,Žalios lankos”,
kurios tikslas – pastatyti kuo
daugiau spektaklių vaikams ir

šeimai, įsikūrė 2004 metais prie Pri-
sikėlimo parapijos Toronte. Jam va-
dovauja ir spektaklius  režisuoja  Dai-
va Botyrienė. Studijoje vaidina tie,
kas tik turi norą ir jaučia meilę teat-
rui. Tarp suaugusiųjų sukasi ir vaikai,
kurie turi didžiausią norą vaidinti. Ak-
torių amžius svyruoja nuo 4 metukų
iki suaugusių.  Kartu su vaikais vai-
dina mamos ir tėčiai.

Į Čikagą torontiečiai atveža 2 spek-
taklius: prancūzų dramaturgo Marc
Camoletti (1923–2003) ,,Vakarienę viš-
tidėje” ir pasaką vaikams ,,Stebuklų
naktis”. Kokia gi ta stebuklinga nak-
tis? Žinoma – Kalėdos.   

Na, o suaugusieji kviečiami sma-
giai pasijuokti. ,,Vakarienė vištidėje”
– tai dviejų dalių prancūziška kome-
dija. Spektaklio siužetas – šmaikštus
ir paprastas. Pagrindinis herojus Ber-
nardas puikiai suplanuoja savaitgalį:
žmona ruošiasi aplankyti savo mamą,
o jos vietą namuose pakeis žavingoji
gražuolė Siuzana. Bet svajonių sa-
vaitgaliui nelemta išsipildyti. Neti-
kėtai gripu ,,suserga”  Žaklina, ir visa

XIII Teatro festivalį pasitinkant  

Scena iš spektaklio ,,Stebuklų naktis”

Scena iš spektaklio ,,Vakarienė vištidėje” Teatrų archyvų nuotraukos

v a i k a m s
,,Rimas pas
Kęstutį”. Jurbarko
Konstantino Glinskio
teatre jis pastatytas 2003 m.
Vaikiškus vaidmenis tada vai-
dino vaikai. Dabar spektaklio ar-

tistai užaugo ir vaidina suaugę aktoriai,
tačiau spektaklio muzika, kostiumai iš-
liko tie patys. Spektaklio režisierė Da-
nutė Samienė, rež. padėjėjas Kęstutis
Matuzas, muzikos kūrėja Rūra Šličku-
tė. Vaidina:  Violeta Greičiūnienė, Gied-
rė Paulaitienė, Kęstutis Matuzas, Da-
nutė Samienė, Ignas Kelpšas, Virginija
Šmatova, Rūta Šličkutė, Giedrė Pau-
laitienė, Virginija Šmatova. 

Kolektyvas dalyvavo festivaliuose
ir šventėse: Olštyne, Mrongowo,  Kru-
tyn, Punske (Lenkija), Travemiunde,
Liubeke, Krailsheime (Vokietija), Her-
ninge (Danija), Orange, Pamiers (Pran-
cūzija), Niemane (Rusija), Jurmaloje
(Latvija). Teatras yra pastovus Jur-
barko miesto švenčių ir įvairių rengi-
nių dalyvis. 

Tad kviečiame visus teatro mėgė-
jus dalyvauti JAV LB Kultūros tarybos
ruošiamoje teatro šventėje. 

Daugiau apie teatro festivalį galite
pasiskaityti ,,Facebook” https://www. -
facebook.com /LTArtsJamUSAUogie-
ne?ref=hl

kelionė atidedama kitam sa-
vaitgaliui. O kas vyks vėliau, su-
žinosite apsilankę festivalyje.
Spektaklyje vaidina: I. Naujo-
kaitytė, M. Ivaniukas, D. Boty-
rienė, A. Paransevičius, D. Sta-
siulevičius, R. Pečiulis

_ _ _

Jurbarko Konstantino
Glinskio teatras atveža išeivijos
autorės, teatralės, rašytojos Bi-
rutės Pukelevičiūtės spektaklį
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Šiemet  pirmą kartą fesivalyje dalyvaus
Klojimo teatras iš Punsko (Lenkija). Te-
atras – bene viena populiariausių meno
šakų Punsko krašte. Dar taip neseniai čia
vaidinimus statydavo beveik kiekvie-
nas kaimas. Žmonės į kluonus sugūžė-
davo kaip į didžiausias šventes. Dabar ši
tradicija apnykusi, bet neišnykusi. Apie
tai liudija Punsko LKN Klojimo teatras,
sėkmingai gyvuojantis daugiau nei 55-
erius metus. Klojimiečiai kiekvienais me-
tais pastato bent vieną naują spektaklį,
vykdo įvairius projektus, organizuoja
Klojimo teatrų festivalį, dalyvauja teat-
rų šventėse Lenkijoje ir Lietuvoje. Apie
teatrą iš Punsko pasakoja jo režisierė Jo-
lanta Malinauskaitė-Vektorienė

Seinijos kraštas – nedidelė, lietu-
viška salelė Lenkijoje, kurioje
nuo amžių gyvena lietuviai. Jie

puoselėja lietuvių kalbą, kultūrą, tra-
dicijas, papročius. Punsko krašte lie-
tuviško teatro šaknys siekia 1906 m.,
kuomet buvo suvaidinta pirmoji ko-
medija – Keturakio „Amerika pirtyje”.
Nuo tada lietuviški teatrai paplito po
visą Seinijos kraštą. Pats ryškiausias
ir ilgiausiai gyvuojantis – Punsko lie-
tuvių kultūros namų Klojimo teatras. 

Tai buvo 1958-ųjų gruodžio 31 d. Ži-
balinėmis lempomis apšviestoje kino
salėje suvaidinta Sofijos Kymantai-
tės-Čiurlionienės komedija „Kupro-
tas oželis”, kurią pastatė Juozas Vaina.
Spektaklyje vaidino: Angelė Šliaužie-
nė, Irena Baganienė, Juozas Nevulis,
Juozas Venslauskas ir Juozas Ma-
kauskas. Taip gimė Punsko lietuvių
kultūros namų klojimo teatras. 1959
metais Juozas Vaina ir Juozas Maki-
mavičius pastatė Juozo Grušo istorinę
dramą „Herkus Mantas”. Teatro veik-
la buvo nutrūkusi iki 1973-ųjų. Tų
metų birželį mokytojas Jonas Kar-
čiauskas režisavo Kazio Binkio „At-
žalyną”, o 1974-ųjų rudenį sceną išvy-
do Čechovo „Meška”, režisuota mo-
kytojos Petronėlės Jakimavičienės.
1978 m. Venslauskų sodyboje Kreivė-
nuose Punsko teatras, vadovaujamas
Juozo Maksimavičiaus, suvaidino An-
tano Vienuolio „Paskenduolę”.
1980–1985 m.  klojimo teatrui vadova-
vo mokytoja ir kultūros namų dar-
buotoja Teresė Vainienė. Spektaklius
su klojimiečiais statė ir ilgametė Puns-
ko lietuvių kultūros namų direktorė
Jūratė Kardauskienė. 

1986 m. teatrui vadovauti pradėjo
Teklė Paransevičienė. Nuo tada Klo-
jimo teatras kiekvienais metais pa-
statydavo bent vieną spektaklį, re-
pertuare įsitvirtino komedijinis žan-
ras. 1990 m. klojimiečiai pirmą kartą
traukiniu per Gardiną išvyko vaidin-
ti į Lietuvą, į III klojimo teatrų krivū-
lę, kuri vyko Paragiuose. Nuo tada
punskiečiai dalyvauja įvairiuose te-
atrų festivaliuose ir šventėse Lietuvoje,
laimi įvairias premijas ir apdovano-
jimus. 1992 m. Punske atidaryta et-
nografinė sodyba – skansenas, kuria-
me pradėti rengti klojimo teatrų fes-
tivaliai subūrė ne tik mūsų krašto
lietuviškus kaimo vaidinimus, bet ir

Spalio 10 d., penktadienį, 7:30  val. v.  – Toronto (Kanada) teatro studija ,,Ža-
lios lankos”. M. Camoletti ,,Vakarienė vištidėje” (rež. Daiva Botyrienė) 

Spalio 11 d., šeštadienį, 10:30 val. r.  – Toronto (Kanada) teatro studija ,,Ža-
lios lankos”. Spektaklis vaikams, K. Gudonytės  ,,Stebuklų naktis” (rež. Daiva
Botyrienė)   

Spalio 11 d., šeštadienį, 1 val. p. p. – Jurbarko (Lietuva) K. Glinskio teatras.
Spektaklis vaikams, B. Pūkelevičiūtės ,,Rimas pas Kęstutį” (rež. Danutė Bud-
rytė-Samienė)

Spalio 11 d., šeštadienį, 7:30 val. v. – Punsko (Lenkija) lietuvių kultūros namų
Klojimo teatras. B. Sruogos ,,Dobilėlis penkialapis” (rež. Jolanta Malinauskaitė-
Vektorienė)

Spalio 12 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. – Detroit, MI teatras ,,Langas”. ,,Žen-
teliai” (pagal Bladykaitę) (rež. Jūratė Mikulevičienė)

Spalio 12 d., sekmadienį, 4:30 val. p. p. – Čikagos teatro sambūris ,,Žalt-
vykslė”. Keturakio ,,Amerika pirtyje” (rež. Ilona Čiapaitė)

Jaunimo centre spalio 10 d., penktadienį, nuo 5:30 val. p. p. iki 7 val. v.
– parodos ,,Išeivijos teatro JAV istorija" atidarymas.  

Bilieto kaina į vieną spektaklį – 20 dol., vaikams iki 12 metų – 10 dol.  Pasas į
visus spektaklius – 50 dol. Į suaugusiųjų spektaklius vaikai įleidžiami tik nuo
8 metų amžiaus (jaunesniems vaikams bus organizuota priežiūra). Bilietus ga-
lite įsigyti Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos raštinėje, ,,Kunigaikščių už-
eigoje”, kavinėse: ,,Old Vilnius”, ,,Smilga”, ,,Rūta” ir lituanistinių mokyklų raš-
tinėse. Prieš spektaklius bilietai bus pardavinėjami prie įėjimo durų. Tinkla-
lapyje http://teatrofestivalis.wix.com/teatro-festivalisbilietus galima nusipirkti
per PayPal.

Info:  lb.kultura@gmail.com

Festivalį remia Lietuvių Fondas

Lietuviškas
teatras 
Lenkijoje

teatrus iš Lietuvos. Anksčiau Klojimo
teatras, vaidinęs ūkininkų kluonuose,
rado prieglobstį skanseno šiaudinėje
pastogėje. 1997 m. režisierė Teklė Pa-
ransevičienė apdovanota ,,Didžiojo
Gintaro” garbės ordinu ir jai suteikta
teisė vadintis ,,Didžiojo Gintaro ordino”
kavalieriumi. 2000 m. klojimo teatro
gretas papildė jaunimas, kuris noriai
įsijungė į Klojimo teatro judėjimą. 2006
m. iškilmingai paminėtos 100-osios lie-
tuviško vaidinimo metinės mūsų kraš-
te, atidengtas paminklinis akmuo. Per
20-metį Teklei Paransevičienei pavyko
pastatyti 23 spektaklius, kurie suvai-
dinti per 110 kartų tiek mūsų krašto sce-
noje, tiek Lietuvoje. Įsimintiniausi vei-
kalai: Hugo Kruminšo „Senberniai”,
Žemaitės „Piršlybos” ir „Petras Kur-
melis”, Fromo-Gužučio „Gudri našlė”,
Prano Vaičiūno „Patriotai”, Taraso-
nio „Meilės eliksyras”, Jono Žalpio
„Gudri močiutė”. 

Nuo 2007 m. su Klojimo teatru
dirba režisierė Jolanta Malinauskaitė-
Vektorienė. Teatro 50-mečio proga iš-
leista knyga „Lošimai kluoni”, kurio-
je aprašoma Punsko klojimo teatro
istorija, nagrinėjama teatro įtaka lie-
tuviškumo išaugojimui, tautinio iden-
titeto formavimui, talpinami buvusių
ir esamų teatro artistų bei vadovų
prisiminimai. 2009 m. Punsko teatra-
lai kartu su 14 geriausių Lietuvos mė-
gėjų teatrų pastatė bendrą spektaklį
Keturakio „Amerika pirtyje” ir daly-
vavo Lietuvos Tūkstantmečio dainų
šventėje Vilniuje. 2010 m. Agluonėnų
ir Punsko klojimo teatrai, švęsdami
draugystės ir bendradarbiavimo dvi-
dešimtmetį, tiesdami teatrinės drau-
gystės tiltus kartu pastatė Juozo Plei-
rio komediją „Vagys”. 

Nuo 2011 m. Teatro dienos proga
teikiami „Melpomenės drugelio” ap-
dovanojimai ryškiausiems praeito se-
zono aktoriams, teatrinės kultūros
puoselėtojams, Punsko teatro bičiu-
liams. 2012 m. Klojimo teatrų festiva-
lio išvakarėse Punsko lietuvių kultū-
ros namuose surengta konferencija
„Klojimo teatras XXI amžiaus per-
spektyvoje”, o metų pabaigoje kartu su
vaikų teatru „Kregždutė” klojimie-
čiai pastatė bendrą pasaką „Lapė ir ka-
liošai”. 2013 m. klojimo teatras at-

šventė 55-mečio jubiliejų pastatyda-
mas Balio Sruogos 3 veiksmų komedi-
ją „Dobilėlis penkialapis” – būtent šį
spektaklį punskiečiai atveža į Čikagą.
2014 m. Punsko teatras buvo  apdova-
notas šventėje  „Tegyvuoja teatras”, o
XXVI klojimo teatrų Krivūlėje Gir-
džiuose pelnė pagrindinį kun. Jono
Katelės fondo apdovanojimą ir J. E. Pa-
nevėžio vysk. Jono Kaunecko vardinę
premiją už šimtmečius  trunkančią
kultūrinę veiklą ir nuopelnus lietuvių
teatrinei kultūrai. Šią vasarą Punsko
Klojimo teatras dalyvavo ir Dainų
šventės „Čia mano namai” Teatro die-
noje,  parodė K. Donelaičio „Vasaros
darbų” (iš poemos „Metai”) ištrauką. 

Per 56-erius klojimo teatro gyva-
vimo metus pastatyti 47 spektakliai, ku-
riuose vaidino per 130 artistų. Dau-
giausiai vaidmenų sukūrė Rūta Bur-
dinaitė, Teklė Paransevičienė, Jūratė
Kardauskienė, Rita Severinaitė, Adas
Zimnickas, Tomas Berneckas, Jonas
Uzdila ir Donatas Ališauskas. 

Belieka tikėti, kad teatriniuose
dirvonuose pasėtas grūdas ir toliau
brandins mūsų tautinę savimonę,
skleis lietuviškumą, augins sceninį
derlių. Juk lietuviai negali nedainuo-
ti ir nevaidinti!... 

Kitą savaitę  pratęsime  pažintį su XIII
lietuvių teatro festivalio da lyviais.

Punskiečiai po spektaklio. Viduryje –  teatro režisierė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. Klojimo teatro archyvo nuotr.
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tapti Juozo Girniaus veikalas Tauta ir
tautinė ištikimybė.

Kiek vėliau sustiprėjusioje libera-
liojoje intelektualinio fronto pusėje,
Santa ros-Šviesos federacijos aplinkoje
buvo vis stipriau tikima, kad nepaisant
okupa cijos ir sovietizacijos, Lietuvoje
gali atsirasti sveikų tautinių jėgų, net ko-
lonizuo to proto sąlygomis gali stiprėti
lietuviška inteligentija, kilti kūrybinės
pajėgos, būtinos ir tautinės gyvasties pa-
laikymui, ir tikėtinam atgimimui. Iš čia
plaukė krašto primato principas, nu-
rodęs į vienintelę Lietuvos nepriklau-
somybės sąlygą: jei tauta kada nors at-
statys savo valstybę, tai svarbiausias
vaidmuo besąlygiškai priklausys Lie-
tuvos lietuviams. Išeivijos misija – tik su-
kaupti patirtis, analitines galias, idėjas
ir galimų veiksmų vizijas, artikuliuoti
atstatymo scenarijus ir taip padėti Lie-
tuvos lietuviams būsimo atgimimo ke-
lyje. Todėl santariečiams ir kito kiems li-
beralams rūpėjo pažinti sovietinę Lie-
tuvą tokią, kokia ji buvo, o ne kokią ga-
lėjo norėtis ją matyti. Tad su visomis
ydomis, prognozuojamais ir neprogno-
zuojamais sumanymais ir elgesiais.
Tam reikėjo leistis į gana rizikingus ry-
šių su sovietine Lietuva palaikymo žy-
gius.

Paimti iš gyvenimo laisvame de-
mokratijos pasaulyje viską, kas gali
būti nau dinga ir pritaikoma laisvės
laukiančioje šalyje – tai pirma. Su-
prasti ir pažinti sovietizacijos lauke pa-
kitusius savo gentainius ir siekti iš-
ugdyti gebėjimus susi kalbėti su jais –
būsimaisiais laisvos Lietuvos šeimi-
ninkais – tai antra. Ir visa tai turėjo de-
rėti su tradiciniais diasporos politiniais
veiksmais, Baltijos šalių okupa cijos
nepripažinimo ir paramos egzilinei
Lietuvos Respublikos simbolinio tęsti -
numo institucijai – Lietuvos diploma-
tinei tarnybai – organizavimu.

Ką sovietai diegia okupuotoje gim-
tinėje? Kaip giliai sovietizacija įausta į
Lie tuvos visuomeninį audinį? Kokių
priemonių pirmiausiai reikėtų imtis ne-
priklau somybei įtvirtinti, jei tokia die-
na išauštų? Kaip išsaugoti politinės eg-
zistencijos tęstinumą ir atlikti tai, kas
vadinama restitucija – Tautos laisvės,
valstybės rūmo ir išlikusios nuosavybės
teisių? Per kelis dešimtmečius diaspo-
ros periodikoje buvo paskelbta dešimtys
rimtų straipsnių, iškelta daugelis rim-
tų idėjų. Vienos paseno viltims tolstant
laike ir keičiantis pasaulio tvarkai,
ūkio formoms ir pa čiai Lietuvai. Kitos
buvo nepelnytai pamirštos tuo metu, kai
gerų sumanymų ir tinkamo įgyvendi-
nimo labiausiai stigo.

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

153

9. Pasaulio lietuvių veikla 
Lietuvos atgimimo priešaušriu 
1985–1991 m.

Sovietinė Lietuvos okupacija buvo
lemtinga aplinkybė visam lietuvių pa-
sau liui. Pati Lietuva kentė labiausiai, ji
daugiausia kraujo ir ašarų praliejo ko-
voje dėl laisvės, o ir pralaimėjus parti-
zaninį karą ir nesulaukus viltingos
tarptautinės paramos, patyčios, var-
gai ir sunkumai nepasibaigė. Daug jų
buvo iškęsta kartu visais Sovietų Są-
jungos žmonėmis, įskaitant tituliarinę
tautą – rusus, kurie vilko stalinizmo pa-
nčius kartu su dešimtimis kitų pa-
vergtų tautų. Tačiau rusai ne juto tie-
sioginio užkariavimo, nebuvo pa-
smerkti Holodomorui kaip ukrainiečiai.
Lietuviams kartu su latviais ir estais
taip pat teko didesni išbandymai dėl
savo valstybių, kultūros, tautinio tapa-
tumo. Vieni daugiau, kiti mažiau buvo
atsidūrę ant nevilties ribos, matydami
kaip sovietų asimiliacinė mašina traiš-
ko mažų tau tų gynybines linijas. Net jei
proletarinio internacionalizmo deko-
racijos buvo pa brėžtinai naudojamos ko-
lonizuojant Baltijos respublikas, ta-
čiau po jomis vis vien griaudėjo rusų
kalbos ir kultūros fonas. Tautos, kurių
tapatybė remiasi į etnolin gvistinius
pamatus, rusifikacija visų pirma reiš-
kė rusų kalbos intervenciją.

Pasaulio lietuviai, kurių nepasiekė
sovietų indoktrinacija ir intrigos, be-
sąly giškai sutiko 1940-uosius kaip tau-
tos tragediją. DP kartos išeiviai išne-
šiojo kančios, kaltės ir tautinio įsipa-
reigojimo ženklus po visas lietuvių ko-
lonijas. Kai kur prasiplėtė diasporos ri-
bos, buvo įsikurta naujose šalyse. Ta-
čiau visus besąlygiškai vienijo darbas
Lietuvos laisvės labui ir rūpestis pa-
vergtų sesių ir brolių likimais. Dra-
matiškomis sąlygomis atsinaujinusi
diaspora ir prasiplėtusi lietuvių pa-
saulio    erdvė  labiausiai  buvo  sieja-
mos šios pareigos ir savo misijos su-
pratimo.

Nors Lietuvos laisvės byla buvo
svarbiausia ašis, ant kurios sukosi lie-
tuvių kolonijų idėjinė orientacija ir
moralinė vaizduotė, tačiau per ilgus de-
šimtme čius nuo 1940 iki 1990 m. keitė-
si politinis elgesys. Iš karto po II pa-
saulinio karo, kai dar buvo tikima, kad
pavergtų Baltijos šalių likimas bus
tarptautinių taikos ir naujos pasaulio
tvarkos derybų programoje, daug veik-
ta praktinės politikos srityje. VLIK,
egzilinė Diplomatinė tarnyba, ALT,
BALF, PLB ir daug kitų di asporos or-
ganizacijų energingai vykdė liaudies
diplomatijos darbus, stengėsi nušvies-
ti tikras okupacijos pasekmes ir bent
kažkiek sumažinti sovietų propa gandos
efektą. Rusai nuo seno pasižymėjo į Va-
karus nusukto veido makiažo išradin-
gumu. Tačiau pavergtųjų viltys, išeivi-
jos politinės pastangos, net ban dymai
rimčiau prisidėti prie ginkluotos ir ne-
ginkluotos rezistencijos Lietuvoje bai-
gėsi be svajotų rezultatų.

Nuo 6 deš. vidurio, kai tapo aišku,
kad šaltojo karo tempas bus labai lėtas
ir kad greitai nesikeis nusistovėjusi
tarptautinė padėtis Europoje, nuo prak-
tinės po litikos veiksmų bus labiau pa-
sisukta link idėjų, tolimos ir laike ma-
žiau apibrėžtos ateities vaizdinių kū-
rimo, Lietuvos tikrosios padėties ana-
lizės ir modeliavimo tų uždavinių ir
sprendimų, kurie būtų tikėtinai nau-
dingi Lietuvai atgavus nepri klauso-
mybę. Žinant, kad okupuotų kraštų so-
vietizavimas paveiks demografiją, su-
ardys ankstesniais laisvės metais su-
siformavusius socialinius tinklus, de-
for muos inteligentijos pavidalą, buvo
stengiamasi suprasti permainų esmę.

Pirmajame dešimtmetyje po karo

išeivijos šviesuomenė juto, kad tauta
liko be savo tikro elito, kad vienus de-
portavus, o kitiems pabėgus į Vakarus,
Lietuvos visuomenė liko it be galvos ir
širdies. Gal toks suvokimas ne visiškai
sutapo su tikrove, tačiau jis vertė net
DP stovyklose visą savo kūrybinę ener-
giją sieti su būsimos ilgos išeivijos mi-
sija. Turint laisvę, reikia bandyti bent
kiek kompensuoti Lietuvos praradi-
mus. Per 7–8 deš. stiprėjo pastangos ne-
leisti Vakarams pamiršti pavergtos
Lietuvos: peticijos, demonstracijos,
periodiniai leidiniai, knygos anglų kal-
ba – visa tai stipriai įsibėgėjo.

Svarbų uždavinį išsikėlė sau Va-
karuose naujai išsilavinusi karta, kuri
sude rino iš Lietuvos išsinešto patrio-
tizmo, kultūros, tautinės ištikimybės
principus su geriausių Vakarų Europos
ir JAV universitetų edukacija. Aiduo-
se, Santarvėje, Metmenyse, Mūsų Vy-
tyje, Į Laisvę, Akiračiuose ir kituose per-
iodiniuose lietuvių leidiniuose buvo
aistringai pešamasi dėl idėjų, nuošir-
džiai ginami savi pasaulė žiūriniai prin-
cipai, kone konkuruojama būsimos
laisvos Lietuvos atstatymo su manymų
baruose.

Dešiniųjų pažiūrų diasporoje la-
biau buvo puoselėjama išskirtinė iš-
eivijos misija, grįsta mintimi, kad vi-
sas intelektinis tautos elitas atsidūrė
už tėvynės ribų, o naujai laisvai min-
čiai ir savarankiškai patriotinei inte-
ligentijai sovietinėje Lietuvoje bus
sunku atsirasti. Ypač stipriai tokią idė-
ją palaikė Juozas Eretas, Antanas Ma-
ceina, Juozas Girnius. Tokia pozicija
užvertė ant pečių milžinišką atsako-
mybę, akumu liavo intelektinę ener-
giją, skatino kone misionierišką kū-
rybiškumą. Ir vaisiai buvo unikaliai
dideli. Ko verta vien daugiatomė Lie-
tuvių enciklopedija, išleista be jokios
valstybės paramos, ir užbaigusi tam
tikrą lietuvių civilizacinį ciklą, pra-
dėtą dar Pirmosios Respublikos lai-
kais. Didžiulę reikšmę lietuvių savi-
monės raidai ir dias poros patvarumui
turėjo filosofijos knygos, tokios kaip
savotišku diasporos vado vėliu galėjęs

Lietuviai antisovietinėje protesto de -
mons tracijoje
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ĮVAIRūS

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChirUrGAi ViDAUS liGOS 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
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

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mi-
nimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais. 
Tel. 773-940-5264.  

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo, galimi pakeitimai. 
Tel. 773-615-5235.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su grįžimu namo. Gali pakeisti savait -
galiais. Kartu gali dirbti ir vyras.
Tel. 708-691-6996  

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo lietuvių ar rusų šei mo-
se. Geros rekomendacijos. 
Tel. 630-863-1168. 

Dievas mus gydo per tikėjimą 
RENATA ŽIŪKAITĖ

„Draugo”  knygynėlyje galima įsigyti T.
Stefan Stazynski  knygą  ,,Stebuklai. Ti-
kėjimo gydomoji galia” (iš anglų k.
vertė Irma Milevičiūtė, Vilnius, ,,Kata-
likų pasaulio leidiniai”, 2011).

Apie autorių. T. Stefan Star-
zynski gimė 1969 m. Bankoke,
Tailande, užaugo  Arlingtone,

Virginijos valstijoje.  1996 m. gegužės
18 d. jis buvo įšventintas kunigu. Dar
šventimų dieną gavęs šv. Dvasios gy-
dymo dovaną, Jungtinėse Amerikos
Valstijose jis yra plačiai žinomas dėl
savo vidinio išgydymo pamaldų. 

Knygoje autorius kalba apie dau-
gybę išgijimų, kurie įvyko dėl žmonių
tikėjimo. Tikėjimas yra pagrindas,
kad Jėzus galėtų padaryti stebuklą.
Knygoje yra gausybė liudijimų apie
stebuklingą Dievo įsikišimą į žmo-
nių, sergančių depresija, vėžiu, kito-
mis baisiomis ligomis gyvenimus, ir jų
išgijimus tarpininkaujant T. Stefan.

Mūsų pagoniškam ir skeptiškam
amžiui kaip ir prieš 2000 metų Jėzus
tiesia savo ranką, kad per stebuklus at-
gaivintų mūsų tikėjimą. Knygoje pa-
teikiami gausūs žmonių liudijimai
skelbia, kad tik per besąlygišką pasi-
tikėjimą Dievu patiriame didelius da-
lykus. T. Stefan ragina tikėti kaip
evangelinis vaikas ir prašyti Dievo net-
gi to, kas atrodo neįmanoma. „Argi
vaikai neprašo žvaigždžių? Argi vaikai
savo tėvams nesako: ’Kai užaugsiu,
pastatysiu jums pilį, kad joje gyventu-
mėte?’” Vaikai galvoja ir svajoja apie di-
delius dalykus. Taip ir mes esame ra-
ginami su pasitikėjimu atnešti Dievui
net savo didžiausias ligas ir skaudulius.

Vis dėlto autorius pastebi, kad
daug svarbesnis už fizinį išgijimą yra
dvasinis. Kartais Dievo valia leidžia to-
liau kentėti negalią dėl dvasinio atsi-
vertimo ir išgydymo. 

Įvairūs stebuklai aprašyti kny-
goje ir taip pat  liudija begalinį T. Ste-
fan pasitikėjimą Dievo globa ir Jo
meile. Kartais tie stebuklai atrodo vi-
sai mažyčiai, kandūs skeptikai juos iš
karto  priskirtų atstiktinumui. Vienas
iš pavyzdžių – T. Stefan tarnystė prieš
seminariją Indijoje Kalkutoje pas Mo-
tinos Teresės seseris. Dar tuomet bu-
vusi gyva pal. Motina Teresė visuomet
sakydavusi, kad Dievas visada pasi-
rūpina vargšų maistu. Kartą pietūs

vargšams nebuvo išvirti, nes įvyko
musulmonų riaušės. Tačiau likus pus-
valandžiui iki pietų pasirodė vyras iš
vietinio restorano ir pasiūlė maisto, li-
kusio jo restorane. Dievas buvo išti-

kimas dėl Motinos Teresės begali-
nio pasitikėjimo Jo gerumu. Kituo -
se skyriuose kunigas paliudija,
kad maloninga Dievo ranka taip
pat laimino jo darbus, kai jis ieš-
kojo finansavimo ir patalpų vie-
nišų motinų namams steigti, kai
netikėtai jis buvo pakviestas vyk-
ti į Medujgorje, kur apsireiškia
Dievo motina ir kažkas anonimiš-
kai apmokėjo jo kelionę.

Knygoje aprašoma daugybė
išgydymo stebuklų: sunkiai ser-
gantys kūdikiai atsigaudavo po
krikšto sakramento ir ligonių pa-
tepimo, sunkiai sergantys mirtini
ligoniai išgydavo per T. Stefan mal-
dą išgydymo pamaldose ar tei-
kiant ligonių sakramentą. Antro-
je knygos dalyje pateikiamas tuzi-
nas iš sunkių nepagydomų ligų per
užtarimo maldą išgijusių žmonių
liudijimų. Šie liudijimai sukrečia
ir verčia net didžiausius skeptikus

peržengti savo proto ribas ir atsigręž-
ti į atgamtinį Dievo veikimą. 

Kunigas kalba taip pat apie įvai-
rius žmonių dvasinius bei fizinius
kentėjimus, susijusius su nuodėmėmis
įvykusiomis jų gimininių rate net per
15 kartų. Jis pats liudija apie savo sun-
kią kovą su depresija, kurią įveikė tik
sužinojęs apie savo giminėje buvusio
kunigo du nužudytus brolius. Šis įvy-
kis galėjo įtakoti ir jo dvasines bėdas.
Per savo nemenką pastoracinę prak-
tiką kun. Stefan pastebėjo ryšį tarp šei-
mose vyraujančio alkoholizmo, dep-
resijos, širdies ligų su anksčiau gyve-
nusių giminės narių elgesiu ir nuo-
dėmėmis. Atsakymus kunigas gau-
davo melsdamasis už kenčiantį žmogų
ir aukodamas kartų vidinio išgydymo
šv. Mišias. Kartais dvasines ir fizines
bėdas sukeldavo žmogaus sąsajos su
įvairiais burtais ar okultinėmis prak-
tikomis. Tokiam žmogui galėdavo pa-
dėti tik visiškas nusigręžimas nuo
praeities ir stipri kunigo malda už jį. 

T. Stefan knygoje pateikia labai
įdomių pavyzdžių apie šventųjų tar-
pininkavimą žmogaus gyvenime. Jis
tai patyrė visiškai realiai. Juk švetie-
ji yra mūsų draugai, kurie nori mums
pagelbėti neregimu būdu. Tai ir nuo-
stabus pavyzdys apie šv. Kūdikėlio
Jėzaus Teresėlės veikimą Virginijos
kalėjime didįjį penktadienį, kai išgir-
dę kunigo pasakojimą apie švento-
sios išmelstą žmogžudžio Pranzini at-
sivertimą, daugybė sunkių nusikaltė-
lių pabučiavo kryžių ir priėjo išpa-
žinties. Tai ir kunigo Rono išgijimas,
tarpininkaujant šv. Faustinai. T. Ron
širdis plakė tik 20 kartų per minutę, ta-
čiau po palaiminimo šv. Faustinos re-
likvija įvyko stebuklas. Jo širdis vi-
siškai išgijo ir pradėjo plakti net 70
kartų per minutę. 

Kaip pastebi pats T. Stefan, visa jo
tarnystė išplaukia iš maldos. Jis kas-
dien bent valandą skiria maldai, kas-
dien kalba rožinį ir pripažįsta, kad Jis
tėra tiktai įrankis Jėzaus rankose.
Visi įvykę stebuklai liudija tik bega-
linę Dievo meilę ir gailestingumą
kiekvienam žmogui. 

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

mŪSŲ STALUI

Pomidorų prekybos centruose ga lima įsigyti
bet kuriuo metų laiku, tačiau jų skonis nė iš tolo
neprilygsta tiems, kuriuos mes auginame patys

ar perkame turgavietėse. Pastebėta, kad valgant
daug pomidorų sezono metu, išnyksta įvairūs virš-
kinamojo trakto negalavimai, netgi įsisenėjęs vidu-
rių užkietėjimas. 

Sunki pradžia

1820 m. rugsėjo 26 d. pulkininkas Robert Gibon
Johnson pareiškė, kad suvalgys krepšį pomidorų tie-
siai prieš teismą Salem mieste, New Jersy valstijo-
je. Milžiniška minia susirin ko pažiūrėti, kaip pul-
kininką neiš ven giamai pasiglemš kankinanti mirtis.
Tačiau vyras ne tik nenumirė, bet ir buvo pakilios
nuotaikos, taigi nu stebino miestiečius, aptarinė-
jančius būsimąsias laidotuves. Štai taip teko įrodinėti,
kad pomidorai – tokie įpras ti šiandien ant mūsų sta-
lo – yra nekenksmingi...

Beje, pomidorai priskiriami uogoms, nors visi
įpratę juos vadinti daržovėmis. Šiuolaikinė kulina-
rija be pomidorų neįsivaizduojama, nors prieš kokius
200 metų daugelyje šalių bijota juos valgyti: pomi-
dorai buvo auginami vien kaip dekoratyviniai au-
galai.

Europiečiai pirmą kartą sužinojo apie pomido-
rus ispanams apsilan kius Amerikoje. Ten raudonieji
vai siai turėjo pavadinimą tomato, ir šiuo pavadini-
mu jie „persikėlė” į Ispaniją ir Portugaliją XVI am-
žiaus pradžioje. To paties amžiaus pabaigoje tomato
pateko į Italiją, kur jiems buvo su teiktas poetiškas pa-
vadinimas – pomo – d’oro (auksinis obuolys). Euro-
poje pirmieji pomidorai buvo auksinės spalvos, todėl
jie ir buvo pavadinti auksiniais obuoliais arba mei-
lės obuoliais. Vėliau „auksiniai obuoliai” pasiekė
prancūzus, po to – britus. Dėl netikslaus vertimo po-
midorai gavo pomo d’amore (meilės obuolys) vardą,
todėl nepelnytai, priskyrus ne samas savybes, buvo
pradėti laikyti afrodiziakais.

Pirmiausia – padažas

Kol europiečiai abejojo – valgyti ar nevalgyti, –
pomidorų tėvynėje – Amerikoje buvo kuriami nau-
ji receptai ir jų naudojimo būdai. Tiesa, ir pačioje
Amerikoje, šiaurinėje dalyje, ilgą laiką pomidorai
buvo laikomi nuodingais. Žinomas net atvejis, kai kaž-
koks atsiųstas virėjas mėgino po midorais nunuodyti
prezidentą Geor ge Washington. Tačiau šis suvalgęs
vaišes ir išvyko savo reikalais, nė neįtaręs apie
klastingus Amerikos prie šų planus.

Pirmas iš pomidorų pagamintas patiekalas buvo
padažas. Vaisiai bu vo sutraiškomi, sumaišomi su
druska, pipirais bei kvapiosiomis žolelė mis ir val-
gomi su įvairiausiais garnyrais. Taip senovės acte-
kai mėga vosi pomidorais „ikikolumbiniais” laikais,
kai Europa šių raudonųjų vaisių dar nė nežinojo. Pri-
pažinti Europoje, pomidorai įėjo į daugybės padažų
sudėtį. Jie buvo pertrinami per sietelį pašalinus sėk-
las ir odelę, jų masė būdavo verdama alyvuogių alie-
juje, maišoma su įvairiausiais pagardais ir priesko-
niais.

Pietinėse Amerikos valstijose, Lotynų Amerikoje
ir Meksikoje populiarus žalių pomidorų patiekalas.
Žali pomidorai labai plonai supjaustomi, apvolioja-
mi kiaušinių plakinyje, po to – miltuose, džiūvėsė-
liuose ir kepami gerai įkaitintoje keptuvėje su alie-
 jumi. Tai puikus užkandis prie alaus, mėsos patiekalų
garnyras ar atskiras patiekalas.

Širdžiai ir vėžio profilaktikai

Pomidorus mėgsta turbūt visi. Dažniausiai
juos valgome šviežius, ta čiau mielai ir konservuo-
jame, jais gardiname ir karštuosius patiekalus.

Pomidorai – ne tik skanūs, bet ir naudingi svei-
katai. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad pomi-
doruose esantys mikroelementai ne tik mažina ri-
ziką susirgti širdies ir krauja gyslių ligomis, ate rosk-
leroze, bet ir saugo nuo vėžio.

Kad pomidorai naudingi sergan tiesiems širdies
ligomis, žinotina jau seniai. Pomidoruose rasta ir
medžia gų, stabdančių aterosklerozės vysty mąsi,
saugančių kepenis nuo riebėjimo, todėl jų itin pa-
tariama valgyti vyresnio amžiaus žmonėms.

Kad pomidorai – gera vėžio profilaktikos prie-
monė, paskelbta ne taip seniai. Amerikiečių moks-
lininkų ty ri mai parodė, kad pomidorai gerokai
sumažina prostatos, plaučių ir skran džio vėžio ri-
ziką bei iš dalies apsaugo nuo kasos, žarnyno, krū-
tų, gimdos, bur nos ir stemplės auglių. Pomido ruose
yra likopeno, stabdančio ląs telėse vykstantį kenks-
mingą oksida cijos procesą ir netgi galinčio už-
 kirs ti kelią augliams susidaryti.  Likope nai – rau-
doni pomidorų pigmentai, kurie gali būti vartoja-
mi vietoj medi kamentų gydant įvairias ligas. Moks-
 lininkų teigimu tokiam pomidorų poveikiui ter-
minis apdorojimas, t. y. virimas, kaitinimas, kepi-
mas, neturi įtakos.

Sveikesniam ir linksmesniam
gyvenimui

Vertingi pomidorai ir dėl kitų sa vo ypatybių.
Juose daug vitamino C ir karoteno, nemaža B gru-
pės vitaminų (B1, B2), taip pat vitamino PP. Tei-
giama, kad stiklinėje pomidorų sulčių (žinoma, švie-
žių, o ne iš pokelio) yra pusė žmogui reikalingų vi-
tamino C ir provitamino A (karoteno) paros normos.
Beje, lauko pomidorai vita-

minų sukaupia daugiau nei auginami šiltnamiuose.
Įrodyta, kad pomidoruose esan čios veikliosios

medžiagos padeda ilgiau išlikti jauniems, cholinas ge-
rina atmintį, raumenų tonusą, alfa li poinė rūgštis pa-
deda reguliuoti gliu kozės kiekį kraujyje, o folio
rūgštis – kovoja su depresija. Pastaroji rūgštis itin rei-
kalinga nėščioms, nes saugo vaisių nuo nervinio
vamzdelio defektų. Anot specialistų, per metus rei-
kė tų suvalgyti 20–25 kg pomidorų.

Pomidoruose nemažai mineralinių medžiagų. Jie
garsėja kaip kalio šal tinis. Taip pat juose yra kalcio,
fosforo, magnio, geležies. Visos šios me džiagos su-
teikia pomidorams ne tik skanių, bet ir sveikų dar-
žovių statusą.

Pomidoruose yra ir laimės hormono serotonino,
vadinamu gamti niu antidepresantu. Britų mokslinin -
kai nustatė ir dar vieną naudingą šių daržovių sa-
vybę: pomidoruose yra vertingų medžiagų, kurios ne-
leidžia susidaryti trombams ir pagerina plaučių
darbą.

...ir grožiui

Nuo senų laikų pomidorai naudojami ir kaip gro-
žio priemonė. Jie pasižymi gaivinamuoju, ramina-
muoju ir balinamuoju poveikiu, stabdo senėjimo pro-
cesą.

Pomidorų kaukė tinka odai valy ti. Pomidorą nu-
plikykite verdančiu vandeniu, nulupkite ir sutrinkite.
Masę užtepkite ant švarios veido odos (akių srities
netepkite). Palai kykite 15 minučių ir nuplaukite šil-
tu, po to šaltu vandeniu.

Pomidorų griežinėliais galima balinti veidą.
Supjaustykite pomido rą, griežinėlius dėkite ant vei-
do ir pa laikykite apie 20 minučių. Veidą nu prauskite
šiltu vandeniu ir patepkite drėkinamuoju kremu.

Pomidorų sultys

Daržovių patiekalai virškinami maždaug va-
landą. Kai geriame sultis, virškinimo organai funk-
cionuoja daug lengviau ir organizmas gauna progą
„išsivalyti”.

Šviežiose pomidorų sultyse (skir tingai negu
konservuotose) yra veiks mingų fitoncidų, slopi-
nančių rūgimo ir pūvimo procesą žarnose. Dėl kalio
gausumo pagerina širdies darbą, dėl obuolių rūgšties
gausumo aktyvina medžiagų apykaitą ir didina
kraujo atsargas. Vitamino C kiekiu pomido rų sultys
nenusileidžia citrusiniams vaisiams. 

Puodelis šių sulčių duoda organizmui pusę per
parą reikalingų vitaminų A ir C. Gerti reikia po puo-
delį per dieną jas vienas ar kartu su kitų daržovių sul-
timis.

Sakoma, kad šviežių pomidorų sul tyse ir net pa-
daže yra kur kas daugiau likopenų nei šviežiuose po-
midoruose.

Daržovių kokteiliai
su pomidorais

Daržovių kokteilius naudojame „iškrovos die-
nomis” ir gydymuisi. 

Sultys: pomidorų +, obuolių +, moliūgų +, citri-
nų, santykis 2:4:2:1.

Vartotina: aktyviai šalinti iš orga nizmo gleivi-
nėms ir greitai paša linti riebaliniam audiniui. „Iš-
sikro vi mo” dienomis gerti po 1,5–2 litrus. Rezultatai
pribloškiantys!

Šeimininkė.Lt

Pomidorai tiks kiekvienam skoniui
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A † A
LEONAS KALVAITIS

Mirė 2014 m. rugsėjo 14 d., Chicago, IL.
Gimė 1929 m. sausio 31 d. Lietuvoje.
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Park.
Nuliūdę liko: žmona Nijolė Kazlauskaitė, sūnus Jonas; duktė

Dana Curta su vyru Michael; sūnus Andrius; anūkai Nicholas,
Vincent ir Alek sa; švogeriai Juozas ir Vytas Kazlauskai.

A. a. Leonas buvo tėvas a. a. Petro ir Pauliaus.
Priklausė Lietuvių Operos chorui.
Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 18 d. nuo 3 val.

p. p. iki 9 val. vakaro Blake Lamb laidojimo namuose, 4727 W.
103rd St., Oak Lawn.

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 19 d. 10:30 val. ryto iš
Blake Lamb laidojimo namų a. a. Leonas bus palydėtas į Šv.
Linus bažnyčią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po
šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

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

Nuliūdusi šeima

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

A † A
ANGELEI PRANAITYTEI

POŠKAITIENEI

iškeliavus į Amžinuosius namus, reiškiame gilią
užuojautą dukrai AUŠRAI SAULIENEI ir jos vyrui
ALGIRDUI, anūkei LINAI ŽLIOBIENEI su vyrui dr.
ARU, anū kui dr. VYTUI SAULIUI su žmona dr. ALE-
XANDRINA, proanūkiams ARIANAI, JULIJAI ir
INGAI ŽLIO BAITĖMS bei LUKUI ir VIKTORIJAI
SAULIS, visiems giminaičiams ir artimiesiems.

Pasaulio lietuvių centras

A † A
ČESLOVAI VELECKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą LINDĄ VE -
LEC  KYTĘ NUSSBAUM su vyru GERARD bei visus
artimuosius.

Dalinamės jūsų netektimi.

Amerikos lietuvių opera Čikagoje

LIETUVIŲ FOnDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2014 m. birželio ir rugpjūčio mėn.

Lietuvių Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, 
LF kapitalas padidėjo $38,991,60 suma! 

Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių Fondą.
Mūsų tauta – mūsų ateitis. 

LF Vadovybė

$10 Apanavičienė, Laima, IL ($10); Miles, Daniel W., MA ($95).
$15 Bieliauskas, Mindaugas ir Vida, IL ($290); Mereckis, Jūratė, IL ($410).
$20 Daugirdas, Šarūnas, IL ($120); Kurpis, Jolanta, IL ($20); Reklaitis, Elytė 

Teresė, IL ($570).
$25 Constantini, Ilma, NY ($25); Karnius, Albinas ir Angelė, FL ($520); 

Kaunelis, Saulius ir Diane, MI ($275); Stasiukevičius, Aldona, FL ($660); 
Viteritti, John A., NY ($25).

$30 Eidukytė, Oreta, IL ($80); Kondratas, Victor, NY ($225); Razma Jr., Antanas G., IL 
($4,460); Vertelkaitė, Agnė, IL ($510).

$50 Adamski, Lindsay, NY ($50); Ambrose, Marius, DE ($1,175); Budrytė, Dovilė, GA ($50); 
Draugelis, Arūnas ir Irena, IL ($4,230); Dysas, Ray J., OH  ($85); Grinis, Aldona, FL 
($1,825); Gudaitis-Grudzinskaitė, Rima, FL  ($350); Gvidas, Jurgita, IL ($750); Helt, 
Millie, PA ($145); Kyle, Patricia S., NY ($50); Laucius, Henrikas ir Ilona, MI ($1,340); 
Levitin, Liza J., NY ($50); Narutis, Elvyra, IL ($750); Saulys, Dalia Rūta, IL ($3,850); 
Sharko, Gregory,  AZ ($170); Sventickas, Eduardas, MI ($60); Welch, Elaine, NJ ($50); 
Wolfer, Aida ir Rudy, IL ($300). 

$75 JAV LB Waukegan/Lake County Apylinkė, IL ($4,975); Belkovsky, Claire, 
PA ($175); Tallat-Kelpša, Aušra M., IL ($275). 

$82 Budrys, Antanas ir Jūratė, AZ ($2,231). 
$100 Artman, James E. ir Michelle G., NC ($100); Bakaitis, Raymond, CA ($360); Bertulytė-

Bray, Ina G. , WA ($1,225); Costello, Cathleen, NY ($100); Dulskis, Aldona ir 
Romualdas, FL ($100); Edwards, Sally Matson ir James, NY ($100); Gecas-McCarthy, 
Irena, NY ($1,100); Ilginytė, Danguolė, IL ($525);  Irwin, Lisa, NJ ($100); “Bonobos 
Operations Team”, NY ($100); Kaušpėdas, Algirdas,  LT ($100); Lietuvių kalbos kursų
Dainavoje studentai, MI ($100);  Newberg, Esther, NY ($100); Praitis, Algis, NE ($1,700);
Rowan, Kathryn, FL ($100); Slavėnas, Paulius, IL ($300); Stančiauskas, Kęstutis, IL 
($100); Svera, Jonas ir Birutė, MI ($1,175); Tautvydas, Kęstutis J. ir Birutė, WA ($700); 
Thiele, Florence, NY ($100); Udrys, Narimantas V. ir Janina, MI ($1,475); Weinar, Jenny
su šeima, NJ ($100).

$130 Barzdukas, Arvydas ir Daiva, VA ($2,350).
$150 Griškelis, Rimantas ir Regina, IL ($6,100); “Lord and Taylor” bendradarbiai, NJ ($150).
$200 Baumilienė, Neila, NY ($200); Edwards Jr., Jim ir Barbara, NY ($200); Ječius, Kęstutis 

ir Dalia, IL ($3,940); Sirgėdas, Vitas J., MI ($700); Stahl, Lesley, NY ($200); Vizgirda, 
Vytautas, IL ($1,900). 

$250 Futter, Ellen V., NY ($250); McManus, Sandra T. ir Mike, NY ($250); Orth, Maureen A., 
DC ($250). 

$300 Anonimas, FL ($4,200); Kuolas, Almis ir Danguolė, MA ($9,200).
$350 Buivys, Gintaras ir Danguolė (Joana), MD ($500). 
$400 Smith Jr., Richard W., NY ($400). 
$500 Fairstein, Linda, NY ($500); Sherr, Lynn, NY ($500); Davis, Richard S., NY ($500).
$1,000 J. William Uhrig ir Anastasia Vournas, MA ($1,000); Karches, Susan, NY 

($1,000); Klein Family Fund, Charles ir Jane, CT ($1,000); Tom Sansone ir Cathy Unruh,
FL ($1,000); Wolfensohn, Elaine ir Jim, NY ($1,000).

$25,000 a.a. Bagdonas, Vanda, FL ($25,000) TESTAMENTINIS PALIKIMAS.
(Skliausteliuose — iš viso įnešta į LF į asmeninę narystę)

Sveikiname naujus LF narius ir kandidatus:
James E. ir Michelle G. Artman, NC;

Dovilė Budrytė, GA;
Millie Helt, PA;

Algirdas Kaušpėdas, Lietuva; 
Lietuvių kalbos kursai Dainavoje, MI;

Kęstutis Stančiauskas, IL;
Jamesom Bove ir Samantha Witterstaetter, KY- 

LF narystę padovanojo Joseph Vytautas Vizgirda, IL;
Artūras Žilys, IL -

LF narystę gimtadienio proga PLC direktoriui dovanojo PLC ir LF bendradarbiai (IL).

Atminimo įnašais pagerbti ir įamžinti Lietuvių Fonde:
a.a. Vanda Bagdonas (FL) TESTAMENTINIS PALIKIMAS;

a.a. Adelaida G. Balbata (FL) (aukojo: Albinas ir Angelė Karnius FL);
a.a. dr. Šarūnas Užgiris, a.a. Rūta Pacevičienė, a.a. Ronald W. Westholm 

(aukojo: JAV LB Waukegan/Lake County apylinkė, IL);

a.a. dr. Juozas Kazickas (NY) 
(aukojo: J William Uhrig ir Anastasia Vournas, MA; Tom Sansone ir Cathy Unruh, FL; Susan

Karches, NY; Charles and Jane Klein Family Fund, CT; Elaine ir Jim Wolfensohn, NY; Richard
S Davis, NY; Lynn Sherr, NY; Linda Fairstein, NY; Richard W. Smith, Jr. , NY; Maureen A. Orth,
DC; Danute Vaičiulaitytė Nourse, MD; Joana Vaičiulaitytė Buivienė, MD; Aldona Vaičiulaitytė
DeBold, MD; Sandra T. ir Mike McManus, NY; Ellen V. Futter, NY; Neila Baumilienė, NY; Jim ir

Barbara Edwards, Jr., NY; Lesley Stahl, NY;  “Lord and Taylor” bendradarbiai, NY; Esther
Newberg, NY; Kathryn Rowan su šeima, NY; Sally Matson ir James Edwards, NY; Weinar

šeima, NJ; Cathleen Costello, NY; Florence Thiele, NY; Bonobos Operations Team, NY; Aldona
ir Romualdas Dulskis, FL; Arvydas ir Daiva Barzdukas, VA; Lisa Irwin, NJ; Patricia S. Kyle,

NY; Liza J. Levitin, NY; Elaine Welch, NJ; Lindsay Adamski, NY; Aldona Grinis, FL; Rima
Gudaitis Grudzinskaitė, FL; Ilma Constantini, NY; John A. Viteritti, NY);

a.a. Pilypas Narutis (IL) (aukojo: Martha Johnson, IL);
a.a. Wilmonte Nasutavičius (NY) (aukojo: Clara Mitchell, NY);

a.a. Ričardas Reikenis (MD) (aukojo:Gintaras, Joana, Ramunė ir Daina Buiviai,MD);
a.a. Danutė J. Siemaškienė (FL) (aukojo: Aldona Stasiukevičius, FL);

a.a. Regina Sventickas (MI) (aukojo: Eduardas Sventickas, MI).

• Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
• Pažymėkite svarbias progas LF įnašais - gimimus, krikštynas, 

gimtadienius, mokslo baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
• Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
• Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

Priimame kreditines korteles

LIETUVIŲ FOnDAS – LITHUAnIAn FOUnDATIOn, InC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION

Fed. ID# 36-6118312

14911  127TH ST., LEMONT, IL  60439, USA
Tel. 630-257-1616 – admin@lithfund.org – www.lithuanianfoundation.org

Su liūdesiu pranešame, kad 2014 m. rugsėjo 13 d., mirė

A † A
ČESLOVA POVILAITYTĖ

VELECKIENĖ
Gimė Lietuvoje, gyveno Orland Park.
Nuliūdę liko: vyras dr. Evaldas Veleckis, duktė Linda su vyru

Gerard Nussbaum, brolis Pranas Povilaitis, seserys Teresė Ku -
cienė ir Monika Kabliauskienė su šeima.

Šv. Mišios už a. a. Česlovą bus aukojamos šeštadienį, rugsėjo
20 d., 10 val. ryto Švč. Mergelės M. Gimimo bažnyčioje Mar -
quette Parke.

Vietoj gėlių prašome paremti „American Cancer Society” a.
a. Česės vardu.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose Mišiose.

Nuliūdusi šeima
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo” )

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PAS mUS 
IR

APLInK mUS
� Šį sekmadienį, rugsėjo 21 d., 2 val. p.
p. Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44th St., Chicago, IL) bus atnašaujamos iš-
kilmingos parapijos šimtmečio šv. Mišios,
kurių pagrindinis celebrantas bus kardino-
las Francis George, O.M.I.  Rugsėjo 28 d.,
1 val. p. p. – parapijos šimtmečio pokylis
Mayfield Banquet Hall (6072 S. Archer
Ave., Chicago, IL), kuriame gros Algiman-
tas Barniškis ir pasirodys ,,Suktinio” tauti-
nių šokių grupė. Bilietus galite įsigyti pas
Viktorą Kelmelį tel. 773-376-3928 arba

klebonijoje tel. 773-523-1402.

� Organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą”
narių susirinkimas vyks sekmadienį, rug-
sėjo 21 d., 9 val. r. Pasaulio lietuvių centro
posėdžių kambaryje. Bus aptariami spalio
5 d. rengiamų ,,Derliaus pietų” pasiruošimo
darbai ir kiti 2014 m. rudens ir žiemos pro-
jektai, pasidalinta žiniomis iš organizacijos
remiamų pomokyklinių dienos centrų Lie-
tuvoje. Kviečiami dalyvauti organizacijos
nariai bei visi, susidomėję šios organizaci-
jos veikla.

„Eik į savo kambarėlį” –
šv. Ignaco Lojolos mokymu
pagrįstos Dvasinės pratybos
kasdieniame gyvenime. Kiek-
vienai pratybų dienai parinkti
trumpi, susimąstyti kviečiantys
pasakojimai, pateiktos Šven-
tojo Rašto nuorodos bei taiklūs
klausimai atveria vis naujas
Evangelijos ir žmogaus širdies
gelmes, skatina pažinti Dievą ir
save, ragina ieškoti savo vietos
pasaulyje. „Dvasinės pratybos
kasdieniame gyvenime” skirtos
tiems, kurie trokšta mylėti Die-
vą visa širdimi, visu protu ir vi-
somis jėgomis, o kiekvieną
žmogų (be jokių išimčių) – kaip
save patį.

Tėvas Algis Baniulis kviečia visus misijos narius dalyvauti dvasinėse praty-
bose. Tai būdas atnaujinti savo santykį su Dievu. 

Dalyvaujantiesiems per visas  Dvasines pratybas yra pristatomi įvadai, kaip
melstis su Šventuoju Raštu, skaitomos konferencijos apie dvasių skyrimą, sąžinės
tyrimo būdus, meditacinę bei kontempliatyviąją maldą. Dalyviai kas savaitę su-
sitiks su dvasios palydėtoju. 

Pratybos ne tik suteiks naujų vidinių jėgų, bet ir paskatins naudotis turima
dvasine patirtimi, padedančia kurti Dievo Karalystę. 

Pratybos vyksta kiekvieną trečiadienį nuo rugsėjo 24 d. 
6:30 val. vak. kambaryje ,,Pas prelatą”. 

Vedėjas – Tėvas Algis Baniulis. 

norintiems daugiau informacijos, 
kreiptis: matulaitismission@gmail.com 

arba 630 257-5613 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
14911 127th Street Lemont, IL 60439 

Kviečiame į kasmetinius labdaros organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą”
rengiamus lėšų telkimo ,,Derliaus pietus”, kurie vyks sekmadienį, spalio 5 d.,
12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. 

Rėmėjai kviečiami sudaryti stalus ir užsakyti vietas pas Rūtą Šmulkštienę,
r.l.smulkstys@sbcglobal.net, tel. 630-243-1089  arba Ritą Venclovienę,
venclovas@comcast.net, tel. 630-243-1228.

Bilietus taip pat bus galima įsigyti Pal. Jurgio Matulaičio misijos prieangy-
je sekmadieniais prieš ir po 9 bei 11 val. r. šv. Mišių. Skaniai pavalgysite, pama-
tysite gražią muzikinę programą, o svarbiausia – padėsite organizacijai toliau
remti 11 pomokyklinių dienos centrų Lietuvoje, kuriuos lanko rizikos grupės
šeimų vaikai.

Tėviškės parapijos piknikas

Sekmadienį, rugsėjo 21 d., po
pamaldų, 1val. p. p. rengiamas
rudeninis ,,Susitikimo piknikas”
lietuvių evangelikų liuteronų
Tėviškės parapijoje, 5129 Wolf
Rd. Western Springs IL, 60558.
Pamaldų pradžia – 11:30 val.
r.)  Skanus maistas, žaidimai vai-
kams, gros muzikantas Bronius
Mūras. 

Daugiau informacijos:
www.teviske.org.

,,Derliaus pietų 2013” metu.

Kaip tinkamai atsikratyti nereikalingu šaldytuvu?

Kraustotės iš didelio namo į mažesnį butą ir
visų daiktų negalite pasiimti su savimi?
Atnaujinate virtuvę ir nežinote, ką daryti
su senu šaldytuvu? O gal jūsų svetainėje
stovi du šaldytuvai ir jau seniai kelia
pasibaisėjimą jūsų vaikams? 
Kokia bebūtų priežastis, jei turite
namuose ar įstaigoje veikiantį, bet
nenaudojamą šaldytuvą, padovanoki-
te jį ,,Draugui”. Būsime dėkingi mes ir
būsite laimingi jūs (jūsų vyras, žmona),
radę tinkamą pritaikymą nenaudojamam
daiktui. Pagaliau, juk šaldytuvas irgi nori būti
reikalingas!

Su pasiūlymu skambinkite darbo valandomis
tel. 773-585-9500.

Lietuvių meno ansamblis ,,Dainava” pradeda naują veiklos sezoną. Re-
peticijos PLC Lemonte vyks antradieniais 7:45 – 9:45 val. v. Laukia tu-
riningi metai, kupini įdomių koncertų, o 2015 m. liepą – X Šiaurės Ame-
rikos lietuvių dainų šventė, vyksianti Čikagoje. Su visais sezono pla-
nais ansamblio meno vadovas Darius Polikaitis supažindins per re-
peticijas.   Repeticijos vyks PLC žemutinio aukšto salėje prie meno
galerijos. 

Daugiau informacijos 
tel. 630-965-7317 arba el. paštu info@dainava.us.

KVIEČIAME Į DVASInES PRATYBAS


