
Washingtonas (ELTA) – Kova
prieš džihadistų grupę ,,Islamo vals-
tybė” (IS) gali trukti ne vienerius
metus, sakė kontradmirolas John
Kirby. Kalbėdamas Washingtone
JAV kariuomenės atstovas taip pat
teigė, kad JAV vadovaujami ant-
skrydžiai prieš IS Sirijoje sėkmingai
susilpnino grupės pajėgumą.

,,Manome, jog smogėme ten,
kur taikėme”, – sakė J. Kirby. Tačiau
jis pripažino, kad IS puikiai prisi-
taiko ir greitai reaguoja į pokyčius.
Pasak pareigūno, džihadistų grupė
kelia ,,rimtą grėsmę”, kuri nebus pa-
šalinta per ,,ateinančias dienas ar
mėnesius”.

,,Prireiks didelių visų pastangų.
Manome, kad kalbame apie ne vie-
nerius metus”, – sakė J. Kirby.

Tai JAV kariuomenės atstovas
pareiškė prezidentui Barack Obama
padėkojus arabų šalims už pagalbą.
Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų
Emyratai, Jordanija, Bahreinas ir
Kataras dalyvavo ar parėmė ant-
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Kiekvienas gimęs pasaulyje yra nauja Dievo mintis, naujai spinduliuojanti galimybė – K. D. Wiggin
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Netradicinė skautų pažintis su
JAV sostine – 6 psl.

Netrukus pakils XIII teatro
festivalio uždanga – 10 psl.

Kova gali būti ilga

Kova prieš ,,Islamo valstybės” džihadistus gali trukti metų metus.         EPA-ELTA nuotr.

LR prezidentė D. Grybauskaitė ir buvusi JAV valstybės sekretorė H. Clinton
R. Dačkaus nuotr.

Lietuvos Respublikos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė
New Yorke susitiko su bu-

vusia JAV valstybės sekretore Hil-
lary Clinton. Susitikime aptarti
Europos ir viso pasaulio saugu-
mui kylantys nauji iššūkiai, trans-
atlantinių ryšių stiprinimas, Lie-
tuvos ir JAV dvišalis bendradar-
biavimas.

Pasak Prezidentės, situacija
Ukrainoje kelia grėsmę viso pa-
saulio saugumui, todėl transat-
lantinis bendradarbiavimas šian-
dien yra ypač svarbus ir reika-
lingas. Lietuva vertina JAV pas -
tangas sustiprinti Baltijos regio-
no saugumą. Prasidėjus Rusijos
karinei agresijai Ukrainoje, JAV
pirmosios sustiprino Baltijos ša-
lių oro policijos misiją, į bendras
karines pratybas atsiuntė savo
karius. Susitikime taip pat aptar-
ti rugsėjo pradžioje Wales vykusio
NATO vadovų susitikimo spren-
dimai ir jų įgyvendinimas. 

Lietuvos vadovė su Hillary
Clinton aptarė Lietuvos ir JAV
bendradarbiavimo stiprinimą. Pa-
sak Prezidentės, JAV yra patikima
mūsų šalies partnerė, kuri visada
palaikė Lietuvos siekį sukurti ne-
priklausomą, demokratišką vals-
tybę ir įsitvirtinti tarptautinėje
bendruomenėje. Stiprėjantys abie-
jų valstybių ryšiai vis dažniau
virsta konkrečiais projektais ir
iniciatyvomis įvairiose srityse.

Prezidentė taip pat padėkojo
Hillary Clinton už asmeninį indėlį
stiprinant Lietuvos ir JAV ben-
dradarbiavimą. Būdama JAV vals-

Dviejų iškilių politikių susitikimas

tybės sekretore, ji nuolat reiškė tvir-
tą paramą Lietuvos energetinio sau-
gumo siekiams ir aktyviai palaikė
Lietuvos tikslus užtikrinti Baltijos re-
giono saugumą bei NATO oro poli-
cijos misijos Baltijos šalyse pratęsi-
mą neribotam laikui.

Antradienį, rugsėjo 23 d., Lietu-
vos vadovė kalbėjo aukšto lygio su-
sitikime dėl klimato kaitos. Pasak D.
Grybauskaitės, norint pasiekti tei-
giamų pokyčių klimato kaitos klau-

simu, būtina ne tik mažinti taršą, bet
ir atkreipti didesnį pasaulio dėmesį
į energetinį saugumą ir efektyvumą.
Šiame JT generalinio sekretoriaus
kvietimu vykusiame susitikime ap-
tartas naujas visuotinis teisiškai
įpareigojantis klimato kaitos susi-
tarimas, kurį planuojama pasirašy-
ti 2015 metais. 130-ies šalių vadovai
diskutavo apie konkrečias priemo-
nes, skirtas aplinkos taršai mažinti.

Prezidentės spaudos tarnyba

skrydžius Sirijoje, pažymėjo B. Obama.
Tuo tarpu JAV valstybės sekreto-

rius John Kerry informavo, jog dau-
giau nei 50 valstybių sutiko prisidėti
prie kovos prieš IS.

Šią savaitę išplėtus kampaniją
prieš IS Sirijoje per oro antskrydžius

žuvo mažiausiai 70 IS kovotojų ir dar
50 su ,,al Qaeda” susijusių kovotojų. 

Plačiau apie tai, kas yra ,,Islamo
valstybė”, ko ji siekia ir kas jai va-
dovauja skaitykite 2 psl. 
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Pastaruoju laiku, dar net neprasidėjus JAV ir
sąjungininkių oro antskrydžiams Sirijoje,
Amerikos žiniasklaida skyrė ypatingą dėme-

sį islamiškam terorizmui.  Amerikos visuomenę pri-
bloškė ,,Is lamo valstybės”  kovotojų įvykdytas dvie-
jų  žurnalistų nužudymas, jiems nukertant galvas.
Pirmoji auka buvo žurnalistas James Foley.  Rugp-
jūčio 19-tą dieną teroristai paskelbė vaizdajuostę, ro-
dančią žurnalisto James Foley lavoną su nukirsta gal-
va.  Žmogžudystę įvykdė teroristinė grupė, kuri ži-
noma  ISIS arba ISIL vardu (,,Islamic State of  Iraq
and Syria” arba ,,Islamic State of  Iraq and the Le-
vant”).  James Foley (1973–2014) buvo karo kores-
pondentas Sirijoje civilinio karo metu.  Jis buvo pa-
grobtas 2012 m. lapkričio 22 d.  Grobikai reikalavo 100
milijonų eurų  išpirkos.  Pastangos James Foley iš-
laisvinti nebuvo sėkmingos, kadangi grobikai pakeitė
įkalinimo vietą.  Rugpjūčio 19-tos dienos vaizda-
juostė, rodanti nužudytą žurnalistą, daryta nežino-
moje dykumoje.   

Vaizdajuostė rodė, kad teroristai pagrobė ir
kitą žurnalistą – Steven Joel Sotloff.  Islamistų  ko-
votojas  grasino JAV prezidentui B. Obama, kad bus
nužudytas ir Steven Joel Sotloff, jeigu Prezidentas ne-
nutrauks bombardavimų.  Rugsėjo 2 dieną pasirodė
vaizdajuostė, kurioje ro doma, kad žurnalistui Steven
Joel Sotloff  taip pat  nukirsta galva.  Steven Joel Sot-
loff (1983–2014) buvo Amerikos ir Izraelio pilietis.  Jis
dirbo kelių laikraščių ir žurnalų, įskaitant Time ir
Christian Science Monitor korespondentu.   2012 m.
rugsėjo 11 d. įvyko Amerikos konsulato Benghazi, Li-
bijoje puolimas, kurio metu žuvo Amerikos amba-
sadorius J. Christopher Stevens ir trys kiti ameri-
kiečiai.  Po užpuolimo žurnalistas Sotloff  kartu su
kitais žurnalistais vyko į Libiją ir sužinojo iš sargų,
kad puolimą suplanavo ir įvykdė Ahmad Abu Khat-
talan, grupės Ansar al-Sharia vadas.   2013 m. rugp-
jūčio 4 d.  žurnalistas Sotloff  buvo pagrobtas Sirijoje.
Sužinojusi apie Steven Sotloff  pagrobimą, jo šeima
dėjo pastangas jį išlaisvinti.  Jo motina kreipėsi į va-
dinamos ,,Islamo valstybės” (,,Islamic State”) vadą,
Abu Bakr al-Baghdadi, prašydama paleisti jos sūnų,
deja, baigtis buvo kitokia. 

Vadinamos ,,Islamo valstybės” vadas Abu Bakr
al-Baghdadi, spėjama, gimė Irake, netoli Samaros
miesto, 1971 metais.   Pagal JAV Gynybos departa-
mento duomenis, 2004 metais jis buvo amerikiečių
įkalintas Irake, ,,Camp Bucca” stovykloje.  Kada jis
buvo paleistas – sunku tiksliai pasakyti.   2010 m. jis
paskelbtas ,,Islamiškos Irako valstybės” (Islamic Sta-
te of  Iraq – ISI) vadu.  Tai teroristinės organizaci-
jos ,,al-Qaeda” Irako padalinys.  Abu Bakr al-Bagh-
dadi vadovaujant, jo vadinama ,,Islamiška Irako vals-
tybė” įvykdė eilę puolimų Bagdado mieste ir apy-
linkėse.  Po ,,al-Qaeda” vado Osama bin Laden nu-
žudymo, Abu Bakr al-Baghdadi šaukėse keršto ir jo
vadovaujama ISI organizacija prižadėjo įvykdyti šim-
tą puolimų Irake.   Puolimai tęsėsi, nepaisant to, kad
2011 metais Amerikos kariai iš Irako buvo ati-
traukti.  

2013 metais Abu Bakr al-Baghdadi paskelbė, kad
jo organizacija plečiasi į Siriją ir vadinsis ,,Irako ir
Levanto islamo valstybė” (Islamic State of  Iraq and
the Levant – ISIL) arba Irako ir Sirijos islamo vals-
tybė (Islamic State in Iraq and Syria – ISIS).   Kilo
konfliktas tarp Sirijos sukilėlių vado ir Abu Bakr al-
Baghdadi, kuris paskelbė, kad Sirijos sukilėliai yra
įjungiami į ISIS sudėtį.   Sirijos  sukilėlių vadas pro-
testavo tokiam įjungimui. Vyko susirėmimai tarp
Abu Bakr al-Baghdadi rėmėjų ir Sirijos sukilėlių.  

2014 metais Abu Bakr al-Baghdadi vedama ISIS

paskelbė kalifato įkūrimą ir persivadino ,,Islamo vals-
tybe” (,,Islamic State”  – IS).   Abu Bakr al-Baghda-
di paskelbtas kalifu, nors kiti islamo vadai tokiam
paskelbimui prieštarauja. Abu Bakr al-Baghdadi skel-
bia įkursiąs islamo valstybę, kuri apimsianti Vidu-
rio Rytus ir Europą.  

Ypatingą susirūpinimą kelia pavojus Vidurio Ry-
tuose gyvenantiems krikščionims.   Vien Irake gy-
vena apie 200 000 krikščionių.  ,,Islamo valstybės” ka-
riai užėmė Mosul miestą, antrą didžiausią miestą Ira-
ke.  To miesto krikščionys buvo priversti bėgti, nes
jiems grėsė mirtis.  Irako krikščionių atstovai teigė,
kad ,,Islamo valstybės” teroristai žudo krikščionis.
,,Islamo valstybės” (IS) kariai yra užėmę šiaurines
Irako dalis.  Kadangi jie priklauso Sunni Islamo sek-
tai, jie puola ne tik krikščionis, bet taip pat ir Shia
sektos islamiečius ir kurdus.  

DePaul universiteto profesorius Thomas Moc-
kaitis dažnai komentuoja Amerikos žiniasklaidoje te-
rorizmo klausimu.  Profesorius Mockaitis nuo 1991
m. dėsto istoriją DePaul universitete.  Daktaratą Wis-
consino universitete jis įsigijo iš Anglijos ir Airijos
istorijos, bet plačiai pasižymi kaip terorizmo eks-
pertas.  2007 metais pasirodė jo knyga The ,,New” Ter-
rorism:  Myths and Reality (,,Naujasis” terorizmas:
mitai ir realybė).  Profesorius Mockaitis dažnai pa-
sirodo Čikagos televizijos 9-tame kanale.  Neseniai
jis buvo 9-to kanalo  pranešėjų paklaustas apie ISIS
vadą Abu Bakr al-Baghdadi.  Mockaitis paaiškino,
kad pavardė ,,al-Baghdadi” nėra tikra.  Tai tik reiš-
kia ,,iš Bagdado”.  ISIS vadas, sakoma, mokslus bai-
gęs Bagdado universitete.  Pasak profesoriaus Moc-
kaičio, Abu Bakr al-Baghdadi buvo amerikiečių ka-
rių įkalintas ,,Camp Bucca” stovykloje Irako karo
metu, ir tas įkalinimas jam tapo terorizmo univer-

sitetu.  Ten jis užmezgė pažintis, kurias vėliau pa-
naudojo  savo teroristų tinklui kurti. 

Rugsėjo 4 d. WGN radijo korespondentai Bill Leff
ir Wendy Snyder kalbėjosi su profesoriumi Moc-
kaičiu islamiško terorizmo klausimais.  Korespon-
dentai atkreipė ypatingą dėmesį į dviejų žurnalistų,
James Foley ir Steven Sotloff, nužudymą.  Žurnalisto
Sotloff  nužudymo vaizdajuostėje jis rodomas skai-
tantis pareiškimą, smerkiantį Ameriką. Thomas
Mockaitis pareiškė, kad tai buvo detaliai surežisuotas
teatras, kuris buvo taikomas ne tik mums, bet ir is-
lamo žiūrovams.  Tačiau toks nužudymas neįstengs
pakeisti Amerikos politikos, jis greičiau sustiprins
Amerikos ryžtą pasipriešinti ISIS veiksmams Siri-

joje.  
Korespondentai paklausė profesoriaus Mockai-

čio, ar negalioja etikos taisyklė, kad karo korespon-
dentai nežudomi.  Mockaitis atsakė, kad islamo te-
roristai nelaiko karo korespondentus neutraliais.  Jie
juos laiko Vakarų pasaulio atstovais, o Osama bin La-
den šalininkai buvo raginami žudyti visus ameri-
kiečius.  Mockaitis pastebėjo, kad žurnalistų žudy-
mas nėra naujas reiškinys.  Vietnamo karo metu karo
korespondentai Hue mieste rodė VietCongo kariams
savo žurnalistinius akreditavimus, o VietCongo ka-
riai juos vis tiek nušovė.  Mockaitis pabrėžė, kad to-
kie žurnalistų nužudymai labai stipriai veikia žmo-
nių emocijas.  To teroristai ir siekia.  Tačiau mums
kaip tik reikia  susivaldyti, kad netaptume baimės
įkaitais.  

Korespondentai profesoriaus Mockaičio pa-
klausė, kaip ISIS tapo tokia galinga.  Mockaitis at-
sakė, kad tai įvyko praeitų 7–8 metų laikotarpyje.  Ji
išaugo iš ,,al-Qaeda” organizacijos Irake.  Po Ame-
rikos karinio antplūdžio (,,surge”) ta organizacija su-
silpnėjo.  Tačiau  Amerika, pasitraukusi iš Irako, ne-
darė spaudimo, kad ISIS būtų numalšinta.  Profeso-
rius Mockaitis tai palygino su ligoniu, kuriam yra
duota dešimties dienų antibiotikų dozė, o jis paima
tik penkių dienų dozę. ISIS vadas al-Baghdadi pa-
samdė šalininkus, su kuriais susipažino  kalėjime,
ir subūrė juos į užgrūdintų teroristų grupę.  Daugelis
jų buvo atmestieji Saddamo Husseino režimo kari-
ninkai.   Anot Mockaičio, klaidinga yra laikyti ISIS
vien teroristine organizacija.  Ji siekia būti valsty-
be, valdančia tam tikrą teritoriją.   Tai yra šešėlinė
valdžia – valstybė kitos valstybės viduje.  

Korespondentai klausė profesoriaus Mockai-
čio, kaip reikia reaguoti į ISIS veiklą.  Mockaičio nuo-

mone, reikia panaudoti jėgą, bet tas jėgos panaudo-
jimas turi būti taiklus, aiškus ir koordinuotas su Ira-
ko kariuomene ir kurdų rezistentų veiksmais.   Ame-
rikos oro galia bus efektinga tik tada, kai ISIS dali-
niai bus apsupti arba kai jų dalinių veiklos vietovės
bus aiškiai atpažintos.   Didesnis iššūkis bus Sirijo-
je, kur ISIS teroristai slepiasi tarp civilių gyvento-
jų.   Profesorius Mockaitis perspėjo klausytojus, kad
teroristai stengiasi iššaukti perdėtą reakciją.  Dėl to
svarbu atsakyti apgalvotai, mūsų parinktu laiku ir
mūsų parinktoje vietoje.  

Parengta pagal JAV žiniasklaidos šaltinius

Islamiško terorizmo pavojus

Prof. Thomas Mockaitis



Rugpjūčio pabaigoje iš JAV LB val  -
dybos pirmininkės Sigitos Šimku -
vie nės-Rosen gavau el. pašto laiš-

ką, kur skatinama pasirašyti pridėtą
pe ticiją prieš sovietinius balvonus Vil-
 niaus centre. Ji tą peticiją gavusi iš Dan-
guolės Navickienės, PLB valdybos pir-
mininkės. Skubėjau į darbą, bet tą peti-
ciją pasižiūrėjau ir, pama tęs Danguolės
Navickienės parašą, tuoj pat pasirašiau.
Tik kitą dieną dau giau pasidomėjau šia
peticija. Internete nubangavau iki www.pe-
ticijps.com ir ten atradau peticijų „centrinę”. Pa-
tikrinau ir tikslesnę paties žodžio „balvonas” pras-
mę. Žodyne ra šo, kad tai baidyklė, žioplys, netikė lis.
Dabar aišku.

Mano pasirašyta peticija buvo trumpa: „Petici-
ja prieš sovietinius bal vonus Vilniaus centre”. Jokių
kitų paaiškinimų ar informacijos. Iš besi tęsiančių
diskusijų spaudoje turėjau neblogą supratimą apie
ką čia kalbama. Peticijoje pirmojo parašo data yra
2014.08.08. Per pirmąsias dvide šimt dienų tą petici-
ją pasirašė 90 asme nų, daugiausia iš Lietuvos. Pen-
 ki buvo iš JAV. 

Interneto peticijų „centrinėje” – visa eilė po-
puliariausių peticijų įvai riomis temomis. Dvi jų yra
giminingos peticijai prieš sovietinius balvo nus, bet
neatrodo, kad jų iniciatoriai jas kaip nors derintų ar
kartu dirbtų. Iki šiol daugiausia parašų surinko „Pe-
ticija dėl sovietinių skulptūrų pa šalinimo nuo Žaliojo
tilto” Vilniuje.  Apie ją suteikiama daugiau infor-
macijos. 2014 m. rudenį Valstybinė kul tū ros paveldo
komisija rengia kon fe renciją, kurioje bus aptartos so-
vietmečio Lietuvos kultūros paveldo iš saugojimo
problemos.

Visuomenės dalis peticijoje pa reiškia savo nuo-
monę, kad reikalavimas pašalinti skulptūras iš Vil-
niaus centro  nėra tik „mažumos” tylus balsas.  Iki
šiol šią peticiją pasirašė 2 701 asmuo. Visi pasira-
šiusieji šią peticiją reikalauja, jog skulptūros nuo Vil-
 niaus Žaliojo tilto turėtų būti iš brauk  tos iš saugomų
kultūros vertybių sąrašo ir pašalintos nuo Žaliojo til-
to. Teigiama, kad peticiją pasira šiu  sieji supranta, jog

skulptū ros yra dalis Lietuvos istorijos, ta čiau dabar -
tinės Lietuvos sostinės centras nėra ta vieta, kur jos
turėtų sto vėti. Neat silieka ir kauniečiai, rug pjūčio
23 d. pradėję peticiją pa ša linti sovietinę simboliką
nuo Vytauto tilto Kaune. Per pirmas penkias die nas
susilaukta trijų parašų. 

Dienraštis www.lrt.lt (2014.06.25) aptarė LR Sei-
mo narių nuomones apie Žaliojo tilto skulptūras ir
padarė išvadą, kad jie vienodos nuomonės ne turi. Ten
pat duodama daugiau informacijos apie to tilto
skulptūrų istoriją. Skulptūros pastatytos 1952 m. ir
yra įtrauktos į saugomų kultū ros vertybių registrą.
Vilniaus mies to savivaldybė anksčiau nesėkmingai
skelbė konkursus restauruoti apšepusias skulptūras,
tačiau norinčių jas atnaujinti vis neatsirasdavo. Iš-
 brau kus iš to registro Stalino laikus menančias
skulptūras jas būtų galima demontuoti. 

TS–LKD nario Kęstučio Masiulio manymu, at-
kurdami Nepriklausomy bę 1990 m. apsisprendėme,
kad šalis bus demokratiška ir tolerantiška. Gerbdami
nuo režimo nukentėjusius  bendruomenės narius pa-
šalinome skaudžius ir įžeidžiančius stabus. Jis taip
pat priminė, kad 2008 m. Seimas priėmė įstatymą, ku-
riuo draudžiama viešai demonstruoti sovietinius ar
na cistinius simbolius, tad objektai su tais simboliais
negali būti paskelbti saugomi valstybės. 

Frakcijos „Tvarka ir teisingumas” seniūnas
Petras Gražulis emo cingai rėžė, kad skulptūros se-
niai, kar  tu su Lenino paminklu, turėjo bū ti nu-
griautos: „Gėda. Niekaip ne ga lime tų Žaliojo tilto
skulptūrų pa ša linti ir niekaip negalime Nepriklau-
 somybės aikštėje pastatyti paminklo  kovojusiems ir

žuvusiems už Lietu vos laisvę.” „Drąsos
kelio” frakcijos atstovė Aurelija Stan-
cikienė dienraš čiui sakė, kad skulptūros
neturėtų būti naikinamos ir turi išlik-
ti kaip juodos praeities įrodymai: „Net
mo kyklų vadovėliuoe tik poroje pusla-
 pių užsimename apie tai, kas vyko so-
vietmečiu”. Tačiau, jos teigimu, ži nant
visuomenės nuomonę apie skulp tūras,
jas reikėtų iškelti iš mies to centro.

Daug peticijos pasirašytojų savo
komentaruose mini Grūto parką. Aš

savo komentare siūliau pagalvoti, ar nereiktų tas
skulptūras perkelti į KGB rūsius Vilniuje, kur jos pa-
sijaustų esančios savo namuose. Tai ra šydamas net
tiksliai nežinojau, ką tos skulptūros vaizduoja. Gal-
vojau, kad jos buvo tik sovietų kareivių, okupa vusių
Lietuvą, pavaizdavimas. Ža liuo ju tiltu esu ėjęs ne kar-
tą, bet nie ka da  neatkreipiau ypatingo dėmesio į tas
skulptūras. Turbūt draugija man buvo įdomesnė nei
tilto skulptūros.  Tik dabar, besidomėdamas čia ap-
rašoma istorija, sužinojau, kad  ant tilto stovi ketu-
rios skulptūrų grupės: „Taikos sargyboje”, „Pramonė
ir sta tyba”, „Mokslo jaunimas” ir „Žemės ūkis”. Vi-
sos skulptūros atitinka tų lai kų sovietinio realizmo
kurpalį. Jau minėtas A. Masiulis pažymėjo, kad me-
nininkai, kurie kūrė sovieti nius idealoginius ob-
jektus, nebuvo laisvi. Iš jų buvo reikalaujama, kad
kūriniai tarnautų komunistinės vi suo menės kūri-
mui. „Laisva Lietuva niekur ir niekam nėra įsipa-
reigojus  saugoti ideologizuotą meną”, – argumentavo
jis.   

Man tie skulptūrų grupių pavadinimai nėra
provokuojantys, išsky rus tuos du kareivius, daug
kam primenančius okupanto „batą”, nors pa gal pa-
vadinimą, tie „batai” atlieka tai kos sargybą. Nesi-
baigianti trintis yra tarp nuo sovietų jungo nuken-
tė jusių ir tą jungą palaikiusių. Pasta rie ji dangstosi
įvairiomis meno, isto rinio paveldo ir kitomis ne-
kaltomis etiketėmis. Čia paminėtos trys peticijos yra
dalis sveikintinų pastangų su tramdyti nedingstan-
tį norą paneig ti dalį skaudžios istorijos ir jos pasek -
mes.
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Peticija prieš 
sovietinius balvonus
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

2014 m. rugsėjo 17 d. Marijam-
po lės Petro Kriaučiūno

viešojoje biblio tekoje vyko Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto (LSMU)
Socialinių ir humanitarinių mokslų
katedros doc. dr. Raimundo Kaminsko
autorinio lei dinio ,,Prof. A. Voldema-
ro likimo keliais” pristatymas. Rengi-
nį vedė ir svečius pristatė skaitytojų
skyriaus vedėja bibliotekininkė Aušra
Rut kaus kienė. Knygą recenzavo ir api-
 bendrino  Tauro apygardos partizanų
ir tremties muziejaus istorikas Algi-
 mantas Lelešius. Leidinio autorius
plačiau  papasakojo apie tai, kas pas ka-
tino rinkti istorinius faktus apie prof.
A. Voldemarą, jo gyvenimą, vi suome-
ninę, politinę veiklą, apie išli kusių is-
torinių dokumentų paieškas ir jų at-
radimus, pristatė periodinių tarpuka-
rio leidinių straipsnius apie Volde-
maro veiklą. 

Tai leidinys apie garsų tarpuka rio
Lietuvos politinį veikėją, istori ką, pir-
mosios Vyriausybės vadovą Au  gus tiną
Voldemarą (1883 m. balan džio 16 d.
Dysnoje, Tverečiaus vals čius – 1942 m.
gruodžio 16 d. Mask voje, Rusija). R. Ka-
minskas supa žin dina skaitytojus su es-
miniais prof. A. Voldemaro socialinės
biografijos įvy kiais, iliustruojamais
nuotraukomis, dokumentais ir kitais
socialiniais ar tefaktais. Knygoje pa-
teiktas ekskursijos maršrutas „Po
Kauną A. Volde maro pėdsakais”, ku-
riame išskirta 10 lankytinų vietų, sie-
jamų su profesoriaus asmeniniu gy-
venimu ir jo vie šąja veikla. Leidinys
skirtas mokslei viams, studentams, gi-
dams ir vi siems, besidomintiems tar-
pukario Lietuvos politine istorija, lai-
kinosios sostinės gyvenimu. 

Pirmasis tarpukario Lietuvos mi-
 nistras pirmininkas, užsienio rei kalų,

krašto apsaugos ministras, (1918 m.
lapkričio 23 d. pasirašė pirmąjį įsaky-
mą dėl Lietuvos kariuo menės kūri-
mo) Lietuvos kariuo me nės kūrėjo sa-
vanorių sąjungos garbės narys, Kauno
šaulių būrio garbės šaulys, Kauno sa-
vivaldybės tarybos narys, profesorius,
vertėjas, publicistas.

Laisvai kalbėjo prancūzų, vokie-
 čių, anglų, rusų, švedų, italų, lenkų kal-
bomis, be to, mokėjo senąsias lo tynų,
graikų ir hebrajų kalbas, galėjo skai-
tyti ir kitomis Europos kalbomis.

Bendradarbiavo spaudoje, parašė
mokslo darbų socialinėmis, istorinė-
 mis, kultūrinėmis temomis, politinių
straipsnių, vertė grožinę literatūrą. 

Naudodamiesi šia proga Lietu vos
laisvės kovotojų sąjungos (LLKS) val-
dybos pirmininko pavaduotojas, Kovo
11-osios g. bendrijos vadovas R. Ka-

minskas bei Kauno sąjūdžio pir mi-
 ninko pavaduotojas, Kauno Daina vos se-
niūnas Alvydas Malinauskas  ko votojų
už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo
komiteto vardu, nusipelniu siems vi-
suomeninių organizacijų nariams, ka-
riškiams įteikė Laisvės kovų kryžiaus
ordino ženklus už ak tyvų dalyvavimą
Lietuvos laisvės ko vų atminimo išsau-
gojimo edukacinėje veikloje. 

Renginio pabaigoje  knygos auto-
rius mielai bendravo ir nuoširdžiai
dėkojo susirinkusiems už palaikymą ir
gerą nuotaiką, atsakė į rūpimus klau-
simus, dalijo autografus.   

Veikė dailininkės ir pasakų vai-
 kams rašytojos Sigutės Ach darbų pa-
 roda „Sparnuotai ir nerimtai”. Ren gi-
nyje dalyvavo Lietuvos kariuome nės
kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS)
Vinco Kudirkos Marijam po lės (ap-

skrities) skyriaus, Lietuvos kariuome-
nės rezervo karių asociacijos (LKRKA)
Marijampolės skyriaus, Lietuvos šaulių
sąjungos (LŠS) Su valkijos šaulių 4-
osios rinktinės, Pa sieniečių klubo (PK)
Marijampolės būrio, Lietuvos politi-
nių kalinių ir tremtinių sąjungos
(LPKTS) nariai, Lietuvos kariuome-
nės Lietuvos Di džiojo Kunigaikščio Vy-
tenio bendrosios paramos logistikos
bataliono (LDK „Vytenio” BPLB) kariai.
Mari jampolės visuomenės atstovai, tie,
kam brangi ir įdo mi Lietuvos istorija,
iškilios Lietuvos asmenybės.

Renginio organizatoriai – Lietu vos
kariuomenės kūrėjų savanorių sąjun-
gos Vinco Kudirkos Marijampo lės (ap-
skrities) skyrius.

Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos
info ir nuotr. 

Renginio dalyviai

Leidinio ,,Prof. A. Voldemaro likimo keliais” pristatymas Marijampolėje
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RY T YS
Rytỹs – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Connecticuto lietuvių apygarda apžvelgė darbus, žvilgtelėjo į ateitį
IRENA NAKIENĖ-VALYS

Neatsitiktinai sakoma, kad ru-
 duo – derliaus nuėmimo metas.
Rug sėjo dovanojamas giedras

oras, vora tinklių draikanos, gelstantys
ir kren tantys lapai. Viltys. Obuolių
metas. Die nos trumpėjimas. Kasdie-
nybės stebuklai ir paprastumas. Viskas
ša lia, visko po truputį. Taip suradę lai-
 ko atverti širdis, prisiminti, su skai čiuo-
ti ir aptarti nuveiktus darbus bei pa-
justi laiką, JAV Lietuvių Bendruo me-
nės (LB) nariai rugsėjo 6 d. susi rin ko
į Connecticuto apygardos suva žiavimą. 

Pasidžiaugė nuveiktais darbais

Suvažiavimą malda pradėjo JAV
LB Connecticuto apygardos pirmi nin-
 kė Diana Norkienė, tylos minute buvo
pagerbti mirusieji. Sekretorė Snie-
 guolė Stapčinskaitė perskaitė praėjusių
metų suvažiavimo proto kolą. Praneši-
mus apie nuveiktus darbus pristatė
New Britain, New Haven, Waterbury,
Hartfordo bei apygardos Ry tinės apy-
linkės pirmininkai, „Tė vy nės garsų”
radijo valandėlės vado vė Dalia Dzi-
kienė, „Berželio” šokių kolektyvo va-
dovė Asta Nenortienė, Vai vos Vėbrai-
tės lituanistinės mo kyk los vedėja Ne-
ringa Pangonytė, Connecticuto Lietu-
vių sporto klubo iždininkas Algirdas
Gelažauskas ir apy gardos vicepirmi-
ninkė Rasa Doo ling.

Apygardos metinėje ataskaitoje
pirmininkė D. Norkienė džiaugėsi,
kad sėkmingai dirbo atkurta Vaivos
Vėbraitės lituanistinė mokykla, pa si-
 džiaugė ir suorganizuotais ren gi niais.
Atkreiptas dėmesys į kitų metų apy-

Senatorė K. Gillibrand Rochesteryje

Rochesteryje neseniai apsilankė JAV senatorė, atstovaujanti New Yorko valstiją,
Kirsten Gillibrand. Senatorei šiuo metu netrūksta žiniasklaidos dėmesio ryšium
su įstatymo dėl seksualinių nusikaltimų JAV karinėse pajėgose leidybos. Iš ki-

tos pusės – ne vienas žinių komentatorius pastebi, kad ši  jauna ir labai darbšti senatorė
ateityje gali tapti Demokratų partijos kandidate į JAV prezidento postą.

Senatorė atvyko į Rochesterį vienos dienos vizito spręsti įvairių miesto gyven-
tojų ir vietinės valdžios reikalų. Tuo pačiu ji aplankė Arūno Česonio vadovaujamą įmo-
nę ,,Sweetwater Energy”, kurios tikslas yra iš žemės ūkio atliekų gaminti skysta cuk-
rų, iš kurio savo ruožtu galima būtų gaminti chemikalus ir kurą. Būdamas senas se-
natorės pažįstamas ir rėmėjas, Arūnas Česonis suruošė jai pietus. Buvo įdomu dvy-
likos žmonių ratelyje pasikalbėti su senatore įvairiomis šaliai rūpimomis temomis. Ma-
lonu buvo patirti, kad senatorė Gillibrand neblogai pažįsta ir Lietuvos valstybės rū-
pesčius ir yra labai palanki Lietuvos siekiams.

Arūnas Česonis užpraeitą vasarą lankėsi Lietuvoje norėdamas ištirti savo vers-
lo plėtros galimybes Lietuvoje. Jis susitiko su tuometiniu Lietuvos premjeru Andriu-
mi Kubiliumi, Všį ,,Versli Lietuva” vadovais ir ARVI įmonių grupės savininkais.

R. Česonis

New Yorko valstijos senatorė Kirsten Gillibrand (viduryje) su LR garbės konsulu
Rimu Česoniu ir Roma Česoniene jų sūnaus Arūno įmonėje ,,Sweetwater Energy”. 

R. Česonio šeimos archyvo nuotr.

JAV LB Connecticuto  apygarda – su savais rūpesčiais ir džiaugsmais Organizatorių nuotr.

gardos bei JAV LB Tarybos rinki mus
bei kitų metų Dainų šventę Či kagoje.
Bandoma sukurti Connecti cu to chorą,
kurį globoti ir dalyvauti repeticijose
apsiėmė Rūta Cole. Visi dainuojantys
kviečiami dalyvauti. 

Dviejų apylinkių 
likimas pakibo ore

Apygardos pirmininkė išreiškė
nuo monę, jog iš esančių penkių apy lin-
kių, nebematanti prasmės išlaiky ti
New Britain ir Rytinę apylinkes, kad
nėra jų indėlio į apygardos darbus. Ta-
čiau Juozas Liūdžius iš New Britain
apylinkės išsakė savo argumentuotą
nuomonę, jog pirminin kau ja nauja
energinga pirmininkė Elizabeth Liū-
džiuvienė ir jis nesutinka su apygardos
pirmininkės nuomo ne, o – priešingai
– manąs, kad kol yra bent keletas lie-
tuvybės puoselėtojų, apylinkės užda-
ryti negalima. Rytinės apylinkės liki-
mą spręs kitais metais į metinį suva-
žiavimą susirinkę Lietu vių Bendruo-
menės nariai.

Klausosi radijo, 
šoka, sportuoja

„Tėvynės garsų” radijo valandė lės
vadovė D. Dzikienė džiaugėsi, kad,
nepaisant didelio informacijos srau to,
vis dar gali gyvuoti, o klausytojai kas
savaitę radijo bangomis bei internetu
klausosi lietuviško žodžio, vie ti nių ir
Lietuvos naujienų bei lietuviš kos mu-
zikos. Ji nuoširdžiai dėkojo ra dijo rė-
mėjams, nes ir simbolinė parama yra
labai reikalinga ir džiaugėsi kiekvie-
nu, kuris klausosi šių valan dėlių. Ši ra-
dijo valandėlė veikia jau 57-erius me-
tus, o kitais metais pažymės 3 000-ąją
laidą.

Šokių kolektyvo „Berželis” vado-
 vė papasakojo, jog  grupė veikia jau 42
metus. Dabar prasideda rimtos re pe ti-
cijos ir ruošimasis 2016 m. Balti morėje
vyksiančiai Šokių šventei Šo kėjams pa-
deda Lina Marūnas. Vado vė pastebėjo,

kad labai reikalinga pa maina, kvie-
čiami visi mylintys lietuvišką liaudies
šokį, norintys ir galintys šokti.

Connecticuto sporto klubo iždi-
 nin kas  informavo, jog šiuo metu yra
apie 30 ar 40 sporto narių, žaidėjų am-
 žius nuo 21 iki 60 metų. Populia riau sias
yra krepšinis ir amerikietiškas futbo-
las. Norintys žaisti visada lau kiami,
treniruotėms yra visos sąlygos.

V. Vėbraitės lituanistinės mokyk-
los vedėja N. Pangonytė apgailestavo,
jog šių mokslo metų mokykla dar ne-
 pradėjo. Dedamos pastangos ir viltys,
jog veikla bus tęsiama. Ieškoma gali-
 mybė sukurti aplinką, kuri skatintų
darbuotojų iniciatyvumą, atsakingu mą
ir kūrybingumą.

Iždininkas V. Jankauskas aptarė fi-
nansinę padėtį, paragino apylinkes
vykdyti įstatus, susimokėti mokes-
 čius. Reguliariai ir tvarkingai meti nius
mokesčius susimoka Rytinė apy linkė.
Revizijos komisijos atstovė Danutė
Dumovski ataskaitoje pami nėjo, jog
patikrinus finansinius įrašus, jokių ne-
sutapimų nenustatyta.

Vyko karštos diskusijos

Toliau, pagal darbotvarkę, vyko
karštos diskusijos, pasisakymai ir siū-
lymų priėmimas. Tarp kalbėjusių jų
buvo ir JAV LB Krašto valdybos (KV)
pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen,
kuri pasiūlė valdyboms atnaujinti na-
rių elektroninio pašto, gyvenamos vie-
tos adresus bei telefonus, kad susisie-
kimas būtų greitas, aiškus ir efektyvus.
Neturintiems internetinio ryšio ji siū-
lė skambinti telefonu ir pranešti apie
renginius, svarbes nius įvykius. KV
pirmininkė pasakojo apie įvykusią
akciją „Baltijos ke liui 25-eri”, kuriame
programą atliko ukrainietė daininin-
kė iš Lvovo. 

Taip pat kalbėta apie spalio mė nesį
vyksiantį teatro festivalį Čika goje;
buvo pritarta ir raginama įkurti Con-
necticuto choro grupę; aptartos artė-
jančios Dainų ir Šokių šventės; dėko-
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Naujų mokslo metų
akimirkos Floridoje

Rugsėjo  6 d. „Saulėtas krantas”, lietu-
viška šeštadieninė mokyklėlė Florido-
je, Boynton Beach, šventė pirmąją šių
mokslo metų dieną.

Iš k.: mokyklos komiteto pirmininkė Lau-
ra Karpavičiūtė, mokyklos vedėja Ingrida
Bridikytė-Lomberg ir vedėjos padėjėja
Gintarė Kocher sveikino visus susirinku-
sius į mokyklėlės „Saulėtas krantas”
mokslo metų atidarymo šventę.

Mokyklėlės „Saulėtas krantas” mokytojos, mokinukai ir jų tėveliai pirmąją mokslo metų dieną buvo šventiškai nusiteikę. 
Lauros Masidlaukaitės nuotraukos

2014 m. spalio 18–19 dienomis Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Či-
kagoje bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos garbės konsulatu Hous-
tone rengia konsulinių pareigūnų išvykstamąją misiją į Texas valstiją, Hous-
tono miestą. Konsulinės paslaugos bus teikiamos spalio 18 d., šeštadienį,  nuo
9 val. r. iki 4:30 val. p. p.  ir spalio 19 d. nuo 9 val. r. iki 3 val. p. p. Lietuvos gar-
bės konsulato Houstone patalpose, esančiose adresu 4030 Case Street, Houston,
Texas 77005-3606.  

Konsulinės misijos metu bus priimami prašymai dėl pasų keitimo ir išda-
vimo, asmens grįžimo pažymėjimų, užsienyje registruotų civilinės būklės aktų
įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, gyvenamosios vietos deklaravimo, Lietuvos Res-
publikos pilietybės, konsulinės registracijos. Taip pat Lietuvos Respublikos pi-
liečiams bus atliekami notariniai veiksmai, įskaitant ir notarinius liudijimus,
kad asmuo yra gyvas ir gyvena JAV, skirtus kompetentingoms Lietuvos insti-
tucijoms dėl senatvės pensijos ir kitų socialinių išmokų mokėjimo pratęsimo
2015 metais.

Užsiregistruoti konsulinių paslaugų gavimui ir dėl išsamesnės informacijos
prašome skambinti į Lietuvos generalinį konsulatą Čikagoje tel. 312-397-0382 arba
rašyti el. paštu kons.cikaga@urm.lt. Išankstinė registracija būtina.

Konsulinė misija į JAV Texas valstiją, Houstoną organizuojama antrą kar-
tą (pirmoji konsulinė misija čia vyko 2011 metais). Kita generalinio konsulato
Čikagoje konsulinė misija bus rengiama 2014 m. lapkričio 15–16 d. Phoenix, Ari-
zonos valstijoje. 

LR gen. konsulato Čikagoje info

ta visiems už darbus ir kiek vie no in-
dėlį; raginta be asmeniškumų, nesi-
pykstant dirbti prasmingus darbus,
siekti daugiau susiklausymo; skatin-
ta palaikyti lietuviškus spaudinius,
prenumeruoti juos bei ruoštis nau-
jiems rinkimams į JAV LB Tary bą ir
apygardą. Apygardos suvažiavimo siū-
lymuose buvo atkreiptas dė me sys į
naujai organizuojamus ren gi nius ir pa-
stangas išlaikyti veikiančią Vaivos
Vėbraitės lituanistinę mokyklą.

Apygardos vicepirmininkė R. Doo-
ling kalbėjo apie apklausos anke tą dėl
renginių ateityje. Sakė, kad ją nuliū-
dino bendruomenės narių pasy vu mas
ir ragino būti aktyvesniems. 

Reikia išsaugoti kiekvieną narį

Kad ir kaip mūsų interesai bei pa-
saulėžiūra skirtųsi, KV nori, kad visi
rastų sau vietą JAV Lietuvių Ben-
 druomenėje. Mes visi turime savo  kas-
dienius rūpesčius, savo gyveni mus,
savo šeimas. Reikia įvertinti atstu-
mus, dedamas pastangas savoje apy lin-
kėje – tai savanoriška, neapmo kestina-
ma veikla. Atraskime laiko atverti
širdis, prisiminti, įsiklausyti ir iš-
klausyti, pagaliau – rodyti pagarbą
žmonėms, kurie dar nori dirbti.

Apygardos narė Onutė Ambro zai-
 tienė taip pat paragino, mažiau gi-
 lintis į asmeniškumus, o daugiau dirb-
ti, siekiant išlaikyti kultūrinę lietu-
višką veiklą. Reikia stengtis  iš saugoti
kiekvieną į veiklą įsitraukusį ben-
druomenės narį, nes kiekvienas lie-
tuvis savo veikla yra labai brangus.

Mokėkime rodyti pagarbą vi siems
žmonėms, užsiimant bet kokia veikla.
Galvokime apie tai, ne apie tai, kiek tai
suteiks garbės, bet kiek tai praturtins
gyvenimą. 

Irena Nakienė-Valys – JAV  LB
Ry tinės CT apylinkės pirmininkė, JAV
LB XX Tarybos narė,  PLB  Seimo na-
rė

KELIONĖ Į ALGIRDO LANDSBERGIO KELIONĘ
Nauja knyga apie rašytoją Algirdą Landsbergį

Ją galite nusipirkti ,,Drauge” 

Algirdas Landsbergis (1924–2004)
– žymus išeivijos rašytojas, dra-
maturgas, literatūros kritikas, hu-
manitarinių mokslų profesorius, ro-
mano ,,Kelionė” ir dramos ,,Pen-
ki stulpai turgaus aikštėje” auto-
rius.  

Šiais metais leidykla ,,Naujasis
lankas” Kaune išleido knygą apie
Algirdą Landsbergį – ,,Archyvai –
Kelionė į Algirdo Landsbergio ke-
lionę”.   Knygos autorė – Virgini-
ja Babonaitė-Paplauskienė.  Kny-
gą galite įsigyti ,,Draugo” knygy-
nėlyje. Kaina – 20 dol. (Illinois
valstijos pridėtinės vertės mo-
kestis – 9.25 proc., persiunti-
mas paštu – 5 dol.)  Teiraukitės
tel.  773-585-9500.  

Knyga apžvelgia Algirdo Landsbergio gyvenimą Lietuvoje, Vokietijoje ir Ame-
rikoje ir jo plačiašakį literatūrinį ir dramaturginį palikimą.  Knyga gausiai iliust-
ruota nuotraukomis, laiškų, rankraščių tekstais, Landsbergio dramų pastatymų
vaizdais.  Daug medžiagos paimta iš Maironio lietuvių literatūros muziejuje sau-
gomo Algirdo Landsbergio archyvinio rinkinio. 

Knyga skiriama Algirdo Landsbergio ir jo žmonos atminimui.  2014 metais su-
kanka 90 metų nuo Algirdo Landsbergio gimimo ir 60 metų nuo jo romano ,,Ke-
lionė” išleidimo.   Literatūros mylėtojams puiki proga prisiminti svarbų lietuvių
išeivijos rašytoją.  

Houstone, TX bus teikiamos konsulinės paslaugos
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SKAUT YBĖS KELIAS

,,Paslapčių ieškonė’14” – Washington, DC  - 2
DONATAS RAMANAUSKAS

ĮWashington, DC „suplaukė” 52 da-
lyviai, atstovaudami Bostono, Či-
kagos, Clevelando, Detroito, New

Yorko ir Washington, DC skautų vie-
netus. Tai didžiausias skaičius dalyvių
(Bostone buvo 51 dalyvis). Pirmą kar-
tą susidarė net dešimt skilčių. Vien va-
dovų buvo  mažiausiai 65 asmenys, įs -
kaitant 20 šaunių palydovų, kurių pa-
reiga buvo prižiūrėti dalyvių saugumą
ir sueigos metu pateikti pasiūlymų,
kaip geriausiai pasiruošti (per pačią
„Paslapčių ieškonę” palydovams buvo
draudžiama padėti skiltims, nebent
būtų rimta saugumo priežastis).

Sudarius skiltis, visi nužygiavo į
netoliese (apie 400 m) esančią National

Shrine of  the Immaculate Concep-
tion baziliką.  Prieš prasidedant šv. Mi-
šioms, buvo šiek tiek laiko apeiti ir ap-
žiūrėti šią milžinišką, labai gražiai iš-
puoštą bažnyčią.  O dar gražiau ir me-
niškiau atrodo Šiluvos koplyčia, pri-
sišliejusi prie bazilikos. Koplyčios sie-
nos papuoštos  mozaikomis. Didžiulį
įspūdį skautams paliko koplyčios pie-
tinėje pusėje sukurta Šv. Kazi miero
mozaika. Ji ypatinga, nes Šv. Kazi-
mieras yra lietuvių skautų globėjas.
Apie baziliką ir koplyčią būtų galima
parašyti atskirą straipsnį. Koplyčioje
susirinko per 120 asmenų (daugiausiai
skautų), bet kartu dalyvavo ir DC apy-
linkės lietuviai.  Mišias atnašavo mon-
sinjoras Rolandas Makrickas, kuris
gražiai apjungė Šv. Rašto skaitymus,
baisiojo birželio trėmimus ir mūsų
„Paslapčių ieškonę”.  Prieš baigiantis
Mišioms, LR ambasadorius Washing-
ton, DC Žygimantas Pavilionis pa-
sveikino visus, atvykusius į JAV sos-
tinę, ir paskatino visus saugoti iško-
votą Lietuvos laisvę.

Po Mišių visi dalyviai ir vadovai
susirinko ant bazilikos laiptų nusifo-
tografuoti. 

Šalia bazilikos yra pieva. Ten žai-
 dėme  sesės Gintos Remeikytės Gedo
paruoštą  žaidimą: skilčių nariai tu-
rėjo pribėgti prie vadovų, kurie buvo
pievos pakraštyje ir atsakyti į jų klau-
simus arba atpažinti paveikslus, kaip
nors  susijusius su bazilika, Šiluvos
koplyčia ar Mišių skaitiniais.  Pradė-
jome justi skilčių dvasią.

Po to sugrįžome į salę, kur skiltys

Akademinio skautų sąjūdžio 90 m.
(1924–2014) jubiliejinis suvažiavimas 

vyks spalio 17–19 d. 
Wyndham Lake Buena Vista Resort – Orlando, FL

Sveiki, akademikai!
Arėja labai įdomus ir įsimintinas  suvažiavimas!
Programos akademinėje dalyje – ne tik įdomios paskaitos, bet ir betarpiš-
kos diskusijos apie  akademikų veiklą: ,,Kas buvo, kas yra, kas bus”.
Bus renkami nauji nariai, todėl Jūsų dalyvavimas ir balsas labai svarbus!
Bus laiko ir pabendrauti, vyks įdomi programa:

Penktadienio vakarą – ,,Turto rato” žaidimas;
Šeštadienį po pietų – smagi išvyka. Ar su egzotiškais gyvūnais, ar nusken-
dusiame laive, ar su kietais kamuoliais? Dalyvaukite ir viską sužinosite!
Jei nenorėsite vykti, galėsite pažaisti tenisą viešbučio aikštyne. Po to bus
galima atsipalaiduoti baseine ir jacuzzi.
Tad registruokitės!

Kaip tai padaryti:
1. Užpildykite ir atsiųskite prisegtą  anketą.    
2. Užsisakykite kambarį viešbutyje. Kaip? Paskambinkite WYNDHAM LAKE
BUENA VISTA 1-800-624-4109 ir pasakykite, kad priklausote ,,Lithuanian
Scouts Association” grupei. Kaina nakčiai 99 dol. plius 10 dol. ,,resort fee”.
Jei norite pratęsti savo kelionę, galite iki 3-jų dienų prieš ar po suvažiavimo
už tą pačią kainą apsistoti tame pačiame viešbutyje !
3. Užsisakykite lėktuvo bilie tus    

Daugiau informacijos suteiks Renata Stankus 
tel. 312-318-1824 arba el. paštu renata.s@comcast.net

Ad Meliorem!

,,Paslapčių ieškonė’14” – Washington, DC skiltys ir dalis vadovų pasiruošę ieškonėms.             D. Ramanausko nuotr.

galvojo pavadinimus,
šūkius bei simbolius.
Vakarienei valgėme
viščiuką iš ,,Chix”, ku-
ris buvo labai gardus
(šią  vietą pasiūlė sesė
Al dona Martinkaitė).

Po vakarienės bu -
vo pakartotos žaidimo
taisyklės, patikrintas
reikmenų sąrašas (va-
dovavo s. Aušra Petry,

Taiyda Chiapetta ir br. Ričardas Chia-
petta).  O lauke jau mūsų laukė žaidi-
mo vedėjai su reikalingais reikmeni-
mis bei dokumentais. Jie mums pa-
aiškino, kas bus daroma kiekvienoje
stotyje, atsakė į klausimus. Paulius
Mic kus, mūsų apsaugos vairuotojas
(emergency back-up driver), visiems
bendrais bruožais paaiškino Was-
hington, DC gatvių sistemą, nes va-
dovai  kitą dieną turėjo traukiniais, au-
tobusais ar pėsčiomis  laiku prisista-
tyti į savo stotis.

Visi vėl sugrįžo į salę.  Skiltys tu-
rėjo išsirikiuoti, pasakyti savo sugal-
votą pavadinimą, parodyti savo ženk-
lus ir sušukti jų naujai sugalvotus šū-
kius.  Po šūkių visi sudarė bendrą ratą.
Palinkėjome vieni kitiems gero poilsio
ir sėkmės rytdienai.  Sudainavome
„Atei na naktis” ir išsiskirstėme iki ry-
tojaus. Daugelis buvo atkeliavę iš to-
limesnių vietovių ir apsistojo viešbu-
čiuose. Dėkojame sesei Izabelei Howes,
kuri surado patogius ir nebrangius
viešbučius.

Sekmadienis, birželio 15 diena

Apie 8:30 val. ryto  visi pradėjo
rinktis prie  Kapitolijaus pastato (US
Capitol Building). Dėl įvairių prie-
žasčių buvo sunkumų atvykti laiku:
vėlavo pusryčiai viešbutyje, trauki-
niai sekmadieniais ne taip dažnai va-
žiuoja, gatvės uždarytos dėl „Red Bull”
reklamos filmavimo...  Vienaip ar ki-
taip, iki 9 val. r. visi jau  buvo  aikštė-
je.  Maitinimo komanda išdalino vi-

siems užkandžių maišiukus (su 2016 m.
Šokių šventės emblema), kuriuos pa-
aukojo šventės organizatoriai). Norė-
dami įamžinti šį didįjį skautišką įvy-
kį – visi nusifotografavome  ant Kapi-
to lijaus laiptų (sustojo visos skiltys)  

Po to visos skiltys išsirikia vo.  Ki-
tos aikštės pusėje jau jų laukė palydo-
vai, kurie rankose laikė didelius vo kus,

kuriuose buvo pirmas ,,raktas”, že-
mėlapiai ir dienos kišenpinigiai (15 dol.
kiekvienam dalyviui ir palydovui).
Lygiai 9:30 val. r. pasigirdo  garsus švil-
pesys ir, po devynių mėnesių ilgo pla-
navimo, prasidėjo „Paslapčių ieško-
nė’14 –Washington, DC!

Bus daugiau
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SES. PRANCIŠKA 
NERINGA BUBELYTĖ, FDCJ

Šių metų rugsėjo 8–10 dienomis Lie-
tuvoje vyko Europos lietuvių dva sininkų
suvažiavimas. Suvažiavimą sukvietė
Lietuvos Vyskupų konferencijos (LVK)
delegatas užsienio lietuvių katalikų
sielovadai prel. Edmun das Putrimas. Su-
važiavimas pradėtas šv. Mišiomis Die-
vo Gailestingumo šventovėje su Vilniaus
arkivyskupu Gintaru Grušu.

Antrają  dieną suvažiavimo daly -
viai rinkosi posėdžiauti į (LVK)
būs tinę Vilniuje. Atvyko gau-

sus būrys ku nigų, besidarbuojančių
Europos lietuvių sielovadoje: kun. Egi-
dijus Arna šius iš Airijos, kun. Viktoras
Bi lotas iš Novosibirsko, kun. Petras Gu-
 cevičius iš Seinų, kun. Valdemaras
Lisovskis ir kun. Oskaras Volskis iš
Norvegijos, kun. Marius Talutis iš
Punsko, kun. Petras Tverijonas iš Jung-
tinės Karalystės. Kartu dalyvavo ir br.
kun. Gediminas Numgaudis, OFM,
vykdantis misijas Švedijoje, mons.
Žydrūnas Vabuolas, lankantis Olan-
dijos lietuvius, LVK generalinis sek-
retorius kun. Kęstutis Smilgevi čius. Po
pietų prisijungė kun. dr. Ri mantas Gu-
delis, besirūpinantis Rusi joje – Sankt
Peterburge, Murmanske, Karelijoje,
Petrozavodske, Pskove ir kitur šiauri-
nėje ir centrinėje šios šalies dalyje gy-
venančiais lietuviais. 

Suvažiavimas buvo pradėtas ben-
dra Valandų liturgijos Rytmetine mal-
da. Po jos pirmiausia buvo prisi mintas
prieš dvejus su puse metų vykęs pa-
skutinis Europos lietuvių dvasi nin kų
suvažiavimas Vokietijoje, Va sa rio 16-
osios lietuvių gimnazijoje, buvusio su-
sitikimo dalyviai, programa, diskusi-
jų temos. 

Prel. E. Putrimas taip pat pasido-
 mėjo, kaip pirmą kartą savo sielovados
šalyse pavyko paminėti Maldos už lie-
tuvius pasaulyje dieną, Lietu vos vys-
kupų nutartą švęsti pirmąjį kovo mė-
nesio sekmadienį? Kai kurie dvasi-
ninkai pastebėjo, kad šią dieną gana ne-
lengva švęsti, kadangi dėl populiarė-
jančios „Kaziuko mugės” bei iš jos
plaukiančiomis net ne krikš čioniškos
dvasios tradicijomis tą sekmadienį į
bažnyčią susirenka ganėtinai mažai ka-
talikų. Panašu, kad pramogos ir šven-
tės linksmybės užgožia ne tik šv. Kazi-
miero šventę, bet ir solidarumą su ki-
tais katalikais. Prelatas dar kartą pa-
kvietė minėti vyskupų pasiūlytą mal-

Apie 2014 metų Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimą

dos dieną, paaiškindamas, jog vis dėl-
to tai yra ne tas pats, kas Pasaulio lie-
tuvių vienybės diena, švenčiama liepos
17-ąją, paminint Dariaus ir Girėno žū-
 ties dieną. O katalikų švietimui rei kėtų
daugiau naudotis Lietuvoje jau su-
kurtų svetainių medžiaga. Buvo iš-
kelta idėja užsienio sielovados pusla-
piuose patalpinti medžiagą, biogra-
 fijas lietuvių misionierių ir sielovadi-
ninkų, dirbusių užsienio parapijo se,
misijose. Tai padėtų labiau įprasmin-
ti ir švęsti Misijų sekmadienį. 

Trečioji suvažiavimo tema buvo
apie maldą už užsienio lietuvius atlai-
dų metu svarbiausiose Lietuvos šven-
tovėse. Pasidžiaugta, jog jau tra dicija
tampa tokią intenciją turėti Aušros
Vartų Gailestingumo Motinos Globos,
Šiluvos Švč. M. Gimimo atlai duose.

Paskui buvo ieškoma sprendimų,
kaip labiausiai galima būtų padėti
Danijos lietuviams, kokios yra patirtys
bendraujant su vietos lietuvių ben-
druo menėmis. Taip pat aštrios disku-
sijos kilo sprendžiant Krikšto ir San-
tuokos sakramentų pažymų su vie nodi-
nimo standartus ir reikalavi mus. Pa-
sirodo, labai daug nesusipratimų kyla
dėl to, kai kuri nors suinteresuota ša-
lis – užsienyje ar Lietu voje iki galo ne-
užpildo reikiamų do kumentų, neįrašo
į tam skirtas knygas. Nors tai grynai
žmogiškas faktorius, tačiau, pasirodo,
labai apsunkina dokumentų išdavi-
mą jų prašan tiems. Apskritai užsienio
sielovadoje kai kurie reikalavimai ge-
rokai ski ria si nuo Lietuvos dėl tam tik-
rų isto rinių ir kultūrinių priežasčių,
tad ir pasauliečiams, ir kunigams pra-

vartu budėti, kad teisingai suprastume
šiuos reikalavimus ir juos vykdytume. 

Prelatas pakvietė dvasininkus jau
organizuoti jaunimą į Pasaulio jauni-
mo dienas Krokuvoje. Užsienio jauni-
mas kviečiamas pirmiausiai ap lankyti
etnines lietuvių žemes – Puns ką ir
Seinus, o iš čia organizuotai vykti į to-

limesnę jaunimo dienų programą.
Suvažiavimo metu nepamirštas

ilgametis užsienio lietuvių vyskupas
Paulius Baltakis, švenčiantis savo am-
žiaus 90-metį ir vyskupystės 30-metį.
Solidarumo vardan dvasininkai pa-
siun tė jam sveikinimą. Pirmasis su-
važiavimo pusdienis buvo užbaigtas
Valandų liturgijos Dienine malda.  

Prie pietų stalo dva-
sininkai susitiko su LR
užsienio reikalų minis-
 te rijos Užsienio lietu-
vių departamento di-
rektore Ginte Damušy-
te, pasikeitė mintimis
apie bendruomenių po-
litiką ir idėjas. 

Po pietų vyko sielo-
vados kraštų pristaty-
mai. Kiekvienas suva-
žiavimo dalyvis papa-
sakojo apie savo sielo-
vados apimtis, lietuvių
skaičius, veiklą, priva-
lumus ir trūkumus, sėk-
mes ir ne sėkmes. Pasi-
dalinimai buvo tokie
įdomūs ir prasmingi,
jog išsamesniems klau-
simams pritrūko net lai-
ko – už durų jau laukė
„Bernardinai.lt” ir „Ma-

žosios studijos” žurnalistės, taip pat
norėjusios daug ką sužinoti iš skir-
tingų šalių vienon vieton suva žiavusių
dvasininkų. Diena buvo už baigta Eu-
charistijos liturgija šv. Te resės baž-
nyčioje, kur homiliją sakė kun. Marius
Talutis.

Kitą rytą dvasininkai išvyko į Ši-
luvą, kur aikštėje prieš baziliką daly-
vavo arkivyskupo S. Tamkevi čiaus
SJ vadovaujamose vidudienio šv. Mi-
šiose su susirinkusiu gausiu būriu ku-
nigų. Šią dieną Švč. M. Ma rijos Gi-
mimo atlaiduose ypatingai buvo mel-
džiamasi už kunigus. 

Po pietų dvasininkai išvyko į
Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo
parapiją (Šilalės r.) pagerbti iš čia ki-
 lusio ilgamečio Belgijos ir Paryžiaus
lietuvių kapeliono prelato Jono Pet ro-
 šiaus (1921–2009). Šia proga baž nyčioje
buvo atnašaujamos šv. Mišios, po ku-
rių atidengta prelatui skirta atminimo
lenta. Prelatas buvo nepaprastai ak-
tyvus žmogus. Pary žiuje jis buvo ak-
tyviai įsitraukęs į Prancūzijos Lietu-
vių Bendruomenės veiklą. Kiekvieną
vasarą savo lengvu motociklu aplan-
kydavo visoje Pran cū zijoje gyvenan-
čius lietuvius – vie ni šus ir gyvenan-
čius šeimose. Buvo ilgametis tiek Ben-
druomenės valdybos, tiek jos tarybos

pirmininkas. Su rinkęs žinias apie
Prancūzijos vienuolynuose išsibars-
čiusias lietuves seseles vienuoles, pre-
latas jas lankė, vesdavo joms reko-
lek cijas, dviejų sa vaičių trukmės su-
sitikimus. Nuo 1955 m. rudens iki
1969 m. prel. J. Pe trošius Paryžiaus jė-
zuitų koplyčioje organizavo lietuviš-
kas pamaldas, o tautiečiams sumažė-
jus, jis melstis lie tuviškai kviesdavo
pirmaisiais mėnesio sekmadieniais.
Nuo 1966 metų prelatas du dešimtme-
čius redagavo biuletenį „Prancūzijos
lietuvių žinios”, o 1958 m., minint šv.
Kazimie ro 500 metų gimimo sukaktį,
jis gar siajame Paryžiaus Katalikų ins-
titute suorganizavo atmintiną Lietu-
vos šventojo minėjimą. 

Prelato pagerbimo iškilmėse Žvin-
giuose dalyvavo ir garbingi sve čiai: iš
Vilniaus atvykęs buvęs Pran cūzijos
ambasadorius Ričardas Bač kis su
žmona, Šilalės rajono meras bei kiti sa-
vivaldybės nariai, vietos de kanas, bū-
rys kunigų. Šis renginys kar tu su Eu-
ropos lietuvių dvasinin kų suvažiavi-
mu pasibaigė Šilalės ra jono savival-
dybės suorganizuota iškil minga va-
kariene. 

Ses. Pranciška Neringa Bubelytė,
FDCJ – Užsienio lietuvių sielovados re-
ferentė 

Prancūzijos LB taryba. Pirmoje eilėje (iš k.): E. Turauskas, J. Petrošius, A. Venskus, J. Lanskoronskis, J.
Matore; Antroje eilėje: E. Vaicekauskas, P. Klimas, B. Venskuvienė, S. Pagnier, P. Liutkus ir A. Liutkus,
1965 m.                                                                                             VDU Lietuvių išeivijos instituto archyvo nuotr.

Iš k.: prelatas J. Petrošius, I. Lanchas, kardinolas A. J. Bačkis. 1999 m.

Kunigų dienos akimirkos Šiluvos atlaiduose. Kauno arkivyskupijos nuotr.



8 2014 RUGSėJO 25,  KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Vilnius (BNS) – Įtariama, kad ne-
teisėtai manipuliuojant dujų kaino-
mis, vienų didžiausių Lietuvos šilumos
ūkio monopolininkių „Vilniaus ener-
gija” ir „Litesko” vadovai padarė dau-
giau nei 10 mln. litų žalos šilumos
vartotojams, pranešė Finansinių nu-
sikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT), bai-
gusi tyrimą dėl piktnaudžiavimo tar-
nybine padėtimi.

Šis tyrimas yra dalis 2012 metų
pradžioje pradėto tyrimo dėl „Vilniaus
energijos” ir grupės „Icor” galimai
nusikalstamos veiklos.

Įtarimai padarius 71 mln. litų nuo-
stolių Vilniaus biudžetui pareikšti sa-
vivaldybės administracijai ir „Icor”
kontroliuojamai nekilnojamojo turto
priežiūros bendrovei „City Service”,
kuri nuo 2002 metų perėmė Vilniaus

lopšelių, darželių, mokyklų, šilumos
ūkio priežiūrą.

2012 metų rugsėjį prokurorai pra-
dėjo dar vieną ikiteisminį tyrimą, įta-
rus „Vilniaus energijos” vadovus lei-
dus susijusiai įmonei „Bionovus” pel-
nytis iš biokuro pardavimų. Įtariama,
kad „Bionovus” 2007–2011 metais vien
iš biokuro pardavimų „Vilniaus ener-
gijai” gavo daugiau nei 53 mln. litų gry-
nojo pelno.

Vienam „Icor” vadovų Andriui
Janukoniui, „Dalkia” atstovui Jean
Sacreste ir „Vilniaus energijos” pre-
zidentui bei koncerno „Icor” akcinin-
kui Linui Samuoliui šiemet pareikšti
įtarimai dėl piktnaudžiavimo tarny-
bine padėtimi ir didelės vertės svetimo
turto iššvaistymo.

10 mln. litų žalos? 

Lietuva gavo Rusijos notą dėl sulaikyto laivo 

Įteisino ritualinį skerdimą 

Vilnius („Draugo” info) – Seimas
įteisino ritualinį skerdimą, kuris, Ru-
sijai paskelbus Europos Sąjungos (ES)
ir JAV maisto produktų embargą, leis
gyvulių mėsą parduoti į kitas, musul-
monų tikėjimo šalių rinkas. 

Pataisos numato, kad gyvūnai ga-
lėtų būti skerdžiami skerdykloje, prieš
tai jų neapsvaiginus. Iki šiol įstatymas
tai draudė. 

Pataisų autoriai teigia, kad ritua-
linis skerdimo įteisinimas tapo ak-
tualesnis, Rusijai uždraudus įvežti
maisto produktus ir žemės ūkio pro-

dukciją iš ES šalių, bet gyvūnų teisių
apsaugos organizacija tvirtina, kad
įstatymo pataisos bus didelis žingsnis
atgal gyvūnų gerovės apsaugos srity-
je.

ES reglamentas numato, kad dau-
gelis žudymo metodų sukelia gyvū-
nams skausmą, todėl prieš nužudant
gyvūną arba jo žudymo metu jį reikia
apsvaiginti, kad gyvūnas netektų są-
monės ir taptų nejautrus. Kartu ES reg-
lamentas leidžia nukrypti nuo šios
nuostatos atliekant religines apeigas.

Vilnius („Draugo” info) – Rusija
oficialiai pareiškė, kad Barenco jūro-
je prie Murmansko praėjusią savaitę
sulaikytas Lietuvos laivas „Jūros vil-
kas” žvejojo Rusijos ekonominėje zo-
noje. 

Dėl šio įvykio buvo iškviestas Ru-
sijos ambasadorius. Žemės ūkio mi-
nisterija dėl Barenco jūroje Rusijos su-
laikyto žvejybinio laivo „Jūrų vilkas”
kreipėsi į Europos Komisiją.

Žemės ūkio ministerija patvirtino,
kad palydovinės sistemos duomenys
rodo, jog „Jūrų vilkas” žvejojo ir buvo
sulaikytas tarptautiniuose vandenyse.

Tuo metu Rusijos atstovai pareiškė,
kad jis žvejojo Rusijos ekonominėje zo-
noje ir todėl gali būti konfiskuotas, o
kapitonui gresia administracinė at-
sakomybė.

Lietuvos URM Rusijai išsiuntė
notą, kurioje reiškiamas protestas dėl
neteisėtų Rusijos pareigūnų veiksmų
ir reikalaujama nedelsiant paleisti
laivą ir jo įgulą.

„Jūrų vilkas” buvo sulaikytas rug-
sėjo 19 d. Anot Lietuvos pareigūnų, lai-
vo kapitonas buvo nušalintas jėga,
įgula sulaikyta, o laivas nuplukdytas
į Murmansko uostą.

Tuniso prezidento posto siekia per 70 kandidatų

Tunisas (ELTA) – Daugiau kaip 70
kandidatų pareiškė norą dalyvauti
Tuniso prezidento rinkimuose. Toks
didelis pretendentų skaičius yra tarp-
tautinis rekordas, sakė Rinkimų ko-
misijos atstovas. Tiesa, dar neaišku, ar
visiems jiems bus leista dalyvauti rin-
kimuose.

Tunisiečiai prezidentą rinks lapk-
ričio 23 dieną. Tai bus pirmieji laisvi

valstybės vadovo rinkimai nuo ilga-
mečio diktatoriaus Zine el Abidine
Ben Ali nuvertimo 2011 metais. Šie rin-
kimai, kartu su spalį vyksiančiais
parlamento rinkimais, užbaigs šalies
perėjimą į demokratiją.

Be kitų, rinkimuose ketina daly-
vauti laikinasis prezidentas Monsef
Marzouki. 

Tibete – 132-as susideginimas

Lhasa (Bernardinai.lt) – Protes-
tuodamas prieš Kinijos vykdomą po-
litiką Tibete, Kanlho prefektūros Tsoe
apylinkėje priešais policijos save pa-
degė ir nuo liepsnų mirė jaunas tibe-
tietis.

Pranešama, kad prieš mirtį 22-
ejų metų Lhamo Tašis kartojo įvairius
šūkius.

„Tašio tėvai kreipėsi į vietinę po-
licijos nuovadą norėdami atsiimti pa-
laikus, tačiau policija jų grąžinti ne-
sutiko. Jiems atvykus kitą dieną buvo
pranešta, kad kūnas jau kremuotas. Tė-
vams buvo atiduoti pelenai, kurie,
anot policijos, buvo jų sūnaus”, – Tibeto
informacijos agentūrai Indijoje teigė
šaltinis Tibete.

Susideginimų banga Tibete pra-
sidėjo 2009-aisiais, kai jaunas vienuo-
lis iš Kirti vienuolyno, susidegino pro-
testuodamas prieš smurtišką Kinijos

valdžios atsaką Ngaba kaime po 2008-
aisiais metais vykusių taikių tibetiečių
protestų.

Nuo tada protestuodami prieš rep-
resinę Kinijos politiką tibetiečių ap-
gyvendintose teritorijose susidegino
132 tibetiečiai. Daugiau nei šimto su-
sideginusių tibetiečių palaikų buvimo
vieta iki šiol nėra žinoma.

Pekinas (ELTA) – Dešimtys Kini-
jos bendrovių gamina ir eksportuoja
„kankinimo įrankius” – nuo elektro-
šoko ginklų iki lazdų metaliniais spyg-
liais – į šalis, kurios garsėja žmogaus
teisių pažeidimais, pranešė žmogaus
teisių grupė ,,Amnesty International”.

„Amnesty International” ataskai-
toje teigiama, kad daugiau nei 130 ben-
drovių yra susijusios su įrangos, kuri
įprastai skirta teisėsaugos agentūroms,
gamyba ar prekyba. Tai yra 28 kompa-
nijomis daugiau nei prieš dešimtmetį.

Šios priemonės prisideda prie Af-
rikos ir Pietryčių Azijos šalių teisė-
saugos pareigūnų vykdomų žmogaus
teisių pažeidimų.

Kinijos bendrovė „Xining Im-
port/Export Corporation”, reklamuo-
janti antrankius, tramdomąsias kėdes
ir elektrošoko įrankius, 2012 metais pra-
nešė turinti sandorių su daugiau nei 40

Afrikos valstybių.
Žmogaus teisių grupė ataskaitą

parengė kartu su Didžiojoje Britanijo-
je įsikūrusiu mokslinių tyrimų fondu
„Omega Research Foundation”, kuris
atlieka karinės, saugumo ir policijos
įrangos naudojimo bei prekybos tyri-
mus.

Kinijos užsienio reikalų ministe-
rija tyrimo nekomentuoja.

Teisėsaugos institucijų vykdomi
kankinimai yra paplitusi problema pa-
čioje Kinijoje. Lapkritį aukščiausiasis
Kinijos teismas pranešė, jog panaikins
kankinimų naudojimą siekiant išgau-
ti kaltinamųjų prisipažinimą.

„Amnesty International” teigė,
kad žiniasklaidoje pasirodžiusiose nuo-
traukose iš Ganos, Senegalo, Egipto ir
Madagaskaro matyti, kad policinin-
kai apsiginklavę kinų gamybos elekt-
rošoko lazdomis. 

Kinijos bendrovės eksportuoja „kankinimo įrankius”

New Yorkas (ELTA) – New Yorko
apygardos teismas tyrimo metu nu-
statė, kad bankas „Arab Bank” teikė
materialinę paramą organizacijai „Ha-
mas”. Dėl tokių savo veiksmų Jorda-
nijoje įsikūrusi finansų institucija turi
išmokėti kompensacijas nuo maždaug
200 teroristų atakų nukentėjusiems as-
menims. Minėti „Hamas” išpuoliai
buvo Izraelyje ir Palestinoje vykdomi
dar 2000 metų pradžioje.

Maždaug 300 nukentėjusių ameri-
kiečių „Arab Bank” į teismą padavė dar
2004 metais.

Ši civilinė byla tampa pirmuoju
JAV teismų nagrinėjamu terorizmo fi-
nansavimo atveju. Kol kas dar bus
svarstoma, kokią kompensaciją bankas
turės sumokėti.

„Arab Bank”, kurio aktyvai verti-
nami 46 mlrd. JAV dolerių, tampa pir-
muoju banku, teisiamu pagal JAV ga-
liojantį kovosi su terorizmu įstatymą.

Prokurorai nurodo, kad finansų
institucija sąmoningai teikė paslau-
gas indėlius banke turintiems „Ha-
mas” pareigūnams, vykdantiems nu-
sikalstamas operacijas, taip pat mili-
jonai JAV dolerių buvo skirti remti sa-
vižudžių sprogdintojų šeimas 2000 metų
įvykių metu.

Savo ruožtu „Arab Bank” vado-
vai teigia nežinoję apie finansų insti-
tucijos sandorius su ekstremistais.

JAV teismas dvi dienas aptarinės
jau šešias savaites besitęsiančios bylos
rezultatus, o vėliau pateiks galutinį
savo sprendimą. 

65 proc. gyventojų – pesimistai

Vilnius (ELTA) – Rugpjūčio
mėnesio pabaigoje du iš trijų – 65
proc. – suaugusių šalies gyventojų
manė, kad pastaruoju metu rei-
kalai Lietuvoje iš esmės krypsta į
blogąją pusę, o trečdalis – 34 proc.
– manė, kad reikalai šalyje gerėja.
1 proc. apklaustųjų neturėjo nuo-
monės šiuo klausimu.

Didesni optimistai (mano, kad
reikalai greičiau gerėja, nei blo-
gėja) yra jaunimas iki 30 metų,
žmonės su aukštuoju išsilavini-
mu, vadovai, besimokantis jauni-
mas bei specialistai ir tarnautojai,
gyventojai su didžiausiomis šeimos pa-
jamomis (daugiau kaip 2500 litų per
mėnesį) bei dirbantys valstybiniame
sektoriuje (tarp jų ir savivaldybių
įmonėse ar įstaigose). 

Daugiau už kitus dabartine padė-
timi šalyje yra nepatenkinti vyresni

nei 50 metų žmonės, gyventojai su
mažiausiomis šeimos pajamomis (iki
1500 litų per mėnesį) bei su viduriniu
ar mažesniu nei vidurinis išsilavini-
mu, pensininkai, bedarbiai, darbi-
ninkai ir ūkininkai, lenkų ir rusų
tautybių žmonės. 

,,Arab Bank” atsakingas už ,,Hamas” atakas
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„Philips” planuoja dalinti bendrovę

Japonai prie šaltibarščių tik fotografuojasi Pristatyti lietuviški maisto produktai 

Japonijos vyriausybė svarsto naują sankcijų prieš Rusiją paketą. Priemo-
nės pirmą kartą gali paveikti ir finansų sektorių, nes norima nutraukti
bankų paslaugų tiekimą Rusijos įmonėms. Nurodoma, kad rugsėjo 16 die-

nos Nacionalinio saugumo tarybos susirinkime Japonijos vyriausybė patvir-
tino funkcijų įvedimą. „Priemonės bus griežtos ir turės daug įtakos Rusijos eko-
nomikai”.

Taip pat pranešama, kad Japonijos užsienio reikalų ministerijos vadovas
Fumio Kishida norėtų JT Generalinės asamblėjos posėdžio metu susitikti su savo
kolega iš Rusijos Sergejumi Lavrovu. 

Rugsėjo 23 d. paaiškėjo, kad Japonijos premjeras Shinzo Abe atšaukė Ru-
sijos prezidentui Vladimirui Putinui skirtą kvietimą aplankyti šalį šį rudenį.
JAV pareigūnai kreipėsi į Japonijos valdžią ir paprašė planuojamą vizitą ati-
dėti. Tokijas nusprendė Washingtono sprendimą palaikyti. 

ELTA 

Valiutų santykis (2014 metų rugsėjo 24 d.)   
1 USD (JAV doleris) – 2,69 LTL 
1 EUR (euras) – 3,45 LTL
1 AUD (Australijos doleris) – 2,39 LTL
1 CAD (Kanados doleris) – 2,43 LTL 
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų – 4,39 LTL 
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,18 LTL

Baltieji Rūmai paskelbė pradedantys imtis griežtų priemonių kovai su
mokesčių vengimo schema, naudojantis vadinamuoju inversijos būdu.
Tai praktikuojančios JAV įmonės susijungia su taikančiose mažesnius

mokesčius šalyse įsikūrusiomis bendrovėmis. Tokia politika itin populiari tapo
pastaraisiais metais.

JAV prezidentas Barack Obama nurodo, kad naujosios priemonės, kurių
imasi šalies iždo departamentas, turėtų sumažinti inversijų schemos pa-
trauklumą. Norima apsunkinti tokią politiką taikančioms įmonėms prieigą prie
už JAV ribų esančių finansų išteklių.

Taip pat Jungtinių Valstijų iždo departamentas griežtina ir sąlygas ben-
drovėms, norinčioms susijungti su užsienio įmone – nuo šiol jos turės būti įsi-
gijusios bent 80 proc. naujai steigiamos susijungimo metu įmonės akcijų. Toks
sprendimas kai kuriuos sandorius dėl inversijos padarys ,,nebeturinčiais jo-
kios ekonominės prasmės”.

„Pastaruoju metu pastebėjome, kad kelios stambios korporacijos paskel-
bė apie savo planus pasinaudoti kol kas ‘neužlopyta’ mokesčių spraga – taip
daroma nuostolių sąžiningai veiklą vykdančioms įmonėms, o našta tenka mo-
kesčių mokėtojams”, – savo pareiškime teigia JAV prezidentas. 

ELTA 

Olandų elektronikos milžinė „Philips” pranešė ketinanti dalinti įmonę į
dvi atskiras. Norima apšvietimo įrangos ir sveikatos priežiūros prietaisų
sritis visiškai atskirti vieną nuo kitos. Abi naujos įmonės būtų įsikū-

rusios Nyderlanduose ir pavadinime paliktų žodį „Philips”. Kelerius metus įmo-
nė atsisako papildomų veiklos padalinių ir nepelningų sričių. Bendrovės ge-
neralinis direktorius Frans van Houten nurodo, kad toks žingsnis turėtų „pa-
ruošti bendrovę kitam šimtmečiui”.

„Abi įmonės galės vykdyti tinkamas, jų augimą ir pelno didėjimą užtikri-
nančias investicijas. Taip mūsų klientams, personalui ir akcininkams sukur-
sime daug didesnę vertę”, – sakė jis.        ELTA 

Lietuvą pamėgusius japonų turistus šokiruoja prašantys išmaldos ir
maudynės ežeruose. Jau 10 metų japonų grupes lydintis gidas Vitalijus Mil-
kovas sako, kad didžiausią įspūdį japonams daro mūsų gamta, ypač – erd-

vūs horizontai. Mat gimtojoje šalyje, kuri yra gana tirštai apgyvendinta, japo-
nai gyvena, dirba labai arti vienas kito, mato mažai gamtos.

„Vis dėlto suprasti, kiek Lietuva japonams iš tikrųjų patinka, o kiek – ne,
nėra lengva. Japonai – ypač mandagūs, jų kultūroje sakyti ‘ne’ nemandagu, to-
dėl nėra paprasta išsiaiškinti, kada jie sako teisybę”, – pasakojo gidas.  

Lietuvos turizmo departamento duomenimis, pagal iš Azijos šalių į Lietu-
vą atvykstančių turistų skaičių pirmauja Japonija. Per pirmą šių metų pusmetį
turistų iš Japonijos atvyko net 37,5 proc. daugiau. 

Dauguma keliauti, pasaulį pamatyti linkusių japonų pirmiausia renkasi ap-
lankyti Italiją, Graikiją, Vokietiją ir kitas didesnes, labiau išpopuliarintas Eu-
ropos šalis, o į Lietuvą atvyksta tik po jų. 

Baltijos šalyse turistai iš Tekančios saulės šalies aplanko į UNESCO sąra-
šą įtrauktas vietas: Vilniaus, Rygos bei Talino senamiesčius, Trakus, Rundalės
rūmus Latvijoje. Pasak V. Milkovo, iš visų trijų Baltijos šalių didžiausią įspūdį
japonams dažniausiai palieka Lietuva. „Nes Baltijos regione mūsų architektū-
ra turi bene daugiausia japonams itin patinkančio baroko stiliaus pastatų. Pa-
sivaikščiojimas po sostinės senamiestį jiems palieka viduramžių miesto įspū-
dį”, – sakė V. Milkovas. 

Pasak gido, japonai yra šiek tiek vaikiški gerąja šio žodžio prasme – paste-
bi smulkmenas ir moka jomis džiaugtis. „Būna, pasakoju apie Napoleoną, ku-
ris norėjo ant delno išsivežti Šv. Onos bažnyčią, o jie pamato kačiuką ir ima jį
fotografuoti”, – sakė V. Milkovas.

Svečiuodamiesi Lietuvoje, japonai stengiasi paragauti tradicinio lietuviš-
ko maisto – cepelinų, koldūnų ir kitų patiekalų. Vengia tik šaltibarščių, kurių
prekinė išvaizda ir sudėtis apetito jiems nekelia, nors labai mėgsta užsisakyti
ir nusifotografuoti prie rožinės spalvos sriubos. „Koldūnai turistams iš Japonijos
patinka. O štai cepelinus ragaudami jie mandagiai tikina, jog tikrai labai ska-
nu, tačiau dažniausiai didelę jų dalį palieka lėkštėje, – pasakojo V. Milkovas. –
Vis dėlto dėl paliekamų patiekalų nereikėtų įsižeisti, mat taip demonstruojamas
požiūris į maistą – jis skirtas mėgautis, o ne pasisotinti”.

Japonams keisti ne tik lietuviški pieno produktai, bet ir rūkyti mėsos ga-
miniai, kurie jų kultūroje taip pat nėra paplitę. 

Kadangi Japonijoje nėra nei deginimosi, nei maudymosi kultūros, nuvykę
į Trakus jie nustemba pamatę, pavyzdžiui, nuo tiltelio į vandenį šokinėjančius
vaikus. „Degintis Japonijoje nemadinga, nes joje iki mūsų dienų išliko baltos
odos ir aristokratiškos kilmės sąsaja. Balta oda – ir vienas iš grožio kanonų. Be
to, japonai bijo medūzų ir kitokių vandens gyvių”, – pasakojo V. Milkovas.

Įdomu, jog japonai mano, kad katėms reikia daugiau priežiūros nei šunims.
Tekančios saulės šalyje žmonės labai daug dirba, todėl, anot gido, jiems sunku
tinkamai pasirūpinti kate, tad yra labiau linkę laikyti šunis. Žinoma, dėl mažų
būstų ir ploto trūkumo jų šunys yra maži. Didelis šuo Japonijoje – prabangos
simbolis. 

Bene labiausiai turistus iš Japonijos stebina pinigų prašytojai gatvėse. Ne
katalikiškose šalyse prašyti pinigų – nepriimtina. „Pas mus benamiai lenda į akis,
o Japonijoje jie kitokie, geraširdiškesni, mandagesni”, – lygino gidas.

Parengta pagal ELTA pranešimą

Japonija taikys sankcijas Rusijai

Skelbia kovą su mokesčių vengimu

Rugsėjo 22 d. Lietuvos ambasadoje In-
dijoje surengtas lietuviškų maisto
produktų pristatymas. Renginyje

dalyvavo užsienio šalių diplomatai, Indijos
maisto pramonės ir prekybos įmonių at-
stovai, didžiausio televizijos tinklo NDTV
gyvenimo būdo kanalo „Good Times”, ku-
riančio ir kulinarines laidas, prodiuse-
riai.

„Šiuo renginiu siekiame parodyti, kad
Lietuva – ne tik puiki šalis turistams,
verslininkams, politikos ir kultūros žino-
vams, bet ir visiems gero gyvenimo ir
gero maisto mėgėjams”, – susirinkusiems
svečiams sakė Lietuvos ambasadorius Indijoje Laimonas Talat-Kelpša.

Kartu su ambasada renginį organizavo Indijos ir Baltijos šalių prekybos rū-
mai bei viešoji įstaiga „Versli Lietuva”.

Tai jau antras pastaraisiais metais ambasadoje surengtas lietuviškų mais-
to produktų pristatymas. 2014 m. spalio 24–26 d. tarptautinėje maisto gaminto-
jų parodoje „Annapoorna – World Food India” Mumbajuje Indijos – Baltijos ša-
lių prekybos rūmai pristatys atskirą stendą „Europos delikatesai Indijai”.   

Urm.lt 

15 min. lt nuotr

Laimonas Talat-Kelpša
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XIII Teatro festivalis, ši šeima
vėl pasisiūlė mums  padė-

ti. Mes juos vadina-
me mūsų ange-
lais sargais ir

esame be galo
laimingi turėda-

mi tokius puikius
draugus ir nuošir-

džius rėmėjus.
Šių metų festiva-

lyje žiūrovus pakviesi-
me į linksmą spektaklį,

vieno veiksmo komediją
„Ženteliai”, pastatytą pagal

Vidos Bladykaitės pjesę.   Tai
veikalas, tinkantis kiekvieno amžiaus
žiūrovui. Spektaklis apie tai, kaip nu-
sigyvenęs ūkininkas savo sumitusiai
dukrai Marcei vyro dairėsi.  Kol ūki-
ninkas buvo „biednas”, į jo dukterį
nie kas nežiūrėjo, o kai gavo palikimą
iš Amerikos, žentų – visa eilė. Na, o
kaip ūkininkui ir ūkininkaitei klojo-
si toliau, sužinosite atėję pažiūrėti
spektaklio.

,,Ženteliuose”  vaidmenis sukūrė
nauji mūsų grupės  nariai: Virginija
Simaitytė, Remigijus Vilkas ir Algi-
mantas Dumbliauskas. Mūsų visų
džiaugsmui jie papildė mūsų teatro
gretas. Nauji nariai trupėje – tai kitos
spalvos, tai lyg neragauti prieskoniai,
ruošiant naują patiekalą. O kaip tas
patiekalas patiks, galės spręsti festi-
valio žiūrovai, dalyviai ir vertintojai…

Jūratė Mikulevičienė – teatro ,,Lan-
gas” režisierė

Detroito teatras ,,Langas” į savo spek-
taklį ,,Ženteliai” kviečia spalio 12 d. sek-
madienį, 12:30 val. p. p. 
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Detroitiečiai
į Čikagą
atveža
,,Žentelius”
Spalio 10–12 dienomis Čikagoje,
Jaunimo centre, vyks XIII lietuvių
teatro festivalis. Tris dienas bus ro-
domi įvairūs spektakliai, aktoriai
turės galimybę parodyti, ką jie vei-
kia, kuo jie gyvena ir pabendrau-
ti tarpusavyje. Festivalio progra-
moje dalyvauja mūsų kaimynai iš
Detroito. Jie į festivalį atveža vie-
no veiksmo komediją „Ženteliai”,
pastatytą pagal Vidos Bladykaitės
pjesę.  Apie teatro grupę ,,Langas”
pasakoja šio teatro režisierė Jū-
ratė Mikulevičienė.

Taigi… po  paskutiniojo  Teatro
festivalio prabėgo šešeri metai.
Jie ištirpo gan greitai, nusi-

nešdami tų dienų šventinį šurmulį,
jaudulį ir laimėjimo skonį, išlikusį iki
šios dienos. Patyrus šį nepaprastą
jausmą, mūsų  širdys prisipildė dar di-
desniu noru kurti, pažinti ir džiaugtis.
Užsiauginome norą dalintis ir paįvai-
rinti kasdienybę kitiems.

2008 metai mūsų teatrui ,,Lan-
gas” buvo ypač  reikšmingi ir įsimin-
tini. Tai buvo mano vadovavimo teat-
rui pradžia. ,,Pirmuoju blynu” pasi-
rinkau repetuoti Slawomir Mrozek
,,Serenadą”.  Pjesė man patiko: tenki-
no trukmė, žanras ir dalyvių skai-
čius. Skaitydama pjesę, mintyse ,,su-
stačiau”  dekoracijas, ,,aprengiau” ak-
torius, sudėliojau dalyvius į vietas ir
įsivaizdavau rezultatą. Tačiau, per-
skaičius pjesę aktoriams, didelio pri-
tarimo iš jų nesulaukiau. Kai kurie iš-
sigando, kai kas ėmė prieštarauti, ta-
čiau po diskusijų vis tik nusprendėme
pamėginti. Ir pamėginome! 

Jau pavasarį parodėme  ,,Serena-
dos” premjerą savo parapijiečiams.
Buvome labai šiltai priimti, išgirti ir
padrąsinti ateičiai. Įgavę didesnį pa-
sitikėjimą savimi, nusprendėme iš-
mėginti jėgas Čikagoje. Tad neilgai tru-
kus po premjeros Detroite, parodėme
,,Serenadą” tautiečiams Lemonte. Ži-
noma, tikėjomės, kad susirinks dau-
giau žiūrovų, bet išgyventais įspū-
džiais skųstis  negalėjome. Savo vai-
dybinį krepšelį papildėme gastroli-
niu patyrimu, o rudenį sugrįžome Či-
kagon  jau debiutuoti XII Teatro festi-
valyje. Iš festivalio parsivežėme  net du
apdovanojimus. Vytautas Putna buvo
apdovanotas diplomu  už geriausią
vyrišką vaidmenį, o kitą diplomą ga-
vome už geriausius kostiumus. Pir-
mam kartui tai buvo tiesiog puiku!
Visų širdis glostė jausmas, kad grįž-
tame  namo  ne tuščiomis rankoms.

Abu kartus viešint Čikagoje mus

XIII Teatro festivalį pasitinkant  

Detroitiečių ,,Langas”. Pirma iš dešinės – režisierė Jūratė Mikule vičienė. ,,Lango” archyvo nuotr.

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

Spalio 11 d., šeštadienį, 10:30 val.
r.  – Toronto (Kanada) teatro studi-
ja ,,Žalios lankos”. Spektaklis vai-
kams, K. Gudonytės  ,,Stebuklų
naktis” (rež. Daiva Botyrienė)   

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

Spalio 11 d., šeštadienį, 7:30 val. v. – Punsko (Lenkija) lietuvių kultūros
namų Klojimo teatras. B. Sruogos ,,Dobilėlis penkialapis” (rež. Jolanta Mali-
nauskaitė-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. Tinklalapyje
http://teatrofestivalis.wix.com/teatro-festivalisbilietus  galima nusipirkti per
Pay Pal.

Info:  lb.kultura@gmail.com

Festivalį remia Lietuvių Fondas



11DRAUGAS 2014 RUGSėJO 25,  KETVIRTADIENIS

GIEDRĖ GILLESPIE

Jau penkiolika metų Čikagoje gyvuoja visiems
meno mylėtojams žinomas teatro sambūris
,,Žaltvykslė”. Per tuos metus sambūryje vaidino

per 50 asmenų. Dėl įvairiausių priežasčių aktorių su-
dėtis keičiasi, tačiau turime apie 20 aktorių, ,,apsi-
krėtusių” neišgydoma žaltvyksliečių bakterija. 

,,Žaltvykslė”, įsikūrusi 1999 metais,  turi gražią
kultūrinę ir patriotinę istoriją.  Režisierė Ilona Čia-
 paitė  teatrui pradėjo vadovauti 2002 metais (anks-
čiau vadovavo aktorė/režisierė  Audrė Budrytė). Per
tuos metus pastatyta per 13 spektaklių. Tarp jų – Ma-
riaus Ivaškevičiaus ,,Kaimynas”, Petro Vaičiūno
,,Tuščios pastangos”, ,,Blinkuvos poeto pagerbi-
mas” (pagal Juozą Erlicką), Žemaitės ,,Trys myli-
mos”, Tennessee Williams ,,Pasmerkti namai”, Ug-

lio Seglio ,,Kampelis”, Kosto Ostrausko ,,Gyveno kar-
tą senelis ir senelė”, Augustino Griciaus ,,Palanga”,
Dmitrijaus Lipskerovo ,,Upė ant asfalto”,  Balio
Sruogos ,,Dobilėlis penkialapis”, Keturakio (Antano
bei Juozo Vilkutaičių) ,,Amerika pirtyje”.

2007 m. Lietuvių Fondo 45-erių metų jubiliejaus
šventėje parodytas Antono Čechovo  ,,Jubiliejus”.

2008 ir 2009 metais K. Ostrausko 80-čiui jo pjesė
,,Gyveno kartą senelis ir senelė” buvo  suvaidinta
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje ir 53-jame San-
taros-Šviesos suvažiavime. Ištraukos iš šio spektaklio
buvo rodytos ir Čikagos Daley Center vykusiose Lie-
tuvių kultūros dienose.

2009 m. suruoštas ,,Žaltvykslės” 10-mečio pa-
minėjimas, kuriame dalyvavo ne tik per tą dešimt-
metį sambūryje dirbę aktoriai, bet ir didžiulis teat-
ro mylėtojų bei ,,Žaltvykslės” gerbėjų būrys. 2010 m.
pastatytas B. Sruogos ,,Dobilėlis penkialapis” buvo
pakartotas 2011 m.  

,,Žaltvykslė” savo pasirodymais džiugino ne tik
čikagiečius. 1999 m. P. Vaičiūno ,,Tuščios pastangos”

,,Žaltvykslė” 
kviečia į teatro 
festivalį

parodytos Clevelande; 2002 m. Žemaitės ,,Trys my-
limos” – Clevelande, Detroite ir Lemonte; 2003 m. T.
Williams ,,Pasmerkti namai” parodyti  New Yorko
žiūrovams (Laurynas Misevičius straipsnyje ,,Či-
kagos menininkų desantas New Yorke” pastarąjį
spektaklį pavadino ,,ypač originaliu pasirodymu”);
2008 m. D. Lipskerovo ,,Upė ant asfalto”  vaidinta Los
Angeles teatro mylėtojams.

Nuotrauka iš ,,Žaltvykslės” spektaklio pagal  K.
Ostrausko pjesę ,,Gyveno kartą senelis ir senelė”  bei
šios pjesės tekstas papuošė literatūros vadovėlį 12-tai
klasei, kurį išleido leidykla ,,Baltos lankos” Lietuvoje.

Ne kartą žaltvyksliečiai yra pelnę apdovanoji-
mus ir JAV teatrų festivaliuose. 2002  metais spek-
taklio ,,Kaimynas” režisierė Audrė Budrytė laimė-
jo geriausio režisūros debiuto, Rima Žukauskaitė ge-
riausio moteriško vaidmens debiuto, o Giedrė Gil-
lespie geriausio antraeilio moteriško vaidmens pre-
mijas. 

2004 metų festivalyje U. Seglio spektaklis ,,Kam-
pelis” pelnė net  keturis apdovanojimus iš aštuonių:
Ilona Čiapaitė buvo apdovanota už geriausią režisūrą
ir scenografiją, Dalia Cidzikaitė buvo pripažinta ge-
riausia pagrindinio vaidmens atlikėja, o Tomas
Umbrasas įvertintas už geriausią vyriško vaidmens
debiutą.

2008 metais Aušra Jasaitė-Paulauskienė pelnė ge-
riausio pagrindinio moters vaidmens apdovanojimą
D. Lipskerovo ,,Upė ant asfalto”.

Ilgus metus repetavę Jaunimo centre, šią vasa-
rą aktoriai rinkosi repeticijoms į Ziono evangelikų
liuteronų parapijos salę. Jie dėkingi kun. Valdui Auš-
rai, leidusiam naudotis parapijos patalpomis. 

Spalio 12 d., sekmadienį, 4:30 val. p. p. žaltvyks-
liečiai kviečia į Jaunimo centrą (5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636), kur vyks XIII Išeivijos teatro
festivalis, pasižiūrėti jų pastatymo – Keturakio ko-
medijos ,,Amerika pirtyje” (rež. Ilona Čiapaitė).

A. Griciaus ,,Palanga” (režisierė I. Čiapaitė viduryje tarp skrybėliuotų aktorių) ,,Žaltvykslės” archyvo nuotr.

Scena iš K. Ostrausko spektaklio ,,Gyveno kartą senelis
ir senelė” Balzeko lietuvių kultūros muziejuje.

J. Kuprio nuotr.

Režisieriaus I. Jonyno „Lošėjas” sieks „Oskaro” 
2015 m. vasarį vyksian-

čiuose 87-uosiuose JAV kino
meno ir mokslo akademijos
„Oskarų” apdovano ji muo se
užsienio filmų kategorijoje
Lie tuvai pretenduoja atsto-
vauti reži sieriaus Igno Jony-
no ilgametražis vaidybinis
filmas „Lošėjas”. Devynių į
pusfinalį patekusių filmų są-
rašas no minacijoje už ge-
riausią užsienio šalies filmą
bus skelbiamas sausio mė-
nesio pradžioje, o galutinis
penketukas, kuris varžysis
dėl apdovanojimo, paaiškės sausio 15-ąją. „Oskaro” premijų įteikimo iškilmės numatytos 2015 m. vasario 22-ąją. 

Didelio tarptautinio dėmesio su laukusiame rež. Igno Jonyno filme pa sakojama makabriška istorija apie pra-
silošusį greitosios pagalbos gydytoją Vincentą, kuriam gimsta idėja sukurti su jo darbu susijusį nelegalų žaidi-
mą. Aštraus siužeto istorija su tri lerio ir melodramos elementais nagrinėja etinio pasirinkimo klausi mus, atskleisdama
unikalią sankirtą tarp posovietinio konformisto ir ka pi talistinio laimėtojo pasaulėžiūrų. 

Filmo pasaulinė premjera įvyko tarptautiniame San Sebastiano kino festivalyje, nuo to laiko buvo rodytas
beveik 40 festivalių programose, lai mėjo ne vieną apdovanojimą. Gegu žės mėnesį vykusiuose „Sidabrinės ger-
vės” apdovanojimuose tapo ge riau siu Lietuvos metų filmu, tačiau Lie tuvos kino teatruose ,,Lošėjas” pradeda-
mas rodyti tik šią savaitę. 

„Lošėjo” režisierius Ignas Jony nas kartu su filosofu Kristupu Sa boliumi sukūrė įtikinamą, intensyvų ir supurtantį
scenarijų. Kino kūrėjai parodė, kad filmas, narpliojantis su dėtingą moralinį žmogaus pasirinki mą, gali būti įtrau-
kiantis ir nepaleis ti iki paskutinio kadro.

Mėgstantiems plaukti paviršiumi pakaks įtampos, greitai besirutuliojančio veiksmo, ironijos, pui kaus gar-
so takelio bei įtaigios akto rių Vytauto Kaniušonio ir Oonos Me kas vaidybos. Nardančius giliau „Lo šėjas” paliks po
daugiasluoksne me ta forų antklode ir dar ilgą laiką išgirdus greitosios pagalbos sirenas pri vers prisiminti, kad jos
signalizuoja kiekvienam iš mūsų.

Pirmieji Lietuvos pretendento į kandidatą „Oskarui” geriausio filmo užsienio kalba kategorijoje rinkimai įvy-
ko 2006-aisiais. Komiteto spren di mu buvo išrinktas Arūno Matelio do kumentinis filmas „Prieš parskrendant į Žemę”.
2008-aisiais daugiausiai komiteto balsų pelnė Mario Martin so no drama „Nereikalingi žmonės”, 2009-aisiais – Gy-
čio Lukšo juosta „Duburys”, 2011-aisiais – Kristijono Vildžiūno filmas „Kai apkabinsiu ta ve”, 2012-aisiais – doku-
mentinis Aud riaus Stonio filmas „Raminas”, o pernai – Giedrės Beinoriūtės „Pokalbiai rimtomis temomis”. 

,,Draugo” info
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konferencija. Ji labai simptomiškai at-
spindėjo susiklosčiusią padėtį: opozi-
ciškai komunistų valdžios atžvilgiu nu-
siteikę Lenkijos atstovai jau galėjo at-
vykti, o prie kitos diskusijų stalo pusės
susėdo lietuvių diasporos atstovai – ge-
ležinė uždanga dar nebuvo Lietuvai
prasiskleidusi. Tad Stasys ir Kazys Lo-
zorai čiai, Paulius Rabikauskas, Algi-
mantas Gureckas, Tomas Venclova kal-
bėjo dar tik pradėjusios versti savo ka-
lėjimo sienas Lietuvos vardu. Galiausiai
šie pokalbiai buvo tam tikras atspirties
taškas Lietuvos atgimimo Sąjūdžio pir-
mininko Vytau to Landsbergio 1989 m.
liepos mėn. parengtam Laiškui bičiu-
liams lenkams.459

Įvykiai rutuliojosi taip greitai, kad
buvo sunku į juos visus reaguoti. Tačiau
kai 1991 m. pabaigoje popiežius Jonas
Paulius II patvirtino Vilniaus arkivys-
kupi jos egzistavimą ir naujuoju arki-
vyskupu paskyrė lietuvių diasporoje
subrendusį Audrį Juozą Bačkį, galėjo
būti suvokta, kad tai – tarsi bendros iš-
eivių ir Lietuvos politikų pastangų vai-
sius.

Į Lietuvos laisvės ir atgimimo pa-
laikymo politinę ir visuomeninei akci-
ją įsi traukė ir Didžiosios Britanijos lie-
tuviai. Lietuvių organizacijos Londone
sukūrė Pagalbos Lietuvai fondą, auko-
jo paskutinius dvasinės energijos ir
lėšų išteklius. Metamos jėgos tarpinin-
kauti britų valdžios sluoksniuose, kad
padėtų Lietuvai praskleisti tarptautinio
pripažinimo uždangas. Iš karto po Kovo
11-osios Didžio sios Britanijos lietuviai
pakvietė Ministrę Pirmininkę Kazimi-
rą Prunskienę, tuo metu bandžiusią
patekti į oficialų priėmimą JAV. Gavę
Downing Street’e pritari mą jie padėjo or-
ganizuoti Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės vadovės susitikimą su Jung-
tinės Karalystės Ministre Pirmininke
Margaret Thatcher. Tais pačiais me-
tais bendromis jėgomis tenykščiai lie-
tuviai talkininkavo tuometiniam Aukš-
čiausiosios Tarybos pirmininkui Vy-
tautui Landsbergiui vizito Londone
metu.460

456. Janauskas, Giedrius. Kongresinė akcija: JAV ir
Kanados lietuvių politinis lobizmas XX amžiaus  6–
9 dešimtmečiais. Vilnius: Versus aureus, 2009, p. 85.

457. Ten pat, p. 93.

458. Milerytė, Giedrė. Lietuvos ir Lenkijos santykių
ateities vizijos emigracijoje 1945–1990 m.: daktaro di-
sertacija. Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas,
2012, p. 133.

459. Ten pat, p.142–145.

460. Kinka, Romas. Lietuviai be Lietuvos: Britanijos
lietuviai 1947–1991 m., p. 31.

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

156

Jie turėjo savo balsą, taip pat in-
dividualias galimybes susigau-
dyti Amerikos politiniuose inte-

resuose, tam tikrą privataus veikimo
erdvę. Prezidentui R. Rei ganui išreiš-
kus padėką Pabaltijo emigrantams už
jų kovą dėl laisvės ir JAV įstaty mų lei-
dėjams paskelbus birželio 14-ąją ofi-
cialiai minėtina Baltiečių laisvės diena
politinis lietuvių veikimas dar labiau
aktyvėjo, o tikėjimas savo lobistinės
veiklos prasme atgijo456. Kaip rašo is-
torikas Giedrius Janauskas, baltiečių
politinės vei klos rezultatai labai gerai
išryškėjo 1986 m. lapkričio 5 d. Helsin-
kio akto peržiū ros konferencijoje Vie-
noje, kurioje valstybės sekretorius
Georgas P. Shultzas, de legacijos vado-
vas Warrenas Zimmermannas skaitė
savo pranešimus. Pastarasis, šešiais
punktais išdėstydamas (...) žmogaus tei-
sių pažeidimus Sovietų Sąjungoje, jau
ženklino ilgai trukusių diplomatinių
ėjimų pradžią. Baltijos valstybių oku-
pa cijos „nepripažinimo politikos” pa-
brėžimas pirmuoju punktu buvo
džiaugsmingai sutiktas tiek JAV, tiek
Kanadoje. Sekdami JAV ir Kanados de-
legacijų narių pareiš kimus, lietuviai ti-
kėjosi, kad bus paminėti žmogaus tei-
sių pažeidimai prieš lietuvių disidentus,
pakartota (...) pozicija okupuotų Bal-
tijos valstybių atžvilgiu...457

Baltijos šalims grįžtant į didžiosios
politikos programą ir darantis tarp-
tauti nių santykių subjektu, nepapras-
tai didelę reikšmę turėjo ambasado-
riaus Stasio Lozoraičio, jr. veikla Ro-
moje ir Vašingtone. Jo glaudus ben-
dradarbiavimas su Pasaulio lietuvių
bendruomenės aktyvistais vedė prie sa-
varankiškų, praktinės politikos užda-
vinių, kurie laukė jau būsimos nepri-
klausomos Lietuvos politikų. Egzili-
nės diplomatijos galva tuo tartum pra-
dėjo veiklą, kuri laukė jau netolimoje
ateityje nepriklausomos Lietuvos vals-
tybės. Gal šiandien ir nėra lengvai at-
pa žįstami diplomatų ir išeivių su-
brandinti vaizdiniai, atliepiantys kons-
titucinės santvarkos ypatumus ar už-
sienio santykių ir partnerystės per-
spektyvas. Tačiau taip jau sutapo, kad
ir šiandien jautriausi tokios politikos
klausimai (Lietuvos ir Lenkijos santy-
kiai) buvo pradėti svarstyti lietuvių iš-
eivių ir bruzdančios Lenki jos Solida-
rumo atstovų.

Didžiausia pagalba atgimstančiai
Lietuvai buvo išnešiotas supratimas,
kad atstačius nepriklausomas valstybes
sugrįš visos tarptautinės mįslės ir są-
lygos, kurios buvo užšaldytos sovietinės
okupacijos metu. Vilniaus klausimas,
lietuvių ir lenkų santykiai, Molotovo-
Ribentropo pakto ir Jaltos konferenci-
jos nutarimų pasekmės nebuvo poli-
tiškai vienareikšmės. Tad išeivija pra-
dėjo derybas, kurios buvo svarbios tar-
si užduodamas tonas ar pasirinkta to-
limos kelionės kryptis. Taip buvo pu-
renama dirva tokiems veiksmams, ku-
riuos iki galo galėjo atlikti tik nepri-
klausomos Lietuvos valdžia. Kartu ga-
lima drąsiai teigti, kad tokių veiksmų
vertė rekonstruojant Lietuvą buvo neį-
kainojama.

Geriausiai atspindi išeivijos pas tan-
gas šia linkme Vilniaus vyskupijos
priklau somybės klausimas. 9 deš. pra-
džioje Vatikanas vis dar atsižvelgė į
prieškarinės Lenkijos bažnytinės pro-
vincijos ribas, kitaip tariant pripažino
Vilniaus vyskupi jos priklausymą
Gniezno bažnytinei kompetencijai. Dar
1982 m. PLB kreipėsi į Vatikaną pra-
šydama:

1) nepažeidžiant Švento Sosto ne-
pripažįstamos prievartinės Lietuvos
okupacijos ir inkorporavimo į Sovietų
Sąjungą, įtraukti Vilniaus vyskupiją į
Lietuvos bažnyti nę provinciją, atski-

riant ją nuo Lenkijos pagal Curzono li-
niją ir vyskupijos centrą iš Lomžos
perkeliant į Vilnių; 2) įkurti Vilniuje vi-
sos Lietuvos vyriausiąją arkivys kupi-
ją.458

Taigi, dar net nepradėjus ryškėti
Lietuvos atgimimo tiesioginiams po-
žymiams, vyskupijos likimo svarstybos
buvo realus politinės tikrovės klausi-
mas. Jis truko gana ilgai, o pagyvėjo
ruošiantis Lietuvos krikšto 600 m. su-
kakčiai, kadangi ši data siejosi su isto-
rinio religinio Lietuvos centro Vilniu-
je pradžia. Nors Lietuvos diplomatinė
tarnyba vengė viešų pareiškimų, aki-
vaizdu, kad iš jos pusės būta paragini-
mų toliau kaitinti šį klausimą. Tad
viso plataus ir įvairialypio politinio
lietuvių diasporos veikimo fone šis
veiksmas buvo tarsi sąmoningos prak-
tinės veiklos gebėjimų patikrinimas,

tam tikrų atraminių principų būsimos
Lietuvos valstybės ir jos tarptautinės pa-
dėties įtvirtinimas. Lietuvos ir Lenki-
jos sutarimas dėl būsimų valstybių sie-
nų, turėjęs tapti svarbiausiu atsikūru-
sios valstybės būties pagrindu, tokio
vertinimo nusipelno.

Kaip rodo naujausi tyrimai, visa
PLB veikla Vilniaus vyskupijos pri-
klausomy bės Lietuvos bažnytinei pro-
vincijai byloje, 1988 m. susikūrus Lie-
tuvoje Sąjūdžiui kažkiek prigeso, tačiau
tuo pat metu su pradėtais darbais su-
sipynė nauji suma nymai. Net galima
būtų sakyti, kad keletą metų labai daug
politinio Lietuvos atstatymo kelių vedė
į Romą. 1988 m. balandžio 30–gegužės 1
d. ambasadoriaus Stasio Lozoraičio, jr.
ir jo geros pažįstamos, su Lenkijos švie-
suomene neforma lius ryšius palaikiu-
sios Wandos Gawronskos iniciatyva
buvo surengta lietuvių ir lenkų Romos

Washington, DC, 1990 m. J. Kuprio nuotr.
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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. 

Tėve mūsų ... 
RENATA ŽIŪKAITĖ

Jėzaus mokiniai prašė: „Išmo-
kyk mus melstis”. Jėzus iš-
moko, rodos, visiškai paprastos

maldos, kuri šiandien jungia tūks-
tančius skirtingų tautų ir kalbų
krikščionių.  Izraelyje netgi pasta-
tyta Tėve mūsų bazilika, kur galime
skaityti Tėve mūsų maldos tekstą
įvairiausiomis kalbomis. 

Šią maldą išmokstame dar vai-
kystėje, tačiau jos prasmė dažnai
mums lieka paslėpta. Mes kartojame
mintinai išmoktus žodžius nesigi-
lindami, ką jie reiškia. Pabandykime
pažvelgti, kokie lobiai yra sutalpin-
ti šioje maldoje.

Jėzus ragina mus kreiptis į Die-
vą – Tėve. Mes, menki kūrinėliai, ga-
lime vadinti Dievą savo Tėvu, tai ne-
paprasta žinia. Viskas kilo iš Dievo,
mes buvome sukurti pagal Jo pa-
veikslą ir panašumą. Meldžiamės
Tėve mūsų, o ne Tėve mano, vadina-
si melsdamiesi šia malda negalime
likti individualistais, apsiriboti tik
savimi. Šia malda užtariame visus
savo brolius, nes visi esame Dievo
Tėvo vaikai. Dievui malonu, kai į
Jį kreipiamės Tėve, jis nori, kad
mes vis mažiau pasitikėtume savo
jėgomis, bet taptume priklausomi
nuo Jo.

Tėve mūsų maldoje yra su-
talpinti 7 prašymai: 

1. Teesie šventas Tavo vardas.
Šiuo maldavimu mes neprašome,
kad Dievo vardas taptų šventas.
Juk ir taip jis yra šventas, Dievui
nieko negalime pridėti, Jis yra
aukščiausia tobulybė. Šiuo pra-
šymu meldžiame, kad Jo vardas
taptų šventas mumyse, kad visu
savo gyvenimu šlovintume Dievo
vardą. Mes prašome, kad nuodė-
mės vilionės šio vardo mumyse
neišniekintų.

2. Teateinie Tavo karalystė. Šiuo
prašymu mes išsakome laukimą
Dievo karalystės, kuri galutinai įsi-
viešpataus laikų pabaigoje Kristui
atėjus gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
Nors matome aplink pasaulį apraiz -
gytą piktojo kerais, mes meldžia-
me, kad Dievo karalystė įsivieš patau-
tų mūsų sielose. Jėzus Piloto teisme
byloja:  Mano karalystė ne iš šio pa-
saulio (Jn 18. 36). Mūsų kaip krikš-
čionių misija yra šią karalystę
skleisti kitų žmonių sielose.

3. Teesie Tavo valia kaip dan-
guje, taip žemėje – šiuo prašymu
mes liudijame savo nuolankumą
prieš Tėvo valią. Kaip dažnai šiuos
žo džius kartodami tik mašinaliai,
mes priešingai ieškome tik savo va-
lios kiekvienoje maldoje, kiekvie-
name veiksme. Šiuo prašymu pri-
pažįstame visareginčią Dievo iš-
mintį ir kiekvienoje mūsų gyvenimo
situacijoje trokštame ieškoti Jo va-
lios. Dievas nenori, kad mes kentė-
tume, būtume nelaimingi. Jis nori
mums duoti gyvenimo apsčiai, ta-
čiau mes taip dažnai konstruojame
savo planus neleisdami Dievui net
piršteliu mūsų gyvenimo kelio pa-
judinti. Kaip dažnai tenka nusivilti
savo sukurtais ir sugriuvusiais pla-
nais. Juk Dievas, mūsų Tėvas žino,
ko labiausiai mums reikia. Jis iš-
klauso mūsų maldą nebūtinai tokiu
laiku ir tokiu būdu kaip mes norė-

tume, nes Jo išmintis iš amžinybės
perspektyvos mato tikrai daugiau
nei mūsų menkučiai protai gali ap-
rėpti.

4. Kasdienės mūsų duonos duok
mums šiandien – šiuo prašymu mel-
džiame sau ir savo broliams visame
pasaulyje ne tik duonos, o visa, ko la-
biausiai reikia mūsų žmogiškam
orumui patenkinti. Išsakydami šį
prašymą, mes esame atviri dalintis
savo duona su kenčiančiu ar stoko-
jančiu. Mes taip pat išsakome pasi-
tikėjimą Dievo Apvaizda, kad jis
tikrai pasirūpins mumis labiau nei
evangeliniais žvirbliais ar lauko le-
lijomis. Šiuo prašymu mes mel-
džiame, kad nepristigtume ne tik fi-
zinės duonos, bet ir dvasinio maisto,
ypatingai eucharistijos.

5. Ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kalti-
ninkams – šiuo prašymu išsakome
Dievui savo pasiryžimą atleisti ar-
timui, kuris padarė mums skriaudą.

Mūsų neatleidimas kitam uždaro
mūsų širdis Dievo atleidimui. Jėzus
evangelijoje moko nepaliauti atleis-
ti artimo skolų, nes Dievas mums at-
leido daug didesnes mūsų kaltes. 

6. Ir neleisk mūsų gundyti – šiuo
prašymu mes neprašome Dievo ati-
traukti mūsų nuo pagundos, ar ne-
leisti patekti į sunkią situaciją. Šiuo
prašymu mes meldžiame, kad pa-
gunda mūsų neįtrauktų ir mes ne-
parkluptume, į savo širdį neįsileis-
tume nuodėmės. Pats Kristus dyku-
moje iškentė velnio gundymus, kad
atjaustų mūsų silpnumą. Pagundos
dažnai duodamos mums tam, kad
per jas dar stipriau atsigręžtume į
Dievą, kad būtume apvalyti kaip
aukso grynuoliai nuo įvairių ne-
švarumų, kad Dievas vis labiau už-
imtų centrinę vietą mūsų gyvenime.

7. Bet gelbėk mus nuo pikto. Pik-
tasis šėtonas turi tris pagrindinius
veidus, per kuriuos veikia šių dienų
žmogų – tai puikybė, tuštybė ir kūno
geismas. Maldaujame Dievo, kad
nepasiduotume piktojo kerams. Šė-
tonas tėra Dievo kūrinys, jis yra
jau nugalėtas Kristaus auka ant
kryžiaus. Tad labai svarbu jo veiki-
mą mumyse atpažinti ir neleisti,
kad jo nuodai žalotų mūsų sielą ir
kūną. Šėtono didžiausias noras yra
kuo labiau išniekinti žmoguje Dievo
paveikslą. Šiuo prašymu meldžiame,
kad Tėvas mus silpnus vaikus ap-
saugotų nuo  žalčio žabangų.

PO DIEVO SPARNU

Prenumeruokite
sau, savo
vaikams, 

draugams,
vaikaičiams! 

DRAUGAS NEWS

Vardas, pavardė ___________________________________________________________

Adresas _________________________________________________________________

Miestas, Valstija Zip ________________________________________________________

El. paštas ________________________________________________________________

Čekį rašyti ir siųsti: Draugas News, 4545 W 63 St, Chicago, IL 60629
Arba prenumeruokite tinklalapyje: www.draugasnews.org

TIK

$35
pirmiems
metams



14 2014 RUGSėJO 25,  KETVIRTADIENIS DRAUGAS

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

MŪSŲ STALUI

Pomidorų ir svogūnų užkandėlė

Reikės: 4 pomidorų, 3 svogūnų, 3 skiltelių česnako,
4 šaukštų alyvuo gių aliejaus, citrinos sulčių, džiovinto
ba ziliko, maltų kvapiųjų pipirų, 1,5 šaukš to medaus.

Pomidorus supjaustykite grieži nė liais, svogūnus
– žiedais. Paruoš ki te pagardą: sumaišykite medų (jei-
gu jis susicukravęs, pašildykite) su šiek tiek citrinų
sulčių, alyvuogių aliejumi, žiupsnelio baziliko, pipirų
ir drus kos. Į dubenį sluoksniais dėkite pomidorus,
svogūnus ir česnakus, o ant viršaus supilkite pa-
gardą. Du be nį uždenkite ir kelis kartus sukrės ki te.
Po to padėkite į šaldytuvą bent 30 minučių, geriau-
sia – kelioms valandoms.

Pomidorai su sūrio plutele

Reikės: 3 pomidorų, puodelio kie tojo sūrio, 2 kiau-
šinių, 2 šaukš tų ma jonezo, 1–2 šaukštų kvietinių mil-
tų, drus kos, maltų juodųjų pipirų, aliejaus, kelių pet-
ražolės šakelių.

Pomidorus apliekite verdančiu vandeniu, nu-
lupkite odelę ir supjaus tykite griežinėliais. Sūrį
smul kiai su tarkuokite. Paruoškite tešlą: į sutar kuo-
 tą sūrį įmuškite kiaušinius, įdė ki te majonezo, miltų,
pagardinkite druska, pipirais ir išmaišykite. Teš la turi
būti tiršta. Pomidorus pamirky kite tešloje ir šaukš-
tu dėkite į įkaitintą keptuvę su aliejumi. Pakepkite
iš abiejų pusių, kol įgis gražią auksinę plutelę, tuo-
met sudėkite ant popie ri nių rankšluosčių, kad nu-
tekėtų rie balų perteklius. Papuoškite žalumynais. Šis
užkandis skanus tiek karštas, tiek šaltas.

Jautienos sriuba
su pomidorais

Reikės: 1,5 sv jautienos (arba avienos), 2 morkų,
2 svogūnų, 6 bulvių, dviejų paprikų, 2 pomidorų, 2 skil-
 telių česnakų, 3 šaukštų pomido rų pastos, druskos,
maltų juodųjų pi pirų, kitų prieskonių, žalumynų, alie-
jaus.

Svogūnus supjaustykite ir apkepkite gilioje kep-
tuvėje arba puode (puo  das būtinai turi būti storu dug-
 nu) su aliejumi. Išvirkite maždaug 3 litrus mėsos sul-
tinio. Tada išgrieb ki te mėsą, supjaustykite gabaliu-
kais ir pakepinkite su svogūnais, o sultinį perkoškite.
Morkas sutarkuokite, po midorus ir paprikas su-
pjaustykite. Pa ruoštas daržoves sudėkite į mėsą,
pagardinkite pomidorų pasta, užpil ki te tiek sultinio,
kad daržovės su mė sa būtų apsemtos, ir troškinkite
maždaug 30 minučių. Kol daržovės troškinamos,
nuskuskite ir supjaustykite bulves. Tada sudėkite jas
į verdamą sriubą ir supilkite likusį sultinį. Pa gardin-
kite druska, pipirais ir virkite, kol bulvės suminkš-
tės. Baigdami vir ti, įdėkite spausto česnako, įberki-
te smulkintų žalumynų ir prieskonių.

Pyragas su mozzarella
ir pomidorais

Reikės: ¾ sv mozzarellos, 3 pomidorų, 1 sv
sluoksniuotos tešlos, džio vin to baziliko, druskos, mal-
tų juodųjų pi pirų.

Atšaldytą tešlą iškočiokite ir įdė ki te į kepimo for-
mą, suformuodami kraštelius. Mozzarellą ir pomi-
dorus supjaustykite griežinė liais. Jeigu po mi dorai la-
bai sultingi, sul tis nupilki te. Ant tešlos paeiliui, „žvy-
neliais” sluoksniuokite mozza rel lą ir pomido rus. Pa-
gardinkite drus  ka, pipirais, pabarstykite baziliku.
Kepkite 375˚F temperatūros įkaitintoje orkaitėje 25–
30 minučių.

Pomidorienė su ryžiais
(St. Stasienės receptas)

Reikės: 2 svarų jautienos su kau lais, morkos, sa-
liero lapkočio, 2/3 puodelio grietinės, svogūno, 4 viduti -
nio didumo pomidorų, 2/3 puoduko ryžių, kvapiųjų pi-
pirų, 6 puodukų vandens, poro (nebūtinai), druskos.

Jautieną nuplaukite, sudėkite į kaistuvą, užpil-
kite šaltu vandeniu ir palengva virkite, o susida-
riusias pu tas nusemkite. Pavirę apie pusvalandį

per tankų sietelį viską perkoš kite, perplaukite puo-
dą ir, supylę viską atgal, toliau virkite. Kai užvirs, su-
dėkite prieskonines daržoves. Kai mėsa bus išviru-
si, sudėkite pipirus. Vėl trumpai pavirkite. Jei reikia,
įpil kite verdančio vandens, po to sultinį dar kartą per-
koškite. Ryžius išvirkite atskirai ir sudėkite į sulti-
nį. Pomi do rus atskirai su trupučiu vandens patroš-
kinkite, pertrinkite per sietelį, sudėkite į sultinį. Ga-
lima taip pat var toti konservuotus pomidorus arba
pomidorų sultis. Grietinę su trupu čiu druskos iš-
maišykite ir ja užbalin kite pomidorienę.

Šią sriubą galima virti be mėsos. Ryžius suber-
kite į kaistuvą, užpilkite šaltu vandeniu ir, kai užvirs,
sudėkite prieskonines daržoves. Palengva vir kite, kol
ryžiai suminkštės. Pomido rus atskirai patroškinki-
te, pertrin ki te per sietelį ir sudėkite į kaistuvą. Pa-
gal skonį įdėkite druskos ir užba linkite rūgščia
grietine.

Įdaryti pomidorai
(St. Stasienės receptas)

Reikės: nedidelės skardinėlės kon servuotos laši-
šos, keleto pomidorų, vieno agurko, trupučio majone-
zo.

Iš skardinės išimtą lašišą padė ki te ant sietelio,
kad nuvarvėtų, išrin ki te kaulus ir odą. Pomidorus nu-
 plaukite, nupjaukite viršūnėles, iš skob kite minkš-
timą. Neluptą agurką smulkiai supjaustykite. Viską
sudė ki  te į dubenėlį (lašišą, pomidorų minkštimą,
agurkus, truputį majonezo), lengvai išmaišykite ir tuo
miši niu įdarykite pomidorus (su  kaupu). Ant viršaus
užvožkite nupjautas po midorų kepurėles.

Pomidore kepti kiaušiniai
(St. Stasienės receptas)

Parinkite vienodo dydžio pomidorus, nupjauki-
te viršūnes, išskob ki te šaukšteliu, pabarstykite drus-
ka ir įleiskite po žalią kiaušinį. Užberkite truputį
druskos, pipirų ir truputį py rago džiūvėsių.

Sudėkite į pateptą riebalais karš čiui atsparų
indą, uždenkite ir kepki te įkaitintoje iki 375˚F or-
kaitėje apie 10 minučių, po to atidenkite ir dar kep-
kite 5 minutes. Išskobtą pomidorų tyrę pavirinkite
kaistuve su trupučiu vandens, pertrinkite per sietą,
įberki te druskos, cukraus pagal skonį, įdė kite truputį
sviesto. Pakaitinkite ir su tirštinkite krakmolu. Pa-
dažo skonis turi būti saldokas. Įpilkite į negi lią
lėkštę, kad apsemtų dugną, ir su dėkite pakepintus po-
midorus. Lėkš tės pakraštį pabarstykite smulkiai
pjaustytomis petražolėmis, kad atro dytų lyg vainikas.

Pomidorų ir baklažanų apkepas

Reikės: 4 pomidorų, 4 baklažanų, 1/2 puodelio kie-
tojo sūrio, 6 kiauši nių, puodelio grietinėlės, džiovinto
bazili ko, sviesto, druskos, maltų juodųjų pipirų.

Baklažanus ir pomidorus nu plau kite. Baklaža-
nus apdžiovinkite ir išilgai supjaustykite grieži-
niais, pa barstykite druska ir sudėkite į du benį. Pa-
likite 10 minučių pastovėti, kad pranyktų kartumas.
Pomidorus nuplikykite verdančiu vandeniu ir nu lup-
kite odelę. Minkštimą supjaus tykite nedideliais ku-

beliais. Dube ny je išplakite grietinėlę su kiaušiniais,
pagardinkite druska, pipirais, įberki te baziliko.
Baklažanus sudėkite į ke pimo formą, pateptą svies-
tu, aplieki te kiaušinių ir grietinėlės plakiniu, su-
berkite pomidorų kubelius ir api barstykite tarkuo-
tu sūriu. Kepkite iki 375˚F temperatūros įkaitintoje
orkaitėje 30–40 minučių.

Pomidorų užkandis

Reikės: 4 svarų kietų pomidorų, 4 geltonų ar ža-
lių paprikų, aitriosios paprikos, morkos, 2 česnakų, ža-
lumy nų, 1/2 puodelio aliejaus, 1/2 puodelio acto, 1/2
puodelio cukraus, 2 šaukštų druskos.

Pomidorus perpjaukite pusiau. Paprikas, morką
ir česnakus sutrin kite elektriniu trintuvu. Žalumy-
nus smulkiai supjaustykite. Į bet kokius sandariai už-
daromus indus sluoks niuokite pomidorų, daržovių
tyrę, ža lumynus. Actą, aliejų, cukrų ir drus ką (gali-
te įpilti kiek virinto vandens) gerai išmaišykite ir iš-
plakite ranki niu plaktuvu. Šiuo mišiniu užpilkite po-
midorus, indus sandariai uždary kite ir apverskite
dugnu aukštyn. Pastatykite į šaldytuvą 10–16 valan -
dų.

Keptos bulvės su pomidorais

Reikės: 2 svarų bulvių, morkos, svogūno, pomi-
doro, 2 šaukštų bulvių prieskonių, šaukšto aliejaus, ža-
lumy nų, česnakų, druskos.

Bulves nuvalykite ir supjausty ki te (tik ne plonais
šiaudeliais – kad bulvės netaptų koše). Svogūną su-
pjaus tykite plonais pusžiedžiais, mor ką – ilgais šiau-
deliais. Pomidorą su tarkuokite ir sukrėskite į bulves
– jis suteiks sultingumo. Viską sudėkite į du benį ir
pagardinkite prieskoniais. Jei prieskoniai su drus-
ka, tai daugiau druskos galite ir nedėti. Supil kite alie-
jų ir išmaišykite. Gautą masę sukrėskite į kepimo
maišelį ir pa šaukite į orkaitę. Du svarai bulvių
375˚F temperatūroje kepa lygiai pu sant ros valandos.
Kai bulvės iš keps, perpjaukite maišelį. Smulkiai su-
pjaustykite žalumynus ir česnakus, jais apiberkite
bulves, uždenkite plė vele ir leiskite maždaug 5 mi-
nutes pastovėti, kad prisigertų gardaus aromato.

Žuvų apkepas su 
pomidorais

Reikės: apie svarą žuvies be kau lo, 2 svogūnų, po-
midoro, paprikos, puodelio kietojo sūrio, puodelio
majo ne zo, druskos, maltų juodųjų pipirų, žuvų pries-
konių, aliejaus.

Žuvį supjaustykite nesmulkiais gabalėliais, svo-
gūnus – žiedais. Majo nezą ir svogūnus sudėkite į du-
benį, pagardinkite druska, pipirais, žuvų prieskoniais
ir gerai išmaišykite. Ta da sudėkite žuvų gabalėlius,
kruopš čiai išmaišykite, uždenkite ir pastatykite į šal-
dytuvą 15–20 minučių. Tuo met kepimo formą išklo-
kite kepimo popieriumi, patepkite aliejumi ir sudė-
kite žuvį. Ant viršaus supilkite majonezo ir svogū-
nų mišinį. Tada su dėkite pusžiedžiais supjaustytą po-
midorą ir paprikos juosteles. Patepkite majonezu ir
apibarstykite tarkuotu sūriu. Kepkite iki 400˚F tem-
peratūros įkaitintoje orkaitėje 25–30 minučių.

Pomidorų nebūna per daug
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Valerija Lizaitis, gyvenanti Lauderdale By The Sea, FL, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdi padėka už pa -
ra mą.

Antanas Vilutis, gyvenantis Shererville, IN, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate
lie tuvišką spaudą.

Kazys Kušeliauskas, gyvenantis Hickory Hills, IL, kartu su meti -
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Esame Jums dėkin-
gi už paramą.

Austė M. Vygantienė, gyvenanti Winnetka, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Padėka už išsaugoto lie -
tuviško  žodžio skambėjimą.

Elena Calvano, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol.  Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Laima Ringys, gyvenanti Glendale, CA, pratęsė metinę „Draugo”
pre numeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už suteiktą paramą.

Joseph Bernot, gyvenantis Union, NJ, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

Saulius Jankauskas, gyvenantis Altamonte Springs, FL, kartu su
me tinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio lei-
dy bos išlaidoms sumažinti.  Labai ačiū už dosnią paramą.

www.draugas.org/mirties.html

MARIJA REMIENĖ

Nuostabia sparta bėga laikas,
nu  si nešdamas su savimi  mūsų
svajas ir viltis, planus ir dar-

bus, šeimos na rius ir artimuosius, o
kartu ir mus pa čius. Išlieka tik mūsų
buvimo pėdsa kai, atlikti darbai, kū-
ryba –  visa tai, kas prasmingo buvo pa-
daryta prieš kelis dešimtmečius. Šia
proga verta atsigręžti į praeitį, prisi-
min ti laiką ir aplinkybes; ar susitiksim
krištolo upės pakrašty, ar duosim ran-
ką viens kitam, ar linkėsim laimės
am žinos šaly?

Visų mūsų ilgesnis ar trumpesnis
gyvenimas tėra visatos akimirksnio
viešnagė. Yra žmonių, kurie su laukę
devynių dešimtmečių dar gal voja ką
nors teigiamo savo gyvenime nuveik-
ti. Tokie žmonės yra laimingi ir rei-
kalingi. Viena tokių laimingų žmo nių
buvo neužmirštama, dvasi nės meilės
sklidina  spaudos darbuotoja, kultūri-
ninkė, mylima šeimos mo tina, močiu-
tė ir promočiutė Stasė Elena Lapaitė Se-
mėnienė.

Ji gimė 1916 m. birželio 12 d., Ir-
 kutske, Sibire. Gyveno Kaune, Lon do-
ne, Hanau pabėgėlių stovykloje Vo-
kietijoje, Čikagoje ir Baraboo, WI. Nors
gimusi svetimoje žemėje, kaip ir dau-
gelis to meto kultūrininkų, nuo jau nų
dienų ji savo širdyje turėjo tė vų įskie-
pytą tėvynės meilę. Jos gy venimo ap-
linkybės keitėsi karo aud rų sūku-
riuose, bet ji visada liko išti kima tėvų
žemei Lietuvai. 

Stasę Semėnienę išugdė ir išmoks -
lino laisvoji Lietuva. Universitete pa-
žino tautos vertę, mylėjo ją ir kartu sa -
vo tautiečius. 1938 m. baigusi Vy tau to
Di džiojo universitetą, metus pra  leido
Anglijoje, Londone, kur iš mo  ko anglų
kalbą. Pabėgėlių stovykloje Vokietijo-
je ji buvo darbšti bitelė, labai naudin-
ga kaip anglų kalbos ver tėja ir anglų
kalbos mokytoja Ha nau lietuvių gim-
nazijoje. Būdama Ang li joje, ji susipa-
žino ir sujungė sa vo gy venimą su in-
žinieriumi Alfonsu Se mėnu.

Atvykusi su šeima į Ameriką, Sta-
 sė Semėnienė pragyvenimą pelnė pen-
kias dienas per savaitę dirbdama Car-
son Pirie Scott and Co. Tuo pat me tu ji
įsitraukė į labdaringą BALF’o šalpos
organizaciją, buvo jo vicepir mi ninkė,
rin ko aukas Sibire ištrem tiems lietu-
viams, atstovavo lietuvėms moterims
tarptautinėje taryboje. Tačiau di-

džiausias jos įnašas į mū sų kultūrinį
gyvenimą buvo jos darbas „Draugo”
dienraščio kultūri nio priedo „Moterų
gyvenimo” sky riaus redaktore. 1952
m. redagavimo vai rą perėmus visuo-
menininkei S. Se mė nie nei, „Moterų gy-
venimas” gy vavo 40 metų, iki 1992 m.
Šis puslapis moterims buvo įdomus
tuo, kad ten vyravo moterų visuome-
ninės veiklos, jaunimo patriotinio ug-
dymo diskusijos. Tas puslapis buvo
įdomus ne tik lietuvėms moterims,
bet ir vy rams, nes moteris užėmė svar-
bią vie tą gyveni me, dvasiniame auklė -
jime, vi suome nėje ir šeimos reikaluo-
se. S. Se mėnie nė ne tik redagavo, bet
būdama gabi žurnalistė, rašydavo taik-
 lius vedamuosius „Drauge”. Ji buvo ne-
pamainoma talkininkė „Drau go” ren-
gi niuose. Vė liau ji dirbo Balze ko lie-
tuvių kultū ros muziejuje, priklausė
Lietuvos Dukterų draugijai, Lithua-
 nian Wo men’s Club, Madison/Vilnius
Sister Cities, Mokytojų ir Žurnalistų są-
jungoms.

Stasė Semėnienė ypač mėgo ke liau-
ti. Sunku pasakyti kur jos nebūta, ne-
aplankyta ir neaprašyta. Ji save lai  kė
keliauninke „alkoholike”. Jos ke lionių
aprašymai būdavo labai įdo mūs ir
„Draugo” skaitytojų mielai skai  tomi.
Mirus vyrui inžinieriui A. Semėnui,
Stasė savo atostogas panaudodavo ke-
lionėms. Ji „užkrėtė” ke liauti ir čia ra-
šančiąją. Su ja teko ke liauti po laisvos
Europos kraštus, ge  riausiais kruizi-
niais laivais po nuosta bias Karibų jū-
ros salas. Keliaudavo me be rūpesčių,
nes Stasė mokėjo ke lias svetimas kal-
bas: anglų, lenkų, vo kiečių, rusų, čekų
ir susikalbėdavo net prancūziškai. 

Į Sovietų okupuotą Lietuvą S. Se-
 mėnienė nemėgino vykti. Ta čiau kai
Lietuva tapo nepriklausoma, ji ne vie-
ną kartą savo šeimos narius nu vežė į tė-
vynę ir su didele meile ap rašė savo ap-
silankymą. Sulaukusi 94-erių metų, ji
su šeima dar keliavo į Europą ir 3 sa-
vaites praleido kruize po Vi duržemio
jūrą, lankydama nuo  sta bias vietas, o
sugrįžusi viską ap rašė. 

Stasės Semėnienės prasmingas
prisiminimas ir paminėjimas buvo su-
ruoštas dukros Nijolės pastango mis
2014 m. rugsėjo 20 d., šeštadienį, PLC
Lemonte, Matulaičio misijoje. Šv. Mi-
šias atnašavo kun. Algis Baniu lis, o jau-
nieji šeimos nariai skaitė skai tinius.
Mišių metu vargonavo ir giedojo mu-
zikas Ričardas Sokas. Po šv. Mišių visi

Su senatoriumi Richard Durbin Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. Iš k.: Stanley Bal ze -
kas, Jr., Eileen Mackevich, Stasė Semėnienė ir senatorius Richard Durbin.

Jono Tamulaičio nuotr. iš ,,Draugo” archyvo

A†A STASĖ SEMĖNIENĖ
Prisiminta aktyvi visuomenininkė, žurnalis tė, 

keliautoja, mokytoja ir ištikima draugė

dalyviai buvo pakviesti pietums. Da-
lyvavo mirusios šeimos na riai, gausi
giminė, draugai bei pa žįstami. 

Stasę Semėnienę Viešpats pasi-
 šau kė į Dangaus sodus 2014 m. gegu-
 žės 31 d. Baraboo, WI, At7 Clare Mea-
 dows namuose, kur ji rado švelnią ir
nuoširdžią globą. Giliame nuliūdime
liko duktė Nijolė Semėnaitė Etzwiler
su vyru David; anūkai Chris, Peter ir
Michael; proanūkiai Andrew, Eric,
Va lerie ir Zoe; brolienė Gražina La pie-
nė ir svainė Valerija Damašienė; duk-
terėčia Rita Lapaitė Cary (su vyru Pe-
ter) ir sūnėnai Ričardas (su žmona
Daiva) Lapas, Raimundas (su žmona

Ramune) La pas bei Tomas (su žmona
Laurie) La pas, o taip pat daug kitų gi-
minių bei artimųjų bičiulių.

Stasei Semėnienei Dievas nepa-
gai lėjo gražios šeimos, daugelio ta len-
tų. Ji buvo aktyvi visuomenininkė,
žurnalistė, keliautoja, mokytoja ir iš-
tikima draugė. Tegu jos darbštumo pa-
 vyz dys švies ir šildys, tarnaus idea lais
jaunoms tautietėms, dabar pra de dan-
čioms kurtis Amerikoje. Daug var dų
laikas nusineš ir ištrins iš at minties
ne tik veidus, bet ir jų darbus. Tegu
būna vienas kuklus vardo pri simini-
mas, Stasės Semėnienės įra šytas mūsų
išeivijos istorijoje.

A † A
ALDONA KAČINSKIENĖ 

DIRMANTAITĖ

Mirė 2014 m. rugsėjo 24 d. Joliet, IL.
Gimė 1921 m. rugsėjo 18 d. Lietuvoje.
Nuliūdę liko: duktė Danutė Benedict su vyru Ronald; sūnus

Evaldas su žmona Patricia; anūkai Peter ir Linda; proanūkai Va-
 lerie, Sara, Kendra ir Trevor.

A. a. Aldona buvo žmona a. a. Vinco.
Velionė bus pašarvota rugsėjo 26 d., penktadienį, nuo 3 val. p.

p. iki 8  val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave., (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks rugsėjo 27 d., šeštadienį. 9:30 val. ryto iš Pet-
kus Lemont laidojimo namų a. a. Aldona bus palydėta į Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio misiją, Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto
bus au kojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv.
Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs-
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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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
� Spalio 4 d., šeštadienį, 4 val. p. p.
kviečiame visus susiburti po šimtamečiais
ąžuolais ir iškilmingai atšvęsti Ateitininkų
namų 35 metų veiklos sukaktį. Progra-
moje – šv. Mišios sode, atstatyto kryžiaus
pašventinimas, iškilminga vakarienė (už
gėrimus mokama grynais), ir ansamblio
,,Iš Rytų šalelės” programa. Vietas užsisa-
kyti iki rugsėjo 27 d. tel. 708-712-7112
arba el. paštu: Frances.Domanskis@
gmail.com.

�  Spalio 5 d., sekmadienį, 12 val. p. p.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios
parapijos salėje (Marquette Parke) vyks su-
sitikimas su LR krašto apsaugos vicemi-
nistru Marijumi Velička, kurį rengia
ALT’as, Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje

ir Amerikos lietuvių  inžinierių ir architektų
sąjunga. Visus kviečiame dalyvauti.

� Spalio 12 d. 12 val. p. p. kviečiame į
susitikimą-koncertą su Romu Damb-
rausku Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa-
rapijos salėje (Marquette Parke). Daugiau
informacijos tel. 773-776-4600.

� Amerikos lietuvių Romos katalikių mo-
terų sąjungos organizacijai sukanka 100
metų. Šį jubiliejų iškilmingai švęsime spa-
lio 19 dieną. 11 val. r. Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo bažnyčioje. Šv. Mišias aukos
klebonas kun. Jaunius Kelpšas, o po Mišių
parapijos salėje bus šventiniai pietūs ir me-
ninė programa. 

„Eik į savo kambarėlį” – šv.
Ignaco Lojolos mokymu pa-
grįstos Dvasinės pratybos kas-
dieniame gyvenime. Kiekvienai
pratybų dienai parinkti trumpi,
susimąstyti kviečiantys pasako-
jimai, pateiktos Šventojo Rašto
nuorodos bei taiklūs klausimai
atveria vis naujas Evangelijos ir
žmogaus širdies gelmes, skatina
pažinti Dievą ir save, ragina ieš-
koti savo vietos pasaulyje. „Dva-
sinės pratybos kasdieniame gy-
venime” skirtos tiems, kurie
trokšta mylėti Dievą visa širdimi,
visu protu ir visomis jėgomis, o
kiekvieną žmogų (be jokių iš-
imčių) – kaip save patį.

Tėvas Algis Baniulis kviečia
visus misijos narius dalyvauti dvasinėse pratybose. 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, są-
žinės tyrimo būdus, meditacinę bei kontempliatyviąją maldą. Dalyviai kas sa-
vaitę susitiks su dvasios palydėtoju. 

Pratybos ne tik suteiks naujų vidinių jėgų, bet ir paskatins naudotis turi-
ma 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 

ATSILIEPKITE – Aldona iš Kauno ieško Laimos Tilvikaitės-Puodžiukaitienės (Kelmės raj.).
Paskutiniu metu ji gyveno New Yorke. Jei kas nors pažįstate Laimą ir žinote kur ji gyvena,
labai prašome paskambinti tel. 773-983-2879 (Čikaga). Iš anksto dėkoju už jūsų pagalbą.

Charles Halka
opera

„Julius”

Rugsėjo 26 d., penktadie-
nį, 7 val. v.  Balzeko lietu-
vių kultūros muziejuje
kompozitorius Charles Hal-
ka pristatys operą „Julius”.
Bus rodomas operos video
įrašas (80 min.) Šis renginys
yra programos „No Home To
Go To” dalis. 

Muziejaus adresas: 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago 60629

Tel.: 773-582-6500.

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.

Rugsėjo 28 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. PLC didžiojoje salėje
Lietuvos Dukterų draugija rengia iškilmingus ,,Rudens pietus”, kurių
metu bus pagerbtos dvi nusipelniusios buvusios Draugijos pirmininkės –
Emilija Kielienė ir Joana Krutulienė. Vietas užsisakykite skambindami
Aldonai Rukuižienei tel. 708-499-4845 arba  Gražinai Kazėnienei tel. 630-
272-9131. Kviečiame savo dalyvavimu paremti ilgametę Draugijos veiklą.
Jūsų laukia gardūs pietūs, nuotaikinga programėlė ir vertingi loterijos lai-
mikiai.

Spalio 26 d., sekmadienį, Willowbrook pokylių salėje ,,Draugas”
rengia metinius pietus ir koncertą. Svečiai bus vaišinami lietuviš-
kais patiekalais, koncertuos merginos ,,aksominiais” balsais – voka-
linis duetas ,,Elle G”. Pradžia – 12 val., pietūs – 1 val. p. p. Bilietus
galima užsisakyti ,,Draugo” administracijoje darbo valandomis, tel.
773-585-9500. Skubėkite užsisakyti vietas – nelikite nuošaly!


