
DRAUGAS
LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

PERIODICALS

KETVIRTADIENIS – THURSDAY, OCTOBER – SPALIO 30, 2014 • Vol. CV Nr. 128  Kaina 1.50 dol.

Tiesa yra priekalas, į kurį sudužo jau daug kūjų – Anonimas
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Sezono pradžia Bostono 
lietuvių klube – 5 psl.

Imigrantų šventei Argentinoje
pasibaigus – 7 psl.

Pagerbtas amerikiečių istorikas Timothy Snyder

Vyskupų sinodo metu. EPA nuotr.

Sprendimų ieškojimas tęsiasi
RENATA ŽIŪKAITĖ

Praeitą savaitę baigė posėdžiauti Vyskupų sinodas –
Šeimų sielovados iššūkiai evangelizacijos kontekste.
Sinodas nepriėmė jokių ypatingų sprendimų, juos

atidėdamas kitiems metams, kai vyks eilinė Vyskupų si-
nodo asamblėja. Ganytojai paskelbė bendro pobūdžio
laišką šeimoms ir baigiamąjį dokumentą Relatio synodi,
kuriame sutrauktos viso dviejų savaičių darbo išvados.

Šįkart ypatingai buvo apsistota ties probleminėmis šei-
momis ir Bažnyčios pagalba joms. Buvo kalbėta apie
skirtingų religijų, konfesijų šeimas ir jų rūpesčius, apie
moterų prievartą ir vaikų išnaudojimą neišsivysčiusiuo-

se kraštuose, apie sužadėtinių sielovadą, išsiskyrusiųjų
dvasinį palydėjimą ir pagalbą jiems, sužadėtinių tinkamą
ruošimą bei jaunų šeimų dvasinį palydėjimą. Daug dis-
kusijų sukėlė antrą kartą susituokusiųjų pastoracija, po-
ligamijos problema Afrikoje bei homoseksualų santuokos.  

Sinodo metu popiežius Pranciškus skatino visus da-
lyvius diskutuoti ir visiems kartu priimti bendrus spren-
dimus. Pabaigoje sinodo jis kalbėjo: „Aš susirūpinčiau ir
nuliūsčiau, jeigu nebūtų gyvų diskusijų, o visi tyliai vis-
kam pritartų su apsimestine ramybe. Tad su džiaugsmu
ir dėkingumu aš klausiausi tikėjimo, sielovadinio ir dokt-
rininio uolumo, išimties, atvirumo, drąsos kupinų pasi-
sakymų.” – 13 psl.

Spalio 27 d. Lietuvos Res-
publikos ambasadorius
JAV Žygimantas Pavi-

lionis įteikė Lietuvos Respub-
likos užsienio reikalų minis-
terijos garbės ženklą „Lietuvos
diplomatijos žvaigždė” Yale
University istorijos profeso-
riui, knygos „Kruvinos žemės.
Europa tarp Hitlerio ir Stali-
no” (,,Bloodlands: Europe be-
tween Hitler and Stalin”) au-
toriui Timothy Snyder. Apdo-
vanojimas JAV istorikui skir-
tas už demokratinių vertybių
ir žmogaus teisių puoselėji-
mą.

Pristatydamas laureatą,
ambasadorius Žygimantas Pa-
vilionis pabrėžė jo darbų svar-
bą demokratijos vertybių sklai-
dai. „Tiesos apie  baisiausius
Europos istorijos puslapius sa-
kymas kaip niekad aktualus
dramatiškų įvykių Ukrainos
akivaizdoje”, – teigė Ž. Pavi-
lionis.

Po apdovanojimo iškilmių dr. Ti-
mothy Snyder, pastaruosius dvejus
metus daug laiko praleidęs Ukrai-
noje, pasidalijo savo įžvalgomis apie
šiandieninės Rusijos agresijos prieš
Ukrainą įtaką demokratinių proce-
sų ir pilietinės visuomenės raidai is-
torinėje perspektyvoje.

Timothy Snyder – „Bird White
Housum” istorijos profesorius Yale
University. Jo specializacija – Centrinės
ir Rytų Europos bei Holokausto poli-
tinė istorija. 

Produktyvus autorius yra parašęs
penkias apdovanojimų sulaukusias
knygas, įskaitant minėtą „Kruvinos že-
mės. Europa tarp Hitlerio ir Stalino”,

kuri gavo dešimt apdovanojimų, buvo
išversta į dvidešimt penkias kalbas, pa-
teko į dvylika metų knygos sąrašų ir
tapo bestseleriu keturiose šalyse.

Neseniai užbaigęs knygą ,,Juoda
žemė. Holokausto istorija”, Timothy
Snyder šiuo metu rašo nacionalinio
identiteto šeimos istoriją. – 13 psl.

Prof. Timothy Snyder (k.) ir ambasadorius Žygimantas Pavilionis Ludo Segers nuotr.



Gimdami patekome į traukinį,
ku riame sutikome savo tėvus.
Juos sutikome įsitikinę, kad jie

su mumis keliaus visą laiką. Tačiau iš
anksto nežinojome kurioje stotelėje jie
trau kinį apleis, palikdami mus vienus
ne žinomai kelionei. Laikui bėgant, į
trau kinį įlips kiti, mums svarbūs žmo  -
nės: mūsų broliai ir seserys, draugai,
vaikai ir gyvenimo mylimasis ar myli-
moji. Daug jų iš traukinio išlips, tuo su-
darydami nejaukią tuštumą. Kiti pasišalins mums
net nepa stebėjus, kad jų sėdynės jau tuščios. Ši
traukinio kelionė bus pilna džiaugs mo, skausmo, sva-
jonių, vilčių, pilna susitikimų ir atsisveikinimų. Ke-
lionės sėkmė priklauso nuo to ar visi keleiviai palaiko
gerus san ty kius, dalinasi tuo, ką turi.

Mįsle lieka nežinojimas kurioje stotelėje mums
reikės išlipti. Tad tu rime gyventi kuo prasmingiau,
mylėdami kitus, atleisdami mus įžeidu siems. Turi-
me dalintis tuo ką turime. Tai svarbu daryti, nes at-
ėjus laikui mums  išlipti iš traukinio ir užleisti vie-
tą kitiems turime palikti gražius atsiminimus. Lin-
kiu jums džiaugs min gos kelionės jūsų gyvenimo
trau kiniu. Džiaukitės gyvenimo pasisekimais, da-
linkitės savo meile.  Dar svarbiau – dėkokite Dievui

už kelionę.  Aš dėkoju jums kad esate bendrake lei viai
mano traukinyje.

Šios kažkada perskaitytos min tys nukreipė
mano mąstymą į Vėli nių stotį, kurią kasmet aplan-
kome. Šioje stotyje traukinys sustoja ilgesniam lai-
kui, kad keleiviai galėtų tinkamai prisiminti prieš
juos Amžiny bėn iškeliavusius. Norėdamas šioje vie-
toje įpinti Vėlinių papročius, į pa ieškos langelį in-
ternete įrašiau žodį „Vėlinės”. Prieš akis atsidarė
šimtai straipsnių ir rašinių Vėlinių tema.  

Mano nustebimui, viename „Vo ru tos” numeryje
(2010.01.20) rašoma, kad seni žmonės pasakojo, jog
anks čiau  nebuvę papročio per Vėlines  ka pi nėse deg-
ti žvakutes, kaip šiais lai kais. Pasirodo, anksčiau vė-
lėms bū davo keliamos puotos. Dar XIX a. kai kur Lie-

tuvoje ir kituose Europos kraštuose
buvo paprotys ruošti kapinėse ar na-
muose vaišes, į jas kviesti savo miru-
siuosius. Pavakarieniavus pa čiose ka-
pinėse, jose būdavo palie kama maisto vė-
lėms. Kartais kapai buvo palaistomi mi-
dumi ir vynu. Vė liau ypatinga reikšmė
priskirta ug  niai. Manyta, kad ugnis pri-
traukia vėles, tad joms degamos žvakės.
De gindami žvakes gyvieji susitaiko su
mirusiaisiais.

Vėlinės ir dabar švenčiamos vi soje Lietuvoje. Šią
dieną suvažiuoja visi šeimos nariai, kartu lanko ar-
ti mųjų kapus. Kapai puošiami gėlėmis ir žalumynais,
dedami vainikai, už de gamos žvakės. Bažnyčiose
vyksta ge dulingos pamaldos už mirusiuosius. Po to
turimos bendros vaišės, kurių metu prisimenami mi-
rusieji.

Svetainė www.mokslas.lt pastebi, kad ne tik ti-
kintys, bet ir netikintys savo pa reiga laiko šią dieną
nueiti į kapines, pagerbti artimųjų atminimą, išreikš -
ti pagarbą tautai ir tėvynei nusipelnusiems žmo-
nėms. „Tai yra vi sų vie nybės, susitelkimo, rimties
ir susi kaupimo diena, vykdant šventus tėvų ir pro-
tėvių priesaikus saugoti miru siųjų atminimą”.

Amžiną atilsi duok mirusiems, Viešpatie!
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Gyvenimo traukinys 
pakelėje į Vėlines
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Internetinis meno darbų aukcionas
Virginijos ir Vitalijaus Sirusų dovanoti meno darbai padės atnaujinti SLA pastatą New Yorke

Šiais metais Susivienijimas Lie tuvių Ame-
rikoje (SLA) organizuoja dar vieną inter-
netinį meno darbų aukcioną – jis veiks nuo

lapkričio 15 iki gruodžio 13 d. 
Džiugu pranešti, kad  meno ko lekcionieriai

Virginija ir Vitalius Si rusai Susivienijimui pa-
dovanojo dosnią 110 meno kūrinių kolekciją. Šios
dovanos tikslas – parduoti kūri nius meno auk-
cione ir už gautas lė šas atnaujinti pirmo aukšto
SLA salę. Sirusų meno kolekciją sudaro įvairių
kartų žymių lietuvių menininkų darbai –  tapy-
ba, grafika, fotografija. Tai Lino Katino, Valen-
tino Antanavi čiaus, Rimtauto Gibavi čiaus, Vin-
co Ki sarausko, Jūratės Stauskaitės, Ka zimiero Žo-
romskio, Vytauto Kali naus ko, Antano Sutkaus,
Antano Pe trikonio, Juozo Bagdono, Vlado Vil-
 džiūno, Mikalojaus Vilučio ir kitų XX a. antros
pusės menininkų kūriniai.

Nuo 1910 metų SLA pastatas New Yorke pri-
klauso lietuviams. Tai gra žus, trijų aukštų mū-
rinis namas, Manhattano centre. Susivieniji-
mas nori šitą namą išsaugoti, puoselėti jame pa-
liktas istorines vertybes ir, žinoma, prižiūrėti, at-
liekant reikalingus pataisymus. Pagrindinis šio
pastato išlaikymo tikslas – kad mūsų tautie-
čiai, užsirašydami į organizacijos narius turėtų
gražią vietą susitikimams. Tai yra vienintelis pa-
statas New Yorke priklausantis lietuviams, įskai-
tant visus penkis miesto rajonus – Manhattaną,
Brooklyną, Queens, Bronx ir Staten Island.

Norime išreikšti gilią padėką Virginijai ir Vi-
taliui Sirusams, savo vertinga dovana priside-
dantiems prie kilnaus tikslo. Dėkojame už tikė-
 jimą Susivienijimo siekiais ir tikime aukciono
sėkme. Jūsų dėka SLA, reikia manyti, ir toliau
išliks vieta, kur lietuviai susirenka į renginius,
kur lietuviška praeitis kūrybiškai atgyja da-
bartiniame laikmetyje. 

SLA aukcijono nariai – Julius Ludavičius, Ieva
Martinaitytė-Me diodia, Thomas Mediodia ir Laima
Mihailovich.

Virginija ir Vitalijus Sirusai paaukojo SLA 110 meno darbų.



mos 100 do lerių už barelį ribose, pakeitė savo po ziciją.
Dabar Iranas skelbia nebesipriešinantis kainų ma-
žėjimui, skelbia „Reuters”. Iranas užima trečią vie-
 tą OPEC pagal išgaunamos naftos kiekį, šios šalies
biudžetas smarkiai priklauso nuo naftos eksporto. To-
dėl ši šalis visuomet pasisakydavo prieš tai, kad naf-
tos kainos būtų mažina mos. Dabar ši pozicija pasi-
keitė. Šiuo metu kainų mažėjimas Irane suprantamas
kaip normalus, nors trumpa laikis dalykas.  

Daugiausiai išgaunanti naftos OPEC valstybė
Saudo Arabija kartu su Kuveitu bei Kataru davė su-
prasti, kad jie nemažins išgaunamos naftos kiekių,
ir sumažino kainas Azijos klientams. 

Mažėjant kainoms šalys gamintojos turi didin-
ti naftos gavybą. Prog nozuojama, kad naftos kainos
kris iki 76 dolerių už barelį, o pigi nafta yra didžiausia
grėsmė, pakibusi virš Ru sijos ekonomikos, tvirtina
„Business Week”. Kadangi Rusija neproporcingai pri-
klauso nuo naftos ir dujų, kai nų kritimas gali leng-
vai pastūmė ti Rusijos ekonomiką recesijos link.  

„Rusijos ekonomika išgyvena tikrai sudėtingą
periodą, – rašo ‘Les Echos’. – Priežastimi tapo ne tik
krizė Ukrainoje, privertusi Vakarų šalis atkirsti
stambias Rusijos bendroves nuo finansinių rinkų”.
Rusijai katastrofą kelia kainų už „juodąjį auksą”
smukimas. 

Auga nepasitikėjimas rubliu, iš ša lies ėmė bėgti
kapitalas. Progno zuo jama, kad šiemet jis sudarys 120
mlrd. dolerių. Nuo metų pradžios rub lio vertė dole-
rio atžvilgiu smuko 18 proc., o infliacija išaugo 8 proc.
Infliacijos didėjimą skatina ir tuštėjančios Rusijos
parduotuvių lenty nos, kuriose sumažėjo maisto
produktų, kai mainais į Vakarų sankcijas Putinas už-
draudė importą iš Va karų. 

Ne vienas politologas dabartinę Rusijos situaciją
jau lygina su So vie tų Sąjungos žlugimu, ir tai sieja
su naf tos ginklu, kurį tuometinis JAV prezidentas
būk panaudojo susitardamas su OPEC šalimis. Pra-
ėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio vidu ryje naf-
tos kainoms smukus dviem trečdaliais, Sovietų Są-
jungos planinė ekonomika neišlaikė, ir 1990 metais
prasidėjo jos žlugimas. 

„XX amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigoje ma-
žėjančioms naftos kainoms prireikė dvejų metų
parklupdyti Sovietų Sąjungą, o tada dar dvejų, kol
ekonomikos stagnacija ją galutinai pribaigė, – „The

Telegraph” rašo Ambrose Evans Pri-
tchard.

Buvęs Rusijos ministras pirmi nin-
kas Jegoras Gaidaras tiksliai įvardijo lū-
žio tašką – tai buvo 1985 metų rugsėjis,
kai Saudo Arabija liovėsi gynusi savo ža-
liavinės naftos rinką, o ėmėsi didinti ga-
mybos apim tis. „Sovietų Sąjunga per
metus pra rado 20 mlrd. dolerių – be to-
kių pini gų šalis paprasčiausiai negalė-

jo išgy venti”, – rašė jis. Dėl šios priežasties scenarijus,
pagal kurį Maskva galėtų jėga paveržti Rytų Euro-
pos valstybes, tapo neįmanomas.

„Sovietų Sąjungos žlugimas turė jo būti pamoka
tiems, kurie vykdė po litiką, paremtą įsitikinimu, kad
naf tos kainos visada bus didelės. Iš pa žiūros stipri
ir stabili supervalstybė žlugo vos per kelerius metus”,
– rašė J. Gaidaras.

O kaip į dabartinę naftos krizę reaguoja pati Ru-
sija, t. y., dabartinis Rusijos režimas, kuris be naftos
yra niekas? Putinas pasaulį drebina įvai riausiais
bauginimais Vakarams, ku rių jis galįs imtis. Iš jų
stipriausias – panaudos branduolinį ginklą. Taip pat
grasina Europai neduoti dujų, jeigu Europa toliau
rems Ukrainą. Ėmė karinėmis bazėmis juosti An t-
arktidą, kur yra neišmatuojami naf tos kiekiai. Pa-
skutinis girdėtas gra sinimas – Rusija iš JAV atsiims
Aliaską... Taip, taip, nei daugiau, nei mažiau. Štai Ru-
sijos premjero pava duotojas Dmitrijus Rogozinas, ra-
šydamas pratarmę šių metų pradžioje pasirodžiusiai
knygai apie Aliaskos pardavimą Jungtinėms Ame-
rikos Valstijoms 1867 m. (nuo Krymo karo susi-
lpnėjusi Rusijos imperija pardavė Aliaską JAV už 7,2
mln. dolerių, po 2 centus už akrą; pagal 2002 m. kur-
są – už 86,7 mln. dol.) tvirtina, kad Rusija turi teisę
„rusiškąją Ameriką” atsiimti. D.Rogozinas entu-
ziastingai pritaria autoriaus išvadoms, pripa žįs-
tančioms istorinę ir teisinę Rusi jos galimybę atsiimti
prarastas kolo nijas – Aliaską ir Aleutų salas, kurio -
se prieš mažiau nei 150 metų plevėsavo Rusijos vė-
liava. 

„Rusijos kolonijų atidavimas ver čia iš naujo įver-
tinti diplomatiją, šalyje egzistavusią Michailo Gor-
ba čiovo ir Boriso Jelcino valdymo me tu, Sovietų Są-
jungos teritorijų atsisa kymą”, – rašoma minėtoje pra-
tarmėje. 

Negalima atmesti versijos, kad tai Rusijos pre-
zidento Putino mintys, išreikštos V. Rogozino balsu,
siekiant sukelti sąmyšį diplomatinėse disku sijose.

Dabartinėje situacijoje, kurioje yra atsidūrusi
Rusija, visi šie gra si nimai atrodo kaip dvesiančio sli-
bino riaugėjimas, nors dvėsdamas jis, ži no ma, savo
uodega gali ir ką nors pri spausti, kaip sakė interviu
„Drau gui” Lietuvos ir pasaulio saugumo žinovė
Rasa Juknevičienė.

Pastaruoju metu pasaulio, taip pat
ir Lietuvos, žiniasklaida pradėjo
ypač dūgzti dėl naftos kainos ma-

žėjimo. Vieniems tai gėris, mažos šilu-
mos kainos ir pigus benzinas, ki tiems,
pvz., Rusijai, – bankrotas. Spa lio 24 d.
„Brent” naftos kaina siekė tik 86,02 dol.
už barelį. Mes Lietuvoje triname rankas
– benzino kaina už litrą nukrito iki 4,42
Lt, o Rusijos net gi pareigūnai jau viešai
kalba apie ekonomikos galimą kritimą. Dabarti nis
prezidentas Vladimiras Putinas buvo pripratęs prie
naftos kaip savo sėkmės šaltinio. 

Kas atsitiko, kad  nafta pinga, ir keičiasi pasaulio
ekonomikos situacija? 

Manau, pirmiausia reikia įspėti mįslę, kodėl
Jungtinės Amerikos Val stijos, visada taupiusios
savo naftą ir gyvenusios iš įvežtinės, staiga ėmė ją
ne tik naudoti pačios, bet ketina tapti ir vienos di-
džiausių eksportuotojų pa saulyje. O tai veikia pa-
saulio naf tos rinką. Galimas dalykas, kad jau yra at-
rastas (ar numanomas realus) kitas – pigesnis atei-
ties energijos šaltinis, pakeisiantis naftą, ir šios vals-
tybės dar nori pasinaudoti savo iš tekliais. 

Kas bus ateityje – tai tik samprotavimai, o šian-
dien nafta yra tam tik ras ginklas. Vakarų valstybės,
neno rė damos prieš agresorę Rusiją naudoti šauna-
mųjų ginklų, leidžia veikti naftos ginklui. Kai kas
mano, kad ma žėjančios naftos kainos (vienas iš to-
 kią situaciją lėmusių veiksmų – ska lūnų naftos ga-
vyba Amerikoje) ener giją eksportuojančios ekono-
mikoms, tokioms kaip Rusija ir Iranas, gresia kur
kas didesniu pavojumi nei Vaka rų ekonominių
sankcijų žala. Nuo va saros pasaulio rinkose naftos
kaina sumenko apie 20 proc. – taip nutiko išaugus
naftos gavybai ir Azijoje, o Europoje ir Kinijoje su-
lėtėjus ekono mikos augimui. Naftos kaina ypač
svar bi Rusijai, kuri yra viena stambiausių energi-
jos eksportuotojų pasau lyje ir iki šiol tam tikra pras-
me diktuodavo politiką Europoje. Net ir Ukrai na Eu-
ropos nėra ginama pagal sąžinę, mat Europos vals-
tybių vado vai bijo supykinti Rusiją, nes baiminasi,
kad artėjant žiemai Rusija gali nutraukti dujų (ku-
rios taip pat yra naf tos gavybos produktas) tiekimą.
Kai kurios valstybės pusę savo porei kių patenkina
pirkdamos dujas iš Rusijos.

Ir V. Putinui įsitvirtinti valdžioje padėjo didelės
energijos kainos. Da bar ši era eina į pabaigą. Šiuo
metu nafta pinga kaip tik tuo metu, kai Europa ir
Jungtinės Amerikos Vals tijos baudžia Rusijos ban-
kus, gynybos ir energetikos bendroves, kurios remia
Putino režimą, pradėjusį karą Ukrainoje. Rusijos rub-
lis dolerio at žvilgiu dar niekada nebuvo toks silpnas,
o energetika paremtam šalies ūkiui gresia nuo-
smukis.

„Pigi nafta greičiausiai yra pati di džiausia iš
daugybės grėsmių Ru sijos ekonomikai, rašo ‘Busi-
ness Week’”. Kaip sakė naujienų agentūrai „RIA No-
vosti” finansų ministro pirmoji pavaduotoja Tatja-
na Nesteren ko, biudžeto deficito spragoms už-
 kamšyti per artimiausius trejetą me tų gali tekti pa-
naudoti pusę sumos iš vyriausybės sukaupto 74 mlrd.
dolerių rezervo fondo, skirto apsisaugojimui nuo
energetinių išteklių kainų svyravimo.

Pasak konsultacinės firmos „Ma c ro Advisory”
eksperto Chris Weafer, „Rublis elgiasi kaip naftos va-
liuta”. Kadangi Rusija yra pernelyg priklausoma nuo
naftos ir dujų, energetinių išteklių kainų kritimas
gali lengvai pastūmėti šios šalies 2 trilijonų eko no-
miką į recesiją.

„Tikėtina, kad Rusijos ekonomi kos augimas
išliks teigiamas, jeigu naftos barelio kaina bus di-
desnė kaip 92–93 doleriai”, – sako „Renaissance Ca-
pital” ekonomistas Charles Robert son. „Jeigu kaina
nukris iki 90 do le rių, ekonomika kitais metais
smuks 0,4 proc., o jei kaina nukris iki 80 dolerių – 1,7
proc.”, – prognozuoja jis. Birželio mėn. naftos kaina
buvo 105 doleriai už barelį, spalį ji nukrito iki 86 do-
lerių.

Rusijos, kuri pagal naftos gavybą užima antrą
vietą pasaulyje, ekono mika 70 procentų yra pri-
klausoma nuo naftos ir dujų eksporto – šie energe-
tiniai ištekliai sudaro 50 proc. ša lies biudžeto. Jeigu
barelio kaina nu krenta žemiau 105 dolerių, Rusijos
biudžetas patiria deficitą.

Politologai svarsto, kodėl Rusijos nenori ar ne-
gali gelbėti ir OPEC – naftos eksportuotojų šalių or-
ganizacija. OPEC priklausantis Iranas, tradiciškai
pasisakantis už tai, kad naftos kainos būtų išlaiko-

TAI KĄ DABAR DARYTI?

Prieš porą dienų laiškanešys at ne šė voką, ku-
riame Draugo leidėjai, redakcija ir darbuotojai man
atsiuntė „tradicinių kalėdinių atviručių rinkinį”. Ka-
lėdinių?

Vienoje tų atviručių nupieštas apsnigtas, atrodo,
prie upelio palin kęs, koplytstulpis. Kitoj, irgi palin-
kęs koplytstulpis, tolumoj sodyba su svirtim ir vi-
sokių dydžių eglučių. Ką tie koplytstulpiai su Kris-
taus gimimo šven te turi bendro?

Dar vienoj atvirutėj didžiulis rau donplaukis
angelas su geltonais sparnais. Gerai, kad ten nu-
pieštuose mažuose  nameliuose ir bažnyčioj virš ku-
rių tas angelas „skraido”, vi s ur dega šviesos, nes tam-
soj toks angelas tikrai ten gyvenančius vaikus iš gas-
dintų. Meniniu atžvilgiu, įdomesnius angelus tre-
čiame skyriuje nu piešdavo mūsų anūkė Olivija.

Kitoj, tarp violetinių, geltonų ir storų žalių
brūkšnių, kažkokio neatpažįstamo augalo lapas, ku-
rio vaisiai atrodo kaip valgomų ledų „vafliniai” in-
deliai ir labai neskoningom raidėm parašyta, kad
„gimė mums kūdikis Betliejuje”, ką mes visi maždaug
jau žinome.

Na ir dar vienoje, virš užrašo „Linksmų Šventų
Kalėdų” – apsnigtų Kernavės kalno laiptų nuotrau-

ka. Kernavė yra daug tūkstančių kilometrų nuo Be-
tliejaus, bet, matyt, leidėjai, redakcija ir darbuotojai
nuspren dė, jog koks nors ryšys ten yra.

Vienintelė meninės vertės ir ka lėdinio ryšio
turinti atvirutė yra Vy tauto Jonyno prieš penkias-
dešimt dvejus metus nupiešta kukli akva re lė, „Bė-
gimas iš Egipto”. Ja jau dau gelį metų pažįstamus pa-
sveikinu, ta čiau šioks toks savigarbos jausmas man
neleidžia tų kitų, nieko su Kalė domis bendro ir jokios
meninės ver tės neturinčių atviručių savo drau gams
ir pažįstamiems švenčių proga siuntinėti. Ir svar-
biausia, kad tai nė ra pirmieji metai, kada visokių,
kartais net labai „patriotiškų” lietuviškų „kalėdinių”
atviručių iš Draugo gauname. Aš jų turiu visą pil-
ną batų dė žę. Žmona sako, kai numirsiu, tai ji tikrai
tą viską išmes.

Nusiųsiu penkis dolerius Drau gui už triūsą, tik
gaila, kad reikia pri lipdyti ir pašto ženklą. Jau dau-
gelį metų dėl to vis krapštau galvą, bet vis gerašir-
diškai pasiduodu.

Arvydas Barzdukas
Falls Church, VA 
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Šiuolaikinis ginklas
– nafta

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

LA IŠKA I

Laiškų ir nuomonių kalbos
stiliaus redakcija netaiso
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RYTYS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

VAIDA LOWELL

Linkėjimai visiems iš Rytų pa krantės! Iš ten
pat, iš kur ir pučia „Ry tys”. O šią savaitę jis
kaip tik at pūtė pirmąją šių metų Nor’easter

audrą, kuri gerokai pagrūmojo gamtos pirštu ir pri-
minė, kad ir žiema jau visai netoli.

„Draugo” skaitytojai tikriausiai prisimena,
puslapis „Rytys”, skirtas Rytų pakrantės naujie-
noms, pasaulį išvydo prieš maždaug pusantrų
metų. Per tą laiką susipažinau su daugybe akty-
vuolių, zujančių it darbščios bi tutės savo lietuviš-
kose bendruome nėse. Maloniai stebina šių lietuvių
energija ir ryžtas. Tą energiją, nuotaikas ir įspū-
džius ir stengiamės perteikti savaitinėje rubrikoje,
pasidalinti su jumis, mieli skaitytojai. Labai ačiū en-

tuziastingoms pagalbininkėms: Loretai Steffens, Si-
monai Minns, Daliai Shilas, Irenai Nakienei ir bū-
riui kitų bendraautorių, kurių rašinius dažnai
randate „Rytys” rub rikoje. 

Taip pat labai smagu matyti, kad ilgas šimt-
mečio tradicijas išlaikęs „Draugas” mažais žings-
neliais žengia į skaitmeninį amžių su skaitmenine
laikraščio  versija. Ar žinote, kad „Draugas” turi
„Face book” paskyrą?  „Facebook atvėrė duris su-
sipažinti su jumis artimiau, pabendrauti dažniau,
pasidžiaugti naujienomis. La bai kviečiu visus esan-
čius šioje salėje tapti mūsų „Facebook” draugais ir
spausti ,,patinka”, komentuoti, dalintis žiniomis!

Visiems esantiems skaitytojams dėkoju, kad
mus skaitote. Naujiems skaitytojams linkiu būti žin-
geidiems ir užsiprenumeruoti „Draugą”, kad ir jūs

galėtumėte pajusti tą nenuilstan čią lietuvišką dva-
sią. Visus, ir esa mus, ir naujus, ir būsimus skaity-
tojus labai kviečiu aktyviai reikšti savo atsiliepimus
– kokios istorijos patiko ar nepatiko, aktyviai pa-
sidalinti in formacija apie vietinėse bendruome nėse
vysktančius įvykius. 

Susipažinote su įdomiu lietuviu? Parašykite ži-
nutę mums, galbūt iš ties tai būtų istorija įdomi ir
kitiems. Taip mes artimiau susipažįstame su jumis,
sužinome, kas jums įdomu. Jei dalyvaujate lietu-
viškuose renginiuo se – parašykite savo įspūdžius ir
atsiųskite mums, o mes pasidalinsi me su visais skai-
tytojais.

O vyr. redaktorei Ramunei La pas, maketuoto-
jui Jonui Kupriui, vi sai redakcijos komandai bei
bendra autoriams linkiu neišsenkamos ener gijos ir
kūrybinio įkvėpimo leidžiant „Draugą”.

Draugaukime ir kurkime „Drau gą  kartu!

2014 m. spalio 26 d.
Sveikinimas „Draugo” pokylio dalyviams

Kurkime „Draugą” kartu

ALGIS NORVILA

Gražią šeštadienio rugsėjo 20-
osios popietę, jau ketvirtus me-
tus iš eilės teko dalyvauti „Lith-

NYC” Brook lyne, New Yorko valstijo-
je rengiamame piknike. Piknikas vyko
Ap reiškimo parapijos mokyklos kieme
(organizatorių gerai išnaudota pro-
 ga, nes kiemas yra laisvas tik vieną sa-
 vaitgalį per visus metus).

„LithNYC” renginys organizuo-
jamas Neringos stovyklos ir Lietuvių
Atletų Klubo rėmėjų ir (buvusių) da-
 lyvių, kurie prieš keletą metų pasige-
do progų sueiti, pabendrauti, pasima -
tyti su draugais. Taip susiformavo
„LithNYC”. Aukos, surinktos per šį
renginį, skirtos stovyklos ir klubo
veik lai paremti.

Piknike dalyvavo nemažai vaikų,
tad jiems skiriama daug dėmesio – or-
ganizuojami žaidimai ir kitokie už si-
ėmimai. Buvo organizuota specia li
loterija vaikams.

Suaugusieji galėjo nusipirkti ska-
 nius lietuviškus pietus, taip pat veikė
baras. Prie baro Kęstas Katinas kvie-
tė visus pasivaišinti savo gamybos
krupniku. Didžėjus Rimas grojo links-
mą lietuvišką muziką.

Dalyvius pasveikino Lietuvių Ben-

 druomenės (LB) New Yor-
ko apy linkės pirmininkė
Rasa Sprindys, pa linkėjusi
visiems smagiai praleisti
laiką tokią gražią dieną.

Labai įdomu buvo pa-
matyti iš traukas iš Vinco
Sruoginio dokumentinio
filmo „Nematomas fron-
tas” („The Invisible
Front”). Filmą prista tė
pats autorius. Filmas bus
rodomas New Yorko kino
teatre „Cinema Village”
(22 E 12th Street) š. m.
lapkričio 7 d. Vincas visus
kvietė apsilankyti: kuo di-
desnis žiūrovų skai čius,
tuo didesnė tikimybė su-
laukti daugiau filmo sean-
sų.

Po šių trumpų pranešimų vyko lo-
terija.

Tokį pikniką surengti reikia daug
rankų: maistą paruošti, stalus ir kėdes
sustatyti, prie baro stovėti, platinti bi-
lietus, vesti jaunimo žaidi mus. Kartu
su „LithNYC” pirminin ku Jonu Jan-
kausku dirbo didelis bū rys savanorių:
Gema Benokraitis, Daina Černiaus-
kaitė, Viktorija Ged vi laitė, Sonia Ger-
ges, Vytas Goštau tas, Nina Jankaus-

„LithNYC” piknikas džiugino ir vaikus, ir suaugusius

Lietuvių Bendruomenės New Yorko apy-
linkės pirmininkė Rasa Sprindys visiems
palinkėjo smagiai praleisti laiką. Vaikams piknike netrūko pramogų. Algio Norvilos nuotraukos

kaitė, Edvardas Ke zys, Tomas Klimas-
Mikalauskas, As ta Lukoševičiūtė, In-
drė McCaw, Vydas Marijošius, Kristi-
na Matusai tis, Juozas Milukas, Algis
Norvila, Austė Norvilaitė, Deivis Pa-
vasaris, Daina Penikaitė, Sigita Peni-
kaitė, Darius Stankūnas, Saulius To-
leikis. Muzika rūpinosi Rimas Samis.
Taip pat svarbu padėkoti prizus lote-
rijai paaukojusiems: Kęstui Mykolai-
čiui, Kęstui ir Marushkai Katiani,

broliams Vilgaliams (iš North Caroli-
na), Nidai Stankūnas-Schmedlen, Gied-
rei ir Jonui Stankūnams, Stasiui Ku-
lia vui, Mariui Marijošiui, Kristinai
Ma tusaitis, broliams Keziams („The
Avenue”), Audronei Razgaitienei ir
„Silver Bell Bakery”.

Tikimės, kad ir kitų metų rug sėjo
mėnesį, vasarai pasibaigus, vėl teks su-
sitikti „LithNYC” piknike.

Į pikniką susirinkusiej turėjo galimybę pamatyti dokumentinio filmo „Nematomas frontas” ištraukas.



Ž i ū rov ų
tą vakarą tik-

rai nestigo. Lais-
vų kėdžių nebu-

vo likę ir gera
nuo taika buvo įsi-

siūbavusi iki pat va-
karo pabaigos. Žmo-

nės palankiai priėmė
instrumentinį džiazą

ir ne gailėjo jauniems
muzikantas plojimų ir

pagyrimų. Juk reta pro-
ga, kuomet gali išgirsti

net tris trombonus vienu metu!  Po kon-
certo klausytojai kalbino Berklee mu-
zikos koledžo studentus, klausinėjo

apie studijas, muziką ir kitus artėjan-
čius koncertus. Taip pat buvo smagu iš-
vysti koncerte vai kų – grupė „Bostono
lietuvių jaunimas” visada skatina ir
kviečia ateiti šeimas kartu su atžalo-
mis, atsivesti vaikus į koncertus, leis-
ti jiems domė tis instrumentais ir mu-
zika, nes  tai viena iš labai svarbių ben-
druome ni nių patirčių.

Kviečiame sekti „Bostono lietu-
vių jaunimo” grupės veiklą „Face -
book” socialiniame tinklapyje ir pri si-
 jungti prie organizuojamų rengi nių!
Taip pat visuomet kviečiami nau ji na-
riai, kurie galėtų prisidėti savo origi-
naliomis idėjomis ir tuo pačiu išpildyti
savąsias.
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SIMONA MINNS

Grupė „Bostono lietuvių jauni-
mas” džiazo koncertu pradėjo
rengi nių sezoną. Koncertas

vyko spalio 4 d. jau tradicine jaunimo
susibūrimo vieta tampančiame Bos-
tono lietuvių klubo rūsyje. Tai buvo
tromboninin ko Dorsey J. Minns inici-
juotas pa dėkos koncertas Lietuvių
Bendruo me nei, kuri prisidėjo prie
Dorsey nau ojo trombono finansavimo
ir padėjo skleisti žinią apie organi-
zuojamą vajų reikalingam instru-
mentui. 

Buvo suburta šešių muzikantų
grupė: trys trombonai, būgnai, kont-
rabosas ir klavišiniai. Klubo rūsys
buvo sausakimšas žiūrovų ir pačių
muzikantų. Pasak Dorsey, sprendimas
koncertuoti su trimis trombo nais kilo
iš noro parodyti intrumento grožį,
skambesio įvairialypiškumą ir stilių
įvairovę. Nors Dorsey dažnai groja
trombonu Šv. Petro bažnyčioje kartu su
Bostono „Jaunų širdžių an sambliu”,

šis koncertas buvo puiki pro ga pri-
statyti ir kitų muzikantų grojimo sti-
lių, tembrą, improvizacijas. 

Prieš koncertą įžanginį žodį tarė
Bostono Lietuvių Bendruomenės pir-
 mininkė Rima Girnius. Rima visada la-
bai skatina ir džiaugiasi jaunimo ini-
ciatyva, renginiais, idėjomis, tad ir
padėkos koncerto idėją ji džiugiai pa-
laikė. Koncerto metu skambėjo tiek tra-
diciniai svingo kūriniai, tiek lotyniš-
ka muzika, tiek bliuzas, o koncerto pa-
baigai buvo atlikta Dorsey orginali
kompozicija. Kūriniai buvo Dorsey
specialiai aranžuoti šiam koncertui,
kad atitiktų kiekvieno muzikinį skonį
ir lūkesčius.

Muzikantai – Berklee muzikos ko-
legijos studentai, noriai palaikę kon-
certo idėją, džiaugėsi galimybe kon-
certuoti tokioje jaukioje erdvėje. Dau-
gumai muzikantų tai buvo pirmas
kartas, kai jie turėjo galimybę para-
gauti lietuviško tradicinio maisto ir iš
arčiau susipažinti su lietuviška kul-
tūra bei žmonėmis.

LAIMA 
LILEIKIENĖ SHEA

Spalio 5 d. apie 200 lietuvių
iš įvairių Floridos miestų
susirinko į Lietuvių Ben-
druomenės (LB) Palm Be-
ach apylinkės ir lituanisti-
nės mo kyklėlės „Saulėtas
krantas” organi zuotą se-
zono atidarymo pikniką
But tonwood parke, Lake
Worth, Florido je. Oras buvo
žavingas. Vaikams buvo
puiki proga kartu pažaisti.
O tėveliai, seneliai ir visi
kiti svečiai galėjo pa bend-
rauti, paskanauti bulvių
plokš tainio, ant laužo kep-
tų dešrelių ir troškintų ko-
pūstų, atsigaivint lietuviš-
ku alumi, kokteliais ir šam-
panu.   

Džiazo sekstetas
koncertavo
Bostono
lietuvių klube
Dorsey J Minns, norėdamas atsidėkoti Lietuvių Bendruo menei 
už paramą ir pagalbą renkant lėšas naujam trombonui, 
suorganizavo padėkos koncertą.

Scenoje koncertavo trys trombonistai (Dorsey Minns – trečias iš
kairės).

Suji Kim, viena iš šešių muzikantų, grojo
kontrabosu.

Bostono lietuvių klubo rūsys buvo sausakimšas. Simonos Minns nuotraukos

Floridos lietuvių rudens piknikas

Iš kairės: „Saulėtas krantas” mokyklos vedėja Ingrida
Bridi kytė-Lomberg ir vedėjos padėjėja Gintarė Ko-
cher kartu su gausiai į pikniką susirinkusiais vaikučiais.  

Į pikniką Buttonwood parke, Lake Worth, Floridoje, susirinko apie 200 lietuvių.
„Saulėtas krantas” mokyklėlės „Facebook” archyvo nuotr.
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SKAUTYBĖS KELIAS

Pranešimas sietuvietėms

Kviečiame seses sietuvietes dalyvauti šv. Mišių aukoje skir-
toje prisi minti mirusias „Sietuvos” seses. Ren kamės 8:45 val. r.
Pal. Jurgio  Ma tulaičio misijoje Lemonte sekmadienį, lapkričio 2
d. Vilkėkime uniformas.

sesė Vilija,
Sietuvos draugovės draugininkė

maloniai kviečia Jus dalyvauti

TUNTO 20-MEČIO JUBILIEJUJE

2014 metų 
lapkričio 16 dieną,

10:30 val. r.
Jaunimo centre Čikagoje,

5620 S. Claremont Ave.
Chicago, IL 60636

Programoje:
* šv. Mišios koplyčioje  
* oficialioji dalis – tunto sueiga Mažojoje 

salėje
* pietūs

Apie dalyvavimą prašome
pranešti iki lapkričio 11 d.

Vilijai Garbonkienei

Čikagos ,,Perkūno” skautai ir ,,Dubysos” tunto skautės dalyvavo rudens iškyloje Red School House – Cook apygardos miškų drausti-
nyje.  Numatyta baidarių iškyla Tamier ežere neįvyko dėl šalto ir vėjuoto oro.

Jei LSS turėtų „Parašiutininko specialybę”, tai „Miško brolių”
draugovės kandidatas „1502” būtų žengęs didelį žingsnį tos specialybės
įsigiji mui link.

Spalio 18 d. „Miško brolių” skau tų draugovė suorganizavo išvyką
į „IFLY CHICAGO”. Ten yra specialiai įrengtas vertikalus vėjo tunelis,
ku riame bet kas, kartu su treneriu, gali pabandyti skristi kaip para-
šiutinio sporto mėgėjai skrenda iššokę iš lėktuvo.

„Miško brolių” draugovės kandidatas „1502” (kandidato laikinasis
slapyvardis), drąsiai pasinaudojo šia proga. Prisistatęs treneriams jis
gavo nurodymus kaip elgtis vėjo tunelyje. Pačiame tunelyje su treneriu
susi kalbėti neįmanoma, naudojami tik specialiūs rankų judesiai, kad
„skrai dytojas” suprastų, kaip jis turi val dyti savo kūną ir ką daryti, kad
„skry dis” sėkmingai pavyktų.

Baigęs pamoką „1502”, turėjo ap sivilkti specialų kombinzoną, užsi -
dėti šalmą ir apsauginius akinius. Po to „1502” įšoko į vėjo tu nelį ir tuoj
pat pasimatė, kad jis „skraido” lyg paty ręs parašiutinin kas.

„1502” buvo leista skristi du kartus. Antrame skridime „1502” kartu
su treneriu, pakilo aukštai, apsuko ratą ir sėkmingai nusileido.

Bravo „1502”!, pasveikino „Miško brolių” draugovės šaunų jau-
nuolį „Lapinas” ir „Rūkas”. „1502” atsakė su šypsena „Tėvynės labui!”
Ir pri dė jo, kad jis beveik jau panoro tapti parašiutininku. „Pirma rei-
kia baigti ‘Miško brolių’ kandidatų programą”  – nusijuokė  „Rūkas”.

Išėjęs iš IFLY pastato, „1502” atro dė aiškiai patenkintas savo pa si-
rodymu, jis šypsojosi visą kelio nę  atgal į namus.

Taip ir pasibaigė „Miško brolių” išvyka į IFLY CHICAGO.

Miško brolis

„Miško brolis” – parašiutininkas?
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Šių metų rugsėjo ir spalio mėne-
sių savaitgaliais Berisso mieste
vyko „Imigrantų šventės”, į ku-

rias susi rin ko daugiau nei 70 tūks-
tančių žmo nių iš visos Argentinos. Lie-
tuvių drau gija „Nemunas” surengė
didelę pa rodą, kurioje pristatė Lietu-
vos kul tūrą, tradicijas, patiekalus.

Berisso mieste veikia didelė Lie-
 tuvių Bendruomenė. Iki Pirmojo pa-
 saulinio karo čia buvo viena didžiau-
 sių Argentinos lietuvių telkinių, gy ve-
no apie 3 000 lietuvių.

Reikia pabrėžti, kad Berisso mies-
 tas yra oficialiai pripažintas ir pa-
skelbtas Buenos Aires provincijos
„Imigrantų sostine”. Lietuvių drau gija
„Nemunas” yra „Imigrantų są jun  gos
organizacijos” narys ir jau 37 metus or-
ganizuoja „Imigrantų šventę”. Dabar
šią organizaciją sudaro dvi dešimt
imigrantų bendruomenių.

Pirmą kartą „Imigrantų šventės”
istorijoje grojo garbės svečiai iš Lie tu-
vos – tautinė kapela „Sutaras” iš Vil-

 niaus. Jos repertuare – visa lietuvių
liaudies instrumentinės muzikos pa-
norama. Nuo įsikūrimo 1988 m. „Su-
taras” suruošė daugiau nei 5 300 vie-
šų pasirodymų. Tai koncertai, va karo-
nės, TV ir radijo laidos, pasiro dymai
festivaliuose, parodose ir įvai riausiose
šventėse.

Tautinė kapela „Sutaras” aplan kė
Urugvajų, koncertavo įvairiuose fes-
tivaliuose, buvo susitikusi su Urug va-
jaus Lietuvių Bendruomene. Taip pat
koncertavo Nacioliniame La Platos

universitete, Menų fakultete.
Pernai, į festivalį buvo at-

vykęs senjorų šokių ansamblis
„Mieste lė nai” iš Panevėžio.

Provincijų imigrantų
šventėje taip pat koncertavo
„Nemuno” lietuvių draugijos
ansambliai: lietuvių vaikų šo-
kių grupė „Skaidra”, lietuvių
jaunimo šokėjų grupė „Nemu -
nas” ir lietuvių senjorų šokė-
jų grupė „Griaustinis”, kurie
labai gražiai pa sirodė  5 000
žiūrovų miniai.

Lietuvių jaunimo tauti-
nių šokių ansamblis „Nemu-
nas” scenoje koncertavo kartu
su ansambliu „Griaus tinis”.
Tautinė kapela „Sutaras” gro-
 jo visą pasirodymą be sustoji-
mo tūkstančiams žiūrovų, ku-
rie plojo nesustodami. Sceno-

je vienu metu sukosi šešiolika
ansambliečių porų.

Tautinė kapela „Sutaras”, po spa-
 lio 11 d. koncertavo Berisse, miesto me-
ras paskelbė „Municipaliniu pa vel-
 du”, visiems ansamblio dalyviams
buvo  suteikti „Garbės svečio” vardai.

Šventės metu mūsų lietuvių drau-
 gija pristatė lietuviškus patie ka lus, to-
kius kaip kugelis, kepta kiau liena su
kopūstais ir krienais, kepta kiauliena
su grybų padažu ir kt. Pa tiekalus mie-
lai pirko šventės dalyviai ir svečiai, jie
visiems labai patiko. taip pat buvo

XXXVII Provincijų imigrantų šventė – Berisso mieste (Argentina)

LR garbės konsulas Aspen, CO dr. Jonas Prunskis Brazilijoje susitiko su kolega, LR
garbės konsulu Sao Paulo Francisco Blagevitch. Konsulai aptarė Lietuvos verslo į
Braziliją didinimo galimybes, bendrus ateities projektus, o taip pat būtinumą
plėsti Lietuvos konsulatą šiame Brazilijos didmiestyje. 

Lietuvių šokėjai eisenoje Lietuvių karalienė ir karalaitė

pardavinėjamas alus „Kaunas”, kurį
gamina lietuvių imigrantų anūkas iš
Mar del Platos mies to. Šis alus irgi la-
bai patiko svečiams.  Dar buvo „Baltic
Porter” stiliaus alaus.

Paskutinę šventės dieną vyko pa ra-
das, kuriame dalyvavo daugiau nei de-
vyniasdešimt bendruomenės na rių,
visi buvo pasipuošę tautiniais dra bu-
žiais. Jie žygiavo pagrindiniu Berisso
miesto prospektu Avenida Mon tevideo,
šokdami pagal lietuviš ką muziką. Dau-
giau kaip 100 lietuvių bendruomenės
narių „Gumbinę” bei kitus lietuviškus
šokius šoko 10 kvartalų. O  „Nemunas”
pristatė Gedimi no pilies maketą.

Mūsų bendruomenę šventėje at sto-
vavo lietuvių vaikų bendruome nės ka-
ralienė Carola Camilión Das kus Aksi-
navičius iš Buenos Aires provincijos,

lietuvių kolonijos kara lienė Aniela
Ona Milena Remorini Gasūnaitė, kuri
iš visų tautų kara lienių užėmė trečią
vietą. Anieta Ga sūnaitė buvo išrinkta
antrąja prin cese.

Šventės teisėjų komisija iš visų
XXXVII Provincijų Emigrantų šventės
dalyvių išrinko šventės karalienę. Šis
titulas atiteko Italijos atstovei.

Per šventę buvo pavaizduota, kaip
imigrantai į Argentiną atplaukė laivu
– čia taip pat dalyvavo  Lietuvių Ben-
druomenės nariai, apsirengę to laik-
mečio drabužiais.

Vyko futbolo, tinklinio ir krepši nio
turnyras, kuriame Lietuvos ko manda
užėmė trečią vietą.

Lietuvių savišalpos ir kultūros draugijos
„Nemunas” info ir nuotraukos

,,Sutaro” muzikantai

Gatvėmis važiavo ,,Gedimino pilis”

,,Nemunas” atsisveikino su ,,Šventine polka”

Susitiko garbės konsulai
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Vilnius (BNS) – Lietuvos monetų
kalykla lapkričio mėnesį pradės leisti
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
(LDK) auksinių monetų kopijų seriją.

Iš gryno aukso nukaldinti pinigai
bus identiški XVI–XVII amžiuje nau-
dotiems originalams.

Pirmosios kolekcinės serijos mo-
netos – trys Žygimanto Au-
gusto valdymo laikotar-
piu (1544–1572) nukal-
dintų auksinių pini-
gų kopijos – bus 1, 3
ir 10 dukatų. Itin ri-
boto tiražo dukatų
replikos bus paga-
mintos iš gryno 999
prabos aukso, o kai-
na svyruos nuo 800
litų iki 6 tūkst. litų.
Planuojama išleisti 870
vienetų visų trijų mone-
tų.

Žygimantui Augustui skir-
tos replikos kolekcinę seriją pradeda
neatsitiktinai. Būtent LDK kuni-
gaikščio įsakymu šalies teritorijoje
imtos kaldinti monetos iš aukso. Pa-
leisdamas į apyvartą brangaus metalo
dukatus, valdovas lygiavosi į kitų Eu-
ropos šalių piniginius standartus ir sie-
kė, kad kunigaikštystėje egzistuotų
pilna pinigų sistema – joje cirkuliuotų
ir auksinės monetos.

Dukatų replikos tiksliai atkartos
LDK gyvavimo laikotarpiu naudotų
auksinių monetų vaizdą. Vienoje jų pu-
sėje bus iškaltas valdovo portretas,
kitoje – valstybės herbas.

Trims seriją pradedančioms auk-
sinių monetų replikoms gaminti pa-
naudoti reti originalai. Jie saugomi

dviejose pasaulio vie-
tose: Kaune esan-

čiame Nacionali-
niame M. K.

Čiurlionio dai-
lės muziejuje
ir Vienos
meno istori-
jos muzieju-
je Austrijoje.

Replikų daili-
ninkas – Gied-

rius Paulauskis.
P l a nu o j a m a ,

kad kitąmet unikalią
seriją papildys 1 ir 10 duka-

tų monetų replikos iš Stepono Batoro
laikų. Po dvejų metų planuojama nu-
kaldinti Zigmanto III Vazos valdymo
metų monetas – 1, 5 ir 10 dukatų, o 2018
metais seriją pratęsti Vladislovo IV Va-
zos 10 dukatų ir Jono Kazimiero pusės
ir 1 dukato valdymo laikotarpiu kal-
dintų auksinių monetų replikomis.

Iš viso planuojama nukaldinti 11
LDK monetų replikų.

Bus kaldinamos LDK auksinių pinigų kopijos

Premjeras priėmė verslo tarybos atstovus

Vilniui reikia plano
Vilnius (ekonomika. lt) – Neatsa-

kingas miesto valdymas ir negebėji-
mas kontroliuoti išlaidų privedė Vilnių
prie milijardinės skolos ir gresiančio
nemokumo. Vilniaus skola sudaro
pusę visų Lietuvos savivaldybių skolų
ir nuolat toliau auga, didėja įsiskoli-
nimai tiekėjams, rangovams.

Ekonomistas Raimondas Kuodis
pabrėžė, kad investicinius projektus
būtina įgyvendinti atlikus kaštų –
naudos analizę. „Dabartinė situacija,
kai investuojama remiantis kriteriju-
mi ‘noriu’ privedė prie situacijos, kad
Vilniaus miesto problemos pasiekė
nacionalinį lygį ir tapo valstybės ir Fi-
nansų ministerijos galvos skausmu”,
– kalbėjo R. Kuodis.

Pasak ekonomisto Žygimanto

Maurico, sprendimas turi atsispirti
nuo aiškaus miesto plėtros plano, ku-
riame matytųsi pasverti ir realiai įgy-
vendinami projektai. Jo teigimu, ne-
teisinga didėjant išlaidoms, tiesiog
reikalauti nustatyti didesnį pajamų ta-
rifą. „Tokia situacija panaši į du vienas
prieš kitą lekiančius automobilius:
kuris pirmas – savivaldybė ar vyriau-
sybė – neatsilaikys ir pasuks nuo ke-
lio”, – sakė ekonomistas.

„Greta sąnaudų – išlaidų suba-
lansavimo, būtinas ryžtingas savival-
dybės ir valstybės sprendimas, prie ku-
rio bankai, kaip kreditoriai, yra pasi-
ruošę prisidėti ir restruktūrizuoti pa-
skolas”, – teigė „DnB” banko valdybos
narys ir prezidento pavaduotojas Ša-
rūnas Nedzinskas.

Vilnius (ELTA) – Ministras pir-
mininkas Algirdas Butkevičius priėmė
Amerikos-Lietuvos verslo tarybos pre-
zidentą Eric Stewart ir kitus tarybos
atstovus, su kuriais  jau buvo susitikęs
viešint JAV. 

Šį kartą dėmesys skirtas JAV in-
vesticijų galimybėms Lietuvoje ap-
tarti. 

Lietuva pakilo Tarptautiniame
valstybių konkurencingumo reitinge,
pagerindama devynis iš dvylikos kri-
terijų ir padarydama didžiausią pa-
žangą makroekonomikos sektoriuje. 

Amerikos-Lietuvos verslo taryba
teigiamai įvertino patvirtintas įsta-
tymo pataisas dėl užsieniečių teisi-
nės padėties, kurios numato galimybę
aukštos kvalifikacijos specialistams ir
investuotojams laikinai dirbti ir gy-
venti Lietuvoje, ir pažymėjo, jog jos yra
labai svarbios siekiant pritraukti in-
vestuotojų dėmesį.

Amerikos-Lietuvos verslo tarybos
prezidentas E. Stewart pabrėžė, jog Lie-
tuva rūpinasi ne tik naujų investuotojų
atėjimu, bet ir jau esamų kompanijų
patraukliu klimatu mūsų šalyje. Pasak
jo, tai ypač vertintina.

Premjeras įsitikinęs, kad Lietuvos
planuose esantis Generalinio konsu-
lato įsteigimas Los Angele taip pat
turės teigiamos įtakos šalių ekonomi-
niam bendradarbiavimui. 

Susitikime pasidžiaugta neseniai
savo veiklą Lietuvoje pradėjusia JAV
kompanija ,,Intermedix Corporation”,
sėkmingai veikia ir kitos JAV kampa-
nijos „Western Union”, „Philip Mor-
ris”, „Strategic Staffing Solutions” ir
„Thermo Fisher Scientific”. 

Amerikos-Lietuvos verslo taryba
užsiima dvišalių prekybos ryšių, in-
vesticijų skatinimu, taip pat rūpinasi
dvišalio bendradarbiavimo plėtojimu. 

Kaip finansuojama grupuotė „Islamo valstybė”? 

Roma (Vatikano radijas) – Iš te-
ritorijų, kurias užvaldė islamistinė
teroristinė grupuotė, pasivadinusi „Is-
lamo valstybe Irake ir Sirijoje” (ISIS),
ne kartą atėjo žinios, jog krikščionys,
kurie dar nebuvo pabėgę ir neatsiver-
tę į islamą, gali būti nenužudyti, nes
moka nuolatinį specialų mokestį už
„apsaugą”. Dar vėliau pasiekė žinios
apie turguose parduodamas religinių
ir etninių mažumų, taip pat krikščio-
nių, merginas ir moteris. 

Ekonominės kovos klausimu ver-
tingas JAV, vadovaujančios koalicijai
prieš ISIS, aukšto Iždo pareigūno Da-
vid Cohen pranešimas. Pasak jo, ISIS
galbūt yra geriausiai finansuojama
teroristinė grupuotė pasaulyje. Parei-
gūnas išvardijo penkis finansavimosi
būdus.

Pirmiausia tai naftos ir jos pro-
duktų pardavimas. Už juos yra gau-
nama apie milijoną dolerių kasdien.
ISIS naftą ir tuos produktus, kurie
pagaminami jos pačios kontroliuoja-

mose gamyklose, žemomis kainomis
tiekia perpardavinėtojams, kurie nau-
dojasi sena ir įsišaknijusia juodosios
naftos rinkos sistema regione. Para-
doksalu, bet šios prekės patenka ir į
rankas tų, kurie kovos lauke yra mir-
tini ISIS priešai: Irako kurdams ar As-
sad režimui Sirijoje. 

Antra, vien šiais metais ISIS gavo
apie 20 milijonų dolerių iš pagrobtų
žmonių išpirkų. Būtina įtikinti, kad
valstybės atsisakytų mokėti išpirkas,
nes tai motyvuoja naujus pagrobi-
mus. 

Trečia, ISIS pelnosi iš reketavimu,
reikalaudami dalies, su ginklu ranko-
se, iš kiekvieno verslo, didelio ir mažo. 

Ketvirta, ISIS užsiima paprastu ir
grynu banditizmu – plėšia bankus, iš
ūkininkų grūdus, pavagia ir pardavi-
nėja kultūros vertybes. Tarp panašios
kriminalinės veiklos – minėtas mote-
rų pardavimas sekso vergovei. 

Penkta, tai „donorų” parama. 

Rusija pripažins Ukrainos rinkimų rezultatus

Kijevas (ELTA) – Rusijos užsienio
reikalų ministras Sergejus Lavrovas
tvirtino, kad Rusija pripažins Ukrainos
parlamento rinkimų rezultatus. 

Jis taip pat patikino, kad susitiks
su naujuoju Ukrainos užsienio reikalų
ministru, vos tik jis bus išrinktas. 

„Reikia atsižvelgti į tai, kad šie rin-
kimai įvyko, tačiau ne visoje Ukrainos
teritorijoje. Manau, kad mes pripažin-

sime šiuos rinkimus, kadangi labai
svarbu, jog Ukraina galiausiai turėtų
vyriausybę, kuri nekovoja tarpusavy-
je ir neveda Ukrainos į Vakarus ar Ry-
tus, tačiau kuri sprendžia tikras šalį iš-
tikusias problemas”, – pareiškė S. Lav-
rovas.

Ukrainos rinkimus prižiūrėjo 900
stebėtojų iš 43 šalių. 

Mexico (ELTA) – Meksikos parei-
gūnai pranešė sulaikę keturis narkoti-
kų gaujos narius, susijusius su stu-
dentų dingimu praėjusį mėnesį.

Pranešimas paskelbtas po to, kai
vietinė žiniasklaida informavo apie
masines kapavietes, rastas sąvartyne
netoli Igvalos, piet-
vakarių Guerrero
valstijoje, kur po
susirėmimų su po-
licija ir kaukėtais
vyrais rugsėjo 26
dieną dingo 43 stu-
dentai.

Meksikos ge-
neralinis prokuro-
ras Jesus Murillo
Karam tvirtino,
kad sulaikyti ke-
turi „Guerreros
Unidos” (Vienin-
gieji kariai) gaujos nariai yra susiję su
studentų pagrobimu.

Jis neatskleidė daugiau rastos ma-
sinės kapavietės detalių, tačiau teigė,
kad sulaikyti įtariamieji parodė nusi-
kaltimo vietą.

Pareigūnai iš viso sulaikė 50 žmo-
nių, susijusių su šiuo incidentu, įskai-
tant dešimtis pareigūnų, turinčių ryšių
su „Guerreros Unidos” nusikaltėlių
gauja.

Atsistatydino valstijos gubernato-
rius, taip pat išduoti Igualos mero Jose

Luis Abarca, jo žmonos Maria de los
Angeles Pineda ir policijos vado Felipe
Flores arešto orderiai. Jie įtariami
davę nurodymą policijai perduoti stu-
dentus vietos nusikaltėliams. Visi šie
įtariamieji slapstosi.

Sulaikyta gauja, susijusi su 43 studentų dingimu

Maskva (unitan.net) – Rusija žada
teistis su Prancūzija, jei ši nutrauks lai-
vų „Mistral” pristatymo sutartį – pa-
skelbė Rusijos prezidento administra-
cijos vadovas Sergejus Ivanovas.

„Bus kreipimasis į teismą ir rei-
kalavimas sumokėti netesybas, jei lai-
vai nebus pristatyti, kaip ir visame ci-
vilizuotame pasaulyje. O ar sutarties są-
lygos bus įvykdytos, spręsis ne Mask-
voje, o Paryžiuje”, – sakė S. Ivanovas.

Prancūzija yra pranešusi, kad ne-

mato galimybės perduoti Rusijai lėk-
tuvnešių „Mistral”, nes politinė situa-
cija Ukrainoje nesprendžiama taikiai.

Prancūzija palauks iki ateinančio
mėnesio, prieš nuspręsdama, ar per-
duos Rusijai pirmąjį iš dviejų tai šaliai
pastatytų „Mistral”, pareiškė gynybos
ministras Jean-Yves Le Drian.

Tačiau yra duomenų, kad Rusijos
kariai vis vien dalyvauja „Mistral”
valdymo mokymuose prie vakarinių
Prancūzijos krantų.

Rusija žada teistis su Prancūzija
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VERSLO NAUJIENOS

Paryžiuje atsisveikinta su ,,Total” vadovu

Spalio 28 diena tapo ofi-
cialia projekto „Rail Bal-
tica” pradžia – Rygoje pa-

sirašyta Lietuvos, Latvijos ir
Estijos bendros įmonės „RB
Rail” steigimo sutartis.

Sutartį pasirašė Baltijos
šalims atstovausiančių ben-
drovių vadovai, iškilmėse taip
pat dalyvavo šalių susisieki-
mo ministrai.

Į sutartį įtraukta ir nuo-
stata dėl Vilniaus jungties –
susitarta, kad įgyvendinant
projektą šalys bendrai sieks,
kad ir ši atkarpa būtų finan-
suojama Europos Sąjungos (ES)
lėšomis.

Visos Baltijos šalys valdys
po 33 procentus bendrovės „RB
Rail” akcijų. 

Pirmas darbas, kurio imsis
bendra įmonė, – parengti ir pa-
teikti bendrą trijų Baltijos šalių
paraišką Europos infrastruktū-
ros tinklų priemonės finansavimui gauti. Europos Komisijai ši paraiška turi būti
pateikta iki 2015 m. vasario 26 dienos. Tikimasi, kad ES finansavimas projek-
tui sieks apie 85 proc. projekto vertės.

Europinės vėžės geležinkelis sujungs Helsinkį, Taliną, Rygą, Kauną, Vilnių
ir Varšuvą, pratęsiant jį iki Berlyno. 

„Rail Baltica” projektą nuo Lietuvos-Lenkijos sienos iki Talino planuoja-
ma užbaigti iki 2024 metų. 

ELTA

Valiutų santykis (2014 metų spalio 29 d.) 
1 USD (JAV doleris) – 2,72 LTL 
1 EUR (euras) – 3,45 LTL
1 AUD (Australijos doleris) – 2,40 LTL
1 CAD (Kanados doleris) – 2,42 LTL 
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų – 4,38 LTL 
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,14 LTL

Paryžiuje įvyko atsisveikinimas su Rusijoje per lėktuvo katastrofą žuvu-
siu Prancūzijos naftos milžinės ,,Total” vadovui Christophe de Margerie.
Mišios vyko vienoje didžiausių Paryžiaus bažnyčių – XVII amžiaus Saint-

Sulpice. Atsisveikinti su C. de Margerie atvyko apie 2 tūkst. žmonių, jų tarpe
Prancūzijos prezidentas Francois Hollande, vyriausybės vadovas Manuel
Valls, kai kurie ministrai, Tarptautinio valiutos fondo vadovė Christine Lagarde.
Aikštę priešais bažnyčios pastatą ir gretimas gatves budriai saugojo saugumo
tarnybos darbuotojai. C. de Margerie palaidotas spalio 28 dieną Saint Pair sur
Mer kapinėse.

,,Total” vadovas žuvo naktį į spalio 21 d. per lėktuvo katastrofą Maskvos
Vnukovo oro uoste. Orlaivis ,,Falcon-50”, kuriuo skrido C. de Margerie, Mask-
vos Vnukovo oro uoste susidūrė su sniego valymo mašina. Kartu su ,,Total” pre-
zidentu žuvo trys įgulos nariai, visi Prancūzijos piliečiai.

Pasirašyta bendros „Rail Baltica” 
įmonės akcininkų sutartis

Karti naujosios Rusijos svajonė

Įkandęs Ukrainai, Kremlius pa-
springo Krymo kaulais. Išjuok-
tos sankcijos užgesino naujosios

Rusijos svajas ir sugrąžino Vladimi-
rą Putiną į karčią rusišką realybę.

Rugsėjo 14-ąją okupuotame Kry-
me fejerverkais ir paties V. Putino vi-
zitu pažymėti regioniniai Rusijos Fe-
deracijos rinkimai. Deja, žaidimas
su žemėlapiais skurdžiame Juodosios
jūros kurorte smogė Maskvai tiesiai
į paširdžius.

Netvarka Rusijos ekonomikoje –
jokia naujiena. Tačiau ekonominės ir
diplomatinės Europos Sąjungos sank-
cijos, pagardintos krentančių naftos
kainų prieskoniu, skandina Krem-
liaus ambicijas. Rekordines žemumas
pasiekęs rublis, krintanti naftos kaina,
auganti infliacija ir senkantys rezer-
vai privertė Maskvą praryti akis at-
veriančią piliulę.

Uždraustų pinigų katilas
Taip jau susiklostė, kad „moralės

stoka” Rusijos kaltinamos Vakarų rin-
kos nestokoja kapitalo, kuriuo godžiai
naudojasi viso pasaulio valstybės. Bū-
tent todėl ES sankcijos prekybai Mask-
vos vertybiniais popieriais ir energe-
tikos gigančių „Gazprom” bei „Ros-
neft” įtraukimas į sankcionuojamų
bendrovių sąrašą sudrumstė ramų V.
Putino miegą.

„Rusijos verslui pasiskolinti Va-
karų pasaulyje iš esmės neįmanoma”,
– sakė Lietuvos verslo konfederacijos
(LVK) Mokesčių komisijos pirminin-
kas Marius Dubnikovas. Pašnekovas
taip pat aiškino, kad lėšų trūkumas pa-
lies didžiąsias Rusijos įmones. 

Ir išties, praėjus vos kelioms die-
noms nuo ES finansų rinkų užsidary-
mo didžiausia naftos gavybos bendro-
vė Rusijoje, „Rosneft”, kreipėsi į Vy-
riausybę ir prašė suteikti 32 mlrd.
eurų (109 mlrd. litų) paskolos.

„Gazprom” gelbėjasi keisdama
kryptį. Pasirašydama ilgalaikę ener-
gijos šaltinių tiekimo sutartį su Kini-
ja bendrovė tikisi sulaukti ilgalaikės
19 mlrd. eurų (66 mlrd. litų) paskolos. 

Tačiau pragmatiškas Azijos tigras
neskuba murkti ant V. Putino kelių. Pe-
kinas puikiai supranta ES rinkų svar-
bą Kinijos eksportui. Puse lūpų užsi-
menama, kad paskolos sąlygos vers
„Gazprom” dujas pardavinėti kone už
savikainą, o galutiniai lėšų patekimo
į rusų rankas terminai dar nėra nu-
statyti.

Dar vienas paskolų nepritekliaus
pavyzdys – Rusijos mobiliųjų tinklų
operatorius „MegaFon”. Maskvai pa-
skelbus apie Kinijos plėtros banko su-
teiktą 375 mln. eurų paskolą, kalbėta,
jog paskola skirta įsigyti įrangai iš Ki-
nijos bendrovės „Huawei”. Taigi Pe-
kinas ne tik įgijo skolininką, bet ir pa-
didino savos įmonės pardavimą.

Krymo kainą moka visi
Didžiojo trejeto kredito reitingų

agentūros „Fitch” prognozėmis, iki
metų galo Rusiją paliks maždaug 90
mlrd. eurų (311 mlrd. litų) kapitalo.
„Pasitraukiantis kapitalas silpnina
rublį, todėl centrinis Rusijos bankas
pakėlė bazinę palūkanų normą iki 8
proc., siekdamas prisivilioti bent dalį
lėšų atgal”, – pasakojo banko „Nordea”
vyriausiasis ekonomistas Žygiman-
tas Mauricas. 

Tačiau tokie veiksmai skaudžiai
atsiliepia paskolas turintiems Rusijos

piliečiams. Finansų krizės Lietuvoje
metu keliais procentais ūgtelėjusios
tarpbankinių paskolų kainos sukėlė
šoką būsto paskolų savininkams Lie-
tuvoje. Būtent tai vyksta Rusijoje. Pri-
dėję pajamas deginančią infliaciją ir
dėl to paties faktoriaus augančias im-
portuojamų prekių kainas, turime ne
itin laimingų Rusijos piliečių portre-
tą.

„Ekonominis neapibrėžtumas ir
prognozuojama recesija skatina fi-
nansų institucijas atsakingiau ver-
tinti klientus, namų ūkius ir verslą, to-
dėl didinamos paskolų palūkanos, –
aiškino Ž. Mauricas. – Kredito augimas
Rusijoje jau lėtėja ir ateityje jis lėtės
dar labiau.”

M. Dubnikovas pridūrė, kad vis
brangiau besiskolinantys Rusijos ban-
kai gali dar smarkiau įsukti infliaciją.
„Brangiau skolinantis, daugiau išlei-
džiama skolos administravimui – tai
mažina pelną ir ilgainiui gali lemti pro-
dukcijos bei paslaugų kainų augimą ar
net sukelti nuostolių”. 

Tirpstanti naftos kaina 
Maskva savo galią grindžia neiš-

semiamais naftos ir dujų ištekliais. Ta-
čiau šįkart juodasis auksas spindi
blankiau. Spalio pradžioje svarstyda-
ma 2015 metų Rusijos federalinį biu-
džetą, Dūma išlaidų prognozes grindė
100 JAV dolerių už barelį siekiančia
naftos kaina.

Tačiau dabar naftos kaina nesie-
kia nė 84 JAV dolerių už barelį. Vals-
tybei, kurios didžiąją dalį iždo pildo
energijos išteklių pardavimas, tokios
prognozės itin nepalankios.

Ž. Mauricas teigia, jog „ JAV įvy-
kusi skalūnų naftos bei dujų revoliu-
cija ir auganti ne OPEC šalių naftos ga-
vybos apimtis sumažino organizacijos
svarbą”. Anot jo, pokyčius iliustruoja
ir mažėjanti įvykių Artimuosiuose
Rytuose įtaka naftos kainai.

„Jei Saudo Arabija (didžiausia
OPEC naftos eksportuotoja, – aut.
past.) nuspręs mažinti gavybos apim-
tį, to tikrai nedarys JAV ir juolab Ru-
sija, kuri jau susiduria su biudžeto
problemomis”, – sakė ekonomistas.

Praėjusį mėnesį „Gazprom Neft”
teigė, kad įmonė iki metų galo naftos
gavybos apimtį ketina didinti 5,5 proc.
Tai liudija, kad ir toliau bus siekiama
parduoti kuo daugiau, mažiau dėmesio
kreipiant į kainą.

Iškalbingi du skaičiai: 
45 proc. – tiek savo produkcijos į

ES eksportuoja Rusija.
2 proc. – tiek savo produkcijos į Ru-

siją eksportuoja ES. Tai ar Rusijai la-
biau reikalinga ES, ar Europos sąjun-
ga Rusija? 

Pagal Viliaus Petkausko straipsnį iš eko-
nomika. lt

,,Rail Baltica” Wikipedia.org nuotr.

Šiais metais labiausiai išaugo Lietuvos eksportas į Egiptą – išvežama 2,4
karto daugiau žemės ūkio produkcijos negu 2013 metais. Pagrindiniai
Lietuvos eksportuojami produktai į Egiptą yra kviečiai (64 proc.), per-

dirbtas tabakas, lieso pieno milteliai, krabų lazdelės, išrūgų milteliai, pašari-
niai augalai.

„Lietuvos eksportas šiemet patyrė nemažai smūgių, tačiau mūsų gamin-
tojai prisimena ankstesnes pamokas ir geba greitai persiorientuoti. Žymiai
auga eksportas į kitas Europos Sąjungos šalis, gamintojai veža produkciją į
Lenkiją, Vokietiją, Italiją”, – pažymi žemės ūkio ministrė Virginija
Baltraitienė.

2014 m. nuo sausio iki rugpjūčio, palyginti su 2013 metų tokiu pat laiko-
tarpiu, eksportas į Vokietiją išaugo 7,5 proc., į Lenkiją   – 16,5 proc., į
Baltarusiją – 5,7 proc. Į Italiją ir Jungtinę Karalystę išvežama 1,2 karto dau-
giau žemės ūkio produkcijos.

Per aštuonis šių metų mėnesius 83 mln. Lt padidėjo pieno ir pieno pro-
duktų eksportas. Žuvų ir vėžiagyvių eksportas išaugo 163 mln. Lt. Šiuo metu
didelius žuvies kiekius Lietuvos gamintojai eksportuoja į Ukrainą. Beveik
dvigubai išaugo eksportuojamos paukštienos kiekis į trečiąsias šalis, dau-
giausia šių gaminių išvežama į Baltarusiją, Honkongą ir Vietnamą.

ŽŪM info

Auganti lietuviško eksporto kryptis – Egiptas
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Naktis, kada padangėse skrajoja raganėlės
Atkeliavusi iš Airijos, bet jau to-
kia sava Amerikai tapusi Hallo-
weeno tradicija pastaraisiais me-
tais ,,kirto” ir Lietuvos sieną. Vie-
niems tai suteikė džiaugsmo ir
pelno, kitiems kelia pasipiktini-
mą. Nesiliauja diskusijos – ar
reikia Lietuvai (ir lietuviams iš-
eivijoje) užjūrių tradicijų, ar ne?
Kad „vaiduokliška” infekcija dar-
ganotą rudenį užsikrėtė ir lietu-
viai – tiek šiapus, tiek anapus
vandenyno, – akivaizdu. Bet ar
tikrai ji tokia baisi? Pabandykime
palupinėti tą daugybe sluoksnių
apaugusią tradiciją ir pažiūrėti,
kas už to visko slypi.

Kuo kraupiau, tuo geriau?

Spalio 31 dieną, kuri dau-
gelyje anglosaksų šalių (JAV,
Airijoje, Anglijoje) įvardijama
kaip Visų Šventųjų dienos iš-
vakarės, gatvėmis bastosi bai-
dyklėmis ir siaubo filmų herojais per-
sirengę vaikai, reikalaujantys pinigų
arba saldainių, skaptuojami moliū-
gai ir šiaip smagiai leidžiamas lai-
kas. Tiesa, Lietuvoje tokius vaizdus kol
kas galima išvysti nebent prieš Hal-
loweeno šventę televizijos rodomuose
filmuose arba baruose bei naktiniuo-
se klubuose, kurie jau nebe pirmus me-
tus nepraleidžia progos pasipelnyti iš
šios vakarietiškos tradicijos (pavyz-
džiui, „aukojama” mergina; demonst-
ruojama kaukolių kolekcija; šėlsta
laumių karnavalas; vyksta Hallowee-
no madų demonstravimas, satanistų
apeigos, „Drakulos kraujo” degusta-
cija; baro lankytojai geria iš taurės, pil-
nos ,,nuodų”; laimi negyvų gaidžių ir
pan. Renginių metu vykstančioms lo-
terijoms naudojamos „žalios” gyvulių
žarnos, „kraujo kisielius”, kraupiai iš-
sišiepę moliūgai).

Šventės ištakos ir tradicijos

Halloweenas Lietuvoje (ir kai ku-
rių lietuvių čia) sutinkamas ypač prie-
šiškai, kadangi manoma, jog ši šventė
kertasi su Vėlinėmis – mirusiųjų pa-
gerbimo švente, kuomet nepriimtinas
joks triukšmingumas, o reikalinga ra-
mybė ir susikaupimas. Dažnai sakoma,
kad tai – ,,amerikietiška” šventė, nors
daugelis ir žino, kad mistiškų links-
mybių šaknys – keltiškoje Airijoje. Is-
torikų nuomone, šiai tradicinei šven-
tei pradžią davė Samhain – senovės kel-
tų genčių Naujieji metai, kurie buvo
švenčiami lapkričio pirmąją. Buvo ti-
kima, kad tą dieną visų per tuos metus
mirusių žmonių sielos grįžta pas gy-
vuosius. Tiesa, kadaise visos šios kla-
jojančios dvasios buvo laikomos ne-
šančiomis gėrį ir ramybę, o šiandien,
kalbėdami apie Halloweeną, tradiciš-
kai įsivaizduojame vampyrus, raganas
ir kitą velniavą. Papročiai kinta.

Halloweenas yra kasmetinė šven-
tė. Pats žodis kilęs iš Visų Šventųjų
šventės sutrumpinto pavadinimo (All
Hallow’s Eve). Lapkričio 1-oji – Visų
Šventųjų diena yra katalikiška šventė,
skirta pagerbti šventuosius. Tačiau
penktajame šimtmetyje prieš Kristų
keltiškoje Airijoje vasara oficialiai
baigdavosi spalio 31 dieną. Kaip mi-
nėta, Halloweeno šventė išlikusi dar
nuo senovės keltų laikų. Vėliau žais-
mingą Vėlinių sutikimo tradiciją per-

ėmė airiai, o iš jų ji išplito po visą pa-
saulį. Per šventę neapsieinama be pa-
grindinio Halloweeno atributo – iš-
skaptuoto moliūgo su viduje įstatyta
degančia žvakute.

Halloweenas – daugialypis kultū-
ros reiškinys, mat čia susipina Vėlinių,
Užgavėnių, derliaus švenčių apeigos.

Žiupsnelis istorijos

Jei pažiūrėsime istoriškai, ilgą
laiką krikščionybė taikiai sugyveno su
senųjų pagoniškų apeigų elementais.
Tik XVI ar XVII amžiuje du sutriku-
sios psichikos vokiečių vienuoliai iš-
traukė Senovės Babilono rankraštį
„Raganų kūjis”, išplatino jį ir tai tapo
pretekstu deginti žmones („raganas”),
persekioti senuosius papročius.

Velnio su ragais, vampyrų, Dra-
kulos įvaizdžiai yra svetimi tradicinei
europiečių kultūrai, jie atėję iš Azijos
tamsybių. Senoji baltų kultūra vėles,
mirusiųjų ir gyvųjų pasaulio santykį
suprato racionaliai. Jie tikėjo, kad
juslinės bendravimo su kūną palikusia
vėle formos neįmanomos ir pavojingos.
Šia prasme linksmybės mirusiųjų mi-
nėjimo dieną būtų absurdas.

Amerikiečiai neturi savo kultūros
šaknų, nežino ir protėvių kulto. Jie pa-
vertė Vėlines kažkuo panašiu į ko-
mercinį karnavalą. Halloweeno pa-
protys į Ameriką atkeliavo 1840-ai-
siais. Jį atvežė airių imigrantai, bė-
gantys iš savo šalies dėl bado. Tuo lai-
ku mėgiamiausia išdaiga Naujoje Ang-
lijoje buvo namų kiemo puošimas ir
vartų atidarymas.

Ką pasakoja legendos

Kai kuriose istorijose pasakojama,
kad tą dieną atsiskyrusios nuo kūno
dvasios ir tos, kurios mirė per praėju-
sius metus, grįžta, ieškodamos kūnų,
kuriuos galėtų apsėsti per ateinan-
čius metus. Buvo tikima, kad tai vie-
nintelė sielų viltis įgauti pomirtinį gy-
venimą. Keltai tikėjo, kad visi erdvės
ir laiko dėsniai šiuo metu nustodavo
galioti ir tai leisdavo dvasių pasauliui
susimaišyti su gyvųjų pasauliu.

Aišku, kad gyvieji nenorėjo būti
apsėsti dvasių. Taigi spalio 31-osios
naktį kaimo gyventojai užgesindavo
ugnį savo namuose, kad jie taptų šalti
ir nemalonūs. Tuomet jie apsirengda-

vo šėtoniškais bjauriais drabužiais ir
triukšmingai žygiuodavo po kaimą,
stengdavosi atbaidyti dvasias, kurios
ieško gyvų kūnų. Vienur pasakojama,
kaip keltai sudegindavo ką nors ant gė-
dos stulpo, jeigu buvo įtariama, kad tas
žmogus jau buvo apsėstas dvasių. Tai
turėjo būti savotiška pamoka dva-
sioms. Kiti keltų istorijos šaltiniai tei-
gia, kad visi šie pasakojimai viso labo
tėra mitas.

Romėnai priėmė keltų praktiką
kaip savą. Tačiau pirmajame mūsų
eros amžiuje jie atsisakė aukoti žmones
ant laužo. Bėgant laikui, aukojimas
tapo labiau ritualizuotas. Išnykus ti-
kėjimui dvasių apsėdimu, papročiai
rengtis vaiduokliais, velniais ir raga-
nomis tapo labiau ceremoniniais. Ma-
noma, kad paprotys vaikščioti po na-
mus prašant saldumynų, kitaip iškrės
pokštą (angliškai trick-or-treat) kilo
jau ne iš airių keltų, tačiau išsirutu-
liojo iš devintojo amžiaus Europos pa-
pročio, vadinamo dvasių ieškojimu
(angliškai souling). Lapkričio 1-ąją,
Visų Šventųjų dieną, senovės krikš-
čionys vaikščiodavo iš kaimo į kaimą
prašydami „dvasios pyrago”, padary-

to iš kvadratinių duonos gabalė-
lių su serbentais ar razinomis.

Kuo daugiau pyrago elgetau-
tojai gaudavo, tuo daugiau maldų
jie pažadėdavo sukalbėti už da-
vusiųjų žmonių artimųjų sielas.
Tuo metu buvo tikima, kad mi-
rusieji kurį laiką po mirties bū-
davo pragaro prieangyje ir kad
malda, kalbama netgi nepažįsta-
mo žmogaus, gali sutrumpinti
dvasios kelią į dangų.

Kodėl moliūgas?

Paprotys daryti žibintus iš
moliūgų greičiausiai kilęs iš airių
folkloro. Kaip pasakojama pasa-
koje, žmogus, vardu Jack, kuris
buvo liūdnai pagarsėjęs kaip gir-
tuoklis ir sukčius, apgaule pri-
vertė Šėtoną įlipti į medį. Tuomet
Jack išskaptavo ties medžio ka-
mienu kryžių, taip paspęsdamas
spąstus Šėtonui. Jack sudarė su
velniu sandėrį, kad, jeigu jis pa-
žadės niekuomet jo daugiau ne-
gundyti, jis nuleis jį žemyn.

Jack po mirties nebuvo įleistas į
Dangų dėl savo blogų darbų, tačiau vel-
nias jo neįsileido ir į pragarą, nes jis
buvo jį apgavęs. Velnias tik davė Jack
žarijų, kad jis galėtų pasišviesti kelią
per akliną tamsą. Žarijos buvo įdėtos
išskobtos ropės viduje, kad jos ilgiau
degtų.

Airiai naudodavo ropes kaip „Jac-
ko žibintus” (Jack-O-Lantern). Kai
imigrantai atkeliavo į Ameriką, jie
suprato, kad moliūgus daug patogiau
naudoti. Todėl „Jacko žibintais” Ame-
rikoje tapo išskobtas moliūgas su de-
gančiomis žarijomis viduje.

Taigi nors kai kurios pagonių gru-
pės ar satanistai Halloweeną įvardina
kaip savo „šventę”, ji nėra kilusi iš blo-
gio. Ji kilo iš keltų Naujųjų metų šven-
timo papročių ir iš viduramžių euro-
piečių maldų ritualų. Ir šiandien dau-
gelis bažnyčių rengia  Halloweeno
šventes arba moliūgų skobimo vaka-
rėlius vaikams.

Pagal įvairius internetinius šaltinius
parengė Raimundas Marius Lapas

Jurgita C. Gvidas, gyvenanti Naperville, IL, pratęsė metinę „Drau -
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už pa ramą.

Juozas Ardys, gyvenantis Fair view, PA, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

Astrida Pauperas, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už suteiktą paramą.

Ona Žukauskas, gyvenanti Chi cago, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų parama padės skleisti lietu-
višką žodį išeivijoje. Labai ačiū.

Vladas ir Julija Žukauskai, gy venantys Riverside, IL, pratęsė meti-
nę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. Nuoširdžiai dėkojame, kad
mus skaitote ir dosniai remiate.

Daila ir Juozas Liubinskai, gyvenantys Oak Lawn, IL, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu  atsiuntė 50 dol. Padėka už
išsaugotą lietuviško žodžio skambėjimą.
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L ietuvos nacionaliniame muzie-
 ju je spalio pabaigoje duris at-
vers pa roda, prisiminsianti 1939

m. New Yor ko pasaulinę parodą bei joje
veikusį Lietuvos paviljoną. Bendra-
me paviljone su Latvija ir Estija, pa-
laikoma gausios lietuvių išei vijos
Jungtinėse Amerikos Vals tijose, Lie-
tuva šioje parodoje pirmą kartą isto-
rijoje dalyvavo kaip nepriklausoma
valstybė turėdama atskirą paviljoną.

Lietuvos paviljonas duris lanky-
tojams atvėrė gegužės 14 d. Prie Tau-
 tų ežero įsikūrusiame dviaukščiame,
500 kv. m pastate buvo įrengtos lietuvių
liaudies meno, švietimo, pramo nės,
prekybos, amatų, turizmo ekspo zicijos.
Parodos kūrėjai siekė parody ti Lietu-
vos kultūros savitumą ir per du ne-
priklausomybės  dešimtmečius pa -

siektą švietimo bei ekonomikos lygį.
Savo produkciją parodai pateikė

bendrovės „Maistas”, „Pienocen tras”,
„Lietūkis”, „Drobė”, „Sodyba”, „Au-
diniai”, J. Kučinsko ir K. Pabe dinsko
audimo, Ch. Frenkelio odų fab rikai,
brolių Kanų, S. Leviaso, S. Alšvangerio
gintaro apdirbimo įmo nės. Savo knygas
pristatė Dirvos, Sa kalo, Šv. Kazimiero
draugijos,  Spaudos fondo leidyklos.
Ekspozici nes sales puošė dailininkų Ol-
gos Du beneckienės-Kalpokienės ir Ka-
zio Šimonio paveikslai, Stasio Ušinsko
sukurtas pano švietimo tema, Kons tan-
cijos Petrikaitės-Tulienės dir bi niai iš
metalo ir lėlių kompozicija ir kt.

Paviljono pirmame aukšte buvo
įrengta Lietuvos garbingą praeitį at-
spindinti ekspozicija, kurios sienas
puošė tapyti istoriniai žemėlapiai,
svarbiausius Lietuvos istorinius įvy-
 kius vaizduojantys paveikslai ir Vy tau-
to Kašubos sukurta Vytauto Di džiojo
skulptūra.

Lietuvos ekspozicija susilaukė di-
delio, ypač Amerikos lietuvių, su si do-
mėjimo. Ji buvo gerai įvertinta ir pa-
rodos organizatorių. Didžiuoju pri zu
buvo apdovanota keletas lietuvių dar-
bų, tarp jų Marginių audiniai, S. Ušins-
ko paveikslas Algirdas prie Mask vos
Kremliaus vartų.

Spalio 31 d. parodos
paviljonas bu vo uždarytas.
Dėl ekonominių sun kumų
šalyje ir dėl prasidėjusio
An trojo pasaulinio karo
Europoje buvo nutarta ver-
tingiausius parodos eks-
 ponatus „laikinai palikti
Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose išdalinant juos sau-
goti lietuviškoms įstai-
goms ir organizacijoms”.
Niekas tada nežino, kad
tas „laikinai” užtruks pusę
amžiaus ir kad tai bus pa-
skutinė paroda, kurioje
Lietuva pasirodė kaip ne-
priklausoma valstybė.

Lietuvos nacionaliniame muzie ju-
 je vykstanti paroda – tai tarsi New Yor-
ko parodos tąsa, tapusi įmanoma tik da-
bar, po 75 metų, kai išlikę parodos eks-
ponatai ima grįžti į Lietuvą. Paro doje
atkurta Lietuvos paviljono Gar bės sa-
lės ekspozicija. Eksponuojama skulp-
toriaus V. Kašubos sukurta Vy tauto Di-
džiojo skulptūra, penki iš sep tynių
New Yorko parodos pano – S. Ušinsko,
Adomo Smetonos, Adomo Galdiko,
Petro Kalpoko paveikslai. Visi šie me-
nininkų darbai Lietuvoje pristatomi
pirmą kartą.

Eksponuojami ir du iš penkių dai-
lininko Antano Kairio Garbės salei
tapytų istorinių žemėlapių. Kaip atro-
dė Lietuvos paviljono ek spozicija 1939
m. parodoje, bendrą vaiz dą galima su-
sidaryti iš tuomet Užsienio reikalų
ministerijos užsakymu darytų fotog-
rafijų, kurios šiuo metu saugomos Lie-
tuvos valstybiniuose archyvuose.

1939 m. New Yorke atidaryta pa-
 saulinė paroda „Rytojaus pasaulis”
buvo didžiausia ir moderniausia iš
vi sų iki tol pasaulyje vykusių parodų. 

ELTA 

Nacionalinis muziejus primins Lietuvos dalyvavimą 

1939 m. New Yorko pasaulinėje parodoje

1939 m. Pasaulinės parodos New Yorke Lietuvos paviljono fasadas.   E. Mankaus nuotr. Lietuvių paviljono siena su Vargo mokykla

Dienraščio ,,Laisvė” išleistas parodos gidas
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JURGIS  SUG INTAS   IR   JO  D IENORAŠČ IA I

Jauno lietuvio odisėja iš Vo kie tijos į Ameriką – 9

Spaudai parengė Rimas Černius

Kovo 7 d. – Pabundu iš ryto – kažkoks ne-
malonus supimas... Visai nemalonus – kreivai
supa, varto. Prau sykloje karšta. Be to – akinan -
čios šviesos, balti kokliai. Pradėjo visai nesmagu
darytis ir pradėjau žiaupčioti... Žiūriu, kad ir kiti
ke lei viai laksto kreivomis minomis. Pra dėjo
suktis galva. Ant denio visai bloga... Vanduo su-
kasi, maišosi...  Kiek geriau, kai guliu ramiai lo-
voje. Taip įplaukėme Atlantą.  

Kovo 8 d. – Atlantas vis nemaloniai supa.
Man jau viskas darosi vis tiek. Apie valgį nei
galvot nenoriu. Gerai, jei galiu netrukdomai gu-
lėti. Bet prasideda velniškas režimas – susirgus
daugumai darbininkų, pra sideda kitų gaudy-
mas, gąsdinimai ir bauginimai per garsiakal-
bius. Visi varomi laukan – nebėr ramybės...

Kovo 9 d. – Visai blogai – keikiu dieną,
kada sėdome į laivą ir atsižadu bet kada dau-
giau laivu važiuoti. Blo ga, kad negalintiems val-
gyti – jokios paramos. Duotų kokios sunkos,
ar apelsinų, ar obuolį. Deja, tai tik svajonė. Bai-
siai morališkai kankina tas priešpietis. Visi pri-
valo apleisti patalpas inspekcijai. O ant denio
taip blo ga: nėrai nei kur patogiau atsisėsti. Be
to žymiai labiau supa. Taip ir vargstu. Bjaurūs
policininkai ir ame rikonai – ypač toks seržantas
juodas.  Bjauriai rėkdamas netoli nuo manęs
metė žmogų sergantį iš lovos...

Susisukęs šlitiniuoju ant denio. Gera, dar kad tėvas man padeda. Dedu
kompresus ant galvos. O laivą vis biauriai supa, nors kokių labai aukštų ban-
gų nematyti. Vien tik vanduo juda.

Kovo 10 d. – Vanduo kiek ramesnis, ir man kiek geriau. Išgeriu kiek vai-
sių sunkos, kur turėjau įsidėjęs. Ach, kaip būt gera vaisiai!.. Jaučiu baisų troš-
kulį. Geriu vandenį su citrinomis, kurias dar man Ilsė įdėjo.  

Mane vos gyvą nuvaro į darbus. Einu pas daktarą. Tas tik įduoda šlykš-
čių tablečių ir liepia eiti į darbą. Tas, girdi, esą sveika. Nors man jau akys už-
gesusios ir vos pastoviu... Nuvaro į „Escort” ofisą – turiu dirbti! Pagaliau iš ten
atleido, nes vos gyvas atrodžiau. Eičiau gal bandyti ką užvalgyti, bet labai pa-
vargstu. Reikia eilėje stovėti. Be to, iš ten grubiai grobia prie darbo – tad ge-
riau jau nevalgyti.  

Kovo 11 d. – Vanduo nusiramina visai. Tiesiog neįtikėtinai – tartum ko-
kios Kuršių marios... Laivas maloniai ir greit skrodžia vandenį. Ke lei viai pra-
deda atsigauti. Bet tas teroras – tas garsiakalbis – nuolat vis rėkia „Achtung,
achtung! Folgende Perso nen haben sich sofort beim IRO Es cort officer zu be-
geben! Sie werden durch Polizei abgeholt!!” (Dėmesio!  Dėmesio! Sekantys as-
menys privalo tuoj pat prisistatyti IRO palydos karininkui. [Arba] jus paims
policija!! – Red.). Įgriso tas gąsdinimas policija. Įkyrėjo visa ta IRO.

Vakare tiesiog keista. Visai, tie siog vasariškai šilta. Ypač nuo vandens šyla.
Stovime be paltų ant šo ninio denio. Laivas gražiai plaukia. Mėnulis ir gražios
bangos, bet nesupa. Vienas lietuvis groja
akordeonu... Tartum iškyla kur gražiais lai-
kais.

Kovo 12 d. – Bet, deja, trumpai. Šiandien
vėl pradeda nemaloniai supti. Aš vėl lendu
į savo lovą. Blogai, kad ramybės vis nėra. Tai
visus į de nį varo, tai švaros inspekcija, tai
šaukia į darbus. Tai taip žmogus ir kankiniesi.
Nėra kur pasidėti.  

Kovo 13 d. – Šiandien ir mane ištraukia
– nr. 517. Nueinu – duoda darbo kombine-
zoną, ir atėjęs jūrinin kas nusiveda į pačią lai-
vo apačią, į laivo kalvę ar sandėlį, ir duoda
šiukš les nešioti, laivą plauti. O man taip kaž-
ko negera. Kai tik nuėjau, ten gi supa daug
labiau.  Be to labai šilta, ir aš – viuhp! Vėl į
Rygą!  Nieko negaliu ir gana. Ir jaučiuosi la-
bai pavargęs. Po pertraukos pasišalinu. Einu
pas amerikietį daktarą ir prašausi atlei-
džiamas. Tas nei kalbėt nenori. Marš dirbti
ir gana. Na, bet kadangi vos stoviu, tai pa-
galiau atleidžia.  

Kovo 14 d. – Taigi vis taip guliu savo lo-
voje. Nesinori nei valgyti eiti. Reikia stovė-
ti eilėje. Be to, valgykloje karšta.  

Kovo 15 d. – Pasirodo žuvėdrų būriai. Žmonės
apsidžiaugia. Ir ligoniai pradeda eiti į denį. Rytoj tu-
rime atplaukti. Visus varo dar labiau į darbus – ge-
neralinis laivo valymas.  Reiks eiti ir man. Gaunu
plauti sienas koridoriuje. Nesunku.  

Kovo 16 d. – Visų ūpas pakilęs. Visi tik dairo-
si – bene jau lendą dangoraižiai iš už horizonto. Iš
tikrųjų, apie 3-čią valandą p. p. išlenda pirmieji pa-
galiukai – du. Atrodo lyg Miun cheno bažnyčios bokš-
tai. Po va landos – daugiau ir daugiau, dar labai ne-
aiškūs. Šonuose prasideda san dė liai, alyvos tankai.
Pagaliau ir lyg miestas. Autostrada. Siuva auto-
mobiliai. AMERIKA! Pasirodo – tai Brooklynas.
Gan tvarkingai atrodo. Įplaukiame į įlanką. Per vi-
durį ma tosi Manhatten’as, bet neaiškiai. Gražiau-
sias vaizdas vakare, kai sužiba šviesos. Susijaudinę
einame mie goti.  Ryt lipsime į krantą ir tapsime
amerikonais...

Kovo 17 d. – Saint Patrick’s Day.  Rytą laivas pa-
juda. Plaukiame prie Manhatteno visai pro dan-
goraižius arti. Tai tie dangoraižiai – tiesa pasa kius
įsivaizdavau daug didesnius. Laivas pamažu slen-
ka pro dokus. Ar tėjame ir mes prie savo prie plaukos.  

Pakilo netvarka laive. Vieni vie nur grūdasi, kiti
kitur. Nepabai gia mos eilės.  Kai reikia, tai nebeli-
ko nei tų garsiakalbių. Sueina į laivą jau Amerikos
darbininkai.  Mes stebime juos – „US Lines” ant jų

„jacketų”. Pasirodo – vyksta dar kartą patikrinimas visų dokumentų ir sveikatos.
Pagaliau ir mes. Vis taip nemalonu – gali gi imti ir sulaikyti dar.  Pagaliau pra-
einame, gauname korteles ir mus išleidžia iš laivo. „Good-bye” tas įky rėjęs „USAT
General Haan”. Žiūriu nekantriai, ar tik čemodanus kur ne nudės, ar dėžė at-
ėjo tvarkoje, nes šnekėjo Bremene, kad dalį bagažo pavogė. Bet viskas yra, ačiū
Dievui. Dabar dar tik neramu mui-
tinės, dėl tų laikrodukų. Bet žiūri į
dėžę, pa žiūri į mūsų čemodaną.
Mato, kad menki daiktai, ir viskas
„all right”. Užklijuoja popieriukus, ir
mes išei na me iš uosto zonos.  

Organizacijos atstovai globoja.
Šiaip netaip dasiprašome, kad leis-
tų pabūti New Yorke vieną dieną
bent – pasižiūrėti. Kadangi patys
mokėsi me, tai leidžia ir nuveža į iš-
kilmingą „Hotel Diplomat”. Gerai,
kad prie pat centro – galėsime pa-
matyti tą garsųjį New Yorką. 

Kiek atsipūtę bėgame žiūrėti.
Keista – pilni langai, ir kainos mums
atrodo visai neaukštos. Tiesiog nu -
stembi, kai kiti dalykai visai pigūs.

O tų rūbų, rūbų.
Keistai apsirengu-
sios moterys... Rei-
kia pasakyti, kad tikėjausi ant 5th Avenue pamatyti tikrai „liuk-
sus” krautuvių, o matėme už kan dines, saldainių krautuves, gė-
les ir balionus. Ir viduryje tos iškilmingos gatvės – aklą elge-
tą su lazda, barškinantį ir šaukiantį „mannės”. Pasidarė baisu
– taigi čia niekas tavimi nesirūpina. Kol sveikas, dirbi kaip jau-
tis;  susirgai – eik į gatvę...  Pasidarė baisu tos Amerikos. 

Miegame pirmą naktį gerose viešbučio lovose. Nusimau-
dėme. Bet iš ryto – lietus ir šlapdriba baisi, kad niekur eiti ne-
begalima. Gerai, kad vakar buvo graži diena. 

Kovo 18 d. – 6:30 – sėdame į gražų traukinį. Seniai nebe-
matėme tokių patogumų ir gero įrengimo. Tai ne Vokietijos iš-
klerę vagonai. Puikios perstatomos sėdynės.  Graži publika –
visi gerai apsirengę. Tik porą prastų juodžių drybso ant sėdy-
nių. Toks kon trastas. Taip traukinys ir lekia be garso.

Kovo 20 d. – Čikagoje, sveriu 145 svarus.    

Kovo 31 d. – Čikagoje sveriu 155 svarus.

Gegužės 15 d. – Čikagoje sveriu 167 svarus. 
Pabaiga

Tęsinys. Pradžia spalio 11 d. laidoje
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,,Draugo”
prenumeratoriai gali skaityti
,,Draugą” internete be jokio

papildomo mokesčio. 
Pageidaujantys turėtų parašyti

apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

ĮVAIRūS

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

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

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi ViDAUS liGOS 

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Didelė darbo
patirtis, minimali anglų kalba, nevai-
ruoja. Gali pakeisti savaitgaliais. 
Tel. 773-940-5264. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo , galimi pakeitimai. Tel. 773-615-
5235.  Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su grįžimu namo. Gali pakeisti sa-
vaitgaliais. Kartu gali dirbti ir vyras.
Tel. 708-691-6996  

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

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Legalūs
dokumentai, rekomendacijos. Siūlyti
įvairius variantus, gali pakeisti savait-
galiais. Tel. 773-709-5990. 

� Sąžininga moteris ieško žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Gali pri-
žiūrėti 2 žmones, skaniai gamina valgy-

ti, gali išleisti atostogų, turi dokumen-
tus, geros rekomendacijos. 
Tel. 708-691-6542.

� Moteris ieško vyresnių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Patirtis ir
anglų kalba, geros rekomendacijos.
Tel. 773-329-9918

� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Legalūs doku-
mentai , buitinė anglų kalba. 
Tel. 630-457-0232.  

� Gera, nuoširdi darbuotoja ieško
pagyvenusių žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Dokumentai, patirtis. 
Tel. 312-647-3208. 

� Vyras ieško senelių priežiūros darbo
pakeitimų. Legalūs dokumentai. 
Tel. 630-670-0813. 

� Labai švelni, sąžininga moteris ieško
senelių priežiūros darbo arba gali pa-
keisti. Legalūs dokumentai. 
Tel. 773-668-2001. 

Atkelta iš 1 psl.

Profesoriaus moksliniai straips-
niai buvo publikuoti ,,Past and Pre-
sent”, Šaltojo karo studijų žurnale; jis
rašė ,,The New York Review of
Books”, ,,Foreign Affairs”, ,,The Ti-
mes Literary Supplement”, ,,The Na-
tion”, ir ,,The New Republic”, taip pat
,,The New York Times”, ,,The Inter-
national Herald Tribune”, ,,The Wall
Street Journal” ir kitiems leidiniams.

Daktaro laipsnį prof. T. Snyder
įgijo Oxford University 1997 metais,
kur jis buvo British Marshall Scholar.
Jis buvo mokslinis Paryžiaus, Var-
šuvos ir Harvardo universitetų ben-
dradarbis, ir yra dažnas Vienos Žmo-
gaus studijų instituto svečias. T. Sny-
der kalba penkiomis, rašo dešimčia
Europos kalbų.

LR ambasados JAV Info

Atkelta iš 1 psl.

Šeima šių dienų visuomenėje
yra atsidūrusi nepavydėtinoje si-
tuacijoje, kai įvairios ideologinės
srovės ją stengiasi sugriauti iš pa-
matų. Tai liudija kosminis skyrybų
skaičius, nenoras įsipareigoti ir gy-
venimas susimetus komkubinate, į
šeimas braunasi gender ideologija,
kurios tikslas suluošinti dar nesusi-
formavusią būtybę įteigiant jai ta-
riamą lytiškumą ar diegiant anks-
tyvą agresyvų lytinį ugdymą per
mokyklas.

Bažnyčia su motinišku rūpes-
čiu žvelgia į šeimos padėtį šių dienų
kontekste. Ji nenori likti tik pasyvi
stebėtoja, tačiau yra pasiruošusi la-
bai konkrečiai ištiesti ranką ir padėti
savo vaikams. 

Relatio synodi rašoma: ,,Bažnyčia
privalo su rūpesčiu palydėti savo
silpniausius vaikus, grąžinant jiems
viltį ir pasitikėjimą, kaip jūros švy-
turys padėtų rasti kelią paklydu-
siems audroje. Gailestinga meilė ne
tik traukia prie savęs, bet ir ugdo bei
kviečia atsivertimui.” (Relatio syno-
di 28)

Šių dienų visuomenė nebesup-
ranta, kas yra prigimtinis įsakymas,
Dievo planas vyrui ir moteriai tapti
vienu kūnu ir bendradarbiauti per
vaisingumą jo kūrime. Sinodo do-
kumente pabrėžiama, kad šeima yra
daug daugiau nei tik tradicijos tęsi-
mas. Santuokos sakramentas atveria
ypatingą žmogaus vertę bei orumą,
jis turi nesutraukiamą ryšį su krikš-
to sakramentu.

Bažnyčia susirūpinusi žvelgia į
paviršutinišką sužadėtinių pasiruo-
šimą santuokos sakramentui, skais-
tumo vengimą, kas ir skatina greitas
skyrybas. 

Sinode buvo kalbama apie pa-
saulyje šiuo metu  nuolat plintantį gy-
venimą komkubinate, išbandant vie-
nas kitą be civilinės ir be bažnytinės
santuokos ryšio. Dauguma bijo gi-
lesnio įsipareigojimo ir nori pasilikti
laisvą kelią pasitraukti, kitiems tai
parankiau finansiškai. Labai svarbu,
kad šie žmonės atrastų santuokos
sakramento grožį, galbūt stiprios
krikščioniškos šeimos jiems galėtų
tapti pavyzdžiu ir paskatinimu grei-
čiau savo santykius sutvirtininti
Bažnyčioje. 

Sinodo metu buvo iškelti homo-
seksualių porų klausimai, Afrikos po-
ligamijos problema bei išsiskyru-
siųjų sielovada, kas pasaulietinėje
spaudoje buvo dažnai eskaluojama.
Sinode tiesiog buvo iškelti klausimai,
kokia turėtų būti tikinčiųjų ir kuni-
gų laikysena susidūrus su šiais žmo-

nėmis. Pvz. pasauliečiai iš Australi-
jos dalinosi, kad jų parapijoje ho-
moseksualų pora atvedė jų auginamą
vaiką ruošti Pirmajai Komunijai.
Kaip bendruomenė šiuo atveju turė-
tų pasirūpinti vaiku?

Arba Afrikos vyskupai pasakojo,
kad neaišku kaip elgtis, kai pasi-
krikštija tris ar keturias žmonas tu-
rintis vyras, su visomis jau susilau-
kęs vaikų. Kas tada laukia tų žmonų
ir vaikų, jeigu vyras pasirinktų vie-
ną žmoną? 

Dokumente pabrėžiama, kad ho-
moseksualūs asmenys turėtų būti
traktuojami su pagarba, subtilumu ir
atjauta. Jų ryšio nei iš tolo negalima
pavadinti šeima ir Dievo planu san-
tuokiniam gyvenimui. 

Bene daugiausia diskusijų su-
kėlė išsiskyrusiųjų bei antrą kartą ci-
viliškai susituokusiųjų sielovados
klausimas. Kardinolas Walter Kasper
pasiūlė peržiūrėti požiūrį į išsisky-
rusius katalikus. Kardinolas pasiū lė
po atgailos laikotarpio teigti Komu-
niją išsiskyrusiems ir vėl sudariu-
siems civilinę santuoką. Kol kas po-
piežius nepriėmė galutinių sprendi-
mų, nors už balsavo net 104 vyskupai,
o prieš 74. 

Šis sinodas tik išarė dirvą kitų
metų Vyskupų asamblėjai. Dalis vys-
kupų griežtai gynė santuokos neiš-
ardomumą ir šventumą. Šie nauji šei-
mų pastoracijos vėjai jiems atrodė
kaip santuokos pamato išjudinimas.
Santuokos sakramento metu jaunie-
ji neturėtų galvoti apie pasitraukimo
atgal galimybę. Santuokos sakra-
mentas yra teikiamas vieną kartą, ir
yra anuliuojamas išskirtiniais atve-
jais-kai buvo prievarta, neištikimy-
bė, smurtas ir kt.

Popiežiui Pranciškui svarbu ne
tiek laikytis raidės, kiek eiti į kiek-
vieną žmogų asmeniškai, suprasti jo
problemas ir ištiesti pagalbos ranką.
Jis rašo:

Bažnyčia nebegali „nedraugiškai
susikaustyti, užsidaryti tame, kas
parašyta, įsitverti raidės, neleisti,
kad Dievas stebintų, užsidaryti įsta-
tyme”, „daug kalbėti, bet nieko ne-
pasakyti”, kentėti nuo „perdėto uo-
lumo, skrupulingumo, tradiciona-
lizmo ir intelektualizmo”. 

Ji trokšta suteikti sielovadinę pa-
galbą labiausiai savo sužeistiems
vaikams ne teorinėmis kalbomis,
bet konkrečiais veiksmais, stipriau
atnaujinant kunigų, vienuolių bei
katechetų formaciją. 

Ji ragina šeimas semtis dvasinių
jėgų iš Dievo žodžio bei eucharistijos.
Mergelė Marija turėtų būti kiekvie-
nos šeimos motina ir užtarėja. 

Pagerbtas Timothy Snyder

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

MŪSŲ STALUI

Silkės šventiniam stalui
Silkės paplitusios sekliose Šiau rės Atlan-
to ir Ramiojo vandenynų pakrantėse.
Nors šiai šeimai priski riama apie 200
žuvų rūšių, pusė visų sugaunamų silkių –
atlantinės. Lie tu voje silkės būdavo val-
gomos pasnin kų metu, bet be jų nepra-
eina ir nei vienas pobūvis. Keičiantis gy-
veni mui, keičiasi ir kulinariniai po rei kiai.
Siūlau išbandyti kitokio subti les nio sko-
nio silkių.. 

Krevečių ir silkių suktinukai

Reikės: 8 marinuotų silkių filė, puodelio virtų kre-
večių, 1 sv. špinatų, svogūno, druskos, maltų juodųjų
pi pi rų pagal skonį.

Padažui: 2 svogūnų, šaukšto po mi dorų padažo,
sviesto.

Silkes nuplaukite ir nusausin kite. Ke letą špinatų
atsidėkite, likusius susmulkinkite, sumaišykite su
krevetėmis ir smulkintu svogūnu. Pagardinkite
pries koniais ir kepkite ant silpnos ugnies apie pen-
kias mi nutes, kol krevetės paraus. Nukelkite nuo vi-
ryklės ir palikite atvėsti. 

Svogūnus susmulkinkite ir kepkite apie 5 mi-
nutes. Paskui supilkite pomidorų padažą ir išmai-
šykite. 

Ant silkių dėkite po didelį šaukš tą krevečių įda-
ro, susukite ir apjuoskite atsidėtais špinatais. Pa-
tiekite apšlaksčius padažu.

Marinuotos silkės

Reikės: 4 silkių, citrinos, 4 šaukš tų miltų, aliejaus
kepti, druskos pagal skonį.

Marinatui: 2 puodelių vyno acto, 2 puodelių
vandens, 3 lauro lapų, 8 juodųjų pipirų, 6 kvapiųjų pi-
pirų, 2 svogūnų.

Silkes išvalykite, nuplaukite ir nu sausinkite. Cit-
riną nulupkite ir išspauskite sultis. Silkes apšlaks-
tyki te citrinos sultimis, pagardinkite druska (jei rei-
kia) ir palikite marinuotis apie 15 minučių. Paskui
api barstykite miltais ir kepkite iš abiejų pusių po 4
minutes. Atvėsinkite.

Actą sumaišykite su vandeniu ir užvirinkite.
Tada sudėkite laurų la pus, suberkite juoduosius ir
kvapiuosius pipirus, susmulkintus svogūnus, iš-
maišykite ir kaitinkite apie 5 minu tes. Gautą mari-
natą atvėsinkite, su pilkite ant silkių ir laikykite šal-
dytuve apie parą. Galima patiekti su skru dintomis
bulvėmis papuošus svogūnų žiedais.

Tradiciškai skrudintos silkės

Reikės: 8 silkių, kiaušinio try nio, šaukšto pieno,
3 šaukštų miltų, 1/2 šaukštelio saldžiosios paprikos
miltelių, aliejaus kepti, citrinų, petra  žo lių papuošti,
druskos, maltų juodųjų pipirų pagal skonį.

Prieskonių mišiniui: 3 šaukštų smulkintų pet-
ražolių, 2 šaukštų alyv uo gių aliejaus, šaukšto kmynų,
šaukšt elio saldžiosios paprikos miltelių, 1/2 šaukšte-
lio aitriosios papri kos miltelių, 1/2 šaukštelio cina-
mono, druskos pagal skonį.

Silkes išvalykite, nuplaukite ir nusausinkite.
Prieskonius sumaišy ki  te, jais įtrinkite silkes ir pa-
likite marinuotis apie 3 valandas.

Kiaušinio trynį išplakite su pie nu. Tada suber-
kite miltus, saldžiosios paprikos miltelius, pagar-
dinkite prieskoniais ir išmaišykite. Gauta mase iš-
tepkite silkes ir kepkite iš abie jų pusių po 5 minutes.
Patiekite papuošus citrinų griežinėliais ir smul-
kintomis petražolėmis.

Silkės garstyčių padažo pataluose

Reikės: 4 silkių, citrinos, drus kos, maltų juodų-
jų pipirų pagal sko nį.

Padažui: šaukšto sviesto, šaukšto miltų, 2,5 puo-
delio pieno, šaukštelio garstyčių, šaukštelio cukraus,
šaukšto vyno acto, druskos, žalumynų pagal skonį.

Silkes išvalykite, nuplaukite ir nu sausinkite. Cit-
riną nulupkite ir išspauskite sultis. Silkes apibars-
 tykite prieskoniais, apšlakstykite citrinos sultimis
ir palikite marinuotis apie valandą. 

Sviestą išlydykite. Tada suber ki te miltus ir
nuolat maišant kaitinkite ant silpnos ugnies apie 2
minutes. Paskui nukelkite nuo viryklės ir pa mažu
supilkite karštą pieną. Tuomet sudėkite likusias su-
dėtines dalis ir kaitinkite ant silpnos ugnies dar apie
2 minutes, kol padažas sutirštės. Paskui pagardinkite
druska, smulkintais žalumynais ir laikykite šiltai.

Silkes kepkite lauko kepsninėje iš abiejų pusių
po 10 minučių. Pa tiekite apšlaksčius gautu padažu.

Silkė krienų padaže

Reikės: 2 silkių, 1 puodelio rūgš čios grietinės, 2
šaukštų krienų, pi pirų, petražolių.

Silkes išmirkykite, iš-
imkite kau lus, supjaustyki-
te įstrižais gabaliu kais ir
sudėkite ant pailgos lėkš-
tės. Pridėjus galvą ir uodegą
suformuo ki te silkę. Pabars-
tykite pipirais. Grie tinę su-
maišykite su krienais ir už-
 pilkite ant silkės. Papuoški-
te petra žolėmis. 

Kapota silkė

Reikės: 2 silkių, riekės
baltos duo nos, 2 šaukštų cit-
rinos sulčių, 2 šaukštų smul-
kiai supjaustytų svogū nų, 1
didelio rūgštaus obuolio,

šaukšto aliejaus, žiupsnelio pipirų, virto kiau ši nio bal-
tymo.

Išmirkytas be odos ir be kaulų sil kes smulkiai
sukapokite. Palikite nupjautas galvas ir uodegas sil-
kės pa vidalui suformuoti. Atpjautą duo nos riekę pa-
merkite citrinos sultyse. Keptuvėje įkaitintame
aliejuje pake pinkite svogūnus. Obuolį plonai nu lup-
kite, išimkite sėklalizdžius,  supjaustykite skiltelė-
mis, ir smulkiai sukapokite. Į dubenį sudėkite silkę,
svogūnus, obuolį ir viską gerai išmai šykite.

Ant pailgos lėkštės iš paruošto mišinio sufor-
muokite 2 silkes. Kiau šinio baltymus smulkiai su-
kapokite ir padenkite jais silkių paviršių (kiaušinio
baltymą galima sumaišyti su mase). Pridėkite gal-
vas ir uodegas. Papuoškite agurkų, pomidorų, ri di-
kėlio griežinėliais ir petražolių lapeliais.

Bulvių ir silkių apkepas

Reikės: 1 sv silkių, 2 sv bulvių.
Padažui: svogūno, 3 šaukštų mil tų, ¾ puodelio

vandens, 1/2 puodelio grietinėlės, puodelio virto kum-
pio, tar kuoto sūrio, sviesto kepti, druskos, mal tų juo-
dųjų pipirų pagal skonį.

Silkes užpilkite vandeniu ir mir kykite apie 30
minučių. Bulves užpil kite sūdytu vandeniu ir virkite
ant silpnos ugnies apie 30 minučių. Sil kes nulupki-
te ir pašalinkite ašakas. Bulves nukoškite, atvėsin-
kite, nulupkite ir supjaustykite griežinėliais.

Svogūną susmulkinkite ir pakepkite. Tada su-
berkite miltus ir mai šant dar kepkite apie 5 minu-
tes. Tuo met supilkite vandenį ir kaitinkite dar apie
5 minutes. Paskui nukelkite nuo viryklės, supilkite
grietinėlę, su berkite kubeliais pjaustytą kumpį, pa-
gardinkite prieskoniais ir išmaišy kite.

Kepimo indą ištepkite sviestu, sluoksniais dėkite
silkes ir bulves. Ta da supilkite gauta padažą, pagar -
dinkite prieskoniais ir gausiai api barstykite tarkuotu
sūriu. Kepkite apie 30 minučių 400˚F orkaitėje, kol
gražiai apskrus. Gali ma patiekti su burokėlių salo-
tomis.

Medžiaga parinkta iš žurnalo „Ji”
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Žmogus tik žemės svečias
ir turi jis sugrįžt namo, bet
kaip sunku išleisti jį į kelią,
kuriuo negrįžta niekas atgalios...

A † A
Inž. JUOZAS PALEKAS

Mirė 2014 m. spalio 20 d,
Gimė 1921 m. Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Aldona, dukra Audronė (Michael), sūnus plk. Ed-

mundas (Julie).
Labai pasiges savo mėgiamo „Papa” 4 anūkai, jo giminės čia Ame rikoje

ir Lietuvoje.
Juozas buvo pašarvotas Palos-Gaidas laidojimo namuose 11029 South-

west Hwy., Palos Hills ir palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
Laidotuvės privačios.

Nuliūdusi šeima

KRISTINA BLOCKYTĖ

Krikščionių bažnyčioje miru-
siųjų pagerbimas yra susijęs su
konkrečiomis šventėmis: ka-

talikų – Visų šventųjų diena (lapkričio
1 d.), Vėlinėmis (lapkričio 2 d.) ir evan-
gelikų – Kapinių švente (vasarą) bei
Amžinybės sekmadieniu (paskutinis
sekmadienis prieš Advento pradžią). 

Mirusiųjų minėjimo šventė arba
kitaip vadinama Amžinybės sekma-
dieniu, skirta šeimos ir giminės bei
visų mirusiųjų pagerbimui. Mažojoje
Lietuvoje dažniausiai minima pasku-
tinį lapkričio sekmadienį – laikomos
pamaldos, lankomos ka-
pinės: ,,mūsų, evangeli-
kų, mirusiųjų šventė yra
paskutinis sekmadienis
prieš pirmą Adventą.
Tada iš kokių žalumynų
vainiką pindavau, sesuo
pati gėles iš tokio tvis-
kančio popieriaus pada-
rydavo. Ir kokį vainiką,
gėlytes įdėjo ir tada nu-
nešdavo į kapines” (Šil-
vių k., Šilutės raj.). Rei-
kėtų pastebėti, jog lie-
tuvininkai kapines lan-
kė ir Kūčių vakarą: ,,ki-
tur tėvai ant kapų eida-
vo Kūčių vakarą – nešė
eglutę ant kapo, uždegė
žvakutes ir pabūdavo kartu su miru-
siuoju” (Bardėnų k., Šilutės raj.). Evan-
gelikų tradicijoje akistatai su amži-
nybe skirta ir Kapinių šventė. Kiek-
vienose kapinėse vyksta pamaldos į jas
suvažiuoja žmonės aplankyti artimų-
jų kapų. Tai būna savotiškas giminių
susitikimas. Kapinių švenčių datos
kasmet paskiriamos vis kitos, susita-
rus tikintiesiems ir kunigams: ,,pa-
baigoj liepos arba rugpjūčio pradžioj
turim kapinių šventę – tai yra teip,
kaip jūs dabar visus šventus šven-
čiant – tai reiškia pagerbims miru-
siųjų” (Vabalų k., Šilutės raj.).

Amžinybės sekmadienį XIX a. pr.
įvedė Prūsijos karalius Friedrich Will-
helm III. Liuteronai mirusiuosius pri-
simindavo Visų šventųjų dieną, kuri,
galima teigti, pietizmo ir apšvietos
laikotarpyje nebebuvo taip aktyviai
švenčiama. Prūsijos karaliui, kuris
buvo Reformatų bažnyčios narys, Visi
šventieji buvo katalikiška šventė, todėl
jis 1816 m. lapkričio 7 d. įvedė taip va-
dinamą evangelišką mirusiųjų prisi-

minimo šventę – Totenfest, kuri mini-
ma paskutinį liturginių metų sekma-
dienį – Amžinybės sekmadienį. Ji pra-
dėta švęsti 1817 m. lapkričio 7 d. Ka-
raliaučiaus konsistorija aplinkraščiu
nurodė, kad šventė turi būti švenčia-
ma. Ir nuo tų laikų šią dieną, baigian-
tis bažnytiniams, liturginiams me-
tams, mini tiek liuteronai, tiek refor-
matai. 

Amžinybės sekmadienio pagrin-
dinė erdvės dimensija – bažnyčia, kuri
griežtai atitiko semantinę šventinių ap-
eigų potekstę – melstis už mirusiuo-
sius: ,,Mirusiųjų šventėj mes tiktai į
bažnyčią pamaldas teatlaikom – pa-

minim mirusius, pagie-
dam, pasimeldžiam už
mirusiuosius” (Vabalų
k., Šilutės raj.). Taigi,
priešingai nei Kapinių
šventėje, Amžinybės sek-
madienio pamaldos lai-
komos bažnyčioje, o ne
kapinėse. Pastebėtina ir
tai, jog per Kapinių šven-
tę suvažiuodavo visi gi-
minės iš įvairiausių gy-
venamųjų vietovių, o Mi-
rusiųjų šventės metu to-
kios tradicijos nebuvo:
,,tada eidavo į bažnyčią,
nešdavo gėlių, o namiš-
kiai ir į kapus nueidavo.
Iš toliau giminė nesuva-

žiuodavo” (Poškų k., Klaipėdos raj.).
Galima teigti, jog Mirusiųjų šven-

tės struktūrą sudaro dvi dalys – apei-
gos bažnyčioje (t.y. pamaldos, kurių
metu giedama ir meldžiamasi už mi-
rusiuosius) bei kapinėse. Pastarųjų
pagrindinis elementas – kapų puošyba.
Lietuvininkų kapai šventei puošiami
iš anksto, dažniausiai prieš kelias die-
nas: ,,subatoj, arba jau ir kelias dienas
anksčiau, visi padabydava artimųjų ka-
pus, apdengdava eglių šakomis ir už-
dėdava vainikus arba puokštes iš eglių
šakų, įvairių kankorėžių, vaškuotų
popierinių kvietkų” (Antšvenčiai, Jur-
barko raj. Smalininkų sen.). Kapų puo-
šybai nuo pat XIX a. pr. naudojamos eg-
lių šakos bei dirbtinės gėlės. Dažniau-
siai vainikus lietuvininkai darydavo-
si patys, tačiau pasitaikydavo atvejų,
kada juos parsiveždavo iš Tilžės: ,,jau
prieš Mirusiųjų dieną parsiveždavom
iš Tilžės tų vainikų, jau su negyvom gė-
lėm. Tada nešdava, apdengdava egli-
šakėm tą kapą, ant viršaus uždėdava
gėles” (Šyškrantės k., Šilutės raj.).

Pastebėtina, jog iki XX a. pr. žva-
kių ant kapų lietuvininkai nedegdavo:
,,kapus puošdavom, bet tik teip su gė-
lėm, žvakučių nedegindavom” (Poš-
kų k., Klaipėdos raj.). Iš informantų, gi-
musių XX a. II-IV dešimtmečiais, pa-
sakojimų galima teigti, kad ši tradici-
ja atsirado po karo. Nors šios apeigos
palyginti naujos, jos spėjo apaugti mi-
tologizuotais vaizdiniais. Galima prie-
laida, jog jų ištakos glūdi mitinės pa-
saulėžiūros stereotipuose, nes archa-
jiniu požiūriu tamsusis paros laikas
yra žmogui itin pavojingas metas, o ka-
pinės – pavojinga vieta. 

XX a. pab. – XXI a. pr. tradicija lan-
kyti kapus liuteronų ir katalikų su-
vienodėja – į kapines liuteronai eina
per Visus Šventuosius ir Vėlines: ,,se-
niau lapkričio pirmą mes nešvęsda-
vom, biški vėliau liuteronai turėjo mi-
rusiųjų šventę. O daba subendrino
viską, tai lapkričio pirmą sutvarkom
kapus, uždegam žvakutę” (Bitėnai, Ši-
lutės raj.). Tačiau pamaldos ir šiomis

dienomis už mirusiuosius bažnyčioje
yra laikomos per Amžinybės sekma-
dienį. Pastoriaus R. Moro teigimu,
,,Amžinybės sekmadienį parapijiečiai
renkasi įprastu laiku į pamaldas. Pa-
dedamas simbolinis vainikas visiems
per metus išėjusiems parapijiečiams.
Uždegamos žvakutės. Kiek išėjusių
nuo praėjusio Amžinybės sekmadie-
nio, tiek žvakučių uždegame. Gieda-
mos giesmės apie viltį Kristuje” (VDU
ER 2482). Apibendrinant galima teigti,
jog Kapinių ir Mirusiųjų minėjimo
šventės – išskirtinai Mažajai Lietuvai
būdingos religinės kalendorinės šven-
tės, turinčios specifinius papročius ir
tradicijas. Šių švenčių apeigų kon-
tekstas liudija, kad iki pat XX a. pab.
lietuvininkai intuityviai suvokė save
kaip vieningą gyvųjų ir mirusiųjų
bendruomenę, betarpiškai integruotą
į supančią gamtinę aplinką. 

Kristina Blockytė – VDU Etnologi-
jos doktorantė

Mirusiųjų šventė
Mažojoje Lietuvoje
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Advokatas
VYTENIS LIETuVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo” )

Tel. 773-284-0100

PAS MUS 
IR

APLINK MUS
� Lapkričio 1 d. 7 val. v. Balzeko lietuvių
kultūros muziejus kviečia į susitikimą su ra-
šytoju Laurynu Katkumi. Kelių poezijos ir
eseistikos knygų autorius atstovauja Lietu-
vai Tarptautinėje rašytojų programoje Iowa
valstijoje  (International Writing Program,
iwp.uiowa.edu). Renginys vyks lietuvių
kalba. Muziejaus adresas: 6500 S. Pu-
laski Rd., Chicago, IL 60629.

� Lapkričio 8 d., šeštadienį, Pasaulio lie-
tuvių centre, (14911 127 th St. Lemont,
IL) vyks Lietuvių Fondo metinis pokylis.
Meninę programą atliks Lindos Veleckytės
vadovaujamas styginių kvartetas ,,Cadenza
String Quartet”. Pokylio metu Lietuvių dai-
lės muziejuje veiks grafikės Joanos Danu-
tės Plikionytės-Bružienės paroda „Vartai”.
Kokteiliai 5:30 val. v., koncertas 6:30 val.
v., šventinė vakarienė  7:30 val. v. Bilietus
užsisakyti ir daugiau informacijos rasti ga-
lite tinklalapyje www.LietuviuFondas. Tel.
pasiteirauti: 630-257-1616. 

� Šiaurinio Ilinojaus, Waukegan–Lake
County apylinkių lietuviai į Vėlinių  ir Am-
žinybėn iškeliavusių artimųjų paminėjimo
šv. Mišias kviečiami rinktis  lapkričio 9 d.
sekmadienį, 2 val. p. p. Santa Maria del
Popolo parapijos koplyčioje, 116 N. Lake
St. Mundelein, IL. 60060. Uždegsime Vė-
linių žvakelę ir maldose prisiminsime savo
brangius artimuosius. Eucharistijos šven-
timą atnašaus kun. Gediminas Keršys. Po
šv. Mišių  pabendrausime prie kavutės.
Kviečiame atsinešti  sumuštinukų ar pyrago
bendroms vaišėms. Pasiteirauti galite tel.
847-244-4943.

� Kviečiame praleisti sekmadienio po-
pietę su muzika. Dainas atliks daugelio
konkursų laimėtoja trylikametė dainininkė
Agnė Giedraitytė, kurios balsas jau spėjo
nuskambėti New Yorko Carnegie Hall. Kon-
certas – lapkričio 16-tą dieną 12 val. p. p.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos
salėje. Kaina 15 dol. Dalyvaudami kon-
certe padėsite Agnei išleisti pirmąją muzi-
kinę kompaktinę plokštelę.

Dalyvaukite užsienyje gyvenančių 
lietuvių internetinėje  apklausoje

Visuomenės nuomonės tyrimų centras ,,Vilmorus” Užsienio reikalų minis-
terijos užsakymu atlieka užsienyje gyvenančių lietuvių internetinę apklausą. Ap-
klausos tikslas – geriau išsiaiškinti užsienyje gyvenančių lietuvių nuomonės ten-
dencijas dėl užsienio lietuvių poreikių ir ryšių su Lietuva stiprinimo. Anketa ano-
niminė, ši informacija apibendrintoje formoje bus panaudota gerinant ryšius su
užsienio lietuviais.

Ši apklausa skirta visiems užsienyje gyvenantiems lietuviams (tikslinė gru-
pė: suaugusieji nuo 18 metų amžiaus, gyvenantys užsienyje ne trumpiau kaip
6 mėnesius), kurie nori išreikšti nuomonę dėl savo poreikių, bendradarbiavimo
ir ryšių su Lietuva stiprinimo, pateikti savo vertinimus, kaip jaučiasi užsienyje gy-
venantys lietuviai bei rekomendacijas diasporos politikos formavimui ir įgy-
vendinimui. Labai prašome užpildyti anketą asmeniškai, taip pat išplatinti savo
draugams ir pažįstamiems.

Pildyti čia: https://www.surveymonkey.com/s/M5TLM5H

DRAUGO FOnDO SUVAŽIAVIMAS

DF praneša, kad šiais metais Draugo fondo narių suvažiavimas įvyks
lapkričio 8 d. 9 val. r. ,,Draugo” redakcijos patalpose (2-me aukšte).

Maloniai kviečiame dalyvauti visus DF narius, rėmėjus ir naujus narius. Suvažiavimo
darbotvarkėje: pranešimai, diskusijos ir DF ateities planai. Negalintys asmeniš-
kai suvažiavime dalyvauti, kviečiami panaudoti ,,proxy“ kortelę ir įgalioti kitą DF
narį.

Čikagos Lietuvių Tautodailės institutas lapkričio 1 ir 2 dienomis (10 val. r.
– 4 val. p. p.)  kviečia į renginį ,,Gyvoji tautodailė”, kuris vyks Dailės muziejaus
patalpose Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Bus proga prisiminti ar paro-
dyti savo vaikams, anūkams mūsų turtingą lietuvių tautodailę. Rodysime au-
dimą, verpimą, puodų žiedimą, odos dirbimą, šiaudinukų/sodų vėrimą, mar-
gučių marginimą, metalo išdirbimą, krepšių pynimą bei verbų rišimą.

Lapkričio 1-ąją, šeštadienį, 4
val. p. p. kviečiame visus, o ypač
tuos, kurie negali aplankyti savo ar-
timųjų kapų, į šv. Mišias Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje
Marquette Parke. Po Mišių, 5 val. p.
p. vyks susikaupimo vakaras žvakučių šviesoje, prisimenant savo mirusius artimuosius.
Dalyvaus teatras ,,Viltis”, vargonininkas Ričardas Sokas, solistės Nida Grigalavičiūtė,
Giedrė Sokas ir choras. Lapkričio 2 d., sekmadienį, 9:30 val. r. šv. Mišios bus laikomos
anglų kalba, o 11 val. r. – lietuvių.

Lapkričio 2 d., sekmadienį, 1val. p. p. Šv. Kazimiero kapinėse (prie 111-tos ir
S. Pulaski gatvių sankryžos Čikagoje) vyks Vėlinių suskaupimo apeigos, kurias ren-
gia Šv. Kazimiero kapų sklypų savininkų draugija. Apeigas praves kun. Gediminas
Keršys, dalyvaus šauliai. Visi kviečiami gausiai dalyvauti, tuo įrodant arkivyskupijai,
kad mums labai rūpi išlaikyti tėvų ir prosenelių papročius, pagerbti mirusiuosius su
žvakelių uždegimu ir vainikų padėjimu.

Lapkričio 2 d. kviečiame atvykti į seselių sodybą Putname paminėti Vėlines. Ren-
ginių pradžia – 10 val. r. Adresas: Sisters of the Immaculate Conception, 600 Liber-
ty Highway, Putnam, CT. Apie savo dalyvavimą prašome pranešti iki spalio 29 d. 
tel.:  860-928-7955 arba el. paštu: sesigne@gmail.com.

Sekmadienį, lapkričio 2 d. Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčioje (259
N 5th Street, Brooklyn, NY) bus minimos Vėlinės. Šv. Mišių metu vyks žvakių procesija
pereitais metais mirusių parapijiečių ir jų artimųjų atminimui pagerbti. Po šv. Mišių
parapijos apatinėje salėje bus paruošta užkandžių ir kavos. Kviečiame visus ateiti ir
dalyvauti Vėlinių apeigose.

Lapkričio 2 d., sekmadienį, 10 v. r. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo bažnyčioje Brighton Parke, Chicago, IL, bus atnašaujamos šv. Mišios už mirusius
Aukštaičių-Panevėžiečių klubo narius ir jų artimuosius. Narius kviečiame dalyvau-
ti. Po šv. Mišių, 12 val. p. p. – pabendravimas Ritos kavinėje, 4116 Southwest High-
way Hometown, IL 60456.

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Kviečiame dalyvauti 
Tėvų Marijonų 100 metų Amerikoje

paminėjime

Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bažnyčioje
sekmadienį, lapkričio 2 d. 

11 val. r. koncelebruotos šv. Mišios 
12 val. minėjimas parapijos salėje

dr. Augustinas Idzelis:
,,Tėvų Marijonų vaidmuo Amerikoje’’ 

Dalyvaus Marijonų provinciolas
Tėvas Kazimierz Chwalek, MIC. 

Vaišės

Kviečia 
Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija, 

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija, 
Tėvai Marijonai ir 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija.Vėlinių 
pamaldos


