
Šie metai žymi 75-ąsias „Gyvybės
vizų” metines. Ta proga Kaune ati-
dengta memorialinė lenta vice-
konsului Chiune Sugiharai.

Sugihara laikomas esmine
diplomatine sąsaja tarp Lie-
tuvos ir Japonijos, taip pat

viena pagrindinių priežasčių, ko-
dėl Lietuva yra žinoma ir pa-
traukli japonų turistams. Antrojo
pasaulinio karo metais Kaune re-
zidavęs diplomatas iki šiol yra
reikšmingas bei svarbus asmuo
Lenkijos ir Lietuvos žydų ben-
druomenėms.

Holokausto ir karo drasko-
moje šalyje Sugihara, naudoda-
masis savo tarnybine padėtimi, su-
gebėjo išgelbėti beveik 6 000 lit-
vakų. Rizikuodamas ne tik karje-
ra, bet savo šeimos gyvybėmis,
jis išduodavo vizas, leidžiančias
persekiojamiems litvakams sau-
giai nukeliauti į Japoniją. 1985
m. „japonų Šindleriu” tituluojamas diplomatas buvo ap-
dovanotas Pasaulio tautų teisuolio apdovanojimu, kuriuo
Izraelio valstybė pagerbia Holokausto aukoms padėjusias
iškilias asmenybes.

Japonų diplomatui atidengtos dvi memorialinės len-
tos – prie viešbučio „Metropolis” ir Kauno geležinkelio sto-
tyje, kur Sugihara išdavė savo paskutines vizas.

„Žydų išmintis sako, jog tas, kas išgelbėja vieną gy-
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Studentiškos praktikos 
kryptis: Lietuva – 10 psl.

Meilė žiūri pro teleskopą, pavydas – pro mikroskopą – George Bernard Shaw

ŠIAME NUMERYJE:

Amerikiečių programa 
apie Lietuvą – 4 psl.  
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Išgelbėjo pasaulį tūkstančius kartų

Europa
raginama
spręsti
pabėgėlių krizę
Europos Komisijos (EK) pirmininkas Jean-Clau-
de Juncker rugsėjo 9 d. Europos Parlamente
Strasbūre skaitydamas metinį pranešimą, ragino
šalis spręsti pabėgėlių krizę. ,,Dabar ne metas
bijoti, – sakė jis. – Metas ryžtingai ir drąsiai veik-
ti”.

Juncker pasiūlė šalims pasidalyti 120 000
pabėgėlių iš Vengrijos, Graikijos ir
Italijos. Anot jo, yra priemonių ir ga-

limybių padėti migrantams, bėgantiems
nuo karo ir priespaudos. Komisijos vadovas
atkreipė dėmesį į tai, kad pabėgėliai sudaro
tik 0,11 proc. Europos gyventojų. Tai ,,žmo-
giškumo ir žmogiškojo orumo klausimas”.
Jis priminė pabėgėlių srautus, su kuriais
įvairioms šalims teko susidoroti praėju-
siais šimtmečiais, be kita ko, po sukilimo
Vengrijoje 1956 metais ir Prahos pavasario
1968-aisiais. ,,Mes Europoje niekada netu-
rėtume pamiršti, kad pagrindinė teisė į
prieglobstį yra viena svarbiausių europie-
tiškų ir tarptautinių vertybių, – pabrėžė EK
vadovas. – Pabėgėlių krizės sprendimas
turi tapti aukščiausiu prioritetu.” – 2 psl. 

vybę, išgelbėja visą pasaulį. Chiune Sugihara išgelbėjo pa-
saulį tūkstančius kartų”, – pagerbimo iškilmėse sakė už-
sienio reikalų viceministras Mantas Bekešius.

Kauno stotyje taip pat atidaryta nuotraukų paroda,
skirta „Gyvybės vizas” išdavusiems diplomatams Sugiharai
ir Jan Zwartendijk, pristatytas 75-ųjų „Gyvybės vizų”
metinių proga išleidžiamas vokas.

URM info ir nuotr.

Vengrijoje pabėgėliai pralaužė policijos užtvarą. EPA-ELTA nuotr.

Paminklinės lentos Sugiharai atidarymo iškilmių akimirka



niečiai negynė Krymo, kai į pusiasalį ėmė veržtis Ru-
sijos „žalieji žmogeliukai”. Taip ukrainiečiams pa-
 si elgti esą patarė ramybės trokštantys ES vadovai. 

Ši versija man primena situaciją, kai iš nežinia
kur atsirado Vakarų ir Lietuvos politikų, kurie ka-
daise prof. Vytautą Landsbergį įkyriai ir atkakliai
įkalbinėjo Nepriklausomybės Ak tui pritaikyti mo-
ratoriumą. Su grįžti atgal – neįmanoma. Bet anie „iš-
min čiai” vis tiek reikalavo bent trumpam įšaldyti
Kovo 11-osios Aktą. O reika laudami neįmanomų da-
lykų (sugrįžti į praeitį įmanoma tik fantastiniuose
filmuose) dar ir suskaldė – į moratoriumo šalininkų,
ir moratoriumo priešininkų barikadas. Laimė, esa-
me racionalūs – muštis nepradė jome. Viens kitam į
atlapus puolėme tik laikraščių puslapiuose ir televizi -
jų ekranuose.

Ar nūnai Ukraina nepatiria pa našių išbandymų?
Mus kvietė neerzinti visiems gero neva trokštančio
Mi chailo Gorbačiovo,  o Ukrainos prezidentą dabar
tikriausiai prievartauja neerzinti Vladimiro Putino? 

Prieš keletą dienų šių eilučių autoriui
interviu davė Ukrainą remiantis, Ukrainoje
dažnai besilankantis, Lietuvoje šiuo metu
gyvenantis Švedijos žurnalistas Jonas Oh-
man. Politika, istorija besidomintis švedų
vertėjas, dokumentinių filmų kūrėjas teigė
esąs optimistas. Ukraina turėtų laimėti. Uk-
rainiečiai išties tapo vie ningesni. Ukrai-
niečiai nuoširdžiai ku ria savo valstybę.
Jie jau išmoko kariauti ir veržte veržiasi į

mūšį. 
Tačiau švedų žurnalisto optimizmas vis tik

buvo atsargus. Ukrainoje knibždėte knibžda rusų šni-
pų, agentų. Ukrainoje išties daug korupcijos, kai var-
dan pinigų išduodami svarbiausi šalies interesai. Va-
karai išties ne visuomet padeda Ukrainai, mat pir-
 miausia trokšta ramybės, komforto. 

Bet įsiminė ir švedų žurnalisto J. Ohman prog-
nozės, kad Rusija jam – vis mažiau įdomi. Jis neat-
metė gali mybės, jog Rusijos ilgainiui nebeliks – su-
byrės į gabalus. Nes Rusija gyvena pagal principus,
kurie veda tik į akligatvį. Kremlius pamiršo pa grin-
 dinį gyvenimo dėsnį – per prievartą mielas nebūsi.

Gaila, kad tiek daug rusų šios taisyklės nesu-
pranta arba nenori su prasti. Kai žymūs, talentingi
rusų ak toriai, dainininkai, režisieriai, sa ky kim,
Nikita Michalkovas, Filipas Kir korovas ar Michai-
las Bojarskis, pra deda sapalioti, jog Rusija pasielgė
tei singai, okupuodama Krymą, – štai tada suvoki, ko-
kia vis tik siaubinga liga pakirtusi rusų tautą.
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Ar pastebėjote, kaip viskas grei-
 tai keičiasi ir mainosi? Neseniai
filosofas, buvęs euro par la mentaras

Leonidas Donskis da vė išsamų interviu uk-
rainiečių tink la lapiui gordonua.com, ku-
riame tei gė, jog tikrasis Rusijos siekis
žlugo. Kremliui nepavyko Ukrainoje su-
kelti pilietinio karo. Suprask, Rusijos ag-
 re  sija ukrainiečių nė kiek nesuskal dė, tik
suvienijo. 

Dabar, kai iš Kijevo ateina nerimastingos žinios
apie žiaurius susi rė mimus prie Aukščiausiosios
Ra dos, filosofo L. Donskio ukrainietiš kos prognozės
neatrodo labai tikslios. Puikiai suvokiame, jog net
menkutė kibirkštis pajėgi sukelti milžinišką gaisrą,
nors, žinoma, esama pavyz džių, kai milžiniški gais-
rai išsikvėpdavo patys – be didelių gaisrininkų pa-
stangų. 

Kaip nutiks šį kartą? Kurie uk rai  niečiai teisūs
– valdžia, siekianti įstatymais užfiksuoti ypatingą
Don baso ir Luhansko rajonų statusą, ar ukrainiečiai,
šaukiantys, jog konstitucinius pakeitimus laimi-
nantys politikai tiesiog Rusijai dovanoja Ukrainos že-
mes? Kurioje pusėje daugiau Rusijos įtakos agentų?
Kiek dėl šių Ukrainos stabtelėjimų kalta Europos Są-
junga, savo „minkštąja galia” naiviai bandydama
įveikti Ru sijos „kietąją galią”? Ukrainie tiš kų klau-
simų – apstu...

Juk viešojoje erdvėje, sakykim, leidinyje Bloom-
berg.com, jau pa skelb ta viena iš versijų, kodėl ukrai -

Per prievartą 
mielas nebūsi
GINTARAS VISOCKAS

Atkelta iš 1 psl.

Čekija ir Vengrija yra tarp tų ES šalių, ku-
rios ypač skeptiškai vertina pabėgėlių pasi-
dalijimą Bendrijoje. Nuo metų pradžios ES pa-
siekė pusė milijono žmonių. 

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius sako, kad Lietuva savanoriškai pri-
ims EK rekomenduojamą pabėgėlių skaičių,
nes EK siūlymai pagrįsti Vilniui priimtina lo-
gika. Anot Linkevičiaus, Lietuvą tenkina for-
mulė, kuria remiantis po ES šalis paskirstyta
dar 120 tūkst. pabėgėlių.

,,Pagrindinis svoris skiriamas bendrajam
vidaus produktui ir gyventojų skaičiui. Kitiems
dalykams yra skiriama po 10 proc., bet jie tik-
rai nėra tokie reikšmingi, kad iškraipytų tą lo-
giką, kuria mes norėtume vadovautis”, – sakė
Lietuvos diplomatijos vadovas.

Trečiadienį EK pateiktame plane kvotos
sudarytos atsižvelgiant į priimančios šalies
bendrąjį vidaus produktą (40 proc.), gyvento-
jų skaičių (40 proc.), nedarbo lygį (10 proc.), taip
pat į tai, kiek pabėgėlių kiekviena valstybė jau
buvo priėmusi anksčiau (10 proc.). Remiantis
šiais rodikliais, Lietuva turėtų priimti dar 780
pabėgėlių: 101 iš Italijos, 328 iš Graikijos, 351 iš
Vengrijos. Daugiausiai tai būtų pabėgėliai iš Si-
rijos ir Eritrėjos. Dėl 325 asmenų perkėlimo ES
vidaus reikalų ministrai sutarė šių metų liepą,
taigi bendras žmonių skaičius išauga iki 1105. 

,,Esmė, ar šalis prisiima naštą ar neprisiima.
Mes prisiimame, esame solidarūs, ir tai yra
svarbiausia. O solidarumas ir prievarta sunkiai
įgyvendinami (...), todėl mes prisiimsime sava-
noriškai tą rekomenduotiną skaičių, nes jis ati-
tinka mūsų supratimą”, – kalbėjo ministras.

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė taip
pat sako, kad Lietuvai yra priimtinas EK pasi-
ūlymas priimti 1105 pabėgėlius. Ji tvirtino, kad
Lietuva yra pajėgi būti solidari ir padėti toms Eu-
ropos šalims, kurioms yra sunku. ,,Lietuva turi
dalyvauti solidariai, kaip ir visos Europos šalys,
ir todėl šis skaičius, kuris yra grįstas visiškai ob-
jektyviais kriterijais ir atitiko mūsų lūkesčius,
manau, kad yra tas, dėl kurio yra verta sutikti”,
– teigė Lietuvos Prezidentė. 

Be 120 tūkst. pabėgėlių paskirstymo, EK
trečiadienį taip pat pasiūlė naują nuolatinį me-
chanizmą būsimoms migracijos krizėms valdy-
ti, kuriuo remiantis Komisija galėtų bet kuriuo
metu paskelbti ekstremalią situaciją ir nustatyti
į kitas šalis perkeliamų pabėgėlių skaičius. Pa-
sak Linkevičiaus, dėl šio pasiūlymo dar turės
vykti diskusijos.

Komisija ES šalis ragina apsispręsti ir dėl
,,saugių” šalių sąrašo – iš čia atvykusių ekono-
minių pabėgėlių deportacijos klausimai būtų
sprendžiami greičiau. Kovai su nelegalios mig-
racijos priežastimis EK siūlo sudaryti 1,8 mlrd.
eurų fondą problemoms Afrikoje spręsti. 

Europa raginama spręsti pabėgėlių krizę

Jean-Claude Juncker: ,,Šioje Europos Sąjungoje trūksta Europos
ir trūksta Sąjungos šioje Europos Sąjungoje. Mes turime tai
pakeisti. Dabar pats metas veikti”. 

EPA-ELTA nuotr.

www.facebook.com/draugolaikrastis



Tiesiog ryte prarijau Audronės V.
Škiudaitės skiltį ir ten paliestą
klau simą – „Kaimo mokytojas –

šviesulys ar kaimietis?” („Draugas”,
2015.09.01). Vieniems kaimietis buvo
tarsi keiksmažodis, suprask, kvailas, nes
tamsus. Kitiems, ypač mokytojams, ki-
lusiems iš kaimo, ji siūlė „kai mo lik-
tarnos” įvaizdį.

Mano tėvai, kilę iš kaimo, baigė Pa-
nevėžio mokytojų seminariją. Pra džioje
mama, o jiems apsivedus – ir tėvas dirbo Gustonių
pradinėje mo kykloje. Gustonys – tai  geležinkelio sto-
 telė ir kaimelis, apie 12 km į va karus nuo Panevėžio.
Jie ir buvo tos „kaimo liktarnos”. Atsimenu, kaip iš
kaimelio moterėlės mamai atnešdavo iš Amerikos
gautus laiškus, kad juos paskaitytų. Ne kartą jai teko
į tuos laiškus gavėjos vardu atsakyti. Taip pirmą kar-
tą išgirdau žodį Amerika. 

Mokytojas kaime buvo visiems prieinamas ir
gerbiamas, autoritetas. Daug vėliau sužinojau, kad
Lietuvos kaime buvo trys „liktarnos”: dakta ras, ku-
nigas ir mokytojas. Kunigai buvo labiau gerbiami,
bet jie gyveno kažkur toli, miestelyje, klebonijoje, tik
kalėdodami pasirodydavo kaime. Jokių daktarų
mano kaime nebuvo. Sovietams okupavus Lietuvą
tėvai, kaip „kaimo liktarnos”, buvo įtraukti į Sibi-
ran vežamųjų sąrašą, bet pra sidėjęs karas tą siaubą
atstūmė, nes tėvai (su mažamečiais vaikais) pasi trau-
kė į Vakarus. Po karo jie buvo paskelbti „liaudies
priešais”, o jų turtas nusavintas. Karui baigiantis
ma no tėvas vokiečių buvo paimtas apka sų kasti ir
pateko sovietams. Raudo noji armija paliko jį toliau
tuos apkasus kasti, nes jis jau turėjo patirties. Po
karo buvo grąžintas į Lietuvą, ir mes jo po to daugiau
nematėme.

Tėvai buvo man ne tik tėvai, bet ir mokytojai.
Pavydėdavau, kad kai mo vaikai po pamokų galėda-
vo eiti na mo, o man tekdavo likti su savo mokytojais

tame pačiame mokyklos pastate. Gyvenome mokyk-
lėlės palė pėje įrengtame bute. Žinoma, ten nebuvo nei
elektros, nei vandens ar kitų patogumų. Atsimenu
taip vadinamą primusinę lempą, kuri vakare teikė
šviesos. Karo metu tai lempai pri trū ko degalų, todėl
teko pasitenkinti iš avies taukų – lajaus – gamintomis
žvakėmis. Kartais jos daugiau rūko nei degė. Taigi
bent porą metų „kai mo liktarnų” šeima gyveno prie
lajinių žvakių.

Noras būti vienu iš kaimo vaikų buvo labai
stiprus. Vasaros metu vai kai lakstydavo basi, o mane
mama dažnai apaudavo kokiais nors batais. Buvo gėda
prieš kitus. Mamai ne ma tant tuos batus nusiimdavau
ir palikdavau po krūmu, kad galėčiau būti vie nas iš
kaimiečių vaikų.  Atsime nu, kai kartą mama nupir-
ko kažkokį mandresnį rūbą, panašų į jūreivio pa lai-
dinę, su dideliu kalnierium ant nugaros. Ja apvilkusi
ruošėsi vežti į Panevėžį. Kaip bijojau, kad kaimo vai-
 kai manęs nepamatytų su tokia keista apranga ir pirš-
tu rodydami pašiepiančiai nesakytų – „mokytojos vai-
kas”.  

Lietuvai atkūrus Nepriklauso my bę mano jau-
niausias sūnus Aldas kurį laiką gyveno bei dirbo Lie-
tuvoje ir įgyvendino mūsų šeimos sumanytus pro-
jektus. Jis tą Gustonių mokyklėlę, prie jos prijungęs
ir savo žmonos Irenos mokyklėlę Mitriūnuose, daug
metų tėviškai globojo. Dalis tos globos buvo kartą per
metus nuomojamas autobusas ir abiejų mokyklėlių

vaikams rengiama ekskursija į žy mesnes
Lietuvos vietas – Trakų pilį, Klaipėdą, Vil-
nių, Kryžių kalną ir t. t. Kad viskas gerai
sektųsi, Aldas su žmo na važiuodavo kar-
tu, vaikučius prižiūrėdavo ir juos pavai-
šindavo. Daugeliui vaikučių tai buvo pir-
mosios ir, spėju, atmintinos išvykos iš sa-
vojo kaimo. Įvertinant tas visas pastangas
pagrindinė Gustonių kai mo gatvė buvo
pavadinta M. Kriau čiūno, mano tėvo ir
Aldo senelio, vard u. Prie mokyklėlės išo-

rinės sie nos buvo pritvirtinta metalinė lenta, sakanti,
kad čia mokytojavo Mykolas ir Rožė Kriaučiūnai. Nuo
noro pri sidėti neatsiliko ir mano žmona Gra žina, savo
tėvelio, kilusio iš kaimo, atminimui įsteigusi sti-
pendijų fon delį kaimo vaikų aukštesniam mokslui pa-
remti. 

Tai miniu iliustruodamas, kad mano gyvenime
kaimas buvo ir lieka svarbus. Nors iš kaimo išvykau,
bet ta kaimo idilija, vargai, išgyvenimai manęs nie-
kada neapleido. Ir dabar, rašydamas spaudoje, kur rei-
kia ar gal nereikia, vis įterpiu sakinį, pra sidedantį
„kaip mano kaime sakydavo…”, ir pridedu kokią pa-
tarlę ar liaudies išminties perliuką.

Ačiū mielai kolegei Audronei Škiudaitei, išju-
dinusiai visą glėbį at siminimų iš kaimo praeities. Už-
au gau girdėdamas, kad lietuviškas kai mas per amžius
buvo lietuvių tautos atsparos prieš rusifikaciją ir po-
lonizaciją tvirtovė. Tuo didžiavausi. Dabar, spaudo-
je vis skaitydamas ir girdėdamas apie varganą kai-
mo pa dėtį, nerimauju. Kaimas būk prasigė ręs, sens-
ta, o jaunimas išlakstė po pasaulį. Kaimas be „kaimo
liktarnų” panašėja į kapinyną. Minėtos mokyklėlės
Gustonyse ir Mitriūnuose jau kuris laikas uždarytos.
Pritrūko mo kinių. Jos nėra išimtis. Pritrūko ir kan-
didatų Prano Pauliukonio stipen dijų fondui.

Norėčiau šią skiltį baigti kokia nors kaimo pa-
tarle, bet trūksta žo džių. Telieka džiugūs „kaimo lik-
tar nos” laikų prisiminimai. 
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Mano tėvai buvo
„kaimo liktarnos”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Skaitykite ,,Draugą” greičiau! www.draugas.org

JOANA DRŪTYTĖ 

Rugpjūčio 23 d., sekmadienį,  Či ka gos Šv. Vardo katedroje (Holy Name Cathed-
ral) iškilmingų apeigų  metu  Apaštalavimo nuncijus Ame rikoje arkivyskupas Car-
lo Maria Vi ga no ant arkivyskupo Blase Cupich pečių uždėjo iš popiežiaus parvežtą
Palijų.

Arkivyskupas Cupich per pa moks lą paaiškino, kad Palijaus juostos už-
dėjimas „primena dėvėtojui ir visai bažnyčiai, kurią jis aptarnauja, kad
esame bendruomenė, kuri ieško paklydusių avelių – ne tik dingusių, bet

ir tų, kurios yra pamirštos, at mes tos ir visiškai nepastebėtos”. Jis sa kė,  kad Pa-
lijus „yra išskirtinis ženklas, siejantis mus Či ka goje su Šv. Petro įpė di niais”.

Tautiniais kostiumais pasipuo šęs bū relis lietuvių ir ispanų parapijiečių su
nauju Švč. Mergelės Ma rijos Ne kalto Prasidėjimo parapijos klebonu Manuel Do-
rantes džiugiai da lyvavo me šiose iškilmėse. Šv. Mi šių pabaigoje turėjome progą
sutikti šį garbingą dvasios vadą ir palinkėti jam sėkmės bei Dievo palaimos ei-
nant atsakingas pareigas Dievo vynuogyne. Su pasididžiavimu parodėme ne tik
jam, bet ir kitiems atvykusiems, kad  Čikagos parapijose lietuviai vis dar gyvuoja.

Brighton Parko parapijos lietuviai pasveikino arkivyskupą Blase Cupich

Iškilmių dalyviai (iš k.): Salomėja Daulienė,  Viktoras Kelmelis,  Raminta Mikuckienė, Joa-
na Drūtytė ir Vytas Stanevičius. Joanos Drūtytės nuotr.

Lietuviai kartu su ispanais parapijiečiais susitiko su arkivyskupu Blase Cupich. John H. White „Chicago Tribune” nuotr.
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

„Dainuojanti revoliucija”
amerikiečius įkvėpė surengti programą apie Lietuvą

DALIA SHILAS

Saulėtą rugpjūčio 7 dienos rytą ma žiau-
sio Masachussetts valstijos Nahanto
miestelio protestantų Jung tinėje Kris-
taus bažnyčioje „Nahant Village
Church” susirinko būrelis jos narių į kar-
tą per mėnesį rengiamą rytinę progra-
mą, šį kartą – „Dainuo janti revoliucija.
Lietuva”.

„Jau seniai norėjome su jumis pa-
sidalinti savo kelionės į Lietu-
vą įspū džiais, – šypsodamasis

pradėjo pa sakojimą Herb Motley. – Juo
la  biau kad pavasarį, viešėdami St.
Paul, Minnesotoje, lankėmės koncerte
„Dai nuojanti revoliucija”. Jame skam-
 bėjo trijų Baltijos valstybių, 1991-aisiais
išsivadavusių iš Sovietų Sąjungos, mu-
zika. Išgirdome ir mūsų draugės kom-
pozitorės Kristinos Vasiliauskai tės
vardą ir jos aranžuotą muziką. Žiūrė-
jome labai įdomią istorinę filmuotą me-
džiagą”.

Mūsų pažintis ir draugystė su jokių
lietuviškų šaknų neturinčiais kaimy-
nais Herb ir Teri prasidėjo prieš keletą
metų rengiant Bostono Lietuvių Ben-
druomenėje pagarsėjusius koncertus
„Lietuviškos Kalė os”: vieną – Peterbo-
rough miestelio ro tu šėje New Hamps-
hire valstijoje, o kitą – Pietų Bos tono Šv.
Petro bažnyčioje, skirtą Bostono litua-
nistinei mokyklai paremti. Šių, prieš
metus vykusių koncertų dalyviai – sop-
ranė Jūratė Švedaitė iš Connecticuto
valstijos, vilnietė kompozitorė Kristina
Vasi liauskaitė ir Bostono tautinių šokių
grupės „Sambūris” šokėjai – labai ap-
sidžiaugė pernykšte Motley šeimos idė-
ja pamatyti Lietuvą. Juo labiau liepą,
kai vyko Dainų ir šokių šventė, o visa
Lietuva pražysta gražiausio mis gamtos
ir tautiškumo gėlėmis.

Užkandžiaudami žiūrėjome Herb
paruoštą pernai metų Šokių dienos
uždarymo koncerto įrašą, juokaudami
ieškojome pažįstamų veidų 8 tūkstan-
čių šokėjų pynėse ir visi pajutome šios
mūsų mažos šalies stebuklą. Ekrano
nuotraukose – Motley šei mą po daugelį
Lietuvos vietų lydėjusi Kristina ir,
kaip ir Jūratė, pakvietusi į savo muzi-
kos koncertus; laimingi jųdviejų veidai

greta „Sambūrio” ir kitų šokėjų; niū-
rūs „Šaltojo karo” muziejaus frag-
mentai...

Jaučiausi pagerbta galėdama sa vo

prisiminimais apie kalėdinius kon-
 certus ir dainuojančią bei šokan čią Lie-
tuvą papildyti Herb ir Teri pasakoji-
mus. Pasidalinau liūdnais ir skau-

Rugsėjo 22–25 dienomis Phila del phijoje vyks viso pasaulio
šeimų są skrydis, popiežiaus Pranciškaus vizi to rugsėjo 26–
27 dienomis Philadel phijoje proga. 

Rugsėjo 20 dieną 10:30 val. r. Šv. Andriejaus lietuvių pa-
rapijoje (1913 Wallace St., Philadelphia, PA 19130) bus
aukojamos Lietuvių šeimų

šv. Mišios. Mišias atnašaus J. E.
Vilka viškio vyskupas Rimantas
Norvila su svečiais kunigais. Kvie-
čiami visi Phi ladelphijos apylin-
kių lietuviai (ypa č tie, kurie buvo
krikštyti Šv. Andriejaus bažnyčioje,
joje pri ėmė pirmąją komuniją ir
sutvirtinimo bei Santuokos sakra-
mentus) dalyvauti šiose ypatingose
šv. Mi šiose, švęsti šeimų dovaną,
melsti Dievo palaimos šeimoms ir
džiaugtis lietuvišku paveldu šioje iš-
kilioje ir džiaugsmingoje šventėje. 

Daugiau informacijos apie „Pa -
sau lio šeimų susitikimą” Philadel -
phi joje rasite svetainėje www.world-
meeting2015.org.

Išsamią popiežiaus šešių dienų dienotvarkę JAV lan-
kantis Washing ton, DC, New Yorke ir Philadelphijoje rasite
šioje svetainėje: www.usccb.org/about/leadership/holy-
see/francis/papal-visit-2015/2015-papal-visit-schedule.cfm  

Philadelphijos LB ir „Draugo” info

Masachussetts valstijos Nahanto miestelio „Nahant Village Church” vyko programa „Dai-
nuo janti revoliucija. Lietuva”. 

Amerikietis Herb Motley susirinkusiems pasakojo savo kelio nės į Lietuvą įspūdžius.
Dalios Shilas nuotraukos

džiais Sausio 13-tosios išgyvenimais,
prisiminimais apie tarybinių laikų
vaikystę ir darbą atbundančioje tele-
vizijoje. Rodėme ir pasakojome apie 89-
tųjų „Baltijos kelią” ir ilgą Lie tuvos ke-
lią į laisvąjį pasaulį.

„Išgirdome labai nuostabų pasa ko  -
jimą, kuriame persipynė Lietu vos is-
torija ir folkloro muzika, – sakė baž ny-
čios pastorius Rev. Larry Titus, dė koda-
mas šio renginio sumanytojiems Herb
ir Teri Motley. – Tikrai pa ju to me, koks
tas gyvenimas šalyje, kadaise buvusioje
už ‘geležinės už dan gos’.”

Po dvi valandas trukusios progra-
mos „Kur yra Lietuva? Kalėdinis kon-
certas, atvėręs kelią į Rytų Euro pą” ne-
liko abejonių, kur yra ši šalis, įdomi ne
tik lietuviams. Ne tik savo istorija ir
tradicijomis, architektūra ir kultūra,
bet ir šių dienų įvykiais, ekonomika,
politika. Daugelį sudomino Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės (PLB) orga-
nizacija, jos veikla, o taip pat ir šių ren-
ginio dalyvių ryšių su Lietuva gali-
mybės. Išsamesne programa apie Lie-
tuvą labai susidomėjo Nahanto moterų
klubas.

Susirinkusieji sužinojo apie pernai metų kalėdinius koncertus, dainuojančią bei šokan-
čią Lietuvą ir lankytinas Lietuvos vietas.

Pennsylvanijos lietuviai kviečia į Šeimų dienas



kilmės asmenys savo veikla gar sina
Lietuvą”, – pažymėjo A. Grybas.

Inga Krulienė, viena iš „Design Re-
public” vadovių, pristatė įmonės veik-

lą. Madison Aveniu įsikūrusi įmonė,
turinti daugiau nei 200 pa saulinės kla-
sės klientų, yra New Yorko projekta-
vimo ir dizaino įmonė, veikianti dau-
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Madų  
pasirodymas –
lėšų telkimui
Floridos valstijos St. Petersburgo
Lietuvių klubo iždui papildyti val-
dyba keletą kartų per metus rengia
„Garage Sales” – naudotų daiktų iš-
 par davimus. Tarp šių daiktų dažnai
pasitaiko drabužių. Renginiuose
pa gelbėjančios valdybos narės juo-
kaudavo, kad jei drabužių parduoti
ne pavyksta, tenka joms pačioms
juos nu sipirkti.

Liepos 12 dieną, per sekmadie-
nio popietę, valdybos narės suren-
gė nuotaikingą „Gara ge Sales madų
parodą”, kurioje buvo demonstruo -
jami rūbai.

Drabužių modeliais tapo 8 po-
nios ir 3 ponaičiai. Madų popietės ve-
dėja Elytė Radvilienė pristatydama
mode lius visiems parinko įdomius
vardus: Palangos laumė, Linksmoji
našlė, Kleopatra, Pijokaitė, Vištiny-
tė, Spir gu tytė, Pagiraitė, Laimutė,
Juozapi na, Neptūna ir Aurelijus.

Daug juoko sukėlė pats madų
pasirodymas. Dalyviai buvo nuste-
binti puikių, elegantiškų, žinomų ir
ne taip žino mų dizainerių darbais.
Buvo smagi ir nuotaikinga popietė. 

Parengta pagal 
„Lietuvių žinios”, Nr. 468.

Rugpjūčio 30 dieną New Yorko Ap reiškimo parapijoje lankėsi Lietu vos Respublikos Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė (v.).
Po sekmadieni nių rytinių šv. Mišių Seimo pirmi ninkė Apreiškimo parapijos salėje padėkojo Amerikos lietuviams už pagalbą
atkuriant Lietuvos Nepri klau somybę bei lietuvybės išlaikymą ir atsakė į susirinkusiųjų pateiktus klausimus. Ją pasveikinti at-
vyko LR generalinis konsu las New Yorke Ju lius Pranevičius ir JAV Lietuvių Ben druomenės Krašto valdybos pirmi nin kė Sigita
Šimku vienė. New Yorko Apreiškimo parapijos info

Rugpjūčio 26 d. New Yorke, projekta-
vimo ir dizaino įmonėje „Design Re-
public” surengtas mados dizainerių iš
Lietuvos Jolantos Talaikytės ir Renatos
Maldutienės darbų pristatymas. 

Atidarydamas renginį, Lietuvos
Respublikos generalinis kon-
sulas New Yorke Julius Pra-

nevičius pasi džiaugė, kad Lietuvos
kūrėjai sulau kia pripažinimo New
Yorke, o jų dėka Lietuva prisistato
kaip kūrybinga ir dinamiška valstybė.
„Esame vieni iš greičiausiai augančių
ekonomikų Eu ropoje, o mūsų istorija
yra sėkmės istorija”, – pažymėjo J. Pra-
nevičius. Generalinis konsulas gausiai
susirin kusius lankytojus taip pat pa-
kvietė atvykti į Lietuvą, susipažinti su
gali mybėmis Lietuvoje plėtoti verslą
ma dos srityje. 

Parodos atidarymo metu susirin-
 kusius taip pat pasveikino New Yorko
Lietuvių Bendruomenės pirminin kas
Algirdas Grybas. Jis pasidžiaugė lie-
tuvių profesionalų organizacijos veik-
la šiame mieste. „Lietuviai ir lie tuvių

New Yorke lankėsi Seimo pirmininkė

Mados kūrėjos iš Lietuvos pristatė savo darbus New Yorke
LR generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius su mados kūrėjomis iš Lietuvos –
Jolanta Talaikyte (k.) ir Renata Maldutiene.

Šaunus vakarėlis projektavimo ir dizaino įmonėje ,,Design Republic”.

giau nei 20 metų ir teikianti platų pa-
slaugų spektrą. 

Paroda „Gyvenimo spalvos” – tai
eksperimentas, kūrybinė laboratorija,
susidedanti iš dviejų dalių: Vil niaus
dailės akademijos Kostiumo di zaino
katedros dėstytojų prof. J. Ta laikytės
mados kolekcijos „Moters širdis” ir
doc. R. Maldutienės meni nio projekto
– „Sėslių spalvų istorija”. 

Autorinę Jolantos Talaikytės ko-
lekcijos „Moters širdis” dalį suda ro
mados kostiumai ir aksesuarai, kurie
kaip simboliai, įprasmina žmo-
gaus/moters gyvenimo spalvas, emo-
cijas ir jausmus. 

Renata Maldutienė ekspozicijoje
„Sėslių spalvų istoriją” pristatė 7 kos-
tiumus–interpretacijas. Kiek vie nas
jų yra skirtingo Lietuvos valstybės is-
torinio laikotarpio (nuo XV iki XXI am-
žiaus) išraiška, atspindi skir  tingą is-
torinę asmenybę ar personi fikaciją,
skirtingą simbolinę spalvą ir galiau-
siai – pilną 7 spalvų ratą.

LR generalinio konsulato New Yorke 
info ir nuotr.

Iš k.: Jolanta Talaikytė, Renata Maldutienė ir Inga Krulienė.
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SKAUT YBĖS  KELIAS

KONKURSO ORGANIZATORIAI ĮSIPAREIGOJA SUDARYTI VERTINIMO KOMISIJĄ IR
VERTINTI NEŠALIŠKAI.  KONKURSO LAIMĖTOJAS/LAIMĖTOJA SUTINKA, REIKALUI
ESANT, BENDRADARBIAUTI SU KONKURSO RENGĖJŲ PASIRINKTU PROFESIONA-
LIU MENININKU/DIZAINERIU.

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA,
LIETUVOS SKAUTŲ

IR 
SKAUČIŲ ORGANIZACIJŲ APSKRITAS STALAS

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTIJOS
ŠIMTMEČIO ŽENKLO 

KONKURSAS
Pasaulio lietuviškosios skautijos šimtmečio jubiliejaus proga, Lie-

tuvių skautų sąjungos (LSS) Pirmija ir Lietuvos\ skautų ir skaučių or-
ganizacijų Apskritas stalas (LSOAS) skelbia ženklo (emblemos) kon-
kursą. 

Šimtmečio ženklas bus šimtmečio programos logotipas ir nau-
dojamas visuose šimtmečio renginiuose bei bendrose skautiškų or-
ganizacijų veiklose ir  šimtmečio suvenyruose visame pasaulyje.

Konkursas baigiasi 2015 m. spalio 31 d.  
Laimėtojas bus paskelbtas 2015 m. lapkričio mėn.

_____________________________________________________________

ŠImTmečIo ženKLIUKo eLemenTAI

• simbolika ar brėžiniu/brėžiniais perteikia pasaulinio lietuviško 
skautavimo šimtmečio jubiliejaus dvasią, svarbą, reikšmę

• šimtmetis, šimtas metų, 100 (arba romėnų skaitmenimis), ar pan.

_____________________________________________________________

PremIJA

Konkurso laimėtojas bus apdovanotas  nemokamu dalyvavimu pasirinktinai:
2018 m. vienoje Tautinėje stovykloje Lietuvoje, JAV/Kanadoje arba Austra-
lijoje. Šia premija bus galima pasinaudoti pačiam, padovanoti kitam LSS ar
Lietuvos skautų ir skaučių organizacijų nariui.

ProJeKTų PATeIKImAs

Konkurso dalyviai gali paruošti keletą ženklo projektų,  
bet kiekvieną  jų reikia pateikti atskirai.

Prie kiekvieno projekto pažymėti kūrėjo:

vardą, pavardę,

amžių (jei iki konkurso pabaigos dalyviui nesukako 18 metų),
el. pašto adresą,

telefono numerį,

organizacijos, rajono ir kito skautiško vieneto pavadinimą.

A. Siunčiant dokumentinę kopiją paprastu paštu:
ant voko užrašyti „Šimtmečio ženklo konkursui”
ženklo projektą spausdinti spalvotai ant 8 ½ ” x 11” (A4) balto
lapo ir išsiųsti LSS tarybos sekretorei adresu: 
v.s. Aušrai Jasaitytei-Petry, 
8830 W. Magnolia Court, Orland Park, IL  60462  USA

B. Siunčiant  elektroniniu būdu:

el. pašto temos eilutėje įrašyti „Šimtmečio ženklo konkursui”
projektą pateikti .pdf arba .jpg formate ir išsiųsti LSS tarybos 

sekretorei  el. paštu:
LSS tarybos sekretorei v.s. Aušrai Jasaitytei-Petry

tautine2018@gmail.com
ir

LSOAS pirmininkui fil. Aurimui Pautieniui-Želviui 
jubiliejine2018@gmail.com

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Rugpjūčio 21 dieną grupė
draugų pietų metu rinkosi
„Kunigaikščių užei gos” res-
torano paruoštoje salikėje
80-mečio proga pagerbti Al-
donos Vaitienės. Iš tikrųjų
jos gimtadienis yra rugpjūčio
19 dieną, tačiau susiti kimą
porai dienų nukėlėme, nes
lau kėme iš Lietuvos grįžtan-
čių Lilės Ju zėnienės ir Leono
Maskaliūno. 

Apie draugų ruošiamą
gimtadie nio šventę
Aldona nieko neži-

nojo, ji buvo nekaltai atvi-
liota į „Kunigaikš čių užeigą”
pietums su Birute ir Vy tautu
Zalatoriais. Maloni staig-
mena iki ašarų sugraudino
Aldoną Vai tie nę, pamačiusią
visą pulką draugų ir iškilmingai pa-
ruoštą stalą. Prie įėjimo ją pasitiko Bi-
rutė Zalatorienė su Irena Grigaitiene,
kuri perrišo Aldo ną tautine jubiliejine
juosta. Sodino me ją garbingoje vietoje
gale stalo, šalia mūsų mielojo Palai-
mintojo Jur gio Matulaičio misijos kle-
bono kun. Algimanto Baniulio. Jai
skirta kėdė buvo apkaišyta ąžuolo ša-
kelėmis.

Aldonos metai sužydėjo 80-čia įvai-
rių žiedų... Visko būta: saulės, vė jo,
daug praradimų ir vilčių... Nuėjo ji pra-
smingą ir ilgą kelią: nuo varga no po-
kario tremtinio iki garbingos vicep-
rezidentės „Woolworth” bendro vėje
JAV. Kelerius metus kompanijai atsto-
vavo net Johannesburge, Afriko je. Ak-
tyvi skautininkė, su vyru Ra mojumi
šoko „Grandies” šokių gru pėje, daly-
vavo šokių šventėse, daug metų aktyvi
„Vaiko vartai į mokslą” valdybos narė. 

Gyvenimas būtų daug laiminges-
nis, jei gimtume būdami 80 metų ir kas-
met jaunėtume iki 18 metų (Mark
Twain). Istorija skaičiuoja šimtme-
 čius, žmogus – metus, dienas, valandas.
Tau, Miela, suskaičiavo 80. Tai ir daug,
ir mažai. Daug, jei matuosime nu-

veiktais darbais, mažai, jei kalbė sime
apie žmogaus amžių. Na, ir kas, kad 80.
Tai tik du kartus po 40. Tai tik dvi ug-
ningos jaunystės vienoje vietoje, tai tik
prabėgančių ir ateinančių dienų pra-
smingo skrydžio apmąstymas. 

Iškilmingų pietų maldą sukalbė jo
klebonas kun. Algimantas Baniu lis.
Visi vaišinosi restorano paruoštais
įvairiais ir gardžiais patiekalais. Kaip
ir dera, su šampano taurėmis rankose
draugai, vedami solistės Praurimės
Ragienės, jubiliatei sugiedojo „Ilgiau-
sių metų”. Salę gaubė šilta, draugiška
aplinka. Nesakėme ilgų kalbų, nesi-
norėjo žmonių atitraukti nuo malo-
nių pokalbių, tačiau dainų netrūko. Ši
maloni popietė užsitęsė net iki pava-
karių. 

Šią, ypatingą, Aldonos Vaitienės
jubiliejinę dieną ištikimi draugai jai
padovanojo išskirtinę dovaną, kurios
trokšta  kiekvienas  savo gimimo die -
ną: daug juoko, geros nuotaikos, nuo šir-
dumo, dėmesio ir daug šiltų apka bini-
mų. 

Su gimtadieniu, miela Aldona, kad
visas gėris, kurį Tu dalini ki tiems,
grįžtų Tau šimteriopai. Skau tiškai lin-
kime Tau gero vėjo!

Gražiausi žiedai – Tau, Aldona!

Birutė Zalatorienė (k.) ir Irena Grigaitienė (d.) perrišo jubiliatę Aldoną Vaitienę tautine juos-
ta.                                                                                                                                   N. Nausėdienės nuotr.
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VS. FIL. ANTANAS PAUŽUOLIS

Vs. Juozas Šalčiūnas buvo vienas pirmųjų skautų va-
dovų, daug laiko ir jėgų paskyrusių į skautišką veik-
lą įtraukiant išeivijos jaunimą. Kilęs iš Lietuvos kari-
ninko šeimos ėmė rū pintis skautų „kariniu pasiren-
gimu”, kai Tėvynė Lietuva buvo okupuota rusų. Gy-
vendamas išeivijoje stebėjo Lietuvos partizanų, ku-
rie negailėdami gyvybės ėjo į kovą su gerai  ginkluotu
priešu, veiklą. Sudominti išei vijos jaunimą partizaniška
veikla ga lėjo tik Juozas Šalčiūnas, nes jis buvo  gerai
susipažinęs su partizano Dau manto žygiais.

Vadovaudamas vyresniesiems skautams pa-
stebėjo, kad ne visi nori tapti skautais vyčiais,
prityrusiais skautais ir, nerasdami užsi-

ėmimo pa gal savo amžių, pasitraukia iš skautiškos
veiklos. Skautininkas Šalčiū nas numatė, kad čia gali
būti „gera dirva” naujos organizacijos steigi mui. Su-
kvietė „atkritusius”, nebeno rinčius toliau skau-
tauti, pokalbiui ir iškėlė mintį tapti Lietuvos gynė-
jais, lyg partizanais – kovotojais su okupantu. Jau-
nimas šia veikla labai su sidomėjo ir prašė Juozo būti
jų vado vu.

Vyriausioji skautų vadovybė ne buvo pasiruošusi
naujo vieneto stei gimui, skautininkui Juozui Šalčiū -
nui ir jo talkininkams reikėjo gerai pasidarbuoti, kad
įtikintų vyriausiuosius, jog „Miško brolių” organi-
zacijos steigimas Skautų sąjungą tik pa gyvins.

Prieš pradėdamas veiklą Juozas su talkininkais
turėjo atlikti daug darbo, sukurti veiklos programas.
Šiam darbui Juozas skyrė daug laiko. Pro vyresniojo
skautininko Juozo Šalčiūno rankas praėjo daugiau
kaip 100 lietuvių jaunuolių, turėjusių ga li mybės su-
sipažinti su Lietuvoje vei kiančiais partizanais.

Lietuvai atkūrus Nepriklauso my bę „Miško bro-
lių” veikla užsidarė. Jaunimas suaugo ir išėjo savais
ke liais.

Mirus Juozui Šalčiūnui likę šios organizacijos
vyresnieji nariai jam su rengė įspūdingą atsisveiki-
nimą Pa laimintojo Jurgio Matulaičio misijos baž-
nyčioje. Algis Vaitkevičius, pats daug metų praleidęs
Amerikos ka riuomenėje ir gerai susipažinęs su
partizanine veikla, labai įdomiai papa sakojo apie Juo-
zo nuveiktus darbus „Miško brolių” organizacijoje.
Po šv. Mišių, kurias atnašavo kun. A. Ba niulis, SJ,
Juozo Šalčiūno urna „Miš ko brolių” buvo nulydėta
į Tautines kapines. Sugiedotas Lie tuvos himnas ir
giesmė „Marija, Marija”.

Taip baigėsi veiklaus skautinin ko gyvenimo
dienos. Mažėja pirmū nų, kurie išvykus iš Tėvynės
atgaivino skautišką veiklą.

Atsisveikinimo metu Algis Vait kevičius kėlė
klausimą likusiems „Miš ko broliams”: negalima
pamiršti šių dienų Lietuvos, kuri yra pavojuje! Ar tai
negalėtų būti nauja veiklos dirva ateities „Miško bro-
liams”, ku rių Skautų sąjunga ir tuntai „krato si”, gal
bijodami  konkurencijos?

„Miško broliai”
atsisveikino su 
steigėju Juozu Šalčiūnu

Vs. Juozas Šalčiūnas

VIOLETA VALAITYTĖ

Rugpjūčio 16 d. Pasaulio lietuvių centro kieme-
lyje (Lemont, IL) vyko nuostabi šventė, kurioje
linksminosi visų kartų lietuviai ir jų draugai.

Diena buvo labai karšta – pavėsyje termo-
metras rodė  daugiau nei 90 F šilumos, bet
žmonių susirinko nemažai. Atėjusieji

galėjo pasivaišinti skaniais užkandžiais ir čia pat
kepamais šašlykais. Prie baro buvo galima įsigyti
įvairiausių gėrimų. Šventėje žmones linksmino
grupė ,,Kaukas” – Jūratė ir Rimas Grabliauskai.
Net ir karštis neatbaidė norinčių pašokti! Gerai,
kad organizatoriai pasirūpino pavėsiu – specia-
liai šventei buvo įsigyta didelė palapinė, o prie

kiekvieno staliuko išskleisti spalvingi skėčiai pa-
dėjo pasislėpti nuo karščio.

Šventės metu veikė net dvi loterijos. ,,Laimės
šulinyje” ištraukti žaisliukai labai džiugino vai-
kus. Varžytinėse buvo galima įsigyti  vertingų
prizų – paveikslų, vyno, net kosmetologės pa-
slaugą su fotosesija. 

Ypatingai šiais metais
šventėje buvo laukiami vai-
kai. Jie galėjo iki valios šoki-
nėti net dviejose pripučiamose
pilyse,  išban dyti  veidų dažy-
mo meną. Žaislus iš balionų
vaikams darė ir dalino nenu-
ilstantis klounas Rimas Viz-
 girda. 

Prizus loterijai dovanojo
šventėje dalyvavę verslinin-
kai – bitininkas Kazys Lau-
kaitis su žmona, šakočių ke-
pėjos Virginija Cvirkienė bei
Laima Gaudi. Šventėje daly-
vavo  ir Dovilė Riebschlager su
savo kurtais papuošalais, MB
Financial banką atstovavo Bi-
rutė Kairienė su kolege. Savo

Žolinės šventė atšvęsta kartu su visa šeima 

Į Žolinių šventę traukė ištisomis šeimomis.

Medumi prekiavo bitininkas Kazys Laukaitis su žmona

Šventėje visi linksminosi, šoko ir dainavo. D. Kavaliauskienės nuotraukos

paslaugas  siūlė Rodan + Field kompanija. ,,Crema
Bean” atstovai šventės dalyvius vaišino kava ir pri-
statė savo produkciją.

Šventės organizatoriai dėkoja visiems rėmė-
jams, kurie įsteigė daug gražių ir vertingų prizų: ben-
drovei ,,Northwestern Mutual”; restoranui ,,Kuni-
gaikščių užeiga”; ,,Baltic entertainment”; I.magin.E
photography; ,,Baltic food distributing Inc”; ,,Makeup
Artist Chicago”; ,,Aida Spa”; Lietuvių  dailės mu-
ziejasu direktorei Astai  Zimkienei; ,,Atlantic Ex-
press” ir Renatai Kasiukevičius. 

Išskirtinė šventės rengėjų padėka žmonėms,
kurie savanoriškai ir nemokamai dirbo ne tik per
šventę, bet ir ją ruošdami: Arvydui Bagdonui, pa-
dėjusiam ne tik pardavinėti bilietus, bet ir organi-
zuoti šventę, Vitalijui Stolokai ir Andriui Bernotui,
kurie  tokiame karštyje kepė šašlykus, barmenams
Ingai Zonienei ir Vitalijui Zoniui. Didelis ačiū nuo-
latinėms apylinkės švenčių padėjėjoms, kurios visą
dieną plušo dalindamos maistą šventės dalyviams –
G. Stasiulienei, G. Razumienei, G. Radzevičienei, J.
Liutikienei ir R. Nagys.

Žolinės šventėje dalyvavę žmonės džiaugėsi gra-
žiu renginiu ir dėkojo visiems JAV LB Lemonto apy-
linkės valdybos nariams už suruoštą linksmą šventę.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Migracijos banga – tik pradžia 

Briuselis (Alfa.lt) – Europos
vadovų tarybos pirmininkas Do-
nald Tusk įspėjo, kad migrantų
krizė, su kuria susidūrė Europa,
yra dalis „egzodo” iš karinių konf-
liktų krečiamų karštųjų taškų,
kuris gali tęstis daug metų.

„Dabartinė migracijos banga
nėra pavienis incidentas, o rea-
laus egzodo pradžia, ir tai reiškia,
kad mes turėsime šią problemą
metų metus”, – sakė D. Tusk.

Europos vadovai ieško būdų,
kaip spręsti šią krizę, tūkstan-
čių pabėgėlių iš kruvinų konflik-
tų krečiamų Sirijos bei Irako to-
liau per Balkanus ir Viduržemio jūrą
plūstant į 28 nares turinčią Europos
Sąjungą.

„Tačiau nepuoselėkime iliuzijų,
kad turime stebuklingą sprendinį šiai
situacijai pakeisti”, – pabrėžė D. Tusk.

Bendrijos vadovams atstovaujan-
tis D. Tusk paragino būti pragmatiš-
kiems ir sakė, kad valstybės narės
privalo atidėti į šalį savo ryškius nuo-
monių skirtumus, susidūrus su tokio
masto pabėgėlių banga.

Gvatemalai vadovaus komikas? 
Gvatemala (Diena.lt) – Komikas,

kuris išgarsėjo vaidindamas kvailelį,
vos netapusį prezidentu, tapo Gvate-
malos prezidento kampanijos pirmū-
nu.

Politikos naujokas Jimmy Morales
surinko 25,8 proc., teisininkas Manuel
Baldizon – 18,6 proc., o buvusi pirmo-
ji šalies ponia Sandra Torres – 17,9
proc. balsų.

Nei vienas kandidatas neužsitik-
rino 50 proc. rinkėjų palaikymo, todėl
antrasis ratas vyks spalio 25 d. tarp J.
Morales ir M. Baldizon, kuris taip pat
yra konservatyvių pažiūrų, arba so-
cialdemokratės S. Torres.

Aktorius ir televizijos laidų vedė-
jas išpopuliarėjo paskutinę minutę,
kai Gvatemalos žmonės nusprendė

nubausti politikų elitą dėl virtinės
skandalų, įskaitant vėliausią, priver-
tusį  atsistatydinti prezidentą Otto
Perez, kuris po to buvo suimtas.

J. Morales išgarsėjo vaidindamas
ne itin guvaus proto kaimietį, kuris vos
neišrenkamas prezidentu, dalydamas
tuščius pažadus, tačiau galiausiai pra-
laimi rinkimus ir grįžta į savo mies-
telį..

„20 metų jus juokinau. Prižadu,
kad tapęs prezidentu jūsų nevirkdy-
siu”, – sakė rinkėjams.

Tūkstančiai gvatemaliečių išėjo į
gatves protestuoti prieš korupciją, kai
balandį įsiplieskė naujausias skanda-
las. Tokio masto demonstracijų šioje
neturtingoje Centrinės Amerikos ša-
lyje anksčiau dar nėra buvę.

Priimti visus pabėgėlius – būtų klaida 
Paryžius (ELTA) – Prancūzija

įspėjo, kad Europa padarytų klaidą
priimdama visus Sirijos ir Irako pa-
bėgėlius, persekiojamus „Islamo vals-
tybės” kovotojų. Raginama sukurti
veiksmų planą, kuris užtikrintų, kad,
nepaisant krizės Vidurio Rytuose, iš-
liks žmonių ir kultūrų įvairovė.

Apie 60 atstovų, įskaitant minist-
rus iš Irako, Jordanijos, Turkijos ir Li-
bano, susitiko Paryžiuje susitarti dėl
priemonių, kurios palengvintų pabė-
gėlių grįžimą į savo gimtąsias šalis. 

Prancūzijos užsienio reikalų mi-
nistras Laurent Fabius sakė, kad vi-
siems pabėgėliams išvykus į Europą ar
kitas šalis „Islamo valstybė” nugalės.

Jo teigimu, Vidurio Rytai turi išlikti Vi-
durio Rytais, reikia išlaikyti kultūri-
nius skirtumus.

Pasak Prancūzijos diplomatų, kon-
ferencijoje turėtų būti aptariami fi-
nansiniai siekiai, kuriuos būtų galima
panaudoti gerinant situaciją pabėgė-
liams kaimyninėse valstybėse, esan-
čiose netoli Sirijos ir Irako. 

Prancūzijos vadovas Francois Hol-
lande sakė, kad šalis išsiųs žvalgybi-
nius lėktuvus į Siriją, kad padėtų or-
ganizuoti antskrydžius kovojant prieš
„Islamo valstybės” grupuotę. Taip pat
Prancūzija per dvejus ateinančius me-
tus planuoja priimti 24 tūkst. pabėgė-
lių iš Vidurio Rytų. 

Palaimino prieštaringai vertinamą rašytoją 
Roma (Balsas.lt) Popiežius Pran-

ciškus savo laiške palaimino lesbietę,
parašiusią knygelių vaikams, augančių
vienalytėse šeimose, linkėdamas sėk-
mės jai ir jos žmonai.

Vatikano pareigūnai suskubo pa-
aiškinti, kad šitas pontifiko laiškas
tėra įprastas mandagumo ženklas, ne-
žymintis jokių Bažnyčios mokymo po-
kyčių šioje srityje.

Francesca Pardi, kuri yra para-
šiusi ir išleidusi prieštaringai vertina-
mų knygelių, kaip „Kodėl tu turi dvi ma-
mas?” (Perche hai due mamme?), birželį
parašė Pranciškui laišką, kai leidyklą,
kuriai ji vadovauja kartu su savo žmo-
na, užsipuolė krikščioniškos organi-

zacijos.
Savo laiške pontifikas palinkėjo

abiem moterims „dar vaisingesnio dar-
bo tarnaujant jaunosioms kartoms ir
skleidžiant tikrąsias žmogiškąsias bei
krikščioniškas vertybes”.

Pranciškus leido suprasti, kad pa-
geidautų, jog Bažnyčia pereitų prie la-
biau pragmatiško ir supratingesnio po-
žiūrio į homoseksualius tikinčiuosius.
Vienoje savo kalboje šia tema popiežius
pareiškė:  „Kas  aš  toks,  kad teis čiau?”

Viso pasaulio katalikų vyskupai
grįš prie šios temos spalį Vatikane per
sinodą, kuriame bus stengiamasi rasti
kompromisą į šį ir kitus prieštaringai
vertinamus klausimus.

Stabdomas šaukimas ir Kauno regione

Seimas grįžta prie darbų 
Vilnius (Bernardi-

nai.lt) – Rugsėjo 10-ąją
renkasi Seimo VII (ru-
dens) sesija. 

Pirmajame posėdyje
pateiktame sesijos darbų
programos projekte –
daugiau kaip 670 teisės
aktų projektų (be lydi-
mųjų). Vyriausybė į sesi-
jos darbų programą pasi-
ūlė įrašyti 184, Respubli-
kos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė – 15, Seimo nariai (frakcijos)
– daugiau kaip 370 įstatymų projektų. 

Į dienotvarkę įtrauktos Konstitu-
cijos, Mokslo ir studijų įstatymo pa-
taisų svarstymas, bus tęsiamos dis-
kusijos dėl kreipimosi į Konstitucinį
Teismą ir strateginę reikšmę nacio-
naliniam saugumui turinčio S.  Da-
riaus ir S. Girėno aerodromo.

Siekiant kuo didesnio Seimo dar-

bo bei priimamų sprendimų skaidru-
mo plenarinius posėdžius ir toliau ga-
lima tiesiogiai stebėti Seimo interne-
to svetainėje www.lrs.lt. 

Seimas kasmet renkasi į dvi eili-
nes pavasario ir rudens sesijas. Pava-
sario sesija prasideda kovo 10 d. ir bai-
giasi birželio 30 d.. Rudens sesija pra-
sideda rugsėjo 10 d. ir baigiasi gruodžio
23 d. 

Vilnius (Kam.lt) – Kauno regione
stabdomas šaukimas į privalomąją karo
tarnybą, surinkus šiems metams nu-
statytą tinkamų atlikti karo prievoli-
ninkų skaičių.

Šaukimo procedūros nutraukia-
mos tiems karo prievolininkams, ku-
riems atvykimo į regioninį karo prie-
volės ir komplektavimo skyrių laikas
paskirtas rugsėjo 14 d. ar vėliau, taip pat
tiems, kurie į šaukimo skyrių buvo at-
vykę, tačiau nepradėjo sveikatos pa-
tikrinimo. 

Reikiamas šauktinių skaičius taip
pat jau surinktas Šiaulių, Klaipėdos ir
Alytaus regione, artimiausiu metu šau-

kimas bus stabdomas ir Panevėžio re-
gione.

Tiek Kauno, tiek kituose šalies re-
gionuose gyvenantys 18–38 metų vaiki-
nai ir merginos kviečiami ir toliau re-
gistruotis savanoriškai atlikti nuolati-
nę  privalomąją pradinę karo tarny-
bą šiais metais dar nesukomplektuoto-
se tarnybos vietose arba 2016-aisiais.

Lietuvoje grąžinus nuolatinę pri-
valomąją pradinę karo tarnybą, 2015 me-
tais ją atliks 3 tūkst. jaunuolių.

Rugsėjo 8 d. duomenimis, norą sa-
vanoriškai atlikti  nuolatinę privalo-
mąją  pradinę karo  tarnybą pareiškė 2
635 jaunuoliai. 

Šauliai atgrasytų užpuolikus
Vilnius (BNS) – Automatinius

ginklus namuose laikantys Šaulių są-
jungos nariai atgrasytų galimus už-
puolikus ir būtų pirmieji, kurie kilus
grėsmei, galėtų pasipriešinti ginklu,
sako Šaulių sąjungos Centro valdy-
bos narys Audrius Skaistys.

Jis dalyvavo Seimo Nacionalinio
saugumo ir gynybos komiteto nario Ar-
vydo Anušausko pasitarime dėl jo pa-
rengtų įstatymo pataisų, kuriomis
šauliams būtų suteikta teisė laikyti
Šau lių sąjungai priklausantį ginklą na-
muose bei įsigyti B ir C kategorijų
ginklus ir šovinius, skirtus naudoti tik

šaulio tarnybai ir savigynai.
Šaulių sąjungos atstovai pripažino,

kad šiuo metu nėra susistemintos in-
formacijos, kiek organizacijos narių
turi namie ginklų, išduotų savigynai
arba medžioklei.

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos
valdybos pirmininko pavaduotojo Lai-
mo Dieninio teigimu, šiuo metu Lie-
tuvoje namuose legaliai laikoma per
100 tūkst. ginklų.

Šaulių sąjungos atstovų teigimu,
pavojinga gynybai skirtus ginklus lai-
kyti centralizuotai, nes tokiu atveju ne-
sunku būtų tokias ginklines užimti.

Ištirta Lietuvos stumbrų genetika 
Vilnius (Aplinkos ministerijos

info) – Lietuvoje laisvai gyvenančių
stumbrų genetinė įvairovė yra nedidelė
– vyrauja du skirtingi genotipai. Tokią
išvadą pateikė Vytauto Didžiojo uni-
versiteto mokslininkai, pirmą kartą
Lietuvoje atlikę stumbrų genetinius ty-
rimus.

Tyrimams medžiaga buvo renka-
ma Kėdainių rajone, kur laisvai gyve-
na 72 stumbrai, ir Panevėžio rajone,
kur gyvena 29 stumbrai. 

Atlikti stumbrų genetiniai tyri-
mai padės užtikrinti laisvosios bandos
individų apsaugą, o individuali kiek-
vieno stumbro genetinė charakteris-
tika – sėkmingą bandų formavimą per-
keliant juos į aptvarus. 

Nors stumbrai – vietinė rūšis, bet
su išskirtine istorija. Dar XV–XVI a. jie

buvo įprasti mūsų miškuose, o ilgai-
niui, kaip ir visoje Europoje, išskyrus
Belovežą, išnyko. 1969 m., praėjus
dviem šimtmečiams nuo stumbrų iš-
nykimo Lietuvoje, du pirmieji žvėrys
buvo atvežti iš Rusijos į aptvarą Paši-
lių miške Panevėžio rajone. 1971 metais
nelaisvėje gimęs stumbriukas Girinis
pradėjo naują Lietuvos stumbrų ge-
netinę liniją.

Laisvoji stumbrų banda šalyje pra-
dėjo formuotis 1973 m., kai į laisvę iš-
trūko pirmieji aptvaruose gimę stumb-
rai. 1981–1984 m. rekonstruojant ap-
tvarus – supuvusius medinius kei-
čiant vielos tinklu – iš jų buvo išleisti
visi stumbrai, ir jie apie ketverius me-
tus gyveno laisvai. Po rekonstrukcijos
žvėrys buvo suvaryti atgal, bet dalis jų
liko laisvėje.

Seimas pradeda rudens sesija. ELTA nuotr. 

Donald Tusk ,,Scanpix” nuotr.



Lietuvos investicinės aplinkos
ekspertai pastebi, kad nekilno-
jamas turtas (NT) išlieka pa-

traukliu investiciniu produktu. Pa-
sak specialistų, bendra me lietuvio in-
vesticijų portfelyje to kios investicijos
sudaro nuo 15 iki 100 procentų. 

Lietuvos pajūrį specialistai išski-
 ria kaip ypatingai gerą vietą investi-
cijoms į nekilnojamą turtą dėl mažai
besikeičiančios pasiūlos. Mat čia daug
saugomų teritorijų, namų prie pat jū-
ros skaičius nedidelis, o naujos staty-
bos ribojamos. 

„Šiuo metu rinkoje kaip tik pa si-
rodė vienas įdomesnių projektų, ku ris
atitinka visus geros investicijos para-
metrus. Lietuvos ir Latvijos pa sienyje
esančiame etnografiniame Ni dos kai-
me beveik ant jūros kranto statomas
naujų gyvenamųjų namų kvartalas”,
– sako nekilnojamo turto agentūros
„Latava” vadovas Visman tas Raškinis. 

NT patraukliau
nei akcijos 

Lietuviai noriai renkasi investi-
cijas į nekilnojamą turtą, nes čia vis-
 kas daug aiškiau, nei pavyzdžiui, ver-
tybinių popierių rinkoje, kur reikia
tam tikro finansinio raštingumo, ana-
 lizės. Be to, šiuo metu turime itin že-
mas palūkanų normas. Indėliai neat-
neša beveik jokios grąžos, o pas kolos
pigios.

Gaunantys didesnes pajamas ati-
 džiau renkasi ir dažnai investuoja į
prestižinį, brangų nekilnojamo tur to
objektą, kuris gali generuoti vertę ir at-
nešti stabilias nuomos pajamas. Tin-
kamai investicijai itin svarbi vieta. 

Investavimo ekspertui antrina Vil-
niaus Gedimino technikos universiteto
profesorius dr. Saulius Rasla nas: „Mes
juokaujame, kad yra 3 svarbūs dalykai
renkantis investiciją į būstą – vieta,
vieta ir vieta. Investuo jant į būstą, jį
reikėtų rinktis atsižvelgiant į vietos
perspektyvas, miestelio ar regiono
planus ateičiai, detaliuosius planus.
Tai gali apsaugoti nuo būsto nuvertė-
jimo”, – sako dr. S. Raslanas.

Neringa praranda
patrauklumą

NT agentūros „Latava” vadovas
pastebi, kad jeigu anksčiau lietuviai
buvo linkę investuoti į būstą Ispa ni joje
ar kitas Viduržemio jūros regio no ša-
lis, dabar tai retas atvejis. Dau gelis ieš-
ko antro būsto arčiau namų. 

Tradiciškai lietuviai nori būsto
Neringoje ar Palangoje. Tačiau tikin-
tis investicinės grąžos, čia esantį ne-

kilnojamą turtą reiktų vertinti at sar-
giai, nes kainos jau pasiekė ribą, kai
sunku tikėtis augimo. Investuo to jams
V. Raškinis siūlo įvertinti Lat vijos pa-
jūrį. 

„Mes turime tik 90 km pajūrio
zonos, o pas juos 500 km. Todėl čia ga-
lima rasti labai įdomių projektų už
gana patrauklią kainą. Latvijos pajū-
 ryje būstas pigesnis, čia daugiau nuo-
šalesnių vietų, laukinės gamtos”, –
sako V. Raškinis. 

Pasak specialistų, tikintis, kad
turto vertė nekristų, o augtų, vertėtų at-
kreipti dėmesį į tris pagrindinius fak-
torius: atstumą iki jūros, bendrą pro-
jekto pridėtinę vertę bei kaimy nus ir,
aišku, naudojamų medžiagų kokybę. 

Nuosavas namas ant
jūros kranto 

Vertindami esamą pasiūlą rinko-
je, ekspertai išskiria 24 gyvenamųjų
namų projektą „Kedrų kopos”. Sta-
 tomi namai yra 90 metrų iki Baltijos jū-
ros, kitų namų statyba čia apribota –
parengtas detalus planas, kuris nustato
griežtus reikalavimus. Tad teritori-
jos plėtra mažai tikėtina. 

„Taip arti jūros esančių naujos sta-
tybos namų greičiausiai neberasite
dėl pasikeitusių įstatymų. Be to, pro-
jektas vystomas etnografiniame re-
gione, kur bet kokia statyba yra griež-
tai ribojama”, – pastebi V. Raš kinis. 

„Kedrų kopos” projektas, pasak
specialisto, išsiskiria ir kokybiško-
 mis, ilgaamžėmis medžiagomis. Sta ty-
 boje ir interjere naudojamos kanadinis
kedras, kuris laikomas amžina staty-
bine medžiaga. Kedro medienos ne-
reikia nei dažyti, nei impregnuoti, to-
dėl ji laikoma itin ekologiška ir sveika. 

Nors kedro mediena beveik dvi de-
šimt kartų brangesnė už pušies, pats
projektas nelaikomas brangiu lygi-
nant su pasiūla rinkoje. Be to, pa sak
„Latava” direktoriaus, kitų tokių pro-
jektų šiuo metu paprasčiausiai nėra
pasiūloje. 

„Jeigu norite matyti jūrą pro savo
langus ir ieškote naujos statybos, tai
šiuo metu nusipirksite nebent butą Pa-
langoje”, – teigia V. Raškinis. 

Laukiniame Latvijos pajūryje šiuo
metu statomi individualūs 136 arba 176
kvadratinių metrų ploto namai su
jiems priskirtu 9 arų sklypu. Namai iš-
dėstyti taip, kad vienas kitam neuž-
stotų vaizdo į jūrą, su terasomis, kie-
mai atskirti kalvelėmis ir želdiniais.
Projekto vystytojai nu matę sutvarky-
ti aplinką, privažiavimus ir takus iki
jūros bei įrengti teniso kortus.

Ekonomika.lt
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Atlyginimai skirtinguose miestuose

Saugiausia investicija į pajūrį

Banko ekonomistai prognozuo-
ja, kad šiemet Bendrasis vidaus
produktas augs 1,6 proc. Birže-

lį prognozuota, kad augimas sudarys 2
proc. Pa sak Lietuvos banko, prognozė
pakoreguota atsižvelgiant į naujau-
sias vidaus ir užsienio rinkų raidos ten-
dencijas.

Specialistai sako, kad nors eks por-
to į Rusiją apimtis beveik nebekrinta,
į kitas rinkas jo apimtis  didėja tik ne-

daug. Todėl ūkio augimą, pasak  eko-
nomistų, labiausiai skatina su vidaus
paklausa susiję veiksniai: atsigau-
nantis privatusis vartojimas ir sparčiai
didėjančios investicijos. Bankas taip
pat teigia, kad užim tųjų skaičius ir vi-
dutinis darbo už mokestis toliau di-
dės, o mažėjant bendram kainų lygiui,
gyventojų perkamoji galia augs.

LRT

Sumažinta ekonomikos augimo prognozė 

Kalbant apie augančius atlygi-
nimus, dauguma žmonių ne-
pastebi jokių pokyčių. Dau-

giausia vidutinis mėnesinis darbo už-
mokestis neatskaičius mo kes čių iš-
augo Tauragės (3,2 proc.), Kauno ir
Klaipėdos (po 2,7 proc.), Telšių (2,4
proc.) apskrityse, kitose padidėjo nuo
0,6 iki 2 proc. 

Kaip teigė SEB banko prezidento
patarėjas Gitanas Nausėda, atlygini-
mai Lietuvoje kaip prognozuojama
augs ir toliau.

Šių metų antrąjį ketvirtį didžiau-
 sią darbo užmokestį neatskaičius mo-
kesčių gavo Vilniaus (788,3 EUR), Klai-
pėdos (706,4 EUR) ir Kauno (698,9 EUR)
apskričių įmonėse, įstaigose ir orga-
nizacijose dirbantys darbuotojai. Tau-
ragės apskrityje darbuotojų vidutinis
bruto darbo užmokestis bu vo mažiau-
sias – 585,5 EUR (202,8 EUR mažesnis
nei Vilniaus apskrityje).

Vidutinis mėnesinis darbo už mo-
kestis atskaičius mokesčius ap skrityse
2015 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su
2015 m. pirmuoju ketvirčiu, kito pa-
našiai kaip ir bruto – padidėjo visose
apskrityse, labiausiai – Tau ragės (2,9
proc.), Kauno ir Klaipėdos (po 2,5
proc.), Telšių (2,2 proc.). Kitose ap-
skrityse ūgtelėjo nuo 0,6 iki 1,8 proc.

Vidutiniai atlyginimai pagal ap-
skritis atskaičius mokesčius:

Vilniaus apskrityje atskaičius mo-

kesčius – 607,4 eurų
Šalies ūkio atskaičius mokesčius

– 553,8 eurų
Klaipėdos apskrityje atskaičius

mokesčius – 548,3 eurų
Kauno apskrityje atskaičius mo-

kesčius – 543,0 eurų
Telšių apskrityje atskaičius mo-

kesčius – 498,7 eurų
Panevėžio apskrityje atskaičius

mokesčius – 490,5 eurų
Utenos apskrityje atskaičius mo-

kesčius – 490,0 eurų
Alytaus apskrityje atskaičius mo-

kesčius – 481,4 eurų
Šiaulių apskrityje atskaičius mo-

kesčius – 478,5 eurų
Marijampolės apskrityje atskai-

čius mokesčius – 466,7 eurų
Tauragės apskrityje atskaičius

mokesčius – 461,2 eurų
Ekonomika.lt

Atlyginimus augina darbuotojų trūkumas  

Darbo užmokesčio augimui an t-
rą jį šių metų ketvirtį minima-
lios algos padidėjimas turėjo

tik nedidelę teigiamą įtaką, pagrindi-
nė spartėjančio atlyginimų augimo
priežastis – didelis struktūrinis ne-
darbas, įsitikinusi banko „Swedbank”
vyresnioji eko nomistė Vaiva Šečkutė,
prognozuojanti, kad ateityje kvalifi-
kuotų darbuotojų trūkumas tik ryškės,
taigi ir spaudimas dėl atlyginimų kė-
limo didės.

„Viena pagrindinių spartėjančio
atlyginimų augimo priežasčių yra di-
delis struktūrinis nedarbas. Lietu voje
vis dar yra nemažas – 9,4 proc. sie-
kiantis nedarbo lygis, bet jaučiamas ir
vis didesnis tinkamos kvalifi kacijos
darbuotojų stygius. Tai didina tokių
darbuotojų derybines galias ir verčia

darbdavius, kurie nori pritraukti ar iš-
laikyti esamus darbuotojus, didinti
darbo užmokestį”, – sakė V. Šečkutė.

Ekspertė taip pat mano, kad atly-
ginimų augimą iš dalies skatina ir
tai, jog kol kas NVS eksporto rinkų
praradimai ir laikinas ekonomikos
augimo sulėtėjimas neturėjo įtakos
naujų darbo vietų kūrimui.

Vienas sparčiausių atlyginimų
augimų pirmąjį šių metų pusmetį,
siekęs net 9,6 proc, buvo fiksuotas in-
formacijos ir ryšių sektoriuje, kur
ypač juntamas kvalifikuotų darbuotojų
trūkumas.

Kitąmet prie atlyginimų augimo
gali prisidėti ir artėjantys Seimo rin-
kimai. 

„Kauno žinios” 

VERSLO N AUJIENOS

euro ir kitų valiutų santykiai (2015 metų  rugsėjo 9 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,89 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,63 € 
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,39 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,56 €

Išmintinga investuoti pajūryje. Cha.lt nuotr.

Skirtinguose miestuose atlyginimai skiria-
si pastebimai. Kurjeris.lt nuotr.
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DOVILĖ SVIRUPSKAITĖ

Šiais metais į Lietuvą su Lietu vių išeivijos studentų sta-
žuotės (LISS) programa buvo atvykę 16 studentų iš
JAV ir Kanados. Per tas še šias savaites studentai tu-
rėjo galimybės patobulinti savo lietuvių kalbą, pa justi,
kokia yra tikroji lietuvių kultūra ir atlikti praktiką pa-
gal savo būsimą specialybę. Norėdami daugiau pa-
matyti Lietuvoje, studentai savaitgaliais važiuodavo
į įvairiausias Lietuvos vietas, kad galėtų kuo daugiau
pajusti, ką reiškia būti lietuviu, ir susipažinti su vie-
tomis, kur gyveno jų proseneliai. 

Studentai turėjo galimybės sta žuo ti pagal savo
būsimą specialybę. Žygimantas Kataržis iš Čikagos at-
 li ko praktiką inžinerijos įmonėje UAB „Softra”.
Nuo pirmos dienos jis gavo darbo ir montavo gar-
siakalbius perė jose esančiuose šviesoforuose, kurie
skirti silpnaregiams ir nere gintiems žmonėms. Žy-
gimantas pasakojo, kad sužinojo daugiau apie elekt-
ros tinklus. Norėdamas gauti daugiau patirties,
baigęs montuoti garsiakalbius ėmėsi naujo projek-
to – gaminti švie sos diodus. Pasisėmęs tokios pa-
tirties Žygimantas laukia galimybės ir vėl grįžti į Lie-
tuvą.

Reda Limantas patyrė visiškai ki tokių įspūdžių.
Ji dirbo pelno ne sie kiančioje viešojoje įstaigoje
,,Vers las ir menas” su direktore Egle Jo kužyte. Re-

GABRIELĖ BIELIAUSKAITĖ

Artėjant vasaros pabaigai Lietu vių išeivijos studen-
tų stažuotės (LISS) programos studentai atsisvei kino
ne tik su savo stažuočių darbovietėmis, bet ir su Lie-
tuva. Visi studentai praktiką atliko savo pasirinkto-
se įdomio se specialybėse. Štai informacija apie ke-
lis praktikantus.

Daniela Šablinskas, gyvenanti Toronte ir Carleton
University studijuojanti neurologiją bei psichinę
svei katą, praktiką atliko Respubliki nėje Vilniaus
universitetinėje ligoni nėje. Ji dirbo neurologijos sky-
riuje ir turėjo galimybę ne tik stebėti, kaip savo dar-
bą atlieka medikai, bet ir pati bendrauti su pacien-
tais. Norėdama pa sisemti daugiau patirties, ji dir-
bo ir kituose skyriuose – ortopedijos, fi zioterapijos
ir chirurgijos. Daniela sa kė, kad „pati geriausia šios
praktikos dalis buvo ta, kad turėjau gali mybę stebėti
operacijas”. 

Kita studentė, Samantha Gri gas, iš University of
Maine, kuriame ji mo kosi antropologijos ir ar-
cheologijos, Lietuvoje lankėsi pirmą kartą ir prak-
tiką atliko Vilniaus universiteto antropologijos ir
histologijos laboratorijoje. Ji nagrinėjo ir analiza-
vo Vi duramžių laikų skeletus. Darbas la bo ratorijoje
suteikė jai praktikos bio loginėje antropologijoje ir

LISS: Mūsų laikas Lietuvoje
dos projektas vadinosi
,,Aš regiu širdimi”. Šis
projektas prasi dė jo kaip
konkursas, kur vaikai ga-
lėjo pagaminti paveiks-
liukus savo neregiams
draugams. Tie paveiks-
liukai buvo padaryti su
įvairiais iškilimais, kad
vaikai galėtų pajusti, kaip
neregiai ,,mato” liesda-
mi pirštais. Buvo išrink-
ta trylika nuotraukų, ku-
rios bus naudojamos kitų
metų kalendoriui. Reda
sukūrė kalendoriaus di-
zai ną ir jį sumaketavo,
kad įstaiga ga lėtų paga-
minti kalendorius vi-
siems didžiausiems Lie-
tuvos miestams. Re da ne
tik maketavo, bet ir turė-
jo galimybės pamatyti didžiausią Lietuvos spaustuvę
ir jos kasdienę veiklą. An trojoje praktikos dalyje
Reda dirbo Lietuvos mokslų akademijos Vrub levs-
 kių bibliotekoje. Per pirmąją sa vaitę Reda susipažino
su bibliotekos skyriais ir jų veikla. Ji turėjo gali-
mybės dirbti su skirtingais žmonėmis ir pri sidėti
prie jų projektų įgyvendinimo. Antrąją savaitę ji ma-
ketavo lanks tinuką, skirtą bibliotekoje besilan-
kančiam jaunimui. Reda buvo la bai patenkinta
savo praktika, nes ge rokai pagilino savo praktines
grafi nio dizaino žinias.

Ir man ši kelionė į Lietuvą buvo labai įspūdin-
ga, todėl laukiu galimybės grįžti į Lietuvą ir kitą va-
sarą. Mano praktika prasidėjo Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės atstovybėje, pas PLB atstovę Lietu-
voje Vidą Bandis. Dvi savaites pagrindinis darbas
buvo padėti ruoštis Pasaulio Lie tuvių Bendruome-
nės Seimui, kuris vyko visą savaitę. Čia turėjau ga-
limybės sutikti atstovus iš daugiau nei trisdešimties
pasaulio šalių. Visą sa vaitę vyko posėdžiai, kur aš
ir Gab rielė Bieliauskaitė daug sužinojome apie PLB
struktūrą ir veiklą. Pasi baigus PLB Seimui, JAV LB
Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimku vie nė
mane ir Gabrielę pakvietė dalyvauti susitikime su
Vilniaus meru Remigijumi Šimašiumi. Vilniaus
me ras mus abi pakvietė padirbėti ir Vil niaus mies-
to savivaldybėje. Antrą stažuotės dalį mes dirbome
Vilniaus savivaldybės Viešųjų ryšių skyriuje. Pa-
grindinis darbas buvo versti straipsnius iš lietuvių
į anglų kalbą savivaldybės tinklalapiui. Per dvi sa-
vaites išvertėme apie dešimt straipsnių. Buvo sma-
gu, kad net ir Vilniaus meras žino mūsų vardus ir
ne vieną kartą sustojo pasikalbėti. 

Visi studentai LISS programą baigė laimingi,
nes jie ne tik gavo praktikos savo pasirinktose spe-
cialybėse, bet ir daugiau sužinojo apie Lie tuvą. At-
sisveikinti buvo labai sunku, nes per tas šešias sa-
vaites tapome tikrai gerais draugais. Daugeliui
studentų tai buvo pirma, o po šitos ke lionės – tikrai
ne paskutinė kelionė į Lietuvą.

Prie Televizijos bokšto (iš k.): Samantha Grigas, Gabrielė Bieliauskaitė, Dovilė Svirupskaitė, Justina Baranauskaitė, Da-
niela Šablinskas, Aleta Juozelskis ir Reda Limantas. Inos Stankevičienės nuotraukos

Dovilė Svirupskaitė ir Gabrielė Bieliauskaitė PLB Seime. 

Reda Limantas, būsimoji grafikos dizaino specialistė, dirba
VšĮ ,,Verslas ir menas” (www.vam.lt). Nuotraukoje – prie kom-
piuterio sėdi Reda, šalia stovi įstaigos direktorė Eglė Joku-
žytė, kuri buvo labai patenkinta Redos dizaino sprendimais
ir maketavimu.

Lina Mockutė, Aleta Juozelskis ir Žygimantas Kataržis paskaitoje.

Ačiū už
suteiktą
galimybę



padėjo už megzti ryšius su Lietu voje dir ban čiais žmo-
nėmis, kurie myli savo dar bą ir su malonumu suteikė
jai daugiau žinių ne tik profesinėje srityje, bet ir apie
jos prosenelių kalbą, kul tūrą ir šalį, kurią Samant-
ha norės dar kartą aplankyti.

Tadas Buivydas Worcester State University stu-
dijuoja biotechnologiją ir stažuotę atliko Vilniaus
universiteto biotechnologijos fakultete. Jo dar bo tiks-
las buvo atlikti mokslinius vė žio tyrimus, naudojant
E.coli bakterijas. Ši praktika laboratorijoje padėjo
jam apsispręsti, kokią sritį jis rinksis magistrantūros
studijoms. 

Aš, Gabrielė Bieliauskaitė, studijuoju informatiką
ir tarptauti nius santykius Denison University. Prak-
ti ką atlikau Lietuvos  Res  publikos Sei me, kur dirbau
su Pasaulių Lietuvių Bendruomene bei viešųjų ry-
šių sky riuje Vilniaus miesto savivaldybėje. Turėjau
galimybę dalyvauti PLB Sei me, susipažinti su Lie-
tuvos politiniu gyvenimu ir darbu viešosiose įstai-
go se. Pažintys, susitikimai ir bendravimas lietuvių
kalba suteikė man neiš dildomų įspūdžių ir patirties. 

Esame dėkingi šios programos įkūrėjai, dabar
jau mirusiai, Birutei Bublienei ir rėmėjams – Ka-
zickų fondui, Lietuvių Fondui bei JAV ir Ka nados
Lietuvių Bendruomenėms, ku rių dėka mes turėjo-
me nuostabią galimybę atlikti praktiką Lietuvoje, pa-
gilinti savo lietuvių kalbos įgūdžius ir tapti šios ša-
lies dalele. Ačiū Jums!
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Nijolė Rasmussen gimė ir augo Lietuvoje,
Kaune. Ten įsigijo inžinie rės-ekonomistės
specialybę. Nuo 1990 metų dailininkė gy-

vena ir kuria JAV. Kartu su vyru Valteriu jie augina
17-mečius dvynukus – Eriką ir Luką.

Jos kūrybiniai bandymai prasi dėjo susido-
mėjus fotografija. Ji ne tik savarankiškai studija-
vo šią meno šaką, bet ir ėmė privačias patyrusio fo-
tografo pamokas. Gamta, peizažas, vaikų portretai
– tai buvo pagrindi nės Nijolės fotografijų temos,
skatinančios jos kūrybą. Jos darbai pasi žymi har-
monija, traukia akį užfiksuotu gamtos grožiu ir to-
bulumu. Pagauti ir sustabdyti tą vienkartinį aki-
mirksnį, kuris perduotų  emociją – pagrindinis fo-
tografės tikslas. Ni jolės fotografijos buvo iška-
bintos ne vienoje fotografijos galerijų parodoje. Jos
darbais turėjo progos gėrėtis ir lietuviai, apsilan-
kę Denverio Lietu vių Bendruomenės suruoštose fo-
to grafijos parodose. 

Prieš 5 metus kūrybiniai ieškojimai pastūmėjo
Nijolę Rasmussen iš bandyti savo jėgas drobėje. Taip
gimė abstraktaus meno pasaulis, pilnas spalvų ir
formų. Pasikliaudama žiniomis ir patirtimi įgy-
tomis fotografuojant, menininkė savo darbuose rea-
lybę išreiškia abstrakcija. Jos darbai žavi žiūrovą
lengvumu, spalvin gu mu, skatina vaizduotę. Žiū-
rėda mas Nijolės darbus kiekvienas meno mylėto-
jas, remdamasis savo gyveni miškąja patirtimi,
gali išgyventi su sikurto pasaulio vaizdus. Jei
emocija pasiekia stebėtoją ir sužadina jame poreikį
ir dėkingumą grožiui, menui – dailininkė sako, kad
jos tikslas pa siektas. 

Nijolė įsitikinusi, kad kuo daugiau mene dva-
singumo, tuo giliau ga lime pažinti ne tik savo sie-
los gelmes, bet ir atpažinti savo Kūrėją. 

Dailininkė be tapybos ir fotogra fi jos  mėgsta
skaityti, kuria eiles ir daug keliauja. 

Organizatorių info ir nuotr.

Rašytojas Alvydas Šlepikas kartu su vertėju Marcus
Roduner lietuviškąjį bestselerį ,,Mano vardas – Ma-
rytė” rugsėjo 8–11 dienomis pristato Vokietijoje.
Knygą ,,Mein Name ist Maryte” išleido leidykla ,,Mit-
teldeutscher Verlag”. 

Per keturias dienas įvyks keturi skaitymai
lietuvių literatūros namuose, literatūrinė-
se kavinėse ir Lietuvos ambasados salėje

Drezdene, Berlyne, Kylyje ir Bremene. Į visas šias
erdves įvairiuose Vokietijos miestuose kviečiami
lietuvių literatūros ir istorijos mylėtojai.

,,Mano vardas – Marytė” – jaudinantis lietu-
vių autoriaus romanas apie vadinamuosius ,,vil-
ko vaikus” – vokiečių leidėjų neliko nepastebėtas.
Tema, apie kurią Vokietijoje vis dažniau kalbama,
toje šalyje jaudina ne vieną. Tad pristatant knygą
vokiškai didelės paramos sulaukta ir iš žinomų vo-
kiečių autorių.

Lietuvoje jau spėjusiame išgarsėti A. Šlepiko
romane pasakojama jaudinanti Rytprūsių vaikų
istorija po Antrojo pasaulinio karo, po Raudono-
sios armijos įsiveržimo. Kamuojami alkio ir ma-
terialinio nepritekliaus vaikai traukdavo ana-
pus Nemuno į Lietuvą – elgetauti, ūkininkų pra-
šyti duonos bei pastogės ar už duoną ir pastogę ati-
dirbti. Romane remiamasi ilgais autoriaus po-
kalbiais su ,,vilko vaikais”, kurių ne vienas buvo
išaugintas lietuviškose šeimose. Kai kurie jų iki
šiandien gyvena Lietuvoje, kai kurie grįžo į savo
tėvų žemę. Tai knyga apie meilę, užuojautą ir at-
mintį. 

A. Šlepikas (g. 1966 m.) Muzikos ir teatro aka-
demijoje studijavo aktorystę ir režisūrą. Tapo re-

žisieriumi, dramaturgu, kino, filmų bei televizijos
serialų scenarijų autoriumi. Išleido poezijos kny-
gas ,,Taika tavo kraujui”, ,,Tyloj artėjantis” ir no-
velių rinkinį ,,Lietaus dievas”. Už romaną ,,Mano
vardas – Marytė” buvo ne kartą įvertintas įvairiais
apdovanojimais.

ELTA

Į parodą kviečia dailininkė iš Denver, CO

Knyga ,,Mano vardas – Marytė” pristatoma Vokietijoje

Tadas Buivydas.

Samantha Grigas darbuojasi Vilniaus universiteto ant-
ropologijos ir histologijos laboratorijoje.

Čiurlionio galerija Jaunimo centre kviečia susipažinti su dailininke Nijole Rasmussen
iš Denver, CO. Rug sėjo 11 d., penktadienį, 7:30 val. v. vyks  dailininkės tapybos darbų
parodos atidarymas. 
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SVEIKATA

Miegas – tai reiškinys, kuris
lydi žmogų nuo pirmos jo gi-
mimo dienos, jis toks pat gy-

vybiškai svarbus kaip valgis ir gėri-
mas. Žmogui miegas reikalingas tam,
kad galėtų fiziškai ir dvasiškai pailsė-
ti. Ilgas nemiegojimas gali sukelti fizinį
ir psichinį išsekimą, todėl mūsų mie-
go kokybė yra labai svarbi. Kiek ma-
lonus mums bus pra budimas, daugeliu
atvejų priklauso nuo to, kaip ir ant ko
mes miegame. Netaisyklinga kūno pa-
dė tis miego metu aktyvina chroniškų
ligų vysty mąsi. 

Suskaičiavę, jog trečdalį savo gy-
venimo laiko mes pramiegame, ne vie-
nas atsidūstame: ,,Ak, kad taip būtų ga-
lima tą pramiegotą laiką pridurti prie
budraus gyvenimo trukmės! Kiek daug
dar būtų galima šiame pasaulyje at-
likti!”

Kokioje  padėtyje miegate daž-
niausiai? Mat ne tik miego trukmė, bet
ir pasirinkta padėtis turi įtakos svei ka-
tai, todėl sužinokite, kuri padėtis la-
biausiai tinka jums.

Ant nugaros
Miegojimas ant nugaros rankas

laikant prie šonų yra vadinamas svei-
kiausiu. Taip išlaikote stuburą bei
kaklą teisingoje padėtyje, tačiau tik tuo
atveju, jeigu nepasikišate po galva
daug pagalvių. Kita vertus, miegantys
ant nugaros knarkia dažniausiai. 

Rankos į viršų
Jei miegate ant nugaros, tačiau

rankas pakėlę į viršų – taip vadinama
žvaigždės  padėtis – taip pat išlaikote
stuburą tinkamoje padėtyje. Tačiau
taip pakeltos rankos gali spausti nu-
garos raumenis, dėl ko atsiras skaus-
mai. Be to, kaip jau minėta – miegan-
tys ant nugaros dažniau knarkia. Ne-
priklausomai nuo to, ar rankos pakel-
tos, ar ne.

Ant pilvo
Miegojimas ant pilvo gali pagerinti

virškinimą, bet būkite atsargūs – at-
sisukus veidu į pagalvę, jums gali būti
sunku kvėpuoti. Be to, miegodami ant
pilvo įprastai pasukate galvą į kairę
arba į dešinę. Jei taip išmie gosite visą

naktį, ryte jums gali skaudėti kaklą.
Miegojimas ant pilvo taip pat gali būti
nugaros skausmų priežastimi, nes stu-
buras yra išlin kęs.

Vaisiaus  padėtis 
Miegoti  susirietus galbūt yra pa-

togu, tačiau gali sukelti nemažai svei-
katos sutrikimų. Visų pirmą paveikti
jūsų nugarą ir kaklą. Be to, šioje pa-
dėtyje žmogus negali giliai kvėpuoti.

Ant šono
Jei miegate ant šono, priglaudę

prie jo rankas, stuburas yra išlaikomas
idealiausioje padėtyje. Tai padės su-
mažinti arba išvengti stuburo bei kak-
lo skausmo. Tačiau ir ši padėtis turi
trūkumų. Manoma, kad pasirin kus ją,
jūsų oda greičiau sensta, pakinta kai
kurios kūno dalys.

Rankos į šonus
Miegodami ant šono bei laikydami

į šonus rankas taip pat išlaikote savo
stuburą tinkamoje padėtyje, tačiau
jums gali atsirasti pečių skausmai,
dėl to, kad nuolatos juos užspaudžiate.
Todėl geriausia laikyti rankas prieš
save.

Ant dešiniojo šono
Jeigu įprastai miegate ant šono, la-

bai svarbu pasirinkti tinkamai ant
kurio. Jei miegosite ant dešiniojo šono,
ilgainiui jus gali pradėti kankinti rė-
muo. Kita vertus, miegodami ant kai-
riojo šono pernelyg spaudžiate kepenis.
Įdomu tai, kad nėščiosioms patariama
miegoti būtent ant kairiojo šono.

Apie pagalves
Geram ir sveikam miegui ne ką

mažiau svarbu pasirinkti ir tinkamą
pagalvę. Miegantys ant nugaros turė-
tų pasidėti mažą pagalvę po stuburu.
Miegantys ant šonų, gali pasidėti pa-
galvę tarp kelių. Tuo tarpu miegantys
ant pilvo turėtų pasidėti pagalvę po klu-
bais. Laikyda miesi šių taisyklių iš-
vengsite skausmo ryte.

Parengta remiantis 
žiniasklaidos info

,,Tinginys” (tortas, kurio nereikia kepti)

Šį tortą, kuris vadinasi ,,Tinginys”, mes su draugėmis pra-
minėme ,,darbštuoliu” – pjaustyti riešutus ir džiovintus vai-
sius užima nemažai laiko. Tačiau darbas atsiperka su kaupu
– tortas ir skanus, ir skalsus, tinkamas didesniems susibūri-
mams. 

MANO  VIRTUVĖ

Jums reikės: 

3 pakelių forminių sau-
sainių (butter cookies)
1 1/2 puodelio graikinių
riešutų
1 1/2 puodelio džiovintų
slyvų
1 1/2 puodelio džiovintų ab-
rikosų
apelsinų cukatų (nebūtinai)

Kremui:

3 puodelių pieno
400 g (14 oz) sviesto, suminkštinto
kambario temperatūroje 
1 1/2 valgomo šaukšto kukurūzų
krakmolo 
1 citrinos žievelės ir 1/2  citrinos
sulčių
1 puodelio + 2 valg. šaukštų cuk-
raus

Sausainius sulaužyti nedideliais
gabaliukais (maždaug 1 x 1 cm).

Graikinius riešutus supjaustyti
nedideliais gabaliukais (žirnio dy-
džio).

Abrikosus ir slyvas pamirkyti,
kad suminkštėtų, po to nusausinti ir
supjaustyti žirnio dydžio gabaliu-
kais. Viską išmaišyti. Galima įdėti
porą šaukštų apelsinų cukatų.

Pieną supilti į puodelį, įdėti cuk-
raus, išmaišyti ir pradėti kaitinti. Kai
pienas užkais iki virimo (užvirti ne-
reikia), lengva srovele pilti krakmo-
lą, ištirpintą keliuose šaukštuose šal-
to pieno. Supylus krakmolą sumažinti
ugnį ir dar pakaitinti visą laiką mai-
šant – kol pasidarys tirštas kisielius.
Nukelti nuo ugnies ir maišant atvė-
sinti. Sviestą ištrinti iki purumo. Po
truputį (po 1–2 valg. šaukštus) pilti į
sviestą tirštą kisielių ir sukti. Svies-
to ir atvėsusio kisie-
liaus tempera-
tūra turi būti
vienoda, ki-
taip kremą
gali sutrauk-
ti.

Į paruoštą
kremą įdėti nutar-
kuotos 1 citrinos žie-
velę ir įpilti išspaustų

1/2 citrinos sulčių
– lėtai, vis pamaišant. Pa-

ragaukite – jeigu jums truks rūgš-
ties, įspauskite daugiau citrinos. 

Paruoštą kremą supilti į dubenį
su pjaustytais riešutais ir vaisiais.
Viską labai gerai išmaišyti.

Torto formos (priklausomai nuo
jos dydžio ,,Tinginys” bus arba sto-
resnis ir mažesnis, arba plonesnis ir
didesnis) dugną iškloti popieriumi ir
supilti paruoštą masę. Gerai išlygin-
ti paspaudžiant, uždengti maistine
plėvele, ant viršaus uždėti medinę len-
telę. Taip paslėgtą tortą palikti per
naktį (tik ne šiltai) – reikia, kad vis-
kas persigertų kremu. Rytą jį galima
dėti į šaldytuvą.

Skaniausias tortas būtų dar kitą
dieną.

Šis receptas patogus tuo, kad ga-
minį galima ruošti etapais. Vieną
dieną – sulaužyti sausainius ir su-
pjaustyti riešutus bei džiovintus vai-
sius. Kitą dieną – išvirti kremą ir vis-
ką sujungti. Mėgaukitės juo bet ku-
riuo metų laiku!

Jūsų Indrė

Sveikai miegate – gerėja jūsų savijauta

Baisiau už nuodus:
tikrasis stiklinės Coca-
Cola poveikis organiz-
mui  

Dėmesio – apie tai būtina žinoti,
jei kasdien mėgaujatės šiuo gė-
rimu arba leidžiate skanauti

savo atža loms. Visi žino, kad gazuoti gė-
rimai nėra geriausi mūsų organizmo bi-
čiuliai, bet dabar farmakologai ištyrė,
kokį poveikį organizme sukelia saldūs
gazuoti gėrimai, kokią žalą  šis gėrimas
daro mūsų kūnui. 

Per pirmas 10 min.: į kūną patenka
10 šaukštelių cukraus (100 proc. reko-
menduojamos dienos normos). Jums iš
karto nepasidaro bloga nuo saldumo, nes
gėrime esanti fosforo rūgštis sušvelnina
skonį. 

Per 20 min.: organizme šokteli cuk-
raus lygis, pagaminama daug insulino. Ke-

penys reaguoja paversdamos visą įma-
nomą cukrų riebalais. 

Per 40 min.: baigtas kofeino įsisa-
vinimas. Akių vyzdžiai išsiplečia, pakyla
kraujospūdis, tada kepenys išskiria dau-
giau cukraus į kraują. Dabar smegenyse
užblokuoti adenozino receptoriai, todėl
neima mieguistumas. 

Po 45 min.: organizmas ima ga-
minti daugiau dopamino, stimuliuojami
malonumo centrai smege nyse. 

Po 60 min.: fosforo rūgštis susieja
kalcį, magnį ir cinką storojoje žarnoje, taip
paspartinama medžiagų apykaita. Dide-
lis cukraus ir dirbtinių saldiklių  kiekis ska-
tina daug kalcio pasišalinti su šlapimu.
Taip pašalinamas kaulams skirtas kalcis,
magnis ir cinkas, natris, elektrolitai ir
vanduo, taip pat medžiagos, kurios buvo
skirtos kaulams ir  dantims. Eufori jai pa-
sibaigus organizmas ima rei ka lauti nau-
jo cukraus kiekio. Žmogus gali pasidary-
ti dirg lus, apatiškas. 
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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
25 e Washington, ste 1121, 

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

www.draugofondas.org

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo pa-
keitimų. Tel. 773-757-9666.  

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mini-
mali anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeis-
ti savaitgaliais. Tel. 773-940-5264.

� Darbšti moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Geros rekomendaci-
jos ir gera anglų kalba. Tel. 773-329-
9918.  

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo
tris ar  keturias  valandas per dieną. Tel.
773-387-7232.

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo. Gali
pakeisti tik savaitgaliais. Tel. 773-600-
2887 arba 773-387-7232.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu bet kurioje
valstijoje. Legalūs dokumentai, rekomen-

dacijos. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-
280-3421  

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu ar pakeitimų. Legalūs doku-
mentai, vairuoja, patirtis. Tel. 312-307-
4619.  

� Moteris, turinti daugiametę slaugos
darbo patirtį, ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 630-280-1347.  

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Patirtis, legalūs dokumentai.
Tel. 954-541-0201.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo,
galimi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-615-5235. 

� Sąžiningas, vairuojantis vyras ieško se-
nelių priežiūros darbo. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 708-307-5383  

SIŪLO DARBĄ

Wanted CdL-A oTr Truck drivers
and owner operators. Great pay!

Call 708-235-1010
Location: Monee, IL 60449

www.elmaninc.com

Aštuonių lietuvių misija Kaukaze

PO DIEVO SPARNU

ĮVAIrūsRENATA ŽIŪKAITĖ

Prieš keletą metų Dievas davė malonę
aplankyti Kaukazą, kuris yra Rusijos
dalis. Aštuoni žmogučiai, visi tokie skir-
tingi ir rodos nesuderinami, vykome į
mažą Blagaveščenkos kaimelį Rusijoje,
kur jau devinti metai dirba Šv. Jono
kongregacijos vienuoliai. 

Iki Maskvos vykome autobusu, po to
persėdome į traukinį, vykstantį
link Nalčiko. Traukiniais keliauti

labai smagu – pro langą plaukia Rusi-
jos stepės, o kiekvienoje stotelėje įlipa
vietiniai prekeiviai ir siūlo ledų, ban-
delių, vaisių ir kvepalų, šalikų ir dar
nežinia ko. Traukinyje verda gyveni-
mas, vagone pro mus plaukia nematy-
ti žmonės, kurie atspindi tą didžiulį
tautų katilą, kurį po savo sparnu pri-
glaudė Rusija. 

Rusija pasitiko mus ne tik atvira
širdimi, bet ir savo ryškiais kontrastais
bei netikėtumais. Pavyzdžiui mums
paaiškino, kad be paso čia esi kaip nuo-
gas ir jei milicija patikrins, gali turė-
ti didelių nemalonumų. Kai kurie žmo-
nės vis dar gyvena čia savo vidinėje ne-
laisvėje ir toliau vadovaudamiesi so-
vietmečio sukurta ideologija. Tačiau
čia daug ir nuostabių, nuoširdžių, švie-
saus proto žmonių, kurie yra nepa-
prastai šilti ir draugiški. 

Blagaveščenkos kaimelis, kuris
priglaudė mus, priklauso Kabardo-
Balkarijai. 

Šioje autonominėje Rusijos res-
publikoje gyvena dvi labai skirtingos,
bet jau seniai draugaujančios tautos.
Kabardinai gyvena lygumose, jų yra
dauguma – 55 proc., balkarai daugiau
gyvena aukštumose, jų čia gyvena 11,6
proc. Likusieji gyventojai yra rusai ir
osetinai. 

Mūsų misija buvo čia padėti statyti
bažnyčią iš molio, šiaudų ir kitų na-
tūralių gamtos medžiagų. Broliai jo-
nitai nori čia suburti katalikų ben-
druomenę, o kaip žinia, Rusijoje kata-

likai yra mažuma. Saratovo vyskupi-
joje, į kurią įeina ir Kabardo-Balkari-
ja, tėra tik 22 000 tikinčiųjų. 

Kai karštą liepos dieną mes atvy-
kome į kaimelį, visi tikintieji čia ruo-
šėsi Saratovo vyskupo Klemenso vizi-
tui. Jam atvykus, atgijo visa Blaga-
veščenka. Vyskupas Klemensas, ku-
ris yra tikras vokietis, traukė visus,
ypač vaikus kaip magnetas. Jis visiš-
kai paprastutis ir tikras mažutėlis, vi-
siškai sugriauna neprieinamo ir šalto
vyskupo įvaizdį. Vaikai šalia jo jautė-
si kaip šalia tėčio, džiaugėsi jo stebuk -
lingu fotoaparatu, kuriuo vyskupas
leido vaikams pažaisti.

Per šventinius pietus lietuvių gru-
pelė vyskupui padovanojo kepalėlį lie-
tuviškos duonos, jos galėjo paragauti
visi svečiai. 

Kitą savaitę daug dirbome, po 8 val.
per dieną. Gruntavome sienas, lygino-
me pamatus. Darbai paprasti ir ne-
sunkūs, bet koks džiaugsmas, kad ir
mažu darbu prisidėti prie šio kaimelio
bažnytėlės atsiradimo.

Nepaprastas džiaugsmas buvo su-
laukti savaitgalių, per kuriuos va-
žiuodavome gamtą arba į miestą.

Nepamirštama kelionė į Kaukazo
kalnus. Jie nuo mūsų kaimelio yra
nutolę 80 km atstumu. Keliavome kar-
tu su dviems joanitų vienuoliais ir ge-
rais bičiuliais iš Maskvos. Kalnai mus
pasitiko savo rūsčiu grožiu. Teko per-
bristi net per 8 kalnų upes, o jų srovė
neapsakomai stipri. Išbandymas mūsų
komandai – turėjome stipriai laikytis
vieni kitų. Kopiant vis aukštyn, mus
staiga sutiko du didžiuliai šunys, kurie
skelbė, kad priėjome kalnų trobelę.
Taip ir buvo, keista pašiūrė, pasken-
dusi spalvingose kalnų pievose, buvo
kaip mažas stebuklas sušlapusiems ir
pavargusiems keliauninkams. Čia mus
svetingai priėmė balkaras Ruslanas,
kuris kalnuose prižiūri laukinius ark-
lius. Buvo labai gera pavargus išgerti
airano (tradicinis balkarų gėrimas,
panašus į kefyrą), užkasti kąsnelį sū-
rio su duona. 

Viskas atrodė kaip pasakoje, rodos
laikas sustojęs, o mes tokie laisvi ir ati-
trūkę nuo civilizacijos, telefonų, kom-
piuterių ir apskritai to dirbtinio tech-
nikos pasaulio. Čia mus supo gamta ir
žmonės, kurie tokie paprasti, vaišingi
ir tikri.

Vakare pasistatę palapines galė-
jome dar pasidžiaugti giedru ir ryškiai
žvaigždėtu liepos dangumi. Lauželis
subūrė mus ne tik sušilti ir išdžiūti
nuo lietaus, bet ir padainuoti lietu-
viškų dainų. Balkarai tuo tarpu už-
traukė savo liaudies dainas, o mūsų
draugai maskviečiai dainavo rusiš-
kai. 

Dar vienas džiaugsmas mums po
Kaukazo kalnagūbrius pajodinėti žir-
gais. Tai irgi atrodė kaip pasaka. 

Kitą rytą teko kopti į 3 000 km vir-
šukalnę, tai pirmas toks išbandymas
mano gyvenime. Supratau alpinistus,

kokį džiaugsmą jie patiria, kai po di-
delių vargų užkopia į viršukalnę. 

Kalnus ir mūsų bičiulius balkarus
dar ilgai prisiminėme per visą kelio-
nę. Labai sunku buvo grįžti vėl į pa-
saulį ir civilizaciją. 

Bet mūsų Blagaveščenkos kaime-
lis irgi yra tam tikra oazė cementinė-
je pasaulio dykumoje. Mes čia gyve-
nome panašiai kaip vienuoliai – daug
darbo, maldos ir daug bendrystės.
Nuostabu, kad broliai vienuoliai kai-
melyje prižiūri žirgus, tad ir mums tek -
davo pajodinėti. Ne vienam tai tapo ne-
menku išbandymu ir puikia gyveni-
miška patirtimi.

Į namus grįžome visai kitokie, ne
tik nudeginti Rusijos saulės, kuri įkai-
tindavo net iki 43 laipsnių, bet ir dva-
sioje atgaivinti, praturtinti nepamai-
noma lyg šiol dar nepažintų tautų
bendryste. 
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,,Figaro vedybų” kostiumų eskizai Susan Mickey nuotr. 

TEATRų IR KONcERTų SALĖSE

Tegyvuoja aistra!
Iš naujo patirkime Lyric operos jėgą

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Čikagoje niekada nestinga geros muzikos, tačiau Ly-
ric operos scenoje skambanti muzika – ypatinga.
Šiam 2015 / 2016 metų sezonui teatro vadovybė pa-
rinko patrauklų repertuarą  – tai Wolfgang Amadeus
Mozart „Figaro vedybos”,  Giuseppe Rossini „Pele-
nė”, Alban Berg „Wozzeck”, Franz Lehár „Linksmo-
ji našlė”, Jimmy López „Bel Canto” (Peru gimusio
kompozitoriaus kūrinio pasaulinė premjera!), Giu-
seppe Verdi „Nabucco”, Richard Strauss „Der Ro-
senkavalier”, Charles Gounod „Roméo et Juliette”.
Aštuonios sensacingos operos. Geriausi pasaulio bal-
sai. Aukščiausio lygio žymių režisierių pastatymai.
Amžinos istorijos, kurios atlaikė šimtmečių iššūkius.
Visa tai ir yra Lyric! „Vėjų miesto” melomanai tega-
li džiaugtis, kad kasmet turi išskirtinę galimybę
pasinerti į šį nuostabų pasaulį.

Dar nevėlu nusipirkti bilietų į jus labiausiai
patraukusius sezono spektaklius, tačiau ga-
lite sutaupyti iki 50 proc. įsigydami abonentą

bent į tris spektaklius. Abonentas patogus dar ir tuo,
kad reikalui esant galite nemokamai pakeisti spek-
taklio datą. Be to, juos dusyk per metus aplankys
prabrangus spalvotas Lyric Opera News, kuriame
apstu įdomių straipsnių bei pokalbių su sezono at-
likėjais. Kas mėnesį į Jūsų elektroninę pašto dėžutę
atkeliaus ir Lyric Notes. Svetainėje www.lyric-
opera.org rasite informatyvų puslapį „Lyric U”, ku-
riame išsamiai pristatomi sezono pastatymai ir at-
likėjai. Ir nesvarbu, ar esate prityręs operos ger-
bėjas, ar tik naujokas šiame muzikiniame žanre –
čia pateikiama informacija įdomi kiekvienam.

Apie tai, kad Lyric nepalieka nepatyrusio
klausytojo vieno akistatoje su didinga opera bylo-
ja ir vis populiarėjančios paskaitos. Kiekvienas tu-
rintis bilietą asmuo gali atvykti valandą prieš
spektaklį ir pasiklausyti įdomaus specialisto pa-
sakojimo apie to vakaro operą. 

Be reikalo kai kurie žmonės baiminasi operi-
nės muzikos. Knygos „The Opera Fanatic: Eth-
nography of  an Obsession” (University of  Chicago
Press, 2011) autorius sociologas Claudio E. Benzecry
yra nustatęs, kad dažniausiai operos žanrą žmonės
pamėgsta ne palaipsniui, o iš karto. Tai iš tiesų pri-
mena meilę iš pirmo žvilgsnio. Operos gerbėjai kaip
susitarę pasakoja apie maloniai sukrečiantį, didžiulį
įspūdį padariusį pirmąjį pasimatymą su opera. Jie
teigia, jog šis pirmas susidūrimas pažadino juos
emociškai ir sukėlė itin intensyvius jausmus. Štai
kokia ta meno galia! Tą pati tvirtina ir tie, kurie su-
sipažįsta su Lyric opera. „Gaila kad  neišbandžiau
to prieš dešimtmečius. Būtinai sugrįšiu”... „Kiek-
vienas spektaklis tobulas”... „Tai nuostabi pasau-
linės klasės opera su geriausiais pasauliniais dai-
nininkais”... „Kokia nuostabi patirtis! Muzika, at-
likėjai, žiūrovai bei pats pastatas – negaliu sulaukti,
kol vėl čia sugrįšiu”... Auksiniai žodžiai! 

Net jeigu nesižavite operine muzika, Lyric
turi ką jums pasiūlyti. Jau ne vienerius metus Ly-
ric operos sezonas baigiasi miuziklo pastatymu. Ne-
nuostabu – juk amerikiečiai kompozitoriai bei lib-
retistai visada buvo geriausi šio žanro meistrai. Šį
sezoną, 2016 m. balandžio 29 – gegužės 22 d. grožė-
simės Richard Rodgers ir Oscar Hammerstein
„The King and I”. Bus proga ir vėl išgirsti tokias ne-
pakartojamas dainas, kaip „Shall we dance?”, „I
whistle a happy tune”,  „Hello, young lovers”, „So-
mething wonderful” ir kt.

Šį sezoną jūsų laukia ir du ypatingi koncertai.
Sausio 9 d., šeštadienį, Lyric scenoje pasirodys Pla-
cido Domingo ir Ana María Martínez kartu su Ly-
ric operos orkestru diriguojant teatro meno vado-
vui Sir Andrew Davis. Garsiojo tenoro talentą
taikliai yra apibūdinęs prestižinis žurnalas News -
week: „Domingo – vienas iš geriausių bet kada šia-

me žanre dainavusių artistų. Jis – tikroji legenda,
tebesanti operos karaliumi.” Martínez gerai žino ir
myli Lyric žiūrovai – šioje scenoje ji buvo nepa-
kartojama Donna Elvira, Marguerite, Rusalka. Kaip
tvirtina Opera News, „Martínez yra viena iš pir-
maujančių šių laikų lyrinių sopranų.”

Vasario 26 d., penktadienį, Lyric scenoje pasi-
rodys ,,superžvaigždė iš Sibiro” Dmitri Hvoros-
tovsky. Visi sutinka – jo balsas dieviškas! Jo me-
niškumas neturi sau lygių! Jis patrauklus! Hvo-
rostovsky retai pasirodo Čikagoje, todėl bilietus ver-
ta įsigyti iš anksto. Koncerte jam akompanuos pia-
nistas Ivari Ilja. Įsitikinkite patys, kad, kaip tvirti-
na žymioji Renée Fleming (o jie nemažai dainavo kar-
tu), „nėra gražesnio balso nei jo!”

Lyric operos sezono pradžia jau čia pat! Rugsė-
jo 26 d., šeštadienį, nuskambės žiūrovų pamilta
šmaikščioji Wolfgang Amadeus Mozart opera  „Fi-
garo vedybos”. Chicago Shakespeare Theater reži-
sierė Barbara Gaines žada pateikti mums tokį „Fi-
garo”, kokio iki šiol „Vėjų mieste” nesame matę. Ki-
tos malonios staigmenos – kelių gabių atlikėjų de-
biutai Lyric scenoje: Adam Plachetka (Figaro),
Christiane Kang (Susanna) bei dirigentas Henrik Ná-
nási. Kunigaikštienė Almaviva – žavingoji Amanda

Majeski, kunigaikštis Almaviva – Luca Pisaroni. Ta-
čiau Lyric operos sezono atidarymas – tai ne eilinis
pastatymas. Tai nepakartojamas „gala” vakaras, į
kurį žiūrovai susirenka pasipuošę vakarine ap-
ranga. Prie įėjimo į rūmus išklotas raudonas kili-
mas, o fotografų aparatai blykčioja be sustojimo, įam-
žinant kiekvieną atvykstantį. Prabangiame teatro
foje su vyno ar šampano taure rankose žiūrovai šne-
kučiuojasi su nuo praėjusio sezono nematytais pa-
žįstamais. Jų veiduose atsispindi laukimo džiaugs-
mas. Šio vakaro operos – „Figaro vedybų” – ir viso
sezono. Pajėgus pakloti solidesnę pinigų sumą gali
dalyvauti ir operos pokylyje. Bilietai į spektaklį ir
pokylį – nuo 1 250 dol. Ar tai daug? Sąlyginai, įver-
tinant tai, ką mums daug dešimtmečių duoda Či-
kagos Lyric opera. Tai vienas svarbiausių pasaulyje
muzikinių teatrų – šalia New Yorko ,,Metropolitan”
bei Milano ,,La Scala”.

Tačiau nebūtina pakloti tūkstančius, kad pa-
justum šio stebuklingo teatro galią! Pavienių bilie-
tų kainos prasideda nuo 34 dol, gi keturių spektak-
lių abonentai – nuo 100 dol. Daugiau informacijos –
internetinėje svetainėje www.lyricopera.org arba tel.
312-827-5600. 

Šio sezono Figaro – Adam Plachetka
Michael Poehn/Wiener Staatsoper nuotr.

Vyr.dirigentas ir meno vadovas Sir Andrew Davis
Todd Rosenberg/Lyric Opera nuotr. 
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Kun. dr. prof. Kęstučio Trimako paskutinė knyga

,,mano pasaulėjautos kelionė”

pasiekė Čikagą. Knygą sudaro trys dalys: 1. kun. Trimako para-
šyti tekstai apie savo jaunų dienų patirtį; 2. jaunystės dienoraš-
čiai iš karo pabėgėlių stovyklų Vokietijoje; 3. atsiminimai apie au-
torių – su juo bendravusių, dirbusių asmenų įžvalgos. Knyga iš-
leista kun. Trimako testamento paskirtomis lėšomis.

Knyga parduodama ,,Drauge”. Jos kaina – 30 dol. (be per -
siuntimo išlaidų). Visos surinktos lėšos bus per siųstos į Lietuvą, į
kankinės Adelės Dirsytės fondą. 

Catholic Citizens of Illinois
š. m.  rugsėjo 22 d., antradienį, 

,,THE CARLISLE” viešbutyje
435 East Butterfield Road

Lombard, Illinois
rengia metinį pokylį 

Priėmimas – 6 val. v., vakarienė – 7 val.v.

Pagrindinis pranešėjas – kardinolas Raymond Burke, 
Šv. Jono iš Jeruzalės karininkų ordino Rodo saloje ir Maltoje globėjas. 

Tema:  ,,Kaip išlaikyti Kristaus tiesą vedybiniame gyvenime”. 

Pro-Life Action League prezidentas Joe scheidler bus pagerbtas  
Šv. Tomo More katalikiško pilietiškumo premija.   

Bilietai – 80 dol. asmeniui (40 dol. dvasiškiams ir vienuoliams)
Užsakius stalą 10 asmenų – 700 dol.

Renginys vyks anglų kalba.

Vietas į pokylį galima užsisakyti Eventbrite tinklalapyje:
https://cci-benefit-dinner.eventbrite.com

Daugiau informacijos tel.  708-352-5834 (Maureen)

Į šventinį  leidinį priimamai asmeniniai sveikinimai bei organizacijų skelbimai 

CatholicCitizens.org
Catholic Citizens of Illinois

Užmigo žemė. Tik dangaus
Negęsta akys sidabrinės,
Ir sparnas miego malonaus
Nemigdo tik jaunos krūtinės.

Maironis

A † A
EMILIJA MONTVIDAITĖ

KUTKIENĖ
Amžinybėn iškeliavo 2015 m. rugsėjo 1 d.
Gyveno Niceville, FL, anksčiau Charleston, SC ir Detroit, MI.
Gimė 1922 m. birželio 11 d. Vievyje, Lietuvoje.
A. a. Emilija buvo tikinti ir daug metų dalyvavo Lietuvos Duk-

terų draugijos Detroite, veikloje.
Velionė buvo žmona a. a. Leonardo.
Nuliūdę liko: sūnus Arūnas (Carla) dukterys Jūratė Burns

(Matt), Kristina Montvidas Kutkus, Rasa Gilbert (Mario), Rita Stee-
le (Robert); anūkai Matt, Jeff, Collin, Miarasa, Miles ir dvi proa-
nūkės.

Laidotuvės įvyks po pašarvojimo penktadienį, rugsėjo 11 d. 10
val. ryto Šv. Jono Krikštytojo katedroje, Charleston, SC. Po šv. Mi-
šių a. a. Emilija bus palaidota Holy Cross kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti labdaros organizacijai „Vaiko var-
tai į mokslą”, P. O. Box 381, Downers Grove, IL 60515

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Archie Willis. Tel. 843-884-3833

A † A
JADVYGA RAKŠTIENĖ

PETRAITYTĖ
Mirė 2015 m. rugsėjo 7 d., sulaukusi 88 metų.
Gimė 1927 m. birželio 18 d., Lietuvoje, Kaune.
Gyveno Orland Park, IL.
Paliko liūdesyje: vyras Juozas, su kuriuo išgyveno 64 metus;

duktė Rūta ir trys anūkai Justinas, Andrius ir Alexa; seserų vai-
kai Giedrė, Rita, Greta, Kasey, Vida ir Edvardas.

Jadvyga buvo savanorio Juozo Petraičio dukra,jauniausia iš
keturių seserų, kurios mirė jau anksčiau.

A. a. Jadvyga bus pašarvota šeštadienį, rugsėjo 12 d. nuo 10
val. ryto iki 11 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E.
127 St., Lemont, ku rioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po
šv. Mišių velionė bus  palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

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

Nuliūdusi šeima

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

Remkime 
Draugo fondą

Nuo 1992 metų Draugo fondas
padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,
katalikišką „Draugo’’ laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo
testamente. Keletas stambes-
nių palikimų užtikrins „Drau-
go’’ laikraščio gyvavimą dau-
gelį metų! 

Draugo fondas
4545 W. 63rd St., Chicago, IL
60629 • tel: 773-585-9500 

www.draugofondas.org
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2015–2016 m. šokių sezonas netrukus prasidės! čikagos ,,Grandies” tau-
tinių šokių ansamblio vadovai ir mokytojai laukia sugrįžtant visų šokėjų,
o taip pat prisijungiant naujų. Ansamblis ruošiasi dalyvauti XV Lietuvių tau-
tinių šokių šventėje Baltimorėje, kuri vyks 2016 m. liepos 3 d. Šokėjai privalo
iš anksto registruotis ansamblio svetainėje: http://www.grandischicago.org/reg-
istracija/. Užsiregistruoti taip pat bus galima rugsėjo 20 d., sekmadienį, nuo 4
val. p. p. iki 6:30 val. v. Pasaulio lietuvių centro Fondo salėje, kur taip pat vyks
kai kurių ratelių pirmosios repeticijos: suaugusių ratelio (31–50 m.) – nuo 3
val. p. p. iki 5 val. p. p.; Jaunių ratelio (6–9 sk.) – nuo 5 val. p. p. iki 6:30 val. v.;
Jaunimo (10–12 sk.) ir studentų ratelių – nuo 6:30 val. v. iki 8:30 val. v. Spalio
4 d. prasidės kitų ratelių repeticijos: Vaikučių (3 m. – 1 sk.) ir Vaikų (2–5 sk.) ratelių
– nuo 5:30 val. p. p. iki 6:30 val. v. Ateitininkų namuose; Pagyvenusių /veter-
anų/ ratelio  (51+) – nuo 3:30 val. p. p. iki 5 val. p. p. Pasaulio lietuvių centro
valgykloje. Daugiau informacijos suteiks ansamblio vadovai Gintaras Grinke-
vičius, tel. 630.254.4935 ir Dalia Bilaišyte-DeMuth, tel. 773.218.8166 arba gal-
ima rašyti: grandis.vadovai@gmail.com.

DRAUGAS   
4545 W 63rd ST 

CHICAGO, IL 60629
773-585-9500

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Pirmasis organizacijos ,,Vaiko vartai į
mokslą” 2015/2016 m. veiklos sezono
narių susirinkimas įvyks sekmadienį, rugsėjo
13 d., 9 val. r. Pasaulio lietuvių centro po-
sėdžių kambaryje. Aptarsime praėjusios
vasaros ir artėjančių metų veiklą, sužinosi-
me žinias iš remiamų centrų Lietuvoje.
Kviečiame dalyvauti organizacijos narius ir
besidominčius organizacijos labdaros veik-
la. Informacija el. paštu: vvm@childgate.org.

� Rugsėjo 13 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. PLC didžiojoje salėje vyks Lietuvos Duk-
terų draugijos iškilmingas metinis poky-

lis ,,Rudens pietūs”. Įdomi programa, gar-
džios vaišės, loterija. Visi laukiami.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos
metinis pokylis įvyks Šiluvos Atlaidų užda-
rymo dieną, sekmadienį, rugsėjo 13-ąją,
12:30 val. p. p. parapijos salėje. Jūsų lau-
kia muzikinė programa, sveikinimai, šven-
tiniai pietūs ir loterija. Kviečiame iš anksto
užsisakyti vietas ir nusipirkti bilietus į pokylį.
Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos
parapijos raštinės tel. 773-776-4600 (Aud-
ra). 

Pittsburgho lituanistinė mokykla
laukia naujų mokinių 

– nuo darželio iki 5 skyriaus.
Priimame ir 

užsiregistravusius  pavėluotai!
Mokslo metų pradžia

– rugsėjo 13 d., sekmadienį, nuo
1:30 val. p. p. iki 3:30 val. p. p.

Užsiėmimai vyks St. Ambrose School
(žemutiniame aukšte)

1025 Haslage Ave.
Pittsburgh, PA 15212

Tel. 412-613-5582

El. paštas: pghmokykla@yahoo.com

spalio 4 d., sekmadienį, Willowbrook pokylių salėje (8900 Archer
Ave., Willow Springs, IL 60480) vyks ,,draugo” metiniai pietūs ir
koncertas. Programoje dalyvaus grupė ,,Kaukas” (rimas ir Jūratė
Grabliauskai) ir pop choras ,,svajonė” (vad. Alina Šimkuvienė).
Pradžia – 12 val. p. p. Bilietus (75 dol. asmeniui)  jau galima įsi-
gyti ,,Draugo” ad ministracijoje, 4545 W. 63rd street, Chicago, IL
60629. Tel. informacijai 773-585-9500  

Pop choras ,,Svajonė” 

čikagos Lietuvių moterų klu bo stipendijų fondas skirs dvi sti pendijas
po 1 000 dol. lietuvių kil mės studentei/studentui, Illinojaus valstijos gyvento-
jui, studijuojančiam JAV universitetuose (nebūtinai Illi no jaus valstijoje).
Stipendijos bus įteiktos per ru deninį pokylį Palos Country Club lapkričio 8 d.
Stipendijų prašymo anketos teiraukitės tel. 708-788-2781.

Rugsėjo 18  dieną, penktadienį, 7 val. v.
Balzeko lietuvių kulūros mu zie juje (6500
South Pulaski Road, Chicago) vyks isto-
riko, habilituoto humanitarinių mokslų
daktaro, profesoriaus Egidijaus  Alek-
sandravi čiaus paskaita  „Ką Lietuvai šian-
dien reiškia Lietuvos vyčiai?”

Egidijus Aleksandravičius yra Vytauto Di-
džiojo universiteto istorijos profesorius, VDU
Lietuvių išeivijos instituto vadovas. Profesorius
yra ke liolikos istorinių ir publicisti kos kny gų au-
torius, kelių išeivijos vi suome nininkų ir mąsty-
tojų raštų rinkinių sudarytojas, televizijos, ra-
 dijo laidų bendraautorius. Profeso rius Egidijus Aleksandravičius apdo vanotas Lie-
tu vos didžiojo kunigaikš čio Gedimino ordino Komandoro kry žiumi ir Len kijos Ordino
už nuopelnus Riterio kry žiumi. Už knygą „Prieš aušrą. Jau nieji Simono Dau kanto bi-
čiuliai” ap dovanotas Simono Daukanto premija.

Daugelis yra skaitęs Egidijaus Aleksandravičiaus knygą „Karklo diegas. Lie-
 tuvių pasaulio istorija”. Knyga parduodama muziejaus parduotuvėje.

Tel. informacijai: 773-582-6500.
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus info ir nuotr.

doVAnoJAmA
2 metų kalytė-mišrūnė, maišyta

su chihuahua. Ji draugiška,
meili, ramaus būdo, protinga.

Daugiau informacijos
tel. 773-397-7165 (Laima).


