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Lietuviškas filmas Hollywoode –
11 psl.

Ydos visad susitars tarp savęs – Honoré de Balzac

ŠIAME NUMERYJE:

Susipažinkime: 
gen. konsulas  LA 
D. Gaidys – 3 psl.

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS

Lietuvių vaikams – asmeninis popiežiaus palaiminimas

JŪRATĖ BUJANAUSKIENĖ

Washingtono Kristijono Donelaičio lituanistinės
mokyklos Sutvirtinimo sakramento klasės
mokiniai, praėjusiais mokslo metais mokyklo-

je lankę tikybos pamokas, tryško džiaugsmu, sužinoję, kad
turės galimybę pamatyti popiežių Pranciškų. Monsinjoro
Rolando Makricko kvietimu, ankstyvą ir saulėtą rugsėjo
23 d. rytą mokinai, pasipuošę tautiniais drabužiais, sug-
užėjo prie Vatikano ambasados, kur su nekantrumu ir

jauduliu laukė pasirodant popiežiaus. 
Mokiniai ir jų vadovai kartu su kitais atvykusiais iš

katalikiškų mokyklų, meldėsi ir džiaugėsi skanduodami
įvairius popiežiaus pasveikinimo šūkius. Niekas net
nenutuokė, kad ši diena taps pačia įsimintiniausia jų
gyvenime. Vaikai turėjo išskirtinę galimybę asmeniškai
gauti popiežiaus palaiminimą ir netgi su juo nusifo-
tografuoti. Nuotraukos su popiežiumi apskriejo aplink
visą pasaulį, išgarsinusios ne tik mokyklos mokinius, bet
ir JAV Lietuvių Bendruomenę, ir Lietuvą. – 5 psl.

Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos (KDLM) vaikai kartu su Lietuvių mokyklos Washingtone mokiniais meldėsi ir
džiaugėsi skanduodami įvairius popiežiaus pasveikinimo šūkius. J. Bujanauskienės nuotr.

Bostono Šv. Jono seminarijos direktorė  prof. Aldona
Lingertai tienė (mojuoja ranka) kartu su piligrimų
grupe nuskrido į Kubą susitikti su popiežiumi Pran-
ciškumi ir dalyvauti Jo aukojamose šv. Mišiose. Pro-
fesorė mielai sutiko pasidalinti savo įspūdžiais su
„Draugo” laikraščio korespondente Renata Žiūkaite. 

– 10  psl.

Popiežius Kuboje: 
Tikrą gyvenimo skonį
galima pajusti tik
tarnaujant kitiems



2 2015 SPALIO 1, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday and Saturday 
except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by

the Lithu anian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 

Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00

Pirma klase: kasdien – $340.00 • visos savaitės $240.00
Kanadoje (USD): – metams $390.00 • 1/2 metû $210.00 • 3 mėn.$110.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis oro paštu – metams $615.00 • 1/2 metų $315.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TIK ŠEŠTADIEnIO LAIDA
JAV – metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Kanadoje (USD) – metams $150.00 •1/2 metų $120.00 • 3 mėn.$75.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis: oro paštu – metams $220.00 •1/2 metų $120.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. 
,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
Redakcija dirba kasdien, nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė –
Renata Šerelytė

rainbow.vilnius@gmail.com

Redakcija už skelbimų turinį ir kalbą neatsako. Skel-
bimų kainos atsiunčiamos gavus prašymą, ką nors
skelbti. Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugoja. Siunčiant pra-
šome pasilikti kopiją.

Administracijos el. paštas:
skelbimai@draugas.org

administracija@draugas.org

www.facebook.com/draugolaikrastis

Jungtinių Tautų reforma – neišvengiama
Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskai-
tė Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje
kreipdamasi į pasaulio vadovus pabrėžė, kad Jung-
tinės Tautos nebeatitinka laikmečio iššūkių, todėl joms
būtina neatidėliotina reforma.

Pasak Prezidentės, šiandien pasaulis įžengė į
naują erą, kurioje primityviausios ir bruta-
liausios egzekucijos gyvuoja visai šalia nau-

jų terorizmo apraiškų, moderniausio informacinio,
hibridinio ir kibernetinio karo. Todėl būtina rasti
greitą ir efektyvų veikimo būdą ir prisidėti prie tai-
kos visame pasaulyje.

„Žmoniją krečia pabėgėlių krizė, teroristiniai iš-
puoliai, prievarta ir skurdas. Pasaulio žemėlapį kei-
čia slenkanti ir agresyvi okupacija. Tačiau Jungtinės
Tautos – organizacija, kuri pirmoji turėtų reaguoti
į tokius reiškinius – vis dažniau lieka tik pasyvi ste-
bėtoja, sumenkindama savo vaidmenį ir pamindama
žmogiškąsias vertybes”, – sakė Lietuvos vadovė.

Praėjusiais metais, siekdama perrašyti istoriją
ir perbraižyti pokarinės Europos sienas, Rusija
aneksavo Krymą. Prezidentės teigimu, tai didžiulis
smūgis žmonijai, septynis dešimtmečius gyvenusiai
be pasaulinių karų. Kartu tai dar vienas garsus per-
spėjimas, kad, nesugebėdamos ginti nepriklauso-
mybės, suverenumo ir vienybės, Jungtinės Tautos lei-
džia nusikaltimams žmoniškumui plisti, augti ir nu-
galėti. 

„Įstatymų nesilaikymas ir žmogaus teisių pa-
mynimas gimdo patį didžiausią blogį, ekstremistus,
radikalus ir teroristus. Todėl negalime leisti, kad tai

EPA nuotr.

įsigalėtų. Privalome būti prisitaikę prie XXI amžiaus
realijų ir turėti realių veikimo priemonių”, – sakė
Prezidentė.

Šalies vadovė pabrėžė, kad visų mūsų pareiga –
ginti žmogaus teises ir siekti atsakomybės, kai šios
teisės yra pažeidžiamos, todėl paragino pasaulio va-
dovus  JT Saugumo Taryboje nutraukti veto taiky-
mą genocido, žiaurių nusikaltimų, nusikaltimų
žmoniškumui ir karo nusikaltimų atvejais. Prezi-
dentė pabrėžė, kad Saugumo Tarybos rezoliucijos dėl
Srebrenicos žudynių minėjimo ar tribunolo dėl

„MH17” numušimo vetavimas yra nepateisinami ir
įžeidžia aukų atminimą. 

Lietuvos Respublikos prezidentė taip pat at-
kreipė pasaulio vadovų dėmesį į pabėgėlių krizę, su
kuria šiuo metu susiduria ne tik Europa. Pasak ša-
lies vadovės, į šią globalią krizę turi reaguoti visas
pasaulis, todėl jeigu nespręsime priežasčių, dėl ku-
rių žmonės priversti bėgti iš savo namų, šis srautas
nesibaigs, o konfliktai tęsis.

Prezidentės spaudos tarnybos info

D. Grybauskaitė: terorizmas neturi sienų
Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė vizito New Yorke metu susitiko su JAV
prezidentu Barack Obama ir dalyvavo jo organizuotame renginyje, skirtame kovai su terorizmu.

,,Terorizmas įgavo naują – dar grėsmingesnį veidą, kurio vardas – ISIS. Vienintelis at-
sakas jam – sutelktos ir vieningos visų šalių pastangos sustabdyti šios piktos pasaulį nai-
kinančios jėgos sklaidą. Terorizmas neturi sienų, todėl nė viena valstybė negali likti nuo-
šalyje. Tai viso pasaulio problema, kurią privalome spręsti kartu”, – sakė Lietuvos vadovė.

Prezidentės teigimu, nors terorizmo mastas išlieka didelis, pasaulis neturi leistis įbau-
ginamas. Tarptautinės bendruomenės pareiga – rasti efektyviausią būdą, kaip nugalėti te-
rorizmą.

Lietuva yra tvirtai įsipareigojusi remti kovos su ISIS koaliciją ir bendras pastangas im-
tis prevencinių veiksmų. Mūsų šalies ekspertai prisijungė prie tarptautinės grupės, kovo-
jančios su propaganda, Lietuva teikia medicininę pagalbą Irakui. Prie tarptautinės koalicijos
kovoti su ISIS jau prisijungė 62 pasaulio šalys.

Obama ir Putino susitikimas – nevaisingas

Lietuvos vadovė taip pat komentavo JAV ir Rusijos prezidentų susitikimą. Bendro pa-
reiškimo nebuvimas po dvišalio susitikimo rodo, kad pokalbis nebuvo vaisingas, įsitikinu-
si Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Lietuvos vadovės teigimu, Barack Obama ir Vladimiro Putino Jungtinių Tautų Gene-
ralinėje Asamblėjoje pasakytos kalbos taip pat rodo, kad Vakarai ir Rusija gyvena tarsi skir-
tinguose pasauliuose. Anot D. Grybauskaitės, Kremliaus vadovo pasisakymai JT tribūnoje
rodo, kad V. Putinas vis dar gyvena XX amžiuje.

,,Netgi pavadinčiau neostalinistine kalba, kada yra išaukštinamos diktatūros, kada yra
peikiama demokratija ir kada dėl visko kaltinami tik Vakarai”, – sakė Prezidentė.

ELTA

L. Linkevičius dalyvavo 
susitikime dėl taikos palaikymo 

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius rug-
sėjo 28 dieną Jungtinėse Tautose (JT) dalyvavo JAV pre-
zidento Barack Obama organizuotame vadovų susiti-
kime dėl taikos palaikymo. Renginio metu daugiau kaip
50 JT valstybių narių patvirtino savo įsipareigojimą į
JT taikos palaikymo misijas išsiųsti daugiau kaip 30
tūkstančių taikdarių ir taip prisidėti prie tarptautinės
taikos ir saugumo išsaugojimo.

Pasak L. Linkevičiaus, saugumo situacija nuolat
keičiasi, taikos palaikymo misijos turi prie jos prisi-
taikyti. Svarbu, kad JT taikos palaikymo misijos būtų
pasirengusios atlikti savo svarbiausią misiją - apsaugoti
civilius gyventojus, ypač moteris ir vaikus. Lietuva taip
pat ketina 2016 metais sustiprinti savo dalyvavimą
tarptautinėse taikos misijose ir į JT taikos palaikymo
misiją Malyje išsiųsti iki 20-ies karių ir/ar civilių
krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė jau pateikė Seimui svarstyti atitinkamą
nutarimo projektą.

Dalyvaudamas JT Generalinės Asamblėjos ben-
drųjų debatų savaitės renginiuose L. Linkevičius taip
pat susitiko su Gruzijos, Jemeno, Lichtenšteino ir San
Marino užsienio reikalų ministrais.

ELTA



vos nepriklausomybę, Užsienio reika-
lų ministerija buvo kuriama iš naujo.
1991 m. vasarą, po nevykusio pučo su-
byrėjus Sovietų Sąjungai, pra sidėjo
masinis formalus Lietuvos nepri-
klausomybės pripažinimas. Už sienio
reikalų ministerija turėjo grei tai aug-
ti, ir tuometinė ministerijos vadovybė
priėmė sprendimą plėstis jaunais, ką
tik universitetus bai gu siais žmonė-
mis. Man buvo pasiūlyta prisijungti
prie URM Teisės departamento ko-
mandos. Turėjome labai daug darbo už-
mezgant arba at ku riant diplomati-
nius santykius, kuriant diplomatijos
teisinę bazę, anali zuojant tarpukario
Lietuvos tarptautines sutartis, deran-
tis dėl naujų su tarčių. Darbas mane
įtraukė, ir jau 24 metus dirbu Lietuvos
diplomatinėje tarnyboje. 

– Esate dirbęs ir gyvenęs bei turėjęs
profesinių reikalų įvairio se šalyse. Kuo
ypatingas Lietuvos diplomato darbas Ame-
rikoje? Tai, kad JAV lietuviai yra labai ak-
ty vūs, pilietiški, diplomatui yra pa rama ar
papildomi rūpesčiai?

– Esu dirbęs New Yorke, Lon do ne
ir Sofijoje; iš Jungtinės Karalystės bu-
vau akredituotas Airijai, iš Bul ga rijos
– Kosovui. Kiekviena šalis turi savo
specifiką, kiekvienoje Lietuva turi
skirtingų interesų ir prioritetų. Kon-
sulinio darbo Amerikoje specifika yra
ta, kad JAV yra labai gausi ir įvairi lie-
tuvių bendruomenė – tai ir prieš šimt-
metį emigravusių lietuvių palikuo-
nys, ir pasitraukę nuo so vie tinės oku-
pacijos, ir naujai atvykę lie tuviai. Yra
pasitraukusių dėl politi nių priežas-
čių, yra pasitraukusių ir dėl ekono-
minių ar šeimyninių aplin kybių; yra
visiškai įleidusių šaknis ir susiliejusių
su amerikietiška kultū ra, yra ir laiki-
nai atvykusių studijuo ti ar dirbti.
Mano tikslas būtų suburti visas gru-
pes, kad visi norintys galėtų veikti Lie-
tuvos labui.

– Jūsų patirtis Los Angeles dar nedi-
delė, bet jau tikriausiai turė jote progos pa-
tirti šios vietovės specifiką ir šio konsula-
to išskirtinumą? Kokių vietovių Lietuvos pi-
liečiai (o ne piliečiai?) gali tikė tis Jūsų pa-
slaugų ir kokių paslau gų? Kokius uždavinius
Lietuvos valstybė kelia konsulatui Los An-
 geles?

– Mūsų konsulato konsulinę apy-
gardą sudaro Californijos, Oregono,
Washingtono, Arizonos, Utah, Neva-
 dos, Aliaskos ir Hawaii valstijos; šių
valstijų gyventojai gali kreiptis į mus.
Konsulatas tvarko pilietybės klausi-
mus, mes priimame dokumentus paso
ir asmens tapatybės kortelės keiti-
mui, Lietuvos Respublikos pilie čiams
teikiame notaro paslaugas (pvz., tvir-
tiname įgaliojimus, dokumentų kopi-
jas), priimame išvykimo iš Lietuvos
deklaracijas, išduodame konsulines
pažymas (pvz., dėl buvimo tam tikro-
je vietoje, dėl neteistumo), pametu-
siems asmens dokumentus išduodame
Asmens grįžimo pa žymėjimą kelionei
į Lietuvą; įtrau kia me į apskaitą gimi-
mus, santuokas, ištuokas; padedame iš-
tikus nelaimei (pvz., išduodame leidi-
mą pervežti palaikus), ne Lietuvos pi-
liečiams iš duodame vizas.

Šalia konsulinės veiklos konsu-
latas prisideda prie ekonominių, pre-
kybinių, mokslo, kultūrinių ryšių plėt-
ros. Dirbame su biotechnologijų, IT,
aukštųjų technologijų pramonės at-
stovais, pradedame įdirbį kino pra-
monėje, turime daug įvairių planų ir
labai džiaugiamės, kad į šią veiklą no-
riai įsitraukia Amerikos lietuviai.

„Draugas” jau pranešė, kad šią
vasarą Los Angeles pradėjo
veikti pirmasis Lietuvos Res-

publikos gene ralinis konsulatas, ku-
riam vadovauja prityręs diplomatas, be
kita ko, dalyvavęs JAV kuriant New
Yorko konsulatą, generalinis konsulas
Darius Gaidys. Pristatyti konsulą Los
Ange les lietuviams buvo atvykęs LR
už sienio reikalų ministras Linas Lin-
 kevičius ir kadenciją baigiantis Lie tu-
 vos ambasadorius JAV dr. Žygi mantas
Pavilionis. Darius Gaidys, kilęs iš Vil-
niaus, diplomatinę karjerą pradėjo
Lietuvai atkuriant Nepri klau somybę,
1991 m., baigęs Vilniaus universiteto
Teisės fakultetą. Užsie nio reikalų mi-
nisterijoje dirbo Teisės ir tarptautinių
sutarčių departamento Tarptautinių
sutarčių skyriaus antruoju sekreto-
riumi, buvo Lietu vos Respublikos ge-
neralinio konsulato New Yorke kon-
sulas. Kaip įprasta, po to turėjo grįžti
į Lietuvą ir keletą metų URM dirbo Tei-
sės ir tarptautinių sutarčių departa-
mento Tarp tautinių sutarčių skyriaus
pirmuoju sekretoriumi – tarptautinių
ekonominių sutarčių poskyrio vedėju.
Po to – vėl darbas užsienyje – ambasa-
dos Jungtinėje Karalystėje patarėjas.
Grį žęs iš Londono paskirtas URM Vals-
 tybinio ir diplomatinio protokolo de-
partamento direktoriaus pavaduoto-
ju, netrukus – ir direktoriumi. Vė liau
– ambasados Bulgarijoje įgaliotasis
ministras, laikinasis reikalų pati kėti-
nis. Prieš atvykdamas į Los Ange les
buvo URM Europos Sąjungos de parta-
mento ambasadorius ypatin giems pa-
vedimams. Už nepriekaištin gą darbą
yra pelnęs Vengrijos, Por tugalijos, Ny-
derlandų Karalystės, Či lės, Ispanijos
Karalystės valstybinių apdovanojimų.
Diplomatas kalba dau geliu Europos
kalbų – anglų, rusų, lenkų, prancūzų,
bulgarų. 

Norėdami „Draugo” skaitytojus su
generaliniu konsulu supažindinti pla-
čiau, pateikėme jam keletą klau simų.

– Gerb.  konsule, iš Jūsų bio gra fijos ma-
tome, kad dip lomatinę karjerą pradėjote ypa-
tingu laiku – 1991 m., kai atkurtos Lietu-
vos dip lomatinis korpusas tik kūrėsi. Ma lo-
nėkite prisiminti, kaip atsitiko, kad teisi-
ninkas, baigęs Vilniaus universiteto Tei sės
fakultetą, tapo diplomatu? Kaip tuomet at-
rodė Lietuvos diplomatija? Kokie įspū džiai
liko iš pirmųjų darbo Užsie nio reikalų mi-
nisterijoje metų?

– 1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lie tu-
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Darius Gaidys. Išėjus iš biuro diplomato darbas nesibaigia

– Diplomatas. Skamba labai oficialiai,
griežtai ir kvepia tarptautiniais konfliktais,
notomis ir kitais aštriais dalykais. O ką pa-
 čiam žmogui reiškia būti diplomatu? Gali-
ma įsivaizduoti, kad dip lomatas nėra eili-
nis tarnautojas, – jis visada tarnyboje ir ne-
gali uždaryti savo buto durų, užmiršęs apie
darbą, kaip gali padaryti daugelio kitų
profesijų žmonės. Gal galėtumėte pasida-
linti įdo mes ne savo diplomatine patirtimi?  

– Diplomatas yra valstybės tar-
nautojas, tačiau jo atsakomybė yra di-
 džiulė. Valstybės įvaizdis užsienyje
priklauso ir nuo to, kaip diplomatas
dirba, kaip jis kalba, elgiasi. Darbas tik-
rai nesibaigia išėjus iš biuro – yra va-
kariniai, savaitgalio renginiai. Dip lo-
matas visada turi prisiminti, kad at-
stovauja ne sau, o savo valstybei.

Per savo ketvirčio amžiaus tar ny-
bą dirbau teisės, dvišalių santykių,
Europos Sąjungos, ekonomikos, kon-
sulinėje srityse, tačiau turbūt ryš-

kiausi prisiminimai išlieka iš darbo
Valstybinio ir diplomatinio protokolo
departamente. Surengėme JAV, Japo ni-
jos, Nyderlandų, Skandinavijos ša lių
monarchų vizitus į Lietuvą, organiza-
vome Lietuvos tūkstantmečio mi nėji-
mo ceremonijas, didžiules tarptautines
konferencijas. Džiugu, kad mū sų dar-
bą aukštai vertino užsienio partne-
riai.

– Dėkojame už atsakymus ir linkime
sėkmės.

Konsulatas veikia 
11766 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA

90025, 
tel. 1-424-465-9901.

Kalbėjosi 
Audronė V. Škiudaitė

LR generalinis konsulas Los Angeles
Darius Gaidys

Diplomatinės tarnybos pradžia. D. Gaidys (pirmas iš k.) asistuoja tuometiniam Krašto
ap sau gos ministrui Audriui Butkevičiui pasirašant sutartį dėl Rusijos kariuomenės išve-
dimo iš Lietuvos (1992 m.). Su sutarties tekstais – Vytautas Lands ber gis ir Rusijos pre-
zidentas Borisas Jelcinas.

D. Gaidys dalyvauja JAV ir Lietuvos prezidentų susitikime Baltuosiuose rūmuose
Washing  tone. Iš k.: Alma Adamkienė, Valdas Adamkus, George W. Bush ir Laura Bush.

Anglijos karalienės Elizabeth II ir Edinburgho hercogo princo Philip pasitikimo iškilmės
Prezidentūroje Vilniuje (2006 m.). D. Gaidys – dešinėje.

Asmeninio archyvo nuotraukos
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Popiežiaus Pranciškaus vizito Amerikoje metu Was-
hington, DC lietuvių vaikams rugsėjo 23 dieną buvo
suteikta išskirtinė galimybė bent trumpam iš tolo pa-
matyti popiežių šalia Apaštališkosios nunciatūros, Va-
tikano diplomatinės misijos Washingtone. Susitikimą
vaikams su popiežiumi organizavo monsinjoras Ro-
landas Makrickas. Į susitikimą buvo atrinkti vaikai, ku-
rie praėjusiais metais priėmė  Sutvirtinimo sakra-
mentą.  Delegacijoje su popiežiumi dalyvavo trys
Lietuvių mokyklos Washingtone mokiniai bei vaikai
iš Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos (KDLM).

Išties, lietuvių vaikams šis susitikimas įsimins vi-
sam gyvenimui. Visus vaikų lūkesčius pranoko
susiklosčiusios aplinkybės ir galimybė taip arti

prieiti  prie popiežiaus. Drąsūs vaikai nepabūgo pa-
prašyti Šventojo Tėvo pasidaryti nuotraukas – as-
menukes, o šis nedvejodamas sutiko. Lietuvių vaikų
nuotraukos mirgėjo viso pasaulio žiniasklaidoje, su
vaikais interviu rengė JAV televizijos kanalai.
Trumpai apie tai rašėmė praėjusio šeštadienio
„Draugo” numeryje (rugsėjo 26 d. straipsnyje „Po-
piežius Pranciškus: ,,Telaimina Dievas Ameriką!”)

Washingtono vaikams susitikimas su popiežiumi įsiminė visam gyvenimui
Lietuvių mokyklos Washingtone mokiniai su-

tiko savo įspūdžiais pasidalinti ir su „Draugo” skai-
tytojais.

„Rugsėjo 23 diena buvo geriausia
mano gyvenimo diena”

Aš esu Kristupas Vorobjovas. Man dar tik 11
metų. Rugsėjo 23 diena buvo geriausia mano gyve-
nimo diena, nes aš turėjau galimybę pabendrauti,
nors ir labai trumpai, su popiežiumi Pranciškumi.
Jis man ištiesė ranką ir mes pasisveikinome, drau-
ge nusifotografavome.

Kai mus nuvedė arčiau popiežiaus, aš pasijutau
neįprastai: iš jaudulio ir džiaugsmo virpėjo visas kū-
nas. Kadangi viskas vyko labai greitai, „kaip su-
trumpintame filme”, aš negaliu visko detaliai pri-
siminti, bet svarbiausią akimirką įsiminiau ilgam,
o gal net visam gyvenimui.

Mūsų 9 lietuviukų grupelė stovėjo dešinėje.
Visi laukėme popiežiaus, išeinančio iš nunciatūros.
Labai tikėjome, kad Jis prieis arčiau mūsų grupės
ir paspaus mums rankas. Mes kantriai laukėme, jau
ir švisti pradėjo. Žiūrim – popiežius išėjo – visi pra-
dėjome iš džiaugsmo šaukti ir skanduoti: „Šventa-
sis Tėve, Pranciškau!” Tada Jis pasisuko į kitą
pusę nuo mūsų. Jis buvo taip arti, bet prie mūsų de-
legacijos nepriėjo, o mes dar tikėjomės, kad atsisuks

į mūsų pusę. Kai pamačiau Jį, einantį prie mašinos,
kuri buvo už kampo, supratau, kad jau prie mūsų ne-
prieis. Truputėlį nusiminiau. Tik staiga vienas Jo ap-
saugininkas priėjo prie mūsų ir pasakė, kad jam rei-
kia iš mūsų grupės trijų asmenų. Ir tada aš sušukau:
„Aš!” – ir pradėjau bėgti.

Tai buvo mano galimybė pamatyti Šventą Tėvą
iš arti. Kai apsaugininkas mus nuvedė prie popie-
žiaus, jaučiausi lyg kažkokioj ekstazėj – nelabai su-
pratau, kas vyksta. Aš tiesiog iš nuostabos ir nesu-
pratimo žnaibiau savo ranką, kad patikėčiau realy-
be. Pasveikinau Šventąjį Tėvą kiek įmanydamas
mandagiau ir nusifotografavau su Juo. Tai man su-
teikė daug džiaugsmo ir garbės. Greitai įkėliau
nuotrauką į „Instagram” ir parašiau: „#Walk-
withfrancis, #popeindc” (Instagram – interneto so-
cialinis tinklas, kurio vartotojai dalijasi nuotrau-
komis, prideda trumpus prierašus su grotelių „#”
žyma – Red.).

Po šio renginio tėtis nuvežė mane į mokyklą. Kai
parodžiau nuotrauką mokyklos direktorei, ji nega-
lėjo patikėti savo akimis. Visi mokykloje man sakė,
kad aš esu laimingas vaikas.

Aš nuoširdžiai dėkoju žmonėms, organizavu-
siems susitikimą su popiežiumi, už suteiktą garbę
ir galimybę pamatyti Šventą Tėvą.

Kristupas Vorobjovas, 6 klasės mokinys

Dienos, kai teko susitikti su popiežiumi, Enija Davidonytė
nepamirš visą gyvenimą.              Enijos Davidonytės nuotr.

Aistė Orentas tikisi, kad popiežiaus palai-
minimas ją lydės visą gyvenimą. 

Aistės Orentas nuotr.
Kristupui Vorobjovui pasisekė – jam pavyko pasidaryti nuotrauką – as-
menukę su popiežiumi Pranciškumi.         Nuotrauka iš Instagram.com.

Kristupas Vorobjovas (dešinėje) mandagiai pasveikino Šventąjį Tėvą ir paprašė nusifotografuoti. Viduryje – Kristijono
Donelaičio lituanistinės mokyklos (KDLM) mokinė Aistė Orentas fotografuojasi su popiežiumi. Dar viena laiminga lie-
tuvaitė – taip pat KDLM mokyklos auklėtinė ir mokytoja Enija Davidonytė.                                  FOX 5 DC tinklalapio nuotr.

Lietuvių mokyklos Washingtone vaikai turėjo galimybę pa-
matyti Šventą Tėvą iš labai arti. Iš kairės: Kristupas Vo-
robjovas, Tomas Sujeta ir Vaidas Valys. 

Vilmos Valienės nuotr.
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„Prieš mano akis 
– Šventas Tėvas”

Į susitikimą su popiežium mes
išsiruošėm labai anksti, kėlėmės 3
valandą 30 minučių ryte, kad tik
suspėtumėm Jį pamatyti. Rengė-
mės lietuvių tautiniais drabužiais,
kad išsiskirtume iš minios.

Buvo džiugu pamatyti Šventą
Tėvą iš taip arti, nors reginys te-
truko vos kelias minutes, o Jo
Ekscelencijos taip ilgai teko lauk-
ti.

Mes nuvykom į nunciatūrą
dviem valandom anksčiau. Buvo
ilgu laukti, stovėdamas nesupra-
tau, ką teks daryti, kai pasirodys
Popiežius. Aš jaučiausi keistai.
Artėjant Jo pasirodymo akimirkai,
girdėjau tankų savo širdies plaki-
mą. Atrodė, kad laikas sustojo.
Žinojau, kad teks laukti dvi va-
landas, po to praėjo dar pusė va-
landos ir pagaliau atėjo ta minutė,
kurios taip nekantriai laukiau.

Staiga nunciatūros pastato
durys atsivėrė ir išėjo vyrai juo-
dais kostiumais, o už jų – baltu
rūbu Šventas Tėvas Pranciškus.
Pajutau didelę laimę, kurią sunku
išreikšti žodžiais: prieš mano akis
Šventas Tėvas – visų katalikų
aukščiausias vadovas. Tai žmo-
gus, kuriam rūpi daugybė pasau-
lio problemų, kuris kantriai pla-
tina katalikų tikėjimą, supranta
kiekvieną žmogų ir moko, kad vi-
siems katalikams būtina sekti Jė-
zaus keliu.

Žmonės, Jį išvydę, sušuko,
mojavo Vatikano vėliavomis, o
mes mojavom lietuviškom vėlia-
vėlėm. Visi norėjo, kad jis prieitų
kuo arčiau. Šventojo Tėvo palai-
minimas mano atminty išliks vi-
sam gyvenimui, neužmiršiu, kad
aš turėjau galimybę stovėti tame
pačiame kieme. Jis buvo taip arti
mūsų ir suteikė šeštadieninės lie-
tuvių mokyklos vaikams tokią
garbę. Popiežiaus palaimini-
mas – didelė dovana dvasiai.

Daug kas gyvenime užsimirš-
ta, bet aš prisiminsiu, kad ma-
čiau popiežių Pranciškų, todėl esu
dėkingas monsinjorui Rolandui
Makrickui už šią dovaną.

Tomas Sujeta, 9 klasės mokinys

„Tai didžiulė sėkmė pama-
tyti 

taip arti savęs popiežių” 

Tai labai įsimintina diena, nes
aš pirmą kartą pamačiau popiežių
Pranciškų. Rytas nebuvo lengvas,
nes reikėjo anksti atsikelti. Ilgokai
palaukėme, kol priėjome prie nu-
nciatūros, mus dar tikrino apsau-
ga. Visi buvome labai kantrūs ir
ramiai stovėjome. Pro pastato du-
ris vaikščiojo tik apsaugos vyrai,
o mes vis laukėme.

Staiga plačiai atsidarė durys
ir išėjo baltais rūbais apsirengęs
popiežius Pranciškus. Aš pasijutau
labai laimingas, kad jį matau prieš
save. Tai nepakartojamas dalykas
ir didžiulė sėkmė pamatyti taip
arti savęs popiežių. Jis atrodė labai
šviesus ir mielas žmogus. Aš labai
džiaugiuosi, kad turėjau tokią ga-
limybę. Tai sustiprina mano, kaip
kataliko, tikėjimą. Jaučiuosi lai-
mingas ir dėkingas monsinjorui R.
Makrickui už pakvietimą.

Vaidas Valys, 9 klasės mokinys

Atkelta iš 1 psl.

Enija Davidonytė buvo viena iš mokinių, kuri apie savo
asmenukę ir ką jai reiškė susitikti su popiežiumi kalbėjo
įvairiose televizijos laidose ne tik JAV, bet ir Lietuvoje. 

„Tai buvo neužmirštama akimirka susitikti su popie-
žiumi. Aš didžiuojuosi būdama tikinti ir džiaugiuosi, kad
mane tėvai auklėja būti gera katalike. Esu dėkinga savo
K.Donelaičio lituanistinei mokyklai ir monsinjorui Ro-
landui Makrickui už suteiktą galimybę susitikti su popie-
žiumi. Šios dienos aš nepamiršiu visą gyvenimą”, – džiaugs-
mo neslėpė Enija.

Aistė Orentas, kuri taip pat turi nuotrauką su popie-
žiumi, manė, kad susitikime bus labai daug žmonių ir po-
piežiaus ji tikrai nesutiks. Ji negalėjo patikėti, kad apsaugos

darbuotojai ją ir dar 2 mokinius pakvietė asmeniškai su-
sitikti su popiežiumi.  

„Nuėjusi prie Šventojo tėvo pasakiau, kad jį myliu, kad
jis mane įkvepia. Tuomet paklausiau, ar galiu pasidaryti
nuotrauką kartu su juo. Ir jis sutiko! Taip pat jis mane pa-
laimino. Tikiuosi, kad šis palaiminimas mane lydės visą gy-
venimą. Tikrai buvo įspūdinga!”, – sakė Aistė. 

„Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad vaikams patiko susiti-
kimas su popiežiumi, kuris yra tikrai ypatinga asmenybė
ir puikus bažnyčios vadovas. Jam gyvenimas pagal Jėzaus
mokymą yra pats svarbiausias dalykas gyvenime, net pa-
čiuose mažiausiuose dalykuose. Tikiuosi, kad vaikams šis
susitikimas bus didelis įkvėpimas būti gerais žmonėmis ir
tikrais katalikais – žodžiais ir darbais,” – sakė monsinjo-
ras Rolandas Makrickas.

Lietuvių vaikams – asmeninis popiežiaus palaiminimas

Enija Davidonytė buvo viena iš mokinių, kuri apie savo asmenukę
ir ką jai reiškė susitikti su popiežiumi kalbėjo įvairiose televizijos lai-
dose. „Facebook” nuotr.

Aistę Orentas, kuri taip pat turi nuotrauką su popiežiumi, irgi kalbi-
no JAV televizijos.                 „Fox 5 DC” interneto svetainės nuotr.

Philadelphijos lietuviai surengė nepamirštamą parapijos šventę

Philadelphijos Šv. Andriejaus parapijos tikintieji šiltai sutiko Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą (v.). Iš kairės: Rasa Kapočius, choro
„Laisvė” vadovė Ilona Babinskienė, klebonas kunigas Petras Burkauskas, vyskupas Rimantas Norvila, Teodora Dūdonienė, Onutė Pliuš-
konienė. Antroje eilėje: Gema Kreivėnas, Violeta Bendžius, Regina Zito, Vytas Mačiūnas, Rasa Bobelytė-Brittain, Ross Brittain, Marius
Kapočius, Erika Matulionienė, Valdas Babinskas ir šv. Mišių patarnautojas. Rimo Gedeikos nuotraukos

ILONA BABINSKIENĖ

Praėjusią savaitę visas pasaulis buvo nukreipęs savo dėmesį
į popiežiaus Pranciškaus vizitą Amerikoje. Ta proga Phila-
delphijos Šv. Andriejaus parapijos parapijiečiai sulaukė
garbingų svečių iš Lietuvos.

Įvykiui pradėta ruoštis jau  vasaros pradžioje. Popiežiaus
apsilankymo išvakarėse, rugsėjo 20-ąją, buvo nutarta su-
rengti lietuvių šeimų susitikimą. Prie rugsėjo 20 dienos

šv. Mišių svarbumo daug prisidėjo ir parapijos choras „Lais-
vė”. Nepaisant, kad visus metus choras repetavo vasarą įvy-
kusios Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės repertuarą,
tuoj po šventės pradėjo repetuoti naują programą. Šiai prog-
ramai „Laisvės” vadovė Ilona Babinskienė parinko Johann
Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, George Frideric

Handel ir lietuvių kompozitorių kūrinius. Mišių gies-
mėms pritarė smuiko, fleitos, trimito, obojaus, trombono,
timpanų ir vargonų skambesys. 

Buvo galima pajusti labai pakilią nuotaiką, kai užgrojus
galingiems vargonams prie altoriaus atėjo Vilkaviškio
vyskupas Rimantas Norvila, Lietuvos vyskupų konferen-
cijos delegatas užsienio lietuviams katalikams prelatas Ed-
mundas Putrimas iš Kanados, Šv. Andriejaus parapijos kle-
bonas kunigas Petras Burkauskas, pranciškonas kunigas
Jonas Puodžiūnas, kuris šiuo metu eina visų pasaulio pran-
ciškonų vienuolių vyriausiojo ekonomo pareigas Romoje,
kunigas Danielius Staniškis iš Delaware valstijos, kurio se-
neliai buvo Šv. Andriejaus parapijos steigėjų taryboje ir dia-
konas Vincent Thompson, kurio seneliai buvo vieni pirmųjų
Šv. Andriejaus parapijos parapijiečių, čia jis pats buvo ir
pakrikštytas.

Nukelta į 15 psl.
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SKAUT YBĖS KELIAS

Čikagos Akademikų skautų sąjūdžio metinė šventė
Čikagos Akademikų metinė šventė vyks spalio 16–18 dienomis. 

Prašome pasižymėti savo kalendoriuose šiuos renginius:

– Penktadienį, spalio 16 d., 7 val. v. Ateitininkų namuose, Lemont, IL, rodysime fil-
mą „Kaip mes žaidėme revoliuciją”. Po filmo – Dariaus Polikaičio paskaita.

– Šeštadienį, spalio 17 d., 5:30 val. p. p. Willowbrook Ballroom, 8900 Archer Ave. Wil-
low Springs, IL 60480 vyks  iškilminga sueiga/vakarie nė/šokiai. Vietas užsisakyti tel.
773-351-5348 (Aleksandra Stalionytė) arba el. paštu: alex.stalionis@gmail.com

– Sekmadienį, spalio 18 d., 11 val. r. šv. Mišios Švč. Mergelės Ma rijos Gimimo baž-
nyčio je Marquet te Parke. Po Mišių – kapų lankymas Šv. Kazi miero  ir Tautinėse ka-
pinėse.

Majos
kampelis

Mielos ir gerbiamos redaktorės,

Rugsėjo 26 d.  gavau rugsėjo 17 d. ,,Draugą”. Nuoširdus ačiū už
Antano Dundzilos straipsnį ir tas dvi užuojautas jo šeimai. Ypatin-
gas ačiū už tą viršum straipsnio esantį sakinį ,,...tarsi simbolinė
paminklinė lenta jam pačiam”. Labai gražu. Ačiū.

Tai jau ne pirmas kartas, kai pirmame ,,Draugo” puslapyje  skai-
to me apie lietuviškąją skautybę. Stebuk linga! Toliau – ir skautininko
Jono Šarkos straipsnis, ir Antano Saulaičio. Tikra šventė.

Dar kartą Jums nuoširdžiausias ačiū. Linkiu sėkmės Jūsų dar-
buose.                                                                                            Alė Namikienė

Rockford, IL

Atlanto rajono 
stovykla

Šią vasarą aš nutariau skristi į At-
lanto rajono skautų stovyklą Bolton,
MA. Čia labai gražu. Toje stovykloje
stovyklavau pirmą kartą, todėl važia-
vau neturėdama daug pažįstamų ir vi-
sai nežinodama ko tikėtis.

Nuvykusi į stovyklą pastebėjau,
kad ji labai skiriasi nuo man įprastos
skautų stovyklos Rake. Atlanto rajono
stovykloje pastovyklės yra suskirsty-
tos pagal amžių ir kaklaraištį, o Rake
stovyklaujame pagal tuntus, taigi skir-
tingo amžiaus kartu. Taip pat visa
stovykla vienoje vietoje gali susirinkti
bet kada, žmonės turi paskirtas vietas,
kur reikia sėdėti pagal kaklaraiščių
spalvas. O kitose stovyklose prie lau-
žų ir per šv. Mišias galima sėdėti kur
tiktai nori. Man labiau patinka sėdė-
ti bet kur, nes gali sutikti naujų drau-
gų. 

Atlanto rajono „Miško aido” sto-
vykloje prie laužo buvo gera girdėti
dainų, kurių nesu girdėjusi Rake jau
ilgą laiką. Įdomu, kad skirtingos skau-
tiškos vietovės dainuoja daug tų pačių
dainų, bet kai kurios dainos skiriasi. 

16-metė McKenna Andris išrinkta Floridos
Miss Teen Rodeo. Ji pradėjo jodinėti dar bū-
dama 8 metų, labai myli savo arklį. Laisvalaikiu
taip pat mėgsta plaukioti, nardyti ir žvejoti.
Kitais metais McKenna stengsis laimėti Miss
Rodeo Florida konkursą. Močiutė Ramona lin-
ki jai daug sėkmės.

Š. m. balandžio 10 d. Miami, Floridoje, Ni -
cho lui Andris buvo suteiktas skauto vyčio
laipsnis. Šį rudenį Nicholas pradėjo antrus
studijų metus Florida State University. Mo -
čiutė Ramona džiaugiasi jo pasiektu aukš-
čiau siu skauto laipsniu.

Atlanto rajone nėra jūrų skautų
programos, todėl visi labai domėjosi,
„kas tie jūrų skautai?” ir kodėl aš vė-
liavą nuleidžiant viena sakau šūkį
„Gero vėjo – vėjo, vėjo”. Kai aš jiems
paaiškinau, kas tie jūrų skautai, jie
nustebo, kad tokie veikia Čikagoje, o
Atlanto rajone, kuris yra prie vande-
nyno, jūrų skautų nėra. 

Kitas didelis skirtumas tarp At-
lanto rajono stovyklos ir  Rako sto-
vyklos – kad Atlanto rajono stovykla
vyksta Boy Scout of  America (BSA) –
amerikiečių skautų stovyklavietėje.
Skiriasi valgykla, kuri yra viduje, o ne
pastogėje, taip pat ir tualetai. Kitas
skirtumas – kad BSA stovyklose rei-
kalaujama, jog amerikiečiai skautai
dirbtų prie ežero. Taigi man buvo nau-
jiena dirbti su jais, bet ne vien tik su
lietuviais. 

Įdomiausias dalykas Atlanto ra-
jono stovykloje – kad šie metai buvo
pirmieji, kuomet buvo buriavimo prog-
rama. Kaip jūrų skautė ir buriuotoja,
aš padėjau vesti šią programą. Man
buvo   nuostabu   matyti,  kiek   buvo
pažengta nuo pirmos dienos iki rega-
tos paskutinę dieną. Po buriavimo
programos, tikiu, kad skautai iš At-
lanto rajono stovyklos atvyks į Buria-
vimo stovyklą, kuri 2016 metais vyks
Rake. 

Tikrai buvo verta praleisti savai-
tę mokyklos, kad galėčiau susitikti
naujų draugų ir padėti vesti buriavimo
programą. Tikiu, kad man dar teks su-
grįžti į Atlanto rajono stovyklą! 

Majos Chiapettos ir Atlanto rajono
skautų ir skaučių nuotraukos

Maja (šešta iš k.) džiaugėsi naujais iššūkiais, kuriuos patyrė Atlanto rajono stovykloje. 
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ŠALFASS suvažiavimas Clevelande

Pirmą sykį Šiaurės Amerikos lie-
 tuvių fizinio auklėjimo ir sporto
Sąjungos (ŠALFAS) bei JAV Lie-

tuvių Bendruomenės (LB) istorijoje
šių dvie jų organizacijų svarbiausi kas-
metiniai renginiai vyko vieno ir to
pa ties savaitgalio metu viename mies-
te – rugsėjo 25–27 d. Clevelande, Ohio.
Di džiausios išeivijos sporto mėgėjų
aso ciacijos delegatus pasvei kinti atvy -
kusi JAV LB Krašto valdybos (KV)
pir m. Sigita Šimku vie nė-Rosen  prisi-
minė su ŠALFASS dabartiniu pirmi-
ninku Laurynu Misevičiumi 2002 m. at-
kurtą Connec ticuto Lietuvių sporto
klu bą, pristatė antrajai kadencijai per-
rinktą KV vice pirmininką sporto rei-
kalams Tomą Mitrulevičių iš New Yor-
ko. 

Po pietų Clevelando Lietuvių klu-
be ŠALFASS suvažiavimo dalyvius
pasveikino Lietuvos Respublikos už-
sienio rei kalų ministras (URM) Linas
Linke vi čius. Sveikinimo žodžius taip
pat tarė LR garbės konsulė Ohio, In-
dianos ir Ken tucky valstijose Ingrida
Bublienė bei LR ambasadorius JAV ir
Meksi kai Ro landas Kriščiūnas. Vaizdo
svei kinimą iš Vilniaus atsiuntė Kūno
kul tūros ir sporto departamento prie
LR Vyriausybės gen. direktorius Edis
Urbanavičius. Garbės svečius priėmė
ŠALFASS Centro valdybos pirmi nin-
 kas Laurynas R. Misevičius, Cleve-
 lan do Lietuvių klubo vedėja Rūta De-
gutienė, įvairių JAV ir Kanados lie tu-
vių sporto klubų vadovybė. Mi nistras
domėjosi Šiaurės Amerikos lietuvių

Čikagos vyrų „A” golfo komanda – laimėjo pirmąją vietą – rugsėjo 5–6 dienomis  Michigano  valstijoje  vyku-
sia me Šiaurės Amerikos lietuvių fizi nio auklėjimo sporto sąjungos (ŠALFASS) golfo turnyre. Turnyro nugalė-
tojais tapo (iš kairės): Linas Čepelė, Raimundas Čepelė, Edmundas Dum blauskas, Arūnas Dagys, Tomas Vait -
kus, Paulius Dagys, Robertas Raudys (nuotraukoje trūksta – Ryto Kleizos ir Tomo Kleizos)

Golfo turnyre sėkmingai dalyvavo tėvo ir sūnaus – Vyto ir Tomo
Vaitkų duetas B. Čepelės nuotr.

ŠALFASS golfo turnyrą Michigane laimėjo čikagiečiai

sportiniu judėjimu, susipažino su Li-
tuanistikos tyrimo ir studijų centro Či-
kagoje vicepirmininkės Lo retos Ti-
mukienės paruoštais parodos „Sportas
JAV lietuvių gyvenime” eksponatais.
URM vadovas ŠALFASS įteikė Lietu-
vos valstybės istorinę vėliavą su Vyčiu,
o sporto sąjungos pirmininkas Linui
Linkevičiui pado vanojo Sigito Kra-
šausko 2001 m. pa rašytą knygą „50
sportinės veiklos metų išeivijoje”. 

Tuo tarpu LR amba sadoriui R.
Kriščiūnui atiteko Šiau rės Amerikos
lietuvių vyrų „A” krep šinio varžybų
nugalėtojams skirtas medalis. Suva-

žiavimo metu ŠALFASS delegatai ap-
tarė 2015 m. sporto renginius, supla-
navo kitų metų var žybų kalendorių bei
patvirtino kandidatų į šios organiza-
cijos Šlovės areną sąrašą. Iš 10 pasi-
ūlytų narių (po 5 iš JAV – prez. Valdas
Adamkus, Riman tas Dirvonis, Vytau-
tas Grybauskas, Pranas Gvildys, Ed-
vardas Šulaitis ir Kanados – vysk.
Paulius Baltakis, Pra nas Berneckas, Si-
gitas Krašaus kas, Kazimieras Sapoč-
kinas, Antanas Supronas) kitąmet bus
patvirtinti tie, kurie surinks ne mažiau
75 proc. (¾) oficialiai akredituotų ŠAL-
FASS delegatų balsų. Naujuoju orga-

nizacijos Garbės nariu išrinktas Mis-
sissauga „Anapilio” klubo narys Min-
daugas Leknickas, o 2016 m. tradicinė
Sporto šventė planuojama rengti kas-
metinių Los Angeles Lietuvių dienų
metu spa lio 1–2 d. ŠALFASS suvažia-
vimo pro ga sekmadienį Lietuvių klu-
be įvyko ir organizacijos šachmatų
sekcijos vadovo Visvydo Matulio su-
organizuotas šios sporto šakos turny-
ras, kuria me dalyvavo vietinių apy-
linkių lietuviai.

ŠALFASS info

ŠALFASS suvažiavimo dalyviai ir Lietuvos diplomatai Clevelande praėjusį savaitgalį.

„Sportas JAV lietuvių gyvenime” eksponatai Lietuvių klube Clevelande. 
Loretos Timukienės nuotr.

ŠALFASS pirmininkas Laurynas R. Misevičius (kairėje) su LR Už-
sienio reikalų ministru Linu A. Linkevičiumi apsikeičia atmini-
mo dovanomis. Ingridos Misevičienės nuotr.

ŠALFASS suvažiavimo proga Clevelande
surengto šachmatų turnyro nugalėtojai. 

Rūtos Degutienės nuotr. 
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LIETUVA IR PASAULIS

Europą pasiekė 500 000 pabė gėlių
New Yorkas (ELTA) – Jungtinių

Tautų duomenimis, nuo metų pra-
 džios Viduržemio jūra į Europą atvy-
 ko daugiau kaip pusė milijono pabė gė-
lių. Beveik 383 000 žmonių išsilai pino
Graikijoje, dar 129 000 – Italijoje, pra-
nešė JT pabėgėlių reikalų komisaria-
tas.

Maždaug 2 980 asmenų, mėginda-
mi pasiekti Europą, žuvo.

Europos Sąjunga jau kelias savai-
 tes susiduria su beprecedenčiu pabė gė-
lių srautu. Daugelis bėglių yra iš dau-
giau kaip ketverius metus pilie tinio
karo alinamos Sirijos. 

Iranas siūlo JAV pasikeisti kaliniais
Washingtonas (LRT.lt) Irano pre-

 zidentas pasiūlė JAV pasikeisti kali-
niais. Hassan Rouhani sako, kad jei
Washingtonas paleis kalinamus ira-
niečius, Teheranas suteiks laisvę vi-
siems Irane kalinamiems Ameri kos pi-
liečiams.

Šiuo metu Irano kalėjimuose sėdi

mažiausiai trys iranietiškų šaknų tu-
rintys JAV piliečiai, tarp jų – dėl įta-
rimų šnipinėjimu suimtas „Wa shing -
ton Post” korespondentas.

Amerika ne kartą reikalavo pa leis-
ti kalinius be išankstinių sąlygų. Tuo
metu Iranas siekia, kad laisvę atgautų
19 JAV kalinamų iraniečių.

Katalonai už atsiskyrimą nuo Ispanijos

Madridas (1 psl.lt) – Rugsėjo 27 d.
vykusiuose regioniniuose rinki mu ose
Katalonijoje laimėjo už krašto atsi-
skyrimą nuo Ispanijos pasisakan čios
politinės jėgos, užsitikrindamos ženk-
lią daugumą regioniniame parlamen-
te.

Suskaičiavus visus balsavusius,

pagrindinis laisvės siekiantis aljan sas
kartu su mažesne radikaliąja kai riųjų
partija parlamente turės 72 vie tas iš
132. 

Rinkimus laimėję politikai tei gia,
jog šis laimėjimas suteiks daugiau ga-
limybių siekti baskų krašto ne priklau-
somybės. 

Ragina JAV nutraukti prekybos embargą

Vasarą Marse teka sūrus vanduo

New Yorkas (ELTA) – Kubos pre-
zidentas Raul Castro per Jung tinių
Tautų (JT) Generalinę Asam blėją pa-
reiškė, kad darnūs santykiai tarp Ku-
bos ir JAV galimi tik tuo atveju, jei JAV
imsis priemonių santykiams pagerin-
ti, tarp kurių būtų prekybos embargo
panaikinimas. 

Kubos prezidentas sakė, kad JAV
turėtų Kubai grąžinti karinę bazę,
esančią Gvantanamo įlankoje, ir nu-
 traukti antikomunistines transliacijas
saloje.

JAV prezidentas taip pat minėjo
prekybos embargo panaikinimą. Jis
sakė esąs įsitikinęs, kad JAV kongre-
sas nieko nelaukdamas imsis šio rei-

kalo.
Kalbėdamas JT Generalinėje

Asamblėjoje Prezidentas Barack Oba-
 ma sakė, kad kongresas neišvengiamai
panaikins embargą, kurio jau nebe-
reikia, nepaisydamas abejonių dėl ad-
ministracijos požiūrio šiuo klausimu.

Prekybos embargas buvo įvestas
1960 metais ir dar iki dabar kelia prob-
lemą santykiams tarp Kubos ir JAV.

Prezidentas R. Castro pareiškė,
kad dabar, kai diplomatiniai ryšiai
normalizavosi, galutinis žingsnis su-
tvirtinti bendradarbiavimą gali būti
žengtas tik nutraukus ekonominę, ko-
mercinę ir finansinę blokadą prieš
Kubą.

Stebės N. Savčenko teismo procesą

Lietuva pirks vokiškų haubicų

Vilnius (KAM) – Lietuvos ka-
riuomenė pasirašė sutartį dėl kelių de-
šimčių savaeigių haubicų pirkimo iš
Vokietijos kariuomenės.

Už 16 mln. eurų Lietuva perka 21
savaeigę haubicą „PzH2000”, 26 šar vuo-
tas vadovavimo mašinas M577 V2 ir še-
šis evakuacinius tankus BPZ2. Visa
technika naudota Vokietijos ginkluo-
tosiose pajėgose.

Planuojama, kad pirmosios hau bi-
 cos Lietuvos kariuomenę pasieks ki-
tais metais.

Lietuva planuoja skirti per 40
mln. eurų modernizuoti gaunamą

techniką, sumontuoti mūšio valdymo
sistemą, ryšių ir vadovavimo priemo-
 nes, naujosioms haubicoms pritai ky-
 ti karinę infrastruktūrą bei apmoky-
ti personalą.

Lietuvos valdžia artimiausiomis
savaitėmis turėtų nuspręsti ir dėl pės-
tininkų kovos mašinų įsigijimo, kuris
gali tapti didžiausiu sandoriu Lietuvos
kariuomenės istorijoje. Tarp favoritų
šiame sandoryje taip pat minima vo-
kiška technika – šar vuočiai „Boxer”.

Lietuvos gynybos biudžetas kitą-
 met turėtų augti 35 proc. iki 574 mln.
eurų.

Vilnius (Urm.lt) – Lietuvos am ba-
sados atstovas siunčiamas į Ru si jos Fe-
deracijos Rostovo srityje esantį Do-
necko miestą stebėti Ukrainos ka rinių
oro pajėgų lakūnės Nadijos Sav čenko
teismo proceso. Rugsėjo 29 die ną Do-
necko miesto teismas pradėjo iš esmės
nagrinėti N. Savčenko bylą. Teis mo
procesą planuoja stebėti ir kitų ES ša-

lių atstovybių Rusijoje atstovai.
N. Savčenko teigimu, praėjusių

metų birželį ji pateko į Donbaso sepa-
ratistų nelaisvę ir buvo išvežta į Ru siją.
Moteris kaltinama prisidėjus prie dvie-
jų Rusijos žurnalistų nužu dymo. N.
Savčenko jai mestus kaltini mus neigia,
protestuodama dėl netei sėto arešto ji 81
dieną badavo.

Naujas signatarų klubas – „Šimtmetis”
Vilnius (ELTA) – Lietuvos ne pri-

 klausomos valstybės atkūrimo Akto
signatarų  grupė  steigia diskusijų
klu bą „Šimtmetis”. Jame jie teigia
reng siantys pokalbius ir diskusijas
pa čiais aštriausiais  pasaulio, Lietuvos
bei lietuvių tautos gyvenimo klausi-
mais.

Steigimo deklaraciją pasirašė sig-
 natarai: Aloyzas Sakalas, Bronis lovas
Genzelis, Česlovas Juršėnas, Justas
Vincas Paleckis, Romualdas Ru dzys,
Mečys Laurinkus, Egidijus Klumbys,
Rolandas Paulauskas, Egi dijus Bič-
kauskas.

„Būdami įpareigoti savo statuso ir
jausdami ypatingą atsakomybę už Lie-
tuvos valstybės tolesnę raidą; panau-
dodami Lietuvos labui mūsų sukaup-
tą gyvenimiškąją ir politinę patirtį; ne-

rimaudami, kad Lietuvos vie šo je erd-
vėje esminiais gyvenimo klau  simais
vis labiau be argumentuotų daugia-
polių diskusijų įsivyrauja vienintelė ir
nekritikuotina nuo monė; realizuoda-
mi Lietuvos Respubli kos Konstitucijos
25 straipsnio nuo statą, jog žmogus
turi teisę turėti sa vo įsitikinimus ir
juos laisvai reikšti, jog žmogui neturi
būti kliudoma ieš koti, gauti ir skleis-
ti informaciją bei idėjas, ir jog laisvė
reikšti įsitikini mus, gauti ir skleisti in-
formaciją negali būti ribojama kitaip,
kaip tik įstatymu, įkuriame diskusijų
klubą ‘Šimtmetis’; kuriame rengsime
po kal bius ir diskusijas pačiais aš-
triausiais pasaulio, Lietuvos bei lie-
tuvių tautos gyvenimo klausimais” , –
sakoma signatarų pasirašytoje klubo
stei gimo deklaracijoje. 

Lietuvos kariuomenė pirks 21 haubicą. kmweg.com nuotr.

Ispanija, lik sveika, – pasakė katalonai rinkimuose.  EPA nuotr

Vilnius (ELTA) – Lietuvos tauti-
nio olimpinio komiteto (LTOK) prezi-
dentė Daina Gudzinevičiūtė pranešė,
jog LTOK gavo oficialų Tarptautinio
olim pinio komiteto kvietimą daly-
vauti XXXI olimpiados žaidynėse Rio
de Janeire (Brazilija).

Rugpjūčio 17–21 dienomis Rio de

Janeire vyko seminaras, skirtas na cio  -
nalinių olimpinių komitetų misijų va-
dovams. Seminare dalyvavo 340 na-
cionalinių olimpinių komitetų atstovų
iš 206 šalių. Tradiciniame se minare,
kuris organizuojamas likus metams iki
žaidynių, dalyvavo ir Lietuvos dele-
gacija.

Lietuva oficialiai pakviesta į 2016 metų olimpiadą

Washingtonas (Tech nologijos.lt)
– Moks lininkai teigia, kad Marse yra
ne tik sušalusio vandens, jo paviršiu-
mi, bent jau vasaros laikotarpiu, teka
ir sūrus vanduo.

Paskutiniai stebėjimai įrodo anks-
čiau iškeltą teoriją, kad tam tikrais
Marso šlaitais sūrus vanduo teka kiek-
vieną vasarą.

Tamsūs ir platūs dryžiai ant Mar-
 so atsiranda šilčiausiais mė ne siais, o
likusią metų dalį jų nematyti. 

Žinant, kad vanduo yra reikalin-
gas gyvybei palaikyti, šis atradimas
gali reikšti ir daug daugiau. Moks linin-
kai sako, kad būtina atlikti to lesnius ty-
rimus,   norint  išsiaiškinti,  ar Marse
galima aptikti mikrosko pi nės gyvy-
bės.

Tyrėjai duomenis, patvirtinan-
 čius tekančio vandens egzistavimą,
gavo iš NASA zondo „Mars Recon-
 naissance Orbiter”, Marso orbitoje
besisukančio nuo 2006 m.



Geopolitika yra glaudžiai susijusi su grūdų auginimo regionais. Grūdų,
o visų pirma kviečių, rinka pui kiai atspindi pasaulyje egzistuojančią
įtampą. Šiandienos pasaulio geopolitiniame kraštovaizdyje neįmanoma

ignoruoti maisto ir žemės ūkio problemų, teigia knygos „Kvie čių geopolitika”
autorius Sebastien Abis, Tarptautinio Viduržemio regio no agronominių ty-
rimų centro (CIHEAM) bendradarbis.  

Kviečių augintojų oligopolija

Apie 80–90 proc. kviečių derlaus nuimama maždaug 10-yje pasaulio regionų.
Šiuo požiūriu kviečius auginančios šalys gali primesti savo valią (kontrolę)
kitoms valstybėms, nes jų rankose strateginės maisto žaliavos gamyba ir eks-
portas. Taigi, grūdai tam pa prekybos ir dialogo instrumentu, arba spaudimo
priemone šalims importuotojoms.

Kita vertus, anot S. Abis sunku įsivaizduoti, kad Prancūzija, Rusija, Uk-
raina, JAV, Kanada, Australija nu stotų auginti kviečių, nes iš esmės nuo jų
priklauso planetos apsirūpinimas maistu. Ši problema verčia išlai kyti stabilų
gamybos lygį minėtose šalyse. Jungtinės Valstijos aktyviai naudojo grūdų kor-
tą šaltojo karo me tu, Rusija ir Ukraina tuo veiksmingai naudojasi šiandien,
kaip tarptautinės politikos svertais.

Viduržemio jūros regiono išskirtinumas

Vienas iš pagrindinių pirkėjų pa saulyje yra Egiptas, intensyviai im por-
 tuojantis kviečius daugiau kaip 20 metų. Marokas, Alžyras, Turkija, Sau do Ara-
bija, Iranas, Irakas – taip pat perka daug kviečių tarptautinėje rinkoje. Šiau-
rės Afrikoje ir Artimuo siuose Rytuose gyvena 4 proc. pasau lio gyventojų, o
šioms šalims tenka 1/3 pasaulio kviečių importo. Tai ro do regiono priklau-
somybės lygį. Ir vi sai nesvarbu, apie kurią grūdų augintoją – Prancūziją, Uk-
rainą, Rusiją ar Jungtines Valstijas – bekalbėtume, jų pagrindiniai pirkėjai
yra šioje pasau lio dalyje.

Grūdai ir „Islamo valstybė”

Irake politiniai konfliktai ir ginkluoti susirėmimai trunka jau 10 me tų,
Sirijoje – nuo 2011 m. Grūdų ga myba Irake ir Sirijoje net ir taikos me tais buvo
menka, užauginamo jų kiekio nepakako vietos poreikiams, tad abi šalys nuo
seno importuoja grūdus, o pastaraisiais metais importas vis auga.

„Islamo valstybė” kontroliuoja būtent tas sritis, kur javų auginta dau giau-
sia ir šis žemės ūkio sektorius labiausiai išvystytas. Kontro liuo dami vandens
išteklius, teroristai kontroliuoja ir grūdų gamybą. Ki taip tariant, „Islamo vals-
tybės” geo grafija yra susijusi su vandeniu, že mės ūkiu ir nafta.

Teroristai naudoja šiuos išteklius kaip karo grobį ir kaip spaudimo vie-
tos gyventojams priemones, kita vertus, čia klesti ir šešėlinė grūdų pre kyba.
Pasak S. Abis, grūdai, kurie užauginami islamistų kontroliuoja mose terito-
rijose, yra parduodami tiek Sirijoje, tiek Irake, tiek kitose šalyse.

Knygos autoriaus teigimu, teroristams labai svarbu išlaikyti žemės ūkį
užgrobtose srityse, nes apsirū pi nimas maistu būtinas norint užsitik rinti gy-
ventojų pasitikėjimą. S. Abis mano, kad jeigu padėtis blogėtų, t. y. pristigtų
duonos, arba jei duonos kai na imtų kilti, tie, kurie kontroliuoja situaciją, su-
sidurtų su rimtais sun ku mais. Todėl teroristinių grupių strategija yra išlai-
kyti žemės ūkį reikiamo lygio, nes ir jų pačių saugumas iš dalies grindžiamas
maisto saugumu.

S. Abis pabrėžia, kad dialogas su teroristais palaikomas ne vien dėl kvie-
čių, bet ir dėl naftos. Kuo ilgiau šias sritis kontroliuos „Islamo valstybė”, tuo
aktyvesnis bus dialogas su teroristais. Anot analitiko, neįmano ma izoliuoti
šių sričių visuotiniu embargu, ir ne paslaptis, kad yra, kas suinteresuotas šiuo
nelegaliu grūdų verslu, o būdų parduoti ir pirkti visada atsiras.

„Mūsų ūkis”
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Grūdai – teroristų valstybės šešėlinės
ekonomikos pagrindas

Kas laukia „Volkswagen”? 

VERSLO N AUJIENOS

Euro ir kitų valiutų santykiai (2015 metų  rugsėjo 30 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,89 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,63 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,67 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,35 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,57 €

IS stengiasi kontroliuoti teritorijas, kuriose auga grūdinės kultūros. 
Š. Mažeika / BFL nuotr. 

Vokietijos federalinė automo bi lių transporto agentūra nusiuntė ša lies ga-
mintojai „Volkswagen” laišką ir paragino iki spalio 7 d. parengti pla ną, pagal
kurį būtų pašalinti visi užregistruoti ekologinių normų pa žei dimai.

„Volkswagen” jau oficialiai prisipažino, jog 11 mln. dyzelinių automobilių
visame pasaulyje turi įrangą, kuri gali klastoti taršos testų rezultatus. Tyrimas
pradėtas Europoje, Jung tinėse Valstijose ir Azijoje. „Volks wagen” susivieniji-
mui gresia milijardinės baudos. JAV aplinkosaugos agentūra įpareigojo susi-
vieniji mą atšaukti 482 tūkst. lengvųjų „Volkswagen” ir „Audi” automobilių, par-
duotų JAV 2009–2015 metais.  

Be to, ekologinių testų, kuriais tik rinama kenksmingųjų medžiagų sklai-
da į aplinką, duomenų klastojimas visame pasaulyje susijęs ir su 2,1 mln. „Audi”
gamybos automobilių. Ši priklauso tam pačiam Vokietijos auto mobilių gamy-
bos susivienijimui „Volkswagen”. Tokią informaciją pa teikė „Audi” atstovas.

Anot pareigūno, vien Vokietijoje priskaičiuojama ekologijos nuostatų pa-
žeidimų 577 tūkst. beveik visų markių „Audi” automobiliuose.

Pranešama, kad naujuoju „Volks wagen” susivienijimo vadovu tapo „Pors -
che” įmonės generalinis direktorius Matthias Mueller po ankstesnio susivie-
nijimo direktoriaus Mar tin Winterkorn atsistatydinimo. 

M. Mueller teigia, kad pagrindinis jo tikslas šiame poste – atkurti kompa-
nijos gerą vardą.

Iš visų 11-os mln. techniškai ne tinkamų „Volkswagen” variklių, ku riuose
įdiegta programinė įranga keis davo testų metu kenksmingų du jų emisijos duo-
menis, apie 2 mln. vie netų buvo pagaminti „Audi” gamykloje Vengrijoje. 

Manoma, jog šis faktas paveiks Vengrijos automobilių gamybą ir vietos
transporto priemonių pramonę.

,,Volkswagen” valdybos narys ir Žemutinės Saksonijos ekonomikos mi-
nistras Olaf  Lies pareiškė, kad dalies įmonės personalo veiksmai dėl vykdytų
emisijų testų gali būti laikomi nusikalstamu. 

Anot jo, klastojimams leidę vykti ar programinę įrangą diegę asmenys tu-
rėtų asmeniškai prisiimti atsakomybę. Taip pat pareigūnas pareiškė, kad ben-
drovės valdyba apie kilusias problemas sužinojo tik pastarojo susirinkimo metu.
,,Turime išsiaiškinti, kodėl valdyba nebuvo informuota apie problemas, nors
apie jas Jungtinėse Valstijose buvo žinoma jau daugiau kaip metus”, – sakė O.
Lies. 

„Draugo” info

Rusija atsikirto Ukrainai 
Rusija paskelbė sankcijas Ukrai nos oro bendrovėms, taip reaguoda ma į pa-

našias baudžiamąsias vyriau sybės Kijeve priemones. Nuo spalio 25 dienos Ru-
sijos oro erdvė ukrainie čių avialinijoms bus uždaryta, Mask voje pranešė
Transporto ministerija. Toks žingsnis esą suderintas su vy riausybės vadovu
Dmitrijumi Medve devu.

Prieš tai Ukraina paskelbė nuo spalio 25 dienos draudžianti Rusijos oro ben-
drovėms skraidyti į Ukrainą ir iš dalies – skristi per savo teritoriją. Provaka-
rietiška vadovybė Kijeve taip baudžia Maskvą už jos paramą separatistams Don-
base. Ukrainos draudimas taikomas Rusijos rinkos vyraujančiai „Aeroflot” ir
mažesnėms bendrovėms.

Bus draudžiami ir tranzitiniai skrydžiai, jei lėktuvai gabens karines pre-
kes arba karius. Rusijos vyriausybė šį žingsnį pavadino beprotybe.

Rusijos transporto ministras Maksimas Sokolovas sakė, kad dėl sankcijų
pirmiausiai kentės pati Ukraina, nes į kaimyninę šalį skrai dys mažiau rusų. 

ELTA

Greičiai mirk – tavo karstas reikalingas kitam

Iki šių metų pabaigos Rusijos sos tinėje Maskvoje gali atsirasti nau ja ant-
ikrizinė paslauga –  karsto nuo ma. Atitinkama paraiška dėl prekės ženklo re-
gistravimo pateikta Federa linei intelektinės nuosavybės tarnybai („Rospatent”). 

Pagal dokumentą, prekės ženklą registruoja ribotos atsakomybės ben-
drovė „Nekropol”.

Bendrovės atstovai aiškino, kad su šiuo prekės ženklu planuojama plėto-
ti karstų nuomos paslaugą. „Jos esmė tokia: atsisveikinimo su ve lio niu apei-
goms bus galima išsinuomoti vienai ar kelioms dienos gražų, dailiai apipavi-
dalintą karstą, o pačioms laidotuvėms ar kremavimui – naudoti paprastą. Ke-
tiname pradėti teikti šią paslaugą iki metų pabaigos”, – paaiškino „Nekropol”
komercijos di rek torius Ivanas Moisejevas.

Bendrovės darbuotojai įsitikinę, kad ši paslauga bus savotiškas anti krizinis
pasiūlymas ir padės sutau pyti pinigų daugeliui sunkiai galą su galu suduriančių
šeimų.

Anot Rusijos laidojimo biurų ir krematoriumų sąjungos vykdomosios di-
rektorės Jelenos Andrejevos, iki šiol šalyje tokia paslauga nebuvo teikiama. 

„Echo Moskvy”
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Popiežius Kuboje:
Tikrą gyvenimo skonį galima pajusti tik tarnaujant kitiems

Atkelta iš 1 psl.

– Kas suorganizavo šią kelionę į Kubą?
– Keliavau į Kubą dalyvauti popiežiaus Pran-

ciškaus aukojamose šv. Mišiose Havanoje.  Mūsų Bos-
tono arkivyskupija organizavo kelionę ir pasamdė
lėktuvą skristi tiesiai iš Bostono į Havaną.  Tai is-
torinis skrydis, nes iš JAV skrydžiai į Kubą apribo-
ti.  Bostono kardinolas Sean O’Malley jau per 30 metų
lanko šią šalį ir rūpinasi Kubos bažnyčios bei ti-
kinčiųjų ateitimi.  Būdama šv. Jono seminarijos Bos-
tone direktorė ir profesorė,  esu atsakinga už  Mas-
ter of  Arts in Ministry programos studentus,  kurie
yra pasauliečiai, vienuoliai ir diakonai.  Pakviečiau
keliauti kartu ir mūsų studentus.  Aišku, kad mažai
kas galėjo keliauti, tačiau septyni studentai prisidėjo
prie šios kelionės, o iš viso arkivyskupijos grupėje
buvo per 80 žmonių. Skridome kartu su Bostono ar-
kivyskupu  kardinolu Sean  O’Malley ir  kardinolu
Theodore McCarrick – buvusiu Washington, DC ar-
kivyskupu.

Atskrido ir kitos grupės iš įvairių kraštų.  Di-
džiausia grupė, per  200 žmonių, buvo iš Miami. Tarp
jų – JAV kubiečiai, kurie  pirmą sykį  po revoliuci-
jos grįžo į savo kraštą.  Jie keliavo su Miami kardi-
nolu Thomas Wenski ir kitais kunigais.  Jiems ke-
lionė buvo labai jaudinanti. 

– Kaip iš šalies dabar atrodo tikinčiųjų  padėtis ko-
munistinėje Kuboje?

– Matėsi daugumos žmonių vargingas gyveni-
mas.   Matėme buvusias bažnyčias, vienuolynus,
katalikų mokyklas ir Jėzuitų universitetą,  kurie
buvo atimti po revoliucijos ir uždaryti, dabar nau-
dojami kitokiems tikslams. Mažai buvo veikiančių
parapijinių bažnyčių.  Apskritai daug apleistų namų
ir pastatų.  JAV katalikai, ypač Miami katalikai ir
jų kardinolas, nuolat šelpia Kubos Katalikų Bažny-
čią ir Caritas veiklą.  Mums visiems buvo ypatingai
skaudu matyti tikinčiųjų vargingą gy-
venimą.

– Kas labiausiai palietė Jus susitikime
su popiežiumi Pranciškumi?

– Kardinolas mums sudarė gali-
mybes dalyvauti šv. Mišiose, kurias po-
piežius Pranciškus aukojo  Revoliuci-
jos aikštėje. Sėdėjome pirmoje sekcijoje
su diplomatais, vienuoliais, užsienie-
čiais.  Priešakyje mūsų pirmoje eilėje
sėdėjo Kubos prezidentas Raul Castro
ir Argentinos prezidentė Cristina
Kirchner.   Už mūsų buvo tribūnos,
skirtos spaudos atstovams.  Kai kurie
iš jų aiškiai buvo nepatenkinti, kad
jiems  buvo neleidžiama  filmuoti iš ki-
tos vietos bei apklausti vietinių žmo-

nių.  Mūsų Bostono kelionės organizatorės giminės,
vietiniai ūkininkai, iškeliavo iš namų jau antradienį,
kad sekmadienį patektų į  šv. Mišias, nes dalį kelio-
nės reikėjo įveikti pėsčiomis.  

Revoliucijos aikštėje virš mūsų galvų matėsi Fi-
del Castro ir Che Guaevara portretai, iškelti ant dau-
giaaukščių valdžios pastatų.  Viena kubietė, kuri pa-
teko tarp mūsų, pasakojo, kad kai pirmą sykį  ji at-
vyko į popiežiaus Jono Pauliaus II  1998 m.  šioje aikš-
tėje aukojamas šv. Mišias, ji labai pyko, kad tie du re-
voliucionieriai čia pagerbti ir „trukdo” jai melstis.
Šį sykį ji numojo ranka  ir paaiškino, kad  jie jai ne-
betrukdo, jie nebesvarbūs.  Jos rankų judesys lyg nu-
šlavė, nuvertė  jų svarbą ir įtaką Kuboje.   Aš pati nus-
tebau pamačiusi naujus didelius plakatus su Kris-
taus paveikslu, o kitą – su popiežiaus Pranciškaus
veidu ir sveikinimu.

Šv. Mišių giesmės buvo nepaprastai melodingos
ir džiaugsmingos, su kubietiškais ritmais.  Chorams
pritarė ne tik orkestras,  bet ir būgninkai.  Choris-
tai judėjo ir plojo giedodami.  Kartu energingai gie-
dojo ir tikintieji. 

Aš sėdėjau dešinėje pusėje, ir tiesiai prieš akis
man buvo Kristaus Atpirkėjo statula su ištiestomis
rankomis.  Iš pradžių tai atrodė maža statula ir ne-
aukštai iškelta, tačiau kai popiežius Pranciškus
stovėjo prie altoriaus, Kristaus statula buvo tokio pat
dydžio, kaip ir jis.  Žiūrint iš mano pusės atrodė,  kad
šalia popiežiaus stovėjo  lyg pats Kristus ištiestomis
rankomis, laimindamas ir jį, ir mus visus.

Mane labiausiai palietė popiežiaus Pranciš-
kaus žodžiai: „Tikrą gyvenimo skonį galima pajus-
ti tik tarnaujant kitiems.”   Jis pabrėžė, kad tar-
naujam ne ideologijai, bet žmonėms.  Jis ragino mus
tarnauti kitiems, ypač silpniausiems, kenčiantiems,
prislėgtiems.

Taip pat buvo įspūdinga matyti, kiek daug žmo-
nių jau iš vakaro atvyko ir nakvojo aikštėje, kad ga-
lėtų matyti popiežių.  Per baisius karščius ir drėg-
mę žmonės keliavo ir kantriai laukė popiežiaus.  Mes
matėme vieną vyresnio amžiaus žmogų pagarbiai ap-
sivilkusį išeiginiais/sekmadieniniais baltais marš-
kiniais, kaklaraiščiu ir išeiginiu kostiumu, užmigusį
ant žemės.  

– Ar teko aplankyti katalikiškas parapijas?
– Pabuvome kelias dienas ir aplankėme vieną ka-

talikų parapiją,  kuri nuostabiai prižiūri senelius,
nors oficialiai Bažnyčiai yra  uždraustas bet koks so-
cialinis darbas.  Ta parapija turi senelių namus,  kur
paruošia seneliams valgyti, suorganizuoja jiems
užsiėmimus, aplanko ir pavalgydina tuos,  kurie jau
nebegali ateiti.  Ta pati parapija turi mokyklėlę vai-
kams su Dauno sindromu. Jų mokytojos dirba sa-
vanoriškai iš meilės vaikams. 

Kardinolas O’ Malley pasakojo,  kad kai Kubo-
je lankėsi šv. Motina Teresė, ji prašė Castro,  kad leis-
tų jos vienuolėms seserims dirbti su vargšais.  Cast-
ro atsakė: „Kuboje nėra vargšų, bet galite dirbti su
seneliais.”   Nemažai buvo Šv. Teresės seselių ir
kitų vienuolių šv. Mišiose.  Buvo ir nemažai kunigų
bei seminaristų. 

– Kaip manote, ar popiežių vizitai palieka pėdsakus
paprastų žmonių gyvenimuose?

– Kardinolas O’ Malley pasakojo,  kad po po-
piežiaus Jono Pauliaus II   apsilankymo nemažai jau-
nimo susidomėjo tikėjimu.  Seminarijose atsirado
daugiau seminaristų.  Prieš Jono Pauliaus II  apsi-
lankymą buvo maždaug 10 proc. pakrikštytų kubie -
čių, o dabar,  praėjus beveik  20  metų, yra maž-
daug 60 proc. pakrikštytų.

Kardinolas O’Malley taip pat  pasakojo,  kad per
30 metų jis nėra matęs tiek vilties ir atsinaujinimo,
kiek jis patyrė šį sykį.  Jis pajautė,  kad kiekvieno
popiežiaus apsilankymas yra  tikra palaima Kubai,
o ypatingai dabar popiežiaus Pranciš kaus buvi-
mas.  Kardinolas  buvo tas žmogus,  kuris paprašė po-
piežiaus iškelti JAV ir Kubos ryšių klausimą per Pre-
zidento Barack Obama apsilankymą Vatika-
 ne  2014 me tų gegužės mėnesį.  Popie žius sutiko ir štai
matome nemažai pasikeitimų.  

– Ar viskas jūsų kelionėje vyko sklandžiai, ar nepa-
sitaikė kažkokių netikėtumų?

– Paskutinį vakarą mums suorganizavo kelio-
nę po miestą ne autobusais, bet  senovinėmis  ma-
šinomis, kurių stogai nusileidžia.  Mūsų kelionės or-

ganizatorius skundėsi, kad buvo daug
darbo užsakyti užtenkamai šių automo-
bilių.   Jam atrodė, kad jis užsakė tiek,
kiek tik buvo Havanoje „convertible ant-
ique” mašinų,  kad mus visus sutalpin-
tų.  Man su keliomis draugėmis teko pui-
ki proga į restoraną važiuoti viename au-
tomobilyje kartu su kardinolu O’Malley.
Deja, lyg tyčia pradėjo smarkiai lyti.
Mūsų vairuotojas sustojo po medžiu ir
mums greitai užkėlė stogą, tačiau ne visi
langai užsidarė ir kardinolas su vairuo-
toju labai sušlapo. 

Grįžus sekiau popiežiaus kelionę Was-
hington DC, New Yorke ir Philadelphijo-
je.  Kai  popiežius Pran ciškus iškeliavo,  pa-
jutau,  kad išvažiavo iš mano namų ypa-
tingas svečias. Jautėsi tušti namai. 

St. Theresa of Avila vienuolyno Havanoje vienuolės šypsojosi su jomis pasisveikinti panorusiems amerikiečiams misio-
nieriams. Gregory L. Tracy / The Pilot nuotr.

Popiežiaus Pranciškaus atvykimą skelbiantis plakatas
Havanos gatvėse.

Paskutinę apsilankymo dieną misijos dalyvių iš JAV laukė spalvingi ir erdvūs senovi-
niai automobiliai.
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„Triukšmadario” režisierius sužavėtas Lietuva už Atlanto

Geriausiu lietuvišku trumpo metro filmu Lietuvių
Kino Akade mi jos šiemet išrinktas Karolio Kau-
pinio „Triukšmadarys” kartu su dar septyniais

trumpametražiais atidarė antrą kartą Los Angeles or-
ganizuojamą Eu ropos Sąjungos šalių kino festivalį, ku -
rį, bendradarbiaudama su ES valstybių konsulatais
Californijoje, rengia „American Cinematheque”.  

Lietuvos kino centro dėka ameri kietiškoje savo fil-
mo premjeroje lan kėsi ir „Triukšmadario” režisierius Ka-
rolis Kaupinis. Po filmo peržiū ros legendiniame Hol-
lywoodo „Grau man’s Egyptian” kino teatre režisie rius
savo įspūdžius papasakojo laik raščiui „Draugas”.

– Ar pirmą kartą lankotės Jungtinėse Valstijose?
– Ne. Tiesą sakant prieš kelerius metus buvau

šitoje pačioje vietoje, Hollywood Boulevard. Tik
tada su pora draugų stovėjome už kelių šim tų met-
rų, nes „Grauman’s Chinese” kino teatre vyko
Quentino Tarantino „Inglourious Basterds” prem-
jera ir mes visai netyčia papuolėme į kly kian čią mi-
nią, stebinčią iš limuzino lipantį režisierių, Angelina
Jolie ir Brad Pitt. Tada tiesiog keliavome per Vals-
tijas automobiliu ir ten patekom visiškai atsitikti-
nai. Tik dabar per „Triukšmadario” amerikietišką
prem jerą sužinojau, kad maždaug ten, kur stovėjom,
grindinyje yra Rūtos Lee žvaigždė. O ji šiandien čia,
filmo peržiūroje. Labai keisti sutapimai.

– Ar tikėjotės tiek žiūrovų, kiek susirinko į  jūsų fil-
mo peržiūrą?

– Nesitikėjau nei tiek, nei tokių. Rūta Lee, Vyto

Ruginis, Oona Mekas. Net teko nusipirkti kelnes ir
batus, kad nereiktų ant raudono kilimo sto vėti su šor-
tais. Daugelio Europos festivalių, kuriuose lan-
kiausi, atidarymai žymiai kuklesni, viskas kasdie-
 niškiau. O čia jaučiasi tas Hollywoo do mitas, kuris
sėkmingai veikia viso pasaulio fantaziją. Man, ži-
noma, la bai malonu, kad „Triukšmadarys” sukosi
vieno žymiausių Hollywoodo kino teatrų salėje. Bet
dar maloniau tai, kad čia susirinko tiek lietuvių.  Iš
žiūrovų reakcijos jautėsi, kad žmonės džiaugiasi jau
vien pačiu faktu, kad čia rodomas lietuviškas filmas.

– Ketinate ir toliau ieškoti to kių „lietuviškų” istorijų
kaip „Triukšmadaryje”?

– Peržiūra čia tik patvirtina, kad kuo daugiau dė-
mesio skiriu smulkmenoms ir detalėms, kurias ge-
 riau siai pažįstu savo artimiausioje aplin koje, tuo įdo-
mesnis filmas plačiai auditorijai. Nerimavau, kad
žiūro vams čia, Valstijose, „Triukšmada rys” gali
būti kiek sunkiau suprantamas. Kalbėjome su Loyo-
la Mary mount University kino mokyklą bai giančia
Irma Pužauskaite, ji gerai pasakė – amerikietiškas
kinas mėgsta dideles ašaras arba didelį juoką. O jei
liūdnoka su šypsena, ar juokinga, bet graudu tuo pat
metu, surinkti žiū rovų čia, matyt, gali būti sunkiau.
Bet šiandieninė peržiūra tą stereo tipą kiek pra-
sklaidė. Viena žiūrovė net iš karto perkando, kad V.
Ma salskis, vai dinantis pagrindinį vaidmenį fil me,
turi didžiulę patirtį teatre.

– Sakote, kad džiaugiatės į per žiūrą susirinkusiais lie-
tuviais...

– Visų pirma, aš džiaugiuosi Pasau lio lietuvių
meno taryba, kuri parė mė Lietuvos dalyvavimą
šiame festivalyje. Mane labai stebina čia gyvenančių
lietuvių idealizmas lietuviš kos kultūros atžvilgiu.
Abu šios organizacijos įkūrėjai, tiek Lietuvos garbės
konsulė Daiva Navarrette, tiek ir režisierius Marius
Markevičius, da bar kuriantis Rūtos Šepetys roma-
no „Tarp pilkų debesų” ekranizaciją, dėl lietuviškos
kultūros sklaidos, regis, daro ne mažiau nei už tai at-
sakingos Lietuvos institucijos, nors šių žmo nių
veikla paremta savo pačių lėšo mis, o užaugę jie Jung-
tinė se Valsti jo se.  Be jų organizacijos iniciatyvos ir
pastangų lietuviško filmo festivalyje turbūt iš viso
nebūtų.

Bet pastarosiomis dienomis čia bū damas iš
viso jaučiuosi lyg atsidū ręs kažkokioje paralelinėje,
atsargi nė je Lietuvoje, apie kurią tikrojoje Lietuvo-
je labai mažai žinome. Ir da bar pradedu galvoti ko-
dėl? Kodėl per dvidešimt penkerius nepriklauso-
mybės metus Lietuvoje taip ir likome nieko neži-
nantys apie tokią didžiulę savo tautos dalį ir jos gy-
venimą? Pastaruoju metu Lietuvoje vis labiau ma-
tau, kokie uždari ir baikštūs esa me, ypač už save kiek
protingesnių ar geresnių. Norime būti geriausiais ir
gražiausiais, bet tik savo kaime, nes baisu pasilyginti
bent jau su artimiausiu kaimu, nes paaiškėja, kad
mū sų pasiekimai ar gabumai nieko verti ir reikia dar
labai daug dirbti. Tada vietoj pastangų geriau užsi-

darom, net nuo savęs pačių, nuo savo tautos dalies
čia, Valstijose. 

Mane čia viskas stebina. Vartau Amerikos lie-
tuvių archyvinę spaudą, kiek įmanoma daugiau sten-
giuosi su vokti, kas tai per valstybė valstybėje, už-
augusi visiškai kitoje tradicijoje ir kitomis sąlygo-
mis nei dabartinė Lie tuva. Man nuostabu, kad ki-
tapus At lanto egzistuoja kažkokia kitokia Lie tuva ir
ji visokeriopai kitokia nei ta, kurią pažįstu aš. Čia
matau žmones, kurie net nemokėdami lietuviškai pir-
 miausia sako esą lietuviai ir kaž ką dėl to daro, kaž-
kaip bando tai įprasmint. Lietuvoje dažnai pasitai-
ko atvirkščias veiksmas – išvykę už savo šalies
ribų bandome kažkaip pa slėp ti faktą, kad esame iš
Lietuvos ar Rytų Europos. Bet net jei pavyksta už-
simaskuoti vizualiai, viskas grei tai pasimato pra-
vėrus burną. Ne dėl akcento. Gerai pasistengus ga-
lima paslėpti ir jį. Dėl nepilnavertiškumo komplekso.
Nes jei slepi tai, kas esi, reiškia bijai savęs, bijai to,
kuo esi.

– Kokie jūsų artimiausi kūrybiniai planai?
– Ką tik baigėme filmuoti dar vie ną trumpa-

metražį, dabar vyksta jo postprodukcijos darbai. Bet
neseniai pradėjau rašyti scenarijų ilgo metro filmui
„Corcovado Borealis” ir atvykdamas čia, į Los An-
geles, vėl išgyvenau malonų sutapimą. Lapkritį tu-
rė čiau vykti į scenarijaus dirbtuves Ta line, tad pra-
dėjau rinkti medžiagą sce narijui. Jis iš dalies remiasi
profesoriaus Kazio Pakšto mintimis. Taip sutapo, kad
sužinojęs apie „Triukš ma dario” premjerą Los An-
geles kaip tik skaičiau Pakšto biografiją ir pa-
 aiškėjo, kad karo metais ir pokariu jis čia gyveno, tad
atvykdamas išsiaiškinau pavardes, kas jį galėjo pa-
ži noti. Prieš premjerą nuvykome pas Mariaus Mar-
kevičiaus tėtį, Albiną Mar kevičių. Aš jo klausiu apie
žmo gų, pas kurį Pakštas gyveno, o jis man iš karto
pasakoja jo gyvenimo istoriją, kadangi gerai pažinojo.
Tad jaučiuosi tarsi bendraudamas su būsimais savo
filmo veikėjais. Tam fil mui būtų labai naudinga di-
desnis tyrimas čia, Amerikoje, tiek Los An geles, tiek
ir Čikagoje, kur yra Pasau lio lietuvių archyvas, Bal-
zeko muzie jus, Lietuvių televizijos archyvas. Ra šy-
tinius šaltinius ar spaudą galiu ras ti ir Mažvydo bib-
liotekoje Vilniu je, bet man žymiai vertingesni gyvi
pokalbiai, nes scenarijaus medžiagai tuomet randu
itin gyvų ir įdomių de talių. Kita vertus, man labai
norėtųsi ir kaip nors įamžinti tą „paralelinę Lietu-
vą”, kurią čia matau. Manau, kad ji įrašyta į rau-
donąją knygą ir ilgainiui gali išnykti. Tai toks ame-
 ri kietiškos kultūros ir lietuviškų prisiminimų, vaiz-
dinės, istorinės simbolikos mišinys. Net pokariu
emigravusios kartos būdas man čia atrodo kitoks –
ryžtingas, ironiškas, pasi ti kintis savimi. Tie žmonės
visiškai priešingi nei jų amžininkai Lietuvo je. Gal-
būt ruošiantis „Corcovado Bo realiui” pavyks kaž-
kokia forma tai už fiksuoti. Pakšto idėja buvo sukurti
atsarginę Lietuvą. Čia matau, kad bent maža dalimi
ji jau yra išsipil džiusi.

Režisierius Karolis Kaupinis

Aktoriai Rūta Lee, Vyto Ruginis ir garbės konsulė Daiva Navarrette Aktorė Oona Mekas Rengėjų nuotraukos
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SVEIKATA

MANO VIRTUVĖ

Paprastasis kaštonas – ne tik gra žus medis, bet ir la-
bai naudingas. To dėl jis yra labai vertinamas liaudies me-
dicinoje. Natūraliosios medicinos gy dytojai ir gyduoliai nuo
antikos lai kų naudojo sėklas, lapus, medžio žie vę įvairiems
negalavimams gydyti. Paprastasis kaštonas paplitęs vi-
suose žemynuose, išskyrus Antarktidą. Ta čiau jo tėvyne
laikoma Graikija ir Bal kanų pusiasalis.

Iš pradžių medis buvo laikomas de koratyviniu
augalu. Daugelį žavi žali, lyg išraižyti lapai bei ma-
syvūs baltos arba rausvos spalvų žiedynai. Vėliau
žmonės atrado, kaip panaudoti jų vaisius, sėklas ir
žievę. Malti kašto nai būdavo naudojami kaip gy-
vulių pa šaro papildai ir uostomieji milteliai. Džio-
vintų kaštonų vaisių miltai būdavo sumaišomi su
alūnu ir taip pa ga minami stiprūs klijai, kurie ka-
daise naudoti knygrišyklose.

Ne paslaptis, kad paprastasis kaš tonas naudo-
tas natūraliojoje medicinoje. Ne vieną šimtmetį bio-
logiškai aktyvių medžiagų turintys vaisiai ir lapai
buvo naudojami stiprinti kraujagysles ir siekiant
išvengti kraujo krešulių. Kaštonas slopina skausmą
ir turi priešuždegiminių savybių. Taip pat kaštonų
ekstraktas naudojamas gydyti reumatą, venų va-
rikozę, hemorojų, sąnarių ligas, bronchitą ir dar
daugelį kitų.

Kaštonų žievėje apstu taninų, eskulino, gliko-
zido escino – cheminių junginių, kurie iki šių die-
nų naudojami farmacijoje. Iš kaštonų išgautos me-
 džiagos naudojamos nuovirų, užpi lų ir tepalų ga-
myboje. Liaudies medicinoje vyrauja nuomonė,
kad kaštonų vaisiai yra vertingiausia šio medžio da-
lis, šalinanti kūno negalavimus. Gyduoliai pataria
kišenėje visada lai kyti 1–2  kaštonus, nes jie suge-
ria vi są neigiamą informaciją, sukeliančią ligas.

Krūtimis maitinančiomis mo te rims, kaip pro-
filaktinė priemonė nuo mastito, būdavo rekomen-
duojamas krūtinės masažas su kaštonų vaisiais.

Kenčiantiems nuo galvos arba sąnarių skaus-
mo, gyduoliai rekomenduodavo nešioti vėrinį arba
apyrankę, suvertą iš džiovintų kaštonų. Vėrinys turi
būti suvertas iš 27 džiovintų kašto nų, o apyrankė –
ne daugiau nei iš 7 kaštonų. Teigiama, kad tokių pa-
puo šalų dėvėjimas skatina teigiamus po kyčius or-
ganizme ir slopina organizmo uždegimo procesus.

Iš džiovintų ir maltų kaštonų verdama arbata,
naudojama gydyti lėti nius skrandžio sutrikimus.

Žalių kaštonų žievės nuoviras bū davo naudo-
jamas vyrų potencijai gerinti. Teigiama, kad iš
dviejų žalių kaštonų žievių paruoštas nuoviras,
varto jamas po pusę puodelio (120 ml) yra visiškai ne-
kenksmingas ir gali būti vartojamas neribotą laiką.
Žurnalas „Prie kavos” rekomenduoja pasitarti su šei-
mos gydytoju, prieš pradedant vartoti šį ir kitus na-
tūralius vaistus. Reikia pažymėti, kad ir natūralūs

Kuo ypatingas paprastasis kaštonas?

augalai gali sukelti nepageidaujamą, sunkų šalutinį
poveikį.

Nuo venų varikozės, hemorojaus, raumenų už-
degimo, druskų pertekliaus organizme, aukšto krau-
jo spaudimo padeda kaštonų tinktūra. Ji ga mi nama
alkoholio pagrindu. Dažniau siai tinktūra naudoja-
ma masažams, kar tais vartojama į vidų po 5–10 lašų
kasdien.

Jeigu skauda pirštų sąnarius, paimti 1–2 kašto-
nus ir pavedžioti juos po plaštakas ir pirštus. Tei-
giama, kad tai veiksminga ir greita pagalba nuo są-
narių skausmo.

Tikriausiai tik nedaugelis žino, kad kaštono vai-
siai gali apsaugoti drabužius ir kitus medžiaginius
ga mi nius nuo kandžių. Kandys taip pat veisiasi ir vir-
tuvinėse spintelėse, ku riose laikomi grūdai, džiovinti
vaisiai ir arbatžolės. Į lentynas, kuriose lai komi šie
daiktai, įdėti supakuotus į popierinius arba med-
vilninius maiše lius kaštonus. Tai savotiška kandžių
gaudyklė. Liaudyje kalbama, kad kan dis prasi-
graužia skylutę kaštone ir įstringa jame. Porą kaš-
tonų galima įdėti į šiuo metu nenešiojamų paltų, kai-
linių, striukių kišenes. Kaštonus keis ti kas pusę
metų, nes po tiek laiko susilpnėja vabzdžius atbai-
dančios me džiagos. Kiti augalai, atbaidantys nuo
vabzdžių: citrinžolė, levanda, citrusinių vaisių žie-
velė, pušų ir eglių spygliai.

Žievė renkama pavasarį. Ji nupjaunama nuo jau-
nų šakelių, supjaustoma ir išdžiovinama gerai vė-
dinamoje patalpoje arba lauke. Iš kaštonų žie vės ruo-
šiami nuovirai ir užpilai, skirti uždegiminėms žar-
nyno ligoms, hemorojui, kvėpavimo takų ligoms, reu-
matui ir podagrai gydyti. Žievė tu ri sutraukiančių,
priešuždegiminių ir skausmą malšinančių savy-
bių. Varto ja ma į vidų ir išoriškai (pavyzdžiui, vo niose
su kaštonų žievės ekstraktu).

Žiedai renkami žydėjimo metu, paprastai gegu-
žę – birželį. Surinkti žie dai dieną džiovinami saulės
šviesoje, paskui pavėsyje arba gerai vėdina moje
patalpoje. Iš žiedų verdama arba ta, turinti priešuž-
degiminį ir skausmą malšinantį poveikį. Alkoho lio
pagrindu pagamintos kaštonų žie dų tinktūros taip
pat naudojamos reu mato ir sąnarių skausmams
mal šinti.

Lapai renkami, kai būna sodriai žalios spalvos.
Jie tolygiai paskleidžiami 2–3 cm storio sluoksniu ir
džiovi nami pavėsyje lauke arba gerai vėdinamoje pa-
talpoje. Kaštonų lapų nuo vi ru suvilgyti tvarsčiai se-
novėje būdavo naudojami kaip pūlius ištrau kian tys
vaistai.

Ecodiena.lt

Jei buvote rudenį Paryžiuje, pastebėjote, be abe-
jo, pardavinėjant valgomuosius kaštonus, kurie
skrudinami didelėse keptuvėse tiesiog gatvėje.
Nors daugelis mūsų užaugo grožėdamiesi šiais
didingais medžiais, jų vaisių nevalgydavome –
nebent prisirinkdavome jų ir darydavome kokius
nors juokingus žmogeliukus. Bet kepti kaštonai
– skanu ir maistinga. Juos galima gliaudyti ir val-
gyti kaip riešutus, o galima ir panaudoti kokiam
nors patiekalui. Pavyzdžiui – pasigaminti ryžių-
kaštonų mišinį, kuriuo labai tinka prikimšti ke-
pamą paukštį – kurapką, vištą, kalakutą ar žąsį. 

4 žmonėms reikės:

1 puodelio laukinių ryžių
druskos
2/3 puodelio iškeptų, nuluptų ir sukapotų
kaštonų
1 nedidelio svogūno
3 šaukštų šviežių smulkintų petražolių
2 šaukštelių šviežių kapotų čiobrelių
1 šaukštelio šviežio kapoto dašio (savory)

Pastaba: šio kiekio užteks prikimšti 4 ku-
rapkas (1 – 1/2 sv.), 2 vištas (2 - 3 sv.) ar nedi-
delį kalakutą (4 - 6 sv.).

Perplauti ryžius šaltu vandeniu ir suberti
į puodelį. Užpilti trim puodeliais vandens ir
šaukšteliu druskos. Užvirti. Kai vanduo už-

virs, sumažinti ugnį, uždengti puodelį ir vir-
ti 45 – 55 min. – kol išgaruos vanduo. 

Kol ryžiai verda – paruošti kaštonus.
Įkaitinti orkaitę iki 325 F. Paskleisti kaštonus
ant skardos  ir kepti juos orkaitėje apie 10 min.
Šiek tiek atvėsinus nulupti ir stambiai su-
kapoti. Tuomet sumaišyti ryžius, kaštonus,
svogūną ir žalumynus, prikimšti norimą pa-
ukštį ir kepti jį 375 F. karštumo orkaitėje.

Pasiūlymas. Prikimšę paukštį ryžių-kaš-
tonų mišiniu, įtrinkite jį druska, pipirais bei
alyvuogių aliejumi. Kepant kartas nuo karto
palaistykite granatų suktimis, o iškeptą – pa-
barstykite granatų sėklomis. 

Štai jums rudeninė idėja. Skanaus! 
Jūsų Indrė

Kaštonais kimšta paukštiena
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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

Remkime 
Draugo fondą

www.draugofondas.org

www.facebook.com/draugolaikrastis

�  Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu arba gali išleisti atostogų, ar pa-
keisti. Tel. 630-670-0813.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, ga-

limi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-615-5235.

�  Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių prie-
žiūrai,ieško darbo. Gali dirbti Čikagoje ir jos
priemiesčiuose. Tel. 773-330-0092.

„Concise Encyclopaedia 
of Lithua nian Minor” 

Šios knygos tikslas yra išsaugoti istoriją ir kultūrinį paveldą krašto, iš kurio kilo
Mažvydas, Donelaitis ir Vy dūnas, kur buvo išspausdinta pir ma lietuviška knyga ir
pirma lietuviška gramatika, krašto, kuriame kny  gos buvo spausdinamos spaudos
draudimo laiku ir knygnešių slaptai gabenamos į Didžiąją Lietuvą. No rint pasiekti
didesnį skaitytojų skai čių ši knyga yra išleista anglų kalba.

Knygą išleido: Mažosios Lietuvos Fondas (MLF – JAV ir
Kanada) ir Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras (Vil-
nius), 2014. 656 puslapių, iliustracijos, žemėlapiai, ISBN
978-5-420-01746-3

Knygos išleidimą finansavo
MLF rėmėjai ir Lietuvių Fondas.

Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina –
50 dol.

Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25
proc., persiuntimas paštu – 5 dol. 

4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629;
tel. 773-585-9500; el. paštas: administracija@draugas.org

ĮVAIRŪS

PO DIEVO SPARNU

REnATA ŽIŪKAITĖ

Spalio 1 d.  Bažnyčia mini šv. Kūdikė-
lio Jėzaus Teresę, Bažnyčios mokytoją.
Išgyvenusi vos 24-erius metus ši jauna
Prancūzijos gėlelė užgeso savo mažy-
tėje Carmel vienuolyno celėje Lisieux
mieste.  Čia ji praleido  pilnus meilės ir
kančios 9-erius savo gyvenimo me-
tus, čia ji pasiruošė  susitikimui su
savo mylimuoju Kristumi. 

Šiandien Šv. Teresėlė yra labai
mylima ir prisimenama visuo-
se pasaulio žemynuose, Teresė-

lės malonių rožių lietus liejasi nuo Af-
rikos iki Australijos. Pirmajame pa-
sauliniame kare prancūzų kareiviai
klijavo prie savo šautuvų buožės jos at-
vaizdą, ja žavėjosi tiek paprasti žmo-

nės, tiek žymūs to meto intelektualai –
filosofas Henri Bergson, Paryžiaus
dainininkė Edith Piaf. Meilę ir pa-
garbą šiai mergaitei išreiškė net kitų
konfesijų ar religijų atstovai. Angli-
konai savo maldos namuose saugo
Teresės lovatiesę kaip šventenybę.
Budistų šventikas iš Indijos atvežė į Li-
sieux grupę tikinčiųjų  ir kalbėjo
krikščionių „Tėve mūsų”. Kaire mu-
sulmonai pastatė jai katalikišką ba-
ziliką.

Šv. Teresėlė dar prieš savo mirtį
kalbėjo, kad nutrūkus  gyvenimo siū-
lui, jos misija žemėje tik prasidės.
Per 9-erius metus būdama įkalinta
tarp Carmel vienuolyno sienų, po
mirties ji siųs rožių lietų – gausias ma-
lones visoms sieloms, kurios į ją kreip-
sis. Ji sakė: „ Aš nieko neatsakiau Die-
vui gyvendama žemėje, jis man nieko
neatsakys būnant danguje.” 

„Draugo” knygynėlyje galima įsi-
gyti dar 1933 m. išeistą knygą  R. P.
Martin „Mažasis tobulybės kelias”. 

Šioje knygoje atrandame šv. Te-
resėlės mokymą apie visai paprastą to-
bulumo kelią pas Dievą. Juo eiti gali
net pačios silpniausios sielos, net tos,
kurios dėl nuodėmių gausos  nedrįsta
pakelti akių į Dievą.  Teresė savo die-
noraštyje rašo:  Jei aš būčiau padarius
visas pasaulio nuodėmes, tai tebūtų tik
lašelis Tavo meilės Jėzau, kaitroje.

R. P. Martin knygoje randame de-
talų paaiškinimą, ką reiškia eiti ma-
žuoju šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės
nurodytu keleliu. Pirmiausia turėtu-

me prisiminti Evangelijos vietą, kur
Jėzus moko apaštalus: Kas nepasida-
rys mažas kaip šis vaikelis, neįeis į Dan-
gaus karalystę. (Mt 18,4)

Šiame pasaulyje, kur kiekvienas
nori pirmauti, kilti karjeros laiptais,
Teresėlė moko pasidaryti visiškai
mažu prieš Dievą. Drąsiai pažvelgti į
savo sielą ir pamačius ten nuodėmių
gausybę, nenusiminti, bet pasivesti
Dievo gailestingumui. Teresėlė rašo,
kad vaikas nuolat nupuola, bet vėl su
pasitikėjimu leidžiasi pakeliamas tėvo
rankų. Kas yra mažas, jo kritimas
nebūna skaudus, o žaizdos gilios.  Taip
ir siela, kuri nuolat patiria savo silp-
numą ir vargingumą, turi leistis būti
pakeliama Jėzaus rankų. Ką man reiš-
kia  nuolat nupulti? – klausia Teresė-
lė. – Tuo aš pastebiu savo silpnu mą ir
tame randu sau daug naudos. Mano
Dieve, Tu matai, ką aš tegaliu padaryti,

jei neneši manęs ant savo rankų. 
Antras mažojo Teresėlės ke-

lelio bruožas yra neturtas. Ji
sako, kad Dievas duoda lobį į
vaiko rankas, kad šis juo naudo-
tųsi kai reikia, tačiau tas lobis vi-
sada priklauso Dievui. Mažoji
siela visa laukia iš Dievo, priima
iš jo rankų turtus, bet yra laisva
tuoj pat Dievui juos grąžinti. Te-
resėlė moko,  kad negalima savo
jėgomis, gerais darbais pelnyti
Dangaus Karalystės, nes ji yra
mums dovanojama veltui, ji yra
nupirkta mums Kristaus krauju.
Teresėlė sako: Gyvenimo pabai-
goje aš pasirodysiu prie Dangaus
Vartų tuščiomis rankomis. Visi
mūsų teisumo darbai dėmėti. 

Pasitikėjimas Dievu veda
prie atsidavimo. Šv. Teresėlės at-
sidavimas Dievui buvo meilė,
kuri atsiduoda be išskaičiavimų
ir išimčių. Dar būdama visai jau-

na Teresėlė buvo pasiaukojusi Kūdi-
kėliui Jėzui, norėdama būti jo mažy-
čiu žaisliuku, beverčiu sviedinėliu,
kurį jis galėjo mesti ant žemės, pa-
spirti koja, perdurti arba, jei jam pa-
tiktų, spausti prie savo širdies. Ji no-
rėjo nuolat teikti Jėzui džiaugsmą.
Teresėlė troško mylėti Jėzų iki be-
protybės, nuolat rinkti jam aukos gė-
les. Ji sakė: Bažnyčios savo Motinos šir-
dyje aš būsiu meilė. Teresėlė mokė, kad
su meile galima atlikti net ir visai ma-
žus darbelius. Ji sakė, kad su meile pa-
kelti adatą yra tolygu pastatyti ka-
tedrą. Pati Teresėlė pirmoji žengusi
mažuoju keleliu išmoko su meile pa-
žvelgti, priimti net pačias nemalo-
niausias vienuolyno seseris, net tas,
kurios jai padarė daug skriaudų. Ma-
žomis meilės aukomis yra grįstas Te-
resėlės kelias į Dangų. Teresėlės au-
tobiografijoje 99 kartus yra aptinka-
mas žodis „meilė”. Teresėlė rašo: My-
limas Šturmane, meilė mane verčia
skubėti, nes aš matau Tave savo seserų
sielose... Mano viltis yra numirti iš
meilės. Kai pamatysiu, kaip trūkinėja
mano saitai, mano Dievas bus mano di-
dysis atlygis. Jokių kitų turtų aš ne-
noriu turėti, noriu būti uždegta jo mei-
lės!

Šiandien mums kiekvienam šv.
Kūdikėlio Jėzaus Teresėlė nori išlieti
malonių rožių lietų, pasibaigus jos
žemės kančioms, prasidėjo Teresėlės
misija išmokyti mus mylėti Dievą be
galo ir tiesiausiu keliu mus palydėti į
Dangų.

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė
– mažoji Jėzaus gėlelė
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Skaitykite ,,Draugą” greičiau! www.draugas.org

Laisvės premijų komisija  kviečia
visuomenines organizacijas ir aso-
ciacijas, kūrybines sąjungas, ben-
druomenes, akademinę ben-
druomenę, valstybės ir savivaldy-
bių institucijas, visus Lietuvos Re-
spublikos piliečius iki 2015 m.
spalio 20 d. siūlyti pretendentus
2015 metų Laisvės premijai gauti.

Pretendentais Laisvės premijai gauti
gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio val-
stybių fiziniai, viešieji ir privatūs juridiniai as-
menys, nusipelnę laisvei, demokratijai ir
žmogaus teisėms. Premija siekiama įvertinti
asmenų ir organizacijų laimėjimus ir indėlį
ginant žmogaus teises, plėtojant demokrati-
ją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiav-
imą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų
laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.

Laisvės premijų komisija iki šių metų
lapkričio 23 d. pateiks Seimui išvadas dėl pre-
tendento Laisvės premijai gauti. Premija bus
įteikta Laisvės gynėjų dieną – Sausio 13-ąją.
Laisvės premija ir „Laisvės“ statulėlė išk-
ilmingai įteikiamos Laisvės gynėjų dieną
Seime, Kovo 11-osios Akto salėje.

Siūlant pretendentus, Laisvės premi-
jų komisijai iki šių metų spalio 20 d. būtina
pateikti šiuos dokumentus:

1) dviejų pretendentą siūlančių
pareiškėjų rekomendacijas;

2) pretendento veiklos ginant žmo-
gaus teises, plėtojant demokratiją ar skati-
nant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovo-
jant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą
apsisprendimą ir suverenitetą aprašymą;

3) papildomai galima pateikti ir kitą
medžiagą, atskleidžiančią pretendento dar-
bų reikšmę ir išskirtinumą.

Dokumentus prašoma siųsti adresu:
Laisvės premijų komisijai, Gedimino pr. 53,
01109 Vilnius (el. paštas laisvespremi-
ja@lrs.lt).

Lietuvos Respublikos Seimas 2011 m.
rugsėjo 15 d. priėmė Lietuvos Respublikos
laisvės premijos įstatymą. Pirmoji Laisvės pre-
mija buvo paskirta aktyviam kovotojui už
laisvę ir demokratiją, žmogaus teisių gynėjui,
Rusijos disidentui Sergejui Kovaliovui, antro-
ji Laisvės premija skirta kovotojui už Lietu-
vos laisvę ir žmogaus teises, aktyviam Li-
etuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyviui,
politiniam kaliniui, Lietuvos laisvės lygos
įkūrėjui ir vadovui, „45-ių pabaltijiečių mem-
orandumo” iniciatoriui, pogrindinės spaudos
leidėjui Antanui Terleckui, trečioji – kovotojui
už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, aktyviam
Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo da-
lyviui, politiniam kaliniui, pogrindinės spau-
dos leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro-
nika” steigėjui, redaktoriui, Tikinčiųjų teisių
gynimo katalikų komiteto nariui,
arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui, ketvirtoji –
Lenkijos visuomenės veikėjui, disidentui,
vienam iš „Solidarumo” vadovų, žurnalistui,
eseistui ir politikos publicistui, Lenkijos di-
enraščio „Gazeta Wyborcza” vyriausiajam
redaktoriui Adam Michnik.

Daugiau informacijos apie Laisvės pre-
miją: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=
8233&p_k=1

URM Užsienio lietuvių departamentas

Atkelta iš 5 psl.

Noriu paminėti, jog „Laisvės”
choras pirmą kartą atliko specialiai
popiežiaus Pranciškaus atvykimo į
Ameriką garbei kompozitoriaus Nor-
mand Gouin „Sound the Bell of  Holly
Freedom” himną! Šventinėje progra-
moje buvo surašyti žodžiai ir visi pa-
rapijiečiai galėjo giedoti kartu su cho-
ru. Tai dar labiau sustiprino šventinę
nuotaiką! 

Pasibaigus šv. Mišioms buvo su-
giedotas Lietuvos himnas. Nuskam-
bėjus galingiems timpanų garsamas ir
užgiedojus kompozitoriaus G. F. Han-
del „Džiaugsmo himną”, šv. Mišios
baigėsi pakilia ir džiaugsminga nuo-
taika.

Šventė sulaukė vietos televizijų dė-
mesio, ABC žinios (6-asis Philadelp-
hijos televizijos kanalas) atsiuntė fil-
mavimo komandą, kuri paruošė re-
portažą iš Šv. Andriejaus bažnyčios ir
pakalbino Joną Puodžiūną! Reportažas
buvo parodytas sekmadienio vakaro ži-
nių metu.

Po šv. Mišių visi buvo pakviesti pa-

bendrauti su vyskupu R. Norvila ir ki-
tais kunigais. Vaikučiai taip pat turė-
jo ką veikti sodelyje, grojo kaimo ka-
pela. Vyskupas ir kiti kunigai buvo pa-
maloninti gausiu parapijiečių dalyva -
vimu šv. Mišiose ir gardžiais pietumis.
Tikimės, kad  mūsų svečias Vilkaviškio
vyskupas parsiveš šiltus atsiminimus
iš šv. Mišių Philadelphijoje.

*****

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila
pasidalijo savo įspūdžiais apie Philadelp-
hijos Šv. Andriejaus parapijos šventę su
„Draugo” skaitytojais: 

„Šv. Andriejaus parapijos ben-
druomenė ruošėsi šiam susitikimui ir
popiežiaus vizitui. Ir jie pakvietė čia ir
apylinkėse gyvenančias šeimas į pa-
rapijos šeimų šventę. Tas laikas suta-
po su Europos krepšinio čempionato fi-
nalu, kuriame žaidė lietuviai, tačiau ir
šioje šventėje susirinko nemažai lie-
tuvių – gal net 5 kartus daugiau nei pa-
prastą sekmadienį. Ir buvo daug jau-
nų šeimų su vaikais. 

Buvo suorganizuota labai graži
šventė, puikiai paruošta liturgijos mu-
zikinė dalis. Parapija turi labai galin-
gą chorą ir dar papildomai „įjungia”
įvairių instrumentų (keli dideli būg-
nai, styginiai instrumentai ir t. t.). To-
dėl muzikinė dalis tikrai įspūdingai
nuskambėjo didžiulėje ir įdomios ar-
chitektūros bažnyčioje.

Smagu, kad šioje parapijoje  jau
dvidešimt dvejus metus dirba klebonas
Petras Burkauskas, kuris yra tos pa-
rapijos siela. Ir pabaigoje pamokslo,
kada dar kartą dėkodamas  paminėjau
jo tokį gražų indėlį, žmonės taip pra-
dėjo smarkiai ploti, kad buvo net sun-
ku sulaukti, kada jie sustos, kad toliau
galėčiau kalbėti. Tai toks labai gražus
solidarumo ir dėkingumo ženklas kar-
tu ir klebonui, ir tiems, kurie labiau-
siai pasišvenčia dėl parapijos reikalų,
jos gerovei.”

Vyskupą Rimantą Norvilą kalbino ir jo
įspūdžius užrašė Lina Vaitiekūnaitė. Pasi-
kalbėjimą su vyskupu R. Norvila skaitykite
šios savaitės   šeštadieniniame „Draugo” nu-
meryje.

Philadelphijos lietuviai surengė nepamirštamą parapijos šventę

Choras „Laisvė” šventei paruošė specialią programą.
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Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

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

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Ilgametei Lietuvių dailės muziejaus direktorei

A † A
DALIAI ŠLENIENEI

iškeliavus į amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame jos vy -
rą LIUDĄ ŠLENĮ bei gimines ir artimuosius.

Čiurlionio galerija

Mes visi bejėgiai prieš mirtį, tačiau  bent šia
užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą.
Dėl sūnaus

A † A
JONO VAZNELIO

mirties, nuoširdžiai užjaučiame tėvus NATALIJĄ ir
JONĄ, gimines ir artimuosius.

Beverly Shores lietuvių klubas

A † A
JONUI VYTAUTUI VAZNELIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu jo šeimai,
tėvams JONUI ir NATALIJAI, broliui SIGITUI ir jo
šeimai bei visiems artimiesiems.

Teta Lionė su šeima

Ilgametei Dailės muziejaus direktorei, Pasaulio lie -
tu vių centro moterų komiteto narei

A † A
DALIAI E. ŠLENIENEI

iškeliavus į Amžinuosius namus, reiškiame gilią
užuo jautą vyrui LIUDUI ŠLENIUI, sūnėnams, dukte -
rėčioms, visiems giminaičiams, artimiesiems ir
drau gams. 

Pasaulio lietuvių  centras 

Prasideda 
Čikagos architektūros šventė

Čikagos miestas jau seniai laikomas architektūrinių naujovių šalti niu. Šešta-
dienį, spalio 3 dieną, prasi deda Čikagos architektūros bienalė (,,Chicago Ar-
chitecture Biennial”), kuri  tęsis iki 2016 m. sausio 3 dienos. Jos metu vyks įvai-
rios parodos, pa skaitos, pasirodymai, kurie atskleis dabartinio architektūrinio
meno nau joves. Renginiai vyks keliose Či ka gos erdvėse. Štai keletas svarbes-
 nių bienalės renginių:

Čikagos kultūros centre (Chi ca go Cultural Center) vyks paroda, kurioje
dvidešimt Čikagoje dirbančių ar chitektūros bendrovių pateiks savo projektus,
kaip kūrybingai užpildyti 15 000 Čikagoje atsiradusių tuščių skly pų. Cent-
re taip pat bus galima matyti Čikagos architektės Jeanne Gang policijos sto-
čių projektus bei architektų Tatiana Bilbao ir Vo Trong Nghia nebrangius
vienaaukš čių gyvenamųjų namų projektus.  

Čikagos meno institute (Chi cago Art Institute) vyksta architekto Da-
 vid Adjaye kūrybos paroda. Čia rodomi šio brito-ganiečio architekto  su-
projektuotų pastatų, baldų piešiniai, nuotraukos.

Šiuolaikinio meno muziejuje (Museum of  Contem pora ry Art) vyks len-
kės architektės Ania Jaworska skulptūrų paroda.  

Bus ir su architektūra susijusių pasirodymų. Spalio 2 d. (5:30 val. p.  p.)
ir spalio 3 d. (12:30 ir 1 val. p. p.)  Federal Pla za aikštėje bei architekto Mies
van der Rohe pastatų fone pa sirodys šokėjų grupės. Čikagos tarptautinių
filmų f<None>estivalyje (Chicago International Film Festival) bus ro-
 domas filmas, kurį režisavo Ila Beka ir Louise Lemoine. Režisierės nufilmavo
architekto Bjarke Ingels gyvenamąjį namą Kopenhagoje, kuris va dinasi ,,8
House”, nes pastatas aštuoniukės formos. Filme rodoma, kaip   žmonės gy-
vena tokiame pastate.  Lap kričio 6 d. Čikagos Harris teatre bus modernaus
šokio programa, kuriai scenovaizdį sukūrė New Yorko archi tektas Steven
Holl.  

Čikagos architektūros bienalė nu mato ir architektūrines keliones už Či-
kagos ribų.  Bus galima nuvažiuoti į Racine, Wisconsin valstijoje, kur yra
žymaus architekto Frank Lloyd Wright pastatas – SC Johnson bendrovė. Bus
galima nuvykti ir į Illinojaus vietovę Plano, kur yra architekto Mies van der
Rohe suprojektuotas gyvenamasis namas – ,,Farnsworth House”.   

Ši architektūrinė šventė tęsis tris mėnesius. Joje – daugybė renginių.
Daugiau informacijos tinklalapyje: www. chicagoarchitecturebiennial.org. 

„Draugo” info

Michigano ežero pakrantės statinio konkurso nugalėtojas – TRUarchitects maketas.
Rengėjų nuotr.

Architektūros bienalės logo. Renginiai vyks įvairiose miesto erdvėse nuo š. m. spalio
3 d. iki 2016 m. sausio 3 d.
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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).
Garbės svečias – Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius Pra-
džia – 12 val. p. p. Pietūs – 1 val. p. p. Bilietus (75 dol. asmeniui)
dar galima įsigyti ,,Draugo” ad ministracijoje, 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629. Tel. informacijai 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

� Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
,,Metų žmogaus” pokylis vyks spalio 17 d.,
šeštadienį. Už indėlį siekiant išsaugoti Bal-
tijos šalių perkeltųjų asmenų (DP) istorinį ir
kultūrinį paveldą bus pagerbta Irena Brokas
Chambers. 6 val. v. – atnaujintos parodos
,,No Home To Go To” atidarymas; 7 val. v.
– teatro ,,Žaltvykslė” pasirodymas ir iškil-
minga vakarienė, šokiai. Dėl informacijos ir
bilietų įsigijimo prašome kreiptis į muziejų
telefonu 773-582-6500. 

� Kviečiame nuolatinių studijų studentus,
studijuojančius  aukštosiose mokyklose, pil-
dyti 2015 m. paraiškas Lietuvių Fondo sti-
pendijoms (iki 5 000 dol.) gauti. Paraiškos
LF stipendijoms gauti priimamos iki spalio
10 d. Parama stipendijoms skiriama iš Lie-
tuvių Fonde įsteigtų specialios paskirties fon-
dų. Visą informaciją apie paraiškų pildymą,
skirstymo pirmumą, apribojimus, svarstymo
eigą ir tvirtinimą galite rasti tinklalapyje
www.lietuviufondas.org (skiltyje „Stipendi-
jos”).

� Spalio 21 d., trečiadienį, organizuojama
kelionė į Milwaukee. Aplankysime įdomias
vietas. Renkamės 9 val. r. prie Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo bažnyčios Marquette Par-
ke. Norinčius vykti prašome skambinti į pa-
rapijos raštinę Audrai tel. 773-776-4600.

� Spalio 25 d., sekmadienį, organizacija
,,Vaiko vartai į mokslą” kviečia visus rėmė-
jus į tradicinius lėšų telkimo ,,Derliaus pie-
tūs” Pasaulio lietuvių centre (Lemont,
IL). Pradžia – 12:30 val. p. p. Matysite trum-
pą meninę programą, sužinosite apie orga-
nizacijos remiamus  dienos centrus Lietuvoje,
kuriuos lanko rizikos grupės  šeimų  vai-
kai.  Stalus ir vietas galima užsisakyti
tel. 630-243-1089 (Rūta Šmulkštienė arba
el. paštu: r.l.smulks tys@sbcglobal.net) ir
tel.  630-243-1228 (Rita Venclovienė)
arba  el. paš tu:  venclovas@comcast.net).

� Rudenį Pasaulio lietuvių centre vėl vyks
anglų kalbos kursai. Klasėje kalbama bus tik
angliškai! Lavinsite savo anglų kalbos žodyną,
gramatiką ir tarimą. Išmoksite kasdieninių
daiktų pavadinimus, kaip susikalbėti par-
duotuvėse bei gydytojų kabinetuose ir kaip
bendrauti įvairiose situacijose. Darysite
klaidas! Mokytoja jas ištaisys! Kviečiame to-
bulėti su mumis. Šie kursai organizuojami
Jums! Daugiau informacijos tel. 630-257-
8787

� Knygos apie skautus ,,Per skautybę – lie-
tuvybei” pristatymas vyks lapkričio 1 d., sek-
madienį, 1 val. p. p. Ateitininkų namuose
Lemonte. Visi kviečiami dalyvauti.

Lemont, IL – Remonto
išlaidoms padengti reikėjo
80 000 dol. Džiaugiamės
galėdami Jums pranešti,
kad surinkome visą sumą!
Ačiū kiekvienam aukoto-
jui, kuris prisidėjo prie va-
jaus. JŪSŲ dėka galėjome
sutvarkyti vandens pažeis-
tas sienas ir užtikrinti, kad
jos būtų saugios visiems,
kurie lanko šv. Mišias Pal.
Jurgio  Matulaičio misijoje
ir naudojasi Pasaulio lie -
tuvių centro pagrindiniu
įėjimu. Dar kartą didelis
ačiū!

PLC administracija

Visus, kurie neabejingi giesmei ir muzikai, kurie ieško kaip
pra tur tinti savo dvasią ir kasdienybę, kurie savo balsu norėtų
pagyvinti Šv. Anta no (Cicero, IL) parapijos lietuvių choro
skambesį,  kviečiame įsijungti į mūsų gretas.

Laukiame balsingų vyrų ir mote rų! Daugiau informacijos
suteiks cho ro vadovė Vilma tel. 630-901-5888.

Valio! PLC bažnyčios sienų remontas ir
vajus oficialiai užbaigti! 

Čikagos maratone – lietuviai
bėgikai ir sirgaliai 

Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje kviečia Čikagos maratoną
spalio 11 d., sekmadienį, ketinančius bėgti bėgikus burtis į vieningą lietuvių
komandą ir registruotis siunčiant el. laišką adresu agne.vertelkaite@urm.lt arba
skambinant tel. 312-397-0383. Žinutėje nurodykite savo vardą ir pavardę, te-
lefono numerį, el. pašto adresą ir reikalingų marškinėlių dydį. Jau tapo tradi-
cija maratono bėgimu pažymėti Lietuviai svarbias sukaktis, tad šiais metais
kviečiame 42 kilometrų bėgimą skirti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-
mečiui paminėti.

Džiaugiamės, jog ši nuotaikinga, kasmetine tradicine tapusi akcija
„Lietuviai Čikagos maratone” nestokoja palaikymo: šiais metais sportinin-
kams bėgimo marškinėlius dovanos Čikagos apylinkių lietuvių Rotary klubas,
sportininkių sutikimo šventę parems įmonė „Atlantic Express Corp.”, o Šiau-
rės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo sporto sąjunga (ŠALFASS) įsteigs pro-
ginius medalius.

Kviečiame sporto mylėtojus aktyviai dalyvauti akcijoje prisijungiant
prie sirgalių lietuviškoje atkarpoje ties 17 maratono mylia, prie Illinojaus uni-
versiteto Čikagoje vakarinėje Halsted gatvės pusėje, šiek tiek į pietus nuo Polk
gatvės. Lauksime visų pasipuošusių lietuviškais marškinėliais, kepuraitėmis ir
nešinų trispalvėmis. Akciją remia Lietuvos užsienio reikalų ministerija.

LR generalinio konsulato Čikagoje info ir nuotr.

2014 m. Čikagos maratono bėgikai, kuriuos apdovanojo užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius

www.draugas.org


