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L. Gumbinas: Esame 
viena šeima – 10 psl.

Kas žino dėl ko, tas gali išgyventi bet ką – Friedrich Nietzsche

ŠIAME NUMERYJE:

Susitikimas po 
daugelio metų – 4 psl.  

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS

Ministras paragino išnaudoti verslo misijas užsienyje

Šiandien, ketvirtadienį, LR užsienio reikalų ministerijoje
pristatoma garsaus išeivijos fotomenininko Algimanto Ke-
zio fotografijos darbų paroda. Ja bus pagerbtas Lietuvo-

je ir už Atlanto žinomo menotyrininko, rašytojo, teologo, filo-
sofo ir fotografo A. Kezio, mirusio šių metų vasario 23 dieną Či-
kagoje, atminimas.

Parodą atidarys užsienio reikalų ministras Linas Linke-
vičius ir A. Kezio sesuo Danutė Kezytė-Volosenko. Renginyje da-
lyvaus diplomatai, fotomenininko kolegos ir bendražygiai, ta-
lento gerbėjai.

A. Kezys – žymus išeivijos menininkas, daug dėmesio ir jėgų
skyręs lietuvių meno puoselėjimui JAV. 1966 m. A. Kezys įkū-
rė lietuvių fotoarchyvą (dabar Stasio Budrio archyvas), Ame-
rikos lietuvių bibliotekos leidyklą, 1980 m. Čikagoje įsteigė ga-
leriją, kuri rengė lietuvių meno parodas, leido katalogus.

A. Kezio rūpesčiu JAV išleista apie 100 knygų. 1997 m. jo ini-
ciatyva internete eksponuota pirmoji virtuali lietuvių fotog-
rafijos paroda. Menininkas sukūrė daug dokumentinių filmų
apie lietuvių išeivijos žymius žmones, kultūros įvykius. Dirbo
jaunimo organizacijose, vadovavo Jaunimo centrui Čikagoje, rū-
pinosi jų spauda, daugelį metų redagavo laikraštį ,,Žvaigždė”.
Už aktyvią kūrybinę ir visuomeninę veiklą A. Kezys ne kartą
pelnė JAV Lietuvių Bendruomenės padėką, 1999 m. apdovano-
tas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordi-
nu. 

Penktadienį, spalio 16 d., 11 val. r. Šv. Jonų bažnyčioje Vil-
niuje bus aukojamos šv. Mišios A. Kezio šviesiam atminimui.
Po Mišių amžino poilsio menininkas bus palydėtas į Antakal-
nio kapines, Menininkų kalnelį. 

ELTA info ir nuotr.

Tarptautinius įvykius, turinčius įtakos
Lietuvos verslui, užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius pristatė Vil-
niuje vykusioje konferencijoje ,,Vers-
las 2016”. Ministras paragino verslo at-
s tovus geriau išnaudoti verslo misijas
užsienyje.

,,Šiemet Lietuva ir vėl buvo
tarptautinių įvykių sūku-
ryje. Mūsų narystė Jungti-

nių Tautų Saugumo Taryboje, ak-
tyvi veikla kartu su Vakarų part-
neriais ieškant atsako į Rusijos
agresiją, migracijos ir Graikijos
skolų krizes ir į kitus iššūkius lei-
do Lietuvai prisidėti prie pastangų

Konferencijos ,,Verslas 2016” dalyviai Vladimiro Ivanovo nuotr.

A. Kezys amžino poilsio grįžta į tėvynę
URM atidaroma jo fotografijos darbų paroda

Algimantas Kezys

siekiant stabilesnės ir tarptautine
teise grįstos aplinkos kūrimo. Deja,
Rusija, remdamasi karine galia,
metė iššūkį tarptautinei teisei, pa-
naudojo agresiją prieš kaimyninę
valstybę, ir tai sąlygojo sankcijų,
kurios artimiausiu metu išliks, įve-
dimą”, – sakė L. Linkevičius. 

Ministras teigė, kad aktyvi Lie-
tuvos užsienio politika duoda pozi-
tyvių rezultatų, ir pažymėjo sėk-
mingai su Lenkija ir Švedija įgy-
vendinamus energetikos projektus,
Lietuvos pakvietimą deryboms dėl
narystės Ekonominio bendradar-
biavimo ir plėtros organizacijoje
(EBPO).

,,Tik dėl nuolatinių pastangų ir

atkaklumo buvome pakviesti dery-
boms dėl narystės EBPO. Derybų
proceso pradžia buvo sklandi, turi-
me aiškų planą ir tikimės, kad na-
rystė šioje organizacijoje prisidės
stiprinant šalies ekonomiką, didi-
nant konkurencingumą, pritrau-
kiant investicijas”, – sakė ministras.

L. Linkevičius sakė, kad Lietuva
entuziastingai palaiko Transatlanti -
nės prekybos ir investicijų partne-
rystės sutarties sudarymą.

,,Ši sutartis sumažins barjerus ir
sukurs dar daugiau galimybių mūsų
verslui. Tarptautinių ekspertų skai-
čiavimais, Lietuvos gyventojų pa-
jamos gali ūgtelėti 5 procentais”, –
pažymėjo ministras. – 2  psl. 
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JAV pristatomas Lietuvos atviros pri-
eigos tyrimų centrų tinklas „Open R&D
Lithuania”

Spalio 12–16 d. švietimo ir mokslo
viceministrė Svetlana Kauzo-
nienė su Lietuvos mokslo ir vers-

lo misija lankosi Jungti-
nėse Amerikos Valstijose.
Bostone ir Čikagoje pri-
statomas Lietuvoje vei-
kiantis atviros prieigos
tyrimų centrų tinklas
„Open R&D Lithuania”.

Kaip pabrėžia vice-
ministrė S. Kauzonienė,
Lietuvoje veikiantis atvi-
ros prieigos tyrimų cent-
rų tinklas atveria ge-
riausias inovacijų infrastruktūros, pa-
slaugų ir kompetencijų galimybes Bal-
tijos šalyse. Čia sukurta mokslo ir
verslo bendradarbiavimo ekosistema
gali pasiūlyti unikalių idėjų bendriems
inovatyviams Lietuvos mokslo ir JAV
verslo projektams.

Kelionės metu Bostone ir Čikagoje
vyksiančiose apskrito stalo diskusi-
jose „Lietuvos atviros prieigos tyrimų
centrai: mūsų kompetencijos – jūsų
verslui” JAV partneriams bus pasi-
ūlyta bendradarbiauti naudojantis Lie-
tuvoje veikiančių atviros prieigos ty-

rimų centrų teikiamomis galimybė-
mis kurti inovacijas.

Spalio 12–14 d. Lietuvos mokslo ir
verslo atstovų delegacija Bostone lan-
kėsi viename geriausių pasaulio uni-
versitetų – Massachusetts Institute of
Technology (MIT), kur susipažino su
MIT laboratorijomis ir vykdomomis

inovacijų programomis.
Spalio 15 d. Čikagoje

Lietuvos delegacija vie-
šės Illinois Institute of
Technology. Su jo vado-
vais bus aptariamos jų
pasiūlytos iniciatyvos or-
ganizuoti pristatymus ir
stažuotes Lietuvos star-
tuoliams, taip pat ben-
dro dalyvavimo ES moks-

lo ir inovacijų programoje „Horizontas
2020” galimybės.

Vizito metu delegacija susipažins ir
su Bostone bei Čikagoje veikiančiais
mokslo muziejais.

Lietuvos delegaciją sudaro Švieti-
mo ir mokslo ministerijos, Mokslo,
inovacijų ir technologijų agentūros,
Kauno technologijos ir Vilniaus Gedi-
mino technikos universitetų, taip pat
aukštųjų technologijų verslo atstovai.

Švietimo ir mokslo ministerijos info

Atkelta iš 1 psl.

,,Lietuvai dalyvaujant tarptauti-
nių sprendimų priėmimo procesuose,
svarbu įsiklausyti ir žinoti, kokie yra
mūsų šalies verslo interesai. Todėl tę-
sime glaudų bendradarbiavimą su
verslo atstovais, išnaudodami Eko-
nominės diplomatijos tarybą ir kitus
formatus”, – sakė ministras, paraginęs
šalies verslininkus dar geriau išnau-
doti verslo misijas užsienyje.

Anot ministro, užsienio partneriai
aukštai vertina Lietuvos pažangą ir
verslo aplinką Lietuvoje aukštųjų
technologijų, informatikos ir kitose

srityse. Turime dar aktyviau pasako-
ti apie šiuos mūsų pasiekimus. Todėl
ministras paragino verslo atstovus
dar geriau išnaudoti tas galimybes,
kurias atveria vizitai ir verslo misijos
į užsienio šalis.

Konferencijoje ,,Verslas 2016” taip
pat dalyvavo ministras pirmininkas
Algirdas Butkevičius.

Renginyje pateiktos valstybės va-
dovų, verslo konsultantų ir įmonių sa-
vininkų bei vadovų įžvalgos apie kitų
metų verslo aplinką, galimybes, au-
gimo šaltinius, didžiausias kliūtis ir
strategines kryptis. 

ELTA

Ministras paragino išnaudoti verslo misijas užsienyje

RAMŪNAS ČIČELIS

Humanitarinių mokslų daktarė li-
teratūrologė Laura Laurušaitė
disertacijos pagrindu pareng-

toje knygoje „Tarp nostalgijos ir mi-
mikrijos: lietuvių ir latvių pokario iš-
eivių romanai” analizuoja lietuvių ir
latvių išeivių romanus, kuriuose sklei-
džiasi perėjimas iš labai skausmingų
būsenų, kai tie, kas liko namuose, yra
nepasiekiami, už geležinės uždangos.
Kankina liūdesys ir tėviškės sapnai. Po-
kario žmonių be vietos stovyklose nėra
jokių sąlygų kurti, o visgi randasi tokia
gausybė meno stebuklų. Ne visi jie vie-
nodos estetinės vertės. Laura Lauru-
šaitė nuosekliai, detaliai ir išsamiai,
remdamasi šiuolaikine pokolonijine
kultūros ir literatūros studijų teorija, at-
skleidžia įsigyvenimą į naują aplinką,
kuri pokario išeiviams buvo jau Jung-
tinėse Amerikos Valstijose, Prancūzi-
joje, Kanadoje, Australijoje ir daugely-
je kitų laisvojo pasaulio šalių. Vidinė ne-
laisvė ir kartu pasiekiami visi kultūros
lobiai. Jonas Mekas sako, kad jis, kaip

ir daugelis kitų kultūros žmonių klai-
džioja po pasaulį, tačiau geriausios
sąlygos kurti yra namuose, nes čia
vaikščiojama žeme, iš kurios gimta ir
į kurią bus sugrįžta, kvėpuojamas
oras, kuris yra įkvėpimas niuansuotam
paveikslui, poezijos eilutei, muzikos
frazei. Pokario išeiviai romanuose su-
jungė gimtają žemę ir kultivuotą Va-
karų kultūrą, tęsdami tarpukario Lie-
tuvos tradicijas. Daugelis anapus So-
vietų Sąjungos surado tuos pačius me-
džius, tą pačią žolę ir tą patį vandenį,
tačiau tai – tik jusliniai panašumai. Gi-
liai vis tiek slypėjo Odisėjo mitas ir am-
žinai kankinantis klausimas, ar iš kla-
jonių sugrįžtama. Videomenininkas
Henrikas Gulbinas trumpametražia-
me filme apie skulptorių Antaną Mon-
čį užfiksavo akimirką, kai per karą pa-
likęs gimtuosius namus Prancūzijoje su-
siformavęs skulptorius grįžta prie gim-
tojo medžio ir verkia iš džiaugsmo, su-
tikęs savo motiną. Amžinojo sugrįžimo
mitas, kurį analizavo kultūros teoreti-
kas Mircea Eliade: viskas sukasi ratu,
tačiau kyla aukštyn, nes sugrįžimas į

Amžinasis žydas

Tėvynę – aušros pažadas po daugelio
nemigos naktų egzilyje, vidinių trau-
mų, sunkių patirčių ir kankinančios
vienatvės. Ar įmanoma mimikrija iš-
eivijoje? Ar žmogus yra mėgdžiojantis
tvarinys? O gal tiesiog išmokstama gy-
venti taip, kaip Lietuvoje, tačiau niuan-
suotai šiek tiek kitaip – niuansas yra
gyvenimo kaip meno sąlyga. 

Paryžiaus kavinės dvelksmas, so-
das ant New Yorko dangoraižio stogo,
Londono tiltai, kuriuos reikia pereiti
ir daug kitų vietų, kuriose šiandien yra
atsidūrę jau po Nepriklausomybės at-

kūrimo išvažiavusieji iš Lietuvos, yra
universaliosios vietos, nes žemė yra
kiekvieno brolio ir sesers susitikimo
vieta, kurioje įvyksta nekasdienis ste-
buklas – susijungimas kraujo ir tikė-
jimo, meilės ir vilties ryšiais.

Iš poetinių esė knygos
,,Bohemijos fragmentai”

Ramūnas Čičelis – humanitarinių
mokslų daktaras, literatūrologas, poe-
tas, eseistas. Gyvena Amsterdame.

Mūsų žinios – jūsų verslui
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Rusijos rinką praradę Lietuvos verslininkai ruošiasi Amerikos atradimui 
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR 

Prisimenu, kaip į lietuvių kalbą išversta populiarių
amerikietiškų traškučių reklama teigė, jog vieną
kartą paragavęs negali sustoti. Ar nutiks taip su

lietuvišku skilandžiu ar lietuviška vytinta jautiena, kitais
lietuviui gerai žinomais mėsos gardumynais, kurie tu-
rėtų pasirodyti JAV kitų metų viduryje?  

Rugpjūčio pabaigoje Lietuvai pagaliau suteiktas lei-
dimas įvežti mėsos gaminius į JAV. Neseniai JAV lankėsi
Lietuvos žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, su
kuria apie prarastą Rusijos rinką ir atrandamą Ameriką
ir kalbėjomės Lietuvos ambasadoje Washingtone.  

Ministrė susitiko su JAV valstybės žinybų ir priva-
taus verslo atstovais, kurių pagalba reikalinga, kad  gar-
dūs kokybiški mėsos gaminiai ne tik būtų įvežti į JAV,
bet ir čia sėkmingai parduodami. 

Ministrė padėkojo JAV Žemės ūkio departamen-
to pareigūnams, kurie padėjo atverti JAV rinką Lietuvos
produktams, bet dabar prasideda ne mažiau sudėtin-
gas procesas sukurti paklausą tiems produktams, už-
siauginti vartotoją.

Virginija Baltraitienė: Žinoma, jog prireiks metų, ir
gal ne vienerių, kol Lietuvos produktai taps žinomi
amerikiečiams. Lietuvos valdžios pareiga padėti
mūsų verslo atstovams, pristatant savo produktus nau-
joje rinkoje, kurios reikalavimai yra skirtingi – nuo
etikečių turinio iki gaminio sudėties. Kviesime eks-
pertus į Lietuvą, kad jie mūsų gamintojams paaiškintų
JAV rinkos reikalavimus, nes JAV ir Europos Są-
jungos reikalavimai maisto produktams labai skiriasi.
Mūsų šalis nėra didelė, todėl verslininkams reikės
jungtis, kad galėtų konkuruoti JAV rinkoje.

Aišku, jog nei JAV, nei Lietuvos valstybės ins-
titucijos neužsiims lietuviškų produktų reklama, ta-
čiau ryšiai visada naudingi. Daugelis mėsos pro-
duktus gaminančių JAV įmonių yra susijusios su
JAV Mėsos institutu, susitikime su kuriuo ministrė
siekė atverti ryšius Lietuvos verslininkams.

Ministrė taip pat nemažai bendravo su JAV lie-
tuviais, susitiko su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) vadove Dalia Henke ir Ekonomikos komisijos
pirmininke Angele Kavak. 

Virginija Baltraitienė: Visų pirma, turime pasiūly-
ti savo produktų ten, kur yra didžiausias susitelkimas
lietuviškos mėsos skonį gerai žinančių lietuvių, lenkų
ir rusų, o vėliau siūlyti ir kitiems amerikiečiams. Tik-
rai turime, ką pasiūlyti – ir jautienos bei avienos sker-
dienos, ir mūsų kokybiškų sveikų vytintų mėsos ga-
minių. Esu tikra, jog jie ras savo vartotoją.

Ministrė prisipažino, jog pati įtemptos trumpos
viešnagės metu neturėjo laiko apžiūrėti vietos pre-
kybos centrų, tačiau keliose parduotuvėse apsilan-
kęs viceministras Saulius Gintas Cironka sakė ma-
tęs, jog pasiūla yra milžiniška, produktai siūlomi iš
dešimčių šalių. Mūsų verslininkai tikrai vieni ne-
susigaudys, todėl reikia jiems pagalbos, ir ministrė
sakė, jog pagrindinis šios kelionės tikslas – nuties-
ti Lietuvos verslininkams kelius į JAV rinką, padė-
ti jiems.

– Kiek lietuviškos žemės ūkio produkcijos turėtų būti
JAV, jog ji būtų pastebima?

– Sunku tai išmatuoti procentais, bet manau, lie-
tuviškos produkcijos Amerikoje turėtų būti tiek, kad
į parduotuvę atėjęs pirkėjas žinotų, jog lietuviškas
produktas yra saugus, sveikas ir skanus. Turime už-
siauginti vartotoją per renginius, pristatymus. Pla-
nuojame JAV ambasadoje įrengti didelį stendą, ku-
riame būtų pristatomi mūsų maisto produktai – nuo
tautinio paveldo, sūrius, mėsos gaminius, kad į am-
basadą atėję svečiai galėtų paragauti ir savo drau-
gams papasakoti. Kartu su verslu turime sukurti
mūsų produkcijos pristatymo planus. Laukia dide-
lis darbas.

– Kokie  penki lietuviški produktai būtinai turėtų būti
Amerikoje?

– Visų pirma, sū ris, ir ypač mūsų „Džiugas”, pri-
pa žintas visoje Europoje ir tikrai nenu sileidžiantis
garsiajam Parmezano sūriui. Jau importuojami lie-
tuviški konservai – sriubos, mišrainės ir pan. Ka-
dangi amerikiečiai nuolat skuba ir mėgsta paruoš-

tą maistą, mūsų konser-
vai yra sveikas greitas
maistas. Tikiuosi, jog pa-
ragavę amerikiečiai grei-
tai pamėgs mūsų vytin-
tus mėsos gaminius ir
lietuvišką skilandį, kurie
gaminami be jokių ne-
natūralių priedų ar hor-
monų. Į JAV jau vežami
lietuviški ledai. Negaliu
nepaminėti lietuviškos
duonos. Šiek tiek jos jau
įvežama, norėčiau, jog
Amerikos parduotuvėse
atsirastų ir tikros juodos
natūralaus raugo duo-
nos.

– Ar yra amerikietiškos
produkcijos, kurios reikėtų
Lietuvoje?

– Kol kas JAV maisto
produktų Lietuvoje nėra,
bet vyksta  naujos JAV ir
ES prekybos sutarties de-
rinimas, ir gal bus lengviau įvežti amerikietiškus
produktus į Europą, kurioje maisto saugos reikala-
vimai yra itin griežti. Amerikiečiai netgi susitiki-
muose su mumis prašė,  kad tie reikalavimai būtų
švelninami. 

– Lietuvos maisto gamintojus labai paveikė Rusijos rin-
kos praradimas, panašu, jog tos rinkos greitai neatgausime. 

– Nuolat sakiau ir sakau mūsų verslininkams,
kad nereikia gyventi su viltimi, jog Rusijos rinka tuoj
tuoj ir vėl atvers sienas lietuviškai produkcijai, te-
reikia tik šiek tiek pakentėti. Sakau, jog reikia ieš-
koti naujų rinkų. Laimėjo tos valstybės, kurios ne-
buvo sutelkę savo eksporto vien Rusijos linkme, gi
nemažai Lietuvos gamintojų priklausė nuo Rusijos
rinkos. Dabar įeiti į naują rinką yra labai sudėtin-
ga, tačiau kito kelio nėra. Sunku perlaužti mūsų per-
dirbėjų mąstyseną, aiškinant jiems, jog reikalinga
aktyvi rinkodara, kad bus nuostolingų metų, kad bai-
gėsi laikai, kai užteko pasakyti, jog sūris ar dešra yra
iš Lietuvos, ir buvo pirkėjų, kaip buvo Sovietų Są-
jungoje ir Rusijoje. Mūsų maisto gamintojai išgyveno
aukso amžių, o dabar laukia sunkus darbas. Bet lie-
tuviškos produkcijos kokybė dabar geresnė nei
buvo anksčiau. Tiesiog reikia verslininkams persi-
laužti, jie negali sėdėti ir laukti, kol valdžia gaus lei-
dimus eksportuoti produkciją į naujas rinkas. Rei-
kia ruošti vartotojus tose rinkose. Smagu, jog lie-
tuviškose įmonėse dirba nemažai jaunų žmonių, ku-
rie jau mąsto kitaip.

– Vienas „Draugo” skaitytojas teigė  radęs lietuviškų
sūrių su rusiškomis etiketėmis. Ar tai iš Rusijos atkeliavę
produktai tik pristatomi, kaip lietuviški?

– Tokių atvejų gali būti, nes Rusijos rinkai
buvo prigaminta labai daug, kai įsigaliojo embargas.

Ministrė Virginija Baltraitienė su Lietuvos ambasadoriumi JAV Rolandu Kriščiūnu (d.) ir
Valstybė departamento Ekonominių reikalų biuro darbuotoju Kurt Tong Washing tone. 

LR ambasados Washingtone nuotr.i

Viešnagės Wisconsino valstijoje metu Madisono Concourse viešbutyje ministrės V. Baltraitienės vadovaujamos dele-
gacijos garbei LR garbės konsulė Wisconsine Leslie Liautaud surengė priėmimą, kuriame dalyvavo Madisono-Vilniaus
susigiminiavusių miestų organizacijos (Madison/Vilnius Sister Cities – MVSC) nariai, Wisconsino žemės ūkio departa-
mento atstovai, kiti garbingi svečiai. Iš k.: Vaidas Aksamitauskas (MVSC), Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė
Dalia Henke, ,,Food Depot Int.” prezidentė Angelė Kavak, Vitalijus Stonys (MVSC).               Gedimino Vidugirio nuotr.

Ta produkcija pasklido po kitas šalis ir galbūt at-
keliavo iki JAV su Rusijos vartotojui pritaikytomis
etiketėmis. Ypač jei tai ilgai galiojantys kietieji sū-
riai. Netgi Lietuvos prekybos centrai priėmė pro-
duktus su rusiškomis etiketėmis.

Šios kelionės metu ministrė lankėsi keliuose
ūkiuose Wisconsino valstijoje. Ir ją sužavėjo gilios šei-
mos tradicijos, ūkiai perduodami iš kartos į kartą.
Jaunas Wisconsino ūkininkas, paklaustas, ar ne-
planuoja parduoti ūkio dėl sunkios situacijos pieno
rinkoje, teigė, jog yra šeštos kartos ūkininkas ir tik-
rai nežlugdys šeimos verslo. Lietuvoje kol kas tokių
tradicijų nėra, nėra suvokimo, jog ūkininkavimas yra
ne tik verslas, bet ir gyvenimo būdas, bet ministrė
įsitikinusi, jog po šimtmečio ir Lietu voje bus ūki-
ninkų, kurie su pasididžiavimu teigs, jog jie yra ket-
virtos kartos ūkininkai. 

Ministrė sakė, jog susitikimuose su JAV lietu-
viais įsitikino, jog dauguma laiko save Lietuvos da-
limi. V. Baltraitienė, kuri yra ir Lietuvos Seimo Dar-
bo partijos frakcijos narė, yra už dvigubos pilietybės
išsaugojimą. Ir teigė, jog nėra lietuvių tiek daug, jog
turėtume versti juos rinktis tarp Lietuvos ir šalies,
kurioje jie gyvena. Išsaugoję pilietybę, lietuviai at-
važiuos į Lietuvą, atveš savo vaikus, ir tai naudin-
ga Lietuvai. 

Paklausta apie politinę situaciją Lietuvoje, mi-
nistrė sakė, jog ji yra gan stabili, politikavimo buvo
ir bus, bet darbas vyksta, ir Lietuvoje tikrai nėra blo-
giau nei kitose valstybėse. Kitais metais vyks Seimo
rinkimai, todėl suprantama, jog partijos ir politikai
vieni kitus kritikuoja, bet nėra taip, jog vieni su ki-
tais nesikalbėtų, ir tikrai nesimuša kaip nutinka kai
kurių kitų šalių parlamentuose. V. Baltratienė tiki-
si, jog dabartinė trijų partijų koalicija išdirbs visus
ketverius metus. 



telį nupirkti senjorams ko nors truputį
draudžiamo. Arba vyrukai jaunuolius
skatino slaptai, vidury nakties ir be
prožektorių, nubėgti prie vandenyno
kranto. Kartą prie vandenyno vienas
studentas pagavo laukinę katę ir pa-
tamsyje atvilko at gal į bendrabučio kie-
mą. Deja, tai bu vo ne katinėlis, o šeš-
kas! Ir visuomet, po švenčių, kai visi
grįždavo atgal į mokyklą su tėvelių įdė-
tais gardumynais, vyresnieji tučtuojau
puldavo jaunesniuosius ir reikalau-
davo bent pusės jų „turto”. 

Išdykėliams – baudos taškai

Gimnazistai ne visada išsisukda-

GINTAUTAS TAORAS

Maino valstijoje, Kennebunk-
por to miestelyje ant vande-
nyno kranto yra įsikūręs lie-

tuvių tėvų praciškonų Šv. Antano vie-
nuolynas. Vienuolynas įsikūrė dar
1947 metais. Prieš Lietu vai atkuriant
savo nepriklausomybę, čia buvo Šiau-
rės Amerikos lietuvių pranciškonų
centras. Šalia vienuolyno yra įsikūrę
pranciškonų svečių poilsio namai.  

Bet daug kas jau yra pamiršę  arba
gal net ir niekad nežinojo, kad 1956–
1969 metais čia veikė lietuvių pran-
ciško nų vadovaujama Šv. Antano gim-
nazija, į kurią suvažiuodavo mokslei-
viai iš įvairiausių Šiaurės Amerikos
mies tų. Per tuos 13 metų daugiau ne gu
250 gimnazistų peržengė gimnazijos
slenkstį.

Susitiko po 45 metų

Šių metų rugsėjo 7–13 dienomis
pranciškonų sodyboje Kennebunk por-
 te vyko buvusių Šv. Antano gimnazijos
mokinių suvažiavimas. Buvę gimna-
zistai suvažiavo iš visur – Ka na dos, Či-
kagos, Šiaurės Carolinos valstijos ir
įvairių JAV Rytų pakrantės miestų. Vi-
siems, tik įvažiavus pro vartus, tuoj pat
į akis krito didžiulė iškaba: „Sveiki su-
grįžę, Šv. Antano gim nazijos studen-
tai!” 

Kai kuriems tai buvo pirma pro ga,
po 45 metų, įžengti į gimnazijos kiemą
ir susitikti su senais draugais. Dalyvių
skaičius nebuvo gausus, bet beveik
kiekviena laida turėjo po at stovą. Dau-
guma klasiokų atvyko su šeimomis ir
draugais. Per penkias dienas praleistas
kartu visi smagiai dalijosi prisimini-
mais iš mokslo die nų.

Gimnazistai krėsdavo juokus

Nepaisant kuriais metais teko lan-
 kyti gimnaziją, buvo aišku, kad vi sų
kartų išdaigos buvo tos pačios! Vy res-
nieji studentai visuomet „išnaudo -
davo” ir pasijuokdavo iš jaunesnių,
ypač pirmų metų gimnazistų. Pavyz-
 džiui, pirmos gimnazijos klasės mo ki-
niai dažnai turėjo slaptai vykti į mies-
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Po daugelio metų gimnazistai susitiko Maine

Konsulinė išvyka Floridoje ir Atlantoje
Lapkričio 20–21 dienomis (penktadienį – šeštadienį) Lietuvos Res pub likos

generalinis konsulatas New Yorke rengia konsulinių pareigūnų išvykstamąją
misiją St. Petersburge (Floridos valstija), o lapkričio 22 dieną (sekmadienį) –
Atlantoje (Georgia valstija).

Floridoje aptarnavimas vyks Lie tuvių klube, adresu 4880 46th Avenue
North, St. Peters burg, Florida. Atlan toje aptarnavimas vyks Lietuvos Re-
s publikos garbės konsulate Atlan toje, adresu 1202 Lexham Dr., Ma rietta, Geor-
gia.

Konsulinių misijų metu bus priimami Lietuvos piliečių prašymai dėl
pasų keitimo ir išdavimo, užsienyje registruotų civilinės būklės aktų (san-
tuokos, gimimo) įtraukimo į ap skaitą Lietuvoje, gyvenamosios vie tos
deklaravimo, konsulinės registracijos. Taip pat bus priimami pra šymai dėl
Lietuvos Respublikos pilie tybės.

Užsiregistruoti dėl konsulinių pa slaugų ir dėl išsamesnės informaci-
jos prašome skambinti į Lietuvos generalinį konsulatą New Yorke tel. 212-
354-7840 arba rašyti el. paštu: konsuline.misija.ny@urm.lt   

Lietuvos Respublikos generalinio konsulato New Yorke info

Šv. Antano gimnazijos mokiniai rugsėjį susitiko pranciškonų sodyboje Kennebunkporte, Maine. Kartu su mokiniais (sėdi viduryje, iš
kairės) tėvai pranciškonai Gabrielius Baltrušaitis ir Jonas Bacevičius.                                                                                 Rimo Danaičio nuotr.

Štai taip gražiai atsisveikino 8-oji abiturientų laida 1967 m. 
Buvusių gimnazistų archyvo nuotr.

Susirinkusius pasveikino iškaba: „Sveiki sugrįžę, Šv. Antano gimnazijos studentai!” Gintauto Taoro nuotr.



vo nuo atsakomybės už iškrėstas iš dai-
gas. Tėvai pranciškonai nusikal tu sius
bausdavo ir skirdavo baudos taškus
(angl. – demerit points). Pavyz džiui, už
rūkymą be tėvų leidimo ar išėjimą už
gimnazijos ribų po vaka rie nės buvo ga-
lima užsidirbti net po 10 baudos taškų.
Už kiekvieną baudos tašką turėjome sė-
dėti vieną valandą klasėje, kai kiti
mokiniai mėgavosi laisvalaikiu. Steng-
davomės negauti baudos taškų, ypač
jeigu būdavo pla nuojama išvyka į Bos-
toną ar Putnamą (Putname buvo lie-
tuvaičių mergaičių bendrabutis). Ne-
galėdavome iš va žiuoti, jeigu turėda-
vome daug taškų. Kai bus kitas toks su-
važiavimas, kviesime ir mergaites,
kurios mokėsi Putname.

Per trylika gimnazijos veiklos
metų jaunimas ne tik mokėsi, bet ir
sportavo. Krepšinis buvo popu lia riau-
 sias. Gimnazija visuomet turėjo stiprią
komandą, kuri net keletą kar tų buvo
pripažinta viena iš geriausių visoje
Maino valstijoje. Vietinėms gimnazi-
joms nelabai patiko, kad mes turėjome
ne tik gražiausią sporto sa lę, bet ir pa-
tyrusius, gabius (ir aukštus!) krepši-
ninkus. Visi stebėjosi, kaip tokia maža
gimnazija su vos šim tu moksleivių
buvo tokia galinga krepšinio aikštelėje. 

Šventėje dalyvavo buvę
mokytojai pranciškonai

Vienas įsimintiniausių savaitės įvykių buvo
iškilminga ketvirtadie nio vakaro vakarienė. Šei-
mininkės Aldona ir Milena paruošė puikią va ka-
rienę – silkutę, cepelinus, deš ras, balandėlius ir
šaltibarščius. O desertui – milžinišką tortą „Na-
poleonas”. Maisto buvo per akis, bet niekas ne-
siskundė, kai kitą rytą pusryčiams valgėme pa-
kepintus cepelinus. 

Vakarienėje dalyvavo du buvę mo kytojai:
tėvas Jonas Bacevičius ir ilgus metus buvęs gim-
nazijos vedėjas, tėvas Gabrielius Baltrušaitis.
Kai tėvas Gabrielius įėjo į salę, visi jį pa sitiko at-
sistoję ir su plojimais. Po va karienės  tėvui Gab-
rieliui, kuriam tą dieną kaip tik sukako 91-eri me-
tai, visi sudainavo „Ilgiausių metų”.  Gai la, kad
tėvas Augustinas Simanavi čius iš Toronto nega-
lėjo dalyvauti suvažiavime, bet jis visiems perdavė
linkėjimus. 

Pamoka – kaip 
gaminti krupniką

Paskutinę dieną, penktadienį, nutarėme, kad
gal gana laisvalaikio ir šventimo – laikas grįžti
prie mokslų. Tad vienas klasiokas sumanė vesti
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Spalio 2 dieną Jungtinių Tautų
(JT) Generalinės Asamblėjos se-
sijoje New Yorke dalyvavęs Lie-

tuvos užsie nio reikalų ministras Linas
Linkevi čius susitiko su svarbiausių pa-
saulio ir JAV žydų organizacijų vado-
vais ir atstovais.

Lietuvos Respublikos (LR) ge ne ra-
liniame konsulate New Yorke vyku-
siame susitikime aptarti svarbūs tarp-
tautiniai klausimai: JT veiklos efek-
tyvumas, kova prieš antisemitizmą ir
kitas neapykantos formas, Irano poli-
tika, Artimųjų Rytų taikos procesas,
Lietuvos žydų paveldo iš saugojimo ak-
tualijos. Ministras pažy mėjo, kad Lie-
tuvos žmonės vis labiau atranda tur-
tingą Lietuvos žydų pa veldą, suvokia
poreikį juo rūpintis ir didžiuojasi ryš-
kiu Lietuvos žydų indėliu į pasaulio
kultūrą.

LR generalinio konsulato 
informacija ir nuotrauka

LR generaliniame konsulate New Yorke vykusiame susitikime aptarti svarbūs tarptautiniai klausimai. Viduryje Lietuvos užsienio rei-
kalų ministras Linas Linkevičius, už jo kairėje – LR generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius.

Ministras New Yorke susitiko su žydų organizacijomis

Į suvažiavimą atvykę gimtazistai Justinas ir Nancy Kazakevičiai (1970
metų laida) ir Jim Leonaitis (1969 metų laida) skanavo Maino valstijos
delikatesų – omarų. Gintauto Taoro nuotr.

Už iškrėstas išdaigas tėvai pranciškonai gimnazistams skir-
davo baudos taškus. 

Buvusių gimnazistų archyvo nuotr.

pamoką – kaip gaminti krupniką. Pamoka – vi-
siems stebint – vy ko buvusios gimnazijos virtuvėje.
Visi energingai išsijuosę kibo į dar bą. Vieni tarkavo,
kiti pjaustė, treti vi rė medų, o ragavo visi kartu. Pa-
 ga liau, po tiek metų, drauge ir be bai mės, ga minome
krupniką gimnazijos patalpose, žinodami, kad blogų
atsi liepimų nebus. Jau per vėlu mus pašalinti iš gim-
nazijos!

Kai lankėme gimnaziją, mes bu vome visi išdy-
kę, vieni – daugiau, ki ti – mažiau. Nors mes visi tu-
rėjome daug prisiminimų ir nuotykių, tėvai pran-
ciškonai, ko gero, turi net daugiau įvairių prisimi-
nimų iš tų dienų. 

Planuose – 
nauji susitikimai

Gimnazija mus visus siejo. Mes visi vienas kitam
buvome broliai, ypač, kai teko kartu gyventi 9 mė-
nesius per metus. Tas ryšys liks amžinai, ir nesvar-
bu, ar lankėme gimnaziją vienerius, ar visus ketve-
rius metus. Esame dėkingi tėvams pranciš ko nams už
aukšto lygio mokslą,  už tai, kad įkūrė tokią ypatin-
gą gimnaziją. Gaila, kad gimnazija turėjo užverti du-
ris. 

Norėdami išlaikyti šios savaitės energiją, kitais
metais per Šokių šventę Baltimorėje vėl organizuo-
si me susitikimą visiems, kurie lankė Šv. Antano gim-
naziją. Taip pat bus organizuojamas susitikimas Ken-
ne bunk porte 2017 metais.

Be baimės užsitraukti mokytojų nemalonę, gimnazistai
gamino krupniką gimnazijos patalpose. 

Rimo Danaičio nuotr.
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SKAUT YBĖS  KELIAS

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

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA,
LIETUVOS SKAUTŲ

IR 
SKAUČIŲ ORGANIZACIJŲ APSKRITAS STALAS

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTIJOS
ŠIMTMEČIO ŽENKLO 

KONKURSAS
Pasaulio lietuviškosios skautijos šimtmečio jubiliejaus proga, Lie-

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

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

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

_____________________________________________________________

ŠImTmEČIO žEnKLIUKO ELEmEnTAI

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

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

_____________________________________________________________

PREmIJA

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

PROJEKTų PATEIKImAS

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

Prie kiekvieno projekto pažymėti kūrėjo:

vardą, pavardę,

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

telefono numerį,

organizacijos, rajono ir kito skautiško vieneto pavadinimą.

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

B. Siunčiant elektroniniu būdu:

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

LSS tarybos sekretorei v.s. Aušrai Jasaitytei-Petry
tautine2018@gmail.com

ir
LSOAS pirmininkui fil. Aurimui Pautieniui-Želviui 

jubiliejine2018@gmail.com

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.

Seses ir brolius skautus,
draugus ir bendraminčius

kviečiame į knygos 
,,Per skautybę – lietuvybei”

sutiktu ves.

2015 m.  lapkričio 1 d.,
sekmadienį, 1 val. p. p. 

Ateitininkų namuose, Lemont, IL.

Vyr.  skaučių-skautininkių  būreliai 
ir ,,Sietuvos”  draugovė

2018-uosius siūloma
paskelbti Lietuvos skautų
judėjimo metais

LR Seimas plenariniame posėdyje pra-
dėjo svarstyti Seimo pirmininkės Loretos
Graužinienės pasiūlymą 2018-uosius pa-
skelbti Lietuvos skautų judėjimo metais. Kaip
pažymima nutarimo projekte, šį sprendimą
siūloma priimti atsižvelgiant į tai, kad 2018 me-
tais sukanka 100 metų, kai Lietuvoje buvo įkur-
tas pirmasis skautų vienetas, padėjęs pa-
grindą skautų judėjimui Lietuvoje.

Seimo vadovė pabrėžė, kad skautai, už-
siimdami savanoriška veikla ir negaudami jo-
kio finansavimo iš valstybės, atlieka didžiulį

ugdomąjį patriotinį darbą.
Teikiamu dokumento projektu Vyriau-

sybei siūloma sudaryti Lietuvos skautų ju-
dėjimo metų komisiją, kuri iki 2016 m. gruo-
džio 31 d. parengtų Lietuvos skautų judėjimo
metų programą ir pradėtų parengiamuo-
sius darbus jai įgyvendinti. Taip pat siūloma
Vyriausybei 2018 metų valstybės biudžete nu-
matyti lėšų šiai programai įgyvendinti.

Pritarus Seimo nutarimo „Dėl 2018 metų
paskelbimo Lietuvos skautų judėjimo metais”
projektui (Nr. XIIP-3528) po pateikimo bendru
sutarimu, toliau jis bus svarstomas pagrindi-
niu paskirtame Švietimo, mokslo ir kultūros
komitete. Prie šio klausimo svarstymo Seimo
posėdyje planuojama sugrįžti spalio 20 d.

LR Seimo ir Vytauto Šliūpo info

Lietuvių  skautų
sąjungos taryba 
2015 m. spalio 3 d.

Mieli broliai, mielos sesės!
Lietuvių skautų sąjungos (LSS)

Taryba džiaugsmingai praneša lietu-
viškosios skautijos šimtmečio jubilie-
jaus stovyklos vietą Šiaurės Ameriko-
je.

LSS Dešimtoji tautinė stovykla
vyks ,,Rako” stovyklavietėje netoli
Custer miestelio, Michigano valstijoje,
JAV, 2018 m. liepos 29 – rugpjūčio 8 die-
nomis.  

Taryba kruopščiai tarėsi įvertin-
dama du pasiūlymus šiai ypatingai ir
vienkartinei šimtmečio jubiliejaus sto-
vyklai.  Nuoširdžią padėką reiškiame
pasiūlymų autoriams, broliui Remigi-
jui Belzinskui iš Clevelando, kuris pa-
ruošė išsamų pasiūlymą dėl Camp Ma-

natoc stovyklavietės netoli Clevelando,
ir broliui iš Čikagos Donatui Rama-
nauskui, kuris paruošė išsamų pasiū -
lymą dėl ,,Rako” stovyklavietės.

Skatiname visus brolius ir seses
planuoti stovyklauti Šiaurės Amerikos
2018 m. Dešimtojoje tautinėje stovyk-
loje, talkininkauti ruošos darbuose
bei dalyvauti 2018 šimtmečio jubilie-
jaus renginiuose.

Šimtmečio progai taip pat yra ruo-
šiamos dvi kitos Tautinės stovyklos:
LSS Australijos rajone netoli Melbur-
no, 2018 m. sausio 2–13 die nomis  ir Lie-
tuvoje, Rumšiškėse 2018 m. liepos 14 –
22 dienomis.

Ei, pirmyn į Tautinę stovyklą,
Ten paspausim broliškai rankas,
Tai geriausia skautiška mokykla,
Ten supinsim darbą ir dainas.

Budžiu,

v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon
LSS tarybos pirmininkė



7DRAUGAS 2015 SPALIO 15,  KETVIRTADIENIS

Lietuvių Fondas lapkričio 7 d. ma loniai kviečia  į  Lietuvių
Fondo po kylį Pasaulio lietuvių centre (14911 S. 127th St.,
Lemont, 60439). Meninę programą atliks LF stipendininkai

pianistas Edvinas Minkštimas ir kontrabosininkas Tadas Kor-
ris. Koncer to ,,Rudens spalvų garsai” pradžia – 6:30 val. v. Šven-
tinė vakarienė prasi dės 7:30 val. v. 

Skaitytojų dėmesiui siūlome pasi kal bėjimą su pianistu Ed-
vinu Minkš timu. 

– Ne kartą įvairiomis progo mis koncertavote Čikago-
je. Šis jūsų koncertas – tai muzikinis Lie tuvių Fondo sti-
pendininko „ačiū” Lietuvių Fondui. Kokiomis aplin ky bėmis
sužinojote apie Lietuvių Fondą ir jo teikiamas stipendijas
studentams? 

– Apie Lietuvių Fondą (LF) žinojau dar prieš at-
vykdamas į JAV – ne kartą teko susidurti su JAV lie-
tuviais pačioje Lietuvoje ir kitose šalyse. LF visuomet
buvo minimas tarp stip riau sių lietuviškų organiza-
cijų šioje šalyje. Jei neklystu, Fondo paramą yra ga-
vęs ne vienas žymus lietuvių muzikas ar ansamblis,
koncertavęs JAV – tarp jų Vilniaus kvartetas, Vla di-
miras Prudnikovas, Virgilijus No reika, Vil helmas Če-
pinskis ir kt. Vie nas mano dosnių rėmėjų dr. Juozas
Kazickas ir ilgametė Tautos fondo vadovė dr. Gied rė
Kumpikaitė patarė kreiptis į LF papildomos paramos
studijoms Juilliard mokykloje (The Juilliard School).

– Nuo to laiko, kai būdamas ke turiolikos pirmą kartą
koncerta vote su Lietuvos nacionaliniu filharmonijos orkestru,
praėjo daug laiko. Kas jus, atlikėją, jaudina šio  mis dieno-
mis? Ar pasikeitė jū sų paties muzikinis ,,skonis”?

– Mane labiausiai jaudina „profesinės muzi-
kos” stagnacija ir ato trū kis nuo klausytojo, ypač jau-
nesnės kar tos. Dirbu prie eilės projektų, kuriais
bandysiu sudominti jaunuosius klausytojus. Noriu
jiems dar sy kį priminti, koks universalus instru-
mentas yra fortepijonas. Mano mylimas instrumen-
tas geba perteikti bet kurią dainą ar muzikos kūrinį.
Ma nau, fortepijonas turi daugybę pri va lumų. Pir-
miausia tai, kad juo pavyksta išreikšti daugybę bal-
sų ir spalvų vienu metu, jis gali atstoti orkestrą, ir tai
skambinimui suteikia pilnatvę. Kita vertus, tinkamai
prisilietus, in strumentas dainuoja muzikos kalba, su-
prantama visiems.

– Kokia muzika sudaro di džiąją jūsų repertuaro dalį? 
– Šiuolaikinė ir romantinė. Ta čiau repertuaras

platus – atlieku ka merinę muziką su dainininkais, sty-
gininkais, su pučiamaisiais instrumentais grojan-
čiais. O kur dar so li niai koncertai su orkestru, reči-
taliai, aranžuotės, tarp jų ir mano sukurtos.

– Menininkas atlieka kito auto riaus kūrybą. Kiek lais-
vės, jūsų manymu, turi atlikėjas scenoje?

– Kiekvienas atlikėjas, kuris yra asmenybė, au-
toriaus tekstą perskaito kitaip, pabrėžia tai, kas
jam, atlikė jui, arčiau prie širdies, pateikia savo mu-
zikinę viziją. Skaitydami knygą mes matome tuos pa-
čius žodžius, ta čiau kiekvienas mūsų pastebime ir įsi-
mename kitas  akimirkas arba jas kitaip pajaučiame.

Tuo pačiu ir ki tiems perteikiame tekstą savaip. 
Kita vertus, net pačių kompozito rių ar kūrinių

pasirinkimas yra labai asmeninis dalykas.

– Koncertuojate kaip solistas, dirbate su simfoniniais
ir kameri niais orkestrais, akompanuojate, suburiate ka-
merinius ansamblius. Kuri iš šių veiklų jums artimiausia?

– Visos, susijusios su muzika veik los, man ar-
timos širdžiai. Džiau giuosi tuo, kad sugebu suspė-
ti ruoštis koncertams, planuoti ir įgyvendinti mu-
zikinius projektus, dėstyti ir teisėjauti konkur-
suose tuo pačiu metu. Ma ne džiugina ir kviestinio
dėstytojo veikla JAV universitetuose, o taip pat dar-
bas tarptautiniuose festivaliuose JAV ir Europoje.

– Klausytojai, kurie susirenka į koncertų sales, kin-
ta. Kai kurie atlikėjai pastebi, kad į sales ren ka si vis dau-
giau žmonių, kurie apie klasikinę muziką žino mažiau, nei
anksčiau. Ar skambinti tokiam klausytojui yra sunkiau?

– Nebūtinai. Atėję į koncertą klausytojai vi-
suomet siekia patirti malonumą. Profesionalaus at-
likėjo užduotis yra tai suprasti, atpažinti ir ieško-
ti būdų ,,prieiti” prie klausytojo, o ne atvirkščiai.
Koncertuose labai svarbus vizualaus komponento
pritaikymas muzikai.

– Šiandien pasaulis tapo ma žes nis. Didelė dalis klau-
sytojų iš girsta tų pačių atlikėjų programas, tuos pačius kon-
certus ir įra šus, nepriklausomai nuo to, kur gy vena. Tai
aktualu ne vien klasi kos, bet ir pop-scenoje. Ar tai lai kytina
iššūkiu? 

– Tikrai ne, juolab neinant ,,pra mintais” takais
ir nekartojant to, ką daro kiti. Gausybė puikios mu-
zikos, parašytos fortepijonui, (kūrinių for tepijonui
diapazonas yra pats di džiau sias iš visų muzikos inst-
rumentų), beveik niekuomet neskamba koncertų sa-
lėse. Vis daugiau atlikėjų ban do prasimušti į pirmas
gretas gro dami skurdesnį repertuarą.

– Esate ne tik atlikėjas, bet ir kūrėjas. Kokią vietą jūsų
gyvenime užima muzikinė kūryba?

– Didelę. Rašau muziką ne tik fortepijonui, bet
ir kitiems instrumen tams, filmams, teatrui, vaizdo
žai dimams. 

Muziką rašyti pradėjau būdamas šešerių, net
pats gerai nesuprasda mas, ką darau. Tėvai, pama-
tę mano „keverzones”, nusprendė surasti mu zi kos
komponavimo dėstytoją. Iš pra džių mokiausi pas Al-
girdą Brilių, vė liau – pas kompozitorių prof. Algi-
 man tą Kubiliūną. Kompozicijos stu di jas tęsiau pas
Vytautą Barkauską Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijoje, o vėliau pas Guy Reibel Pary žiaus kon-
servatorijoje. 

Šių puikių specialistų ir muzikų žinių, kant-
rybės ir išmintingo dėstymo dėka suformavau rei-
kalingus įgū džius ir žinias, nepraradęs aistros mu-
zikinei kūrybai.

– 8 tarptautinių konkursų laureatas, WIPF, tarptau-
tinio festivalio „Embassy Series” vienas organizatorių, Ma-
 la ga Clasica festivalio Ispanijoje reziduojantis menininkas,
Wa shing ton Conservatory of Music  profesorius, Lietuvos
teatro ir mu zikos akademijos atstovas JAV – tai dar ne vi-
sas jūsų pareigybių ir darbų sąrašas. Kaip visur spėjate?
Ar lieka laiko grojimui, pasiruo ši mui koncertams?

– Pamiršote paminėti „Phillips Collection Mu-
sic Series” reziduojantis menininkas, ,,Camerata”
narys, Washingtono tarptautinio pianistų festiva-
lio (WIPF) reziduojantis meni ninkas, UAA, USC, GU
vizituojantis dėstytojas... (juokiasi). Dirbu 6–7 die-
 nas per savaitę, kartais iki 16 valandų per dieną.
Svarbiausia – tinkamai pa skirstyti laiką ir griežtai
laikytis die notvarkės. Taipogi tenka kruopščiai
atsirinkti projektus ir komandos narius, su kuriais
reikės dirbti. Negaliu pakęsti paviršutiniško darbo
ir blogos kokybės, o norint bent ką atlikti koky-
biškai, tam reikia skirti daug laiko ir įdėti nemažai
pastangų.

– Kodėl  ,,įsisukote”  į įvairiau sių projektų, festiva-
lių organizavimą, kuo jums asmeniškai įdomus šis darbas?

– Dirbdamas festivaliuose turiu galimybę padėti
jauniems meninin kams įgyvendinti jų programų,
koncertų idėjas, taip pat pritraukti žiūro vus. Pui-
kiai jaučiuosi dirbdamas ne tik sau, savo „reika-
lingumui”, bet ir galėdamas perteikti savo žinias bei

patirtį kitiems. Smagu, kai gali prisi dėti prie ko-
kybiško renginio ar išlie kamąją vertę turinčio pro-
jekto kūrimo. 

– Darant įvairius projektus muzikinių žinių nepakanka,
rei kia nusimanyti ir versle. Kur įgijote verslo įgūdžių? 

– Daug ko išmokė pats gyvenimas. Mokiausi iš
kolegų, labiau paty rusių ir išmanančių specialistų,
festivalių sumanytojų, organizatorių, ku rie sėk-
mingai plėtojo pradėtus rengi nius dešimtmečiais.

– Gyvendamas JAV bandote tiesti tiltus tarp Lietu-
vos ir JAV. Kaip sekasi? Kuo galite pasigirti? Kaip vyks-
ta bendradarbiavimas su Lietuvos muzikinio pasaulio at-
stovais?

– 2012 metais sėkmingai tarpi nin kavau ben-
dradarbiavimo memorandumo pasirašyme tarp
dviejų aka deminių institucijų  – Juilliard mo kyk-
 los ir Vytauto Didžiojo universiteto. Svariu doku-
mentu įteisintas dvie jų – Lietuvos bei JAV – aukš-
tųjų mo kyklų bendradarbiavimas suteikia gali-
mybę VDU studentams ir dėstytojams dalyvauti ben-
druose projektuo se. Žymiausi Juilliard mokyklos pe-
 da gogai vyks vesti meistriškumo kur sų į VDU
Muzikos akademiją. Ši partnerystė atvėrė duris
VDU Muzikos akademijos studentų stažuotėms
New Yorke.

VDU yra pirmasis Lietuvos universitetas, ati-
daręs atstovybę JAV, kuri įsikūrė Washingtone.
Džiau giuo si, kad ją kuriant galėjau ir aš pri sidėti.
Prie atstovybės taip pat ati darytas fondas, kuris tu-
rėtų padėti finansinei paramai pasiekti Lietuvą: fon-
do pagalba galės pasinaudoti visi, norintys pa-
remti tam tikrą įstaigą, ligoninę ar konkretų žmo-
gų Lietu voje. 

Mezgu ryšius su muzikinėmis programomis
tarp JAV ir Lietuvos mu zikos ir teatro akademijos
Vilniu je. Nuo 2005 metų į Lietuvą kartu su savimi
esu atsivežęs ne vieną atlikėją ar projektą iš JAV –
smuikininkę Ma ri Kimura, dainininkę soprano
Nico le Taylor,  baritoną Jerome Barry, pia nis tą prof.
Jerome Lowenthal, pia nistą Nikita Fitenko ir daug
kitų. 

– Ar galite save laikyti alterna tyviu europinės savi-
monės ir kul tūrų ambasadoriumi? Ką euro pi nė kultūra reiš-
kia jūsų darbe?

– Asmenys, daug pasiekę savo sri tyse – gydy-
tojai, architektai, me ni ninkai, sportininkai, žur-
nalistai ir t. t. – buvo ir yra geriausi savo kultūrų,
savo šalių ambasadoriai pasaulyje. Ambasadų dar-
buotojai atlieka simbolinę veiklą. Nesu sutikęs nė
vieno ambasadoriaus, kurio darbu dėka bū tų ži-
noma visa šalis. Paprastai kalbama apie tos šalies
kultūrą, meną, spor tą, jos pasiekimus mokslo, me-
dicinos ir kitose srityse.

– Ar dar dėstote Vytauto Di džiojo universiteto Muzikos
aka de mijoje? Ką manote apie dabartinius  Lietuvos stu-
dentus?

– Šiuo metu VDU nedėstau, ta čiau š. m. rugpjūtį
„Birštono vasaros menų akademijoje” dėsčiau
meistriš kumo kursuose. Į juos susirenka ta lentin-
giausieji Lietuvos jaunieji mu zikai,  norintys va-
saros metu tobulintis savo šalyje, o muzikai iš už-
sienio šalių turi progą atrasti Lietuvą ir, galbūt, tę-
sti  joje savo tolesnes studijas ne tik vasaros metu. 

Šiemet į kursus atvyko stipriausi jau ni lietuviai
pianistai. Lygis iš tie sų aukštas, europinis, kuo la-
bai džiau giuosi.

– Kokius planus kuriate ir ko kie projektai  numaty-
ti netolimoje ateityje?

– Nemėgstu kalbėti (galbūt esu prietaringas)
apie tai, kas dar nėra iki galo sutarta ar pasitvirti-
nę. Galiu tik patikinti, kad projektų ir užmany mų
daug ir stambių. 

– Gal galite atskleisti paslaptį, ką išgirs klausytojai,
atvykę į jūsų koncertą?

– Paslaptis išlaiko intrigą. Ma nau, kad klau-
sytojų laukia įdomi ir įspūdinga programa.

– Dėkoju Edvinui Minkštimui už pokalbį ir linkiu jam
kūrybinės sėkmės, o skaitytojus kviečiu at vykti į LF po-
kylį-koncertą ir pasi klausyti šio puikaus pianisto ir jo ko-
legos kontrabosininko Tado Kor rio koncerto.

Kalbino 
Laima Apanavičienė

Edvinas Minkštimas prieš koncertą Lietuvių dailės muzie-
juje 2014 m. Laimos Apanavičienės nuotr.

Puikiai jaučiuosi dirbdamas ne tik sau
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

MH17 lėktuvą numušė rusų raketa

Gilzės-Rejeno oro pajėgų bazė,
Ny derlandai („Draugo” info) – Olan-
 dijos saugumo valdyba spalio 13 die ną
paskelbė galutinę tyrimo ataskai tą, ku-
rioje sakoma, kad oro bendro vės „Ma-
laysia Airlines” skrydžio MH17 lėk-
tuvas buvo numuštas virš Rytų Uk-
rainos raketa, paleista iš Ru sijos ga-
mybos zenitinio raketų komplekso
„Buk”.

„Skrydis MH17 (lėktuvas) sudužo
detonavus kovinei galvutei šalia lėk-
tuvo pilotų kabinos kairės pusės, –
Olandijos saugumo valdybos pirmi nin-
 kas Tjibbe Joustra sakė per spaudos
konferenciją. – Ta kovinė galvutė ati-
tinka raketą, kokios yra naudoja mos
raketų ‘žemė-oras’ sistemoje ‘Buk’.”

Olandų tyrėjai nurodė, kad rake-
tos kovinė galvutė sprogo arčiau negu
už metro nuo orlaidvio kabinos, už-
mušdama tris ten buvusius įgulos na-
rius, o pati kabina nuo smūgio atitrū-
ko nuo likusios lėktuvo dalies.

Per susitikimą su aukų artimai-
 siais Tj. Joustra sakė, kad lėktuvo ke-
leiviai nežuvo nuo raketos sprogimo,
veikiausiai iškart neteko sąmo nės dėl
smūginės dekompresijos pa žeistame
lėktuve ir deguonies stygiaus 10 km
aukštyje.

Orlaivis „Boeing 777” subyrėjo
ore, o jo nuolaužos pažiro didelėje te-
ritorijoje, kontroliuojamoje prorusiš-
 kų separatistų, kurie ten kovėsi su vy-
riausybės pajėgomis nuo 2014 metų ba-
landžio.

Tyrėjai pridūrė, kad Ukraina, ku-
 rioje tuo metu vyko įnirtingi susi rėmi-
mai, turėjo uždaryti savo oro erdvę ci-
vilinei aviacijai, tačiau to ne padarė,
nes niekas nepagalvojo apie poten-
cialų pavojų.

Per katastrofą, įvykusią 2014 me -
tų liepos 17 dieną, žuvo visi 298 tame
lėktuve buvę žmonės, daugiausiai Ny-
derlandų piliečių.

Ilgai lauktose išvadose neįvardi-
jami šios atakos kaltininkai, nes ty ri-
mą vykdžiusi komisija neturėjo to-
kio mandato.

Nesiaiškino, kas kaltas

Pranešime pateikti katastrofos
vietos žemėlapiai rodo, kad lėktuvo
nuo laužos pažiro laukuose prie Hra-
bovės kaimo karo krečiamoje Donec-
ko srityje, kuriose didžiąją dalį kont-
roliuoja prorusiški separatistai.

Ataskaitoje atmetami Maskvos
pareiškimai, esą tas lėktuvas buvo
numuštas Ukrainos pajėgų paleistos
raketos, kai skrido 10 km aukštyje
virš tos teritorijos.

Olandijos saugumo taryba, vado-

 vavusi tarptautinei tyrėjų grupei, pa-
 brėžė neturinti mandato nustatyti,
kas paleido tą raketą ir kad tą klau si-
mą tiria atskira olandų prokurorų
grupė.

Tačiau du šaltiniai sakė, kad ra ke-
 tos „Buk” yra sukurtos ir gamina-
mos Rusijoje.

„Galima manyti, kad sukilėliai
nebūtų sugebėję valdyti tokio įrengi-
 nio. Įtariu buvusių Rusijos kariuo-
 menės pareigūnų įsikišimą”, – sakė
vienas šaltinis.

Išvadų ataskaitoje dėmesys sutel-
 kiamas į šias sritis: sudužimo prie žas-
tį, skrydžio virš konflikto teritorijų
problemą, delsimą atskleisti aukų ta-
patybes, bus atsakyta, ar pasku ti nėmis
skrydžio akimirkomis keleiviai žino-
jo, kad netrukus žus.

Ataskaitoje neįvardijami aviaka-
 tastrofos kaltininkai. MH17 katastro-
fos kaltininkus atskleis kriminalinio
tipo tyrimas, kuris turėtų būti pavie-
 šintas kitų metų viduryje.

Rusija niekuo dėta? 

„Buk” gamintojos „Almaz-Antej”
vadovas Janas Novikovas spalio 13
dieną pareiškė, jog Nyderlandų tyrimo
išvados neatitinka jo įmonės ty rėjų
ataskaitos ir pareiškė, jog at skleis
„tikrąsias” MH17 katastrofos priežas-
tis per tą pačią dieną surengtą spaudos
konferenciją Maskvoje.

Rusijos valstybinės gynybos pra-
monės įmonės, atstovas pareiškė, kad
jos išvados, padarytos atlikus tyrimą
dėl įvykdyto Malaizijos keleivinio lai-
nerio numušimo virš separatistų kont-
roliuojamos Rytų Ukrainos, ne atitinka
Olandijos vadovaujamo tyrimo rezul-
tatų.

„Eksperimento rezultatai esą vi-
siškai paneigė Olandijos komisijos iš-
vadas apie raketos tipą ir paleidimo
vietą”, – pabrėžė jis

Atstatytą įvykių eigą galite ste-
bėti:https://www.youtube.com/
watch?t=1013&v=KDiLEyT9spI

„Nasdaq” investicija – pasitikėjimas Lietuva

Vilnius (Prezidentūros info) –
Vilniuje spalio 13 dieną iškilmingai ati-
darytas „Nasdaq” technologijų ir vers-
lo kompetencijų centras, kuria me ku-
riamos pasaulio finansų rin koms skir-
tos šiuolaikinės technologijos ir spren-
dimai, valdomos vertybi nių popierių
rinkų, finansų apskai tos, IT sistemų
administravimo ir kitos operacijos.

„Nasdaq” sprendimas įsikurti Vil-
 niuje patvirtina, kad Lietuvos augi mo
potencialas – didelis, o mūsų šalies spe-
cialistų gebėjimai pripažįstami pa-
saulyje. Pasaulio investuotojų žemė-
lapiuose Lietuva taps dar labiau ma-
toma”, – sakė centro atidaryme da ly-
 vavusi Prezidentė Dalia Grybaus kai-
 tė.

Prie darbo vietų kūrimo ir mūsų
šalies plėtros, investuodama Lietuvo-
 je, prisideda ir „Nasdaq” – didžiausia
pasaulyje vertybinių popierių preky-
bos technologijų, vertybinių popierių

kotiravimo ir paslaugų teikėja. Įkur da-
ma Vilniuje centrą ji atkreipia kitų
valstybių bendrovių dėmesį ir rodo
joms sektiną pavyzdį. 

Be „Nasdaq” technologijų ir vers-
lo kompetencijų centro, naujajame
K29 biure dirbs ir vertybinių popierių
birža „Nasdaq Vilnius” bei Lietu vos
centrinis vertybinių popierių de pozi-
toriumas.

Šiuo metu „Nasdaq” biržose pri-
pažįstama daugiau kaip 3 600 bendro-
 vių, kurių rinkos kapitalizacija virši-
ja 9 trilijonus JAV dolerių. Iš viso ji tei-
kia paslaugas daugiau kaip 10 000
verslo klientų visame pasaulyje.

Technologiniame ir verslo kom-
petencijų centre įdarbinta maždaug
120 programuotojų ir programinės
įrangos inžinierių, IT sistemų testuo-
tojų, analitikų ir administratorių, fi-
nansų rinkų, apskaitos ir kt. specia ly-
bių darbuotojų.

Vilnius („Vakarų ekspresas”) –
Lietuvos politinių partijų nariais spa-
lio 1 dieną buvo 118 813 asmenų. Tokius
duomenis Teisingumo ministerijai
pateikė 24 politinės partijos.

Politinių partijų įstatymas nu ma-
 to, kad visos politinės partijos kiek-
vienais metais iki spalio 1 dienos ir iki
kovo 1-osios privalo pateikti Tei singu-
mo ministerijai savo partijos narių są-
rašus.

Politinių partijų narių sąrašai
teikiami ir tikrinami elektroniniu
būdu per Politinių partijų narių sąra -
šų informacinę sistemą.

Atkreipiamas dėmesys, kad kiek-
 vienas pilietis savo narystę politinėje
partijoje gali patikrinti elektroniniu
būdu Politinių partijų narių sąrašų in-
formacinėje sistemoje prisijungus prie
www.epaslaugos.lt tinklalapio ir pa-
sirinkus paslaugų gyventojams sritį
„Politika”. Prisijungus prie šios sve-
tainės galima ir nutraukti narystę
partijoje. Narystė bus nutraukta per
vieną valandą nuo elektroninio pra šy-
mo pateikimo dienos.

Šiuo metu Lietuvoje yra regis truo-
ta 41 partija, 4 iš jų yra pradėta likvi-
davimo procedūra.

Politinėse partijose per 100 000 narių

Vilnius (ELTA) – Siūloma pa-
 skelbti Sovietų Sąjungos komunistų
partiją (SSKP) ir jos padalinį Lietu voje
– LKP – „nusikalstama organizacija,
Lietuvos gyventojų genocido organi-
zatore ir vykdytoja, atsakinga už Lie-
tuvos gyventojų naikinimo, trėmimo ir
kitų represijų organizavi mą bei įgy-
vendinimą”. 

Tai numatantį parengtą rezoliu-
cijos projektą „Dėl Lietuvos komunis-
tų partijos nusikalstamos veiklos įver-
tinimo” Seime pristatė jo narys Aud-
ronius Ažubalis kartu su Lietu vos
laisvės kovotojų sąjungos garbės pir-
mininku Jonu Buroku, politologu Lau-
rynu Kasčiūnu bei Tarptautinio Vil-
niaus visuomeninio tribunolo ko mu-
nistinių režimų nusikalstamiems
veiksmams įvertinti pirmininku Vy-
 tautu Zabiela.

Pasak konservatorių šešėlinio už-
sienio reikalų ministro A. Ažuba lio, re-

zoliucijos projekto atsiradimą paska-
tino Lietuvos patriotinių organizacijų
pavasarį viešai išreikštas su sirūpini-
mas, jog buvusioji Lietu vos komunis-
tų partija iki šiol oficialiai neįvertina
už visuotinius nusikalti mus – prisi-
dėjimą prie Lietuvos gy ventojų naiki-
nimo, trėmimo ir kitų represijų so-
vietinės okupacijos m e tais. 

Rezoliucijos projekte pastebima,
kad iki šiol nei Sovietų Sąjungos ko-
munistų partija (SSKS), nei jos pa da-
linys Lietuvos komunistų partija (LKP)
neįvardintos ir nepasmerktos kaip lie-
tuvių tautos genocido organizatorės ir
vykdytojos teisiškai valstybiniu lyg-
meniu.

Jame siūloma paraginti Vyriau sy-
 bę kreiptis į Europos Parlamentą dėl
SSKP ir jos padalinio LKP, „kaip tau-
tų genocido organizatorių ir vyk dytojų,
nusikalstamos veiklos mora li nio bei
teisinio įvertinimo”. 

Lietuvos komunistų partija – nusikalstama organizacija

Liudininkų parodymai:
Buvusio Rusijos kari-
ninko Igorio Girkino ži-
nutė buvo trumpam
pasirodžiusi sociali-
niuose tinkluose – jis
gyrė savo karius esą
numušusius Ukrainos

karinį transporto lėktuvą. Tačiau, nuvy-
kęs į įvykio vietą ir pamatęs suniokotų
žmonių kūnų, tučtuojau žinutę panaiki-
no. Ji buvo pasiro džiusi tuo metu, kai MH
17 dingo iš radarų. 

Pristatoma tyrimo ataskaita. Scanpix nuotr.

„Nasdaq” savo centrą atidarė ne kur kitur pasaulyje, bet Vilniuje.          Wikipedia nuotr. 



Didžiausia pasaulyje tarpusavio
skolinimo platforma „Trust-
Buddy” nutraukia veiklą. Šią

platformą valdanti Švedijos bendrovė
„TrustBuddy AB” per „Nas daq OMX”
biržos informacinę sistemą pranešė,
kad nauja įmonės vadovybė bendrovės
finansinėje at skaitomybėje surado
rimtų neatiti ki mų.

Teigiama, kad „TrustBuddy” di-
 rek torių taryba apie tai informavo
„Nasdaq OMX” biržą ir Švedijos fi nan-
sų rinkų priežiūros tarnybą ir pasta-
roji pareikalavo sustabdyti pa slau gų
teikimą. Teigiama, kad dėl veiklos
stabdymo atidedamas planuotas ben-
drovės akcijų platinimas.

Skelbiama, kad naujai prie įmo nės
vairo stojusi vadovybė aiškinasi realią
„TrustBuddy” finansinę situa ciją ir
ieško įvairių būdų susida riu siai si-
tuacijai spręsti. Atlikus bendrovės fi-
nansų patik rinimą, aiškėja, kad ben-
drovėje „Trust Buddy” iš tiesų žioji 44
mln. SEK (5 mln. Eur) skylė, t. y., iš in-
vestuotojų pritrauktos lėšos buvo nau-
dojamos ne pagal paskirtį. Iš viso per
platformą buvo išskolinta 300 mln.
SEK (32 mln. Eur).

Visos per šią platformą investuo-
tojų išskolintos lėšos yra įšaldytos.
 Apie galimą buvusios įmonės vado-
vybės sukčiavimą jau informuota Šve-
dijos policija.

Jens Glas, „TrustBuddy” įkūrėjas,
šiemet kovą lankėsi Vilniuje, kur da-
lyvavo diskusijoje apie tarpusavio sko-
linimosi rinkos galimybes. Kon fe ren-
ciją rengė lietuviška tarpusavio skoli-
nimo platforma „Savy” kartus su ki-
tais partneriais.

„Savy”: pas mus tokia
situacija neįmanoma

Vytautas Zabulis, UAB „Bendras
finansavimas”, sukūrusios lietuvišką
tarpusavio skolinimo platformą
„Savy”, direktorius, teigia, kad pana-
 šios situacijos kaip „TrustBuddy” at-
siradimas šioje lietuviškoje platfor-
moje neįmanomas.

„Mūsų platforma iš investuotojų
nesurenka lėšų ir nesaugo jų depo zi ti-
 nėje ar kitoje sąskaitoje. Pinigai yra
kiekvieno investuotojo asmeninėje
sąskaitoje, iš kurios, jo nurodymu,
yra daromas pavedimas tiesiogiai pa-
 skolos gavėjui. Vien tik dėl šio techni-
nio niuanso panašus atvejis pas mus
nėra įmanomas”, – teigia Za bulis.

Pasak „Savy” vadovo, platformos
komanda laikosi Lietuvos banko nu-
statytų reikalavimų, investuotojai turi
galimybę matyti visų investicijų su tar-
tis ir gauti kitą aktualią informaciją.

Lietuvoje šiuo metu veikia dvi
tarpusavio skolinimo platformos. Pir-
moji, „Savy”, įkurta prieš metus, per
pirmąjį šių metų pusmetį jau paskoli-
no 640 000 Eur. Rugpjūtį veiklą pradė-
jo „FinBee”, antroji platforma, per
mėnesį išdavusi 43 300 Eur pa skolų. Ne-
trukus veiklą turėtų pradėti „Manu”,
jau trečia lietuviška tarpusavio skoli-
nimo platforma.

Lietuvoje tarpusavio skolinimas
iki šiol buvo nereglamentuotas daly-
 kas. Tačiau naujas šio sektoriaus reg-
lamentavimas numatomas papil dy ta-
me Vartojimo kreditų įstatyme.

Paulius Čiulada, „Verslo žinios”
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Pasaulinę skolinimo rinką sudrebino skandalas Nerimas dėl Astravo AE saugumo 

VERSLO N AUJIENOS

Euro ir kitų valiutų santykiai (2015 metų spalio 14 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,88 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,64 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,33 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,59 €

„TrustBuddy” – gręsia nemokumas. altfi.com nuotr.

Baltarusiai ketina dar šių metų pa-
baigoje į Astravo atominės jėgai-

 nės aikštelę atsigabenti Rusijoje pa ga-
mintą pirmojo bloko reaktorių, o jį pa-
leisti planuoja 2018 metais. Lietu vos
ekspertai nerimauja dėl šios pi giausios
pasaulyje pastatytos atominės elekt-
rinės saugumo. 

„Baltarusijoje AE priežiūrą vyk do
ne atominės energetikos specialistai,
o Minsko pareigūnai, kuriuos sa vo
ruožtu komandiniais metodais kont-
roliuoja prezidento rūmai. Kyla rū-
pestis, kad nebūtų paminti branduo-
linės saugos reikalavimai. Juk iš bai-
mės ir nenorėdami atsilikti nuo gra-
fiko mūsų kaimynai gali AE pastatyti
bet kaip. Posovietinėje erdvėje posakis
‘norėjome kaip geriau, o išėjo kaip vi-

sada’ vis dar aktualus”, – nuogąstavo
Vilniaus universiteto Tarptautinių
santykių ir politikos mokslų instituto
lektorius, nepriklausomas energeti-
kos ekspertas Ro mas Švedas.

Užsienio reikalų ministerijos Eko-
nominio saugumo politikos de parta-
mento direktorė Gitana Grigai tytė tei-
gia, kad ypatingą nerimą kelia Balta-
rusijos pareiškimai, kad jos ato minė
elektrinė bus pigiausiai pastatyta ato-
minė elektrinė pasaulyje, o žinant,
kad branduolinės saugos sprendimai
ir technologijos kainuoja brangiai,
kyla klausimas, kieno są skai ta Balta-
rusija taupo statydama savo pirmąją
atominę elektrinę. Astravas yra 50
km nuo Vilniaus.

„Draugo” info

Lietuvoje vėl ieško naftos

Šiemet Lietuvoje išgręžti trys nau ji
gręžiniai – eksploatacinis ir du pa-

ieškiniai – Raseinių licenciniame plo-
te. Iš šiemet išgręžto giliausio gręžinio
„Tidikas-1” buvo išgauta naftos. Tiks-
lūs jos kiekiai paaiškės atlikus ban-
domąją gavybą, pranešė Geologijos
tarnyba.

Iki šiol naftos paieškai, žvalgy-
bai, gavybai ir technologinio proceso
užtikrinimui išgręžta jau per 500 grę-
žinių. Nafta išgaunama iš 68 grę žinių
penkiolikoje detaliai išžvalgytų telki-
nių. 

„Naftą galima išgauti tik gręži-
niais. Statistika rodo, kad maždaug
tik kas dešimtas iš jų yra sėkmingas ir
kerta naftingąjį sluoksnį. Išgręžus grę-

žinį atliekama bandomoji gavyba – ji
parodo, ar naftos kiekis yra pa kanka-
mas, kad apsimokėtų ją išgauti”, –
sakė Lietuvos geologijos tarnybos di-
rektorius Jonas Satkūnas.

Giliausias Lietuvos gręžinys, 1992
m. išgręžtas Vydmantuose, Kre tingos
r. sav., skirtas geoterminei energijai iš-
gauti, gręžinio gylis – 2564 m. Jis dau-
giau kaip 440 metrų įgręžtas į kristalinį
pamatą. Stonaičiuose, Šilutės r. sav.
išgręžtas ilgiausias – net 2786 m gręži-
nys.

Nuo 1990 m., kai Lietuvoje buvo
pradėta juodojo aukso gavyba, iš viso
šalyje iki šios dienos yra išgauta apie
4,5 mln. tonų naftos.

Aplinkos ministerijos info

Žada pigius skrydžius į JAV

Skandinavijos oro linijų
bendrovė „Norwegian

Air Shuttle ASA” jau 2017
metais pasiūlys bilietų skry-
džiams iš Amerikos oro uos-
tų, tai kan čių mažus mokes-
čius, į vieną pusę vos už 69
dolerius (61,48 Eur).   

Tokią viltį išsakė ben-
drovės vykdomasis vadovas
Bjorn Kjos. 

Trečioji pagal dydį Eu-
ropos pigių skrydžių ben-
drovė svarsto galimybę iš
Amerikos oro uostų, siūlyti
ne brangius skrydžius į Europą. 

Vidutinėms kainos tokiems skry-
džiams siektų apie 300 dolerių (267
Eur) į abi puses, teigia B. Kjos. Šian-
 dien dauguma Norvegijos skrydžių
bendrovių siūlo kainas artimas 500 do-
lerių (445 Eur) – kainą iš esmės le mia
užimtesnių oro uostų taikomi mo kes-
čiai.

Nors nemažai tokių skrydžių ben-
drovių kaip „Deutsche Lufthansa AG”
siūlo klientams šimtus krypčių su
persėdimais, Norvegijos bendrovė sie-
kia ambicingesnio tikslo – nepertrau-

kiamus skrydžius į nedidelius miestus,
kurių oro uostai reikalauja mažesnių
mokesčių.

„Norwegian Air Shuttle ASA” – ne
vienintelė skrydžių bendrovė, pa siry-
žusi siūlyti pigius skrydžius per At-
lantą.

Neseniai Islandijos skrydžių ben-
drovė „Wow Air” pasiūlė pigių skry-
džių į iš Bostono į Paryžių – už 99 do-
 lerius (88 Eur). „Lufthansa” priklau-
santi pigių skrydžių bendrovė „Euro -
wings” taip pat pranešė siūlysianti
pigius ilgus skrydžius.

DMN 

Moterys nori valgyti skaniai, o vyrai – pigiai 

Lietuvių apsisprendimą, kur val-
gyti mieste, lemia maitinimo
įstaigų siūlomo maisto skonis, o

mažiausią įtaką turi draugų reko-
mendacijos ir aplinka, rodo picerijų
tinklo „Čili pica” tyrimas. Jis parodė,
kad 6 iš 10 gyventojų (60 proc.) pir-
miausia ieško skanaus maisto. Maisto
skonis gy ventojams yra svarbesnis
nei kaina.

Gyventojų apklausa parodė, kad
skanių patiekalų dažniau ieško mo te-
rys nei vyrai, vidutines ir didesnes pa-
jamas gaunantys didmiesčių gy vento-
jai.

Patiekalų kaina pietauti ar vaka-
 rieniauti ne namuose ketinantiems
gyventojams taip pat svarbi. Kiek kai-
nuos maistas viename ar kitame res-
torane lygina ir įvertina kas ant ras res-
toranų, picerijų ar kavinių sve čias
(53 proc.) Pagal patiekalų kai nas vietą
pavalgyti dažniau renkasi vyrai, vy-
resnio amžiaus mažesnes nei vidutines

pajamas gaunantys miestų ir mieste-
lių gyventojai.

Kas trečias lietuvis (34 proc.) vie-
šojo maitinimosi įstaigose ieško ir
maisto įvairovės, kuri dažniau svarbi
jauniems, karjerą pradedantiems ir di-
desnes nei vidutines pajamas gau-
nantiems gyventojams.

Mažiau nei penktadalis gyventojų
(18 proc.) kreipia dėmesį į tai, kaip pa-
tiekiamas maistas. Estetiškas mais to
patiekimas svarbesnis mo te rims, ta-
čiau vyrai dažniau nei mote rys kliau-
jasi draugų rekomendacijomis. Ap-
skritai gyventojai, rinkda miesi res-
toraną, piceriją ar kavinę, draugais ne-
pasikliauja. Tik 15 proc. respondentų
nurodė, kad kitų žmo nių rekomenda-
cijos turi įtakos jų sprendimui. O mai-
tinimo įstaigos interjeras apsispręsti,
ar valgyti joje, padeda vienam iš de-
šimties gyventojų (9 proc.)

Alkas.lt

Bus galima pigiai skristi iš JAV į Europą. 
Aviationnews. com nuotr. 
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VARDAN TOS LIETUVOS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

Su ką tik iš kelionės JAV į Lietuvą sugrįžusiu Lietuvos
šaulių sąjungos (LŠS) vadu ats. plk. ltn. Liu du Gum-
binu kalbasi „Draugo” kore s pondentas Vitalius Zai-
kaus kas

– Liudai, kokiais reikalais lan kėtės JAV? 
– Vykau pakviestas Lietuvos šaulių sąjungos iš-

eivijoje (LŠSI) vado Juliaus Butkaus, į  LŠSI suva-
žiavimą, rengiamą kas treji metai. Jame, be kitų
svarstytinų klausimų, renkama Sąjungos vadovybė
ir centro valdyba. Tuo pačiu tai buvo puiki proga su-
sipažinti su JAV lietuvių bendruome ne, su Čikaga ir
jos priemiesčiais.

– Ar lankėtės tik Čikagoje? 
– Ne, buvau šaulių stovykloje „Pilėnai” ir atei-

tininkų stovykloje  Dai navoje, netoli Detroito. Ten ap-
lan kėme labai garbingą žmogų, ankstesnį šaulių vadą
Mykolą Abarių. Buvo labai miela jį susitikti, jam per-
duoti Lietuvos Krašto apsaugos ministro dovanas –
kaip padėką už nuveiktus darbus, už ilgametę jo veik-
lą. 

– Su kokiais įspūdžiais sugrį žote į Lietuvą?
– Įspūdžiai labai stiprūs ir be ga lo malonūs. Ypa-

tingai iš Čikagos. Pir miausia, aš sutikau žmones, ku-
rie labai stipriai puoselėjo ir tebepuo selėja lietuvy-
bę, nors kai kurie jau ir praradę Lietuvos pilietybes,
tačiau jokiu būdu ne tapatybes – dėl for ma lių arba
dėl JAV juridinių subtilybių. Tai juos tik įstatymiš-
kai atskyrė nuo Lietuvos, bet tikrai nepakeitė jų šir-
džių, jų troškimų, nesumenkino jų ryšių su tėvyne.
Jie galbūt arčiau Lietuvos, negu kai kurie čia gyve-
nantys... Šitą ryškų jausmą aš parsi vež iau namo. 

Parsivežiau ir naujų sumanymų, naujų idėjų,
naujų minčių apie šaulių
veiklą tiek Lietuvoje, tiek
išeivijoje.

– Gal galėtumėte plačiau
apie tai papasakoti?

– Šaulių sąjungos išei-
vijoje vaidmuo iki nepri-
klausomybės buvo labai aiš-
kus – jie dėl jos beveik visus
50 metų kovojo. Tačiau šian-
dien kyla labai logiškas klau-
simas – o koks jų vaidmuo
dabar? Būdamas JAV aš ra-
 dau atsakymus: šauliai ir
šiomis die nomis yra atsa-
kingi už lietuvybės išeivijo-
je stiprinimą. Ją puoselėti
galima įvairiausiais būdais
– šauliai turi labai aiškią
savo tapatybę: veiklą, uni-
formą, ginklą, jie tikrai gali
prie savęs pritraukti vis dau-
giau ir daugiau bendramin-
čių savo šauliš kais priesakais, savo būdu, savo cha-
 rakteriais. Jie gali būti stipri, vešli terpė lietuvybės
skleidimui, jos ugdymui. Manau, kad išeivijos šau-
liai kaip ir anksčiau, taip ir dabar  turi to liau rūpintis
Lietuvos gynybos potencialu, jo stiprinimu. Jie tą ir
daro: aktyviai dalyvauja informacinėje erdvėje,
glaudžiai bendradarbiauja su Šaulių sąjunga Lie-
tuvoje, garsina abi sąjungas.

Dar vienas uždavinys – taip pat be gali svarbus
– kad jie,  jeigu to prireiktų, būtų pasirengę vėl pri-
si dėti prie mūsų nepriklausomybės gynybos. Ir   –
kas, mano galva, yra labai svarbu – ne vien tik in-
telektualiai. Jų užduotis šiai dienai – auginti ir
auklėti naująją kartą, kuri pri rei kus viską mestų ir
sugrįžtų į tėvynę, imtų ginklą į rankas. Jeigu dėl am-
žiaus pagaliau ar dėl kitų svarbių priežasčių nega-
lėtų su ginklu ginti savo valstybės, tai bent jau rem-
tų materialiai ar intelektualiai. 

Tačiau – dabar aš jau neabejoju – dalis išeivijos
prireikus tikrai vyktų Lietuvon ginti savo šalies su
ginklu rankose. 

– O kaip apibūdintumėte, kuo skiriasi Lietuvos šau-

lių sąjunga nuo išeivijos šaulių sąjungos?
–  Skirtumai labai aiškūs – Lietu vos šaulių są-

junga aiškiai apibrėžia savo šaulio statusą: be įvai-
rių kitų po žymių, jis yra Lietuvos respublikos pilietis.
Išeivijos šaulių sąjunga tęsia tradicijas ir tuomet, kai
mes Lietu voje buvome okupuoti, turėjo labai aiš kias
savo veiklos gaires ir tikslus. Dabar jie jau nebeati-
tinka kadais, sovietų okupacijos metais jiems iš keltų
ar išsikeltų reikalavimų. O ir reikalavimas šauliui
būti Lietuvos Respublikos piliečiu  nebe abai ak-
tualus. Nepaisant šių skirtumų, šiokios tokios tei-
sinės atskirties, esame vie na šeima, esam broliai ir

sesės, mūsų bendradarbiavimas yra labai glau dus.
Bet tai tikrai nėra užduočių ar moralės plotmės skir-
tumai.  

LŠSI bruožas – geografinė atskirtis nuo Lietuvos
žemės ir LŠS pa dalinių Lietuvoje, tačiau būnant Či-
kagoje, Londone ar Stokholme XXI a. visuomenėje
taip pat sėkmingai galima darbuotis Tėvynės ir
šaulių labui. 

– Kiek narių yra Lietuvos šaulių sąjungoje ir kiek –
LŠSI?

– Lietuvoje yra daugiau nei 8,5 tūkstančių. Kiek
išeivijoje, tiksliai pa sakyti negalėčiau. Bet vien Či-
ka goje renginyje dalyvavo keturios kuopos, tai reiš-
kia keli šimtai narių. Ta čiau aš matau galimybių šių
gretų augimui, nors šiuo metu šaulių išei vijoje ma-
žėja, jų visiškai nebeliko Australijoje... Reiktų pa-
skatinti jaunimą. Išeivijos šauliai tai puikiai jaučia
ir žino – daug apie tai kalbė jom ir diskutavom,  ką ir
kaip daryti, kad Šaulių sąjunga išeivijoje visiškai ne-
nunyktų, o atgimtų jaunais žmonė mis, naujais išti-
kimais ir stipriais, pasiaukoti sugebančiais nariais.
Re zervas galėtų būti ne vien tie, kurie emigruoja iš

„Nepaisant šių skirtumų esame viena šeima” 
Su LR generaliniu konsulu Čikagoje Marijumi Gudynu. LŠSI suvažiavimo akimirka: Julius Butkus išrenkamas LŠSI vadu antrajai kadencijai. 

Brangi lietuviams vieta – Dariaus ir Girėno paminklas Či-
ka goje. Gumbinas su žmona Dalia.

Šaulių moterų vadė Dalė Ble kienė, Linas Orentas ir L. Gumbinas.
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Lietuvos Švietimo ir mokslo ministe-
rija skiria Kazimiero Būgos stipendijas
užsienyje veikiančių lituanistikos cent-
rų studentams. 2015–2016 mokslo
metais Lietuvos valstybines stipendi-
jas gaus šeši studentai, studijuojantys
lietuvių kalbą Čekijos, Lenkijos, Pran-
cūzijos, Vengrijos ir Vokietijos uni-
versitetuose.

„Džiaugiamės, kad pasaulio
universitetai domisi lietu-
vių kalba kaip seniausia in-

doeuropiečių kalba ir sudaro savo
studentams galimybes ją mokytis ir
tyrinėti. Skirdami K. Būgos stipen-
dijas siekiame palaikyti jų pastangas
ir paskatinti perspektyviausius stu-
dentus. Tikimės, kad iš šių jaunų
žmonių išaugs tikri Lietuvos kultūros
ambasadoriai – vertėjai, mokslininkai
baltistai, bendrų kultūrinių inicia-
tyvų organizatoriai”, – sako švietimo
ir mokslo ministrė Audronė Pitrė-
nienė.

Paryžiaus Aukštųjų praktinių
studijų mokyklos doktorantas pran-
cūzas Arthur William Laisis lietuvių
kalba susidomėjo studijuodamas in-
doeuropeistiką. Jo disertacijos tema
– pakraštinių baltų kalbų tarminis pa-
veldas. A. W. Laisis taip pat reda-
guos dvikalbį lietuvių–prancūzų kal-
bų žodyną. Jaunasis prancūzų bal-
tistas mielai dalyvauja Prancūzijos
lietuvių bendruomenės renginiuose.
„Mano bendraamžiams lietuviams
visada įdomu ir smagu išgirsti, kad jų
tėvynė sugeba pritraukti žmonių iš
svetur, ypač šiuolaikiniame sudėtin-
game jaunimo emigracijos konteks-
te”, –  sako A. W. Laisis.

Vokietijos Marburgo Pilypo uni-
versiteto (Philipps-Universität Mar-
burg) Klasikinių kalbų ir literatūrų
instituto magistrantė Sandra Herr-
mann lietuvių kalba susidomėjo taip
pat per indoeuropeistikos studijas.
„Lietuvių kalbos panašumas į in-
doeuropiečių prokalbę, jos reikšmė is-
torinei ir lyginamajai kalbotyrai bei
jos būsena kaip modernios, bet tuo pa-
čiu metu vienos iš archaiškiausių
indoeuropiečių kalbų, mane sužavė-
jo”, – sako vokietė. Šalia akademinių
lyginamosios lingvistikos interesų
S. Hermann gilins lietuvių kalbos
žinias, kad galėtų į vokiečių kalbą
versti grožinę lietuvių literatūrą.

Varšuvos universiteto Baltų filo-
logijos trečiakursis Jonas Jankauskas
nori studijuoti lietuvių kalbą, kad ga-
lėtų versti lietuvių literatūrą ir po-
puliarinti ją Lenkijoje. „Lietuvių kul-
tūros puoselėjimas ir populiarini-
mas man ypač svarbu, kadangi esu ki-
lęs iš didžiausios lietuvių mažumos
Lenkijoje – iš Punsko krašto”, – sako
J. Jankauskas. Baltų filologijos tre-
čiakursis dalyvauja Varšuvos lietuvių
bendruomenės veikloje, nori tarpi-
ninkauti dvišaliame dialoge. Pats
rašo poeziją ir rengia jos skaitymus,
kuriuose pristato Lietuvos poetų kū-
rinius, norėtų surengti „Poezijos pa-
vasarį” Varšuvoje. Yra šiuolaikinės
lietuvių poezijos vertimų į lenkų kal-
bą antologijos bendradarbis. Groja
roko grupėje, muzikinėje veikloje
taip pat pabrėžia kultūrų sąsajas.

Greifsvaldo universiteto (Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald)
Baltistikos skyriaus trečiakursis
Georg Daniel Goldbach pažintį su
Lietuva pradėjo dar mokykloje daly-
vaudamas mainų programose. Tad at-
ėjus laikui studijuoti nedvejodamas
pasirinko baltistiką. Jį labiausiai do-
mina senoji lietuvių kalba, senieji
tekstai ir jų vertimas. Baigęs baka-
laurą norėtų tęsti akademinį kelią
Lietuvoje magistrantūroje gilinda-
masis į vertimo subtilybes. Ateityje ti-
kisi prisidėti prie Baltijos šalių kul-
tūros sklaidos Vakarų Europoje, pa-
rodyti daugeliui dar nepažįstamas
Baltijos šalių puses. „Filologui nega-
li būti didesnio malonumo nei tyrinėti
vieną seniausių ir sudėtingiausių
pasaulio kalbų”, – sako jaunasis bal-
tistas.

Kartais baltistika jaunuolius nu-
veda studijuoti į kitas šalis. Slovaki-
joje gimusi Nina Kapušova nuspren-
dė išvažiuoti jos studijuoti į Čekiją.
„Aš visada domėjausi neįprastais da-
lykais ir visada savo gyvenime pasi-
renku sudėtingesnį, bet man įdo-
mesnį kelią. Todėl norėjau studijuo-
ti ir neįprastas kalbas”, – sako N. Ka-
pušova. Masaryko universiteto (Brno)
Kalbotyros ir baltistikos instituto
magistrantė planuoja gilintis į lygi-
namuosius savo gimtosios slovakų ir
lietuvių kalbos tyrimus.

Budapešto Lorando Etvešo uni-
versiteto Filologijos fakulteto trečia-
kursė Noemi Kovacs lietuvių kalbą
pasirinko šalia pagrindinių ameri-
kanistikos studijų. „Jau gimnazijoje
žinojau, kad šalia anglų kalbos norė-
čiau studijuoti dar kokią nors įdomią
kalbą, nes man labai įdomu susipa-
žinti su naujomis šalimis ir jų kultū-
romis”, – sako jaunoji vengrė. Jos ty-
rimų objektas – Tomo Venclovos esė
ir poezija, N. Kovacs planuoja jo kū-
rybą lyginti su vengrų autoriais. Dip-
lominį darbą rašys apie lietuvių emig-
rantus Amerikoje. O ateityje norėtų
dirbti darbą, susijusį su Lietuvos ir
Vengrijos bendradarbiavimu.

Kazimiero Būgos stipendija ski-
riama siekiant paskatinti užsieniečius
domėtis lietuvių kalba ir lituanistikos
studijomis, prisidėti prie lituanistikos
studijų užsienyje plėtros, skleisti lie-
tuvių kultūros pažinimą ir žinias apie
Lietuvą užsienyje. Stipendijos dydis –
304 eurai (8 bazinių socialinių išmokų
dydžio) per mėnesį.

Iškilaus kalbininko Kazimiero
Būgos stipendiją Lietuvos Vyriausy-
bė įsteigė 2007 metais. Iki šiol sti-
pendijas yra gavę 42 lituanistikos
studijas 10 šalių – Čekijos, Italijos, Iz-
raelio, JAV, Latvijos, Lenkijos, Rusi-
jos, Suomijos, Vengrijos ir Vokietijos
–  universitetuose pasirinkę studen-
tai.

Savarankiškas lituanistikos ar
baltistikos studijų programas šiuo
metu vykdo apie 10 užsienyje vei-
kiančių lituanistikos centrų. Pasau-
lyje, daugiausia Europoje, iš viso vei-
kia apie 40 įvairaus dydžio lituanis-
tikos centrų, kuriuose tiriama ar dės-
toma lietuvių ar baltų kalbos ir kul-
tūra. 

Švietimo ir mokslo ministerijos info

Paskirtos valstybinės  K. Būgos stipendijos
Kodėl užsieniečiai nori studijuoti lietuvių kalbą 

Lietuvos į JAV, bet šau lių idealais ir
siekiais reiktų  sudominti tuos, kurie
gyvena ir dirba kituo se kraštuose:
Švedijoje, Norvegijoje, Airijoje... Šiuo-
laikinė šaulių sąjunga gali būti geog-
rafiškai labai plačiai išsi dėsčiusi – to-
kia struktūra gali egzistuoti išnau-
dojant virtualią erdvę. 

– Kaip manote, kodėl išeivijos šau-
liai visgi neatsinaujina, neatsijaunina?  

– Sakyti, jog organizacija visiš-
 kai neatsinaujina ir neatsijaunina
tikrai negalime. Tai nebūtų tiesa.
Geras pavyzdys – dabar išrinkta nau-
joji LŠSI Centro valdyba. Joje yra pui-
kių jaunų ir perspektyvių žmo nių.
Da bartinis išeivijos šaulių  va das
Julius Butkus, mano vertinimu, el-
giasi la bai apdairiai ir išmintingai
pasitikėdamas ir ugdydamas jauną-
ją pamai ną, kuri perimtų LŠSI va-
dovavimo vairą. Tačiau,  reikia pri-
pažinti, jog jaunimo jiems ten tikrai
trūksta. 

Priežastys yra kelios. Pirma, iš-
ei vijos šaulius anksčiau vienijo Lie-
tu vos nepriklausomybės siekis, kuris
jau yra pasiektas. O dabartinis jau-
nimas jau turi kitas vertybes ir savus
tikslus – jiems yra svarbesnis ma te-
 rialusis pasaulis. Kaip tik tai buvo
jiems paskata šias laikais išvykti iš
Lietuvos ieškant gerovės. Lietuviš kos
vertybės jiems nebėra tokios jau gy-
vybiškai svarbios.  

– O kaip vertintumėte LŠSI su važia-
vimą, kuriame dalyvavote? Kas jame
buvo svarbiausia?

– Suvažiavimas buvo itin kom-
paktiškas, dalykiškas. Jo pagrindinis
tikslas – išrinkti naująjį vadą, prista -
tyti veiklos ir finansines ataskaitas,

išrinkti valdybą. 
Tačiau po suvažiavimo mes dar

ilgai šnekučiavomės ir nutarėm ke-
 letą svarbių dalykų. Pirmiausia, stip-
 rinti abiejų šaulių sąjungų bendra-
 darbiavimą, ne tik nutiesti tiltus
tarp jų, tačiau ir sutvirtinti juos. O
visa tai turėtų prasidėti nuo žmo-
giškųjų santykių, bandant kaip ga-
lima geriau vieniems kitus pažinti.
Tai pri sidės apie abiejų, Lietuvos ir
išeivijos šaulių sąjungų, tvarumo.
Jungsimės artimiau, nepaisant juri-
dinių skirtumų, sieksime, kad abi
šaulių sąjungos turėtų vieningą na-
rio pažym ė jimą. Jie turi būti visiškai
tapatūs. Taip pat apmąstėme įsteigti
Išeivijos šaulių sąjungos fondą.

Aptarėme ir galimybes išeivijos
šaulių jaunimui atvykti Lietuvon –
vasarą pabūti kartu mūsų rengia mo-
se stovyklose ar kituose svarbiau-
siuose renginiuose. Mes pasirūpin-
sime jų apgyvendinimu, maitinimu
– jiems patiems beliks padengti kelio -
nės išlaidas. 

Buvo aptartas ir  šaulių sąjungos
istorinės atminties išsaugojimas –
Čikagoje pamačiau, kokie yra nuo sta-
būs archyvai. Jie mane tiesiog suža-
vėjo, nors prie jų dar labai daug dar-
bo – juos dar reikia tinkamai apdo-
roti, aprašyti, suklasifikuoti.

Pabaigai norėčiau išreikšti kuo
didžiausią pagarbą išeivijos šau-
liams, jų vadovybei, visiems na-
riams. Jie verti pačių nuoširdžiausių
žo džių, pačios giliausios padėkos už
jų rūpesčius ir pastangas. 

Grįžau namo į Lietuvą labai pra-
turtėjęs, pasikrovęs naujomis ir gai-
viomis  idėjomis, tos dienos dar la-
biau sustiprino mano meilę savo ša-
liai, įkvėpė dar daugiau jėgų atiduo-

Svečiuose pas ilgametį LŠSI vadą Mykolą Abarių, kuriam buvo  įteikta KA ministro Juo-
zo Oleko padėka (istorinė vėliava ant stalo). Dešinėje –  šaulys Linas Orentas.

Prie gen. Plechavičiaus kapo Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje.
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SVEIKATA

Jei žinosite, kaip oro permainos gali pa-
veikti savijautą, nekils panika, jei be
priežasties ims svaigti ar iš skausmo
plyšti galva, kamuos nemiga ar prislo-
pinta bei mieguista nuotaika.

Dar antikos gydytojai yra paste-
bėję, kad klimatas ir orų per-
mainos turi didžiulės įtakos

tiek psichinei, tiek fizinei mūsų svei-
katai. Tik vieni keičiantis orui rea-
guojame labiau, o kiti nė nepastebime
to, kas vyksta mūsų organizme. Nu-
statyta, kad oro permainoms kur kas
jautresnės moterys ir rūkaliai, nes jų
kraujagyslės dažniau būna susiaurė-
jusios, į vidaus organus priteka mažiau
kraujo, todėl sunkiau pakelia slėgių
kaitą (tai  labiausiai veikia kraujota-
ką).  

Žinoma, sveikam žmogui orų kai-
ta ligų nesukelia, tik gali pabloginti sa-
vijautą bei nuotaiką, sutrikdyti miegą.
Keičiantis orui, neretam paūmėja lė-
tinės ligos, senos traumos, suka sąna-
rius ir skauda galvą. Anot medikų, stip-
riausiai į oro permainas reaguoja jaut-
resnės psichikos žmonės, taip pat ser-
gantys širdies ir kraujagyslių ligomis.
Kai keičiasi oro slėgis, pastariesiems
ypač reikėtų pasisaugoti: nepervargti,
neplanuoti ilgų varginančių kelionių
ar svarbių susitikimų.

Ne visada orų permainos būna į
bloga. Štai sausi, saulėti ir šilti orai pa-
lankūs sergantiesiems sąnarių ir stu-
buro ligomis – sušvelnėja simptomai,
gerėja savijauta. Be to, moksliškai įro-
dyta, kad šviečiant saulei organizme
mažiau išsiskiria „miego” hormono
melatonino, todėl jaučiamės aktyvesni
ir darbingesni. Vėjuotas oras nepa-
lankus į depresiją linkusiems žmo-
nėms – gali sukelti nuotaikų kaitą,
susijaudinimą, nepaaiškinamą nerimą.
Būna sunku sutelkti dėmesį, nesinori
dirbti. Šaltis skatina agresyvumą, konf-
liktiškumą. O prieš darganą gali be
priežasties mausti pilvą, skaudėti
skrandį, net sutrikti virškinimas.

Pastebėta, kad labiausiai savijau-
tą lemia staigūs oro slėgio pokyčiai, kai
staiga atvėsta arba atšyla ir pan. Ka-
dangi organizmas geba prisitaikyti,
įsivyravus karštam ar šaltam orui,
apsipranta ir taip jautriai nereaguoja.
Tačiau ir tos kelios kritinės dienos, kol
oras keičiasi, gali gerokai apkartinti
gyvenimą.   

Kaip veikia oro permainos

Staiga atvėsus orui, organizmas
stengiasi išsaugoti kuo daugiau šilu-
mos. Dėl to gali pakilti kraujospūdis, at-
siranda insulto ar infarkto tikimybė.
Taip pat silpsta imuninė sistema, di-
dėja rizika susirgti peršalimo ligomis
(sloga, sinusitu, bronchitu). Dažniau-
siai suka sąnarius, skauda galvą, ima
mausti senus randus ir pan.

Kai staiga smarkiai šokteli oro
temperatūra, kraujagyslės išsiplečia,
kraujospūdis sumažėja. Smegenims
ir vidaus organams ima stigti deguo-
nies. Kepenys lėčiau šalina iš orga-
nizmo kenksmingas medžiagas, išski-
ria mažiau hormonų. Dėl to jautresni
žmonės jaučiasi pavargę, nedarbingi ir
mieguisti. Įsivyravę karšti orai gali su-
kelti migrenos priepuolį, galvos skaus-
mus, širdies ritmo sutrikimą. Kai ku-
riems tinsta galūnės ir t. t. Anot me-
dikų, statistika byloja, kad per didelius
karščius mirtingumas padidėja net
20–25 procentais.

Artėjant audrai, oras būna tarsi įe-
lektrintas, o tai jautresniems žmo-

nėms gali sukelti veriantį galvos skaus-
mą, neretai padažnėja pulsas, smarkiau
plaka širdis. Keičiasi hormonų pu-
siausvyra, todėl kinta nuotaika, gali ap-
nikti liūdesys ir apatija.

Dėl stipraus vėjo sumažėja drėg-
mės, organizme gaminasi daugiau ad-
renalino, pakyla kraujospūdis, padaž-
nėja pulsas. Oro permainoms jaut-
riems žmonėms tai gali sukelti astmos
priepuolius, migreną. Kartais sutrin-
ka kraujotaka, maudžia kaulus ir žaiz-
das.

Nukritus slėgiui, mažėja kraujos-
pūdis, darosi sunkiau sutelkti dėmesį,
stinga energijos, atrodo, tarsi traukia
prie žemės. Vieniems žmonėms ima
mausti senus randus, sugijusių lūžių
vietas, kitus kamuoja reumatiniai
skausmai, nes oda blogiau sugeria
drėgmę ir yra ne tokia elastinga.

Ką daryti?

♦ Jei esate jautrūs oro permai-
noms, keičiantis slėgiams, stenkitės ne-
pervargti, gerai išsimiegoti, nepikt-
naudžiaukite alkoholiu.

♦ Lengvai pasimankštinkite, da-
rykite tempimo pratimus, pasivaikš-
čiokite (lengvas prakaitavimas, bet ne
perkaitimas yra naudingas širdžiai ir
kraujagyslėms). Kraujagysles teigia-
mai veikia ir kontrastinis dušas.

♦ Sveikai maitinkitės: pusryčiams
rinkitės lengvai virškinimą maistą, į
valgiaraštį įtraukite kuo daugiau pro-
duktų, turinčių magnio ir kalcio (jų
gausu žalialapėse daržovėse, grūdų ir
pieno produktuose, riešutuose, bana-
nuose ir kt.), taip pat B grupės vita-
minų.

♦ Jei smarkiai nukrito kraujospū-
dis, išgerkite stiprios kavos, žaliosios ar-
batos ar eleuterokokų tinktūros – sti-
muliuoja organizmą. Kraujospūdį di-
dina ir tonizuoja apsiliejimas šaltu
vandeniu,  tempimo  pratimai.   Krau-
jotaką gerina  ir  ginkmedžių   prepara-
tai.

Jei gelia sąnarius

♦ Nuo sąnarių gėlos padeda spe-
cialūs tepalai nuo uždegimo ir skaus-
mo. Veiksmingi arbatmedžių ar skaus-
mą malšinantys eteriniai masažo alie-
jai. Jais kelis kartus per dieną įtrinkite
skaudamą vietą. Ar tiesiog vakare pa-
šildykite  šildykle.

Įsiskaudo galva

♦ Galvos skausmą sumažinsite
masažuodama smilkinius bei kaklo
raumenis. Ant smilkinių ir akių dėki-
te vėsius kompresus. Ypač tinka juos
suvilgyti melisų, mėtų ekstraktu ar pi-
pirmėčių aliejumi.

♦Oro permainų simptomus slopi-
na pirtis, vandens procedūros, pavyz-
džiui, šilta vonia, aromatizuota 5 lašais
eterinio rožių, rozmarinų ar mėtų alie-

MANO  VIRTUVĖ

Švelnios rudens salotos
Salotos – lengvas, greitas, elegantiškas kūrinys. Jos gali niekada nesikartoti ir
todėl niekada nenusibosti. Žalumynai, sūris, riešutai ir vaisiai – klasikinis deri-
nys. Rinkitės mėgstamus sūrius, o vaisius – pagal sezoną ir turėsite daugybę
įvairiausių variantų. Šiuo metu išbandykite salotas su kriaušėmis, vynuogė-
mis, granatais. 

Jūsų Indrė

Salotos su kriaušėmis
ir Rokforo sūriu

3 kriaušės
10 graikinių riešutų
1 šaukštas medaus
1 puodelis lapinių salotų
150 g (5 oz) Rokforo sūrio
pluoštelis šviežių mėtų

Užpilas

4 šaukštai alyvuogių aliejaus
pusės citrinos sultys
jūros druskos
šviežiai maltų juodųjų pipirų

Graikinius riešutus (puseles)
apkepti keptuvėje su ištirpintu
medumi. Perdėti į lėkštę – žiūrėti,
kad nesuliptų. Suplėšyti nuplautus ir
nusausintus salotų lapus. Kriaušes
supjaustyti plonomis riekelėmis ir
apšlakstyti citrinų sultimis, kad
nepatamsėtų.

Dubenyje sumaišyti kriaušes su
salotų lapais, įdėti gabalėliais
supjaustyto sūrio ir susmulkintų
mėtų. Salotas užpilti alyvuogių alie-
jumi, sumaišytų su citrinos sultimis,
druska ir šviežiai maltais juodaisiais
pipirais. Pabarstyti kepintais riešu-
tais.

Tai labai malonaus skonio salo-
tos, po kurių ir jausitės lengvai.

Salotos su vynuogėmis

2 ryšulėliai lapinių salotų
5 šaukštai vyno acto
1 nedidelis raudonas svogūnas
200 g (7 oz) vynuogių be kau-
liukų
1 ryšulėlis šviežio peletrūno
100 g (3,5 oz) kieto ožkos pieno
sūrio

Užpilas

5–6 šaukštai alyvuogių aliejaus
jūros druskos
šviežiai maltų juodųjų pipirų

Svogūnus supjaustyti plonais
pusžiedžiais ir 10 minučių pamerkti į
vyno actą.

Salotų lapus supjausytyti arba su-
plėšyti, suberti vynuoges, peletrūno la-
pelius. Salotas pašlakstyti alyvuogių
aliejumi, sumaišytu su jūros druska ir
šviežiai maltais juodaisiais pipirais
ir actu, kuriame marinavosi svogū-
nai. Sumaišyti ir ant viršaus užtarkuoti
ožkų pieno sūrio.

Puikios salotos, prie kurių ypač
tiks taurė balto vyno!

jaus.
♦ Neklausykite garsios muzikos,

nevalgykite fermentinio sūrio ir aštrių
patiekalų, nes juose esančios medžia-
gos dirgina nervus. 

Apnikus blogai nuotaikai

♦ Keičiantis orams, jaučiatės su-
dirgę ir prislėgti? Pavartokite jonažo-
lių, kalendrų ar valerijonų nuoviro
arba tinktūros (gerkite kelis kartus per
dieną. Vartojant jonažoles, negalima
degintis saulėje ar soliariume! Jas ge-
riausia gerti vakare).

♦ Nuovargį kaip ranka nuims pa-
gulėjus šiltoje vonioje su eteriniu ka-
dagių, geranijų, melisų ar bazilikų
aliejumi (įlašinkite 5 lašiukus).

♦Atsipalaiduoti padeda meditaci-
ja, joga, relaksacinė muzika. Naudin-
ga važinėti dviračiu, plaukioti. Bet
koks sportas atpalaiduoja ir mažina
įtampą. Jusite tik sveiką nuovargį, to-
dėl miegosite kūdikio miegu.

Žurnalo „JI” info

Kaip oras lemia savijautą
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DR. JOVITA KERELIS
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

�  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, galimi

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

�  Moteris, turinti medicininį išsilavinimą, pa-
sišventusi ligonių ir senų žmonių priežiūrai,
ieško darbo. Gali dirbti Čikagoje ir jos prie-
miesčiuose. Tel. 773-330-0092.

ĮVAIRŪS

PO DIEVO SPARNU

Liudvikas ir Zelija Martin
– šventoji šeima 

RENATA ŽIŪKAITĖ

European restaurant in Lemont
looking for 

part time Line Cook.

Teleph. 630-464-8773

SIŪLO DARBĄ

Spalio 18 d. misijų sekmadienį Bažnyčia
tik antrą kartą istorijoje paskelbs šven-
tąja šeimą – sutuoktinius Liudviką
(Louis) ir Zeliją (Zelie) Martin. Tai didžios
šventosios karmelitės šv. Kūdikėlio Jė-
zaus Teresėlės tėvai, kurie 2008 m. Baž-
nyčios buvo paskelbti palaimintaisiais,
įvykus stebuklui, kai 2002 m. meldžiant
šios šeimos užtarimo, stebuklingai išgijo
vos mėnesio kūdikis iš Italijos, kentėjęs
nuo  nepagydomos plaučių ligos.  

Šv. Teresėlė yra pasakiusi, kad ge-
rasis Dievas davė jai tėvus la-
biau vertus dangaus nei žemės...

Jie nugyveno gražų ir sunkų gyvenimą
kartu, remdamiesi į Dievą ir į  vienas
kitą. 

Zelija Guerin gimė 1831 m. gruo-
džio 23 d. Gandelain mieste  Prancūzi-
joje. 13 metų su šeima persikėlė į Alan-
soną. Čia ji pradėjo savo gražiųjų nė-
rinių mezgimo verslą, įsteigė mezgimo
dirbtuves.  Širdyje nešiojosi troškimą
įstoti vienuolyną, deja, nebuvo priim-
ta dėl silpnos sveikatos. Ji nuo anks-
tyvos jaunystės kentėjo nuo bronchito
ir galvos skausmų. 

Liudvikas Martin gimė 1823 m.
rugpjūčio 22 d. Bordo, Prancūzijoje. Įgi-
jęs laikrodininko amatą taip pat  svajojo
apie vienuolystę. Jis bandė įstoti pas
augustiniečius Šv. Bernardo vienuo-
lyne, tačiau nebuvo priimtas dėl nepa-
kankamų lotynų kalbos žinių. 

Dievas jiems turėjo kitą planą ir
netrukus juos suvedė ant Alansono
tilto, kur Zelija išgirdo širdyje vidinį
balsą: „Tai jis, kurį paruošiau tau”.
Taip Dievas sujungė rodos tokius du
skirtingus ir kartu tokius panašius
žmones. Netgi priėmę santuokos sak-
ramentą, jie abu apsisprendė gyventi
skaistume kaip du vienuoliai po vienu
stogu. Abu jautė savo neišsipildžiusių
troškimų  nostalgiją. Tačiau Dievas per
išmintingą nuodėmklausį paragino
juos atsisakyti tokio gyvenimo būdo.
Abu sutuoktiniai puikiai papildė vie-
nas kitą – mama buvo praktiškesnė, lai-
kė visus keturis namų kampus, taip pat
prižiūrėjo savo įmonės verslą. Tėvas
Liudvikas daugiau linkęs nugrimzti į
savo pasaulį, net  pasistatė bokšte nuo-
šalią buveinę maldai ir apmąstymams,
labai mėgo vienas žvejoti. Apsukrumo
trūkumą jis kompensavo  savo spin-
duliuojančiu gerumu. 

Per 13 metų sutuoktiniai susilau-
kė net devynių vaikų, iš kurių keturi
mirė dar ankstyvoje vaikystėje. Su
kraujuojančia širdimi Zelija Martin
priėmė šias netektis kaip Dievo valią.
Dievas iš savo dosnumo davė šiuos
vaikelius, Jis teikėsi pasiimti atgal. Lai-
dodama Mariją Eleną, jau sulaukusią

penkerių metų amžiaus, Zelija Martin
rašė: Aš niekada neužmiršiu to jausmo..
Nei aš, nei mano vyras nesitikėjome to-
kios staigios baigties. Įėjęs ir pamatęs
savo vargšę mažąją dukrelę mirusią, vy-
ras pasikūkčiodamas ėmė raudoti:
,,Mano mažoji Elena, mano mažoji Ele-
na!” Tad abu kartu pasiūlėme ją Dievui. 

Išgyveno ir užaugo penkios mer-
gaitės: Marija Luiza (Marie Louise),
Marija Paulina (Marie Pauline), Marija
Leonė (Marie Leonie), Marija Celina
(Marie Celine) ir Marija Pranciška Te-
resė (Marie Francoise Therese). Visos
mergaitės pasirinko vienuolystės kelią.
Nėra ko stebėtis, jos augo pilnoje mei-
lės, atidumo, maldos atmosferoje. Zelija
Martin auklėjo savo dukteris griežtai,
bet kartu jautriai ir džiaugsmingai. Ne-
paisant savo darbų, ji atrasdavo laiko
pažaisti su dukterimis, stengėsi orga-
nizuoti joms išvykas ir iškylas gamto-
je. Laiškuose dukterims matyti jos ne-
paprastas domėjimasis ir rūpinima-
sis mergaičių mokslu ir poilsiu. Ji vi-
suomet rasdavo laiko kiekvienam savo
vaikui, kiek tik jo reikėdavo.

Tėtis Liudvikas taip pat mėgdavo
žaisti su savo penkiomis dukrelėmis ir
pradžiuginti jas savo pagamintais žais-
lais.  Liudvikas  turėjo nepaprastai
sub tilų humoro jausmą, kurį taip pat
paveldėjo ir šv. Teresėlė. Jis mėgdavo
linksminti savo dukteris pamėgdžio-
damas medžioklės ragų garsus ir būg-
nus, jis mokėjo įvairių dialektų, galė-
jo atkartoti paukščių garsus. Kiekvie-
na tėčio dukra turėjo jo sugalvotą ma-
lonybinį vardą: Marija buvo jo dei-
mantas, Paulina – jo perlas, Leonė jo ge-
raširdė, Celina bebaimė, o Teresėlė –
mažoji karalienė.

Nors sutuoktiniams teko patirti
daug negandų ir kančių, laikydamiesi
vienas kito, nuolat kreipdami širdis
link Dievo, jie atrado jėgų viską pakelti.
Po keturių vaikelių mirčių šeimos lau-
kė dar vienas didelis išbandymas. La-
bai paūmėjo Zelijos liga, krūtyje ap-
tiktas piktybinis auglys labai nusilp ni-
no moters sveikatą. Gydytojai sakė, kad
pasveikti nėra jokių vilčių. Tuo metu
Zelija rašė brolio žmonai: Liga sunkė-
ja diena iš dienos. Aš jau nebegaliu vie-
na nei nusirengti, nei apsirengti. Skaus-
mas išplinta visur dėl pastovaus karš-
čiavimo, kuris tęsiasi jau dvi savaites.
Dabar man labai svarbu nepaprasti to
laiko, kuris man dar liko gyventi. Tai
mano išganymo dienos, kurios niekad
negrįš ir aš noriu jomis pasinaudoti.
Šiuo atveju turėsiu dvigubą naudą: bū-
dama nuolanki mažiau kentėsiu ir bū-
dama žemėje atliksiu dalį skaistyklos.

Liudvikas stipriai išgyveno žmo-
nos ligą, įkalbino ją vykti į Lurdą,
šventą vietą, į kurią atvyksta daugybė

ligonių, tikėdamiesi pasveikti. Deja,
Dievo valia dėl Liudviko žmonos buvo
kitokia. 1876 m. rugpjūčio 2 d. Zelija
Martin iškeliauja pas Dievą, palikdama
sutuoktinį vieną su penkiomis dukte-
rimis nuo 4 iki 17 metų amžiaus. 

Nors prislėgtas netekties, tėvas
drąsiai imasi pareigos  rūpintis pen-
kiais vaikais, mergaitės savo tėvelyje
randa ir žaidimų draugą, ir užuovėją
nuo pasaulio audrų. 

Kai mažoji Teresėlė pradeda eiti į
mokyklą, vyresnioji Paulina išsako
tėvui norą įstoti į Karmelio vienuoly-
ną. Tėvas prisimena karštą žmonos
norą, kad vaikai rinktųsi pašvęstąjį gy-
venimą, nes šioje žemėje jos neatras tik-
rosios laimės. Vis dėlto atiduoti savo
dukterį yra be galo sunku. Paulinai
prieš išvykstant į Karmelį, tėvas pa-
sakys: Duodu tau sutikimą vykti į Kar-
melį dėl tavo pačios laimės, bet negal-
vok, kad tai nereikalauja mano aukos,
nes tave nepaprastai myliu. Netrukus
Paulinos pėdomis paseks Marija, ga-
liausiai stoti į Karmelį tėvo leidimo pa-
prašys jauniausioji 14-os metų Teresėlė.
Liudvikas nenustebo dėl tokio savo
numylėtinės pasirinkimo, jis suprato,
kad Teresėlė būdama labai jauna at-
pažino savo pašaukimą, ir neturi teisės
jai trukdyti. 

Su tėvu lieka Leonė ir Celina. Tuo
tarpu Liudviko sveikata labai pablo-
gėja, jis kenčia nuo atminties praradi-
mų, nebesusigaudo laike. Vis dėlto dar
suspėja sudalyvauti Teresėlės įvilktu-
vėse ir pats parūpina jai Alansono

mezginių suknelei. Dukros kuriam
laikui net atiduoda jį į psichiatrijos li-
goninę, kas  atrodytų kaip didžiau-
sias pažeminimas šiam kilniam žmo-
gui. Liudvikas kenčia nesiskųsdamas,
ligoninės koplyčioje kasdien priima
švč. Sakramentą. 1894 m. grįžęs į na-
mus, jau paralyžiuotomis kojomis
Liudvikas užgęsta 1894 m. liepos 29 d.
Šalia jo yra dukra Celina, kuri po tėvo
mirties taip pat pasirinks karmelitės
kelią. 

Ši Liudviko ir Zelijos šeima, gy-
venusi prieš daugiau nei šimtą metų,
šiuo sunkiu laikotarpiu yra pavyzdys
daugeliui šeimų. Kaip rašė pati Zelija,
Dievas padidino jų meilę vienas kitam.
Liudvikas buvo jai paguodos ir stip-
rybės šaltinis. Taip pat ir Liudvikas su
dideliu atsidavimu mylėjo savo žmoną
iki pat mirties. Šeimą ištikusios ne-
gandos jų nepalaužė, jie visus įvykius
priėmė kaip Dievo valią. Aplinkinius
jie stebino savo nepaprastu darbštumu
ir pamaldumu švč. Mergelei Marijai.
Šis nepaprastas tėvas ir  ypatinga mo-
tina mokė savo dukteris gailestingumo,
kai prie pietų stalo kviesdavo vargšus,
rūpinosi seneliais ir našlaičiais. Jų
santuoka buvo jų gyvenimo auka Die-
vui, todėl  jau keletą savaičių prie jų re-
likvijų meldžiasi Sinodo Šeimos daly-
viai. Šiuo sunkiu šeimai laikotarpiu
šios šventos  šeimos pavyzdys įkvepia
šių dienų šeimas drąsiai ryžtis eiti
šventumo keliu, tikrosios laimės keliu,
kurį pasirinko Liudvikas ir Zelija Mar-
tin.   
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kaip ir italas Alessandro Corbelli (Don
Magnifico), tikrai apdovanotas „slaps-
tiko” talentu. Tik, mano manymu, ba-
ritono Vito Priante vaidyba vietomis
buvo pernelyg saldi ir dirbtina.

Pasaulyje pripažinta kaip neeilinė
Pelenės interpretatorė, mezzo sopranas
Isabel Leonard tą vakarą Lyric sceno-
je tiesiog spindėjo. Jauna, vos 33 metų
amžiaus Leonard dainavo kerinčiai.
Ypač atmintinos buvo dvi jos atliktos
arijos: ,,Una volta c’era un re” ir ,,Nac-
qui all’affanno e al pianto”. Negaliu ne-
paminėti ir paskutinio siurprizo – jį pa-
teikė spektaklio režisierius, paskutinę
minutę grąžinęs Pelenę prie židinio
žarstyti pelenų, tarsi primindamas
mums: nors ir patikėjote šia gražia is-
torija, svajonė lieka tik svajone...

Rossini „Pelenės” pastatymą Lyric
Opera Čikagoje sukūrė bendradar-
biaudama su Houston Grand Opera,
Welsh National Opera, Gran Teatre

del Liceu bei  Grand Theatre de
Geneve.

Šio Lyric operos sezono metu
bus užtektinai spektaklių suau-
gusiųjų skoniui. Tačiau opera
„Pelenė” tinka kiekvienam – tiek
jaunam, tiek senam. Tikrai verta
nuvesti savo vaikus ir vaikaičius
į šį spektaklį. Tai nepakartoja-
ma pramoga! Sunku patikėti, kad
Rossini buvo vos 25-erių, kai su-
kūrė šį muzikinį šedevrą. „Pele-
nę” Lyric scenoje galite pamatyti
spalio 17, 25, 28 bei 30 (popietinis
spektaklis) dienomis.

Nekantriai laukiame ir kito
Lyric Opera spektaklio – tai aust-
ro kompozitoriaus Alban Berg 90
minučių „Wozzeck” (1925). Prem-
jera – sekmadienį, lapkričio 1 d.
(popietinis spektaklis). Išsamų re-
perturą, abonentų bei pavienių
bilietų kainas sužinosite apsilan-
kę teatro tinklalapyje www.lyri-
copera.org arba paskambinę į
kasą tel. 312-827-5600.

TEATRų IR KONcERTų SALĖSE

Prasideda Čikagos
tarptautinis kino
festivalis
Ketvirtadienį, spalio 15 d., prasideda
Čikagos tarptautinis kino festivalis,
kuris tęsis iki spalio 29 d.  Beveik visi
festivalio filmai bus rodomi AMC River
East 21 teatre, adresu 322 E. Illinois St.,
netoli NBC Towers pastato, kur yra  įsi-
kūręs  Lietuvos Res publi kos generali-
nis konsulatas.

AMC River East 21 teatras kino festi-
valiui  skyrė  septynis ekranus:  tuo pačiu
metu bus rodomi keli filmai, kartais net
septyni.  Visų festivalio filmų pamatyti neį-
manoma.  Festivalio  rengėjai suskirstė
juos kategorijomis, kad kino mėgėjams
būtų lengviau nuspręsti, ką jie nori pasi-
žiūrėti.

Pagrindinėje kategorijoje filmai var-
žosi dėl  svarbiausio   festivalio apdova-
nojimo ,,Gold Hugo”. Filmai šioje kate-
gorijoje atstovauja įvairių kraštų kino me-
nui. Štai Anglija  pristato filmą ,,45 Years”,
kuriame Tom Courtenay ir Charlotte
Rampling vaidina vyrą ir žmoną, kurių gy-
venimą sudrumsčia senos paslaptys.  Len-
kijai atstovauja filmas ,,Body” (,,Cialo”), ku-
riame su humoru žvelgiama į antgamtinį

gyvenimą.  Prancūzija atsiuntė trylikos
metų berniuko gyvenimą vaizduojantį
filmą – ,,A Childhood” (,,Une Enfance”).  Iš
Australijos atkeliauja filmas apie dingusią
paauglę ir pastangas ją surasti – ,,Looking
for Grace”.  Argentinai ir Brazilijai atsto-
vauja filmas apie mokytoją, kurios moki-
niai įvykdo baisų nusikaltimą – ,,Paulina”
(La Patota).  Japonija  pristato filmą ,,Sweet
Bean” (,,An”). Jis pasakoja apie jauną ja-
poną virėją, kurį paveikia pažintis su pa-
gyvenusia japone, pasižymėjusia pupų vi-
rimo receptu.  Rumunijos filmas apie
dviejų vyrų pastangas atrasti paslėptą
turtą vadinasi ,,The Treasure” (,,Comoara”).
Izraeliui atstovauja filmas ,,Tikkun”, pasa-
kojantis apie  rimtą traumą  patyrusio jau-
no ortodokso žydo pergyvenimus. Irano
pristatytame filme ,,A Very Ordinary Citi-
zen” rodomas seno pensininko vienišu-
mas, jam besiruošiant aplankyti užsieny-
je gyvenantį sūnų.  Filmai rodomi originalia
kalba su angliškais subtitrais.  

Čikagoje šiuo metu vyksta architek-
tūros bienalė.  Tad nenuostabu, kad kino
festivalyje bus rodoma  nemažai filmų apie
architektūrą.  Vienas jų – filmas apie vo-
kiečių architektų Bohm šeimą – ,,Concre-
te Love – the Bohm Family”. Olandų filmas
,,The Infinite Happiness” vaizduoja, kaip
gyvena Kopenhagos modernaus daugia-
bučio  ,,8 House” gyventojai.  Iš Italijos at-
keliavo filmas ,,Milano 2015”, vaizduojantis
Milano pastatus ir gyventojus.  Čikagos kul-
tūros centre (Chicago Cultural Center), kur

veikia tarptautinė architektūros paroda,
bus rodomas filmas apie Čikagos archi-
tektūrą.  

Kategorijoje ,,Highlight Films” galima
pamatyti anksčiau sukurtus ir jau  pagar-
sėjusius filmus,  tokius kaip ,,Brooklyn” iš
Airijos ar ,,Dheepan” iš Prancūzijos, šiais
metais laimėjusį Cannes kino festivalio pre-
miją. Čia taip pat amerikiečių filmas ,,Fun-
ny Girl”, sukurtas dar 1968 metais ir do-
kumentinė juosta – dviejų žymių režisie-
rių pasikalbėjimas – ,,Hitchcock/Truffaut”.

Kategorijoje ,,Pasaulinis kinas” (World
Cinema) kino mėgėjai galės pasidžiaugti
didžiule tarptautinių filmų įvairove. Tarp
jų – juostos iš Brazilijos, Meksikos, Pran-
cūzijos, Belgijos, Vokietijos, Vietnamo,
Tailando, Japonijos, Pietų Afrikos, Pietų
Amerikos ir kt.  Deja, šiais metais filmų iš
Lietuvos, Latvijos ar Estijos nėra. 

Festivalis atidaromas iškilmingai ket-
virtadienį, spalio 15 d. žymiame Audito-
rium teatre (50 E. Congress Parkway) fil-
mo ,,Mia Madre”  peržiūra.  Uždaromas
AMC River East 21 teatre spalio 29 d. – tuo-
met bus parodyti du filmai:  premijuotas
naujų režisierių kategorijoje ir festivalio pa-
grindinį apdovanojimą ,,Gold Hugo’’ lai-
mėjęs filmas.  Daugiau informacijos apie
festivalį galima rasti tinklalapyje www.chi-
cagofilmfestival.com arba sužinoti  pa-
skambinus tel. 312-332-3456.  

Parengė Rimas Černius

RAIMUNDAS MARIUS 
LAPAS

Galvojate, kad puikiai žinote,
apie ką yra opera „Pelenė”, nes
gerai prisimenate Walt Disney

ekranizaciją? Bet „Pelenė” „Pelenei”
nelygu – Gioachino Rossini „La Cene-
rentola” intriguojančiai skiriasi nuo
šios legendinės amerikiečių animaci-
jos. Kompozitoriaus Rossini bendra-
autorius, libretistas Jacopo Ferretti
labiau linko prie Charles Perrault 1697
m. parašytos „Cendrillon” motyvų.
Beje, tai ne vienintelė šios senos pasa-
kos interpretacija, tačiau ji viena ži-
nomiausių. Rossini operoje stiklinė
kurpaitė pakeičiama į apyrankę.
Čia nematysime pamotės – tik pa-
tėvį. Vietoj gerosios fėjos krikšta-
motės –  princo namų mokytojas bei
filosofas Alidoro. Tačiau ryškiausias
skirtumas tarp klasikinio Disney fil-
mo (1950) ir Rossini operos (1817) yra
tai, kad Pelenė įsimyli princą, kuris
yra pasislėpęs už savo tarno Dandini
kaukės. Ir kai Dandini (kuris vai-
dina esąs princas) bando jai pasi-
piršti, ji atsisako, tvirtindama, jog
myli jo tarną – t. y. tikrąjį princą,
Don Ramiro. Tad įsimylėjusi pore-
lė savotiškai tampa „lygūs” – princas
paragauja, ką reiškia būti koman-
duojamam, o Pelenė parodo, kad
ne titulai jai svarbu. Beje, Rossini
herojė – tikra kovotoja už savo laimę.

Šį iki ašarų juokingą, išgalvotą,
(bet ne be atpažinimo elementų!) pa-
saulį Lyric operos scenoje sukūrė
Barcelonos teatro „Els Comediants”
režisierius Joan Font, padedamas
scenografo Joan Guillén, apšvietėjo
Albert Faura bei choreografo Xevi
Dorca. Žaisminga veikalo interp-
retacija suteikia galimybių pasi-
reikšti ne tik pagrindiniams persona-
žams, bet ir kordebaletui – šešioms
žiurkėms, kurios sudarė Pelenės pa-
klusniųjų sargų komandą. Judėdamos
tarsi grakštūs šokėjai, šie nebylūs ak-
toriai įdėmiai sekė veiksmą, išryškin-
dami ne tik veikalo komedijinius, bet
ir fantastinius elementus. Jie taipogi
tapo nematomais scenovaizdžio keitė-
jais. Spalvinga Joan Guillén scenog-
rafija harmoningai susilieja su išra-
dinga Joan Font režisūra. Negali ne-
pastebėti ir įdomaus makiažo dizai-
nerės Sarah Hatten darbo – jos sukur-
tų spalvingų keistokų perukų. Visa
stilistika – kažkas labai animacinio ir
abstraktaus, bet tuo pačiu atpažįstamo
(Don Kichotas?)...  

Ši opera savo teatrališkumu ir hu-
moru šiek tiek priminė ir ką tik ma-
tytas Wolfgang Amadeus Mozarto „Fi-
garo vedybas”. Du pirmieji sezono
spektakliai – abu panašaus žanro, „ope-
ra buffa”. Gal teatro vadovybė tokiu
būdu, siūlydama komiškesnius, leng-
vesnius kūrinius nori prisijaukinti
jaunesnius žiūrovus? Nieko blogo tame
nematau.

Grįžtant prie „Pelenės” – net keturi
iš septynių šio pastatymo atlikėjų yra
naujokai Lyric Opera scenoje: Diana
Newman ir Annie Rosen (Pelenės ne-
tikrosios seserys Clorinda ir Tisbe),
Lawrence Brownlee (princas Don Ra-
miro) bei Vito Priante (princo tarnas
Dandini). Tenoro Brownlee balsas die-
viškas,  vaidyba – nepakartojama! Jis,

Nesenstanti fantazija
Rossini ,,La Cenerentola” Lyric scenoje

Pelenė – Isabel Leonard Todd Rosenberg nuotraukos

Scena iš spektaklio
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www.draugas.org/mirties.html

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 

Su 1,000 dolerių:
Donatas Januta, Oakland, CA, gar-

bės narys, iš viso 19,600 dol.
Su 250 dolerių:
L.D.K. Birutės draugija, Los An-

geles skyrius, CA, garbės narė,  iš viso
1,350 dol.

Rimas ir dr. Pranė Domanskiai,
Western Springs, IL, iš viso 875 dol.

Su 200 dolerių:
Dr. Petras ir Daiva Kisieliai, Dow-

ners Grove, IL, garbės nariai, iš viso
2,550 dol.

Viktoras Kelmelis, Chicago, IL, iš
viso 200 dol.

Su 150 dolerių:
Vacys ir Viktorija Šauliai, Lemont,

IL, iš viso 730 dol.

Su 100 dolerių:
Romas ir Birutė Viskantos, W. La-

fayette, IN, garbės nariai, iš viso 6,450
dol.

Amerikos lietuvių Romos katli-
kių moterų sąjunga, 20 kuopa, garbės
narė, Chicago, IL, iš viso 4,100 dol.

Marija Vaitkienė, Belleville, IL,
garbės narė, iš viso 3,950 dol.

Irena Jolita Mazurkiewicz, N. Ri-
verside, IL, garbės narė, iš viso 3,900
dol.

Irena Ancerienė, Porter, IN, garbės
narė, iš viso 3,500 dol.

Marytė Vizgirdienė, Putnam, IL,
garbės narė, iš viso 3,400 dol.

Albinas Reškevičius, Omaha, NE,
garbės narys, iš viso 3,300 dol.

Gediminas ir Sigita Damašiai, Li-
vertyville, IL, garbės nariai, iš viso
3,125 dol.

Vaclovas ir Margarita Momkai,
Lemont, IL, garbės nariai, iš viso
2,850 dol.

Ramunė Račkauskienė, Oak Lawn,
IL, garbės narė, iš viso 1,550 dol.

LB Brighton Park apylinkė, Chi-
cago, IL, garbės narė, iš viso 1,550 dol.

Karolis Druseikis, Rochester, NY,
garbės narys, iš viso 1,300 dol.

Brighton Park namų savininkų
draugija, garbės narė, iš viso 1,100 dol.

Feliksas Rekus, Durham, NC, iš
viso 950 dol.

Salomėja Daulienė, Chicago, IL, iš
viso 800 dol.

Ray ir Dana Norvaišai, Aurora, IL,
iš viso 180 dol.

Alma Vilkas-Stočkus, La Canada
Flintridge, CA, iš viso 175 dol.

Su 75 doleriais:
Algirdas ir Raminta Marchertai,

Lemont, IL, garbės nariai,  iš viso 2,125
dol.

Raminta Sinkienė, Lemont, IL,
garbės narė, iš viso 1,435 dol.

Su 50 dolerių:
Eugenijus ir Regina Šilgaliai, Wil-

loghby, OH, garbės nariai, iš viso
1,800 dol.

Roma Čepulienė, Willoghby, OH,
garbės narė,  iš viso 1,800 dol.

Zita Baltramonienė, Chicago, IL,
garbės narė, iš viso 1,750 dol.

Prasidėjo DF rudens vajus
Draugo fondo (DF) rudens vajus prasidėjo spalio 1 dieną, išsiuntus „Drau-

go” skaitytojams šio vajaus laiškus. 
Aukų rinkimo vajų vyksta nemažai, ypač rudeniop. Dauguma jų yra skir-

ti labdarai Lietuvoje. „Drauge” skaitome padėkas už aukas, pridedamas prie at-
naujinamų prenumeratų bei prie loterijos bilietų. Jos prisideda prie „Draugo”
leidybos, tačiau nepadeda sudurti „galo su galu”. Jau daug metų, kai to „galų
durstymo” administruojant ir leidžiant laikraštį (čia įeina ir pastato atnauji-
nimo bei priežiūros, technologijų atnaujinimo išlaidos ir pan.) našta tenka Drau-
go fondui, kuris iki šiol „Draugo” leidybai paskyrė 2,306,607dolerių (2 milijonus
306 tūkstančius šešis šimtus septynis dolerius).

Ši DF suma yra paimta iš Draugo fondo pagrindinio kapitalo investavimų
pelno. Bet metinio pelno neužtenka. Kad galėtume sugrąžinti  panaudotą kapitalo
dalį, reikia vajų ir papildomų DF narių ir rėmėjų įnašų. 

Pavasario vajus buvo sėkmingas. Reikia tikėtis, kad rudens  vajaus rezul-
tatai bus dar geresni. Geriausias būdas paremti ,,Draugą” – per Draugo fondą,
tad visus labai prašome atsiliepti su didesniu ar mažesniu įnašu DF rudens va-
jaus metu.

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką katalikiš-
ką „Draugo” laikraštį. 

Prisiminkite DF ir savo testamentuose.  Keletas stambesnių palikimų už-
tikrins laikraščio gyvavimą daugeliui metų.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Algirdas ir Amanda Mulioliai,
Euclid, OH, iš viso 860 dol.

Dr. Robertas ir Gailė Vitai, Chi-
cago, IL, iš viso 660 dol.

Valius ir Nijolė Cijunėliai, Wil-
lowbrook, IL, iš viso 550 dol.

Pranas ir Dana Jarai, Chester-
ton, IN, iš viso 485 dol.

Audrė Bernatavičienė, Westches-
ter, IL, iš viso 300 dol.

Jonas ir Marta Šarkos, Omaha,
NE, iš viso 275 dol.

Rita Kavolis, Carlisle, PA, iš viso
170 dol.

Dr. Jonas Genys, Lanham, MD, iš
viso 120 dol.

Teresė Poškus, San Antonio, TX,
50 dol. aukojo Vanda Gvildys, a.a., at-
minimui Nijolės Genys-Poškus, iš viso
170 dol.

Marytė Černiūtė, Hinsdale, IL, iš
viso 70 dol.

Benigna Butler, Chicago, IL, iš
viso 50 dol.

Su 30-25-10 dolerių:
Teodoras ir Ritonė Rudaičiai, Le-

mont, IL, garbės nariai, iš viso 1,570
dol.

Julius ir Renata Spakevičiai, West-
wood, MA, garbės nariai, iš viso 1,540
dol.

Teresė Stolienė, Oak Forest, IL,
garbės narė, iš viso 1,175 dol.

Dr. Juozas Kalvaitis, Chicago, IL,
iš viso 720 dol.

Roma Žilionienė, Baltimore, MD,
iš viso 625 dol.

Raymondas ir Bronė Stoškai, Los
Angeles, CA, iš viso 640 dol.

Teresė Poškus, San Antonio, TX,
aukojo 30 dol. atminimui a. a. Nijolė
Genys-Poškus iš viso 200 dol.

Jadvyga Savickas, Nashua, NH, iš
viso 240 dol.

Kazys ir Lilė Kizlauskai, W.
Bloomfield, MI, iš viso 200 dol.

Česlovas ir Irena Mickūnai, Cen-
terville, MA, iš viso 150 dol.

Karolis Avižienis, Orland Park,
IL, iš viso 130 dol.

Vita Zigmantienė, Chicago, IL, iš
viso 100 dol.

Algimantas V. Bublys, Miami, FL,
iš viso 50 dol.

Neringa E. Raila, Los Angeles,
CA, iš viso 40 dol.

Aldona Pintch, West Milford, NJ,
iš viso 30 dol.

Donna Laureckienė, Darien, IL, iš
viso 25 dol.

Irena Barzdukas, Lemont, IL, iš
viso 10 dol.

Aukojusiems Draugo fondo ru-
dens vajui DF taryba nuoširdžiai dė-
koja.                            

A † A
GENOVAITEI BELECKIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos sūnums
POVILUI ir JONUI, dukroms VILIJAI, DANUTEI ir
ONUTEI, jų šeimoms bei visiems artimiesiems ir
kartu liūdime.

Sunny Hills, FL Lietuvių Bendruomenė

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

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

DF rudens įnašai
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Didžiosios Britanijos dienraštis http://www.telegraph.co.uk/ paskelbė geriausių
Kalėdinių mugių Europoje sąrašą, kuriame yra ir Vilniaus Kalėdinė mugė, šurmu-
liuosianti lapkričio 29 – sausio 11 dienomis. 

Miesto gyventojai ir svečiai kviečiami ragauti karšto vyno, lietuviškų kalėdinių
saldumynų. Šiltos kepurės ir pirštinės būtinos, jei neturite – čia pat ir įsigysite.

Visi, neabejingi šiai lietuviškai žiemos mugei, raginami išreikšti simpatijas ir ati-
duoti savo balsą už Vilnių: http://bit.ly/1xgTfbH

Vyginto Skaraičio /BFL nuotr.

Č. Senkevičiaus vedamųjų rinkinys

,,DVyLIKA mETų”
Gerą vedamąjį parašyti yra nelengva. Tu-
riningus, apmąstytus, gražia kalba para-
šytus vedamuosius sukurti gali tik retas
talentas. Toks talentas yra Česlovas Sen-
kevičius, per ketvirtį amžiaus ,,Tėviškės
žiburiams” parašęs daugiau kaip 1 200
vedamųjų. 

Pirmoji Č. Senkevičiaus vedamųjų
rinktinė ,,Penki taškai...” pasirodė 2004
metais. Geriausi pastarųjų dvylikos metų
vedamieji sugulė į knygą ,,Dvylika metų”
– kiekvieniems metams autorius atrinko
po šešis straipsnius. Knygą išleido Pas-
valio Mariaus Katiliškio biblioteka ir lei-
dykla ,,Naujasis lankas”. Pasvalys – Čes-
lovo Senkevičiaus gimtinė. Autorius ne-
bijo kandaus žodžio, bet juk tokie ir turėtų būti vedamieji – taiklūs ir kartais
kandūs. 

Rinktinę ,,Dvylika metų” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 20
dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., persiunti-

mas paštu – 5 dol.) Teiraukitės tel. 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. 

� Spalio 18 d., sekmadienį, 8:45 val. r.
Šv. Antano bažnyčioje (50 Ave. ir 15 St., Ci-
cero) šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas
Keršys. Po šv. Mišių – pabendravimas  ka-
vutės kambarye. Visą spalio mėnesį vysku-
pija skaičiuoja pamaldų lankytojus, todėl la-
bai svarbu, kad kuo daugiau lietuvių daly-
vautų šv. Mišiose. Lauksime. 

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL) spalio 18 d. 10 val. r. švęsime 29-
tąjį eilinį metų sekmadienį.  Eucharistijos
šventimą atnašaus kun. Gediminas Ker-
šys. Kviečiame dalyvauti. 

� 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. 8:45 val r. Šv. Antano baž-
nyčioje (50 Ave ir 15 St., Cicero) šv. Mišias
atnašaus kun. Gediminas Keršys. Po Mišių
kavinėje įspūdžiais pasidalins ką tik iš
Lietuvos sugrįžusi poetė Eglė Juodvalkė. Vai-
šinsimės kugeliu. Kviečiame ir laukiame visų.

� Spalio 25 d., sekmadienį, po lietuviškų
šv. Mišių, Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra-
sidėjimo parapijos salėje Brighton Parko Lie-
tuvių Bendruomenės valdyba ruošia pie-
tus. JAV LB Tarybos narys Jonas Platakis pa-
sidalins savo įspūdžiais ir naujienomis iš Cle-
velande vykusios Tarybos sesijos. Taip pat
paminėsime Lietuvos istorijos mylėtojų ir ieš-
kotojų klubo veiklos 5 metų sukaktį ir pa-
sižiūrėsime filmą ,,Karalių kriptos atradimas,
Vytauto Didžiojo palaikų nuslėpimas”. Lapk-
ričio 1 d., sekmadienį, per šv. Mišias pa-
minėsime Visų Šventųjų dieną ir Vėlines.

� Spalio 25 d., sekmadienį, organizacija
,,Vaiko vartai į mokslą” kviečia visus rėmė-
jus į tradicinius lėšų telkimo ,,Derliaus pie-
tus” 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).

www.draugas.org

Nauja L. S. Černiauskaitės
ir R. Šerelytės knyga

Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimas
LR teisingumo ministro Juozo Bernatonio prašymu Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdyba (PLB) kviečia Jus iki spalio 26 dienos užpil-
dyti anketą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo.
Anketos adresas: 
http://r.apklausa.lt/f/lietuvos-respublikos-pilietybes-issaugojimas-vav3mhf/
recipients/c6dc41b62c
Šios anketos rezultatai viešai neskelbiami.

Dalia Shilas
PLB Viešųjų ryšių komisijos pirmininkė

Mieli giesmės mylėtojai,
Visus, kurie neabejingi giesmei ir muzikai, kurie ieško kaip pra-
turtinti savo dvasią ir kasdienybę, kurie savo balsu norėtų pa-
gyvinti Šv. Antano (Cicero, IL) parapijos  lietuvių choro skambesį,
kviečiame įsijungti į mūsų gretas.
Laukiame balsingų vyrų ir moterų! 

Daugiau informacijos suteiks
choro vadovė Vilmą tel. 630-901-5888.

Spalio 13 d. Vilniuje, Rašytojų klube įvyko ren-
ginys iš ciklo „Prozos meistrai ir šauktiniai” –
rašytojų Lauros Sintijos Černiauskaitės ir Re-
natos Šerelytės (d.) , ,,Draugo” kultūrinio prie-
do redaktorės, knygos „Hepi fjūčer” pristaty-
mas. 

ELTA info
Martyno Ambrazo nuotr.

Vilniaus Kalėdinė mugė – viena geriausių Europoje

http://draugokalendorius.org


