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Namų vaistinėlė – 12 psl.

Norint prieiti tikslą, pirmiausia reikia eiti. – Honoré de Balzac

ŠIAME NUMERYJE:

,,Atviras ratas” Čikagoje.
Žiūrovų įspūdžiai – 10 psl. 

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS

„Atviro rato” teatro aktorių viešnagė  
Lietuvių mokykloje Washingtone

Spalio 17-ą dieną mokykloje lankėsi „Atviro rato” ak-
torių grupė iš Vilniaus ir mums padovanojo spek-
taklį „Senelės pasaka”. Benita Vasauskaitė iš Šiaulių,

Justas Tertelis iš Druskininkų, Vytautas Leistrumas iš Vil-
niaus, Ieva Stundžytė iš Kauno – keturi jauni aktoriai, su-
sitikę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Vilniuje, jau
dešimtus metus džiugina žiūrovus savo spektakliais. 

Lietuvių mokyklos Washingtone mokiniai pakalbi-

no aktorius, ir jie su jaunaisiais žurnalistais pasidalijo
savo mintimis. 

– Ar Jūs esate tik aktoriai, ar patys ir režisuojate spektak-
lius?

– Justas: Aš ir Ieva esame aktoriai ir režisieriai, Vy-
tautas – aktorius ir kompozitorius, Benita – aktorė ir lais-
valaikiu tapo akriliniais dažais. – 5 psl.

Lietuviai kartu
paminėjo Baltų
vienybės dieną

LB Centrinės New Jersey apylinkės lie tuvių atstovai gausiai dalyvavo šventėje. Ketvir-
ta iš kairės LB Centrinės New Jersey apylinkės pirmininkė Rasa Miliūtė, ketvirta iš de-
šinės – New Jer sey Dr. Vinco Kudirkos lituanistinės mokyklos vadovė Daina Petkevi čie-
nė.

Šventę nuotaikingai pradėjo mažieji „Spindulėlio” muzi kantai. Janis Grigalinovičs-Lėja ir Dainos Petkevičienės nuotraukos

RASA MILIŪTĖ

Spalio 17 dieną, šeštadienį, New
Jer sey valstijos Latvių kultūros
centre „Priedainė” jau 5-ąjį kartą

trijų Bal tijos tautų New Jersey ben-
druo menės susirinko paminėti Baltų
vie nybės dieną. Šventės šeimininkė
šiais metais buvo New Jersey Latvių
Bendruomenė, paruošusi gražų rengi nį.
Šventę nuotaikingai pradėjo ma žieji
„Spindulėlio” muzikantai su va dove
Violeta Kundrotiene. Susirin ku sius svei-
kino Janis Students – Latvi jos Ben-
druomenės pirmininkas, sa kęs, jog ir gy-
vendami čia, turime būti vieningi ir
dėti pastangas Baltijos ša lių Nepri-
klausomybės stiprinimui.  – 4 psl.

Po spektaklio (iš k.): Benita Vasauskaitė, Ieva Stundžytė, Justas Tertelis ir Vytautas Leistrumas.
Nathan Mitchell nuotraukos



Esu gavusi pastabą, kad nebe rei kia
rašyti apie partizanus, gana, tai
jau praeitis, geriau žiūrėkime į

ateitį. Nesutinku, o kodėl, pasakysiu
kon kre čiu pavyzdžiu. Dveji metai renku
medžiagą apie savo gimtųjų apylinkių
Šiaurės Lie tuvoje partizaninį judėjimą,
nes nie kas apie tai niekada dar nerašė.
Di džiųjų veikalų apie partizanus auto-
riai šių apylinkių nepasiekė, nes jos
buvo kaip tik ant dviejų partizanų apy-
 gardų ribos ir negausios tų pasi šventėlių grupelės ar
atskiri žmonės veikė tai prisijungdami prie vienos
apygardos, tai prie kitos. Neseniai pa si rodžiusios
Žeimelio (2 tūkst. puslapių) ir Pašvitinio (1,5 tūkst.
pusla pių) apylinkių monografijos apie partizanus
taip pat nerašo. Vietiniai žmo nės partizanus po sen-
ovei pa pras tai tebevadina banditais, o partizanų ar-
timieji apie savo didvyrius kal bėti vengia, nes taip
pat ne visi yra įsitikinę, kad jų veikla buvo rei kalinga,
o tuo labiau – gerbiama, o gal paprasčiausiai bijo
viešosios nuo monės, kuri tose vietose yra nepalan-
ki partizanams. O skaudžiausia buvo bendrauti su
paskutinio „Klevo” bū rio vado Radvilos seserimi. Tai
mane ir paskatino kelti tą temą į viešumą. 

Partizano sesuo apie brolį ir okupantų teror-
izuotą jų šeimą kalbėjo no  riai, tik nuolat manęs prašė
apie brolį nerašyti, nekelti jo iš kapų, nes jie, giminės,
nenori. Moteriai turėjau pasakyti, o po keleto tokių
pareiški mų – ir griežtai, kad giminė yra ne teisi ir kad
jos pageidavimas ar net reikalavimas manęs nesaisto.
Jų jaunas brolis, partizanu tapęs 19-metis, o nužudy-
tas 24-erių, šį kelią pasirinko sąmoningai, kovojo ir
žuvo kaip didvyris, todėl apie jo pasišventimą būti-
na rašyti ir žemiečiams tuo didžiuotis. Apie jo są-
moningą pasiryžimą ro do jo dienoraščiai, kuriuos iš
sužeisto partizano paėmė NKVD. Dabar jie saugomi
Genocido muziejuje. Parti za nas Radvila ir jo kovos
draugai yra šiandieninės mūsų Nepriklausomy bės
signatarai. Kita vertus, galiu su prasti ir partizano ar-
timuosius, o li kusiems gyviems – atleisti už jų silp-
numą, nes jie per daug iškentėjo.

Šios šeimos istorija įdomi, gal net išskirtinė.
Šeimos tėvas, kilęs iš vi dutinių valstiečių, jaunystėje
tarnavęs pas ūkininkus, tiek susitaupė, kad kartu su
broliu apie 1935-uosius nusipirko palivarką su 70 ha
žemės. Žinoma, ne be kitų brolių pagalbos. Tai buvo
didelė ir gabi šeima, keli bro liai buvo išvykę į
Ameriką ir ten gerai susitvarkę gyvenimą, keli
baigę mokslus Lietuvoje ir taip pat gerai įsitvirtinę.
Kadangi šeima buvo labai draugiška, vyresnieji
broliai liku siems tėviškėje padėjo įsigyti dvarą, – taip
nuosavybė įvardinta partizanų būrio vado Radvilos
baudžiamojoje byloje. Iki Antrojo pasaulinio karo
ūkis spėjo tapti pavyzdiniu, buvo ge rai tvarkomas,
todėl nenuostabu, kad atėję sovietai pirmiausia
ėmėsi nai kinti tokių ūkių savininkus. Karui pasi-
baigus, kai tik ėmė sklisti kalbos apie trėmimus į
Sibirą, šeimos tėvas ėmė slapstytis, manydamas, kad
žmo nos su šešiais vaikais (dar vienas – vyriausiasis
jau buvo baigęs gim na ziją ir mokytojavo nuošaliame
kai me) okupantai nelies. Nieko pana šaus neįvyko.
Trėmėjai moterį išvežė su keturiais jauniausiais
vaikais, nes viena mergaitė, Laima, pabėgo (ją bu vo
bandyta suimti gimnazijos bendra butyje, kur
kareivius atvedė jos mo ky tojas), o kitą kaimynai
sumaištyje „išvogė” ir priglaudė pas save, ir ji to je
šeimoje prižiūrėjo vaikus. Būsima sis partizanas
Radvila baigęs gim na ziją norėjo studijuoti mediciną,
bet kadangi tėvas buvo „išnaudotojas”, į universitetą
nebuvo priimtas. Nuėjo dirbti mokytoju, bet jam davė
tik p čią nuošaliausią mokyklą, kur jau nie kas ne-

sutiko vykti. Čia jis mokytojavo vienerius metus. Kai
į Sibirą išve žė jo motiną su broliais ir seserimis, jis
pasitraukė į mišką, nes į trėmimų sąrašus buvo
įtrauktas ir jis. (Beje, vie noje iš minėtų monografi-
jų rašoma apie kaimą, kuriame veikė ši mo kykla, bet
apie mokyklą net neužsimenama, matyt, dėl to, kad
nereikėtų parašyti, jog tos mokyklos mokytojas
tapo partizanų vadu; ir įdomiausia, kad šio straipsnio
autorė taip pat yra mokytoja, kilusi iš šio kaimo.)

Radvilos tėvas tuo metu slapstėsi Rygoje, kur
turėjo giminių, bet neilgai. Nepraėjus nė metams
gatvėje bu vo užmuštas. Kai Rygos giminės atėjo jo
kūno atsiimti į lavoninę, jos darbuo tojai įspėjo, kad
artimieji čia nesi rodytų, nes „morgas” yra apsuptas.
Matyt, sovietinis saugumas tikėjosi nu šauti kelis
zuikius – ne tik su nai kinti „liaudies priešą”, bet ir
pagauti laidoti tėvo atvykusius besislapstan čius jo
vaikus. Nepasisekė. Paskui Lai mą dar ilgai slankio-
jo „šešėliai”, mat ji keletą kartų buvo susitikusi su
broliu partizanu ir bandė jį įkalbėti legalizuotis. Jai
pasisekė „išnykti” tik ištekėjus, išvykus iš gimtų
kraštų ir pakeitus pavardę. Gyvendama ne tikrume
negalėjo mokytis toliau ir nu gyveno paprastą
darbininkės gy ve nimą; anksti netekusi vyro, sun kiai
vertėsi su trimis vaikais. Sesuo Bi rutė „išnyko” ki-
toje šeimoje. Motina po 11 metų su keturiais kitais
vaikais grįžo, bet Sibire, prie miško darbų praradusi
sveikatą, po kelių mėnesių Lietuvoje mirė. Šiuo
metu likę gyvi trys šios gausios šeimos atstovai – dvi
seserys, išsilaikiusios Lietuvoje, ir iš Sibiro tremties
grįžęs vienas brolis.

Partizano Radvilos penkerių me tų veiklos pėd-
sakus galima atsekti tik iš sovietų baudžiamosios by-
los. 1947-aisiais įsijungęs į partizaninį judėjimą,
1952-aisiais buvo išduotas rėmėjų ūkininkų šeimos.
Po žiemojimo Latvijoje su kovos draugais nak vynei
atėjęs į jau žinomus namus, juo se jau buvo nebe-
laukiamas, mat juose buvo apsigyvenusi jauna-
martė iš netolimo kaimo. Greičiausiai ji ir buvo par-
tizanų išdavimo iniciatorė, nes vėliau, visais sovi-
etiniais metais, buvo rėksminga veikėja – kolūkio val -
dybos narė, visur kišusi savo svarbią nosį; jai net
dabar atrodo, kad „ru sai atstatė Lietuvą”.

Partizanas Radvila į šią sodybą tą lemtingą
gegužės naktį atėjo su ki tais trimis likimo draugais.
Paprašę nakvynės buvo apnakvydinti darži nėje.
Kai sugulė, šeimininkas išlindo pro langą ir nubėgo
į už keturių kilometrų esantį miestelį, kur stovėjo
rusų kariuomenės dalinys, apie tai pra nešti. Apsupti
partizanai kovėsi. Vienas žuvo susišaudymo metu,
du, pridengti būrio vado Radvilos, išsi ver žė (jie
buvo paskutiniai mūsų apy linkių partizanai, žuvę ly-
giai po me tų), o vadas buvo peršautas į veidą ir be są-
monės paimtas. Jis buvo kalinamas Šiauliuose, bet
teisiamas Radvi liškyje, dirbtinai sulipdžius kolek ty -
vinę – neva sunaikinto banditų būrio – bylą su
tenykščiais dviem kitais par tizanais. Teismas buvo
parodomasis ir nuosprendis buvo – visus pakarti, kad
kiti labiau bijotų. Tai įvyko 1952 m. pabaigoje, dar
esant gyvam Sta linui. Baudžiamojoje byloje, esan čio-
je Ypatingajame archyve Vilniuje, rašoma, kad nu-

osprendis įvykdytas tą pačią dieną Ši-
auliuose. O kur padėtas Radvilos kūnas,
artimieji negalė jo sužinoti ir Neprik-
lausomybės me tais. Arba tokių dalykų
tuomet nedo kumentuodavo, arba dar vis
esama žmo nių, kurie nesuinteresuoti at -
skleis ti sovietinių represijų įrodymus. Iki
šiol dar nerasti ir kalė ji muose žiauriai
nužudytų kitų partizanų vadų palaikai.

Taigi ar galima tylėti apie tokius da-
lykus? Ar galima leisti nugrimzti į už-

marštį sąmoningų kovotojų dėl Lie tuvos laisvės at-
minimui? Praėjus net 25-eriems metams po neprik-
lausomybės paskelbimo kai kurių pa trio tų, pag-
uldžiusių savo galvas dėl Tė vynės, vardai vis dar neį-
vardinti. Ži noma, daugelis jų taip ir liks nežino mieji,
nes neliko liudijimų, bet kai ku rių vardus iš už-
maršties dar galima ištraukti. Partizanui Radvilai iš
viso tėra skirta pusė puslapuko bendrų žinių vieno-
je vietinio pobūdžio knygutėje, keletoje vietų jis yra
pami nėtas kaip žuvęs per susišaudymą su rusų
kariuomene ir, sesuo Laima sa kė, kad jo vardas yra
iškaltas gim na zijos, kurią jis baigė, atminimo lento-
je kartu su kitų laisvės kovotojų vardais. Šie jauni
pasišventėliai kovojo ne dėl garbės, bet jeigu vi-
suomenė už mirš savo didvyrius, ar kitoje ir dar ki-
toje kartoje rasis tokių šviesuolių, kurie Tėvynės gel-
bėjimą prisiims kaip savo pareigą? Jeigu mūsų pro-
tė viai būtų buvę menkesni dvasia, šiandien jau
nebūtume lietuviai, ir Lietu va jau tikriausiai tebūtų
kurios nors didelės valstybės provincija. Todėl lais -
vės kovotojams turime skirti jiems prideramą vietą,
kad jų pa vyz dys įkvėptų ateities kartas. Kaip gam-
 toje kiekviena rūšis atkakliai kovoja dėl išlikimo, taip
turi elgtis ir tauta, – ji turi sąmoningai auginti sa vo
ateitį. O pavyzdžiai auklėja geriausiai.

Beje, Radvilos sesuo Laima, kuriai jau per 90, su-
tikusi kalbėtis tik telefonu ir nesutikusi susitikti akis
į akį, pasiguodė, kad jos dukra sovie ti niais metais
norėjo įsidarbinti sovie tiniame saugume vertėja
(grei čiau siai buvo studijavusi anglų kalbą), o nepri-
imta motinai pasakiusi: „Na, ir giminėlė!” Ir šiandien
ją, partizano se serį, šeimoje palaiko tik vienas vai -
kaitis. Galima prileisti, kad jos vai kai tebėra toje
pusėje, kur vadintis par tizanų šeima yra negarbė.
Štai to dėl ir nenorima, kad Radvilos vardas būtų
viešai minimas ir aukštinamas. Manau, kitaip būtų,
jeigu šio partiza no nuopelnai būtų pripažinti val-
stybės ir jam po mirties būtų suteikti nors kokie ap-
dovanojimai.
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ZIGMAS TAMAKAUSKAS

Jau devintą kartą  kasmet,  artėjant Vėlinėms,
Vengrijos ambasada, prisimindama 1956 metų
įvykius – sa vo šalyje vykusią antisovietinę re-

vo liuciją ir ją palaikiusius Lietuvos žmones, Kauno
Senosiose kapinėse prie memorialo ir Vilniuje prie
Auš ros Vartų sienos įrengtos Atminimo lentos ren-
gia tų įvykių minėjimus. Šiais metais Kaune minė-
jimas vyko spalio 20 dieną, o  Vilniuje – 22 dieną.
Abiejose vietose, nuskambėjus  Veng rijos ir Lietuvos
himnams, trumpą minėjimo pranešimą padarė nau-
jasis Vengrijos Nepaprastasis ir Įgaliota sis amba-
sadorius Zoltan Jancsi, pa brėždamas lietuvių ir
vengrų tautų istorinę draugystę, laisvės troškimą, da-
bartinį vaisingą bendravimą, vie ny bės būtinumą, dė-
kojo drąsiems ir pasiaukojusiems mūsų tautos žmo-
 nėms už Vengrijoje vykusios 1956 me tais išsivada-
vimo revoliucijos palai ky mą. Prie memorialo, plaz-
dant Ven grijos revoliucijos bei Lietuvos valsty binei
vėliavai, kalbas pasakė ir miesto mero pavaduotojas
Vasilijus Popovas bei savivaldybės tarybos na rė
Gintarė Skaistė. Padėjus Vengrijos ambasados ir Kau-
no savivaldybės vai nikus, minėjimą nuspalvino mo-
 ki nių atlikta meninė programa. Ma lo nu pažymėti,
kad Kaune, minint Vengrijos revoliucijos datą ir tuo-
met Lietuvoje vykusius Visų Šventųjų die nos vaka-
ro įvykius, mūsų iniciatyva visada aktyviai dalyvauja
Sta sio Lozoraičio pagrindinės mokyklos mokiniai su
savo parengta menine programa. Šiais metais ją pa-
pildė ir Juozo  Grušo  meno  gimnazijos  mo ki niai,
sub tiliai atlikdami šiam minėji mui parengtą  lite-
ratūrinę muzikinę kompoziciją. Daug plojimų susi-
laukė mokinių Martyno Kliučininko, Alano Alek-
navičiaus, Ugnės Vanagaitės ir Vestos Revinskaitės
pasakyti poezijos posmai, Gretos Zabielaitės ir Ka-

 milės Aleknavičiūtės padainuotos dai nos, mokyto-
jo Artūro Sinkevi čiaus muzikavimas.  Renginyje  da-
lyva vo ir gretimos – Stepono Dariaus ir Stasio Girėno
gimnazijos gimnazistų būrys.

Vengrijos ambasadorius Zoltan Jancsi gražiai
padėkojo meninę programą atlikusiems mokiniams
ir ją pa rengusiems mokytojams E. Gry bie nei, A. Sin-
kevičiui, L. Dekerienei, V. Zulonaitei, V. Masiliū-
nienei ir J. Iva  nauskienei, minėjime dalyvavu siems
Stasio Lozoraičio pagrindinės mokyklos direktoriui
Renaldui Bara nauskui ir Juozo Grušo meno gimna -
zijos direktorės pavaduotojai Euge nijai Paškaus-
kienei bei kitiems mi nėjimo dalyviams.

Vilniuje surengtame minėjime, deja, nedalyva-
vo nė vienas mokinys. Ir miesto savivaldybės atsto-
vų čia ne buvo. Po ambasadoriaus tarto žodžio, kal-
bėjo  Lietuvos partizaninės kovos Ginkluotųjų pajėgų
vado dukra Auk sė Ramanauskaitė-Skokauskienė. Vi-
 sada šiuose minėjimuose aktyviai da lyvauja 1956
metų Vėlinių įvykių Lietuvoje dalyviai – Kovo 11-
osios Ak to signataras Algirdas Endriukaitis, žinomas
istorikas Rimantas Matulis, tyrinėjęs Mažosios Lie-
tuvos kultūros pėdsakus, knygų „Lietuvių tautos kil-
mė” ir „Istoriniai akmenys” autorius, taip pat žino-
ma publicistė ir ra šytoja profesorė Ona Voverienė,
neseniai parengusi monografiją, skirtą iš kiliam lie-
tuvių ir vengrų tautų pa t riotui  dr. Vytautui Griniui
atminti.

Gera, kad prisimenama istorija, tie netolimi įvy-
kiai, savo dalele pri sidėjusieji prie tos didelės įvykių
raidos, vedusios mūsų tautą į Laisvės ke lią. Gera ir
tai, kad 1956 metų Vė linių įvykiai Kaune ir Vilniaus
Rasų kapinėse nuoširdžiai tiesė sveikinimo ranką vy-
kusiai Vengrijos revoliucijai, ryškiau uždegė tuomet
paverg tų  lietuvių bei vengrų  tautų Vilties aukuro
liepsną, kurios sklindančios  kibirkštys ne tik parodė

mūsų tautų gyvybingumą, bet ir Laisvės siekius.  Te-
gul šios kibirkštys išsklaidys ir da bartyje sklei-
džiamo tautinio nihilizmo bei kosmopolitizmo rūkus,
tegul jos  sumirgės  per šių metų Vėlines žvakučių
spindinčia šviesa ant jau Amžinybėn išėjusių Lie-
tuvos laisvės kovotojų kauburėlių, stiprinančių
mūsų širdyse meilę savo kraštui, savo Tėvynei, savo
garbingai istorijai. 

Zigmas Tamakauskas – 1956 m. Vėlinių įvykių da-
 lyvis, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo narys.

Vilties aukuro liepsną prisiminus

Vengrijos ambasadorius Zoltan Jancsi, mero pavaduotojas V. Popovas, Sausio 13-osios
brolijos Garbės pirmininkė A. Ramanauskaitė-Skokauskienė ir 1956 m. Vėlinių įvykių
dalyvis Z. Tamakauskas su J. Grušo meno gimnazijos mokytojais ir mokiniais.

Atminimo lenta.

Bostono lituanistinė mokykla minėjo Konstitucijos dieną
DALIA SHILAS

Spalio 25 dieną Lietuvoje buvo mi-
nimas 23-iasis Konstitucijos gim-
tadienis. 1992 metų spalio 25 die-

ną Lie tuvoje vyko referendumas, ku-
riame buvo nuspręsta patvirtinti šiuo
metu veikiančią Konstituciją. Ta pro-
ga pra ėjusį savaitgalį Bostono lituanis -
tinėje mokykloje vykusių pamokų
metu 5–7 klasių moksleiviams buvo pri-
statyta Lietuvos Respublikos Kon st itu-
cija, joje įtvirtintos pagrindinės ver-
tybės, teisės ir pareigos. Pamokas vedė
Harvardo universiteto teisės mo kyklos
studentas Justinas Jaruse vičius.

Aptaręs Konstituciją J. Jaruse vi-
 čius pristatė esminius Lietuvos isto ri-
jos įvykius, leidusius šiandien tu rė ti
Konstituciją ir nepriklausomą valsty-
bę – tai 1988 metų Sąjūdžio sukūrimas,
1989 metų rugpjūčio 23 dienos Baltijos
kelias, 1990 metų kovo 11-osios Nepri-
klausomybės atkūrimas bei 1991 metų
Sausio 13-os dienos įvy kiai. J. Jaruse-
vičius parodė minėtų įvykių filmuotą
medžiagą. Pamokos pabaigoje jis kal-
bėjo apie asmeninę atsakomybę už

Harvardo universiteto teisės mokyklos studentas Justinas Jarusevičius Bostono lituanistinės mokyklos 5–7 klasių mokiniams pristatė
Lietuvos Konstituciją. Dalios Shilas nuotr.

tautiškumo išsaugoji mą, valstybės ateitį, taip pat apie as-
me ninio tobulėjimo ir mokymosi svarbą.

„Bostono lituanistinė mokykla yra ypač svarbi siekiant
išsaugoti lie tuviškumą. Smagu, kad čia gyvenan čios lietuvių
šeimos turi progą susitikti, prisiminti kalbą ir papročius,

domisi ir rūpinasi Lietuvai svarbiais įvykiais. Mokykloje
mokosi gausus būrys talentingų, darbščių, Lietuvą mylinčių
vaikų – tai puiki vieta švęs ti Konstitucijos dieną”, – po mo-
kykloje praleistos dienos įspūdžiais dalijosi Harvardo tei-
sės mokyklos student as Justinas Jarusevičius.

Džiaugsmo šypsenos po pavykusios meninės programos atlikimo.
Aldonos Grigaitienės ir Norberto Skokausko nuotraukos.



4 2015 SPALIO 29,  KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

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

Atkelta iš 1 psl.

Renginyje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė
Latvijos ambasadorius prie Jungtinių Tautų
Janis Mažeiks bei Lietuvos generalinis konsulas
New Yorke Julius Pranevičius. Lietu vos gene-
ralinis konsulas kvietė New Jersey Baltijos tau-
tų išeivių bendruo menes skleisti žinią apie Bal-
tijos ša lis, skatinti turizmą, raginant kita tau čius
apsilankyti Baltijos šalyse. Estijos ambasado-
riaus JAV Eerik Marmei sveikinimo laišką per-
skaitė Eric Must – Estų Bendruomenės pir minin-
kas. Susirinkusiems puikų koncertą padovano-
jo „Trys tenorai” – Latvijos Nacionalinės operos
solistai, atvykę iš Rygos. 3 Baltijos tautų New Jer-
sey bendruomenės pamečiui dalijasi šven tės
rengėjo privilegija. Kitais metais Baltų vienybės
dienos pami nėjimo šeimininkais esame mes –
Centrinė New Jersey Lietuvių Bend ruomenė.

Lietuviai kartu
paminėjo Baltų
vienybės dieną

Šventėje dalyvavo Baltijos šalių Bendruomenių pirmininkai ir diplomatijos atstovai. Iš kairės: šventės idėjos pradininkas
Priit Parming, LB Centrinės New Jersey apylinkės pirmininkė Ra sa Miliūtė, Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Ju lius
Prane vi čius, Latvijos ambasadorius prie Jung tinių Tautų Janis Ma žeiks, New Jersey Lakewood Estų Bendruo menės pirmi-
ninkas Eric Must ir New Jersey Latvių Bendruomenės  pirmininkas  Janis Students.

VIDA PENIKIENĖ

Rugsėjo 20 dieną po ryto šv. Mišių
New Yorko Apreiškimo parapi-
joje vyko tradicinis rudens pik-

nikas. Puikus oras, skanus maistas,
smagi muzika ir linksmi dalyviai su-
kūrė jau kią ir malonią nuotaiką. Da-
lyvių laukė lietuviška muzika, gražiai
pa puošta salė, skanus kugelis, saldu my-

 nų stalas ir kitos gėrybės.
Maloniu sutapimu Lietuvos krep-

 šinio rinktinė pateko į Europos čem-
pionato  finalą, kuris kaip tik vy ko Ap-
reiškimo parapijos pikniko me tu. Pik-
niko rengėjai pasirūpino apa ratūra,
kad dalyviai galėtų matyti rungtynes.
Sirgaliai susirinko pasi puošę Lietuvos
krepšinio atributika, ir, pavalgę pietus,
su dideliu entuziazmu stebėjo rungty-

New Yorko Apreiškimo parapija organizavo metinį pikniką

Krepšinio sirgaliai atidžiai stebėjo rungtynes.  Algio Lukoševičiaus nuotraukos
Piknike buvo galima paragauti dešrelių. Iš kairės: Nida Chacar-Palubinskaitė, Marija Lu-
koševičiūtė ir Elizabeth Žukauskaitė. 

nes. Nors rezulta tas nebuvo toks, kokio
laukėme, visi džiaugėsi, kad Lietuva
sėkmingai pa sirodė Europos aukš-
čiausio lygio krep šinio rungtynėse,
laimėjo sidab ro medalį ir pateko į 2016
metų Rio de Janeiro vasaros olimpia-
dą.

DJ Rimantui Samiui užgrojus dai-
 ną „Trys milijonai”, visi pakilo šok ti,
linksmintis ir dainuoti.  Vyko loterija,
dalyviai bendravo draugiškoje lietu-
viškoje aplinkoje.

Artimiausi Apreiškimo
parapijos renginiai

Kiekvieną sekmadienį po lietu-
viškų šv. Mišių Apreiškimo parapijoje
galima pabendrauti prie kavos, dažnai
ruošiami įvairūs renginiai. 

Spalio 31 dieną 1 val. p. p. vyks Vė-
linių pamaldos ir meditacija, organi-
zuojamos New Yorko ateitininkų ir
New Yorko miesto Lietuvių Bendruo-
 menės apylinkės, kuriose dalyvaus
Vil niaus universiteto absolventų miš-
rus choras „Pro Musica”. Kitą die ną,
lapkričio 1-ąją, šv. Mišių metu pami-
nėsime Visų Šventųjų dieną ir Vėli-

nes – uždegsime žvakes kiek vie no pra-
ėjusiais metais mirusiojo parapijie-
čio atminimui. Lapkričio 29 die ną ruo-
šiame Padėkos dienos pietus, gruo-
džio 6-ąją – Advento mugę, gruo džio 13-
ąją – kartu su New Yorko Mai ronio li-
tuanistine mokykla ir New Yorko lie-
tuvių skautais lietuviškas Kūčias.

Apreiškimo parapijoje dažnai ap-
 silanko ir brangūs svečiai iš Lietuvos
bei kitų JAV vietovių. Neseniai mus ap-
lankė Vilniaus arkivyskupas Gin taras
Grušas, Kauno vyskupas Kęs tutis Kė-
valas, brolis Astijus Kungys, Lietuvos
Respublikos Seimo pirmi nin kė Loreta
Graužinienė ir kiti svečiai.  Spalio 18
dieną mus netikėtai aplankė iš Putna-
mo atvykusios Nekalto Prasidėjimo
vienuolyno se sės Ignė Eugenija bei či-
kagietis Lie tuvos garbės konsulas dr.
Jonas Prunskis.

Jei būsite New Yorke maloniai
kviečiame mus aplankyti.  Apreiški mo
parapijos adresas:  259 North 5th Street,
Brooklyn, New York. Parapija lengvai
pasiekiama viešuoju transportu. Visi
maloniai laukiami. Dau giau informa-
cijos galite rasti: www.NYApreiski-
mo.com.

Sidabras – lietuvių. Irenos Penikienės nuotr.
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„Atviro rato” teatro aktorių viešnagė Lietuvių mokykloje
Atkelta iš 1 psl.

Ar Jūs anksčiau vieni kitus pažinojote?
– Ieva: Mes trise susitikome Lietuvos muzikos ir

teatro akademijoje 2002-aisiais, o Justas prisijungė
2003-iaisiais. Mes visi buvome vieno kurso studentai. 

– Kas paskatino pasirinkti aktoriaus, režisieriaus
profesiją?

– Justas: Klausiau ne tik proto, bet ir širdies bal-
so. Mano kelio pradžia buvo visai kitokia. Aš studi-
javau transporto inžineriją, bet visą laiką domėjau-
si teatru. Vėliau ir įstojau į Lietuvos muzikos ir te-
atro akademiją. Teatras man labai patinka. Kurda-
mas, režisuodamas, repetuodamas užmirštu, kiek yra
valandų. Tiesiog prarandu laiko nuojautą. Širdies bal-
sas veda ten, kur reikia. Labai myliu šitą darbą. 

– Ieva: Aš norėjau studijuoti politikos mokslus.
Tais metais Aidas Giniotis rinko grupę „Keistuolių
teatrui”. Aš labai mėgau būtent šį teatrą. Užaugau
su jų spektakliais „Kitą kartą” ir „Aukštyn kojom”,
nors šiaip teatro nemėgau. Galiu teigti, kad mane pa-
skatino  tapti  aktore  „Keistuolių teatras”  ir azar-
tas.

Benita: Mano tvirtas apsisprendimas tapti aktore
buvo ne tada, kai aš nusprendžiau nuvykti į stoja-
muosius egzaminus. Tai buvo virtinė atsitiktinumų,
kurie atvedė mane į tuos egzaminus, ir man pasise-
kė įstoti. Bet pats suvokimas, kas yra aktorystė ir kad
aktorystė yra mano kelias, mane aplankė trečiaisiais
studijų metais, kai sąmoningai supratau, kas yra ap-
skritai aktoriaus profesija. Mane pasirinko pati
profesija.

– Vytautas: Smalsumas. Aš grojau M. K. Čiurlio-
nio menų gimnazijoje violončele ir ruošiausi tapti
violončelininku. Groti man labai patiko. Tik štai
bėda, kai aš buvau 17 metų, man operavo ranką. Po
operacijos negalėjau groti. Teko palikti M. K. Čiur-
lionio gimnaziją ir baigti vidurinę mokyklą. Svars-
čiau, ką studijuoti. Daug man artimų žmonių dirbo
kine. Aš pažinojau režisierių Šarūną Bartą. Jis man
daug pasakojo apie kiną. Panorau ir aš tuo užsiim-
ti, bet neturėjau jokios patirties, jokio supratimo apie
šią sritį. Tapo aišku, kad dar reikia augti, todėl įsto-
jau į aktorinį, nes nusprendžiau pažvelgti į vaidmenį
iš kitos pusės, nei kad režisierius žiūri. Man labai pa-
tiko vaidinti. Pasveiko ir mano ranka, vėl įsigijau vio-
lončelę ir pradėjau groti. Ieva vieną kartą pasiūlė pa-
rašyti muziką spektakliui, nes mes jau turėjom
grupę, pradėjau kurti dainas, išmokau groti gitara.
Ir nuo to laiko pradėjau reikštis kaip kompozitorius
teatre, bet vaidinti man labai patinka.

– Ar galite suskaičiuoti, kiek sukūrėte vaidmenų?
– Vytautas: Praėjusiais metais skaičiavau, jų

buvo 19. 
– Benita: Aš pildžiau savo darbo patirties apra-

šymą interneto tinklalapyje ir suskaičiavau 20 vaid-
menų.

– Vytautas: Yra daug spektaklių, kuriuose atlie-
kame po kelis vaidmenis, todėl nėra taip paprasta su-
skaičiuoti. Štai kad ir šis
spektaklis „Senelės pasaka”,
kuriame kiekvienas turime
po kelis vaidmenis. 

– Kuriais metais pastatytas
spektaklis „Senelės pasaka”?

– Ieva: 2006 m. gruodžio
15 dieną buvo premjera. Esa-
me vaidinę šį spektaklį gal
200 kartų. Kitais metais švę-
sime dešimtmetį. 

– Ar kinta „Senelės pasaka”? 
– Benita: Taip. Kiekvie-

nas spektaklis vis kitoks. Vai-
dini  tą patį,  bet žmogus
kiekvieną dieną vis kitoks
ir žiūrovai skirtingi. Spek-
taklis pasikeitė ir mes patys
suaugom. Daugiau įgijome
patirties. Spektakliai vis ge-
rėja.  Jų sėkmė priklauso
nuo vaikų, nes žiūrovai irgi
dalyvauja spektaklyje. Jūsų
vaikų juokas buvo užkre-
čiantis. 

– Kuo skiriasi vaikų, jaunimo spektakliai nuo suaugusių?
Ar smagu vaidinti vaikams?

– Benita: Priklauso nuo spektaklio pobūdžio. Ski-
riasi temos, išeities pozicija. Ieškome būdų, kaip pri-
sijaukinti žiūrovą, kad neišsigąstų, nesupyktų. Di-
desnė atsakomybė vaidinti jaunimui, reikia labiau
ruoštis, reikia daugiau pastangų, bet, žinoma, labai
smagu vaidinti vaikams.

– O Jūs patys, ar turite vaikų? Ar jie domisi Jūsų te-
atru, Jūsų veikla?

– Justas: Mano sūnus mažas, jam dar tik viene-
ri metai ir septyni mėnesiai. Jis matė gal du spek-
taklius, bet nežinau, ar jau galėjo suprasti, kad tai
spektaklis. Jis dar per mažas.

– Vytautas: Mano sūnui dveji metai ir penki mė-
nesiai. Jis vis prašo, kad padainuočiau ir daro žąsi-
no Moliūgo mankštą. Jam muzika patinka.

– Kurie spektakliai Jums labiau prie širdies?
– Benita: Visi. Mano močiutė turėjo 5 vaikus. Kai

jos paklausė, kuris mylimiausias, ji atsakė, kad ran-
ka turi penkis pirštus, kurį besužeistum – vienodai
skauda. Spektakliai – kaip mūsų vaikai – mes juos vi-
sus labai mylime, nors jie labai skirtingi. 

– Justas: Bet man labiausiai patinka „Senelės pa-
saka”.

– Jau daug metų dirbate teatre, ar prieš spektaklį jau-
dinatės?

– Benita: Jaudinamės visada. Kai spektaklį ro-
dome pirmą kartą, jaudulys būna didesnis. Prieš kiek-

vieną spektaklį juntame didelę atsakomybę. Reikia
susitikti su žmogum, bendrauti su žiūrovu akis į akį,
todėl mums labai rūpi, ar spektaklis patiks žiūrovui. 

– Vytautas: Nesvarbu, kiek žmonių salėje žiūrės
spektaklį – ar 500, ar 8, vis tiek jaudinamės.

– Kaip atsirado „Atviras ratas”?
– Justas: Mes mokėmės ketverius metus ir įgijo-

me bakalauro laipsnį, dar dvejus metus studijavome
magistro studijas. Mudu su Ieva dar dvejus metus stu-
dijavome meno licenciato studijas. 2006-aisiais rug-
sėjo 22 dieną įkūrėme teatrą „Atviras ratas”. Jame
dirba 11 aktorių, režisierius Aidas Giniotis. Pasira-
šėme įstatus, notaras patvirtino, ir mes tapome ko-
manda. Baigėm studijas, likom visi kartu ir mums pa-
vyko tapti gerais aktoriais. Mūsų teatras – ant ratų.
Turime autobusiuką, kurį vadiname Stepu. Juo
vykstame į gastroles ne tik po Lietuvą, bet ir po Eu-
ropą. Vilniuje vaidiname  „Menų spaustuvėje”, at-
viroje aikštelėje. Savo scenos neturime, turime tik re-
peticijų salę. Mes dirbame ir „Keistuolių” teatre, bet
tai jau kitas teatras.

– Kaip Jūs keliavote į spektaklius, kai tik pradėjote „At-
viro rato” veiklą?

– Ieva: Veiklos pradžioje mūsų repertuare buvo
tik vienas spektaklis („Atviras ratas. Autobiografi-
nės improvizacijos”), todėl galėjome važinėti leng-
vaisiais automobiliais, nebuvo daug dekoracijų.
Antras spektaklis – „Senelės pasaka”. Pradėjom
gastroliuoti daugiau, apie mus sužinojo žiūrovai. Vė-
liau sukūrėme daugiau spektaklių, daugiau gastro-
liavome, atsirado ir autobusiukas.

– Ar pirmą kartą esate JAV?
– Benita: Tokio lygio turas JAV

yra pirmą kartą, bet mes visi ke-
turi 2009 metais buvome Was-
hingtone, „EuroKids” teatro festi-
valyje, kur atstovavome Lietuvai ir
vaidinome „Senelės pasaką” ang-
lų kalba. Eilėraštį vertėme patys,
tai irgi buvo nauja patirtis.

– Kur dabar vyksite? 
– Ieva: Šios kelionės tikslas –

aplankyti Čikagą ir Washingtoną.
Mes čia atvykom iš Čikagos ir  vėl
į ją sugrįžtame. Gastrolėse esam su
trimis spektakliais: „Senelės pa-
saka”, „Sparnuotuoju Matu” ir
„Lietaus žeme”. 

– Nuoširdžiai dėkojame aktoriams
už pokalbiui skirtą laiką, už ypatingą
dovaną – puikų spektaklį.

Aktorius kalbino
Nomeda ir Gertrūda 

Granickaitės ir Vaidas ValysTeatro aktoriai su jaunaisiais žiūrovais vaidina medžius.

Aktoriai ir žiūrovai susirinko bendrai nuotraukai.
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SKAUT YBĖS  KELIAS

AUDRA LINTAKIENĖ IR 
DONATAS RAMANAUSKAS

Tęsinys. Pradžia spalio 22 d. laidoje.

Antradienis, liepos 28 diena

Šiandienos pagrindinė tema – kaip planuoti ir
vesti skautišką su eigą. Pristatymas pavadintas „Su-
eiga yra ‘Showtime’”. Vedant teorinę dalį brolis Do-
natas, padedant Programos skilčiai, paruošė trum-
pus, įdomius, jud rius žaidimus. Baigusios teorinę da -
lį ir žaidimus skiltys turėjo pasi rinkti savo sueigos
temas. Tam tikslui buvo išdėstytas didelis skautiš-
kų knygų bei reikmenų rinkinys, kuris turėjo skil-
tims suteikti idėjų ir žinių. Popiet kiekviena skiltis
kitoms skiltims vedė savo pla nuotą sueigą. Kiek-
vieną pavyzdinę sueigą atidžiai stebėjo keletas va-
do vų. Po trečiosios sueigos visi susėdo. Stebėtojai pri-
statė savo pastebėjimus, tada visi diskutavo: kaip pa-
tobulinti planą kitam kartui, kaip efektingiau pri-
statyti žinias ir t. t. Po vakarienės vy ko paskaitos
„Baden-Powell Power Hour” antroji dalis, apie jo ka-
riuo me nės laikotarpį. Dienos programa bai gė si
naktiniu žaidimu: Lapės, Viščiu kai, Gyvatės (Foxes,
Chickens, Sna kes).  Žaidimas vyko tuščioje mašinų
statymo aikštėje. Nors nuovargis jau tėsi nemažas,
visi smagiai ir su entu ziaz mu įsijungė į žaidimą.

Trečiadienis, liepos 29 diena

Šiandienos tema: vadovavimas. Net septyniuo-
se pristatymuose kursantams buvo pateikta žinių
apie: E.D.G.E. metodiką; „Managing Con flict”; „Kaip
klausyti” („Listening to Learn”); „Komunikacija”;
„Kaip  rodyti pavyzdį” („Setting the Example”); „Gru-
pės kontroliavimas” („Control ling the Group”);
„Kaip efektyviai mo kyti” („Effective Teaching”). Skil-
 tims reikėjo pradėti ruoštis ir naktinei iškylai: mo-
kytis pasistatyti dvie jų vietų palapines, peržiūrėti iš-
kylos reikmenų sąrašą, pakartoti informaciją apie
maistą, gėrimą ir sau gumą. Sesė Aušra, viena iš Rako
stovyklos trijų direktorių, pristatė temą „Camp Di-
rectorship” – ką daro stovyklos direktorė, kad kur-
santai geriau suprastų tų pareigų atsakomybę. 

Po vakarienės buvo trečioji ir pas kutinioji „Ba-
den-Powell Power Hour” paskaita: jo gyvenimo lai-
kotarpis, kuomet jis suvokė skautybę, išbandė šią
mintį Brownsea saloje, pirmojoje skautų stovyklo-
je, parašė knygą „Skautybė berniukams” ir or gani-
zavo skautybės įforminimą ne tik gimtinėje Angli-
joje, bet ir visame pasaulyje. Po to kursantai paruošė
ir vedė laužą. Sulaukėme daug gražių dainelių ir įdo-
mių pasirodymų.

Ketvirtadienis, liepos 30 diena

Iškyla. Po sočių pusryčių, ku riuos netikėtinai pa-
ruošė mūsų mielos šeimininkės sesės Aušra ir Lidija,
auto mobilių karavanas iškeliavo iš Rako stovyklos
ir atsidūrė Lake Mi chigan Recreation Area, apie try-
lika mylių į šiaurę nuo Ludington miesto. Nepa-
prastai graži diena: saulėta, ne per karšta, lengvas
vėjelis. Brolis Al bertas Kerelis kiekvienai skilčiai pa-
aiškino iškylos tikslus. Iškyla yra daugiau negu žy-
gis – ką veikiame, ste bime žygio metu? Kokius už-
siėmi mus iškylos metu galima pritaikyti įvairaus
amžiaus grupėms? Skiltys išžygiuodavo kas pen-
kiolika minu čių. Iš pradžių iškylos takas vedė miš-
 ko takeliais, pavėsyje. Už keleto my lių maršrutas at-
vedė į Michigano ežero pakrantę. Skiltys turėjo spręs-
ti: ar nusimauti batus ir žygiuoti pagal ežero kran-
tą (kur ežero bangos būtų sušlapinusios batus), ar žy-
giuoti to liau nuo kranto su batais, per minkštą
smė lį ir/ar žolyną? Nepaisant skilčių sprendimo, visi
sustojo pakelėje pa val gyti pietų, kuriuos nešėsi
savo kup rinėse (džiovintą dešrą, riestai nius, obuo-
lius, „Cliff  Bars”, – spe cia lius pyragaičius, – ir
vandenį). Ežero krantu teko eiti apie keturias sun-

kias mylias. Pagaliau visi pasiekė Big Sable Light-
house (švyturį). Ten užli po 131 laiptą iki švyturio vir-
šūnės. Iš ten buvo matyti ypač gražus vaizdas: Mi-
chigano ežeras iš vienos pusės ir smėlio kopos – iš ki-
tos. Nuo švyturio iki nakvynės vietos kelio liko ne-
 daug. Jack Pine stovyklavietėje Lu dington State
parko šiauriniame gale mūsų laukė sesė Vilija Pau-
liūtė su savo padėjėjais. Buvo parodyta, kur skiltys
nakvos, ir jos tuoj pradėjo sta tytis palapines.  Pasistatę
visi persi ren gė ir nukeliavo iki netoliese buvusios Mi-
chigano ežero pakrantės. Bro lio Rimvydo Šoliūno pri-
žiūrimi visi atsigavo ežero bangose. Grįžę į sto vykla-
 vietę pradėjo ruošti vakarienę – „Caveman Stew”
(mėsa su daržovė mis įvyniota į foliją) ir „Banana
Boats” (bananai su šokoladu ir „mar shmallows”
įvynioti į foliją). Viskas iš kepta ant laužo anglių. Sau-
lei leidžiantis visi skaniai pavalgė. Po va karienės kai
kurie pasėdėjo prie savo lauželio, o kiti netrukus nu-
ėjo gulti.  Ilga, sunki, bet smagi diena.

Penktadienis, liepos 31 diena

Iškylautojus sutiko labai gražus rytas. Pusry-
čiams skiltys paruošė avi žinės košės ir riestainių.
Nuo nak vynės vietos teko žygiuoti apie pus ant ros my-
lios ligi Ludington State parko vartų. Pakelyje iš-
kylautojai praėjo „šeimų” stovyklavietę, kur ma tė vi-
sokiausių namų ant ratų – „campers”, „trailers”,
„Winnebagos”. Argi taip susigrūdus yra tikras sto-
 vyklavimas? 

Nužygiavę iki parko vartų sulau kėme automo-
bilių karavano. Susi dėję kuprines keliavome atgal į
Rako stovyklą. Grįžę visi turėjo greitai iš tuštinti kup-
rines ir apsiprausti.  Grį žome į mokyklos vėžes. Ne-
trukus buvo pristatymas „Kaip
sutvarkyti ir uždaryti stovykla-
vietę”. Po pristatymo – paskutinė
dainavimo pamoka, po kurios vi-
deo įamžinome Gintaro ir Ąžuolo
mokyklų dainas. Papieta vus buvo
dar keletas pristatymų: „LSS
struktūra”; „Risk Assessment  and
Management” (kurias pristatė
brolis Albertas Kerelis). Brolis
Do na tas trumpai pristatė „LSS
apdovanoji mus” bei „Vyresniš-
kumo laips nius”. O sesė Audra
Lintakienė davė kursantams pa-
skutinę pamoką apie rikiuotę ir
žygiuotę. Po to skiltys sugrįžo į
savo pastovykles ir pradėjo ruoš-
ti pasirinktus patiekalus uždary-
mo puotai. Tiek daug skanėstų!
Bul viniai blynai, šaltibarščiai ir
daug ki tų patiekalų. Visi sočiai pa-
valgė. Po vakarienės sesė Audra
pristatė trum pą lietuvių skautų
steigėjo Petro Jurgėlos biografiją.

Po to buvo žaidimas „Baden-Powell ‘Jeopardy’”, ku-
 rio metu buvo patikrinta, ką kursantai prisiminė iš
trijų pristatymų apie Baden-Powell. 

Po žaidimo prasidėjo kursų bai gimo apeigos.
Kursantai gražiai iliuminuotu takeliu nuvyko prie
bendro laužo, kur buvo pasidalinta paskutinėmis
mintimis apie Gintaro-Ąžuolo mokyklos kursus. Po
apeigų visi tyliai sugrįžo į Kernavės pastogę, kur
buvo pa svei kinti. Sesė Vida Skilandžiūnienė pa-
 ruošė labai gražų ir išsamų reportažą („slideshow”),
kuris įtraukė daug vaizdų iš šių kursų. Tada kur-
santai tapo laisvi. Broliai Krankliai visus pa kvietė
į savo stovyklavietę lau žui/va karonei. Visi kursan-
tai nuvy ko ten, – laikas miegoti bus rytoj – automo-
biliuose, važiuojant namo...

Šeštadienis, rugpjūčio 1 diena

Kėlėmės įprastu laiku, 6:15 val. r. Šeimininkės pa-
ruošė pusryčius, valgėm puotos likučius ir pusryti-
nius patiekalus. Po pusryčių – laikas tvar kytis. Ar-
dėme įrengimus, vyniojome virves, rinkome šiukš-
les, krovėmės lagaminus į automobilius. Po rajonų
inspekcijos vyko kursų uždarymas. Lapių skiltis lai-
mėjo skilčių konkur są, o Pelėdų ir Kranklių skiltys,
su rin kusios vienodą taškų sumą, liko antroje vietoje.
Vadovams buvo įteiktos gražios, prasmingos dova-
nėlės. Uždarymo įsakymas, gairių nuleidimas ir –
„Gintaro-Ąžuolo kursai-2015” baigti. Kursų vadovai
linki kursantams sėkmės ir ištvermės atlie kant va-
dovavimo uždavinius namie, savo vienetuose, kad už
metų visiems būtų galima įteikti baigimo ženklus bei
žymenis.

Gintaro-Ąžuolo mokykla – 2015 (2)

Mokyklos vadovai (iš k.): Donatas Ramanauskas, Audra Lintakienė ir svečias iš Sydney, Australijos Arvyd Zduoba.
Rengėjų nuotraukos

Audrys Kelečius ir Lilė Šoliūnaitė
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Galerija ,,Siela” kviečia į muzikinį teatro vakarą

Lietuviškos muzikos karpiniai
Garsusis Čiurlionio styginis kvartetas atvyksta į Čikagą!

ASTA ZIMKUS 

Simboliška ir gražu, kad lapkričio 6 d.,
penktadienį, 8 val. v. Lietuvių dailės mu-
ziejaus (LDM) darbuotojai į vieną gau-
sų būrį vėl sujungs meną, prisiminimus,
muziką, bendravimą ir bendradarbia-
vimą. Ne tuščiu žodžiu pavadinta ga-
lerija „Siela” ir toliau sėkmingai vykdo
savo planą – kūrybingai burti išeivijos
lietuvius, naikinant ribas tarp Lietu-
vos ir Amerikos, tarp DP ir trečiabangių,
tarp konservatyvių nuostatų ir prag ma-
tiškų naujovių. 

Po fotografijų parodos ,,Kerna -
gis” atidarymo (apie tai buvo
rašyta ,,Draugas”, spalio 22 d.),

rengiamas Andriaus Kulikausko kon-
certas „Tu paklausyk”, kuriame And-
riui muzikuoti padės būrys mūsų, šia-
pus Atlanto, gyvenančių muzikantų:
Rūta Pakštaitė-Cole (smuikas, vokalas),
Tomas Strolia (bosinė gitara), Aras
Biskis (mušamieji), Nida Grigalavi-

čiūtė (vokalas), Žygintas Januškevičius
(garso režisierius).

Šį renginį muziejus rengia kartu
su JAV Kultūros taryba, vykdydami
,,Lietuvių Teatro dienos JAV 2015”
projektą. Beje, šis bendras JAV Kultū-
ros tarybos ir LDM projektas (jau  rug-
sėjo mėn. padovanojęs žiūrovams Bi-
rutės Mar spektaklį ,,Tremties atmin-
tys” bei spalio mėnesį – Rolando Kaz-
lo ,,Nusileisk dangau ant žemės”) yra
remiamas Lietuvių Fondo. Nors tokio
tipo projektas įgyvendinamas pirmą
kartą ir neturi gilių tradicijų, jau da-
bar patvirtino  savo reikalingumą išei -
vijoje. Pasiilgę lietuviško profesiona-
laus teatro, žiūrovai gausiai renkasi į
šiuos renginius, džiaugiasi, diskutuo-
ja, skatina nepavargti ir toliau dirbti
bendradarbiavimo  šviesoje. Ačiū Rū-
tai Pakštaitei-Cole ir Lietuvių Fon-
dui, tikinčiais mūsų idėjomis. 

Andrius Kulikauskas – kompozito-
rius, atlikėjas, puikus muzikinių imp-
rovizacijų meistras, nepailstantis kū-
rėjas, sukuriantis bei paliekantis tik-

rus muzikinius lobynus ne tik dai-
nuojamosios poezijos mylėtojams. Ilgą
laiką bendru kūrybiniu keliu ėjęs su
maestro, „apkasų draugu” Vytautu
Kernagiu, jau daugiau nei dešimtme-
tį koncertuoja vienas arba įvairiomis
sudėtimis – duete su Sauliumi  Barei-
kiu, groja kartu su gitaros virtuozu
Gintaru Šulinsku, yra grupės „Adios”
narys bei muzikinio projekto „Kuli
family” „generolas”. Rengia autori-
nių dainų koncertus su gyvo garso
grupe, kurioje jo dainas atlieka ir  dai-
nininkė Neda Malūnavičiūtė, ir akto-
rius Saulius Bareikis. Gausybė And-
riaus Kulikausko dainų sudainuota
kitų atlikėjų lūpomis. Didžioji dalis kū-
rybos sudėta į 3 išleistus albumus:
„Vakaro melancholija”; „Tu paklau-
syk”  ir „Visas aš: beveik”. Pastarasis
pasirodė dar 2012 metais. A. Kuli-
kauskas yra išleidęs savo dainų knygą
su natomis „Pašėlęs vėjas”. Sėkmingai
pasirodė LRT muzikiniame projekte
„Dainų daina – 2015”.

Apsilankę  koncerte, sielas pripil-
dysite Andriaus Kulikausko dainose

DAINORA BALIUTAVIČIENĖ

Pirmasis koncertas įvyks penktadienį,
lapkričio 13 dieną Jaunimo centre 7 val.
vakaro, antrasis koncertas įvyks sek-
madienį, lapkričio 15 dieną Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Mar-
quette Parke.

Prieš atvykdamas į Čikagą, kvar-
tetas koncertuos New Yorke ir
Bostone, tad paskutiniame, sek-

madienio koncerte, skambant Juozo
Naujalio ,,Svajonei” jie pakvies visus
mokančius groti smuiku čikagiečius
sugriežti kartu atsisveikinimo melo-
diją. Todėl, nuo mažiausio iki vyriau-
sio, nuo profesionalaus iki pradedan-
čio, visus labai kviečiame atsiliepti  el.
paštu: audryla@ameritech.net ir gau-
ti Juozo Naujalio ,,Svajonės” natas.
Esame labai dėkingi smuikininkei Lin-
dai Veleckytei-Nussbaum, kuri sutiko
su visais parepetuoti Švč. Mergelės
Marijos Gimimo  bažnyčioje savaitę
prieš koncertą. Smuiku griežiantys
vaikai į koncertą bus įleidžiami ne-
mokamai. 

Šį kartą, prieš kviesdama visus
klasikinės muzikos mylėtojus į kon-
certą, norėčiau kreiptis į muzikos mo-
kytojus ir kartu pamąstyti, kas yra mu-
zika, kokią neapsakomai didelę galią ir
reikšmę ji turi mūsų gyvenime, koks
stiprus ir galingas gali būti mokytojo

Andrius Kulikauskas

užkoduota energija ir magija, pajusite
improvizacijų ir vos poros repeticijų
metu gimusios  bendros  programos
grožiu. Tai meno žaidimai, kurie Jums
taps dar vienu muzikiniu teatro vaka-
ru.

Asta Zimkus – Lietuvių dailės muziejaus
direktorė.

Čiurlionio styginis kvartetas: Jonas Tankevičius, Darius Dikšaitis, Gediminas Dačinskas
ir Saulius Lipčius

žodis, apie muzikos reikšmę ugdant as-
menybę, dvasingumą, intelektą. Lop-
šinėmis sutikti, mes dainuojam vai-
ruodami, trepsime į ritmą, mušam į
taktą, muzikos garsų fone medituo-
jam, tiesiog vibruojam su muzikos
garsais net to nepastebėdami. Taigi,
yra labai svarbu, ką mes klausom, ko-
kioje muzikinėje aplinkoje (ar triukš-
me) auginam jaunąją kartą, ir kokio
vandens (muzikos) pripilam į jaunas
krištolines sielas. 

Nuo pat žmonijos aušros muzika ir
šokis buvo kasdieninio gyvenimo ele-
mentai ir gal tik prieš penkis šimtus
metų bendruomenė išsiskyrė į atlikė-
jus ir klausytojus. Šiandien muzikos
pramonėje  dirba tūkstančiai žmonių,
ir tai viena iš pelningiausių ir įtakin-
giausių  verslo sričių. Trisdešimt bili-

jonų dolerių per metus uždirbama
vien tik iš albumų, o kur dar koncertų
salės, džiazo barai, vestuvių muzikan-
tai. Bilijonais muzikinių kūrinių kas-
dien ,,nusėda” mūsų kompiuteriuose.
Jei patikėsime statistika, tai Jungtinėse
Valstijose amerikiečiai muzikai išlei-
džia daugiau pinigų nei vaistams ar
sekso reikmėms. Tai kas gi ta muzika,
ir kodėl ji tokia svarbi žmonijai?

Vis daugiau neurologų, psicholo-
gų, psichiatrų ir kitų sričių moksli-
ninkų bando atsakyti į muzikinio fe-
nomeno reikšmę asmenybės vysty-
muisi, jos bendrai psichinei būklei, net-
gi gydomajai galiai. Jau žinome, kad
skambant muzikiniams garsams ak-
tyvuojasi beveik visos smegenų zonos
ir skirtingi muzikos aspektai yra ap-
dorojami skirtingose zonose. Pavyz-
džiui, trepsėdami į muzikos taktą,
įdarbiname mažąsias smegenėles, at-

sakingas už judesį, koor-
dinaciją, sprendimus, o
grodami instrumentu,
dainuodami ar tiesiog di-
riguodami ,,priverčiame”
dirbti didžiąsias kakti-
nės srities smegenis, at-
sakingas už sąmoningą
judėjimą ir planavimą.
Centrinė vaga ir prie-
šcentrinis vingis leidžia
žinoti, kad buvo išgrota
teisinga nata, ir dirigen-
tas davė teisingą gestą.
Natų skaitymas įtrau-
kia pakaušinės srities
smegenis, na, o niū-

niuojant dainą ar jos klausantis mums
padeda smilkininėje dalyje esantys
centrai. Taigi, lavindami muzikinius
sugebėjimus, nes neabejotinai lavina-
me ir savo koordinaciją, atmintį, pro-
tą ir sielą!

Taip sielą (!), nes ir vėl, kas buvo
aišku pirmykščiam žmogui savaime,
tas pasidarė labai įdomu ir nepaaiški-
nama pastaruosius du šimtus metų
mūsų šlovingajai mokslo bendruome-
nei. Dar  XVI amžiuje Rene Descartes
pradėjo kalbėti, kad protas ir smege-
nys, tai du skirtingi dalykai, kad pro-
tas egzistavo dar iki jam atsikraustant
į smegenis – tai kas gi ta jėga, verčianti
nuo muzikos garsų virpėti mūsų ,,pro-
to namus” – smegenis? 

Nenustebinsiu, kad garsiausi pa-
saulio chirurgai būtinai grojo kokiu

nors instrumentu, kad nuolat besi-
mokindami naujus kūrinius muzi-
kantai beveik neturi galimybės su-
sirgti Alzheimerio liga, kad senovės
Graikijoje muzika ir matematika buvo
laikoma beveik tuo pačiu dalyku ir bib-
liotekoje buvo randama ant tos pa-
čios lentynos – tai ar dar kyla abejonių
apie muzikos įtaką vaiko vystymesi?
Pagiriamasis žodis amerikietiškoms
gimnazijoms, kur kiekviena mokykla
turi savo chorą ir orkestrą, neaplen-
kiant lituanistinių mokyklų, kur šokis
ir muzika neatsiejama tautinės kul-
tūros dalis. 

Todėl dar kartą noriu kreiptis į vi-
sus tėvus ir pedagogus, kad suteiktų
galimybę savo jaunosioms atžaloms pa-
griežti su žymiuoju Čiurlionio kvar-
tetu bei susikurti visam gyvenimui lik-
siančius prisiminimus ir emocijas.
Patys mažiausi (iki 10 metų) už 5 dol.
bus saugomi auklyčių, jeigu mašinų
statymo aikštelėje nebebus vietos, tai
galima bus naudotis Holly Cross ligo-
ninės garažo viršutiniais aukštais ne-
mokamai, tik reikės pasakyti, kad at-
ėjote į bažnyčios koncertą. Pageidau-
tina, kad tėvai paskambintų telefonu
773-578-0182 ir praneštų, kad planuoja
ateiti ir jiems reikės vaikų priežiūros.
Po koncerto bus galima pabendrauti su
muzikantais, ir ne tik kvartetu, bet ir
su jaunąja vokaliste Rita Mačiliūnai-
te-Dočkuviene bei saksafonistu Remi-
gijumi Rančiu. 

Rita Mačiliūnaitė-Dočkuvienė – vokalas

Remigijus Rančys – pučiamieji
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Lenkijos rinkimuose nugalėjo dešinieji 
Varšuva (ELTA) – Lenkijoje vy-

kusiuose parlamento rinkimuose de-
šinioji Teisės ir teisingumo partija
(PiS) gavo 39,1 proc. balsų. Iki šiol
valdžioje buvusi liberali Piliečių plat-
forma (PO) surinko 23,4 proc. balsų. 

Jaroslaw Kaczynski vadovauja-
ma euroskeptiškoji PiS veikiausiai
užsitikrino 242 mandatus 460 vietų
Seime, o dabartinės premjerės Ewa Ko-
pach vadovaujama PO gali tikėtis 133
vietų.

,,Tai pirmas kartas Lenkijos de-
mokratijos istorijoje, kai viena parti-
ja užsitikrino visišką daugumą”, –
sakė J. Kaczynski, kai premjerė E.

Kopach pripažino savo pralaimėjimą.
J. Kaczynski taip pat pagerbė savo
dvynio, velionio Prezidento Lech Kac-
zynski, žuvusio per lėktuvo katastro-
fą 2010 metais, atminimą.

Prezidentas Andrzej Duda nusta-
tys datą, kada įvyks pirmasis naujojo
parlamento posėdis. Jis turi būti su-
rengtas ne vėliau kaip lapkričio 24 die-
ną. 

Ekspertai mano, kad PO susilp nė-
jo, kai premjeras Donald Tusk buvo pa-
skirtas Europos Vadovų Tarybos pir-
mininku. Be to, partijai žalos padarė
praėjusių metų pasiklausymo skan-
dalas. 

Varšuva (BNS) – Lenkijos prezi-
dentas Andrzej Duda vetavo etninių
mažumų teises nustatančio įstatymo
pataisas, leidžiančias vartoti etninių
mažumų kalbas kaip papildomas ofi-
cialias kalbas vietos valdžios institu-
cijose. 

Prezidentui kilo abejonių dėl ga-
limybės pavietų (apskrities lygio ad-
ministracinių vienetų) valdžios insti-
tucijose oficialiai vartoti mažumos
kalbą kaip papildomą, greta valstybi-
nės lenkų kalbos.

Lig šiol vartoti etninės mažumos
kalbą kaip papildomą oficialiąją kalbą

iki šiol buvo leidžiama tik gminos
(valsčiaus) lygio administracijose. A.
Duda pabrėžė, kad nebuvo pakanka-
mai išanalizuota, koks bus naujosios
pataisos finansinis poveikis apskričių
biudžetams. Be kita ko, naujoji patai-
sa leido valsčių ir apskričių instituci-
joms naudoti dvikalbius dokumentus
ir rašyti dvikalbius laiškus mažumų
organizacijoms.

Etninių mažumų nariams taip
pat turėjo būti suteikta galimybė kreip-
tis į institucijas raštu arba žodžiu
savo kalba ir gauti atsakymus bei raš-
tus ta pačia kalba.

Kiek migrantų pasiekė Europą?
New Yorkas („Draugo” info) –

Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūros
(UNHCR) duomenimis, šiais metais Vi-
duržemio jūra Europą pasiekė daugiau
kaip 700 000 žmonių. 3 210 asmenų per
pavojingą kelionę žuvo arba dingo. Iš
tų, kuriems kelionė pavyko, 562 355 at-
vyko į Graikiją, 140 000 – į Italiją.

„Atvykėlių skaičius, nepaisant
prasto oro, ir toliau lieka didelis”, – pa-
reiškė Tarptautinė migracijos orga-
nizacija (IOM). Tačiau dėl blogėjančių
meteorologinių sąlygų esą vis sun-
kiau jūroje sekti pabėgėlių laivus ir

gelbėti žmones.
IOM duomenimis, vien tik spalio

25 dieną Graikijoje suskaičiuoti 5 239
nauji pabėgėliai, spalio 26 dieną – 4 199.
Nuo spalio pradžios iš viso 160 000 žmo-
nių iš Turkijos atplaukė į Graikijai pri-
klausančias Egėjo salas, 99 000 – į Les-
bo salą. Vaikai sudarė 20 proc. visų at-
vykėlių. 

Daugiau negu pusė šiais metais at-
vykusių žmonių buvo Sirijos pilie-
čiai. Afganistaniečiai sudaro 18 proc.,
o irakiečiai – 6 proc.

Tikimasi bendradarbiavimo su Lenkija 
Vilnius ( BNS) – Lietuvos lenkų

tautinės mažumos politikų keliamos
problemos neturėtų sukurti įtampos
su būsimąja Lenkijos vyriausybe ir už-
gožti bendradarbiavimo saugumo ir
energetikos srityje, tikisi užsienio rei-
kalų ministras Linas Linkevičius. 

Sveikindamas Jaroslaw Kaczyns-
ki vadovaujamus konservatorius lai-
mėjus daugumą parlamente, Lietuvos
užsienio reikalų ministras Linas Lin-
kevičius sakė laukiantis konstrukty-

vaus bendradarbiavimo su būsimąja
Lenkijos vyriausybe, ypač šalių sau-
gumo srityje ir tęsiant strateginius
energetikos projektus.

Kalbėdamas apie Lietuvos lenkų
tautinės  mažumos prieš  rinkimus ak-
tyviai keliamas švietimo ir kitas prob-
lemas, jis pripažino, kad Lietuvoje
yra  darbų, kuriuos turime atlikti,
bet jie esą bus atliekami normaliu
ritmu, nedramatizuojant ir nesutirš-
tinant.

Lenkijoje draus vartoti etnines kalbas

Vilnius (Kultūros ministerijos
info) – Kultūros ministras Šarūnas
Birutis, reaguodamas į Visagino kul-
tūros centro sprendimą atšaukti Alek-
sandrovo vardo ansamblio choro, ge-
riau žinomo kaip Raudonosios armijos
choro, pasirodymą Visagine, sako, kad
Maskvos politikai, skaldančiai   vi-
suomenę, Lietuvoje ne vieta.

„Yra aiškių požymių, kurie rodo,
jog šis koncertas būtų vienas iš gerai
apmokamų Maskvos  įrankių, siekiant
suskaldyti Lietuvos visuomenę”, –
sako ministras. Pasak jo, Visaginas pa-
sirinktas neatsitiktinai, nes Rusijai
palankų, o Lietuvai priešišką kultūri-
nį ir informacinį foną siekiama for-
muoti pasitelkiant Lietuvos regionus,
ypač tuos, kur gyvena gausios tautinių
mažumų bendruomenės.

„Maskva siekia pasinaudoti ir
naudojasi tautinėmis mažumomis,
siekdama didinti šalies bendruomenių
atskirtį”, – sako ministras ir ragina ki-
tas savivaldybes ir jų kultūros įstaigas
pasielgti taip, kaip pasielgė Visagino
kultūros centras, ir nepasiduoti pro-
vokacijoms.

Aleksandrovo choras pritariant
balalaikoms traukia pernai sukurtą
himną „Mandagūs žmonės”. Jaus-
mingas priedainis skelbia, kad „man-
dagūs žmonės išsaugos Tėvynės šlovę
ir garbę”. Skelbiama, kad tai odė gink-
luotiems rusų kariškiams, kurie per-
nai prieš pat referendumą pasirodė
Kryme. Pasak ministro,  dar didesnį ne-
rimą kelia tai,  kad šio  Rusijos choro
pasirodymas Lietuvoje buvo organi-
zuojamas slaptai. 

Rusų ansambliui Lietuvoje ne vieta 

Vilnius (mano vyriausybė.lt) –
Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė susitiko su didžiausio pa-
saulyje mokslo centro CERN direkto-
riumi, profesoriumi Rolf-Dieter Heuer.
Į Lietuvą atvykęs CERN vadovas do-
misi galimybėmis toliau plėtoti ir stip-
rinti mokslinį bendradarbiavimą su
mūsų šalies mokslininkais ir mokslo
institucijomis.

CERN  – didžiausias pasaulyje
mokslinių tyrimų centras, įsikūręs
Šveicarijoje ir Prancūzijoje. Šiame
centre dirba pajėgiausi pasaulio moks-
lininkai iš 113 šalių – apie 2 500 dirba
nuolat, 12 tūkst. atvyksta įgyvendinti
įvairius atskirus projektus. Šis tyrimų
centras svariai prisideda prie pasaulio
mokslo ir technologijų progreso – bū-

tent CERN buvo sukurtas internetas,
patobulinta radioterapija. Jame ieš-
koma atsakymų į sudėtingiausius
mokslo klausimus, tokius kaip, kas yra
tamsioji materija, kodėl egzistuoja
gravitacija ir pan.

CERN pritraukia tik pačius kom-
petentingiausius ir pajėgiausius moks-
lininkus iš viso pasaulio, todėl ir mūsų
šalies mokslo atstovus, dirbančius
įvairiuose CERN projektuose, pagrįs-
tai galima priskirti prie pasaulio moks-
lo elito.

Susitikime Prezidentė ir CERN
vadovas aptarė mūsų šalies ir šio
mokslo centro tolesnį bendradarbia-
vimą, galimybes pritraukti daugiau
mokslininkų iš Lietuvos.  

Atėnai (ELTA) – Graikijos mi-
nistras pirmininkas Alexis Tsipras
„kvailais debatais” pavadino diskusi-
jas dėl jo šalies pasitraukimo iš euro zo-
nos. Bet kokie svarstymai apie euro zo-
nos skilimą turi būti baigti kartą ir vi-
siems laikams, pabrėžė jis. Graikija
vykdys savo įsipareigojimus, numa-
tytus šalies gelbėjimo programoje.

Europos Centrinio Banko pirmi-
ninkas Mario Draghi paragino Grai-
kiją tolydžiai ir visiškai įgyvendinti
savo reformas. Tarptautinių kreditorių
kontrolieriai šiuo metu Atėnuose ver-
tina šalies pažangą. Naujos paramos
Graikijai programos apimtys siekia 86
mlrd. eurų. 

Lietuva – pasaulio mokslo centro akiratyje

Graikija nebenori išstoti iš euro zonos

Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su didžiausio pasaulyje mokslo centro vadovu Rolf-
Dieter Heuer (v.) ir Lietuvos mokslo akademijos prezidentu profesoriumi Valdemaru Ra-
zumu.  Dainiaus Labučio nuotr.

Jaroslaw Kaczynski ir PiS kandidatė į premjerės postą Beata Szydlo.        EPA-ELTA nuotr.



Lietuvoje ryškūs klimato kaitos
rezultatai. Tai, kas anksčiau
buvo anomalija, dabar jau tam-

pa tendencija. Sausros ar gausūs lietūs,
škvalai ūkininkams atneša vis daugiau
nuostolių. Per 5–10 metų tokių reiški-
nių daugės, jie bus intensyvesni. Šiltos
žie mos sudaro sąlygas peržiemoti ken-
kėjams ir parazitams.

Analizuojant Vilniaus orų stebėji-
mų duomenis, paaiškėja, jog du šimtus
metų buvęs gana stabilus klimatas sos-
tinėje per pastaruosius 40–50 metų
sparčiai šiltėja. Skirtingais sezonais po-
kyčiai nevienodi, labiausiai pakilo žie-
mos sezono tempera tū ra – turime ma-
žiau sniego ir daugiau dienų su šlapd-
riba ir skystais kri tu liais. Apie tai vy-
kusioje konferencijoje „Žalioji ekono-
mikos reforma: kaip klimato kaitą ma-
žinantys sprendimai gali prisidėti prie
Lietuvos eko nomikos augimo” kalbėjo
Lietuvos hidrometeorologijos tarny-
bos Klima to logijos skyriaus vyriau-
siasis specialistas Justinas Kilpys.

Lietuvoje – tropinės naktys

Visų pirma, klimatologo duome ni-
 mis, pernai metais dienų, kai tempe-
ratūra kilo aukščiau 30 laipsnių Cel-
sijaus, buvo keturis kartus daugiau nei
bet kada anksčiau. O su tokiais poky-
čiais į Lietuvą atkeliavo ir naujas reiš-
kinys – tropinės naktys, kai naktį tem-
peratūra nenukrenta žemiau 20 laips-
nių, būna tvanku ir karšta. Šių metų
rugpjūčio 8-ąją Birš tone temperatūra
šoko iki 37,4 laips nio. Klimatologo tei-
gimu, kiek vie nais metais vykstant
globaliems po kyčiams tokios tempe-
ratūros tampa vis dažnesnės. O aukš-
ta temperatūra ir nedidelis kritulių
kiekis tampa ir sausros priežastimi.

„Tokie karščiai jau nebėra tik šių
metų anomalija, jie kartojasi kas dve-
 ji metai, ar net kas metus, ir tampa
įprastu reiškiniu. Kai aukštesnė tem-
peratūra, žiemos laikotarpiu mažėja
dienų su neigiama temperatūra, žie-
 mos darosi šiltesnės. Vilniaus pavyz dys
– 1961 m. būdavo apie 140 dienų su nei-
giama temperatūra, nebūtinai su snie-
gu, bet su šalna. Šiuo metu tokių die-
nų turime apie 120” – kalba J. Kil pys.

Anot Hidrometeorologijos tarny-

bos specialisto, nors yra keletas kli-
mato kaitos scenarijų, kurie yra pa-
 rengti atsižvelgiant į galimus šalių
bei viso pasaulio susitarimus ir spren-
 dimus, bet kuriuo atveju temperatūra
kils. Prognozuojamas šiltė jimas nuo 1,5
iki 5 laipsnių.

„Klimatas Lietuvoje dar šils ir la-
biausiai keisis žiema. 2100 m. žiema at-
rodys kaip amžinas lapkritis”, – teigia
J. Kilpys.

Iššūkiai žemės ūkiui

„Didžiausiais besikeičiančio kli-
mato poveikis yra žemės ūkiui, nes jei
nėra sniego dangos, žemė gali greičiau
ir giliau įšalti net esant trumpiems šal-
čiams. Ir vis dažniau iškrinta ne snie-
gas, o šlapdriba arba lietus. Po tokių
žiemų seka neigiamos pasekmės, kad
pirmiausiai iššąla arba iššunta žiem-
kenčiai”, – kalbėda mas apie besikei-
čiantį klimatą  pabrėžė J. Kilpys.

Šiltos žiemos sudaro  puikias są-
lygas peržiemoti kenkėjams ir parazi-
tams, kurie paprastai, esant šaltoms,
mūsų klimato juostai būdingoms žie-
moms, iššaldavo. Tad ren kan tis auga-
lų veisles reikia galvoti ne tik apie pa-
sikeitusius orus, bet ir apie to sąlygo-
tus žaladarius, kenkė jus bei ligas.

„Ekstremalėjant klimatui per 5–10
metų tokių reiškinių (sausrų, kru šos,
škvalų) tik daugės, jie bus intensy-
vesni ir čia, galbūt, galėtų padėti ap-
sisaugoti draudimas. Galvojant apie
dar ilgesnį, 20–30 metų laikotar pį, tik-
rai reiktų pagalvoti apie techniką,
ūkius, fermas – reikia galvoti kaip jas
vėdinti, nes per tokius karš čius kenčia
gyvuliai”, – komentavo kli matologas.

Ir nors ilgalaikės prognozės dažnai
kinta, tačiau kalbėdamas apie atei-
nančią žiemą J. Kilpys teigė, jog ji tu-
rėtų būti panaši į pastarųjų kelių metų
žiemas – šiltoka, permaininga, kai ke-
lias dienas vyravusį nemažą šaltį stai-
ga pakeičia pliusinė temperatūra. Vi-
dutinė temperatūra turėtų būti aukš-
tesnė. Kritulių kiekis turėtų siekti
įprastą Lietuvoje vidurkį. Ta čiau ar at-
sistatys nusekę gruntiniai vandenys,
upės – priklausys nuo žie mos tempe-
ratūros ir iškrisiančio sniego.

„Mūsų ūkis”
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Lietuvoje dar šils, labiausiai keisis žiemos

VERSLO N AUJIENOS

Laukiama perversmo taksi versle. Scanpix nuotr.

Lietuvos klimatas sparčiai kinta. Reuters nuotr.

Greitojo maisto tinklas „McDo -
nald’s” susiduria su didžiuliais sun ku-
mais ir gali skaičiuoti savo paskutines
dienas. Tokią niūrią ateitį bendrovei
piešia kai kurie JAV esančių „McDo-
nald’s” padalinių savininkai, vertin-
dami pastarojo meto tendencijas res-
toranų tinkle. 

Norėdamas sumažinti kritusius
pardavimus, „McDonald’s” neseniai
visose JAV restoranuose pradėjo siūlyti
pusryčių meniu patiekalus ištisą die-
ną, naujus gaminius bei skaitme ninius
maisto užsakymo kioskus.

„Esame gilioje depresijoje, ir nie-
kas nesikeičia”, – teigė vienos iš
„McDonald’s” padalinių atstovas.

Įmonių valdytojai ypač nepaten-
 kinti visą dieną siūlomu pusryčių me-
 niu, kadangi dėl to padidėjo spau-
 dimas restoranų virtuvėms, o didesnis
patiekalų pasirinkimas lemia dau giau
klaidų.

Tarp pastarojo meto „McDo nald’s”

naujovių yra ir „Sukurk savo skonį”
paslauga, kuri leidžia klientams užsi-
sakyti mėsainį, jį patiems sukūrus iš
daugiau negu 30 skirtingų ingridientų.

Šių permainų „McDonald’s” ėmė-
 si norėdamas sustabdyti beveik dvejus
metus trukusį pardavimų JAV mažė-
jimą, tačiau kai kurie restoranų ope-
ratoriai naujovėmis nėra sužav ėti.

15 min.lt

„Uber” žengia į Vilnių

Tarptautinės – keleivių vežimo
įmonės „Uber” atstovai pasirašė pasi-
 tikėjimo memorandumą su Vilniaus
meru Remigiju Šimašiumi.

Su bendrove sutarta, kad netru kus
sostinėje pradės veikti bandomoji da-
lijimosi automobiliais programa.

„Vilniuje turi atsirasti nauja pa-
 slaugų kokybė, o Vilnius – tapti išma-
niuoju miestu. Mes norime gero ir
greito aptarnavimo, dalijimosi auto-
mobiliais paslaugų, mažėjančių tran -
sporto spūsčių. ‘Uber’ galėtų tapti al-
ternatyva tradicinėms taksi paslau-
goms sostinėje ir būti naudinga tiek
vairuotojams, tiek keleiviams, tiek

Vilniaus svečiams”, – sakė R. Šima-
 šius.  

JAV, San Francisce, įsikūrusi ben-
drovė „Uber International” vei kia 60-
yje pasaulio valstybių, tarp jų – Estijoje
bei Lenkijoje. Bendrovė vei kia per
mobiliąją aplikaciją, kurią įsi diegę
vartotojai gali išsikviesti vairuotojus,
naudojančius savo asme ninius auto-
mobilius.

Dėl „Uber” veiklos šiemet vyko di-
deli taksi vairuotojų protestai Vo kieti-
joje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje,
Danijoje, Didžiojoje Britani joje, taip pat
Kolumbijoje, Kinijoje.

BNS

Į valstybės iždą įplaukė lėšos už
praėjusią savaitę tarptautinėse kapitalo
rinkose išplatintas euroobligacijų emi-
sijas.

„Tarptautinių investuotojų paro-
dytas pasitikėjimas Lietuva, kai re-
kordiškai ilgam laikotarpiui pasisko-
linome palankiausiomis sąlygomis per
visą šalies skolinimosi istoriją, padės
mums ne tik pigiau perfinansuoti anks-
tesnes skolas, bet ir skirti papildomų
lėšų svarbiems, visuomenės gerbūvį už-
tikrinantiems, projektams”, – sakė fi-
nansų ministras Rimantas Šadžius. 

Lietuva išleido iš karto dvi (10 ir 20
metų trukmės) euroobligacijų emisijas
po 750 mln. eurų ir vienu platinimu pa-
siskolino didžiausią sumą rinkose per

šalies skolinimosi praktiką.
Už 10 metų trukmės euroobligaci-

jų emisiją bus mokamos 1,25 proc. me-
tinės palūkanos – tai žemiausia kaina
per Lietuvos skolinimosi istoriją. Pa-
lyginimui – mūsų šalis rinkose 10-čiai
metų pasiskolino pigiau už Latviją,
Slovėniją, Lenkiją, Ispaniją ir Italiją.

20 metų trukmės euroobligacijų
emisija – ilgiausia Lietuvos istorijoje ir
tik antroji tokia išleista šiemet Cent-
rinės ir Rytų Europos regione. Už ją bus
mokama 2,125 proc. metinių palūkanų
– tiek pat, kiek už praėjusių metų spa-
lį išplatintą 12 metų trukmės emisiją.
Tai reiškia, kad Lietuva pasiskolino 8
metams ilgiau be papildomų sąnaudų.

Vyriausybės info

Pirmoji sėkmė platinant euroobligacijas

Euro ir kitų valiutų santykiai (2015 metų spalio 28 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,90 €

1 AUD (Australijos doleris) – 0,65€

1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €

1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,39 €

1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,61 €

Prastos dienos „McDonald’s” 
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Komedija ,,Sparnuotasis Matas” – tai poeto, dra-
maturgo Kazio Binkio satyrinės poemos ins-
cenizacija. ,,Atviro rato” aktorių grupė save

vadina teatro laboratorija. ,,Sparnuotasis Matas” pa-
rodė, ką tai reiškia. Binkio poezija nebuvo vien
deklamuojama. Ji buvo išgyventa,  pavaizduota jud-
riai, gyvai, beveik akrobatiškai. Nereikėjo puošnių
dekoracijų. ,,Atviro rato” aktoriai savo išradingais,
judesiais ir vaidyba atkūrė Binkio laikų Lietuvos kai-
mo vaizdą.     

Maloniai nuteikė vaidinimo pradžia. Žiūrovai
rinkosi prie uždarų Jaunimo centro salės durų. Po
kiek laiko durys prasivėrė ir pasirodė aktorius Ei-
mantas Bareikis. Jis turėjo „megafoną”,  padarytą   iš
susukto popieriaus, kuriuo patriūbavo pirmą skam-
butį ir tarmiškai paskelbė, kad iki spektaklio pradžios
liko tik septynios minutės. Įėję į salę žiūrovai matė
tuščią sceną. Vaidinimui prasidėjus sceną užpildė
visa ,,Atviro rato” aktorių trupė. Jie vaidinimą jud-
riai ir triukšmingai pradėjo Kazio Binkio eilėraščiu
,,Vėjavaikis”.  

Veiksmas vyko smagiai. Buvo aišku, kad aktoriai
su savo  vaidmenimis yra susigyvenę ir įsisavinę
greitą vaidinimo tempą. ,,Spar nuotasis Matas” pa-
sakoja linksmą meilės istoriją. Į Lietuvos kaimą at-
klysta „bagotas amerikonas”. Jo automobiliui pa-
kliuvus į griovį, viena šeima jį pakviečia į savo na-
mus, ir tuoj pat svarsto, kaip amerikonui įpiršti vie-
ną dukterį. Tik dukterų yra dvi. Amerikonui patin-
ka abidvi, bet pagaliau jis išsirenka jaunesnę. Ši spi-
riasi vedyboms, nes yra įsimylėjusi lakūną – ,,Spar-
nuotąjį Matą”. Vaidinimas, žinoma, baigiasi lai-
mingai, kaip ir dera komedijai. Amerikoną vaidino
Giedrius Kiela; tėvą ir motiną – Vytautas Leistrumas
ir Benita Vasauskaitė; lakūną įsimylėjusią dukterį
Steputę – Ieva Stundžytė, o jos seserį Stasę – Judita
Urnikytė. Lakūno, ,,Sparnuotojo Mato”,  vaidmuo
teko Justui Terteliui. Prie jų prisidėjo aktoriai Ei-
mantas Bareikis ir Jonas Šarkus. Aktoriai ne tik vai-
dino, bet ir šoko, dainavo, grojo muzikos instru-
mentais.   Vaidinimo epizodai virtine ritosi pirmyn,
kol pagaliau vaidinimas pasibaigė smagia daina, Ka-
zio Binkio ,,Poetų maršu”, kuriame kartojasi žodžiai
,,Ei, vija, kanapija”. Nuostabu, kad ši jaunų aktorių
grupė taip išradingai ir gyvai pagavo vėjavaikišką
Binkio poezijos ir jo laikų dvasią.  

Noriu pasidžiaugti ir tuo, kad vaidinimas vyko
jaukioje, gražioje Jaunimo centro salėje.  Stebėti pro-
fesionalų   spektaklį  lietuvių  kalba  Jaunimo cent-
re buvo  tikrai malonu.  O  gal prisidėjo ir prisimi-
nimai. Juk toje  scenoje kadaise su panašia energi-
ja ir išradingumu pasirodė  Jaunimo teatras iš Vil-
niaus. Tada, Sąjūdžio judėjimo metais, to teatro pa-
sirodymas Čikagos lietuviams buvo ypatingas įvykis.
Džiugu,  kad  praėjus  tiek  daug metų, energingas,
jaunatviškas   lietuviškas  teatras  tebegyvuoja   ir
kad  išaugo,  Binkio žodžiais tariant, gražus atžaly-
nas.  

Vaidinimas ,,Lietaus žemė” nuo ,,Sparnuotojo
Mato” skyrėsi keliais atžvilgiais.  Vaidinimas vyko
Čikagos šiaurėje įsikūrusiame Chopin teatre. Teat-
ras nedidelis, suprojektuotas  taip, kad žiūrovai sce-
ną supa iš keturių pusių. Toks išdėstymas tiko ,,At-

viro rato” aktoriams, ,,Lietaus žemę” vaidininu-
siems aplink sceną susėdusiems žiūrovams. Tokia
spektaklio pastatymo idėja nėra nauja. Seniai Ang-
lijoje, Amerikoje ir kitur, aktoriai vaidina iš visų pu-
sių apsupti žiūrovų, vadinamuose „in-the-round” te-
atruose. Toks išdėstymas režisieriui kelia iššūkių, nes
svarbu, kad aktoriai scenoje per daug vienas kito ne-
užstotų. Tačiau tai aktorius labiau priartina prie žiū-
rovų. Vaidinimai tampa ypač intymūs.  

,,Lietaus žemės” siužetas liečia  XX amžiaus Lie-
tuvos istoriją. Tai paprastų žmonių pasakojimai
apie savo jaunystę, apie gyvenimą nepriklausomoje
ir okupuotoje Lietuvoje, apie partizanų kovas, apie
trėmimus į Sibirą. Šios „biografinės improvizacijos”
gimė remiantis aktorių senelių ir tėvų ar jų kartos
žmonių tikrais pergyvenimais, iš kurių ,,Atviro  te-
atro” laboratorija sukūrė vientisą  vaidinimą. 

Vaidinimo pradžioje – visi aktoriai scenoje ratu
susėdę ant lagaminų. Vienas (Vytautas Leistrumas)
turėjo akordeoną, bet jis tuo akordeonu negrojo, o al-
savo dumplėmis. Tas garsas šiek tiek kėlė nerimo.
Skambėjo lyg aimanavimas. Tuo būdu aktoriai žiū-
rovus paruošė rimtam, dažnai skausmingam spek-
takliui. Pirmieji epizodai  pasakojo apie paprastą,
nuotaikingą Lietuvos kaimo gyvenimą, kuriame
buvo jaunatviškų pokštų, jaunatviškos meilės isto-
rijų. Tačiau epizodai pamažu rimtėjo ir tamsėjo, nes
aktoriai perėjo į tragiškų, žiaurių Lietuvos istorijos
momentų – okupacijų, partizaninių kovų, trėmimų
į Sibirą – vaizdavimą. Vaidinimas stiprus tuo, kad
jame pavaizduoti Lietuvos istorijos įvykiai atsklei-
džiami paprastų, tuos įvykius pergyvenusių žmonių
pasakojimais.

,,Atviro rato” aktoriai tų įvykių neišgyveno – tai
jų tėvelių, senelių, gal  net prosenelių kartos žmonių
pasakojimai. Tačiau visi aktoriai savo  vaidmenis  at-
liko įtikinamai.  Vaidinimo pabaigoje kiekvienas ak-
torius tiesiogiai prabilo į žiūrovus, parodydamas savo
tėvelių ar senelių iš senų laikų išsaugotas relikvijas
– ar tai būtų rožančius, nuotraukos, laikrodis, ar siu-
vimo mašina, kurią aktorė Judita Urnikytė naudo-
jo keliuose vaidinimo epizoduose. Tuo būdu aktoriai
pabrėžė, kad čia buvo vaidinamos tikros istorijos, kad
tai buvo tikrų žmonių pasakojimai. 

,,Atviras ratas” ,,Lietaus žemę” Chopin teatre vai-
dino keturis kartus – vieną kartą lietuviškai, vieną
kartą su vertimu į lenkų kalbą ir du kartus su ver-
timu į anglų kalbą.  Apgailes tauju, kad negalėjau ma-
tyti spektaklio be vertimo. Buvau pirmajame – su ver-
timu į anglų kalbą. Deja, tas vertimas buvo per
garsiakalbį  ir dažnai lietuvių ir anglų kalbos  žodžiai
sutapdavo. Gal tai buvo priimtina tiems, kurie ne-
supranta lietuvių kalbos, bet dvikalbiams žiūro-
vams, manau, buvo sunku susitelkti, tuo pačiu metu
girdint ir anglų, ir lietuvių kalbas.  

,,Lietaus žemėje” vaidino: Benita Vasauskaitė,
Ieva Stundžytė, Judita Urnikytė, Justina Smie-
liauskaitė, Justas Tertelis, Giedrius Kiela, Vytautas
Leistrumas ir Jonas Šarkus. Visus aktorius norėčiau
pasveikinti ir pasidžiaugti jų  kūryba. Sveikinu ir
spektaklių režisierių Aidą Giniotį – ,,Atviro rato” pa-
siro dymai Čikagos lietuvių teatro mylėtojams buvo
lietuviško teatro šventė.

,,Atviro
rato”
teatras
Čikagoje
Žiūrovo įspūdžiai

RIMAS ČERNIUS

Dramos meną dažnai simbolizuo ja   dviveidė kaukė:
komediją žymi besišypsantis veidas, o tragediją – liūd-
nas. Tuos  du skirtingus teatro žanrus Čikagoje  pa-
rodė iš Lietuvos atvykęs teatras ,,Atviras ratas”. Man
teko matyti du ,,Atviro rato” vaidinimus: komiškąjį vai-
dinimą ,,Sparnuotasis Matas” ir rimtesnį, prie trage-
dijos artėjantį vaidinimą ,,Lietaus žemė”. ,,Sparnuo-
tąjį Matą” Čikagos Jaunimo centre mačiau sekmadienį,
spalio 11 d., o ,,Lietaus žemę” su vertimu į anglų kal-
bą – Chopin teatre antradienį, spalio 13 d.  Abu spek-
taklius režisavo Aidas Giniotis.

Scena iš spektaklio ,,Sparnuotasis Matas”. Aktoriai Vytautas Leistrumas, Ieva Stundžytė, Justas Tertelis, Giedrius Kiela,
Jonas Šarkus, Eimantas Bareikis ir Judita Urnikytė.                                                                    Audros Januškienės nuotraukos

Aktoriai Justas Tertelis, Ieva Stundžytė, Benita Vasaus kaitė
ir Vytautas Leistrumas spektaklyje ,,Senelės pasaka”.
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„Atviras ratas” yra teatras-labo-
ratorija. Ką reiškia teatras-laboratori-
ja?

Teatras-laboratorija reiškia, kad
mes leidžiame sau eksperimentuoti. Lie-
tuvoje tokie buvome pirmieji. Pačioje
pradžioje režisierius ir kurso vadovas
Aidas Giniotis su savo kursu ir pjeses
patys rašė, ir patys vaidino, ir režisūrą
bandė, ir muziką kūrė. Kursas baigė ba-
kalauro studijas ir būtų buvę visiškai
natūralu eiti dirbti į „Keistuolių teatrą”,
bet tuo metu aktoriai pagalvojo, kad jie
nori didesnės kūrybos laisvės, ir tą lais-
vę mes susikūrėme.

Išdrįsti kalbėti – tai tas pat, kaip iš-
pažinti. Išpažindamas pažįsti save. Per
save – kitus. Atvirai kalbėdami apie save
– kalbame apie savo kartą. Kelias nuo
savęs pažinimo į kitų pažinimą – nesi-
baigiantis kelias. Tarsi užburtas ratas.
Mūsų tikslas – atverti tą ratą. Prabilti
atvira teatrine kalba. Teatrinėmis tai-
syklėmis. Apie kitus per save. Gydyti ir gy-
dytis teatru”. (Iš „Atviro teatro” svetainės)

Mums, čikagiškiams, buvo tikrai
didelė garbė, kad mus aplankė garsu-
sis teatras iš Vilniaus, „Atviras ra-
tas”, švenčiantis savo dešimtmetį. Jis
mus pralinksmino (kai kur net pra-
virkdė) savo įvairiais talentais ir spek-
takliais. Vaidino 8 aktoriai,  spektaklių
režisierius – Aidas Giniotis (gal kas jį
pažįsta iš „Keistuolių teatro”). Štai ke-
letas atsiliepimų apie jų spektaklius.

„Senelės pasaka” (rodyta šeštadienį,
spalio 10 d., Jaunimo centre, Čikagoje).
Šis muzikinis spektaklis buvo skirtas
ČLM mokiniams.

Muzikinis spektaklis-improvizaci-
ja – ne tik vaikams! S. Nėries eilėraštis
„Senelės pasaka” daugeliui primena
vaikystę ir tikėjimą paprastais stebuk-
lais. Pirmasis teatro-laboratorijos „At-
viras ratas” spektaklis vaikams su-
kurtas būtent šio eilėraščio pagrindu.
Muzikinis spektaklis-improvizacija „Se-
nelės pasaka” skirtas ir patiems ma-
žiausiems žiūrovams, ir  jų tėveliams.
Tai spektaklis, kuriame atgiję žinomų
pasakų personažai – Žąsinas Moliūgas,
trečias brolis Jonas, Našlaitėlė, žalčio
žmona Eglė bei daugelis kitų – atvirai
ir žaismingai pasakoja savo neįtikė-
čiausias istorijas bei drąsiai kviečia
mažuosius kurti pasaką kartu. Pasaką,
kur žąsinai gali skraidyti, o žuvys – kal-
bėti. Kur kiekvienas gali virsti, kuo tik
panorėjęs, o stebuklai užklumpa tada,
kai mažiausiai jų lauki ir tikiesi… (Iš
„Atviro rato” svetainės)

„Muzikinis spektaklis-improviza-
cija –  tai graži dovana teatro neišle-
pintiems mūsų mokyklos mokinu-
kams. Atgiję žinomų pasakų persona-
žai – Žąsinas Moliūgas, trečias brolis
Jonas, Našlaitėlė, žalčio žmona Eglė bei
daugelis kitų ne tik pasakoja savas is-
torijas, bet kartu su žiūrovais kuria pa-
saką. Ačiū aktoriams už mūsų vai-
kams dovanotą pasakos stebuklą”.
(Laima)

„Man labai patiko šis vaidinimas.
Man taip pat patiko, kad aktoriai ėjo
tarp žmonių ir mokinių ir ieškojo, kas
norėtų jiems padėti. Aš esu laiminga,
kad mane išrinko būti ant scenos su
jais”.  (Monika, ČLM mokinė)

„Su keturmečiais žiūrėjome ‘Se-
nelės pasaką’. Spektaklis labai labai pa-
tiko, nuoširdūs ir betarpiški aktoriai,
jų bendravimas su žiūrovais prikaus-
tė vaikų dėmesį ir nepaleido iki pa-

„Atviras ratas” Čikagoje – mažų ir didelių žiūrovų įspūdžiai

skutinės vaidinimo minutės. Ačiū vi-
siems, padovanojusiems mums šią
šventę!” (Rasa) 

„Man labai pasisekė, kad turėjau
galimybę pamatyti ‘Atviro rato’ spek-
taklius ‘Senelės pasaka’ ir ‘Sparnuotas
Matas’. Esu sužavėta aktorių talento ir
iš jų sklindančios geros energijos.
Spektakliai mane sužavėjo paprastu-
mu, subtilumu ir nuoširdumu. Norė-
čiau, kad daugiau būtų tokių kokybiš-
kų renginių. Tiesiog atgaiva sielai
:) Mes su vaikais labai mėgstame ‘Chi-
cago Humanities International festival
Stages Sights & Sounds’. Manau, kad
„Atviro rato” aktoriai puikiai tiktų pa-
sirodyti šiame festivalyje, kuris vyks-
ta kiekvieną pavasarį Čikagoje, ir rep-
rezentuoti Lietuvą savo gražiais dar-
bais. Ačiū organizatoriams”. (Jolanta)

„Sparnuotasis Matas” (sekmadienį,

spalio 11 d., Jaunimo centre; pelnas ski-
riamas ČLM paremti).

Teatro laboratorija „Atviras ra-
tas” triukšmingai kvietė visus, išsiil-
gusius kandaus ir užkrečiančio lietu-
viško humoro, į siautulingai „rimtą”
spektaklį pagal Kazio Binkio satyrinę
poemą „Sparnuotasis Matas”. Atsi-
spirdami nuo paties autoriaus žais-
mingo eiliavimo ir pasitelkdami savo
jaunatvišką polėkį, aktoriai istoriją
pasakoja šmaikščiai, kandžiai ir žais-
mingai. Poetizuota paprasto lietuviško
kaimo istorija su netikėtais siužeto vin-
giais kiekvieną privers iki ašarų pasi-
juokti ir susimąstyti apie kartais keis-
tą ir tokį nenuspėjamą mūsų, lietuvių,
būdą… Tik apsilankius atokiame kai-
mo vienkiemyje svetimos šalies piliečiui,
užsimezga paini meilės intriga tarp jo
ir dviejų seserų lietuvaičių, bet netikėtas
ir staigus skrydis pačiam įvykių sūku-
ryje staiga apverčia įvykius aukštyn ko-

jom… Kazio Binkio satyrinė poema
„Sparnuotasis Matas”, režisuota Aido
Giniočio, – neeilinis ir užkrečiantis
spektaklis, skirtas kiekvienam, nepa-
isant amžiaus, socialinės padėties ar
nuotaikos. Tai spektaklis apie mus ir
Jus, Brangieji! (Iš Atviro Teatro sve-
tainės)

„‘Sparnuotasis Matas’ – spektaklis
amžinąja tema – apie meilę, apie ve-
dybas iš meilės ir išskaičiavimo. Už-
simezgusi drama (tėvai nenori leisti
merginai tekėti už jos pasirinktojo) bai-
giasi laimingai. Scenoje atgimusiame
spektaklyje pagal Kazio Binkio kūry-
bą mūsų protėvių tradicijos (liaudies
dainos, šokiai, apranga) perteikiamos
jaunatviškai, linksmai. Visi aktoriai ne
tik puikiai vaidina, bet ir puikiai dai-
nuoja, groja įvairiais instrumentais. Su
pavasario vėju lekiantis Matas – tikras
keturvėjininkas, jam įdomu kas nau-
ja, tačiau jis brangina ir kultūrines tra-
dicijas. Ačiū ‘Atviram ratui’ už gerą
nuotaiką, puikų pasirodymą”. (Laima)

„Pastatymas buvo netikėtai įdo-
mus ir juokingas, aktoriai fantastiškai
talentingi. Tie, kurie pabijojo Jaunimo
centro, praleido progą pamatyti iš Vil-
niaus atvykusius ‘Atviro rato’ aktorius
spektaklyje ‘Sparnuotasis Matas’, ku-
rie pralinksmino sekmadienio popie-
tę”. (Zita)

„Spektakliai tikrai sužavėjo. Abu,
tiek ‘Senelės pasaka’, tiek ‘Sparnuo-
tasis Matas’ – originalūs, linksmi ir
nuotaikingi, tinkantys visokio am-
žiaus žiūrovams. Aktoriai nerealiai
talentingi, sugebantys prikaustyti žiū-
rovo dėmesį nuo pat pradžios iki galo.
Lauksime kitų šio teatro pasirody-
mų!!!” (Evelina)

„Visi ką nors patyrė spalio 11 d. vy-
kusiame spektaklyje Čikagos Jaunimo
centre. Teatro laboratorija ‘Atviras ra-
tas’ nors ir negausiai susirinkusiems
žiūrovams pateikė deimančiuką. Sa-
tyrinėje agitacijoje pagal K. Binkio
kūrybą ‘Sparnuotasis Matas’ buvo jau
pažįstamų temų apie gyvenimą šei-
moje, meilę, pavydą, emigrantus (ir su-
grįžusius) bei daug daugiau. Aktoriai
parodė savo sceninius gabumus ne tik
vaidybai, bet taip pat muzikai ir šokiui.
Minimaliai, tik keliais muzikos inst-
rumentais papuoštoje scenoje truputį
daugiau kaip valandą trukęs spektak-
lis prajuokino ir palaikė žiūrovų dė-
mesį. Buvo matyti Aido Giniočio reži-
suojanti ranka, – nebuvo nereikalingų
judesių, viskas labai choreografiš-
ka. Spektaklis jau ne vieną kartą buvo
atliktas Lietuvoje, o spalio 11 d. ‘Atvi-
ras ratas’ šį  antrą savo gastrolių Či-
kagoje spektaklį padovanojo išeivijos
lietuviams. Tai buvo Čikagos litua-
nistinės mokyklos lėšų telkimo rengi-
nys. Reikia padėkoti laboratorijai už
gražią sekmadienio popietę, vykusią
kultūros akimirką, atvežtą iš Lietuvos,
ir už jaunų lietuviukų mokyklos išei-
vijoje paramą”. (Ramunė)

„Sekmadienį, spalio 11 d., buvau
‘Atviro rato’ teatro-laboratorijos iš Vil-
niaus spektaklyje ‘Sparnuotasis Matas’.
Grįžau namo sužavėta ir pasisėmusi ge-
ros energijos. Vaidinimas buvo labai ge-
ras ir juokingas. Aktorių profesiona-
lumas nepriekaištingas: gerai vaidino,
muzikavo ir dainavo”. (Kristina)

Nukelta į 14 psl.

,,Sparnuotasis Matas”

,,Senelės pasaka”
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Edvardas Žiaušys, gyvenantis Amsterdam, NY, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Padėka už išsaugotą lietuviško
žodžio skambėjimą.

Romas Ankaitis, gyvenantis Walnut Creek, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 60 dol. Jūsų paramos dėka dar
ilgai gyvuos lietuviškas spausdintas žodis.

Vytas Saimininkas, gyvenantis East Hartford, CT, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

Anthony Bobelis, gyvenantis Massapequa Park, NY, kartu su me-
tinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
paramą.

SVEIKATA

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Kiekviena šeima turi namų vaistinėlę, į
kurią sudedami būtiniausi pirmos pa-
galbos reikmenys ir vaistai. Visiems
gyvenimo atvejams turėti vaistų neį-
manoma – ir nebūtina. Tačiau turėjimas
vaistų, o ypač tų, kurių jūsų šeimos
nariams dažnai prireikia, jums suteiks
saugumo jausmą.

Namų vaistinėlėje laikomi ne tik gy-
dytojo paskirti vaistai, bet ir būtiniau-
si vaistai suteikti pirmajai pagalbai.
Tai įvairios priemonės žaizdoms, nu-
degimams gydyti, vaistai, mažinantys
galvos skausmą, karščiavimą, kosulį,
niežulį, alergijas, slogą. Esant sunkes-
niems susirgimams – neieškokite vais-
tų namų vaistinėlėse, bet kreipkitės į gy-
dytoją. 

Kokie vaistai būtini?
Vaistai, mažinantys skausmą

ir karščiavimą:

*Aspirin. Geras vaistas mažinti
skausmą ir temperatūrą, bet kartais
gali dirginti skrandį. Nevartoti asme-
nims, kuriems paskirti kraują skysti-
nantys vaistai, ar besiruo šiantys ope-
racijai. Vaikams ir paaugliams nepa-
tartina vartoti aspirino, dėl galimo
Reye  sindromo išsivystymo. Tai gana
retai pasitaikanti komplikacija, ku-
rios metu paburksta smegenys ir ke-
penys.

*Acetaminophen. Geras pasi rinki-
mas norintiems išvengti aspirino. Tarp
suaugusiųjų populiarus yra Tylenol, ta-
čiau jį vartojant reikėtų vengti vaistų
mišinių nuo kosulio bei slogos, kurių
sudėtyje yra acetaminophen, nes per di-
delis  kiekis vaistų gali pakenkti ke-
penims.

*Ibuprofen (Advil, Motrin) ar Nap-
roxen sodium (Aleve) yra vartojami
skausmui mažinti, kurie tinka ir su-
augusiems, ir vaikams, vyresniems
nei 12 metų. Jaunesniems vaikams ir
kūdikiams geriau vartoti įvairaus stip-
rumo  Motrin žvakutes ar tabletės.
Vartojant nuskausminančius vaistus –
vengti alkoholio.

Vaistai, palengvinantys
kosulį ir slogą:

Jei dažnai jus kamuoja peršalimo ligos,
galite turėti šių vaistų savo vaistinėlėje,
bet tai nėra būtina, nes susirgę visuo-
met galite juos įsigyti. 

*Sudafed – vaistas, kurio sudėty-
je yra pseudoephedrine. Daugelis vais-
tų slogai gydyti turi antihistamini-
nių medžiagų, kas gali sukelti mie-
guistumą. Atsargiai vartoti, jei vai-
ruojate.

*esant sausam kosuliui siūloma
Robitussin, kurio sudėtyje yra kosulį
slopinanti medžiaga dextromethorp-
han, o jei kosulys yra drėgnas, su gau-
siu kiekio sekreto, įsigykite Robitussin
su  sekretą skystinančia ir atsikosėji-
mą gerinančia medžiaga – quaifenesin.
Jei karščiuojate ir kosulys tęsiasi ilgiau
kaip savaitę, kreipkitės į gydytoją.

Alergiją mažinantys vaistai:
* Antihistamininiai, tokie kaip

Benadryl, Zyrtec, Claritin. Rinkda-
miesi šiuos vaistus, ieškokite tų, kurie
neturi migdančio poveikio, arba var-
tokite juos nakčiai. Geriau miegosite.

*Jei kamuoja alerginiai akių už-
degimai, įsigykite lašus, tokius kaip Vi-
sine A, arba Opcon A.

Virškinimo problemoms 
siūloma turėti šiuos vaistus:

* Calcium carbonate (Tums ar Ro-
laids) tabletes pravartu turėti tiems,
kuriuos vargina deginančio pobūdžio
skausmai skrandžio plote (heartburn).
Jie ne tik sumažina skrandžio rūgš-
tingumą, bet ir papildo organizmą
kalciu, kurio dažnai nepakankamai
gauname su maistu.

*Virškinimą gerinančius fermen-
tus ir probiotikus (gerąsias bakterijas). 

*Viduriavimą stabdančius vais-
tus, tokius kaip Pepto-Bismol, Kao-
pectate ar Imodium. Tėvams, turin-
tiems mažus vaikus, siūloma turėti Pe-

dialyte, kad apsaugotų kūdikius nuo
dehidratacijos (skysčių netekimo) iš-
sivysymo jiems gausiai vemiant ir vi-
duriuojant.

Odos paraudimams, vabzdžių
įkandimams ir esant kitoms odos

problemoms tikslinga turėti:

*Calamine lotion sumažina niežulį
esant odos sudirginimui ar įkandus
vabzdžiams, o taip pat mažina užde-
giminius procesus, kai oda nudegina-
ma poison ivy.

*Antihistamininį kremą (Benad-
ryl) – niežulį mažinantis kremas nau-
dojamas esant įvairiems alerginiams
išbėrimams.

Žaizdų, nudegimų pirmos
pagalbos rinkinys, kurį sudaro:

*įvairių dydžių lipnūs tvarsčiai;
sterili marlė ir karpomasis pleistras;
sterilūs tvarsčiai; elastinis vynioja-
mas tvarstis; žirklės; sterilūs vatos

Namų vaistinėlė. Ką būtina joje turėti?
tamponai;  antiseptinės servetėlės
ir tirpalai –  3 proc.vandenilio per-
oksidas, 10 proc. jodo tirpalas, 91proc.
Izopropilo alkoholis; antibiotikų te-
palas; antiseptinis tepalas.

Namų vaistinėlėje siūloma turėti
termometrą, pipetes, pincetą.

Kur įrengti 
namų vaistinėlę?

Rengiant namų vaistinėlę, svar-
bu parinkti tinkamą vietą. Vaistus ge-
riausiai laikyti sausoje, tamsioje vie-
toje, pastovioje temperatūroje. Ne-
tinka prie viryklės ar orkaitės. Vonios
kambarys taip pat nėra tinkama vie-
ta vaistams laikyti, nes jame  dažnai
būna šilta ir drėgna. Drėgmė, tem-
peratūros svyravimai gali pakenkti
vaistams: šiltai laikytos kapsulės
gali ištirpti, tabletės – ištišti. Nepa-
tartina vaistus laikyti šaldytuve, ne-
bent taip būtų nurodyta informaci-
niame lapelyje. Atidžiai parinkti
vaistinėlei vietą turėtų asmenys, au-
ginantys vaikus ar anūkus. Patarti-
na vaistų negerti mažyliams matant.
Vaistus laikyti vaikams nepasiekia-
moje vietoje, geriausiai jei dėžutė
būtų užrakinama.

Vaistus kas 3 mėn. reikia per-
žiūrėti, pasibaigus galiojimo laikui –
išmesti. Nelaikyti vaistų, jei neži-
note pavadinimo. Vaistai kartais gali
ne tik pagelbėti, bet ir pakenkti.

Nors jūsų vaistinėlėje gana gau-
su vaistų, nepiktnaudžiaukite jais –
ypač tai liečia nuskausminančius
vaistus.  

Apie tai, kokie pavojai tyko juos
vartojant, skaitykite kitame laik-
raščio ,,Sveikatos skyrelyje”.

Paruošta remiantis: www. realsimple.com,
www.ligos.sveikas.lt, www.med.guru, www.Me-
dicineNet. 
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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

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

Visų Šventųjų šventė ir Vėlinės
RENATA ŽIŪKAITĖ

European restaurant in Lemont
looking for 

part time Line Cook.

Teleph. 630-464-8773

SIūLO DARBĄPO DIEVO SPARNU

ĮVAIRūS

�  Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis,
minimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais.
Tel. 773-940-5264.

�  Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti li-
gonius ar vyresnio amžiaus žmones. Ga-
lite siūlyti ir kitus darbus.  Legalūs do-
kumentai. Vairuoja automobilį. Tel. 773-
254-8850.

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

�  Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vai-
kus, galimi pakeitimai. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 773-615-5235.

�  Moteris, turinti medicininį išsilavini-
mą, pasišventusi ligonių ir senų žmonių

priežiūrai, ieško darbo. Gali dirbti Čika-
goje ir jos priemiesčiuose. Tel. 773-330-
0092.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su grįžimu namo. Gali pakeisti sa-
vaitgaliais. Kartu gali dirbti ir vyras. Tel.
708-691-6996

�  Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti li-
gonius ar vyresnio amžiaus žmones. Ga-
lite siūlyti ir kitus darbus.  Legalūs do-
kumentai. Vairuoja automobilį. Tel. 773-
254-8850.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis,
minimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais . Tel. 773-940-5264.

�  Moteris ieško darbo su grįžimu. Gali
pakeisti ar dirbti ne pilną darbo dieną.
Tel. 708-268-1802.

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Lapkričio 1d. minėsime Visų Šventųjų iškilmę, lapkričio 2-oji – mi-
rusiųjų paminėjimo diena.  Šiomis dienomis mes kreipsime savo
žvilgsnį į Dangų, kur turime  didžiulį būrį draugų, reginčių Dievo

veidą. Kiekvieno jų gyvenimas yra unikalus ir nepakartojamas, nuo ka-
ralių iki vergų, nuo šventų nekaltų vaikelių iki didžiųjų atgailotojų, nuo
vienuolių iki paprastų šeimos motinų. Iš Dangaus į mus žvelgia mums
brangūs Sibiro sniegynų kankiniai su mokytoja Adele Dirsyte, pasiaukojęs
už tikėjimo laisvę – kun. Juozas  Zdebskis, kunigas kankinys Alfonsas Lip-
niūnas ir daugybė kitų. Šv. T. Pijus iš Pietrelčinos yra pasakęs, kad Lie-
tuva turi nesuskaičiuojamai daug šventųjų kankinių, kurie regi Dievo vei-
dą.  Mūsų mirę artimieji, kurie jau pateko į Dangų, taip pat papildo šven-
tųjų būrį.

Apreiškimo Jonui knygoje skaitome: Paskui aš regėjau: štai milžiniška
minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų
ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir Avinėlio akivaizdoje, apsisiautę bal-
tais drabužiais, su palmių šakomis rankose.  Tuomet vienas iš vyresniųjų
ėmė man kalbėti: „Kas tokie yra ir iš kur atėjo tie, apsivilkę baltais dra-
bužiais?” 14 Aš jam atsakiau: „Mano viešpatie, tu žinai.” Jis man tarė: „Jie
atėjo iš didžio sielvarto. Jie išplovė savo drabužius ir juos išbalino Avinė-
lio krauju (Apr 7, 9–14)

Vienas Bažnyčios tėvų yra pasakęs, kad Danguje mes būsime nuste-
binti, nes pamatysime tų, kurių čia nesitikėjome išvysti, neatrasime tų,
kuriuos vylėmės išvysti. Dievo logika ir aritmetika dažnai nesutampa su
mūsų. Žmogus dažnai skenuoja tik išorę, o Dievas mato gelmę, visą žmo-
gaus gyvenimą.

Šventieji, kurie jau pabaigė šios žemės kelionę, yra mūsų bičiuliai.
Jie laukia galimybės mums ištiesti savo pagalbos ranką. Šventieji noriai
ateina į mūsų gyvenimus, kai juos pakviečiame ir padeda eiti pas Dievą
pačiu trumpiausiu šios žemės keliu. 

Visų Šventųjų šventė ir Vėlinės primena mūsų pačių laikinumą šios
žemės kelionėje, mūsų pačių kasdien vis senkantį laiką, kuris pamažėle
mus artina iki mirties akimirkos. Ši akimirka yra tokia svarbi, kad pa-
sak italų režisieriaus Paolo  Pasolini, jos akivaizdoje išryškėja visi svar-
biausi mūsų gyvenimo kadrai. Dėl to ir viduramžių vienuoliai nuolat sau
primindavo: memento mori – atmink, kad mirsi. 

Ankstyvojoje Bažnyčioje krikščionių mirties diena buvo švenčiama
iškilmingai ir vadinama „gimimo diena” (lot. dies natalis) arba perėjimu
iš gyvenimo į Gyvenimą (lot. transitus).

Žmogus, susivienijęs su Kristumi ir išsaugojęs pašvenčiamąją malonę,
mirties dieną gimsta danguje. Gyvenimas prie kapo ne baigiasi, o prasi-
deda. Todėl laidotuvių apeigos būdavo džiugios ir iškilmingos, liturginiai
drabužiai – balti, šalia mirusiojo degdavo Velykinė žvakė.

Ir mes švęsdami vieno Šventojo iškilmę, švenčiame  jo mirties, o ne
gimimo dieną. Būtent mirties dieną žmogus gimsta Dangui.  Pal. Kiara
Liuce Badano 19 metų italė mergina,  1999 m. mirusi nuo kaulų vėžio, pra-
šė draugų  per jos laidotuves ateiti apsirengus baltai ir  giedoti linksmas
giesmes.  Tai buvo šios merginos sutuoktuvių su Kristumi diena. 

Per Vėlines melsimės už savo brangius mirusiuosius, kurie dar ne-
gali matyti Dievo veido. Uždegsime žvakeles ant kapų su viltimi vėl visi
kartu susitikti amžinybėje. Kristus sako: Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas.
Kas mane tiki, neragaus mirties per amžius  (Jn 11,25).

Todėl mums, krikščionims, yra nebaisi mirties realybė. Visas gyve-
nimas, kiekviena jo diena yra pasiruošimas tai didžiai valandai, kuri ne-
išvengiamai ateis. Šis skubantis sekuliarus pasaulis nenori girdėti šios
šaukiančios tiesos,  kuri sugriauna šio laikino gyvenimo iliuzijas. Pasaulis
bijo išgirsti skambančius bažnyčios varpus, nes pasak didžiojo klasiko Er-
nest Hemingway, jie visada skambina Tau...  

Mirtis mums neišvengiamai turi kelti klausimą dėl ko gyvename ir
kaip gyvename, mums krikščionims nėra jokios reinkarnacijos, gyveni-
mas yra duotas vienintelis ir patys esame atsakingi už jį. Todėl krikščioniui
yra svarbiausia yra ši diena, nes rytojus gali ir nebeišaušti. 



sais prieskoniais.
Kiaušinius išplakti su cukrumi,

įpilti aliejų, išmaišyti, suberti šviežiai
tarkuotą imbierą, tarkuotą citrinos ar
apelsino žievelę ir kapotus riešutus. Į
kiaušinių plakinį po truputį berti mil-
tus ir užmaišyti tešlą. Pabaigoje sudėti
smulkiai tarkuotą moliūgą, išmaišyti
ir supilti į kepimo formą. 

Kepti iki 180 C (350 F) įkaitintoje
formoje apie 1 val. valandą. Norint pa-
tikrinti, ar pyragas jau iškepė, reikia
įkišti medinį smeigtuką – ištraukus jis
turi būti sausas.

Patiekiant pyragą galima papuošti
graikiniais riešutais.

Skanaus!

Lauksių jūsų moliūgo pyrago
receptų – juk prieš akis Padėkos

šventė.

Jūsų Indrė
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MANO  VIRTUVĖ

Ryškiausias moliūgų pyragas
Koks gi Halloweenas be moliūgų pyrago!

Siūlau išbandyti šį receptą. 

Reikės:
500 g (1 sv) moliūgo minkštimo
2 1/2 puodelio miltų
1 puodelio cukraus
1 puodelio alyvuogių aliejaus
1/2 puodelio kapotų graikinių
riešutų
3 kiaušinių
2 arbat. šaukštelių kepimo mil-
telių
1 arbat.  šaukštelio malto cina-
mono
1/2 arbat. šaukštelio malto im-
biero
2 valgomųjų šaukštų šviežiai
tarkuoto imbiero
žiupsnelio druskos
gabalėlio sviesto 

Galima įtarkuoti ir citrinos
arba apelsino žievelės, o taip pat –
jeigu mėgstate – įdėti 1/2 arbatinio
šaukštelio maltų gvazdikėlių.

Paruošti kepimo formą – iš-
kloti ją kepimo popieriumi, ištepti
sviestu. 

Miltus sumaišyti su kepimo
milteliais, trupučiu druskos ir sau-

„Atviras ratas” Čikagoje
Atkelta iš 14 psl.

„‘Sparnuotasis Matas’ – be galo
linksmas, energingas 8 jaunuolių šė-
liojimas scenoje. Giniočio režisuojama
‘Atviro rato’ aktorių  grupė nuo pirmos
minutės įtraukia į Kazio Binkio poe-
zijos veiksmą. Vos prasidėjus spek-
takliui pamiršti visą pasaulį ir įsi-
trauki į Butrimų šeimos rūpesčius – iš-
tekinti dukras už tinkamo jaunikio –
amerikono Džeko. Įvykių eiga pasisu-
ka netikėta linkme, kai iš padebesių pa-
sirodo Matas ir pagrobia jaunąją. Tie,
kurie galvoja, kad lietuvių liaudies
kūryba nuobodi, po šio spektaklio pa-
keis savo nuomonę!!!” (Regina ir Asta)

„Lietaus žemė” (trečiadienis, spa-
lio 14 d., lietuvių kalba, „Chopin thea-
ter” Čikagoje).

Spektaklis „Lietaus žemė” – tai
biografinės improvizacijos, kurios re-
miasi rate sėdinčių žmonių gyvenimo is-
torijomis. Tarpukario ir pokario įvykių
siejamų žmonių gyvenimo istorijas,
kurios palietė kiekvieną iš jų asmeniš-
kai, teatro laboratorijos aktoriai per-
teikia „Atviro rato” kūrybiniu principu.
(Iš „Atviro rato” svetainės)

„‘Lietaus žemė’ – unikalus spek-
taklis:  neįprastas pastatymas  (spek-
taklio herojai kalba apie save trečiuo-
ju asmeniu), intymi aplinka, persipi-
nančios asmeninės istorijos, garso
efektai. Aktorių profesionalumas su-
jaudino ir pažadino įvairias emoci-
jas, priminė, kaip žmogaus gyveni-
mas, tekantis įprasta tėkme, gali pa-
sisukti visiškai nenuspėjama krypti-
mi”. (Vaida)

,,’Lietaus žemė’ – gražus jaunų ir
jautrių žmonių bandymas pažvelgti į
mūsų istoriją iš paprasto žmogaus
kasdienybės požiūrio taško. Spektak-
lis sudėliotas iš tarsi kelioms akimir-
koms atgijusių fotografijų kaleidos-
kopo. Nors personažų charakteriai ne-
siplėtoja, neauga ir dažnai lieka ne-
aiškus jų poelgių priežastingumas, ta-
čiau beveik kiekviena atskira scena
emociškai įtraukia ir žiūrovui suteikia
galimybę identifikuotis (‘taip, taip, ir
mano tėvams ar seneliams taip buvo’).
Tiesa, man norėjosi, kad Lietuvos par-
tizanams būtų skirta šiek tiek daugiau
teksto, kuris suteiktų jiems galimybę

parodyti, kad į mišką išėjo ir tie, kurie
sąmoningai (o ne nežinia kodėl) norė-
jo kovoti už Lietuvos laisvę. Spektak-
lis, manau, įdomus tiems, kurie jau
daug žino apie Lietuvos istoriją. Tikė-
kimės, kad tiems, kurie nepažįstami su
mūsų krašto istorija, ‘Lietaus žemė’
įkvėpė norą ją pažinti”. (Karilė)

„Dėkui Jums už nuostabius tris
spektaklius: ‘Senelės pasaka’, ‘Skra-
jojantis Matas’ ir ‘Lietaus žemė’. Ačiū
Jums  už dalelytę Lietuvos pasakos,
juoko ir istorijos”. (Juozas)

„Didelis dėkui ‘Atviras ratas’ te-
atrui-laboratorijai už nuostabius  tris
spektaklius: ‘Senelės pasaka’, ‘Skra-
jojantis Matas’ ir ‘Lietaus žemė’. Ačiū
Jums už dalelytę Lietuvos, jos džiaugs-
mo, pasakų ir prasmingos istorijos”.
(NN)

„Du matyti spektakliai labai labai
patiko. Tiek ‘Sparnuotame Mate’, tiek
‘Lietaus žemėje’ aktoriai žavėjo profe-
sionalumu, žaismingumu, judėjimu
scenoje. Norėčiau pamatyti ir kitus tru-
pės spektaklius”. (Asta)

„‘Senelės pasaka’ – nepaprastas
spektaklis vaikams. Tai spektaklis,
kuriame atgyja žinomų pasakų perso-
nažai Žąsinas Moliūgas, trečias brolis
Jonas, Našlaitėlė, žalčio žmona Eglė.
Pasaka, kur žąsinai gali skraidyti, o žu-
vys – kalbėti. Nuostabus spektaklis ne
tik žiūrėti, bet ir vaidinti. Vaikai liko
sužavėti! Mokytoja – taip pat! ‘Spar-
nuotasis Matas’ – tai linksma komedi-
ja, kurios metu netrūko juoko. ‘Lietaus
žemė’ priminė senelių, tėvų pasakoji-
mus apie tremtį. Daug istorijos. Nuo-
stabi aktorių komanda, puiki atmos-
fera, nepakartojamai praleistas lai-
kas. Norėjosi verkti...” (Renata)

„Teatras ‘Atviras ratas’ aplankė
mūsų šaunią Čikagos lituanistinę mo-
kyklą, kur parodė nuotaikingą spek-
taklį ‘Senelės pasaka’. Buvo labai sma-
gu su mažyliais žiūrėti spektaklį. Daug
linksmo juoko. ‘Lietaus žemė’ – rimtas
ir graudus spektaklis, primenantis
tremtį, išgyvenimus.  Daug istorijos ir
atsiminimų. Ačiū aktoriams. Iki kitų
susitikimų!” (Brigita)

Parengė Rita Rašymienė

Ar žinote, kad...
...moliūgų sėklų aliejus – puiki gyvūninių riebalų alternatyva. Dėl didelio
kiekio nesočiųjų riebalų rūgščių, baltymų, vitaminų ir mineralinių medžia-
gų jis gali būti sveikos mitybos produktas, naudojamas kaip terapinė ir
profilaktinė priemonė, nes padeda gerinti kraujotaką, teigiamai veikia
inkstus ir šlapimo takus. Moliūgų sėklų aliejuje nustatyti 53 mikro- ir mak-
roelementai. Ypač daug geležies, magnio, cinko, seleno, nemažai rieba-
luose tirpių vitaminų, tokių kaip A, E ir F. Aliejus brangokas, nes vienam lit-
rui išspausti reikia sėklų iš 30 moliūgų. Iš 100 g sėklų teišspaudžiama 30–
34 ml aliejaus. Jis tinka maistui ir masažui, nes mažina raumenų skausmus. 

Moliūgų sėklų miltai – natūralus biologiškai aktyvių baltymų, vitaminų ir
mineralų kompleksas, kurį sudaro visi pagrindiniai vitaminai (ypač gausu
C ir B vitaminų), makro- ir mikroelementai (geležis, kalis, kalcis, magnis,
fosforas ir cinkas, selenas). Moliūgų sėklų miltai gaminami iš sėklų be rie-
balų, kuriuose baltymų kiekis padidėja iki 70 proc. 

,,Kaimo laikraštis”

,,Senelio pasaka” – akt. Justas Tertelis ir Benita Vasauskaitė su jaunuoju žiūrovu.

Akimirka iš spektaklio ,,Senelio pasaka” – akt. B. Vasauskaitė
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Dr. PETRAS IRONIS JOKUBKA

Po trumpos ligos mirė 2015 m. spalio 23 d., sulaukęs 100 metų.
Gyveno St. Pete’s Beach, FL, anksčiau Chicago, IL.
Gimė 1915 m. vasario 4 d. Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Petronėlė; podukra Joann West, daug

vaikų, anūkų ir proanūkų.
A. a. dr. Petras buvo kvalifikuotas autorius ir kilnus filan tropas.
Atsisveikinimas su velioniu vėliau vyks Floridoje.
Daugiau informacijos galite sužinoti parašę Joann jwestin-

florida@gmail.com

Nuliūdę artimieji

Dar vienas gražus ben-
dradarbia vimo pa-
vyzdys tarp Lietuvių

Fondo ir ,,Vaiko vartai į
mokslą” vainikuotas pasta-
rosios organizacijos 2015
metų labdaros ,,Derliaus pie-
tumis”, surengtais Pasaulio
lietuvių centre (Lemont, IL)
spalio 24 dieną. Lietuvių
Fondas kasmet paremia
,,Vaiko vartų į mokslą” va-
saros programas, vykdomas
šios organizacijos remia-
muose dienos centruose ir
globos namuose Lietuvoje.
Nemažas būrys JAV gyve-
nančių jaunuolių, kasmet
vyksta sa va noriauti į Lietu-
vą ir savo nemokamu darbu
prisideda prie šių progra-
 mų įgyvendinimo. Savano-
riai įgyja ne pamirštamos
patirties, o jauni centrų lan-
kytojai susipažįsta su šiek
tiek už juos vyresniais lie-
tuvių kilmės tautiečiais iš
JAV – jų naujais draugais.   

Fondo parama kasme-
tiniams ,,Vaiko vartų į moks-

Palangos valdžia suka galvą, kaip pagarbiai įamžinti šio mėnesio
pradžioje Amžinybėn iškeliavusį vieną populiariausių dainininkų
Stasį Povilaitį. Naujausias siūlymas: sukurti ir pastatyti atlikėjui skirtą

paminklą prie Palangos jūros tilto, nes būtent ant jo liepos 6-ąją S. Povilaitis
koncertavo paskutinį kartą savo gyvenime. Taip pat – jo vardu pavadinti kuror-
to koncertų salę bei joje įrengti memorialinį muziejų, rašo ,,Lietuvos žinios”.

Kurorto savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto
pirmininkė Ilona Pociuvienė ,,Lietuvos žinioms” pabrėžė, kad nors oficial-
ių svarstymų apie maestro įamžinimą nebuvo, bet apie tai „kalbama daug ir
rimtai”. „Jau kitą savaitę suformuosime darbo grupę ir perkelsime svarsty-
mus į biurokratinį lygį”, – teigė ji. O dabar kaupiamos idėjos, laukiama
palangiškių, menininkų pasiūlymų. 

Palangos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjo Vyganto
Rekašiaus teigimu, Maestro pagerbimo Palangoje klausimas nediskutuotinas.
,,Dabar plėtojame idėją įamžinti S. Povilaitį prie jūros tilto pastatant jo skulp-
tūrą. S. Povilaitis buvo kuklus žmogus, todėl ir monumentas neturėtų būti
griozdiškas. Galbūt panašus į Vytauto Kernagio skulptūrą Nidoje”, – sakė V.
Rekašius.

Svarstoma ir idėja S. Povilaičio vardu pavadinti naująją Palangos kon-
certų salę, kurioje būtų įrengtas ir nedidelis atlikėjo kūrybinei veiklai skir-
tas muziejus. Šią iniciatyvą gerai įvertino maestro našlė Birutė Povilaitienė,
šią idėją palaiko ir Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus. „Jis svajojo su-
dainuoti atnaujintoje Palangos koncertų estradoje”, – teigė kurorto vadovas,
taip pat siūlęs maestro vardu pavadinti ir kurią nors Palangos gatvę. Vis dėl-
to vietoj buvusios kurorto Vasaros estrados už daugiau kaip 7 mln. eurų pas-
tatyta koncertų salė S. Povilaičio vardu gali būti nepavadinta dėl pragmatiškų
priežasčių – iškilmingas objekto atidarymas planuojamas gruodžio 12 dieną,
tad liko mažai laiko. Nespėjus iki šios datos priimti biurokratinių sprendimų
ir pakeisti iškabos vėliau tai daryti nebebūtų prasmės, rašo ,,Lietuvos žinios”.

ELTA

Palangoje prie tilto gali būti pastatyta 
S. Povilaičio skulptūra

Stasys Povilaitis

2015 metų ,,Vaiko vartų į mokslą” savanoriai (iš kairės): Daina Polikaitytė, Tadas Kunickas, Veronika Gaškaitė, Vincas Rušėnas, Marija Čyvaitė, And-
rius Blekys, Lilė Sadauskaitė, Matas Stankus, Ūla Lapkutė, Aliukas Anužis, Ugnė Orentaitė, Darius Volertas, Amelija Petrulytė, Lukas Kulbis ir Ju-
lija Žliobaitė. Dainos Čyvienės nuotr.

Gražus bendradarbiavimas

lą”  projektams leidžia skatinti organiza-
cijų, įsikūru sių Lietuvoje ir JAV tarpu-
savio bendradarbiavimą, padeda siekti
bendrų tikslų. Lietuvių Fondas tiki, kad
lie tuviškos kultūros paveldo išsaugojimo
ateitis yra jaunimo rankose. No rint iš-

saugoti mūsų tautos papročius, kultūrą,
tautinę tapatybę, reikia jau nųjų narių
širdyse žiebti meilę lietuvybei, skatinti ne
tik finansiškai pa dėti tėvų meilės stoko-
jantiems Lietu vos vaikams, bet ir rasti
bendradarbiavimo sąlyčio taškus.   

Lietuvių Fondas įsitikinęs, kad ,,Vai-
ko vartai į mokslą” atlieka puikų darbą ir
džiaugiasi, galėdamas pa rem ti šios orga-
nizacijos veiklą. 

LF  informacija

Sužibės tūkstančiai žvakučių negimusiems kūdikiams
Trečius metus iš eilės organizuojama pilietinė akcija ,,Renkuosi gyvybę”, ku-
rios metu Lietuvos žmonės kviečiami uždegti po žvakutę dėl abortų pernai ne-
gimusiems kūdikiams. Akcija visoje Lietuvoje vyksta tą pačią dieną – spalio 29-
ąją.

Vilniaus Rotušės aikštėje iš tūkstančių žvakučių sužibs kūdikis motinos įsčio-
se, siekiant parodyti, kokia svarbi kiekviena gyvybė – tiek vaikučio, tiek motinos,
abejojančios dėl gimdymo.

Prie Rotušės paradinių laiptų rengiama spaudos konferencija. Joje dalyvaus
akcijos įkvėpėjai ir organizatoriai – Laisvos visuomenės instituto (LVI) vadovė Kris-
tina Zamarytė-Sakavičienė, viena iš LVI steigėjų Toma Bružaitė ir Krizinio nėštu-
mo centro vadovė Zita Tomilinienė.

Rotušės aikštėje žvakutes už negimusius kūdikius uždegs ir žinomi Lietuvos
žmonės – pramogų, politikos ir verslo atstovai. ,,Mes stebimės sunkiais nusikal-
timais, kurie įvykdomi karų metu kiekvieną dieną. Tačiau visiškai pamirštame, kad
taip pat vyksta karas prieš negimusią gyvybę, kuri net negali apsiginti”, – sako ak-
cijos ,,Renkuosi gyvybę” ambasadorė žinoma aktorė Dalia Michelevičiūtė. 

ELTA
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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

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) šį sekmadienį, lapkričio 1 d., pami-
nėsime Visų Šventųjų dieną ir prisiminsime
savo mirusius artimuosius. Apeigas pradė-
sime 9:45 val. r.  Prieš šv. Mišias galėsite
surašyti savo mirusiųjų artimųjų vardus ir už-
degti žvakutes. Galite atsinešti ir nuotrau-
kų. 10 val. r. eucharistijos šventimą atna-
šaus kun. Gediminas Keršys. Po komunijos
vyks meditacija su muzika, giesmėmis ir ei-
lėraščiais. Dalyvaus solistas Algimantas
Barniškis, poetė Vilija Vakarytė, parapijos
choras, lektorių ir kantorių grupė, vado-
vaujama Joanos Drūtytės, bei Amerikos Lie-
tuvių katalikių sajungos 20-toji kuopa. Pir-
madienį, lapkričio 2 d., 10 val. r. bus au-
kojamos lietuviškos Vėlinių šv. Mišios. Kvie-
čiame visus atvykti ir maldose prisiminti savo
brangius artimuosius, iškeliavusius Amži-
nybėn.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
Visų Šventųjų dieną, sekmadienį, lapkričio
1-ąją, 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios
mirusiųjų atminimui. Po šv. Mišių uždegsi-
me žvakutes savo mirusiems artimiesiems
ir susikaupę žvakučių šviesoje klausysimės
poezijos, giesmių bei vargonų muzikos.
Kviečiame dalyvauti.

� Lapkričio 5 d., ketvirtadienį, Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapijos salėje (Mar-
quette Parke) vyks pensininkų klubo narių
susirinkimas. Tel. pasiteirauti 773-471-
2239 arba 630-827-9712. Kviečia klubo
valdyba.

� Draugo Fondo metinis narių suvažiavi-
mas įvyks lapkričio 14 d. 10 val. r. ,,Drau-
go” patalpose, 4545 W. 63rd Street, Chi-
cago, IL 60629. DF nariai ir svečiai kviečiami
gausiai ir aktyviai dalyvauti.

PRISIMINKIME 
mūsų muzikos veteranus – čikagiečius

Daugelis skaitytojų teiraujasi – kada gi vėl į jaukias, kamerines ,,Drau-
go” patalpas sugrįš jau pamiltos kultūrinės vakaronės? Ilgai nedvejo-
jome –  dvasinių vertybių ištroškusius kviečiame atvykti            

spalio 30 d., penktadienį, 
7:30 val. vak. į vakaronę-susitikimą

,,Draugo” redakcijoje 
4545 West 63 gatvėje Čikagoje

Vakaronės metu prisiminsime tuos, kurie paliko neišdildomą pėdsaką
Čikagos lietuvių muzikiniame  gyvenime – kompozitorius, operos so-
listus, chorvedžius, pianistus, estrados atlikėjus. Kai kurie jų dalyvaus
asmeniškai, apie kitus prabils jų šeimų nariai, bičiuliai ar mokiniai.

Vakaronėje dalyvaus ir garbinga viešnia iš Klaipėdos
– muzikologė Danutė Petrauskaitė.

Vakaronės metu veiks
išeivijoje išleistų lietuviškų plokštelių paroda.

,,Draugo” kieme galėsite saugiai pasistatyti automobilius.

Visus lietuvius kviečiame gausiai dalyvauti!

Aptarti studijų reikalai
Vienas iš geriausių vadybos ir ekonomikos uni-
versitetų Lietuvoje – Vilniuje įsikūręs ISM.
Čikagoje dirba ISM patikėtinių taryba JAV, ku-
riai vadovauja Jerrold Zoloto. Spalio 23 d.  Ta-
rybos posėdyje dalyvaujant universiteto pre-
zidentui dr. Alfredui Chmieliauskui buvo ap-
tartos įvairios bendradarbiavimo galimybės.

Pirmoje eilėje (iš k.): ISM Vadybos ir ekono-
mikos universiteto prezidentas dr. Alfredas Chmie-
liauskas, ISM patikėtinių tarybos JAV pirmininkas
Jerrold Zoloto, narė Stacy Rosenthal.

Antroje eilėje: patikėtinių tarybos nariai Sau-
lius Jonušonis, Rūta Stropus, Nijolė Zolotienė, Al-
dona Seymour, Rick Seymour, Rimgailė Kučins-
kienė, Ingrida Bublienė.

Madelyn Chromy nuotr.

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 


