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ŠIAME NUMERYJE:

Atžalynas – naujas
,,Draugo” skyrius  – 8 psl. 

Lietuvos politikai
New Yorke – 4 psl. 

Eilėraščiais išrašyti laiptai
Lietuvos sostinėje atidengti Vilniuje gyvenusio poeto,

Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo laiptai

Milošo dvaro Krasnogrudoje ir Seinų „Paribio” fondo vadovė Malgorzata Czyzewska su literatūrologe Irena Aleksaite atidengė infor-
macines lenteles. S. Žiūros ir  D. Labučio nuotraukos

Prieš penkerius metus Vilniuje, sena-
miestyje, minint Nobelio literatūros
premijos laureato Česlovo Milošo

100-ąsias gimimo metines, buvo įrengti
laiptai. Tačiau lig šiol jie niekaip nebuvo pa-
žymėti. 

Žurnalistė Ramunė Sakalauskaitė su-
rinko būrelį bendraminčių ir ėmėsi inicia-
tyvos tuo rūpintis. Tai užtruko kelerius me-
tus. Ir tik dabar, 2017 metų rugsėjo 26 die-
ną, susirinkus daugybei vilniečių ir įvairių
svečių, buvo pagaliau atidengtos trys len-
tos trimis kalbomis – lietuvių, lenkų ir ang-

lų – kam šie laiptai pa-
švęsti. – 3 psl.

Amsterdamas, rug-
sėjo 28 d.  Olandų
vadovaujami tyrė-

jai nustatė, kad oro ben-
drovės „Malaysia Airlines“
reiso MH17 lainerį 2014-
ųjų liepą numušęs mobi-
lusis raketų kompleksas
„Buk” buvo atgabentas į
separatistinio konflikto
krečiamą Rytų Ukrainą iš
Rusijos. Jungtinę tyrimų
grupę sudaro ekspertai iš
Nyderlandų, Australijos,
Belgijos, Malaizijos ir Uk-
rainos. 

Olandijos nacionali-
nės policijos Centrinio nu-
sikaltimų tyrimo departamento vadovas
trečiadienį spaudos konferencijoje sakė,
kad įrašyti pokalbiai rodo, jog prorusiški
separatistai prašė dislokuoti mobiliąją
raketų „žemė–oras” sistemą, taip pat pra-
nešė apie jos atvykimą į separatistų kont-
roliuojamą teritoriją Ukrainos rytuose.
Paskui jis buvo sugrąžintas į Rusijos teri-
toriją.

Tyrėjai taip pat nustatė, kad raketa
buvo paleista iš tuo metu prorusiškų se-
paratistų kontroliuotos teritorijos.

Tačiau tyrėjų grupė tiesiogiai nekal-
tina Maskvos parūpinus separatistams
raketą ir jos transportavimo sistemą. Ru-
sijos vyriausybė atkakliai neigia kaip nors
prisidėjusi prie lėktuvo numušimo.

Iš Amsterdamo į Kuala Lumpūrą skri-

dęs keleivinis lėktuvas
„Boeing 777” buvo nu-
muštas 2014 metų liepą
virš sukilėlių kontroliuo-
jamos rytinės Ukrainos.
Žuvo visi juo skridę 298
žmonės, tarp kurių buvo
196 Nyderlandų piliečiai.

Pasak LR Užsienio rei-
kalų ministro Lino Linke-
vičiaus paskelbta infor-
macija nėra labai stebi-
nanti, tačiau tai dar viena
detalė prie kitų Rusijos
veiksmų, pavyzdžiui, bom-
bardavimų Sirijoje.

Lietuvos diplomatijos
vadovo teigimu, rasti at-

sakymus dėl Malaizijos lėktuvo katastro-
fos svarbu tiek iš pagarbos žuvusiųjų ar-
timiesiems, tiek siekiant teisingumo. Jis
priminė, kad tyrimo procesą komplikavo
tai, jog Rusija vetavo Jungtinių Tautų
pasiūlymą sudaryti tribunolą nelaimei
tirti.

BNS

Tarptautinė tyrėjų grupės spaudos konferencija.                     AFP nuotr.

Malazijos lėktuvą numušusi raketa ,,iš Rusijos”



pasibaigusią išdaužytais Seimo langais. Tuomet
premjeras Andrius Kubilius atrodė nepatraukliai. No-
rėjosi jį prakeikti visiems laikams. Ir keikiau kai ku-
riuose savo rašiniuose. Tačiau šiandien, prabėgus ke-
leriems metams, ryškėja karti tiesa: anomis lemtin-
gomis dienomis skausmingas taupymas buvo būtinas.
Taupymas buvo neišvengiamas, nes konservatorių
pirmtakai socialdemokratai nusikalstamai ištaškė
valstybės biudžetą, palikę tik grašius. Taigi A. Ku-
biliui derėtų dėkoti už drąsų žingsnį – ne kiekvienas
iš mūsų būtų ryžęsis tapti kamikadze.

Bet suvaldyti finansų srautai, išgelbėję valstybę
nuo bankroto, – dar ne viskas. Be sklidino valstybės
biudžeto egzistuoja ne mažiau svarbūs, kai kuriais at-
vejais – net svarbesni, dvasiniai reikalai. Konserva-
torių – krikščionių demokratų dokumentuose per
maža rūpesčio... lietuvių tauta. Arba tas rūpestis –
keistokas, panašus į susitaikymą, tarsi jau viskas pra-
rasta visiems laikams. 

Beje, rūpesčio lietuvių tautos likimu nematau ir
kitų partijų programose. O jei ir matau, tai rūpestis
šių eilučių autoriui atrodo ne itin natūralus. Daugiau
deklaratyvus nei nuoširdus. Gal net apsimestinis. 

Jei konservatoriai mano, jog lietuvių tautą nuo
išnykimo išgelbės tik į kairę arba dešinę dalijama dvi-
guba pilietybė, – tokia pozicija man nepriimtina. Jei
konservatoriai mano, jog lenkiškų užrašų ir raidžių
įteisinimas lietuviškose erdvėse nėra pavojingas pre-
cedentas, – už juos balsuoti negaliu. Negaliu balsuo-
ti ir už tuos, kurie labai garsiai deklaruoja norą rū-

pintis Lietuvoje gyvenančiomis tautinė-
mis bendrijomis bei mažumomis, tačiau už-
miršta bent užsiminti apie Kaliningrado sri-
ties, Baltarusijos ir Lenkijos lietuvių bėdas. 

O kaip derėtų vertinti jaunojo Gabrie-
liaus Landsbergio pareiškimą, esą jis ne-
prieštarautų vienos lyties partnerystėms?
Oficialus partijos požiūris – kitoks. Tad ir
spėliok, kaip bus pasielgta, pavyzdžiui,
laimėjus Seime daugumą? 

Įdomi ir mūsų buvusio diplomato Washingtone
Žygimanto Pavilionio laikysena. Jei šis jaunas, per-
spektyvus, energingas politikas mano, jog vieninte-
lis Lietuvos uždavinys tėra rūpintis žydų reikalais, –
tai keista nuostata.

Neprieštarauju: būtina atsižvelgti į žydų intere-
sus. Jie įtakingi mus ginančioje ir ateityje apginti ga-
linčioje valstybėje – Amerikoje. Tą visi puikiai ži-
nome. Tik ne visada drįstame pripažinti. Tačiau ir žy-
diškuose reikaluose nederėtų persistengti. Negalima
be atodairos dalinti dvigubas pilietybes visiems, ku-
rių tėvai, seneliai ir proseneliai kadaise gyveno Lie-
tuvoje. Jei taip prekiausime Lietuvos pilietybe, grei-
tai ją prarasime.

Vaizdžiai tariant, su žydais reikėtų rokuotis... žy-
diškai. Esu dėkingas Jūratei Laučiūtei, „Lietuvos ži-
niose” parašiusiai puikų straipsnį „Kur augs lietu-
viai?”  Jame autorė primena, kokia žydiška taisyk le
turėtų vadovautis ir lietuviai: „Blogai, labai blogai au-
ginti vaikus ten, kur jie nepažįsta savo Dievo ir ne-
girdi savo kalbos”. Štai tokius žydiškus patarimus įsi-
dėmėti verta.

Nes tie, kurie tvirtina, esą lietuviai dar niekad
negyveno taip saugiai kaip šiandien, – akiplėšiškai
meluoja. „Lietuvos žinių” apžvalgininkė J. Laučiūtė
tvirtina, kad demografinė padėtis liudija ką kitą – lie-
tuviai nesijaučia saugūs Lietuvoje.

Bet kuri iš Seiman patekti trokštančių politinių
jėgų žino, ką reikia daryti, jog lietuviai savo žemėje
ir vėl pasijustų saugūs?
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Spalio 9-ąją teks balsuoti. Tik aš ir vėl ne-
turiu tvirtos nuomonės, kokiai partijai
derėtų atiduoti savąjį balsą. Nežinau, ką

vertėtų paremti šiuose Seimo rinkimuose ne
todėl, kad nesidomiu politika, o todėl, kad vi-
sos į parlamentą besiveržiančios politinės jė-
gos man atrodo panašios, vienodos. Tiek sis-
teminės, tiek kitoniškos. 

Vieną – sako, kitą – daro. Jei prieš lem-
tingąją balsavimo dieną kandidatas gražiai,
prasmingai, viltingai kalba, vis tiek nėra rimtų ga-
rantijų, kad, patekęs į Seimą, nepuls elgtis atvirkščiai.
O jei ir iškovotų Lietuvos Seimo nario mandatą, jei
ir nuoširdžiai siektų atlikti visus pažadėtus darbus,
dažnusyk susiklosto nepalankios aplinkybės – neturi
daugumos. Lyg ir pasiruošęs kalnus nuversti, bet di-
džiajai parlamentarų grupei esą nerūpi jam rūpimi
klausimai. Tad jis, mano paremtasis, tarsi nėra kal-
tas, kad taip nepalankiai susipynė politinės gru-
puotės. Bet gal tada kaltas aš, už tokį balsavęs? Juk
gyvenime taip nėra, kad nebūtų kaltų...

Žodžiu, prieš kiekvienus rinkimus jaučiuosi
bjauriai. Nežinojimas, už ką balsuoti, arba balsavi-
mas už „mažesniąją blogybę” tapo nuolatine būsena.
Kam atiduoti balsą – nežinau jau senokai. Tikriausiai
treti rinkimai iš eilės. Ar taip dabar bus iki pat mano
gyvenimo pabaigos?  

Istorikas Tomas Baranauskas  tinklalapyje al-
kas.lt pateikė solidžių patarimų, už kokias jėgas ne-
derėtų balsuoti. Sutinku, negalima balsuoti už tuos,
kuriems svarbiausia – prisikimšti kišenes pinigų. Pri-
tariu – negalima balsuoti už tuos, kurie tetrokšta įsi-
teikti Briuseliui. Kvaila būtų manyti, kad ir kon-
servatoriai – tai tas pats Sąjūdis, kuris kadaise mus
budriai saugojo nuo Rusijos kėslų. Bet tvirtinti, esą
vienintelė dėmesio verta jėga 2016-ųjų rinkimuose
tėra „S. Buškevičiaus ir tautininkų koalicija ‘Prieš ko-
rupciją ir skurdą’”, – taip pat primityvu.

Gal balsuoti už konservatorius? Paremti juos no-
rėtųsi vien už tą kadaise prakeiktą „naktinę reformą”,

Bjauri savijauta
GINTARAS VISOCKAS

Pilietinę valią pareiškė pirmieji rinkėjai 
Rugsėjo 27 d. prasidėjo iš-
ankstinis balsavimas Lietu-
vos Respublikos Seimo rin-
kimuose. Lietuvos generali-
niame konsulate Čikagoje
savo pilietinę valią balsuo-
dami pareiškė pirmieji rin-
kėjai. Taip pat dalis rinkėjų
jau balsavo paštu.

Džiaugiamės tais, kurie
jau atliko savo pilietinę parei-
gą ir raginame tuos, kurie dar
nespėjote, kuo skubiau regist-
ruotis elektroninėje rinkėjų
registracijos sistemoje ad resu
https://www.rinkejopuslapis.lt.
Norintieji pirmajame rinkimų ture balsuoti paštu, turi užsiregistruoti ne vėliau kaip iki spalio 4 d. pa-
baigos Lietuvos laiku. Atkreipiame dėmesį, kad balsuoti paštu galės tik tie rinkėjai, kurie registruo-
damiesi elektroninėje rinkėjų sistemoje atitinkamai pasirinks balsavimo paštu būdą.

Jei neturite  galimybės naudotis internetu ir prisijungti prie elektroninės rinkėjų sistemos, ma-
loniai  prašome  pagalbos   kreiptis  į  konsulato  darbuotojus  el.  paštu:  kons.cikaga@urm.lt arba tel.
312-397-0382.

LR generaliniame konsulate Čikagoje kviečiami registruotis piliečiai, gyvenantys šiose vietovėse:
Idaho (ID), Iowa (IA), Alabama (AL), Arkansas (AR), North Dakota (ND), South Dakota (SD), Illinois (IL),
Indiana (IN), Kansas (KS), Kentucky (KY), Colorado (CO), Louisiana (LA), Michigan (MI), Minnesota
(MN), Mississippi (MS), Missouri (MO), Montana (MT), Nebraska (NE), New Mexico (NM), Ohio (OH),
Oklahoma (OK), Texas (TX), Tennessee (TE), Wyoming (WY), Wisconsin (WI) valstijose. 

Primename, jog taip pat galima balsuoti atvykus
asmeniškai į LR konsulatą Čikagoje ar Pasaulio lie-

tuvių centrą Lemonte rinkimų die no mis: 

Generaliniame konsulate Čikagoje:
2016 m. rugsėjo 27–30 d., nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p.
ir nuo 2 val. p. p. iki 4 val. p. p.

2016 m. spalio 3–7 d. nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p.
ir nuo 2 val. p. p. iki 4 val. p. p.

2016 m. spalio 9 d. nuo 7 val. r. iki 12 val. p. p.

Pasaulio lietuvių centre Lemonte:
2016 m. spalio 8 d. nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p.
2016 m. spalio 9 d. nuo 8 val. r. iki 12 val. p. p.

Jei vyktų pakartotinis balsavimas
Naujamiesčio vienmandatėje 

rinkimų apygardoje Nr. 1

Generaliniame konsulate Čikagoje:
2016 m. spalio 11–14 d. nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p.
ir nuo 2 val. p. p. iki 4 val. p. p.

2016 m. spalio 17–21 d. nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p.
ir nuo 2 val. p. p. iki 4 val. p. p.

2016 m. spalio 23 d. nuo 7 val. r. iki 12 val. p. p.

Pasaulio lietuvių centre Le mon te:
2016 m. spalio 22 d. nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p.
2016 m. spalio 23 d. nuo 8 val. r. iki 12 val. p. p.

LR generalinio konsulato Čikagoje nuotr. ir info

Balsuojama Lietuvos generaliniame konsulate Čikagoje.



Akmenyje
iškaltas poeto-garbės

vilniečio autografas.
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Atkelta iš 1 psl.

Kaip susirinkusiems sakė Min-
daugas Kvietkauskas, Lietuvių litera-
tūros ir tautosakos instituto direkto-
rius ir Č. Milošo kūrybos tyrinėtojas,
tai pirmasis poeto atminimo ženklas
viešoje vietoje pasauliniu mastu. „Čia
ne paminklas, ne biustas, bet laiptai.
Paprasti laiptai – be didybės… Galime
oriai pasakyti, kad tai pirmasis pa-
saulyje Česlovo Milošo įamžinimo
ženklas. Kito tokio lig šiol pasaulyje
nėra. Ir laimingai jis atsiranda Česlo-
vo Milošo jaunystės mieste, mieste,
kurio, kaip jis rašė, niekada savo gy-
venime negalėjo palikti. 

Laiptus kūrė skulptorius Jonas
Gencevičius, projekto architektas –
Tauras Budzys. Jie sumanė, kad laip-
tų pakopose būtų iškaltos gražiausių
poeto eilėraščių eilutės lietuvių ir len-
kų kalbomis.   

Pakopos veda nuo Vilnelės slėnio,
aukštyn, iki Bokšto ir Onos Šimaitės
gatvių sankryžos. M. Kvietkauskas
taip pat įžiūrėjo gilią, simbolinę to
prasmę: nuo pačios apačios iki dangaus
– iki Bokšto. 

Česlovą Milošą su Ona Šimaite
taip pat siejo ilgametė draugystė. Jie-
du susipažino dar gyvendami Vilniuje,
tačiau ryšiai nenutrūko abiem pasi-
traukus iš Lietuvos. Be to, juos siejo ir
gauti aukšti ir garbingi Pasaulio tau-
tų teisuolių vardai, suteikti už žydų gel-
bėjimą. 

Sovietinės okupacijos metais val-
džia rūpinosi, kad Č. Milošas būtų
kaip galima mažiau žinomas Lietuvo-
je. Ir tik Onos Šimaitės dėka, jai gyve-
nant Paryžiuje, buvo siunčiamos įvai-
rios dovanos Vilniaus bibliotekoms, ir
kaskart slapčia tarp leidinio lapų bū-
davo paslėptas vienas poeto eilėraštis.
Tokiu būdu pirmą kartą Lietuvoje,
pogrindyje, buvo išleista jo knyga
„Gimtoji Europa”. 

Prie šių laiptų-paminklo atsiradi-
mo ne vien finansiškai prisidėjo Len-
kijos vyriausybė, ir, kaip šnekėjo iš-
kilmėse dalyvavęs Lenkijos instituto di-
rektorius Marcin Lapczynsky: „Esu
įsitikinęs, kad šis didžiulis dviejų tau-
tų sūnus, Nobelio premijos laureatas
Česlovas Milošas šiandien žvelgia į
mus nuo kokio nors debesies iš dan-
gaus ir yra patenkintas, nes šie laiptai
yra arti žmonių: tai nėra joks pom-
pastiškas, didžiulis Č. Milošo pa-
minklas, bet tai yra vieta, laiptai, ku-
riais praeis tūkstančiai, šimtai miesto
gyventojų ir svečių, kurie galės skaityti
Milošo eilėraščius”, – kalbėjo M. Lapc-
zynsky.

„Tegu poetas, gimęs Lietuvoje, bet
rašęs lenkiškai, bus mūsų gerų kai-
myninių santykių globėjas”, – sakė iš
Lenkijos specialiai atvykusi Milošo
dvaro Krasnogrudoje ir Seinų „Pari-
bio” fondo vadovė Malgorzata Czy-
zewska.

Literatūrologė Irena Veisaitė, vie-
na iš idėjos autorių, sakė: „Neišpasa-

Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius sakė, kad O. Šimaitė ir Č. Milošas artino tautas. Dainiaus Labučio nuotraukos

kyta reikšmė – tai yra dvasios laiptai,
ir jais lipdami švarėjam, gyvenam Mi-
lošo dvasia… Jis visada liko ištiki-
mas šitam miestui, Vilniui, kuriame jis
studijavo. O tai jo jaunystės miestas, jis
visada jam buvo labai brangus, apie jį
daug rašė… Česlovas Milošas yra da-
lis šito miesto. Bet mes dažnai tai pa-
mirštame, nors jis yra mūsų turtas, ir
šie laiptai yra nepaprastai didis įvykis.
Aš tikiuosi, jog jie dvasiškai mus pra-
turtins. Ir bent truputį išgrynins mus,
pašvarins”, – kalbėjo žymioji moksli-
ninkė.

Vilniaus meras Remigijus Šima-
šius priminė, kad Onos Šimaitės gatvė
jos vardu pavadinta taip pat tik šiemet.
Ona Šimaitė ir Česlovas Milošas įver-
tinti Pasaulio tautų teisuolių vardais,
todėl meras sakė galvojantis, kad ne-
tolimoje ateityje šių laiptų papėdėje

būtų galima įamžinti Vilniaus ar visos
Lietuvos teisuolių vardus. „Kiek žinau,
Česlovas Milošas su Ona Šimaite buvo
geri bičiuliai ir šioje vietoje, būtent čia,
jie vaikščiodavo, aptardavo įvairius
reikalus. Milošas buvo tas žmogus,
kuris artino lietuvių ir lenkų tautas. O.
Šimaitė artino lietuvių ir žydų tautas.
Tikrai tikiuosi, kad apačioje galiausiai
atsiras vieta ir teisuolių paminklui, ir
galbūt teisuolių alėjai, ko jau seniai rei-
kėtų Lietuvoje”, – svarstė R. Šima-
šius.

Č. Milošo atminimo įamžinimo
sumanytojai tikisi, kad šie laiptai taps
dar viena Vilniaus senamiesčio traukos
vieta užsienio turistams, o apie jo kū-
rybą plačiau sužinos ir Lietuvos gy-
ventojai, ir visų kraštų literatūros my-
lėtojai.

1911 metų birželio 30 dieną Šete-
niuose, Kėdainių rajone, gimęs Č. Mi-
lošas mokyklą ir universitetą baigė
Vilniuje, kuris tarpukariu buvo oku-
puotas Lenkijos.

Kiek vėliau Česlovas Milošas per-
sikėlė į Varšuvą, Lenkijoje praleido
karo ir pirmuosius pokario metus. Ta-
čiau jau 1951 metais kūrėjas ryšius su
Lenkijos liaudies respublika nutraukė,
iš pradžių gyveno Prancūzijoje, o vė-
liau išsikėlė į JAV, kur dėstė slavų li-
teratūrą.

Į Lenkiją jis grįžo po „perestroi-
kos”, žlugus komunistinei valdžiai, ir
2004 metų rugpjūtį ten mirė. Poetas pa-
laidotas Krokuvoje.

Lenkų kalba rašęs Č. Milošas iš-
skirtinį dėmesį kūryboje rodė gimtinei
Lietuvai. 1980 metų gruodį Švedijos
mokslų akademijoje Stokholme Č. Mi-
lošui suteikta Nobelio literatūros pre-
mija. 2001 metais jam suteiktas Vil-
niaus miesto garbės piliečio vardas. Č.
Milošas taip pat pripažintas Pasaulio
tautų teisuoliu.

Parengė Vitalius ZaikauskasLaiptai, jungiantys Vilnelės slėnį su Bokšto gatve.

Poezijos eilutė akmenyje.

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

Rugsėjo 21 dieną Lietuvos užsienio
reikalų ministras Linas Linkevičius ir Eu-
ropos Komisijos narys, atsakingas už
sveikatą ir maisto saugą, Vytenis And-
riukaitis, Lietuvos Respublikos gene-
raliniame konsulate New Yorke susiti-
ko su Lietuvių Bendruomenės atstovais.

Ministras džiaugėsi aktyvia
New Yorko lietuvių veikla,
kuria jie garsina Lietuvą ne

tik Jungtinėse Amerikos Valstijose,
bet ir visame pasaulyje. Lietuvos dip-
lomatijos vadovas pabrėžė, kad „Lie-
tuvos diasporos indėlis visuomet buvo
ženklus, ypač sudėtingu valstybei lai-
kotarpiu. Todėl svarbu sustiprinti lie-
tuviškas organizacijas užsienyje ir jų
gebėjimą kelti Lietuvos valstybei svar-
bius politinius klausimus ir rasti nau-
jų būdų panaudoti diasporos profesinę
patirtį.”

Tiek ministras, tiek Europos Są-
jungos (ES) komisaras V. Andriukaitis
atsakė į Bendruomenės nariams rūpi-
mus klausimus, pasidalijo įžvalgomis
apie JAV ir Europos aktualijas. Visi ak-
tyviai diskutavo Lietuvos užsienio po-
litikos ir ES raidos klausimais. Nepa-
mirštos ir dvigubos pilietybės, „Brexit”
temos.

L. Linkevičius kvietė visus, tu-
rinčius balsavimo teisę, atlikti pilieti-
nę pareigą ir aktyviai dalyvauti šių
metų spalio 9 dieną vyksiančiuose LR
Seimo rinkimuose. Sveikintina JAV LB
iniciatyva vykdoma pilietinė akcija
#DABAR2016, kuria JAV ir visame pa-

saulyje gyvenantys tautiečiai skati-
nami aktyviai dalyvauti artėjančiuose
Seimo rinkimuose.

New Yorkas LB veikloje turi is-
torinę reikšmę. Čia pirmą kartą pra-
dėta visos JAV LB organizuota veik-
la, kai 1951 m. New Yorke buvo suda-
rytas Laikinasis Organizacinis ko-
mitetas (LOK). Vėliau tais pačiais
metais iškilmingai paskelbtas ir pa-
sirašytas JAV LB Aktas. 1952 metų lie-
pos 27 dieną LOK nurodymu New
Yorko Organizacinis komitetas pra-
dėjo vykdyti veiklą kaip New Yorko
LB apygarda.

Lietuvos konsulato New Yorke 
info ir nuotraukos

Rugsėjo 20 dienos vakarą Lietuvos ge-
neraliniame konsulate New Yorke neti-
lo diskusijos. Šį kartą jaunimą pritraukė
svečias iš Lietuvos – Užsienio reikalų mi-
nisterijos (URM) Politikos direktorius
Rolandas Kačinskas.

Diplomatas, viešėdamas 71-ojoje
Jungtinių Tautų (JT) Generali-
nės Asamblėjos sesijoje, mielai

sutiko pabendrauti, pasidalinti tarp-
tautinėmis patirtimis ir su studentais.
Renginyje dalyvavo New Yorke ir arti-
miausiose apylinkėse studijuojantys
jaunuoliai, besidomintys Europos Są-
junga.

Sveikindamas visus susirinkusius,
Lietuvos generalinis konsulas New Yor-
ke Julius Pranevičius pakvietė pasi-
naudoti išskirtine galimybe apžiūrėti
šiuo metu konsulate eksponuojamą
Balzeko muziejaus parodą „No home to
go to: The story of  Baltic Displaced Per-
sons, 1944–1952.”

R. Kačinskas su jaunimu aptarė ES
ateities vizijas, atsakė į visiems aktua-
lius politinius klausimus. „ES ateitis
priklausys ne tik nuo europiečių pa-
stangų, bet ir nuo būsimos JAV politi-
kos Europos atžvilgiu”, – kalbėjo dip-
lomatas.

Studentai teiravosi R. Kačinsko

Lietuvos politikai new Yorke susitiko su 
Lietuvių Bendruomenės atstovais

Lietuvos generaliniame konsulate New Yorke lankėsi garbingi svečiai. Iš k.: Lietuvos ge-
neralinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius, Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius, Europos Komisijos narys Vytenis Andriukaitis ir JAV Lietuvių Bendruomenės
New Yorko miesto apylinkės pirmininkė Rasa Sprindys. 

Susirinkusieji aktyviai diskutavo Lietuvos užsienio politikos ir Europos Sąjungos raidos klausimais.

Studentai new Yorke susitiko su svečiu iš Lietuvos
nuomonės apie šių dienų aktualijas –
Ukrainos, Gruzijos problemas, kitų ša-
lių pagalbą joms bei nuolat mintyse
esančią Rusiją. Nepamiršta ir „Brexit”
tema, iš kurios vėliau kilo diskusija apie
mums visiems šiomis dienomis svarbią

vienybę. „Mūsų, mažų valstybių, pa-
vyzdys ES turėtų būti įkvepiantis ir
reikšmingas. Mes turime likti kartu,
tada būsime didesnė jėga”, – pabrėžė R.
Kačinskas. Politikas pridūrė, kad Uk-
raina šiuo metu yra geriausias pavyz-

dys, kaip atsidavusiai reikia kovoti už
savo laisvę. „Galbūt pradžioje turi būti
blogiau, kad po to būtų geriau”, – pozi-
tyviai pokalbį užbaigė garbingas kon-
sulato svečias.

Į susitikimą su Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos Politikos direktoriumi Rolandu  Kačinsku (šeštas iš k.) atvyko New Yorke ir arti-
miausiose apylinkėse studijuojantys jaunuoliai, besidomintys Europos Sąjunga. Kartu su susirinkusiais – Lietuvos generalinis konsu-
las New Yorke Julius Pranevičius (ketvirtas iš k.).                                                                                      Lietuvos konsulato New Yorke info ir nuotr.
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AISTĖ FURAJEVAITĖ

Rugsėjį prasidėjo antra kasmetinė
„Spalvoto pleistriuko” akcija. Šiais
metais akcija vyksta rugsėjo mėne-
sį, nes tai yra vaikų vėžio – auksinio
kaspinėlio mėnuo. 

Onkologinėmis ligomis ser-
gantys vaikai kiekvieną die-
ną patiria labai daug skaus-

mingų adatų dūrių. Spalvotas pleist-
riukas nors trumpam padeda nu-
malšinti skausmą. Šios akcijos metu
norime surinkti kiek įmanoma dau-
giau vaikiškų spalvotų pleistriukų
onko-ligoniukams, kuriuos globoja
„Mamų Unija” Lietuvoje.  

Su Jūsų visų pagalba pernai
nudžiuginome daugybę vaikų Vil-
niaus Santariškių ir Kauno klinikose Lietuvoje.
Nuoširdžiai dėkoju Jums visiems!

Kartu surinkime 1 000 dėžučių spalvotų pleist-
riukų Lietuvos onko-ligoniukams. Kartą tai jau pa-

Užklijuokime skausmingą adatos dūrį spalvotu pleistriuku

darėme – padarykime dar kartą! Užklijuokime skaus-
mingą adatos dūrį spalvotu pleistriuku!

Pleistriukus galima siųsti iki spalio 22 dienos ad-
resu: Aistė Furajevaitė, P.O. Box 83,  Riverhead, NY, 11901.

Pernai „Spalvoto pleistriuko” akcijos metu
surinkti pleistriukai pasiekė mažuosius li-
gioniukus Lietuvoje.

Spalvotas pleistriukas nors trumpam padeda numalšinti skausmą.
Aistės Furajevaitės asmeninio archyvo nuotraukos

Sergančio vaiko laiškas.

Spalio 21 d., penktadienį, nuo 6 val. v. – iki 9 val. v.  galerijoje vyks New
Yorke gyvenančios dailininkės Dainos Mattis parodos ,,The Present
Matter” atidarymas. Paroda tęsis iki gruodžio 4 d. 

Lapkričio 18 d. meno mylėtojus kviečiame į susitikimą su menininke, kuri
susirinkusiems papasakos apie savo kūrybą.  

Me no paro do s 

Ne w Yor ke

Generaliniame konsulate, New Yorke

Rugsėjo 29 d., ketvirtadienį, 6:30 val. v. LR generaliniame konsulate
New Yorke dailininkas Artūras Šlipas atidarys savo asmenišką tapybos
parodą ,,Meilę”. Už šį projektą dailininkas neseniai Florencijoje buvo

nominuotas ,,Uffizi” apdovanojimui. Džiugu, kad su dailininko A. Šlipo kū-
ry ba lapkričio mėnesį galės susipažinti ir Čikagos meno mylėtojai, o vė-
liau paroda keliaus atgal į New Yorką. 

Generalinio konsulato adresas:  420 Fifth Ave, 3 aukšte, New York, NY. 
Dalyviai prašomi registruotis iš anksto el. paštu: ny.renginiai@urm.lt

Dailininkas Artūras Šlipavičius-Šlipas. Asmeninio albumo nuotr.

Šiuo metu SLA307 galerijoje, istoriniame Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje pastate, vyksta dailininkės Ievos Mediodia tapybos darbų ir
piešinių paroda ,,Emergent Behavior”. Parodoje galite susipažinsite

su naujausiais dailininkės darbais. Paroda tęsis iki spalio 15 d.

Galerijos darbo laikas: antradieniais-ketvirtadieniais 
nuo 11 val. r. iki 6 val. vak.

Prie atvykdami į parodą malonėkite paskambinti tel. 518-567-8193

Daugiau informacijos apie menininkę Ievą Mediodia
ir jos darbus – tinklalapyje ievamediodia.com

SLA307 galerija, 307 W 30th St., New York, NY
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SKAUT YBĖS  KELIAS

Tower Hill Camp 
12173 Tower Camp Rd., | Sawyer, MI 49125

(prie Union Pier, MI) 

$

 

 

 
ir Kursai
--- LSS Vidurio Rajono ---

Po vasaros atostogų...

V.S. FIL. AUŠRA  JASAITYTĖ-PETRY

Vasara greitai  prabėgo – poilsiavome, džiaugėmės vasaros malonumais. Vasa-
ros metu vyko skautiška veikla,  skautai stovyklavo ir t. t.  Pra sidėjus mokslo me-
tams, prasideda  kita skautiška veikla – sueigos ne vien  tik jauniems skautams,
bet ir vyr. skaučių/skautininkių būreliams.

Rugsėjo 24 d., šeštadienio popietę į Aušros Vartų/Kernavės būklą Pasau-
lio lietuvių centro patalpose, Lemonte, susirinko sesės iš „Austė jos”  vyr.
skaučių/skautininkių būrelio. Būrelio vadovė s. Rasa Rama naus kienė pra-

dėjo sueigą, pasveikinusi visas atvykusias seses. 
Su veiklos metų pradžia prasideda nemažai darbų. Būrelio sesės tarėsi apie

artėjančią Kalėdinę mugę ir jos darbus. Daug minčių buvo pasiūlyta būrelio veik-
lai. Tradicinė Kalėdinė mugė, centro ruošiama, vyksta gruodžio mėnesį Pasaulio
lietuvių centre. Sesė Rasa susirinkusioms pateikė staigmeną – apsilankyti at-
naujintoje ,,Sielos” galerijoje. 

Ten seses sutiko Lietuvių dailės muziejaus galerijos  direktorė/administ-
ratorė Asta Zimkienė, kuri supažindino su muziejaus atnaujinimu. Muziejuje
dabar vyksta ir koncertai, vaidinimai. Ji kvietė pasinaudoti muziejumi, taip pat
meno mokyklėle vaikams. Pakvietė visas seses į meno muziejaus atidarymą, ku-
ris vyks spalio 1 d.,  šeštadienį, 7 val. vakaro. Po apsilankymo muziejuje sesės
grįžo atgal  į skaučių sueigą.

2018 m. Lietuvių skautų sąjunga švenčia 100 metų jubiliejų. Vyksta ir X  tau-
tinė stovykla Čikagos skautų antruosiuose namuose, Rako stovykloje. Daug dar-
bo liko paruošti Rako stovyklą šiam Jubiliejui ir priimti svečius. Atnaujinimo
darbas vyksta nuolat. Vis laukiama lėšų, kad darbą galima būtų atlikti gerai.

Šios vasaros Los Angeles Ram byno skautų stovyklos šeimininkės, iš k.: sesutės Bi-
rutė Bružas-Ranes, Danutė Aleknienė, Nida Petronienė, Vida Čekanaus kaitė-Bruo-
žienė ir Rasa Jurkutė-Gedgaudienė.  
(Ši nuotrauka yra spausdinama antrą kartą. Anksčiau nebuvo išvardintos visos šeimi-
ninkės)

Popietės dalyvės iš k. į d.: Rita Rašymienė, Gilė Liu binskaitė, administratorė Asta Zim kienė,
Gailė Leipienė, Marytė Kriau čiūnienė, būrelio vadovė – Rasa Ra ma nauskienė, Aušra Jasaitytė-
Petry ir Lidija Šoliūnienė.                                                 Vyr. sk. vsl. Gailės Liepienės nuotraukos

Štai Rako stovyklos draugai/mylėtojai nutarė suruošti lėšų telkimo vajų:
„Mardi Gras”, kuris vyks  2017 m. vasario 6 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių cent-
re, Lemont, IL. 

Popietė greitai prabėgo. Susikibusios rankomis sesės sudai navo „Ateina nak-
tis”, atsisvei kino ir išsiskirstė.

Iki kito karto.

Redaktorė Aušra Jasaitytė-Petry • 8830 Magnolia Court • Orland Park, IL 60462 • El. paštas: ausra67@sbcglobal.net
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Iš LIETUvoS vYčIų vEIKLoS 

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Rugsėjo mėn. 26 d., sekmadienį, Lietu-
vos vyčių Vidurio Amerikos apygarda, ku-
rią sudaro Lietuvos vyčių kuopos iš įvai-
rių Illinois, Indiana ir California valstijų
miestų, buvo surengusi rudens posėdį ir
kasmetinę gegužinę. Šiais metais ren-
ginys vyko „Friendship Botanic Gar-
dens”, 2055 East U.S. Highway 12, prie
paviljono Michigan City, IN. Rudens po-
sėdį globojo ir gegužinę rengė pirmi-
ninkė Loreta Raudonytė-Vician ir 82-
osios kuopos, veikiančios Gary, IN, nariai. 

Posėdžiui vadovavo Vidurio Ame-
rikos apygardos pirmininkė Al-
dona Zajauskas. Maldą vedė gar-

bės narė Teresė Strolienė, 157 kuopa,
Lemont, IL. 82 kuopos pirmininkė Lo-
reta Raudonytė-Vician sveikino daly-
vaujančius vyčius ir svečius. Posėdy-
je dalyvavusi šios organizacijos garbės
narė ir pirmininkė R. Juškaitė-Švo-
bienė pasveikino apygardos narius ir
palinkėjo vaisingo darbo. 

Protokolo sekretorės Georgianna
Macke ir iždininko Robert Damasaus-
ko pranešimai buvo priimti vienbalsiai,
be pataisų. Apygardos valdyba, komi-
tetų pirmininkai ir kuopų pirmininkai
nušvietė praėjusių trijų mėnesių veik-
lą. Buvo papasakota apie neseniai vy-
kusį 103-ąjį seimą Binghamton, NY.
Taip pat buvo aptariama artėjanti pi-
ligriminė kelionė į JAV sostinę daly-
vauti ir švęsti Šiluvos Švč. Mergelės
Marijos koplyčios įkūrimo 50 m. jubi-
liejų. Džiugu, kad kelionėje dalyvaus 31
Vytis iš šios apygardos. Iš viso dalyvaus
apie 100 Lietuvos vyčių. Po iškilmingų
padėkos šv. Mišių vyks priėmimas.
Kaina – 25 dol. asmeniui. Buvo pra-
nešta, kad Lietuvos vyčių Vidurio Ame-
rikos apygarda finansuoja (6,500 dol.)
koplytstulpį, kuris jau pastatytas Mi-
chigan City, IN, lietuvių skyriuje
„Friendship Botanic Gardens” ir šian-
dien bus pašventintas. Ant koplytstul-
pio yra lentelė su užrašu: „In honor of
an independent Lithuania, this waysi-
de cross iš sponsored by the Knights of
Lithuania Mid-America District. 2106”.

Vyko rinkimai. 2016–2017 m. Lie-
tuvos vyčių Vidurio Amerikos apygar-
dos sudėtis: Dvasios vadas – garbės
narys kun. Antanas Markus, 112 kuopa,
Chicago, IL; pirmininkė – Aldona Za-
jauskas, 16 kuopa, Chicago, IL; pirmo-
ji vicepirmininkė – Genevieve Malus-
ka, 157 kuopa, Lemont, IL; antroji vi-
cepirmininkė, atsakinga už narystę –
Loreta Raudonytė-Vician, 82 kuopa,
Gary, IN; trečioji vicepirmininkė, dir-
banti su jaunaisiais vyčiais – Maria
Deksnis, 158 kuopa, Lake Shore, IN; pro-
tokolų sekretorė – Georgianna Macke,
157 kuopa, Lemont, IL; iždininkas – Ro-
bert Damasauskas, 36 kuopa, Chicago,
IL; korespondencijos sekretorė – Eliza
Macke, 157 kuopa, Lemont, IL; patikė-
tiniai: Alexandra Rudmin, 16 kuopa,
Chicago, IL; Saulius Daciola, 158 kuopa,
Lake Shore, IN; ir Cecilia Matul, 36 kuo-
pa, Chicago, IL; tvarkdariai: Franceska
Zajauskas, 16 kuopa, Chicago, IL; And-
rėja Deksnis, 158 kuopa, Lake Shore, IN;
ir garbės narė Teresė Strolia, 157 kuo-
pa, Lemont, IL; lietuvių reikalų komi-
teto atstovė – seselė kazimierietė The-
resa Papsis, 112 kuopa, Chicago, IL;
lietuvių kalbos ir kultūros komiteto at-
stovas – Janeen Perutis, 16 kuopa Chi-

Lietuvos vyčių Vidurio
Amerikos apygardos 

rudens posėdis 
ir ypatinga šventė

cago, IL; ritualų komiteto atstovė –
Georgianna Macke, 157 kuopa, Lemont,
IL; sporto komiteto atstovas – Tony Ar-
malis, 112 kuopa, Chicago, IL; „Vyčio”
žurnalo korespondentė – Susan Bin-
kis, 112 kuopa Chicago, IL; Vidurio
Amerikos apygardos institutas – dr.
Petras Povilas Zansitas, 16 kuopa, Chi-
cago, IL; „Trimito” žiniaraščio redak-
torius – garbės narys Robert A. Martin,
Jr., 16 kuopa, Chicago, IL; Lietuvos vy-
čių Vidurio Amerikos apygardos šokė-
jų grupės vadovė – Lidija Ringienė, 36
kuopa, Chicago, IL; Lietuvos vyčių fon-
do atstovė – Mary Beth Šlakis, 16 kuopa,
Chicago, IL; garbės narystės atstovė –
garbės narė Teresė Strolienė, 157 kuopa,
Lemont, IL; stipendijų komiteto atstovas
– Robert Damasauskas, 36 kuopa, Chi-
cago, IL; Švč. Mergelės Šiluvos komite-
to ir Šv. Kazimiero gildijos atstovė – gar-
bės narė Teresė Strolienė, 157 kuopa, Le-
mont, IL. Naujos Lietuvos vyčių Vidu-
rio Amerikos apygardos valdybos ir
komitetų atstovų priesaiką priėmė cent-
ro valdybos pirmininkė ir garbės narė
R. Juškaitė-Švobienė. Visiems buvo pa-
linkėta sėkmės. Posėdis baigtas malda,
kurią vedė ses. Janine Golubickis. 

Po posėdžio vykome į „Friendship
Botanic Gardens”, draugystės parką,
kur lietuvių skyriuje puikuojasi bu-

vusių nepriklausomos Lietuvos pre-
zidentų (A. Smetonos, A. Stulginskio ir
dr. K. Griniaus) paminklai. Ten Lie-
tuvos vyčių Vidurio Amerikos apy-
gardos nariai Lietuvos vyčių organi-
zacijos vardu pastatė koplytstulpį. At-
vyko ir JAV LB Marquette Parko, Le-
monto, IL, ir Gary, IN, narių. Trumpą
programą vedė Lietuvos vyčių garbės
narys Robert A. Martin, Jr. Buvo su-
giedoti JAV himnas ir Tautiška giesmė.
Atidarymo žodį tarė Lietuvos vyčių Vi-
durio Amerikos apygardos pirminin-
kė Aldona Zajauskas. „Friendship Bo-
tanic Gardens” istoriją papasakojo dr.
Rima Kašubaitė-Binder.

Šis sodas buvo įkurtas 1936 m.
trijų brolių, Indiana valstijos gyventojų
– Virgil, Joe ir Clarence Stauffer – pa-
stangomis. O dr. Frank Warren šeima
leido parkui/sodui naudoti 100 hekta-
rų žemės plotą šalia jų gyvenamos
vietos Michigan City, Indiana. Iš pra-
džių šiame parke buvo 14-os tautų dar-
želiai, simfonijos teatras (Symphony
Theater) ir tautų teatras (Theater of
Nations) – supažindinti su tautų isto-
riniais bei kultūriniais ypatumais.
Šiems tautų darželiams Olandijos ka-
ralienė Wilhelmina padovanojo 200,000
tulpių; Anglijos karalius padovanojo
augalų įkurti anglams skirtą Royal
Garden darželį, o Persijos karalius
padovanojo rožių įkurti pirmąjį rožių
darželį. Kitos tautos ir valstijos paau-
kojo sėklų, augmenijos ir statulų. Tarp-
tautinės draugystės sodo misija su-
laukė gražių atsiliepimų pasaulyje, o
įvairių šalių vadovai, karaliai ir pre-
zidentai jį aplankė. Matėme, atpaži-
nome ir paglostėme trims pirmiesiems
Lietuvos prezidentams pasodintus me-
džius. Norima iki 2018 m., kai Lietuva
švęs nepriklausomybės šimtmetį, at-
naujinti lietuvių tautinį darželį.

Lietuvos Vyčių organizacijos cent-
ro valdybos pirmininkė garbės narė
Regina Juškaitė-Švobienė tarė kelis žo-
džius. Padėkojo už galimybę Vyčių or-
ganizacijai prisidėti prie šio svarbaus
projekto – atnaujinti darželį. 

Kalbėjo Loreta-Raudonytė-Vician,
82 kuopos pirmininkė, ir garbės narė
Maria Deksnis, 158 kuopos pirminin-
kė, Lake Shore, IN. Ses. Janine Golu-
bickis sukalbėjo maldą ir pašventino
koplytstulpį. Uždarymo žodį tarė dr.
Rima Kašubaitė-Binder. Padėkojo už
paramą lietuviškam darželiui. Dar-
bai tęsis. Pasodinta įvairių gėlių, lau-
kiama jų ir daugiau – augalų, sėklų ir
ypač rūtų. Šiame parke yra įrengtas ap-
švietimas, kuris labai brangiai kaina-
vo. Dr. Binder siūlė svečiams tapti
„Friendship Botanic Gardens” nariais.
Šiame parke vyksta koncertai, vestu-
vės ir t. t. Čia galima žuvauti, stebėti
paukš čius ir pasivaikščioti. 

Sodo paviljone vyko gegužinė. Ra-
gavome tradicinių pikniko valgių. Vyko
gausi loterija, grojo muzika ir vyko šo-
kiai. Gegužinėje dalyvavo daugiau kaip
60 vyčių ir svečių. Buvo smagi diena
tarp bendraminčių ir naujų draugų.
Buvo padėkota apygardos pirmininkei
Aldonai Zajauskas ir 82 kuopos pir-
mininkei Loretai Raudonytei-Vician
bei nariams už suvažiavimo globą ir
šios išvykos organizavimą. Ypatingas
ačiū dr. Rimai Kašubaitei-Binder už in-
formaciją apie galimybę toliau remti
lietuviško darželio atnaujinimą. Pa-
dėkos ženklan dr. R. Kašubaitė-Bin-
der Lietuvos vyčių garbės nariui Ro-
bert A. Martin, Jr., įteikė suvenyrą.  

Lietuvos vyčių Vidurio Amerikos apygardos naujos valdybos nariai. Iš k.: Saulius Da cio -
la, Aldona Zajauskas, Robert Domasauskas, Georgiana Macke, garbės narė Teresė Stro -
lienė, Centro valdybos pirmininkė garbes narė Regina Juškaitė-Švobienė, Cecilia Ma  tul,
garbės narė Maria Deksnis, Francesca Zajauskas, Andrėja Deksnis ir Loreta Rau donytė-
Vician. Robert A. Martin, Jr. nuotr.

Užrašas ant koplytstulpio. Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.

Ses. Janine Golubickis šventina Lietuvos
vyčių pastatytą koplytstulpį. 
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Lietuvių mokykla Vašingtone Rugsėjis Nr. 1

„Auk, žydėk, klestėk ir savo Tėvynę mylėk!” 

Stiebkimės, tieskime
rankas į viršų lyg žali
medžiai į dangų,
aukime savo mintimis
ir tobulėkime savo
dvasia, gerais darbais
puoškime save ir
garsinkime Tėvynę.

REDAKTORĖS ŽODIS

Gerbiami skaitytojai, Jūs savo rankose laikote pirmąjį JAV „Lietuvių mokyklos Vašingtone” mokinių laikraščio
„Atžalynas” numerį. Imkite jį ir skaitykite, skaitydami vertinkite jaunosios kartos mąstymą, gyvenimo suvokimą,
siekius ir vertybes. Leisdami laikraštį, siekiame būti atviri JAV Lietuvių Bendruomenei, norime dalintis savo patirti-

mi ir skatiname kitas mokyklas jungtis prie tokios iniciatyvos.
Pavadinimas „Atžalynas” simbolizuoja jaunosios išeivijos kartos sėkmingą įsijungimą į Lietuvių Bendruomenės veik-

lą. Laikraščio leidimo tikslas - skatinti mokinius kurti, užrašyti savo pastebėjimus, įspūdžius, turtinti savo kalbą, tobulinti
rašymo kultūrą, teksto rašymo įgūdžius. Mokiniai turės galimybę suvokti, kaip leidžiamas laikraštis, susipažins su žurna-
listine veikla, ims interviu iš mokyklos mokytojų ir kitų Lietuvių Bendruomenės narių. Praktiškai pavartos kalbos funkci-
nius stilius. Mažieji dailininkai turės galimybę laikraštį iliustruoti, eksponuoti savo piešinius, fotografijas ir kitų savo dar-
belių nuotraukas. Per laikraštį bendruomenė galės pažinti mūsų mokinius ir pasidžiaugti jų darbais.

Mokytoja Marija Dainienė

Rugsėjo pamokose ugdėme pagarbą sau ir kitam žmogui. Prime-
name senolių išmintį, slypinčią patarlėse: „Gerbk save ir tave gerbs
kiti”. 

„Pirmuoju tavo įstatymu turi būti pagarba sau pačiam”, – teigė
Pitagoras.

MOKINIŲ MINTYS

Aš turiu elgtis gražiai ir mandagiai. Kai aš kalbu lietuviškai, gerbiu save.
Kai padedu kitiems, darau gerus darbus, mane gerbia žmonės, – kalba Izabelė.

Aš gerbiu savo tėvelius ir juos myliu, jie mane irgi myli ir gerbia, – sako Re-
nata.

Kai mano brolis verkia, aš jį apkabinu ir raminu, guodžiu, kad neverktų – tai
mano geras darbelis, už tai mane gerbia mamytė ir tėvelis, – mąsto Patricija.

Aš turiu gerbti, mylėti kitus žmones (ir senelius, ir svetimus) ir paskirti savo
širdies gerumą tiems, kam skauda, kurie vargsta. Aš myliu savo tėvelius, savo
šeimą. Jie mane užaugino kaip savo rožės lapelį. Gerbiu visus – jie man pada-
rė daug gero, – samprotauja Karolina.

Aš, padėdama žmonėms, jaučiuosi laiminga. O žmonės, matydami, kad aš
padedu, gerbs mane. Savo darbu reiškiu pagarbą žmonėms. Mes, lietuviai, gerb-
kime save – kalbėkime lietuviškai, – savo poziciją reiškia Sofija. 

4–5 klasių mokinės
Olivia Boyce

Skirmantės Granickienės nuotraukos

Mokiniai pasakoja savo nuostabius vasaros įspūdžius
iš teatro stovyklos. Puikiai atspindi stovyklos svar-
bą ir nuotaiką šios mokinių mintys...

RENATA:

Paskutinę rugsėjo savaitę aš lankiau stebuklingą sto-
vyklą. Ji stebuklinga, nes mus mokė vaidinti aktoriai iš Lie-
tuvos.

Aktoriai Andrius Žiurauskas ir Indrė Taločkaitė atvyko
iš Kauno lėlių teatro į Lietuvių mokyklą Vašingtone paruoš-
ti vaikų spektaklį ,,Bebenčiukas ir sesutės”. Aktoriai labai la-
bai juokingi, linksmi ir įdomūs. Andrius mokė mus vaidinti.
Man padėjo išmokti raganos rolę. Sunku buvo susikaupti ir
be juoko pristatyti jos blogybes. Andrius draudė man šypso-
tis ar juoktis, nors  kai  kurie veiksmai buvo labai juokingi.
Indrė mokė ir padėjo mums paruošti lėles ir sceną: karpėme,
klijavome ir dažėme ne tik savo lėles, bet ir mišką, jūrą ir sce-
nos papuošalus.

Vaidinti yra įdomu, o kartais ir sunku. Įdomu, nes gali tap-
ti kažkuo kitu. Vaidinime mes ištempėme raganos liežuvį la-
bai ilgą, per visą vaidinimo salę, nors niekas tokio ilgo liežuvio
neturi. Raganą vaidinti man buvo sunku, nes reikėjo blogai
elgtis ir negražiai, storu balsu kalbėti. Aš neskriaudžiu savo
brolio, o čia man reikėjo jį laikyti uždarytą, nes Bebenčiuką
vaidino mano tikras brolis Jonas. 

Šiam teatrui lėlės buvo mūsų pačių pagamintos. Mes jas
dažėme ir klijavome. Visi veidai, plaukai, kojos, rankos buvo
tokios, kokias mes įsivaizdavome. Raganos plaukus padariau
suveltus, o veidą piktą, juk pikta ragana. 

Ši stovykla stebuklinga, nes aš išmokau vaidinti ir su-
pratau, kad vaidinti reikia rimtai.

Renata Sujeta, 3 klasė

,,Pelėdžiukų” klasėje su mokiniais bendrauja mokytoja Laisvida Skripkauskienė (d.) ir šokių mokytoja Eglė
Parker.   Aistės Ray/beemephoto nuotraukos

Mokyklos vedėja Ilona Verbušaitienė su mokiniais Kamila, Eva, Jokūbu ir Ūla.

Rachel Bartunek
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Apie sudėtingą pasaulio struktūrą, kurioje mes
visi esame susiję, mąsto Herkus.

GERIAUSIA OPERACINĖ SISTEMA

Miestas – vieta, kur visiškai skirtingi tikslai pra-
silenkia lyg niekur nieko. Šioje vietoje sunku ne-
rasti to, ko tu nori – visur pilna parduotuvių ir

pramogų. Mieste maišosi tiek daug skirtingų emocijų, kad
net sunku suvokti, kodėl taip retai kažkas sutrinka.
Toks jausmas, kad plėtimuisi nėra ribų.

Esant tiek daug emocijų vienoje vietoje, susikuria sis-
tema, be kurios miestas neveiktų. Kiekvienas
daiktas turi savo paskirtį. Niekada mieste ne-
rasčiau jam nereikalingų dalykų. Kiekvie-
nas žmogus turi savų reikalų ir tikslų. Žino-
ma, kartais sistemoje atsiranda klaidų – jos ir
sukelia sutrikimus tarp miesto nervų sistemos
– žmonių. Kartais tie nesklandumai būna to-
kie dideli, kad sutrinka visa sistema. Kas gi iš-
taiso šias klaidas? Ta pati sistema, dėl kurios
ir sutriko.

Aš visada stengiuosi apie miestus galvoti
kaip apie kompiuterio operacinę sistemą: yra
labai tikslios taisyklės, kurios leidžia šiai
vietai funkcionuoti, kiekvienas vienetas (ma-
šinos, žmonės, šviesoforai, dangoraižiai ir
t.t.) turi savo paskirtį. Kai vaikštau po mies-
tus, jaučiuosi labai mažas, mane supa didžiu-
liai pastatai, reklamos, žmonės, mašinos, švie-
soforai – toks jausmas, kad galėčiau vardinti
be galo. Operacinių sistemų, kaip ir miestų,
būna įvairių: naujų, senų, pasenusių ir dar tik
kuriamų. Kiekviena versija yra skirtingos ap-
imties. Geriausias naujos ir daug vietos už-
imančios operacinės sistemos pavyzdys – New
York’as. Tai vienas didžiausių ir labiausiai klestinčių
miestų pasaulyje. Štai ten ir jaučiuosi mažas ir nereika-
lingas, turintis pasiduoti sistemai, kad nesukelčiau ne-
sklandumų.

Apie nesklandumus mieste galvoju kaip apie kelių
kodų nesutarimą, trukdantį gauti tinkamą atsakymą. Ki-
taip tariant, eina du žmonės, abu skuba, tik vieno labai
bloga nuotaika. Tarkime, šie du žmonės yra du kodai, ku-
riuos iššifravus turi gautis tinkamas atsakymas, šiuo at-
veju abiejų žmonių prasilenkimas. Tik bėda ta, kad vie-
nas iš dalyvių turi nesklandumų – itin bloga jo nuotaika.
Kompiuteris tikisi vienokio atsakymo, bet, iššifravus ko-
dus, gauna kitokį atsakymą – žmonės pradeda pyktis. Kar-
tais šiems kodams yra reikalingas failas, kurio dėka ne-

sklandumai ištaisomi ir žmonės susitaiko, bet kartais fai-
las nerandamas, tad kompiuteris turi paleisti atskirą ap-
likaciją, kuri gali padėti išspręsti atsiradusius nesklan-
dumus, šiuo atveju – policiją. Paleidus aplikaciją, kom-
piuteris tęsia kitus skaičiavimus, kad nesutriktų pati ope-
racinė sistema. Kelių kodų nesutapimas retai būna pa-
vojingas. Bet, kaip minėjau anksčiau, būna ir neįtikėti-
nai pavojingų sutrikimų. Tokiu atveju sutrinka visa
operacinė sistema. Jai negaluojant, reikalingas pataisy-
mas – miestai uždaromi.

Mano kalbėjimas apie kodus atrodo netikroviškas. Juk
niekas iš tikro gyvenimo jiems nepriskiriama. Bet ar tik-
rai? Aš kodus priskiriu kažkam nepaaiškinamam – liki-

mui. Juk tai tiesa, likimo mes nematome, negirdime, bet
retkarčiais pagalvojam, kartais net apkaltinam. Jis pa-
sislėpęs už visko, ką mes dabar matome. Tai, ką mes da-
bar matome, galima pavadinti tekstūromis, dengiančio-
mis kodus. Giliau pagalvojus, viskas iš tikrųjų atrodo lyg
kompiuterio operacinė sistema. Miestai - geriausias jos
galingumo pavyzdys. 

Ši sistema ne tik neįtikėtinai galinga, bet ir paslap-
tinga. Kuo daugiau atsakinėju į kylančius klausimus, tuo
daugiau jų atsiranda. Esmė ta, kad į visus klausimus ga-
lima atsakyti, išskyrus pagrindinį – kas yra šios sistemos
kūrėjas? Mes – žmonės?

Herkus Kriščiūnas, 10 klasė

Pasaulis turi savų paslapčių, kurias žmogui no-
risi ištirti, išsiaiškinti, pažinti. Vaidas, būsimas bio-
logas, vis tyrinėja gamtą.

VIENINTELĖ SALA

Būdamas  Lietuvoje, vieną gražią dieną vaikščiojau
ežero pakrantėmis. Aš labai mėgstu būti gamtoje:
žvalgytis į dangų, stebėti paukščius, klausytis jų

čiulbesio. Ežero vanduo labai skaidrus, todėl galėjau ma-
tyti vandens augmeniją ir gyvūniją. Pakėliau akis nuo pa-
krantės akmenukų, pažvelgiau į ežero tolį ir horizonte pa-
mačiau salą. Seniai man rūpė-
jo pavaikščioti po paslaptingą
ežero salą ir ją apžiūrėti. Įdomu
sužinoti, ar ji labai didelė, kas
ten gyvena, kas ten auga.

Sumąsčiau paimti valtį ir
nuplaukti į salą. Apėjęs pusę
ežero, pamačiau prie kranto se -
ną valtį. Galvoju – imsiu ir
plauk siu. Pabandžiau atkabin-
ti valtį ir apžiūrėti, ar nekiaura.
Ir man pasisekė: valtis buvo vi-
siškai gera ir netgi irklai pa-
likti. Matyt, žvejai naudojasi
valtimi. Įlipau ir pasiyriau to-
lyn nuo kranto. Puiku! Vanduo
buvo šiltas ir perregimas, aiš-
kiai mačiau dugną. Tarp minkš-
tų žolių plaukiojo blizgančios
žuvytės. Labai gražiai blykčio-
jo, šviečiant ryškiai saulei.
Dumbliais apaugę akmenukai
atrodė kaip aksominiai. Ma-
čiau būriais plaukiojančias ma-

žas žuvytes, kurios išnirdavo ir šildėsi vandens paviršiuje. 
Priplaukiau salą, kai nustojau irklais teliuškuoti

vandenį, aiškiai girdėjau paukščių balsus. Sala tiesiog ošė
nuo jų čiulbesio. Pririšau valtį prie krūmų, augančių pa-
krantėje. Sala, apaugusi aukštais medžiais, buvo didelė,
nors nuo kranto atrodė maža, žalia ir paslaptinga. Viena
pusė buvo apaugusi vešlesniais medžiais, o kita retesniais.
Mano dėmesį atkreipė žydinčių laukinių gėlių įvairovė.
Žalioje neišbraidytoje  pievoje jų buvo labai daug, nes nie-
kas neskynė. Virš jų žiedų skraidė dideli spalvoti dru-
geliai, jie tūpė ant gėlių kaip lėktuvai mažame oro uoste.
Aukščiausiame medyje garsiai kranksėjo varnų būrys,
krūmuose žvirbliai čirškė. Manęs išsigandę greitai nu-
skrido slėptis. Girdėjau išskirtinę strazdų giesmę. Aukš-

toje pušyje kaleno genys. Jis
toks didelis juodas, raudona
galva. Šalia pušies, pievoje ap-
tikau akmenį. Viena akmens
pusė apaugusi samanomis, o
ant kitos pusės driežas šildėsi
prieš saulę. Pajutęs mano žings-
nius, greitai spruko slėptis.
Taip gera vaikštinėti - jaučiau-
si pailsėjęs ir buvau gerai nu-
siteikęs. 

Sugrįžęs atsirišau valtį ir
plaukiau į krantą. Buvo labai
gera diena. Švietė skaisti saulė,
dvelkė švelnus vėjelis, o nuo
vandens jutau gaivą. Trum-
pam išsitiesiau valtyje ir pa-
žvelgiau į dangų. Jis buvo žyd-
ras su dideliais baltais debesi-
mis, kurie plaukė kaip pūkų ka-
muoliai, o mano skaidrios min-
tys skriejo į ateitį.

Vaidas Valys, 10 klasė

JONAS:

Šią vasarą aš lankiau teatro sto-
vyklą. Du aktoriai Andrius ir Indrė iš
Lietuvos pravedė mūsų stovyklą. And-
rius yra labai rimtas, o kartais labai la-
bai juokingas. Indrė yra labai susi-
kaupusi, bet linksma. Mes patys pasi-
darėme lėles. Aš vaidinau Bebenčiuką.
Man patiko, kad Benenčiukas būtent
taip atrodė, kaip aš sugalvojau. Vai-
dinti smagu, nes gali elgtis kaip kitas
žmogus. 

Jonas Sujeta, 7 klasė

KAROLINA:

Aš noriu pasidalinti savo įspū-
džiais apie teatro stovyklą. Man buvo
labai smagu dalyvauti šioje stovyklo-
je. Man labai patiko tapti obelėle ir
auk sine žuvele. Pati pagaminau ma-
žutę obelaitę ir mažiukus obuolėlius –
tai nuostabu. Gera buvo susidrau-
gauti su naujais draugais ir susitikti
pažįstamus. Visi buvo draugiški ir
laimingi. Tikiuosi, kad bus ir antrasis
susitikimas. Labai dėkinga režisie-
riui Andriui ir aktorei Indrei. Visiems
nuoširdžiausi linkėjimai.

Karolina Ličkūnaitė, 5 klasė

PATRICIJA

Teatro magija

Man labai patiko stovykla, kuri
buvo mano lituanistinėje mokykloje
Vašingtone. Mes kūrėme spektaklį pa-
gal lietuvių pasaką ,,Bebenčiukas”.
Šią pasaką aš skaičiau, kai buvau Lie-
tuvoje šią vasarą.

Labai nudžiugau, kai sužinojau,
kad pati galėsiu gaminti lėles ir žais-
ti teatrą su draugais. Savaitė prabėgo
labai greitai, nes kiekviena diena buvo
pilna darbelių ir užduočių. Labai daug
juokėmės ir mokėmės taisyklingai
kalbėti lietuviškai.

Aš pirmą kartą pamačiau akto-
rius, kurie atvyko iš Lietuvos. Andrius
ir Indrė kartais buvo labai rimti, kar-
tais labai juokingi. Man buvo labai
smalsu sužinoti, kokį vaidmenį aš at-
liksiu. Ilgai nereikėjo laukti ir suži-
nojau, kad būsiu Bebenčiuko geroji
sesė Aistė. Kaip smagu!

Savo lėlę puošiau, dekoravau, rin-
kau spalvas ir labai įsimylėjau savo
vaidmenį. Nekantriai laukiau prem-
jeros, greičiau visiems parodyti mūsų
spektaklį. Šeštadienį, paskutinę teat-
ro dieną, buvo mūsų pasirodymas tė-
veliams ir svečiams. Mums pasisekė
puikiai. Buvo daug gėlių ir plojimų.

Kol mokėmės vaidinti teatrą, su-
sitikau daug naujų draugų, kurie bus
su manimi kitais mokslo metais mo-
kyklėlėje. Mus visus užbūrė teatro
magija, nes buvo stebuklinga savaitė.

Patricija Pupinė, 4 klasė

Herkus Kriščiūnas Rolando Kriščiūno nuotr.

Vaidas Valys Vilmos Valienės nuotr.

Aistės Ray/beemephoto nuotr.



10 2016 RUGSėJO 29, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA  IR PASAULIS

Vilnius pasirengęs ginti Varšuvą
Vilnius (BNS) – Vilnius yra pasi-

rengęs ginti Varšuvą – tokią žinią Len-
kijos spaudoje paskelbė Lietuvos dip-
lomatija po Lenkijos pareigūno pasta-
bų, esą dėl tautinių mažumų problemų
Lenkijos karius sunku įtikinti rūpin-
tis Baltijos šalių saugumu.

„Vilnius tikrai yra pasirengęs gin-
ti Varšuvą. Priešingu atveju NATO pra-
randa patikimumą”, – laikraštyje
„Rzeczpospolita” rašo Lietuvos užsie-
nio reikalų ministerijos politikos di-
rektorius Rolandas Kačinskas.

Diplomatas teigė neturintis abejo-
nių ir dėl Lenkijos įsipareigojimų NATO
kolektyvinės gynybos principui. Jis pa-
brėžė, kad abi šalys turi dirbti kartu
spręsdamos geopolitinius iššūkius.

Lenkijos užsienio reikalų minist-
ro politinio kabineto direktorius, buvęs

gynybos ministras Jan Parys šį mėnesį
diskusijoje Vytauto Didžiojo univer-
sitete Kaune pareiškė, kad „dabar len-
kų mažumos situacija Baltarusijoje
yra geresnė nei Lietuvoje”.

„Turime paaiškinti Lenkijos ka-
riams, kad jie turi remti Baltijos šalis.
Ir tai sudėtinga, nes turime problemų
su lenkų mažuma Lietuvoje”, – kalbė-
jo Lenkijos pareigūnas.

Šias pastabas Lietuvos diplomatai
pavadino įžeidžiančiomis, jas sukriti-
kavo ir Lenkijos spauda, o kai kurie žur-
nalistai paragino atsiprašyti lietuvių.

2011 metų surašymo duomenimis,
Lietuvoje gyvena 200 tūkst. lenkų – jie
sudaro 6,6 proc. šalies gyventojų. Len-
kijos valdžia jau ne vienus metus prie-
kaištauja Lietuvai, kad tautinės ma-
žumos teisės yra varžomos.

Žiežirbos teledebatuose

Vilnius (Basketnews.lt) – Jonas
Kazlauskas nebesugrįš prie Lietuvos
rinktinės vairo. Tai patvirtino Lietu-
vos krepšinio federacijos (LKF) prezi-
dentas Arvydas Sabonis.

„Sutartis baigėsi. Treneris irgi
sakė, kad viskas – atiduota tiek metų.
Jis nepratęs”, – cituojamas A. Sabonis.

Naujas rinktinės strategas gali
paaiškėti jau artimiausią mėnesį. Spa-
lio 25-ąją vyks Lietuvos krepšinio fe-
deracijos posėdis, kuriame bus tvirti-

nami rinktinių treneriai. J. Kazlauskas
rinktinei vadovavo 2013– 2016 m. lai-
kotarpiu ir su juo nacionalinė koman-
da dukart iškovojo Europos čempionato
sidabro medalius, pasaulio čempiona-
te užėmė ketvirtąją vietą, o olimpinė-
se žaidynėse pasiekė ketvirtfinalį.

Prieš tai J. Kazlauskas rinktinei va-
dovavo 1997–2001 metais ir su ja laimė-
jo olimpinių žaidynių bronzos medalius.

Spalio 12 dieną LKF specialiame
renginyje pagerbs J. Kazlauską.

Pasakos pabaiga: Jonas Kazlauskas palieka rinktinę

Vilnius („Draugo” info)
– Tarptautinės Europos kalbų
dienos proga vienoje di-
džiausių, seniausioje pasaulio
– Egipto, Aleksandrijos, bib-
liotekoje rengiamoje šventėje
pristatyta ir lietuvių kalba.

Lietuvių kalbos prista-
tymui bus panaudota Lietu-
vių kalbos instituto pareng-
ta ekspozicija, kuria prista-
toma mūsų kalbos abėcėlė,
kalbos istorija, santykis su
indoeuropiečių kalba. Vie-
nas stendas skirtas lietuvių
kalbos kilmės žodžiams ki-
tomis kalbomis.

Europos kalbų diena – Europos Są-
jungoje rugsėjo 26-ąją švenčiama šven-
tė. Pirmą kartą buvo švęsta 2001 m. Eu-
ropos Tarybos iniciatyva, kaip prie-
monė atkreipti dėmesį į kalbų įvairo-
vę ir skatinti mokytis kalbų. Jos metu

Europos valstybėse organizuojami
įvairūs renginiai, siekiant išugdyti
pagarbą visoms Europos, regionų ir
tautinių mažumų kalboms. 

Lietuvių kalba Tarptautinę Eu-
ropos kalbų dieną pristatyta Rusijoje,
Sankt Peterburge, Airijoje ir Dubline.

Lietuvių kalba seniausioje pasaulio bibliotekoje

Vilnius (LRT.lt) – Lietuvoje ge-
riausia gyventi Neringoje, Vilniuje ir
Klaipėdoje. Prasčiausios sąlygos gy-
venimui yra Kalvarijose, Pagėgiuose ir
Lazdijuose. 

Mažiausia Lietuvoje, Neringos,
savivaldybė šiemet  vertinama kaip
geriausia vieta gyventi. Joje yra vos
kiek daugiau nei 3 tūkstančiai gy-
ventojų. Tarp geriausiųjų taip pat
yra Vilnius, Klaipėda, Kaunas ir Pa-
langa.

Blogiausiai įvertintos Kalvarijos,
Pagėgių, Lazdijų, Vilkaviškio ir Šal-
čininkų savivaldybės. Anot projekto
vadovų, labiausiai atsižvelgta į eko-
nominius kriterijus. Svarbiausi – gy-
ventojų skaičiaus pokytis, nedarbas, vi-
dutinis atlyginimas ir vienam gyven-

tojui tenkančios savivaldybės lėšos.
Nurodoma, kad Pagėgiuose la-

biausiai sumažėjo gyventojų, Kretin-
goje ir Skuode yra mažiausias nusi-
kalstamumas, Visagino gyventojai pra-
ėjusio šildymo sezono pabaigoje už ši-
lumą mokėjo mažiausiai, o Neringos –
daugiausiai. Tačiau Neringoje nėra
nė vienos socialinės rizikos šeimos.

Kai kuriose šalies savivaldybėse
nedarbo rodiklis iki šiol siekia per 15
procentų. Blogiausia padėtis – Ignali-
nos, Kalvarijos ir Lazdijų rajonuose.
Mažiausiai žmonės serga Utenoje, o
daugiausiai – Kretingoje. Pusė Lietu-
vos savivaldybių gali pasigirti netu-
rinčios eilių vaikų darželiuose. Tarp jų
yra ir Kauno miestas. Vilniuje situacija
šiuo aspektu – blogiausia.

Kur geriausia ir kur blogiausia gyventi?

Bratislava (ELTA) – NATO gene-
ralinis sekretorius Jens Stoltenberg
sveikina planus stiprinti Europos Są-
jungą (ES) gynybos srityje.

Nėra „prieštaros tarp stiprios Eu-
ropos gynybos ir stiprios NATO”, – pa-
reiškė jis. Vis dėlto jis perspėja, kad rei-
kėtų vengti dvigubų struktūrų, abi or-
ganizacijos esą turi viena kitą papildyti.

Britų gynybos ministras Michael

Fallon prieš tai pareiškė, kad jo šalis
priešinsis Europos kariuomenės ir
bendro ES karinio štabo kūrimui. Jo
nuomone, tai gali pakenkti NATO.

Londonas iki planuojamo savo pa-
sitraukimo iš ES greičiausiai dar dve-
jus metus bus Bendrijos narys. Ka-
dangi gynybos srityje sprendimai iš
principo turi būti priimami vienbal-
siai, šalis iki tol galės juos blokuoti.

NATO pritaria ES gynybos stiprinimui

Roma (Vatikano radijas) – Kana-
dos katalikų vyskupai susirinko į ple-
narinę asamblėją, kuri tęsis savaitę
Ontario valstijoje. 

Ganytojai asamblėjoje daug dė-
mesio skirs įstatymo C-14, įteisinusio
eutanaziją, pasekmėms. Pranešimą
Kanados vyskupams apie eutanazijos
įstatymo pasekmes Olandijoje skai-
tys Utrechto arkivyskupas.

Kanados vyskupai ne kartą pasi-
sakė dėl įstatymo projekto. Ganytojai
pasigedo užuominų apie alternatyvas,
kurias suteikia paliatyvi medicina,
slaugymas namuose, kaip prevencinės
strategijos prieš savižudybę, visų pir-
ma tarp jaunimo. Kanados Vyskupų

konferencija 2016 metų pradžioje pri-
minė apie Katalikų Bažnyčios moky-
mą, jog „pagalba numirti, arba atlikti
savižudybę, nėra medicininis gydy-
mas”. 

Kita vyskupų asamblėjos tema –
pasauliečių vaidmuo Bažnyčios gyve-
nime, aptars klerikalizmo pavojų baž-
nytinėms bendruomenėms.

Pagrindinius  vyskupų asamblė-
jos įvykius tiesioginiame eteryje per
internetą ir televiziją rodys Kanados
katalikų medijų tinklalapis „saltand-
lighttv.org”. Vyskupų konferencijos
plenarinės asamblėjos tie sioginių
transliacijų įrašus bus galima stebėti
bet kuriuo laiku.

Eutanazija – Kanados vyskupų dėmesio centre

Minotas, Šiaurės Da-
kota (Alfa.lt) – Dabartinė
Rusija galbūt yra labiau lin-
kusi naudoti branduolinių
ginklų kortą negu Sovietų
Sąjunga Šaltojo karo metais,
– pirmadienį perspėjo JAV
gynybos sekretorius Ashton
Carter.

Kalbėdamas Minoto oro
pajėgų bazėje, Šiaurės Da-
kotoje, sekretorius apkaltino
Maskvą „žvanginimu bran-
duoliniais ginklais” ir iš-
reiškė susirūpinimą Rusijos
siekiu pertvarkyti savo bran-
duolinių ginklų sistemas.

Tai kelia rimtų klausimų dėl jos ly-
derių įsipareigojimo palaikyti strate-
ginį stabilumą, jų pagarbos seniai pri-
pažintiems susitarimams prieš bran-
duolinių ginklų naudojimą ir to, ar jie
gerbia įžvalgų atsargumą, kurio Šal-
tojo karo epochos lyderiai prisilaiky-
davo grūmodami branduoliniais gink-

lais”, – kariams sakė A. Carter.
Jis turėjo omenyje Rusijos bran-

duolines karines pratybas ir šaižesnę
prezidento Vladimiro Putino pasta-
rųjų mėnesių retoriką apie branduo-
linę ginkluotę.

Amerikos branduolinių pajėgų
ateitis šiuo metu yra aktualesnė nei
buvo anksčiau – dėl Rusijos agresijos
prie sienos su Ukraina.

Rusija žvangina branduoliniais ginklais

Lietuvių kalba pristatyta vienoje seniausių pasaulio bib-
liotekų – Aleksandrijoje.     „Irisreading.com” nuotr.

New Yorkas (Bernardinai.lt) –
Pirmuosiuose televiziniuose debatuo-
se kandidatai į JAV prezidentus Hilla-
ry Clinton ir Donald Trump susikibo
dėl terorizmo, rasės ir naujų darbo vie-
tų kūrimo.

Negana to, D. Trump teigė, jog de-
mokratų kandidatės H. Clinton cha-
rakteris nėra tinkamas būti prezidente. 

H. Clinton atsakė kaltinimais dėl
to, jog D. Trump nepaviešina savo mo-
kesčių ataskaitų. 

D. Trump teigia, jog šiuo metu at-
liekamas auditas, po kurio jis paviešins
duomenis, jeigu H. Clinton paviešins 33
000 ištrintų laiškų iš privataus el. paš-
to, kurį naudojo būdama valstybės
sekretore. 

Demokratų pretendentė prisiėmė
kaltę dėl šios istorijos. Taip pat H.
Clinton ne itin įtikinamai gynė savo po-
ziciją dėl Ramiojo vandenyno prekybos
susitarimo. 

Debatai tapo žiūrimiausi JAV is-
torijoje. 

H. Clinton teigė, kad debatų pa-
baigoje ji bus apkaltinta dėl visko, kas
kada nors yra įvykę ir D. Trump pri-
kaišiojo, kad jis debatuose dalyvauja
tik todėl, kad pasakytų kuo daugiau be-
protiškų dalykų. 

Be to, D. Trump buvo apkaltintas
rasizmu dėl savo ilgalaikės pozicijos,
jog JAV prezidentas Barack Obama
gimė už JAV ribų. 

D. Trump atkirto, kad norėtų skir-
ti dėmesio svarbesnėms problemoms.
Taip pat D. Trump kliuvo dėl jo palan-
kios pozicijos Vladimiro Putino at-
žvilgiu. H. Clinton teigė, jog V. Putinas
gali rasti laiškų ir iš jos el. pašto dė-
žutės. 

Dėl to, jog D. Trump prašė V. Puti-
no rengti kibernetines atakas prieš
H. Clinton, jis netinkamas būti vy-
riausiuoju ginkluotųjų pajėgų vadu, –
tvirtino H. Clinton.

Tai buvo pirmieji iš trejų debatų.
Prie balsadėžių amerikiečiai rinksis
lapkričio 8-ąją.

Ashton Carter perspėjo dėl Rusijos agresyvumo.
SCANPIX nuotr.



11DRAUGAS 2016 RUGSėJO 29, KETVIRTADIENIS

Seimas priėmė Alkoholio kontro-
lės įstatymo pataisas, kurioms įsiga-
liojus prekybininkai negalės reika-
lauti pateikti asmens dokumentų iš
visų alkoholį perkančių žmonių. 

Alkoholinių gėrimų pardavėjai iš
perkančio alkoholinius gėrimus as-
mens privalės reikalauti pateikti as-
mens amžių liudijantį dokumentą, tik
kai yra abejonių, kad asmuo yra jau-
nesnis negu 18 metų.

Seimo narys Remigijus Ačas
mano, kad Seimas svarstė „patį kvai-
liausią įstatymą”. „Tai žmogaus oru-

mą žeminantis įstatymas. Gal norėta
pažeminti Seimą?” – taip prekybinin-
kų reikalavimą pateikti asmens do-
kumentą įvertino R. Ačas. 

Primenama, dar šių metų birželį
pasirašytas geros valios memorandu-
mas, kuriuo, nepriklausomai nuo am-
žiaus, visi perkantieji alkoholį nuo
šių metų rugsėjo 2 d. yra įpareigoti pa-
rodyti asmens dokumentą. Memoran-
dumą pasirašė didieji Lietuvos pre-
kybos centrai ir sveikatos apsaugos mi-
nistras Juras Požela.

ELTA

Perkant alkoholį nebereikės dokumentų 

Pasaulio pre-
kybos organizaci-
ja (PPO) trečdaliu
sumažino šių metų
pasaulinės preky-
bos augimo prog-
nozę.

Balandį prog-
nozuotas 2,8 proc.
augimas sumažėjo
iki 1,7 proc.; tai lė-
čiausias prekybos
ir produkcijos au-
gimas nuo 2009 m.
finansų krizės. Taip pat tai pirmas kar-
tas per 15 metų, kai tarptautinė pre-
kyba atsilieka nuo pasaulio ekono-
mikos. Toks nuosmukis atspindi eko-

nominį sulėtėjimą Kinijoje ir Brazili-
joje bei mažesnes importo į JAV ap-
imtis.

Faktai.lt

Niūri pasaulinės prekybos prognozė

JAV žiniasklaidos ir pra-
mogų bendrovė „Walt Disney
Company” svarsto galimybę įsi-
gyti socialinį tinklą „Twitter”.

Nepatvirtinti pranešimai,
kad „Twitter” ieško pirkėjo, pra-
ėjusios savaitės pabaigoje pakė-
lė San Francisco įsikūrusios
kompanijos akcijų kursą. O kitą
dieną „Twitter” akcijos dar pa-
brango apie 1 proc., pasklidus
kalboms, kad socialiniu tinklu
domisi „Disney”.

Kalbos apie „Twitter” gali-
mą pardavimą pradėjo sklisti
dėl stringančių pastangų pa-
versti šią platformą pelningu verslu.
Tarp potencialių „Twitter” pirkėjų
minimi ir „Google”, „Salesforce”,
„Microsoft” ir „Verizon”.

Skelbiama, kad už „Twitter” no-
rima gauti iki 30 mlrd. JAV dolerių, kas
itin apriboja galimų pirkėjų gretas.

Savo naujausioje ketvirtinėje atas-
kaitoje „Twitter” pranešė, kad jos ak-
tyvių mėnesinių vartotojų skaičius

padidėjo tik 3 proc., iki 313 mln.
Analitikai atsargiai vertina „Twit-

ter” galimybes dar labiau padidinti
savo vartotojų skaičių. Tinklas gerokai
atsilieka nuo „Facebook”, turinčio
daugiau nei 1,7 mlrd. vartotojų bei
jam priklausančio „Instagram” su
apytikriai 500 mln. vartotojų.

Ekonomika.lt

„Disney” svarsto galimybę įsigyti „Twitter”

Kaip į kandidatų debatus reaguoja valiutos 

vERSLo N AUJIENoS

Pardavėjai siekia suplanuoti pirkėjų
maršrutus taip, kad jie pamatytų ir įsi-
dėtų į krepšelį kuo daugiau prekių.
Geriausios vietos – arčiausiai kasų, len-
tynų galuose, akių lygyje ir kiek žemiau,
– rodo tyrimai.

Vieni prekybos tinklai perka ty-
rimus, kiti eksperimentuoja
patys, ieškodami sprendimų,

kurie paskatintų pirkėjus įsidėti į
krepšelį ne tik tai, ko atėjo, bet ir
spontaniškai įsigyjamų prekių.

Audrius Savickas, nepriklauso-
mas rinkodaros konsultantas, sako,
kad tam tikros prekių išdėstymo sche-
mos pasiteisina, o kitų efektyvumui
trūksta įrodymų.

Pavyzdžiui, manoma, kad dešine
ranka žmogus ima dažniau ir daugiau
negu kaire, todėl jei jam stumiant ve-
žimėlį lentyna yra dešinėje, galima
numanyti, kad iš toje pusėje esančios
lentynos jis prisidės daugiau prekių.

Prekybininkas suinteresuotas, kad
klientas kuo ilgiau užtruktų parduotu-
vėje. Todėl daugelyje parduotuvių pie-
no, duonos, kitų būtiniausių produktų
skyriai yra tolimiausiuose kampuose.

„Dabar vis dažniau teigiama, kad
neverta vaikyti kliento po visą preky-
bos salę, nes kitą kartą jis gali nebe-
ateiti. Verčiau būtiniausius produktus
sudėti arčiau kasų”, – pabrėžia  A. Sa-
vickas. Geriausiai prekės pastebimos,
kai jos sudėtos akių lygyje, o į apatines
lentynas paprastai dedami pigesni ar
mažiau apyvartūs produktai, prekės,
skirtos vaikams, senyviems žmonėms.

„Kai kurių parduotuvių savininkai
pripažįsta, kad, sumažinus asortimen-
tą ar kitaip jį perdėliojus, pardavimai
padidėja”, – pabrėžia A.  Savickas.

Kategorijų valdymas

Kiekvienas prekybos tinklas sa-
vaip valdo produktų kategorijas, turi
skirtingą prekių išdėstymo tvarką. 

Kartais eksperimentuojama, per-
dėliojamos prekes iš vienos vietos į
kitą. Tai gali būti ir bandymas išmuš-
ti pirkėją iš jo įprasto maršruto, kuriuo
keliaudamas jis išvengia spontaniškų
pirkinių.

Kai kurie tinklai sako, kad, lengvai
keisdami prekių išdėstymo tvarką, jie
siekia atkreipti pirkėjo dėmesį į naujus
produktus.

Brangiausios lentynos

Ieva Gindrėnė, komercijos vadovė,
sako, kad tinklas pats ruošia prekių iš-
dėstymo planus ir nusprendžia, kurioje
vietoje turi būti konkretaus pavadini-
mo prekė.

Vakaruose, anot jos, itin gerai ver-
tinamos lentynos, esančios 25 proc.
žemiau nei akių lygis, nes vis dau-
giau vartotojų po parduotuvę vaikšto
įsmeigę akis į telefoną, o pakėlę jas ge-

riausiai pastebi prekę, esančią būtent
tokiame aukštyje. Be to, pirkėjai geriau
pastebi prekes praėjimuose, prie kasų.

„Kai kalbame apie akcines vie-
tas, nustatome jų skaičių bei vietą ir
siūlome tiekėjams pasirinkti jas už
tam tikrą mokestį. Mokesčio atskleis-
ti negaliu, nes tai komerciškai jautri
mūsų įmonės informacija”, – sako I.
Gindrėnė.

Kristina Mažeikytė, Marketingo
departamento direktorė, sako, kad ge-
riausios vietos lentynose skiriamos
populiariausiems produktams. Akcijų
ženklu pažymėtos prekės, anot jos,
dažniausiai atsiduria lentynų galuose
arba specialiose tam skirtose vietose.
Tai kiekvieną kartą yra derinama su
tiekėjais ir atsižvelgiama į jų poreikius
bei norus.

Berta Čaikauskaitė, viešųjų ry-
šių vadovė, taip pat pabrėžia, kad pats
tinklas sprendžia, kur sudėti prekes.

Keičiasi nuolat

Parduotuvėse pokyčiai, anot  K.
Mažeikytės, vyksta nuolat – planas ir iš-
dėstymas atnaujinami kas kelis mėne-
sius: lentynose atsiranda nauji, išima-
mi mažiau populiarūs ar keičiami senų
pakuočių, brūkšninių kodų produk-
tai. Tyrimus, kur pirkėjai dažniausiai
pastebi prekes, kas patraukia dėmesį,
atliekami gana dažnai. Tyrimai rodo,
kad duonos skyrių suskirsčius į kate-
gorijas – balta duona, juoda duona, su-
muštiniai, bandelės ir t. t. – pardavimai
gali padidėti iki 15 proc. Tačiau  K. Ma-
žeikytė priduria, kad šios tendencijos
greitai keičiasi, – prieš mėnesį atliktas
tyrimas šiandien gali būti nebeaktua-
lus. Be to, matyti, kad pirkėjų dėmesį la-
biausiai patraukia prekės lentynų ga-
luose arba specialūs stendai.

Darius Ryliškis, taip pat atstovas
spaudai, sako, kad jo parduotuvių tink-
las neatlieka tyrimų, susijusių su pre-
kių išdėstymu, tačiau remiamasi pa-
sauliniais tyrimais šia tema.

„Jeigu matome, kad kokių nors
prekių apyvarta didėja, praplečiame
skyrių. Prekės parduotuvių lentynose
išdėstomos pagal patvirtintus planus.
Paprastai prekės vietą lentynose lemia
jos paklausa”, – komentuoja D. Ryliškis.

Rūta Vizbarienė, „Verslo žinios”  

Kur padėti prekę, kad ją nupirktų
Kitą dieną po kandidatų į JAV

prezidentus debatų Japonijos jena at-
pigo, o rizikingesne investicija laiko-
mos valiutos ėmė brangti. Rinkos da-
lyviai mano, kad kandidatų į JAV pre-
zidentus – respublikono Donald Trump
ir demokratės Hillary Clinton – tele-
vizinius debatus laimėjo H. Clinton.

Prieš debatus, kuriuose dalyvavo
beveik apylygę paramą kovoje dėl JAV
prezidento posto turintys kandidatai,
investuotojai daugiausia rinkosi sau-
gias investicijas, kaip Japonijos jena.
Tačiau po debatų, kurių metu karštai
diskutuota apie ekonomiką, prekybą ir
diplomatiją, padidėjo rizikingesnių
aktyvų paklausa.

„Meksikos pesas, Kanados doleris
... ir Australijos doleris – visi jie brangs-

ta. Tai yra palengvėjimo sukeltas rizi-
kingų aktyvų brangimas”, – sakė žy-
mus analitikas Sean Callow.

Jenos atžvilgiu JAV doleris pa-
brango nuo 100,30 iki 100,84 jenos.
Euro kursas jenos atžvilgiu padidėjo
nuo 112,87 iki 113,36 jenos, o dolerio at-
žvilgiu bendros Europos valiutos kur-
sas pakito nuo 1,1254 iki 1,1244 JAV do-
lerio.

Kanados ir Australijos dolerių
kursas JAV dolerio atžvilgiu šoktelėjo
0,4 proc.

„Rinkos neigiamai žiūri į D. Trum-
pą, todėl prastas jo pasirodymas deba-
tuose nuramins daug investuotojų”, –
sakė analitikas Angus Nicholson.

BNS  

Euro ir kitų valiutų santykiai (2016 metų rugsėjo 28 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,89 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,68 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,67 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,16 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,65 €

Pasaulio prekybos organizacija nemato šviesios ateities.
Photos.com nuotr.

„Disney” svarsto galimybę įsigyti „Twitter”.  
Eric Gaillard (Reuters) nuotr.

Prekybininkai žino daugybę gudrybių. 
„Lrytas”, J. Stacevičiaus nuotr.



trūkumų ar klaidų, mūsų silpnumas
pritraukia gailestingąją Dievo meilę.
Teresėlė pati daug kentėjo iš baimės,
kad jos trūkumai, netobulumai nepa-
tinka Dievui, todėl ji tolsta nuo jo. O per
vieną išpažintį ji suprato, kad jos ma-
žumas kaip tik traukė Dievo meilę. Juk
ir tėvas, sujaudintas savo vaiko silp-
numo, dar  labiau jį myli, kai patiria jo
gerą valią ir nuoširdžią meilę. 

Antrame skyriuje autorius gili-
nasi, ką reiškia būti mažutėliu, kas taip
pabrėžiama Teresėlės raštuose. Šv.
Rašte Teresėlė atrado žodžius: Kas yra
visai mažas, tegul pas mane ateina (Pt
9, 4). Teresėlė suprato, kad dvasinėje
plotmėje mes neturime užaugti, o at-
virkščiai – vis mažėti ir mažėti bei tap-
ti vis labiau priklausomais nuo Dievo,
visko laukti iš jo. Kaip ji pati rašo: Net-
gi vargšai vaikui suteikia viską, ko
jam reikia, bet kai jis užauga, tėvas ne-
benori jo maitinti sako jam: „Dabar už-
sidirbk, turi pats save išsilaikyti.” Bū-
tent todėl nenoriu užaugti, kad to neiš-
girsčiau, nes nesijaučiu galinti užsi-
dirbti pati – užsidirbti amžinąjį gyve-
ni mą Danguje. 

Teresėlė suprato mažumą kaip
siekį net mažomis gyvenimo smulk-
menomis patikti Dievui, viską darant
iš meilės. Tokie maži darbeliai Dievui
teikia didesnį malonumą nei dideli
žygdarbiai siekiant būti pastebėtu.
Būti mažu, pasak autoriaus,  talpina sa-
vyje penkis pagrindinius dalykus: nu-
sižeminimą, pasitikėjimą Dievu, gy-
venimą dabarties akimirka, meilę ir dė-
kingumą. 

Trečiame skyriuje autorius kalba
apie nusižeminimą kaip savo silpnumo

priėmimą. Nuolatinis savęs kaltini-
mas ir niekinimas nėra tikrasis nusi-
žeminimas, atvirkščiai – savo silpnumo
nepriėmimas užkerta kelią Dievo mei-
lei. Tai nereiškia, kad turėtume nuo-
laidžiauti nuodėmei, bet visus savo
trūkumus su pasitikėjimu pavesti Die-
vui. Dievui nieko nėra neįmanomo, jis
gali perkeisti visa, kas mus slegia ir
trukdo gyventi. Didžiausia problema –
nuodėmė, kuri labiausiai žeidžia Jėzų,
yra pasitikėjimo stoka. Autoriaus žo-
džiais, mažas vaikas niekada nesu-
abejos savo tėvo meile, jis juo visiškai
pasitiki. Tėtis gali pasodinti vaiką ant
stalo ir pasitraukęs liepti nušokti, ir
vaikas nušoks. Jis nekelia klausimo, ar
tėtis jį sugaus, ar ne, o gal leis nukris-
ti. Šis beribis pasitikėjimas Dievo ge-
rumu ir ištikimybe yra pagrindinis ke-
lias į šventumą. Autorius teigia, kad
pasitikėjimą reikia auginti. Kai mus iš-
tinka sunkumai, turime ryžtis sunkiai
operacijai, mūsų vaikas išgyvena kri-
zę, galime Dievui sakyti: pasitikiu Ta-
vimi, pavedu Tau šią sudėtingą opera-
ciją, žinau, kad tuo pasirūpinsi. 

Teresėlė taip pat kalba apie Dievo
gailestingumą, kuris nebaudžia su pa-
sitikėjimu pas jį atbėgusio vaiko. Kaip
ji pati rašo: Taip, jaučiu, jei visos įma-
nomos nuodėmės slėgtų mano sąžinę,
net ir tada atgailos kamuojama širdimi
eičiau ir pulčiau į Jėzaus rankas, nes ži-
nau, kaip Jis myli grįžtantį sūnų pa-
laidūną.

Paskutiniame skyriuje autorius
kalba apie išbandymus, kuriuos turė-
jo pakelti šv. Teresėlė. Ji patyrė baisią
sielos naktį, kai visai nebejautė Dievo
buvimo. Teresėlei liko tik jos begalinis
pasitikėjimas, kad visa išeis į gera.
Kaip ji pati rašė: Tegu mano tamsumos
pasitarnauja apšvie čiant sielas. Savo ti-
kėjimo naktyje Teresėlė sutiko valgy-
ti tą kančios duoną, kad daugelis sie-
lų atrastų savo šviesą. Teresėlės pa-
vyzdys įkvepia mūsų išbandymuose at-
rasti jėgų nesuabejoti Dievo meile,
kad Dievas yra mūsų pačiuose bai-
siausiose  situacijose,  kad viską Jis
gali panaudoti mūsų ir kitų sielų iš-
ganymui. 
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Po DIEvo SPARNU

RENATA ŽIŪKAITĖ

Kun. Jacques Philippe daugelio knygų
apie dvasinį gyvenimą autorius, yra Pa-
laiminimų bendruome nės formuotojas
ir dvasinis ugdytojas. Jo knygos visa-
me pasaulyje yra išverstos į 18 kalbų ir
išleistos net 500 000 knygų tiražu.
Esame jau rašę apie kelias šio autoriaus
knygas. Šiandien pristatome trečiąją
knygą, kuri gimė iš rekolekcijų apie šv.
Kūdikėlio Jėzaus Teresę užrašų. 

Spalio 1 d. švęsime Šv. Kūdikėlio
Jėzaus Teresėlės iškilmę. Ši didi
šventoji ir jos mažas kelias į

šven tumą yra patrauklus daugeliui
sielų. Anksti pajutusi troškimą būti
šventąja, mažoji Teresėlė suprato, kad
su jos netobulumais bus sunku pasiek -
ti didelių šventumo aukštumų. Kaip ci-
tuoja autorius Teresėlės žodžius: deja,
palyginusi save su šventaisiais, visada
įsitikindavau, kad tarp jų ir manęs toks
pat skirtumas kaip tarp kalno, kurio
viršūnė sminga į dangų,  ir pilko karei -
vių mindomo smėlio grūdelio.

Teresėlė atranda kelelį, kuris gali
būti artimas net pačiai vargingiau-
siai sielai. Šį kelelį Teresėlė apibūdino
kaip liftą, kuris XIX a. buvo dar visai
naujas atradimas ir juo galėjo naudo-
tis tik turtingieji. Teresėlė jautė savo
silpnumą kopti sunkiais tobulumo
laiptais ir todėl renkasi liftą, kad pačiu
greičiausiu būdu būtų pakelta į dangų.
Šis liftas yra paties Jėzaus rankos, Jo
glėbys, į kurį su pasitikėjimu krenta
pasitikinti Juo siela. 

1997 m. popiežius Jonas Paulius II
Teresėlei suteikė Bažnyčios daktarės ti-
tulą už naujo kelio į šventumą atradi-
mą. Nors atrodo Teresėlė savo raštuo-
se kalba apie seniai žinomus dalykus,

tačiau autorius išskiria 3
Teresės kelio naujumo as-
pektus. Pirma, pasak auto-
riaus, šis kelias skatina iš
naujo atrasti Evangeliją,
jos šviežumą ir originalu-
mą. Evange lija yra atsvara
mūsų drungnumui, pasiti-
kėjimo Dievu trūkumui.
Antrasis kelio naujumo as-
pektas susijęs su XIX a. bū-
dinga jansenizmo įtaka. Vy-
ravo supratimas, kad Dievo
reikia bijoti, mąstyti apie jo
teisingumą. Šventumo ke-
lias buvo grindžiamas griež-
tomis askezėmis, pasnin-
kais, atsižadėjimais. Jis
buvo neprieinamas pa-
prastiems žmonėms. Tere-
sėlė perkeitė šį požiūrį ir  iš-
kėlė Dievą, kuris yra arti-
mas ir prieinamas visiems.
Ir pagaliau trečias labai
svarbus šio kelio aspektas:
Dievas neskaičiuoja mūsų

Jacques Philippe knyga „Pasitikėjimo ir meilės kelias”

Autorius kun. Jacques Philippe

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė 
(Thérèse de Lisieux)

Jaunoji Teresėlė vaidina Orleano mergelę, Žaną d’Ark.



�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
galiais. Tel. 773-940-5264.

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo  pa-
keitimų penktadieniais, šeštadieniais, sek-
madieniais.  Legalūs dokumentai, vairuoja, pa-
tirtis, rekomendacijos. Tel. 708-465-6854.

� Moteris, turinti 20 metų ligonių slaugos dar-
bo patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 630-280-1347

� Vyras ieško pagyvenusių žmonių  priežiū-
ros darbo su gyvenimu. Gali pakeisti, išleisti
atostogų. Tel. 630-670-0813.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, galimi
pakeitimai. Tel. 331-245-5378 arba 331-245-
5077.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu rusų ar lietuvių šeimoje. Didelė pa-
tirtis. Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną. Siū-
lyti įvairius variantus. Tel. 773-640-3559.

� Medikė  ieško  senų  žmonių priežiūros dar-
bo IN , MI,  IL  valstijose.  Patirtis, rekomenda-
cijos,  gali  išleisti  atostogų. Siūlyti  įvairius   va-
riantus. Tel. 773-280-3421.
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastisSKELBIMAI • 
773-585-9500

ĮVAIRŪS

2016 m. spalio 9 d., sekmadienį, 1 val. p. p. 
Lemonte, Pasaulio lietuvių centre, Lietuvių dailės muziejuje 

Lietuvos kariuomenės vadas, generolas majoras  

JONAS KRONKAITIS 
skaitys paskaitą 
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Kviečiame!

Rengia Lituanistikos tyrimo ir studijų centras

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

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
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

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

MANo  vIRTUvĖ

GARSUSIS SLYVų PYRAGAS

Kas rudenį nuo 1983 metų Amerikos laikraštis ,,The New York Times”
(NYT) spausdina slyvų pyrago receptą „Original Plum Torte”. 1989
metais redakcijai nutarus nebekartoti, skaitytojai pakėlė skandalą – kaip

jis drįsta nebespausdinti numylėto pyrago, skelbiančio rudens pradžią, recep-
to? Keli skaitytojai pyrago garbei sukūrė net eilėraštukus, tiksliau – odes.
Redaktoriai išpildė skaitytojų norus, ir vėl kasmet po vasaros, kai tik žvarbesni
vėjeliai dažniau papučia, išspausdina šį paprasto slyvų pyrago receptą. 

NYT gali pasigirti puikiu virimo skyriumi. Redakcijoje dirba keliasdešimt
virėjų bei kritikų, kurie patys kuria receptus arba senus pritaiko šiandienos
skoniui. Bet nei vienas iš jų savo „mandrais” sumanymais lig šiol nėra prilygęs
šiam paprastam, tik iš aštuonių dalių susidedančiam pyragui. Atsidarę laikraš-
čio virimo skyriaus tinklalapį (http://cooking.nytimes.com/recipes/3783-ori-
ginal-plum-torte), rasite ne tik originalia anglų kalba parašytą receptą, bet ir
skaitytojų komentarus, kaip jie šį receptą yra pakeitę kitais vaisiais ar kitokiais
miltais (be glitimo, viso grūdo, su maltais migdolais ir pan.). Jis visiems išeina
skanus.

Vida Kuprytė

Orkaitę įkaitinti iki 350 °F. Apskritos ke-
pimo formos (8, 9, ar 10 inčų skersmens –
tinka visos) dugną iškloti kepimo popie-
riumi. Slyvas nuplauti, perpjauti perpus ir
išimti kauliukus.

Minkštą sviest išplakti su cukrumi iki
purumo. Įmušti kiaušinius, vėl išplakti. Su-
berti miltus, druską ir kepimo miltelius. Iš-
maišyti.

Pyrago tešlą sukrėsti į paruoštą kepimo
formą ir išlyginti paviršių. Ant viršaus iš-
dėlioti slyvas, pjautąją pusę ant tešlos (pu-
seles galima supjaustyti smulkiau). Slyvas
apšlakstyti citrinos sultimis, užbarstyti
pagal skonį cukraus ir cinamono.

Kepti 45–50 minučių arba tol, kol įs -
meig tas medinis krapštukas nebesivels te-
šla. Iš pradžių aušinti kepimo skardoje, o
paskui – ant grotelių. Atvėsusį pyragą ga-
lima apibarstyti miltiniu cukrumi.

Šaltinis: „The New York Times” 

„The New York Times” 
slyvų pyragas

Reikės:
1 puodelio miltų (pirmiausia
numatuoti, tada išsijoti)
1 a.š. kepimo miltelių
žiupsnelio druskos
3/4 puodelio cukraus
1/2 puodelio sviesto (kambario
temperatūros)
2 didelių kiaušinių
12 prinokusių slyvų (imti tiek,
kiek tilps kepimo inde)

Ant pyrago viršaus reikės:

kelių šaukštų šviežiai spaustų
citrinos sulčių
malto cinamono
cukraus
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Baisiojo birželio rytas Putvinskio gatvėje (2)

Valdemaro Čarneckio
šeimos trėmimas

LIUČIJA 
ČARNECKAITĖ-JASIUKEVIČIENĖ
Liudijimas Komunizmo pasmerkimo kongrese

Vilniuje 2000 m.

Mūsų šeima – septyni žmonės, t.y. tėvai ir mes – jų vai-
kai (4 broliai ir aš). Mus ištrėmė 1941 m. birželio 13–14
d. naktį. Mūsų tėvas – Valdemaras Vytautas Čarneckis
buvo Lietuvos diplomatas, o motina – Eleonora Šal-
tenytė-Čarneckienė – JAV lietuvių kilmės pilietė.

Asmeninis liudijimas

1941 metų birželio 14-osios paryčiais į mūsų butą
Kaune įsibrovė keli rusiškai kalbantys ginkluoti
žmonės, ir tai mus labai išgąsdino. Mūsų tėvas kal-
bėjo 8-iomis kalbomis, taip pat ir rusiškai, tad jis
mums paaiškino: „Vaikai, greitai renkitės, nes
mus išveža toli iš Lietuvos”. Kol vieni atėjūnai darė
kratą, kiti surinko visus mūsų sidabrinius daiktus,
sudėjo į atskirą lagaminą ir dviese išsinešė neži-
noma kryptimi… O tuos daiktus, kuriuos buvome
sudėję į maišus, jie išvartė ir išmetė, neleisdami įsi-
dėti net virdulio, palikdami vos kelis plonus rūbe-
lius. Sakė, kad paskui mums atsiųs…

Mano tėvas Valdemaras Vytautas Čarneckis
buvo Lietuvos ministras, diplomatas, atstovas Va-
šingtone, Londone, ambasadorius Romoje prie Kvi-
rinalo. Vyresni broliai – 17 metų Algirdas (gimęs
Londone), metais jaunesnis Vytautas (gimęs Kaune),
man – beveik 13, o dvyniams – po nepilnus 7 m. (visi
trys gimėm Romoje). Tėvas Romoje ištarnavo 14
metų. 1939 m. buvo iš ten atšauktas ir su šeima per-
sikėlė į Lietuvos laikinąją sostinę Kauną. Mamutė
buvo gimusi Jungtinėse Amerikos Valstijose ir te-
beturėjo Amerikos pilietybę. Todėl, kai 1940 metais
Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą, JAV pasiuntinys
p. Norem mūsų tėvą agitavo kuo skubiau pasi-
traukti su šeima į Ameriką, ypač, kad mamutės pi-
lietybė, jos tėvų palikti pinigai užsienio banke, o taip
pat jos visi giminės tebegyveno Amerikoje. Dauge-
lis diplomatų ir valstybės veikėjų pasitraukė į Va-
karus, nujausdami savo likimą okupavus Tėvynę.
Tačiau V. Čarneckis tokios galimybės kategoriškai
atsisakė, samoningai drąsiai pasitikdamas žiaurų
likimą: „Tik jėga mane gali išvešt iš šios žemės!” p.
Noremas įtikinėjo: „Tai jie jus sušaudys!” V. Čar-
neckis: „Bet mano vaikams nebus gėda jų tėvo
mirties!”

Tėtis siūlė mamutei su vaikais vykti į Vakarus,
tačiau ji atsisakė, galvodama, kad bus geriau laikytis
draugėje. 

Taigi mus visus sunkvežimiu nuvežė prie ge-
ležinkelio stoties. Pirmąjį išlaipino tėtį ir liepė lip-
ti į gyvuliams skirtą vagoną, kuriame jau buvo su-
rinkta nemažai vyrų. Užlipęs tuos kelis laiptelius
tėtė atsigręžė į mus, pakėlė vieną ranką ir garsiai
sušuko: „Tegyvuoja Lietuva!”…Jo byloje matome,
kad per tardymus jis tai kelis sykius pakartojo.
Mums, jo vaikams, šie žodžiai giliai įsirėžė širdin ir
šiandien tebeskamba ausyse, kaip anuomet, juk tai
tapo Jo dvasinis testamentas.

Moterys ir vaikai buvo įsodinti į kito traukinio
tokius pat gyvulinius vagonus. Buvo nepaprastai
ankšta ir tvanku. Mūsų vagonas buvo 64-tas. Sunki
kelionė tęsėsi apie mėnesį. Beveik be maisto, beveik
be vandens, be elementariausių sąlygų – tualeto ar
galimybių nusiprausti. Ypač sunku buvo matyt, kaip
moterys vargsta su mažais vaikais. Mūsų vagone –
gultų kaimynė buvo nėščia ir turėjo mažą dukrelę.
Po kelių mėnesių jai darė Cezario pjūvį be narkozės,
gimė puikus berniukas, bet ji pati supuvo dėl krau-
jo užkrėtimo, o naujagimį įsisūnijo nežinoma rusų
karininko šeima, dukrelė liko našlaite, globojama
kitų tremtinių. Panašių atvejų buvo labai daug…  

Išlaipinus mus Altajaus krašte, visus varė į dar-
bus – mažus ir senus. Pirmas mano darbas buvo

Čarneckiai Sibire (Valdemaras buvo atskirtas nuo šeimos ir internuotas Sverdlovske).        Jurgio Biručio archyvo nuotr. 

kraut mėšlą į vežimus su šakėmis, kurias, įsigalėjus
badui, vien išlaikyt buvo sunku. Neturėdami nei rei-
kalingų rūbų, anei padargų, reikalingų prasimany-
ti duonos, nuolatinai mitome vien skysta bulvių sriu-
ba. Apgyvendinti barakuose ant bendrų medinių gul-
tų kasdien vis labiau silpom.

Labai greitai paplito įvairios užkrečiamos ligos
– tymai, skarlatina, meningitas, šiltinė ir kt. Vaistų,
suprantama, neturėjome. Per pirmus tremties me-
tus išmirė praktiškai visi maži vaikai ir seniausie-
ji tremtiniai. 

Po metų iš Altajaus krašto buvome išvežti dar
giliau į Sibiro šiaurę, Jakutiją, prie Laptevų jūros.
Vežė traukiniu tokiais pat vagonais, vežė sunkveži-
miais per taigą, vežė baržose Lenos upe. Buvome tiek
sugrūsti, kad gultai buvo net 3-jų aukštų. Už speig-
račio zonos karavanas tam tikrose vietose naktimis
sustodavo ir išlaipindavo dalį žmonių absoliučiai tuš-
čiose pakrantėse. Po kelių tokių sustojimų atėjo ir
mūsų nelemtoji naktis. Apie 350 mūsų žmonių iš-
laipino Mis-Mastacho vietovėje. Nors buvo rugpjū-
čio mėnuo, tačiau buvo šalta, drėbė šlapią sniegą, ko-
jos su menkiausia avalyne klimpo, o mes jau beveik
nebeturėjom kuo apsirengti ir apsiauti. Mus išme-
tė ant amžino įšalo kranto į tamsą. O karavanas nu-
plaukė tolyn…  

Susiradom apverstą valtį – visa mūsų šeima pa-
lindo po ja. Surietėm kojas, nes šlapias sniegas ne-
numaldomai krito ir krito, stingdydamas mus, iš-
badėjusius. Vėliau pasistatėme jurtas. Tai baisiau-
sius laikus primenantys būstai iš rastų, velėnos ir
ledo. Mus privertė pasirašyt, kad čia mes pasiliksi-
me visą gyvenimą.

Tuo metu vyko karas. Kažkur… Mes neturėjom
apie jį jokios informacijos. Tik retkarčiais ateidavo
žinia, kad bombarduojami miestai. Mes, vaikai,
svajojom: kaip būtų gerai, jeigu atskristų pas mus
bombonešis, tada mes bėgtume tiesiai po bombomis,
ir nebeliktų kančios bei amžino alkio. Mirtis anomis
klaikaus būvio dienomis mums regėjos it aukš-
čiausia palaima… Iš bado žmonės krisdavo kas ke-
letą dienų. Šalia mirusio artimojo ant gultų tekda-
vo miegot po kelias naktis. Pastumi šiek tiek, ir gal-
voji: kaip jau jam gerai…

Broliai pagavo keletą pelių, ak, ir su kokiu ap-
etitu jie jas valgė! Eidavom į šiukšlynus kalti ledo,
kur būdavo įšąlusių nuo vasaros žuvies kaulų, ir
druskos su žvynais pasitaikydavo… kiekvienas tru-
pinys regėjosi ypač brangus. Žinoma, nuo druskos
po tokio valgymo vėliau visi vaikščiodavome sutinę.
Diena po dienos žmonės tirpo tiesiog akyse, sunku
būdavo net paeiti. O į darbus varydavo vis tiek. Buvo
aišku, kad NKVD  stengėsi maksimaliai išnaudot vi-
sus mus darbui, iki paskutinio kraujo lašo. Ir tokiu
būdu jie bandė sutaupyt daugiau malkų. 

Vyriausiasis mano brolis Algirdas bedirbdamas

tris kartus nualpo. Felčeris nustatė, jog tai nuo
bado, nes jo ūgis 185 cm, o svoris tuomet buvo 43 kg.
Žmonės atrodė taip, kaip tenka pamatyti dokumen-
tiniuose kadruose koncentracijos stovyklose – tik oda
ir kaulai arba baisingi ištinimai, kai nesimato svei-
kos vietos kūne. Mamutė sakydavo: „Dabar man pa-
aiškėjo, ką reiškia tie Švento Rašto žodžiai: buvo ga-
lima suskaičiuot visus Kristaus kaulus…” – regėjos,
neįmanoma tapo įmanomu, taip ji galėjo suskaičiuot
visus savo penkių vaikų kaulelius… O mes, vaikai,
kas vakarą meldėmės, kad mirtis greičiau mus pa-
sišauktų. Mažieji broliukai nuolat klausdavo ma-
mutės: „Kada gi gerasis Dievulis mus pagaliau pa-
siims?” Tada mamutė išeidavo iš jurtos į šaltį ir gar-
siai šaukdavo: „Dieve, Tu man viską davei – būk pa-
laimintas, Viešpatie Dieve, Tu man viską atėmei – būk
palamintas, Viešpatie!”  

Teisybė, stiprūs dvasiškai buvo mūsų žmonės –
stiprus tikėjimas, vilties jausmas vėl išvysti Tėvynę
daugeliui padėjo atlaikyti nežemiškas fizines ir mo-
ralines kančias, išlikti žmonėmis. 

Mūsų tėvas 1942 metais lageryje buvo sušaudy-
tas, tačiau apie tai mes sužinojome tik po gerų dvie-
jų dešimtmečių. O mes – jo vaikai, kaip kad jis norėjo
– didžiuojamės, kad jo vardas įrašytas į aukų už Tė-
vynę ir Tikėjimą sąrašą, už kurį š. m. gegužės 7 d. Ro-
moje, Koliziejaus prieigose, Popiežius Jonas Paulius
II aukojo šv. Mišias ir pagerbė XX amžiaus tikėjimo
liudytojus, o tarp jų – ir mūsų brangų tėvą. Ir tikime,
kad mūsų visų kančios ir aukos tapo taip išsvajotos
laisvės kainos dalis.

Atrodo, kad tą rytą niekas iš tikrųjų 
nesuprato, koks likimas laukia

STASYS BIRUTIS
tuomet 17-metis Valdemaro Čarneckio sūnėnas

1941 m. pavasarį kiekviena diena darėsi nera-
mesnė ir baisesnė. Aplinkui skraidė gandai apie areš-
tus, žmonių dingimus, karą ir t. t. 

Aš tuo laiku lankiau paskutinę gimnazijos kla-
sę Aušros mergaičių gimnazijoj, Kaune. Mūsų klasėj
visi buvo nusiteikę prieš bolševikus. Per vieną jų
šventę mes išmetėm iš trečio aukšto Stalino pa-
veikslą. Nepaisant tardymų ir grasinimų, organiza-
torių niekas neišdavė.

Mano tėvas nebuvo paleistas iš kariuomenės, bet
priskirtas prie lietuviškos divizijos, inkorporuotos
į Raudonąją Armiją. Pavasarį ta divizija buvo išsiųsta
į Varėnos poligoną, tad tėvo namuose nebuvo. Mes
vieną sykį buvom nuvažiavę jo aplankyti. Mama la-
bai rūpinosi dėl tėvo saugumo, nes girdėjom, kad ke-
letą lietuvių karininkų iš Varėnos išvežė į Maskvą,
būk į seminarą.

Tęsinys. Pradžia rugsėjo 27 d. laidoje
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Lietuvos kalbininkas, daktaras.

A † A
ANTANAS KLIMAS

Mirė 2016 m. rugsėjo 18 d., sulaukęs 92 metų.
Gimė 1924 m. balandžio 17 d.  Pelekonių kaime, Prienų rajo ne. 
Liūdi vaikai: Tadas, Rūta, Paulius (Daiva), Lina, anūkai ir gi-

 minės Lietuvoje.
1941–1943 m. studijavo lituanistiką, filosofiją Vytauto Didžiojo

universitete. 1942 m. baigė Kauno mokytojų seminariją. 1944 m. pa-
sitraukė iš Lietuvos. 1946–1947 m. Pabaltijo universitete prie
Hamburgo studijavo kalbotyrą ir germanistiką. 1948 m. persikė-
lė į JAV. 1948–1950 m. studijas tęsė University of  Pennsyl va nia, Phi-
ladelphija. 1970 m. Lietuvos katalikų mokslų akademijos aka de-
mi kas. 1989 m. suteiktas profesoriaus emeritus titulas. 1950–1957
m. Universi ty of  Pennsylvania dėstytojas. 1957–1989 m. Uni-
 versity of  Roches ter, NY, dėstė germanistiką, indoeuropiečių, bal-
 tų, slavų kalboty rą, nuo 1970 m. profesorius.

Daugiausia tyrė lietuvių kalbos istoriją, onomastiką, baltų, sla  -
vų ir germanų kalbų santykius. Parašė lietuvių kalbos va do vėlių,
žodynų. Redagavo „Lietuvių kalbos žodyną” (su S. Barz du ku, 1974
m.). 1967–2005 m. žurnalo „Lituanus” vienas redaktorių, ilgame-
tis ,,Draugo” bendradarbis. 

Palaidotas rugsėjo 21 d. Holy Sepulchre kapinėse, Rochester, NY. 

Nuliūdusi šeima

Taip atėjo baisioji birželio 14-oji.
Apie 4 val. ryto, dar tik pradėjus švis-
ti, mane iš miego prikėlė mama ir
teta Jadzė. Verkdamos sakė, kad skam-
bino dėdė Voldemaras ir pranešė, kad
naktį pas juos įsibrovė NKVD (trys mė-
linkepuriai vyrai ir viena moteris).
Čarneckiams liepė greit susidėt daik-
tus, nes jie bus išvežti į Rusiją nežinia
kur. Leido paskambint giminėms, jei
nori, atvažiuot atsisveikinti.

Kadangi tėvo nebuvo namie, tai
kilo klausimas, ar mes galim nuvažiuot
į Kauną atsisveikint. Mūsų automo-
bilis, „Fordas”, stovėjo garaže. Aš jau
seniai mokėjau vairuoti. Mane tėvas
nuo šešių metų pradėjo mokyti vai-
ruoti sėdint jam ant kelių, o būdamas
dvylikos jau galėjau važiuoti vienas.
Kadangi dar negalėjau turėti šoferio
leidimo ir niekad vienas nebuvau va-
žiavęs į Kauną, moterys manęs klausė
ką daryti? Nutarėm, kad aš vis tiek va-
žiuosiu, kad ir be leidimo, o teta Jad-
zė važiuos kartu. Mama nenorėjo pa-
likti Dadžio ir Jurgio.

Atsimenu ankstų saulėtą rytą ir
visiškai tuščias gatves, kai mes penk-

Valdemaras Čarneckis

tą valandą pasileidom Kaunan. Put-
vinskio gatvėje automobilį pastačiau
toliau nuo Čarneckių namo, nes ten sto-
vėjo kariškas atviras sunkvežimis ir
prie jo stovėjo enkavedistas.

Užlipom į trečią aukštą, kur buvo
Čarneckių butas. Drebančiu pirštu pa-
spaudžiau skambutį. Durys atsidarė tik
per plyšį, ir pirmiausiai pamačiau re-
volverio vamzdį, atsuktą į mane. Mus
apžiūrėjęs kariškis atidarė duris ir
įsileido į vidų. Kiek prisimenu, Čar-
neckiai laikėsi ramiai, o dėdė Volde-
maras net išdidžiai. Man dabar atrodo,
kad tą rytą niekas iš tikrųjų nesupra-
to, koks likimas laukia tremtinių, gal
dėl to nebuvo ir panikos.

Mes ten praleidom apie valandą ar
pusantros, kol surinko rūbus ir indus,
kuriuos buvo leidžiama pasiimti. Ro-
dos, kai kas buvo apsivilkęs po porą
švarkų ir paltų. Vienu momentu kilo
reikalas pasiimti kokius tai daiktus iš
sandėliuko namo rūsy, kur reikėjo nu-
sileisti per tris aukštus. Atnešti daik-
tų ėjau aš ir vienas iš pusbrolių. Mus
lydėjo ginkluotas enkavedistas. Bū-
nant rūsyje man staiga kilo mintis, kad
gal reikėtų Čarneckiams pabėgti. Pa-
galvojau – gal smogti tam rusui kokiu
pagaliu, ir paėmus jo ginklą, eiti į vir-
šų ir susitvarkyti su kitais policinin-
kais. Pagalvojau, kad galėtume per
kiemą išbėgti į Vienybės aikštę, o pa-
skui aš privažiuočiau mašina ir visi iš-
važiuotume.

Bet protas sakė, kad nėra kur bė-
gti ir, be to, pagalvojau, kad dėdė Vol-
demaras nesutiktų su visu tuo. Vė-
liau aš dažnai pagalvodavau, jei būtu-
me žinoję, kad už savaitės vokiečių ar-
mija jau bus prie Kauno, gal ir būtume
bandę pabėgti.

Pagaliau išlydėjom Čarneckius į
gatvę. Atsibučiavom, jie sulipo į sun-
kvežimį ir nuvažiavo. Jų nemačiau 52
metus.

2001 m. spalis

Pabaiga 

Parengė Audronė V. Škiudaitė

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro tarybos na -
riui

A † A
PETRUI BUCHUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame šeimą, gimines ir ar-
timuosius.

Liūdime kartu su jumis. 

LTSC tarybos ir valdybos vardu
dr. Robertas Vitas

dr. Augustinas Idzelis

A † A
TADUI BUKAVECKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukterį KRISTINĄ ir
anūką JONĄ VAIČIKONĮ, dukterį VIKTORIJĄ su vyru
GINTAUTU JUODGUDŽIU, sūnų PAULIŲ, visus
gimines ir artimuosius.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro
tarybos ir valdybos vardu

dr. Robertas Vitas
dr. Augustinas Idzelis

,,Draugo” knygynėlyje rasite tai, ko jums reikia 
Siūlome atvykti į ,,Draugą” ir įsitikinti, kad čia jūs įsigysite knygas, 

kurių ilgai ieškojote. Prižadame – knygų įvai rovė jus nustebins.

Šįkart siūlome susipažinti su Birutės Jonuš-
 kaitės (ra šytoja, publicistė, vertėja) apsa ky mų
knyga ,,Kregždėlaiš kis”. Ši kny ga, anot autorės,
skirta savo laukinės prigimties neišdavusioms
moterims arba bent jau mėginan čioms susivokti,
kas jos esančios. (Beje, ir nekompleksuotiems vy-
rams, norintiems bent šiek tiek pažinti tokias mo-
teris). Čia viskas tikra – ir meilė, ir mirtis, ir išda-
vystė, ir netgi mūsų ėjimas į Europą – nes patik-
rinta gyvenimu. Kaip teigia  pati autorė: ,,Knygą
rašiau natūraliai, kaip gyvenu ir jaučiu  aš, kaip gy-
venate ir jaučiate jūs: kartais – su aistra, kartais –
su ironija, kartais – su lengva šypsenėle. 

Knygos kaina – 13 dol. (Illinois valstijos pridėtinės
vertės mokestis – 9.25 proc., 

persiuntimas  paštu – 5 dol.). 

Daugiau informacijos tel. 773-585-9500

„Draugo” knygynėlis dirba nuo 8:30 val. r. iki 4:30 val. p. p.
Adresas: 4545 W. 63rd. Street, Chicago, IL.

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 
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS
IR

APLINK MUS
� Spalio 2 d., sekmadienį, 11 val. r. Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439) bus suteikiamas Sutvir -
tinimo sakramentas.  Sakramentą  suteiks
J. E. arkivyskupas Lionginas Virbalas. Vėliau
visi kviečiami į „Rudens pietus”, kuriuose ga-
lėsite ne tik pabendrauti su arkivyskupu, bet
ir  su sakramentą priėmusiu jaunimu. Vie-
tas užsisakyti Pal. Jurgio Matulaičio misijos
raštinėje tel. 630-257-5613. Visi labai lau-
kiami!

� Spalio 7–9 d., penktadienį–sekmadienį,
Neringos stovykloje (147 Neringa Rd.,
Brattleboro, VT 05301) vyks rudens iškyla –
eitynės. Kviečiame atvykti į nuostabiai ru-
deninę Neringą, susitikti su senais ir nau-
jais draugais, sudalyvauti rudeninėje prog-
ramoje ir paremti Neringos stovyklą.Visi la-
bai laukiami!

� Spalio 8 d., šeštadienį, 2 val. p. p.
Amerikos katali kų universiteto McGivney Hall
auditorijoje (Washington, DC)  vyks paskai-
ta tema: „Pasikalbėjimas apie Šiluvos ko-
plyčios istoriją ir me ną” (prelegentė dr.
Jūratė Maciūnas-Landwehr). Paskaitoje
lau kiami visi. Įėjimas nemokamas.

� Spalio 9 d., sekmadienį, 2 val. p. p. San-
ta Maria del Popolo  koplyčioje (116 N. Lake
St., Mundelein, IL 60060) kiekvieno mėnesio
antrą sekmadienį yra atnašaujamos lietu-
viškos šv. Mišios. 

� Spalio 12 d., ketvirtadienį, 12:15 val. p.
p. Čikagos kultūros centre (78 E Washing-
ton St, Chicago, IL 60602) Preston Bradley
salėje, koncertuos pianistė Evelina Puzaitė.
Skambės M. K. Čiurlionio preliudas F-Dur,
Sergei Rachmaninoff, Franz Liszt, Sergei
Prokofiev ir kt. kompozitorių kūriniai. Kvieči-
ame atvykti. Renginys nemokamas! Kon-
certas bus tiesiogiai transliuojamas per
WFMT 98.7 fm radijo stotį bei internetu –
www.wfmt.com.

� Spalio 23 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. Pasaulio lietuvių centro salėje (14911
127th St., Lemont, IL 60439) vyks kasme-
tiniai organizacijos „Vaiko vartai į mokslą”
rengiami lėšų telkimo „Derliaus pietūs”. Bi-
lietai bus platinami Pal. Jurgio Matulaičio mi-
sijos prieangyje prieš ir po šv. Mišių spalio
2 ir 9 bei 16 dienomis. Stalus galima už-
sisakyti paskambinus Ritai Venclovienei
tel. 630-243-1228 ar Ritonei Rudaitienei
tel. 630-257-6451.

Rugsėjo 17 d. Waukegan-Lake County
lietuvių bendruomenė pakvietė ieško-
ti nuotykių klaidžiojant po labirintą
Richardson Farm (909 English Prairie Rd.
Spring Grove, IL 60081), kur visi  kartu
susirinkę vėlų vakarą, pasišviesdami
žibintuvėliais, galėtų bandyti ieškoti iš-
ėjimo iš didžiausio pasaulyje kukurūzų
labirinto. Kaip jiems sekėsi, skaitykite
šiame nuotykių tą vakarą ieškojusių pa-
ruoštame reportaže. 

Vakarėjo... Vis daugiau ir dau-
giau žmonių rinkosi į Richard-
son Farm organizuojamą „Pil-

naties labirintą”. Susidomėjusi šiuo
rengi niu Waukegan-Lake County apy-
lin kės valdyba pakvietė ir aplinkui
gyvenančius lietuvius dalyvauti šiame
žaidime. Vienas iš pagrindinių šio ren-
ginio tikslų – didžiausiame pasaulyje
kukurūzų labirinte surasti paslėptus 24
punktus, o kad būtų dar įdomiau, or-
ganizatoriai siūlė tai daryti sutemus,
naudojant žibintuvėlius. Jeigu „Pil-
naties  labirinto” dalyvis surinks visus
taškus – jo lauks diplomas, patvirti-
nantis, jog jis nepasiklydo ir  sėkmin-
gai įveikė sudėtingą labirintą. Jei ši už-
duotis pasirodys per sunki, galima
buvo pasirinkti lengvesnį variantą...                                                          

Kad lietuviai mėgsta iššūkius, pa-
sitvirtino ir tą vėlų vakarą. Visi, ku-
riuos pasiekė žinia ir išplatinti pra-
nešimai apie renginį, rinkosi kas po
vieną, kas – poromis, o kas – net di de-

liais draugų būreliais. Kad mūsiš kiai
tikrai sėkmingai įveiks labirinto už-
duotis, net neabejojome.  Todėl Wau-
kegan-Lake County bendruome nės val-
dyba nuotykio dalyviams paruošė gra-
žią poilsio aikštelę, kur visi žaidimo da-
lyviai ir juos palaikantys, keliavę di-
džiulio labirinto supainiotais takais,
aklakeliais ir klystkeliais, sugrįžę ga-
lėtų atsikvėpti, pasidalinti įspūdžiais,
pabendrauti ir pavakaroti prie lieps-
nojančių laužų. 

Smagu buvo matyti „šiauriečius”
ir „pietiečius” kartu  prie laužo kepant
dešreles, vaikus, besidalinančiais
„smores”, girdėti linksmas kalbas iš
Wisconsino atvykusių lietuvių. Na,
taip  besišnekučiuojant, o laužo žie-
žirboms kylant į gražų pilnaties dangų
ir sužinojus, kad šioje rudens iškyloje
sulaukėme svečių net iš tolimosios
Iowa valstijos… to gerumo, vienybės
jausmo, negalima perteikti žodžiais.

Waukegano apylinkės lietuvių
bendruomenės valdyba dėkoja visiems
dalyvavusiems ir tikisi, kad kitais me-
tais prie degančio laužo sulauksime
dar daugiau svečių. Lauksime Jūsų!
Dėkojame Vilmai Kava  už nuotraukas,
o taip pat primename, kad informaci-
ją apie visus mūsų organizuojamus
renginius galite rasti „Facebook” pus-
lapyje „JAV Waukegan-Lake County
apy linkės Lietuvių Bendruomenė”.
Kvie čiame tapti mūsų draugais!

Waukegan-LakeCounty info

Lietuviai didžiausiame pasaulio labirinte...

Waukegano apylinkės lietuviai įveikę kukurūzų labirintus. Vilmos Kavos nuotr.

www.facebook.com/draugo laikrastis




