
Septintoji V. Adamkaus knyga:
,,Esu vienas iš jūsų” – 3 psl.
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Šiaudinukų vėrimas – nenuobodus
darbas – 6 psl.

XXI amžius bus religijos amžius arba jo iš viso nebus – André Malraux

Pasaulio lietuvių centre 
įžiebtas
švenčių
laukimo
stebuklas 
ŽIVILĖ GURAUSKIENĖ

Lapkričio 30-osios vakarą Pasaulio
lietuvių centre (PLC) Lemonte, Banys
šeimos salėje nesiliovė siautę mažieji
PLC lankytojai, sugužėję į Kalėdi-
nės eglutės įžiebimo šventę. 

Jau trečius metus PLC organi-
zuojamas renginys mažiau-
siems centro lankytojams bei jų

šeimoms džiugino vaikų kolekty-
vų menine programa  bei Aušros
Jasaitės ir Ramūno Paulauskų
pasaka apie elfus. ,,Šį renginį ma-
žiesiems organizuojame jau trečią
kartą, – po renginio kalbėjo PLC
Lėšų telkimo koordinatorė Diana
Aleknaitė. Mūsų tikslas – pri-
traukti jaunąją kartą, šeimas su
mažais vaikais sudominti PLC
vykdoma veikla, kad  Centre ma-
žieji galėtų jaustis tarsi namuose.
Niekada nežinome, kiek vaiku-
čių ateis į šventę, kiekvienais me-
tais tikimės jų sulaukti apie tris
šimtus. Scena ir eglutė kasmet

atrodo vis kitaip – šiais metais ji pa-
sipuošusi stilizuotais lietuvių liau-
dies menui būdingais motyvais. Po
šventės išdabinta eglė iškeliaus iš Ba-

nys šeimos salės ir visus džiugins Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijos
bažnyčios vestibiulyje.”

– 6 psl. 

LAIMA APANAVIČIENĖ

Ateina ypatingas metas – Ka-
lėdos. Metas, kada skamba
muzika, po eglute deda-

mos dovanos, siunčiami linkėji-
mai. Su artėjančiomis šv. Kalė-
domis muzikos mylėtojus gruo-
džio 16 d. sveikins ir gerai lietu-
viams žinoma jauna dainininkė
Agnė Giedraitytė. Šia proga ji pa-
teiks klausytojams savo naują
kompaktinę plokštelę.

Agnę pažįstu jau seniai, dar
nuo tada, kai, būdama visai ma-
žutė, lankė Čikagos lituanistinę
mokyklą. Stebiu jos muzikinę
veiklą, džiaugiuosi pasiekimais.
Prieš koncertą Čikagoje sutarėme
susitikti ir pasikalbėti. Į pokalbį
gruodžio 2 d. ji atėjo tiesiai po il-
gos kelionės iš Ohio, kur koncer-

tavo. Buvo pavargusi, tačiau su-
sitikti neatsisakė. Apie ką kalbė-
jomės? Skaitykite...  

– Pirmiausia noriu pasveikinti
su naujo kalėdinio albumo išlei-
dimu. Šią kalėdinę dovaną ir pri-
statai klausytojams. Kiek jau įvy-
ko tokių koncertų ir kiek dar jų
laukia? 

– Buvo jau 2 koncertai.
Lapkričio 19 d. Rialto Square
Theatre, Joliet ir lapkričio 24
d. Epiphany Lutheran Church,
Ellicott, MD. Trečiasis – gruo-
džio 16 d.  bus Čikagoje, Švč.
Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje, Marquette Parke,
o gruodžio 23 d. koncertuosiu
Los Angeles Šv. Kazimiero pa-
rapijos bažnyčioje.

– 7 psl.

Esu laiminga, 
kad galiu dainuoti

Agnė Giedraitytė

Knygelės iš Lietuvos – kalėdinė dovanėlė Čikagos vaikams.           PLC archyvo nuotr.



siems, gali būti, kad todėl ir nesame linkę jo gliau-
dyti, idant pasiskonėtume turiniu ir dažniausiai
gruodžio 8-ąją švenčiame tiesiog kaip dar vieną
Dievo Motinos šventę, ją deramai pagerbdami už tai,
kad ji nekaltai, dar nepažinusi vyro, pradėjo Dievo
Sūnų. Šių eilučių autorė dėl panašaus šventės suta-
patinimo ir nesigilinimo kadaise gavo pylos iš švie-
sios atminties marijonų vienuolio, kun. Vaclovo
Aliulio. Beje, galbūt ne visi skaitytojai žino, kad bū-
tent  šios  vienuolijos   dėka prieš šimtą metų užgi-
mė  šiandien  plačiai JAV  ir  Lietuvoje  savo veiki-
mu žinoma Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi-
dėjimo vargdienių seserų kongregacija. Todėl toliau
pateiksiu keletą krikščioniškos minties autorių
įžvalgų apie šios dogmos prasmę ir reikšmę tikin-
tiesiems.

Žymus mariologas, Franciscan University of
Steubenvill profesorius Mark Miravalle pateikia
konkrečių nuorodų į Bibliją, kur užsimenama apie
Marijos nekaltąjį prasidėjimą.  Senojo Testamento
Pradžios knygoje  – ištrauka apie Adomo ir Ievos nuo-
polį, po kurio Dievas, kreipdamasis į šėtoną žalčio pa-
vidalu, sako: Aš sukelsiu nesantaiką tarp tavęs ir mo-
teries, tarp tavo atžalos ir jos palikuonies; ji trupins
tau galvą, o tu kirsi jai į kulną. (Pr 3, 15). Jėzus Kris-
tus yra tas palikuonis, sutrynęs žalčio galvą, o ne-

santaikoje su žalčiu moteris – Šven-
čiausioji Mergelė Marija. Dievas pa-
skelbė priešiškumą ne tik tarp Jėzaus
ir šėtono, t.y. nuodėmės, bet ir tarp Ma-
rijos ir nuodėmės. Naujajame Testa-
mente Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
dogmos atskleidimo ieškoti prof. M.
Miravalle kviečia Angelo Gabrieliaus
pasveikinime Mergelei Marijai: „Svei-
ka, malonėmis apdovanotoji! Viešpats
su tavimi!”. Mariologas teigia, kad joks

žmogus su nuodėminga prigimtimi negali turėti ma-
lonės pilnatvės ir primena, kad Bažnyčios tėvai
Mariją vadino „visa šventa”, „visa tyra”, „gražesne
už visą angelų kareiviją”, „visa be nuodėmės”. Mer-
gelė Marija yra vadinama „Naująja Ieva”, nes abi šios
žmonijos motinos buvo be gimtosios nuodėmės. Šv.
Efremas (IV a.) rašo: „Šios dvi nekaltos... moterys,
Marija ir Ieva, buvo sukurtos visiškai vienodos, ta-
čiau vėliau viena tapo mūsų mirties priežastimi, o
kita – mūsų gyvybės priežastimi”. 

Šią mintį po šešiolikos šimtmečių užtvirtina JAV
arkivyskupo Fulton J. Sheen teiginys knygoje „Pir-
moji pasaulio meilė”: „Jei Marija yra Dievo, kuris
tapo žmogumi, motina, tai ji yra vienintelė tokia, iš-
siskiria iš visų kitų kaip naujoji žmonijos Ieva – o Jis
yra naujasis Adomas. Ir jei nebūtų Nekaltojo Prasi-
dėjimo, būtų galima tvirtinti, kad Kristus nėra toks
nuostabus, nes priėmė kūną iš žmogiškai netobulos
moters! Iškėlęs vieną moterį ir apsaugodamas ją nuo
nuodėmės, o paskui leidęs laisvai patvirtinti šią do-
vaną angelo apsilankymo metu, Dievas suteikė vil-
ties mūsų sutrikusiam, nervingam, netašytam ir silp-
nam žmogiškumui. Užtenka tik vieno žvilgsnio į ją,
kad patikėtum, jog ir nelabai geras žmogus gali tap-
ti geresnis, ir jei Marija yra be nuodėmės, tai ir kiek-
vienas iš mūsų gali tapti tyresnis.” 

Turbūt sutiksite, kad daugelį daly-
kų gyvenime turime priimti tikė-
jimu, nes ne viską įmanoma pa-

tikrinti, pačiupinėti ar protu pasver-
ti ir su įsitikinimu pareikšti, kad taip
yra, kaip sakoma, skelbiama ar rašo-
ma. Advento pradžioje Bažnyčia ka-
talikams pateikia vieną svarbią tikė-
jimo tiesą – Švč. Mergelės Marijos Ne-
kaltąjį Prasidėjimą. 1854 m. gruodžio
8 dieną popiežius Pijus IX išleido bulę
„Ineffabilis Deus”, kurioje paskelbė, kad Mergelė
Marija nuo pirmosios savo prasidėjimo akimirkos
ypatingos Dievo malonės dėka buvo apsaugota nuo
gimtosios nuodėmės ir liko jos nesutepta, todėl
visi katalikai turi priimti šį teiginį be jokių dvejo-
nių, kaip dogmą. Prireikė daugelio šimtmečių, kol
teologų svarstybose apie Marijos „nuodėmingu-
mą”  nugalėjo žymaus teologo Duns Scotus aiški-
nimas, jog Marijos išlaisvinimas iš gimtosios nuo-
dėmės buvo tam tikras Viešpaties prevencinis veiks-
mas, atveriantis kelią Atpirkimui, t.y. Dievas, ruoš-
damas Mariją tapti Atpirkimo paslapčių įgyvendi-
nimo dalyve, iš anksto suteikė jai dieviškojo ne-
kaltumo pilnatvę.

Ir vis dėlto nėra taip jau lengva suprasti Baž-
nyčios mokymą apie nekaltą prasidėjimą, o dar su-
dėtingiau jį paaiškinti žmogui, neišpažįstančiam jo-
kios religijos arba paaugliams, kurie puikiai išma-
no sąlygas, kurios yra neišvengiamos naujai gyvy-
bei rastis. O Marija juk buvo žmogus, ne Dievas. Jė-
zaus pradėjimą netradiciniu būdu jie dar šiaip ne
taip „pateisina”, gal todėl, kad daugelis tiki dva-
siomis, taigi pripažįsta ir Šventąją Dvasią, davusią
pradžią dieviškajam asmeniui – Dievo Sūnui, bet su-
tikti ir su Marijos nekaltu pradėjimu... To jau per
daug. Ši dogma nėra lengvas riešutėlis ir tikintie-
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Nekaltas 
prasidėjimas
JŪRATĖ KUODYTĖ

Vėl matau Joakimo ir Onos namus. Čia niekas ne-
pasikeitė, jeigu neskaitysime daugybe žiedų
aplipu sių šakų vazose, tikriausiai nuskintų nuo

sodo medžių. Jie visi dabar žydi ir panašūs į debesį, ku-
rio spalvos pereina iš sniego baltumo į koralų raudonį.

Ona vėl dirba prie staklių, tik jau žymiai mažesnių
nei pirma. Audžia ji švelnią lininę drobę ir pagal kojų
judesių ritmą gieda šlovindama Dievą. Gieda ir šypso-
si... Kam? sau pačiai, kažkam, kas jos viduje. Giesmė
lėta, tačiau džiaugsminga. Užrašau atskirais posmais,
nes Ona ją vis kartoja, tarsi taip semdamasi džiaugsmo.
Giesmė vis stiprėja ir stiprėja kaip žmogaus, suradusio
ritmą savo širdyje. Iš pradžių ji tyli, bet tolydžio vis gar-
sėja, stiprėja, greitėja. Užrašau ją, tokią mielą savo pa-
prastumu:

Garbė Tėvui Visagaliui, kurį myli Dovydo sūnūs.
Garbė Jam!

Mane aplankė iš Dangaus didelė malonė.
Senasis medis augina naują  atžalą, kuri man neša

laimę.
Viltis pasėjo sėklą per Padangčių šventę,
Ir nisano žiedų kvapas mato ją dygstant.

Mano kūnas pražydo tarsi ankstyvą rytą mig-
dolų medis.
Jis jaučia, kad vakarop subręs vaisius.
Ant naujos  šakos pražįsta rožė,
Ant šakos sunoksta saldžiausias obuolys,
Sužiba žvaigždė, ji šviečia danguje;
Mums yra duota jauna nekalta gyvybė –
Namų džiaugsmas, vyro ir žmonos džiaugsmas.
Šlovė Viešpačiui, manajam Viešpačiui,
Kuris manęs pasigailėjo!
Jo šviesa man paskelbė: tau nušvis žvaigždė.
Garbė, garbė Jam!  Šitas vaisius bus Jam.
Pirmasis ir paskutinis, šventas ir tyras, – Vieš-
paties dovana.
Jis Tavo, per jį  ateis žemėn džiaugsmas ir tai-
ka.
Šaudykle, judėk! Siūlai taps vystyklais vaikeliui.
Jis gims! Šlovindama Dievą tekyla aukštyn
mano džiūgaujanti širdis!

1944 m. rugpjūčio 24 d.

Marija Valtorta (1897–1961) pa gar sėjo savo vizijomis apie Jėzaus Kris taus, o taip pat Švč. M. Marijos, Juozapo,
apaštalų gyvenimą. Būda ma paklusniu ir nuolat pasiruošusiu veikti ,,Dangaus instrumentu”, ji prirašė 15  tūkst.
sąsiuvinio puslapių, kurie šiandien pripažįstami tikėjimo mo ky mo ir literatūros klasika.

Jūsų dėmesiui – maža ištrauka iš Marijos Valtortos veikalo ,,Taip man buvo atskleista Evangelija”. 

Ona šlovinimo  giesme paskelbia esanti motina. 
Jos įsčiose – Marijos nekaltoji siela
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Vilniuje pristatyta naujausia, jau septintoji, kadenci-
ją baigusio Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo
Adamkaus knyga. Knygai „Esu vienas iš jūsų” lemta
šturmuoti skaitomiausių knygų sąrašo viršūnes. 

Knygoje „Esu vienas iš jūsų” surinktos geriau-
sios ir įdomiausios prezidento Valdo Adam-
kaus kalbos, sakytos jo prezidentavimo laiko-

tarpiu 1998–2009 m. ir iki 2018 m. vasario. Tiek tuomet,
tiek prezidentui jau baigus kadenciją kiekvienas jo žo-
dis būdavo gaudomas ir sekamas. Taip yra iki šiol, nes
V. Adamkaus moralinis autoritetas lieka nenuginči-
jamas, o jo žodžiai įkvepia tiek senus, tiek jaunus. 

Anksčiau pasirodžiusios prezidento Valdo Adam-
kaus knygos „Paskutinė kadencija. Prezidento die-
noraščiai”, „Pareigos, kurios nesibaigia” ir „Valdas
Adamkus. Pokalbiai nesilaikant protokolo” sulaukė
didelio skaitytojų susidomėjimo, o kai kurie jose pa-
pasakoti įvykiai ar pokalbiai sukėlė net ir priešta-

Valdas Adamkus: Esu vienas iš jūsų
rajame rinkimų ture pralaimėjo Rolandui Paksui.
2004 m. Lietuvos Respublikos Seimui Rolandą Paksą
pašalinus iš pareigų, Valdas Adamkus dar kartą iš-
rinktas į prezidento postą.

Valstybės vadovas yra apdovanotas 35-iais įvai-
rių šalių aukščiausiais valstybiniais ordinais, Atėnų
miesto Aukso grandine, taip pat Lietuvos skautų są-
jungos Geležinio Vilko ordinu, Lietuvos šaulių są-
jungos Žvaigždės ordinu, Tarptautinio olimpinio ko-
miteto apdovanojimu Už sporto ir olimpinio judėji-
mo plėtojimą, yra daugybės universitetų garbės
daktaras. O naujausias apdovanojimas, įteiktas vi-
sai neseniai – Komunizmo aukų atminimo fondo Tru-
man-Reagan Laisvės medaliu. 

Prezidento V. Adamkaus laikysena – politiko, pi-
liečio, valstybės vadovo ir tiesiog žmogaus įsimin-
ta kaip tam tikras etalonas. Dialogo kultūra – svar-
biausias prezidento pasakytų kalbų bruožas. Tai pa-
brėždavo politologai jam prezidentaujant, tai prisi-
menama ir šiomis dienomis. V. Adamkus buvo aki-
vaizdi pastanga artinti mus, Lietuvą, prie tokios tik-
rovės, kurioje kalbamasi ramiai, pagarbiai, argu-
mentuotai, pasitikint pašnekovu, užduodant inteli-
gentišką bendravimo manierą. Prezidentas nėra sau
leidęs sarkazmo, ironijos, pašiepimo – ką galime pa-
stebėti dažno Lietuvos politiko kalbose. Jis mokėjo
klausyti, mokėjo elegantiškai ir oriai reaguoti į jo
adresu metamas kandesnes replikas. Jų susilaukia
visi be išimties pasaulio politikai.

Tokios politiko kalbos sudėtos į ką tik pasiro-
džiusią kadenciją baigusio prezidento Valdo Adam-
kaus knygą „Esu vienas iš jūsų”. Nors ši knyga pa-
sirodė visai neseniai, tačiau ji jau yra knygynų de-
šimtukuose tarp pačių populiariausių, labiausiai per-
kamų. Beje, ir ankstesniųjų V. Adamkaus knygų,
nors kai kurios buvo perleistos milžiniškais tiražais,
jau nebeįmanoma rasti. 

Iki knygos pristatymo, kuris vyko Vilniuje,
Valdovų rūmuose, likus dar dviem savaitėms, re-
gistruotis jau buvo nebeįmanoma – pavėlavusieji iš-
vysdavo užrašą: „Registracija baigta”. 

Pristatyme, surengtame knygą išleidusios lei-
dyklos „Tyto Alba”, dalyvavo knygos sudarytojas,
poetas ir kritikas, prezidento kalbų rašytojas Arnas
Ališauskas, populiarus dainininkas Marijonas Mi-
kutavičius, žurnalistas ir apžvalgininkas Audrius
Matonis. Jų diskusiją moderavo žurnalistas Rim-

vydas Valatka.
Didžioji Valdovų rūmų salė buvo pilnutėlė, ta-

čiau dėl gydytojo veto pats prezidentas Valdas
Adamkus nedalyvavo, pristatymą stebėjo tiesiogiai
internetu. 

Pradėdamas diskusiją Rimvydas Valatka netgi
nusistebėjo, kad keli šimtai žmonių susirinko ne į
prezidento atsiminimų, pamąstymų knygą, tačiau į
pasakytų rinktinių kalbų (!) knygos pristatymą.
Juk paprastai politikų kalbos būna nuobodžios, ny-
kios, kupinos moralų ir pamokymų, kaip turėtų visi
gyventi, nurodančios kryptis ar sausos statistikos
kratiniai. Pasak R. Valatkos, to tikriausiai nėra buvę
Lietuvos istorijoje. Kalbėdamas apie prezidento
kalbas jis atkreipė dėmesį, kad kalbose Valdas
Adamkus niekad savo klausytojų neauklėdavo, retai
pasitaikydavo netgi liepiamoji nuosaka. 

Knygos sudarytojas Arnas Ališauskas pasako-

jo, kad su V. Adamkumi jis dirbo apie dvidešimt metų
– rašydavo jam kalbas. Tačiau, sako jis, dabar ne-
jaučiantis etinio dvilypumo. Jis kalbą parašydavo,
tačiau nėra buvę, kad prezidentas ją perskaitydavo
kaip parašytą. Šalies vadovas visuomet tekstus re-
daguodavo pats.  

„Galutinis redaktorius taškas, galutinis minčių
išdėstymas visada buvo prezidento Adamkaus”, –
sakė A. Ališauskas. Jo nuomone, V. Adamkaus kal-
bų, pasisakymų kultūros šaknų reiktų ieškoti tarp
prieškario politikų, kuomet į valstybės valdymą at-
eidavo inteligentiški žmonės. Be to, prezidentą for-
mavo ir gyvenimas bei darbas JAV.

„Ar tu esi šventas tėvas, ar tu esi duobkasys. Ar
tu esi politikas, ar tu esi mokinukas. Tu turi orumą,
į kurį niekas neturi teisės kėsintis”, – teigė A. Ali-
šauskas.

Atrinkdamas knygai kalbas A. Ališauskas sie-
kė parodyti, kokia politika buvo V. Adamkui pradėjus
darbą prezidentūroje ir kaip ji keitėsi metams bėgant
– jos kadencijų pabaigoje tapo daug racionalesnės nei
buvo pirmaisiais metais. Tačiau, jo nuomone, per vi-
sus tuos metus kalbos neprarado įtaigos. 

Pramogų pasaulio atstovas dainininkas Marijus
Mikutavičius sakė, kad nemėgsta iškilmingų, ofi-
cialių kalbų, jomis visai nesidomintis. Net ir lei-
dyklos pakviestas dalyvauti knygos pristatyme tam
nesuteikė didesnio dėmesio, nepasivargino pasi-
ruošti rimčiau – prisipažino, kad 600 psl. knygą tik
pavartė, ties tuo užtrukęs vos 40 minučių. Tada dai-
nininkas ėmė vardinti, kokius ir kiek kartų prezi-
dentas pavartojo kreipinius. „Kaip jūs manote, ko-
kiu žodžiu dažniausiai Valdas Adamkus pradėdavo
savo kalbą? Kokiu kreipiniu?” – klausė M. Mikuta-
vičius. „Gerbiamieji” – kalbose pasikartojęs 70 kar-
 tų. Antras pagal dažnumą pasikartojęs kreipinys –
„ponai ir ponios”, kuris kartojosi 68 kartus. M. Mi-
kutavičius statistiškai suskaičiavo visus kreipi-
nius ir juos ilgokai skaitė. 

Savo užtęstą pasisakymą M. Mikutavičius bai-
gė sakydamas, jog norėtų pažiūrėti į akis tam, kuris
šitą storą knygą perskaitys visą, nuo pradžios iki pa-
baigos...

Žurnalistas Audrius Matonis taip pat akcenta-
vo prezidento kalbos bei diskusijų kultūrą. Jam ne
sykį yra tekę iš Valdo Adamkaus imti interviu, ne
sykį teko aptarinėti, analizuoti bei gliaudyti metines

prezidentines kalbas. Jam įstrigę jų lakoniškumas
ir minčių kiekviename ištartame sakinyje talpumas,
išbaigtumas. „Į lakonišką kalbą įdėtos tokios žinu-
tės, kurios įstringa, įkvepia”, – sakė A. Matonis. 

Audrius Matonis sako, kad V. Adamkus aukštai
iškėlė viešo kalbėjimo kartelę – po jo bet kurio po-
litiko kalbos atrodo banalokos ir skystokos. „Kai ku-
rių mūsų politikų kalbos, kai jie pradeda kalbėti apie
problemas, skamba depresuojančiai ir varginančiai.
Taip niekada nebūdavo su prezidento Valdo Adam-
kaus kalbomis”, – kalbėjo jis. Be to, pabrėžia A. Ma-
tonis, kalbose niekad nebuvo stengiamasi tikrovę pa-
teikti pagražintą, jis klausytojui siūlydavo Lietuvą
gražinti darbais.  

Skaitant knygą galima pamatyti Lietuvos va-
dovo, Lietuvos, Europos ir viso pasaulio portretą. 

Parengė Vitalius Zaikauskas

ringų vertinimų. Tačiau visos knygos išsiskyrė
lengvu tonu ir atskleidė iki tol nežinomas detales ne
tik apie patį V. Adamkų, bet ir apie šalies gyvenimą. 

Dvi kadencijas (1998–2003 ir 2004– 2009) šaliai va-
dovavusio prezidento Valdo Adamkaus naujojoje
knygoje „Esu vienas iš jūsų” – rinktinės kalbos, tos,
kurias įvairiomis progomis jam teko sakyti daugy-
bei žmonių. Tai ir ne vieną sielą palietę žodžiai, ir ša-
lies politiniam gyvenimui įtaką dariusios pastabos,
komentarai. 

1993 m. Valdas Adamkus buvo kandidato į Lie-
tuvos Respublikos prezidentus Stasio Lozoraičio
rinkimų kampanijos vadovas. 1996 m. jis aktyviai da-
lyvavo Lietuvos Seimo rinkimų kampanijoje, tel-
kdamas nuosaikiąsias vidurio politines jėgas. 1998 m.
Valdas Adamkus buvo išrinktas Lietuvos Respubli-
kos Prezidentu. 2002 m. Valdas Adamkus iškėlė savo
kandidatūrą antrai prezidento kadencijai, tačiau ant-

Knygos pristatymo diskusijoje dalyvavo (iš k.): R. Valatka, A. Matonis, A. Ališauskas ir M.
Mikutavičius.

Į knygos pristatymą netilpo visi norintieji.    Rengėjų nuotraukos

Knygos viršelis.
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T E L K I N I A I

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Lietuvos Dukterų draugija (LDD) buvo
įkurta 1959 m. Čikagoje. Tai buvo vie-
na pirmųjų labdaros organizacijų, te-
beveikiančių iki šiol. LDD steigėjas bei
kapelionas buvo kun. dr. Feliksas Gu-
reckas. Jis draugiją globojo ir jos veik-
la rūpinosi iki paskutinio atodūsio – mirė
1977 m. vasario 4 d. Po jo mirties drau-
gijos veikla nenutrūko – artimo meilės
darbas tęsiamas. Netrukus draugija at-
garsio susilaukė ir kituose JAV mies-
tuose. Padaliniai buvo įsteigti Rock-
forde, Los Angeles, Seattle, Washing-
tone, St. Petersburge, Juno Beach, New
Yorke, Detroite bei kituose miestuose.
Per Dukterų draugijos gyvavimo metus
keitėsi pirmininkės, narės, aplinka, gy-
venimas, tik nesikeitė Dukterų draugi-
jos šūkis: ,,Pagalbos ranką vargstan-
tiems”. LDD įstatuose įrašyti trys veik-
los principai: paprastumas, garbingu-
mas ir meilė.

LDDDetroito skyrius buvo įs -
teigtas 1975 m. Per 43-ejus

metus Lietuvos Dukterų draugijos pir-
mininkės buvo: Irena Alantienė, Da-
nutė Jankienė, Vida Juškienė, Janina
Mitkienė, Jūratė Pečiūrienė, Stasė
Smalinskienė, Ramunė Mikailienė ir
Kazė Viskantienė. 

Praėjusio sekmadienio, gruodžio
2 d., gražus, saulėtas oras kėlė nuo-
taiką, o labdaros pietūs Dievo Ap-
vaizdos lietuvių parapijos Kultūros
centro salėje, Southfield, MI, džiugino
ir turtino susirinkusių sielas. Apy-
linkės lietuviai turėjo gerą progą su-
sipažinti su LDD veikla ir ją paremti.
Labdaros dienos pietų pelnas yra ski-
riamas padengti kalėdinių dovanų
vaikučiams Lietuvoje  dovanėlių nu-
siųstas „Žiburio” lituanistinės šešta-
dieninės mokyklos tėveliams ir mo-

kinukams bei Baltijos ir Gabijos tun-
tų skautams bei jų tėveliams.

LDD jau keletą metų šelpia pradi-
nę Naujosios Ūtos mokyklą, Švenčio-
nių vaikų dienos centrą ,,Liepsnelė” ir
vaikų dienos centrą „Navininkai”. Vai-
kai yra dažniausiai iš daugiavaikių šei-
mų, kurios gyvena sunkiomis sąlygo-
mis. Apylinkėse nėra galimybių gauti
darbo, pusė tų šeimų gauna valdžios so-
cialinę pagalbą. Kai kurios šeimos
bando išgyventi augindamos daržo-
ves ir naminius gyvulius. Iš viso tose
apylinkėse yra 170 vaikučių, kuriems
reikalinga pagalba. „Žiburio” mokyk-
loje bus išdalinti lapeliai su informa-
cija, kokią dovaną nupirkti (mergai-
tėms ar berniukams, mažesniams ar di-
desniams). Dovanėlės kiekvienam vai-
kučiui: 1 pora žiemai kojinių ar pirš-
tinių; 1 dantų šepetukas; saldainis
arba šokolado plytelė; 2 vaikiški tuši-
nukai (ballpoint pens). Paruoštos do-
vanėlės renkamos „Žiburio” mokykloje
savaitgaliais:  gruodžio 1 ir 2, 8 ir 9 d.
(Skautų kūčios) ir 15 bei 16 d. (Kalėdų
eglutė). Vaikučiai atvirutėje, kurią į
plastikinį maišelį įdės kartu su dova-
nėle, galės parašyti sveikinimą šv. Ka-
lėdų proga. Mūsų „Žiburio” mokyklos
vaikučiai ir skautukai galės susipažinti
su nepasiturinčių vaikučių gyvenimo
sąlygomis Lietuvoje, o tėveliams bus
gera proga skiepyti savo vaikams norą
atjausti neturtingus ir bandyti jiems
padėti.

Detroito LDD skyriaus pirminin-
kė Ramunė Mikailienė ir valdyba yra
be galo dėkingi už aukas ir paramą bei
dalyvavimą labdaros pietuose! Buvo su-
sirinkę daugiau nei 150 geradarių ir rė-
mėjų. Daug triūso įdėta, kad popietė pa-
vyktų. Už tai esame pirmininkei R. Mi-
kailienei, valdybai, narėms ir kitiems,
prisidėjusiems prie popietės. 

Ši diena buvo tikrai nuotaikinga ir
reikšminga! Kas atėjo – nesigailėjo! Iš-
tiesta pagalbos ranka kitu delnu grą-
žina šimteriopai. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras (LTSC) jau
antrus metus organizuoja  išeivijos studentų sta-
žuočių LTSC archyvuose projektą, kurį remia Lie-

tuvių Fondas (LF). Siekiama išeivijos studentus ska-
tinti domėtis lietuvių Amerikoje kultūra, istorija.
Šiais metais archyvuose darbavosi Marija Čyvaitė ir
Aurimas Bikulčius. „Drauge” jau buvo skelbtas po-
kalbis su Marija (2018.11.03), šį kartą – įspūdžiais apie
darbą  LTSC dalijasi Aurimas Bikulčius. 

Kaip tavo gyvenimas susijęs su lietuviška veikla? 
Aš lietuvis, gimęs ir gyvenantis Amerikoje.

Mano tėvai lietuviai, namuose visada kalbame lie-
tuviškai. Kai buvau mažas, ėjau į lietuvišką darže-
lį ,,Spindulėlis”. Po to lankiau ir sėkmin gai pabaigiau
Čikagos lituanistinę mokyklą (ČLM). Aš taip pat jau
daug metų priklausau Čikagos Skautų vietininkijai
ir stengiuosi būti aktyvus skautiškoje veikloje bei
skautų stovyklose. Sekmadieniais dalyvauju šv.  Mi-
šiose. Kartu su tėvais aktyviai dalyvaujame lietu-
viškuose renginiuose – giedame Lietuvos himną lie-
pos 6-osios proga, dalyvaujame Vasario 16-osios
šventėse, ir t. t. Dažnai vasarą skrendame į Lietuvą.
Turiu daug lietuvių draugų. 

Kaip sugalvojai savo vasarą praleisti archyvuose? 
Dar anksčiau, mokydamasis ČLM, sužinojau,

kad LTSC kviečia išeivijos jaunimą atlikti stažuotę
vasaros metu. Iš pradžių buvo nedrąsu, nes aš ne-

turėjau patirties dirbant su archyvais ir saugotina
medžiaga, tačiau kadangi neišvažiavau į Lietuvą va-
saros atostogų, tai pamaniau, kad būtų gera proga
praleisti vasarą lietuviškoje aplinkoje ir tuo pačiu su-
sipažinti su LTSC veikla.  Buvo įdomu sužinoti, ką
LTSC veikia, kas tie archyvai ir kaip jie rūšiuojami,
laikomi ir saugomi.  Be to, man LTSC ir ČLM mo-
kykla nėra toli nuo namų, galėjau Centrą pasiekti au-
tobusu, o tai irgi buvo patogu. 

Kokius darbus atlikai stažuotės metu? Ar taip įsi-
vaizdavai darbą archyve? 

Kai dirbau LTSC, visi darbai buvo susiję su do-
kumentais ir popieriais. Daug kartų teko dienelę pra-
leisti prie kompiuterio, kuomet suvedinėjau archy-
vuojamą informaciją į kompiuterį, aprašinėjau Pe-
dagoginio lituanistikos instituto archyvą, o tiksliau
studentų sąvadą. Taip pat daug dirbau muzikologi-
jos kambary ir turėjau rūšiuoti muzikos plokšteles.
Buvo labai įdomu. Darbo vieta buvo gera, atmosfe-
ra labai maloni. Aišku, man kaip naujokui kartais
buvo sunku, bet visada buvo kiti bendradarbiai, ku-
rie paaiškindavo ir padėdavo.

Ačiū, Aurimai, už pokalbį bei pagalbą LTSC. Dėkoja-
me ir LF, kuris remia šią iniciatyvą. Tikimės, kad lietuviš-
kų archyvų išlaikymas taps svarbia išeivijos jaunimo są-
monės dalimi. 

Kalbėjosi Kristina Lapienytė

Detroito Dukterų draugija surengė labdaros pietus

Lietuviškas jaunimas LTSC 

Aurimas Bikulčius.                          Asmeninio archyvo nuotr.

Dabartinė LDD Detroito skyriaus
valdyba: pirmininkė – R. Mikailienė;
vicepirmininkė – Susan Bubnelienė;
sekretorė – Nijolė Zelwinder; iždinin-
kė – Rita Mitrienė, korespondentė – Re-
gina Juškaitė-Švobienė; narės: Izabelė

Korsakienė, Laura Alkevičius, Birutė
Duncan, Vilija Idzelis-Wlosinski.

Dirbkime ir gyvenkime pagal Lie-
tuvos Dukterų draugijos šūkį: ,,Išties-
kime pagalbos ranką vargstantiems čia
ir Lietuvoje”.

Kasininkės: Danguolė Tuskenienė ir Violeta Majauskaitė.

Virtuvės talkininkės: Rita Mitrienė, Diana Buscuito ir Lelė Viskantienė (trūksta vyr. šeimininkės
Izabelės Korsakienės). Ramunės Mikailienės nuotraukos
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DANUTĖ BARTULIENĖ

Lapkričio 11-ąją vyko Lietuvos universitetų moterų
asociacijos (LUMA) Šiaurės Vakarų Amerikos padali-
nio metinis ataskaitinis susirinkimas. Savo veiklos me-
tines atšventėme mūsų didžiai gerbiamos, mylimos
daktarės Reginos Padleckienės svetinguose na-
muose. 

Jaukioje aplinkoje pirmininkė Rima Kašubaitė-
Binder padėkojo mielai Reginai, palinkėjo stip-
rybės, sveikatos ir ilgiausių metų. Ji pateikė

ataskaitą apie LUMA veiklą per metus. Buvo su-
ruošta graži popietė Pasaulio lietuvių centre (PLC)
Lemonte, ,,Sielos” meno galerijoje, skirta dviem
Lietuvos menininkams – Vytautui Kašubai ir Mag-
dalenai Stankūnienei – ,,Įkvėpti dalinti grožį, Sū-
duvos dovanos”. Ta proga Rima Kašubaitė-Binder
dailės muziejui padovanojo tris Vytauto Kašubos
ankstyvuosius keramikos darbus – Lietuvos valdo-
vo Vytauto Didžiojo medalį ir du Magdalenos Stan-
kūnienės paveikslus.

Rima perskaitė sveikinimą, skirtą susirinku-
sioms, gautą iš Lietuvos LUMA prezidentės Dalios
Poškienės, ir padėką lumietėms už jų nenuilstamą
triūsą Lietuvos labui bei už spinduliuojantį gerumą,
globą ir dėmesį jai viešnagės Amerikoje metu. Pa-
sidžiaugėme praėjusių metų darbų gausa, nuošir-
džiais santykiais aktyvioje veikloje ir ypač gražiu Lie-
tuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimu
„Friendship Botanic Gardens”, Michigan City, In-
dianoje. Šventės organizatorė Rima Kašubaitė-Bin-
der po kruopelytę rinko šio sodo Lietuvos darželio
pradžios  istoriją, čia vykusių švenčių ir su jomis su-

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

„Draugo” redakcijoje apsilankė Kathryn E. Stecke, Uni-
versity of Texas at Dallas, Ashbel Smith vadybos val-
dymo profesorė. „Esu lietuvė”, – sako tarptautinį pri-
pažinimą pelniusi mokslininkė, verslo vadybos ir
operacijų valdymo specialistė, kelių šios srities žur-
nalų redaktorė. Šiuo metu K. E. Stecke kviečiama įvai-
rių pasaulio šalių universitetuose bei bendrovėse skai-
tyti paskaitų. Ji nemažai laiko praleidžia šiose kelio-
nėse. Paskaitų metu savo klausytojams primena,
kad pasaulyje yra tokia šalis Lietuva. 

Profesorė redakcijoje susipažino su Draugo
fondo leidiniais – laikraščiais „Draugas” ir
„Draugas News”, žurnalu „Lithuanian Heri-

tage”. 

Viešnia pasakojo, kad jos tėtis Juozapas buvo lie-
tuvis. Jos seneliai iš Lietuvos į Ameriką atvyko pa-
čioje XX a. pradžioje, jie buvo pirmosios, vadina-
mosios „grynorių” bangos emigrantai. 

„Mano vaikystė prabėgo Bostone. Aš pamenu,
kad šiame mieste buvo susibūrusi nemaža lietuvių
bendruomenė. Jie Lietuvių klube kartu švęsdavo
įvairias šventes, į kurias susirinkdavo apie 100 tau-
tiečių. Tačiau mama nebuvo lietuvė, todėl šeimoje
kalbėjome angliškai. Pamenu, kaip mano tėvelis na-
muose skaitydavo laikraštį ’Draugas’. Todėl man la-
bai įdomu apsilankyti šio laikraščio redakcijoje”, –
sakė profesorė. 

Ji prisipažino, kad lietuviškai moka pasakyti tik
du žodžius: „ačiū” ir „dėžė”. Pastarąjį žodį ją išmo-
kė lietuvės draugės ir kolegės sūnus. „Tačiau aš su-
sipažindama su žmonėmis jiems pasakau, kad esu
lietuvė ir tuo didžiuojuosi”, – tvirtino Kathryn E.
Stecke. 

K. E. Stecke: „Esu lietuvė ir tuo didžiuojuosi”. 
V. Petrauskienės nuotr.

K. E. StEcKE: „PamEnu, KaiP mano tėtiS SKaitydavo ‘draugą’”

Prasmingų 
ir kilnių 

darbų kraitė

sijusių žmonių nuotraukas, surado įdomų archyvą. 
Ši šventė mums labai pasisekė. Buvo įgyven-

dintas vienas didžiausių mūsų projektų, siekiant pla-
čiau skleisti Lietuvos vardą, jos kultūrą, tradicijas.
Daugeliui įstrigs atmintyje, kokiais gražiais žie-
dais išdabintas Lietuvos darželis Michigan City. Tai
yra labai graži LUMA moterų dovana į atkurtos Lie-
tuvos šimtmečio vainiką. Lietuvos generalinis kon-
sulas Mantvydas Bekešius sveikinimo kalboje pa-
sakė, kad ,,Lietuva yra ten, kur esate jūs – lietuviai”.
Į šventę susirinko apie penkis šimtus žmonių iš In-
dianos, aplinkinių valstijų, buvo svečių iš Lietuvos.
Gavome daug sveikinimų. Gerbiamoji viešnia iš
Lietuvos, LUMA prezidentė Dalia Poškienė skaitė
pranešimą, įteikė dovanas ir padėkas nuo XXVII kny-
gos mylėtojų draugijos, Lietuvos žurnalistų sąjungos
bei Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos.

Susirinkimo metu lumietės dėkingai prisiminė

rėmėjus, aukotojus, geradarius, dainininkus, šokė-
jus ir visus dalyvavusius Lietuvos šimtmečio šven-
tėje. Pasidžiaugėme, kad bendromis jėgomis, negai-
lėdami laiko ir materialinių išteklių, padarėme ne-
mažai skleisdami Lietuvos vardą, kultūrą, burdami
lietuvius bendram tikslui – siekti Lietuvos gerovės.
Pirmininkė R. Kašubaitė-Binder perskaitė padėką
LUMA prezidentei Daliai Poškienei už dalyvavimą
mūsų ruoštoje šventėje. 

Susirinkimo pabaigoje vyko diskusijos, numa-
tėme darbo gaires ateinantiems metams, pasitarėme,
kaip pasitiksime Pasaulio lietuvių metus – 2019-uo-
sius. Tais metais vasario aštuntąją minėsime ir Lie-
tuvos universitetų moterų asociacijos Šiaurės Vakarų
Amerikos padalinio dešimtmetį.

Ataskaitinį susirinkimą baigėme prie gausaus
stalo mūsų mylimos daktarės Reginos Padleckienės
namuose.

Pasibaigus susirinkimui LUMA moterys Reginos Padleckienės namuose. Iš dešinės sėdi: Rima Kašubaitė-Binder, Regi-
na Padleckienė, Danutė Bartulienė. Stovi: Lilija Jasas, Svajonė Kerelytė, Margarita Stiglich, Birutė Deltuvienė, Gražina
Arbačiauskienė, Onutė Plečkaitytė, Rima Sell ir Marija Boharevičienė.

Šventės akimirka. Visi dainuoja ,,Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos”. Iš dešinės: Rima Kašu-
baitė-Binder, Svajonė Kerelytė, Jonas Platakis, Vilija Kerelytė ir Algimantas Barniškis.

Lietuvos darželis „Friendship Botanic Gardens”, Michigan City, Indianoje, šventės dieną. 
Margaritos Stiglich nuotr.
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Atkelta iš 1 psl.
Programa buvo įspūdinga, vaikai

krykštavo ir netvėrė džiaugsmu per
visą jau antrą kartą A. Jasaitės ir Ra-
mūno Paulauskų vedamą renginį.
Šventėje apsilankė ir vaikus pasveiki-
no Lietuvos Respublikos generalinio
konsulato Čikagoje darbuotoja Ieva
Dilytė, dovanas įteikusi tiems, kurie at-
sakė į klausimus, kokiame mieste sto-
vi Gedimino pilis, kokia jūra skalauja
Lietuvos krantus.

Šiemet vaikučių laukė ypatinga
staigmena – visi, sulaukę Kalėdų Se-
nelio, vartė leidyklos „Alma littera” iš-
leistas knygeles. Šiųmetės dovanos
pranoko vaikų lūkesčius. „Susisiekėme
su leidykla, papasakojome apie savo
veiklą ir išsakėme svajonę, kad, būda-
mi lietuvių kultūros židiniu už Atlan-
to, norėtume vaikus nudžiuginti švie-
tėjiškomis dovanomis. Leidykla mums
padovanojo įvairiausių lietuviškų kny-

Šeštadienį, gruodžio 1 dieną į Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje
rengiamą šiaudinių eglutės pa-

puošalų kūrimo pamoką susirinko ke-
lios dešimtys įvairaus amžiaus daly-
vių – nuo pradinukų iki senjorų. Pa-
tys jauniausi – su mama Jolanta  at-
ėję penkiametis Martynas, jo ben-
dra amžis draugas Vytautas ir aštuo-
nerių sesutė Maja. Tiesa, patys ma-
žieji mieliau popieriuje piešė dau-
giaaukščius tortus, nei ant kartono
klijavo plonutėlius šiaudus. 

Mokytojų lydimi susirinko Čika-
gos lituanistinės mokyklos penktos
klasės mokinukai. Jų mokytoja Vilma
Sekona atsisėdo prie berniukų stalo
– jiems dažniau nei mergaitėms reikia
mokytojos žodžio. Jaunoji vyrija –

Aleksas, Grantas ir Joris puikiai at-
liko D. Astro pamokos užduotį, ber-
niukų šiaudinukai išėjo puikūs. Gal
dar todėl, kad prie jų stalelio dirbo ir
vyresnis už juos Lukas, mokytojos Vil-
mos sūnus. ,,Aš esu aštuntokas. At-
ėjau čia, nes mama norėjo, kad atei-
čiau” – sakė Lukas, rodydamas savo
pagamintą šiaudinę snaigę. Penkto-
kių mergaičių darbeliai taip pat buvo
dailūs. 

Į pamoką užsirašė ir atėjo įvai-
raus amžiaus merginų bei moterų.
Tarp jų buvo ir vienas vyras – Anta-
nas Šaulys. Jiedu drauge Kathy Mit-
chell išsiskyrė iš visų užsiėmimo da-
lyvių savo linksma kalėdine apranga
– ryškiais megztiniais ir karnavali-
nėmis kepuraitėmis. Buvo smagu

matyti, kaip ši brandaus amžiaus
pora darbavosi. Jie kaip uoliausi mo-
kiniai susikaupę kirpo, klijavo, o pa-
skui nuoširdžiai džiaugėsi savo kū-
riniais.  

D. Astras jau ne vienerius metus
bendradarbiauja su Balzeko lietuvių
kultūros muziejumi, kur kviečiamas
vesti ir kalėdinių papuošalų iš šiau-
delių,  ir velykinių margučių kūrimo
pamokas. Šių tradicinių lietuvių liau-
dies menų menininkas išmoko iš savo
mamos – garsios tautodailininkės
Ursula Astras (Uršulės Astrienės
1912–2008). Ši menininkė nemažai
savo sukurtų darbų yra padovanoju-
si Balzeko lietuvių kultūros muziejui. 

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus inf.

Šiaudinukų pamoka – gerai praleistas laikas

Vaikučius džiugino Aušros Jasaitės  ir Ramūno Paulauskų pasaka apie elfus. 
Ž. Gurauskienės nuotraukos

Pasaulio lietuvių centre įžiebtas  švenčių laukimo stebuklas 

gų vaikams ir paaugliams – Linos Žu-
tautės „Kakės Makės” knygų seriją,
rankdarbių ir įvairių projektėlių kny-
gas mažiesiems, skatinančias kūry-
biškumą ir fantaziją, bei nuotykių ir
linksmų istorijų knygas vyresniesiems

(Zita Dazzi „Tėjaus pasaulis”,  Jo Nesbė
„Daktaras Proktoras ir galbūt pasaulio
pabaiga” bei kitų), –  pasakojo D. Alek-
naitė. Šiomis dovanomis džiaugiasi
ne tik vaikučiai, pildosi ir tėvelių sva-
jonė matyti lietuviškai skaitančias

savo atžalas”.
Su leidykla susisiekti padėjo vers-

lininkas, „Rotary Club of  Chicagoland
Lithuanians” atstovas Saulius Raz-
gaitis. „Baltic Food Distributing” pre-
zidentas Ruslanas Kirijenka padėjo
jas atgabenti iš Lietuvos, o Vytautas
Sruoga (AVS Prime Realty), kaip ir
kiekvienais metais,  prisidėjo apmo-
kant renginio išlaidas. Po šventės R. Ki-
rijenka „Dadu” ledais vaišino ne tik
vaikučius, bet ir tėvelius su seneliais
– šiemet vaišėms buvo skirta 240 por-
cijų ledų. 

„Mes įsitikinome, kad vaikams to
tikrai trūko, – kalbėjo PLC direktorius
Artūras Žilys, –  prieš trejus metus pra-
dėtas organizuoti renginys subūrė jau-
nas šeimas. Džiaugiamės, kad kiek-
vienais metais susirenka vis daugiau
vaikų. Mūsų misija – pabūti visiems
kartu, pajusti švenčių laukimo jaudu-
lį”.

Mažieji PLC lankytojai, sugužėję į Kalėdinės eglutės įžiebimo šventę.

Yra daugybė pačių netikėčiausių Kalėdų
laukimo stebuklų apraiškų.  Viena iš jų – Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje kasmet su-
rengiama tradicinė šiaudinių kalėdinių
eglutės puošmenų kūrimo pamoka, kuriai
vadovauja menininkas, lietuvių tautodai-
lės mokytojas Don (Donatas) Astras, pa-
dedamas žmonos Kathy. Didžiausias šios
pamokos stebuklas – į ją susirenkantys
žmonės. Kasmet tie pamokos dalyviai vis
nauji, tačiau įstabiausia, kad nuolatos jų at-
siranda – žingeidžių, naujų įspūdžių iš-
troškusių, sieloje vaikiško smalsumo ne-
praradusių  žmonių, kurie ateina pasimo-
kyti ir vėliau patys savo šeimose tęsia
šiaudinukų kūrimo tradiciją. 

Meninėje programoje – Egle’s Danceworld studijos šokėjai.

Antanas Šaulys ir Kathy Mitchell – ryškiausia šiaudinukų ryt-
mečio pora. Visi užsiėmimo dalyviai padirbėjo, o paskui džiaugėsi savo darbo rezultatu. Virginijos Petrauskienės nuotr. 
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Atkelta iš 1 psl.
– Ar pastarieji du koncertai bus Tavo

solinės programos?
– Koncertuose dalyvausiu ne vie-

na. Čikagoje kartu su manimi bus
mano draugai: tenoras Martynas Ma-
tutis, Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijos vaikų choras „Vyturys” (va-
dovas Darius Polikaitis), pianistė Ely-
tė Rėklaitis, styginis kvartetas ,,Ca-
denza String Quartet” (vadovė Linda
Veleckytė) ir poetė Sandra Avižienytė.

Los Angeles man talkins Marisa
Johnson ir Kęstutis Daugirdas.

– Kaip gimė mintis išleisti būtent ka-
lėdinį albumą?  

– Kartu su tėvais, kurie yra di-
džiuliai mano pagalbininkai,   jau se-
niai galvojome išleisti albumą. Ilgai dė-
liojome mintis, koks jis turėtų būti. Pa-
mažu viskas dėliojosi, kol pagaliau gi -
mė šis albumas, kuriame  yra  10 dai-
nų.    Ir aš, ir mano tėveliai esame be
galo dėkingi kaliforniečiui muzikui K.
Daugirdui, kuris ne tik sutiko būti šio
albumo prodiuseriu, bet ir sukūrė dai-
ną šiam albumui.

– Čia Tavo pirmas albumas? 
– Kalėdinis albumas pirmas, tačiau

iš viso tai jau trečias albumas. Pirma-
sis mano albumas buvo ,,Dream. Never
let go of  your Dreams”, išleistas 2015 m.
Plokštelėje įrašytos dar visai vaikystėje
dainuotos  mano dainos.  Joje skamba
mano dar vaikiškas balsas.  

2017 metais išleista antroji kom-
paktinė plokštelė „Getting to Know
You”, kai buvau grupėje ,,Tre Princi-
pesse”. Joje  įrašytas skirtingais stiliais
dainuojančių trijų merginų  –  Anasta -
sia Lee, Tatiana Marie ir mano – daina -
vimas. Ši plokštelė  Billboard vertini-
mo lentelėje klasikinės muzikos kate-
gorijoje pirmą savaitę užėmė 2 vietą.

– Kaip parinkai kūrinius, kurie pateko
į šitą plokštelę? 

– Norėjosi tradicinio kalėdinio al-
bumo. Tad ir pasirinkome tradicinį ka-
lėdinį repertuarą. Tik paskutinė daina
yra lietuviška. Ji atsirado visai atsi-
tiktinai.  Labai ilgai ieškojome tradi-

cinės lietuviškos kalėdinės giesmės.
Laikas bėgo, o tinkamos dainos vis ne-
radome. Kartą pas mano mamą sve-
čiavosi poetė S. Avižienytė. Mama pa-
siskundė, kad neranda dainos albumui.
Sandra pasiūlė savo eilėraščius. Mama
nieko nelaukusi persiuntė juos Kęstu-
čiui, o jis, taip pat ilgai nelaukęs, su-
kūrė dainą.  

Iš tikrųjų tai daina apie Naujus
metus,  apie  draugystę,  ir  man atro-
do, kad ji labai gražiai užbaigia albu-
mą.  

– Tu gyveni Čikagoje, Kęstutis – Los An-
geles. Kaip susitikote? 

– Susitikome Los Angeles, kai kar-
tu su tautinių šokių grupe „Suktinis”
koncertavome Lietuvių dienose. Išgir-
dęs mane dainuojant,  Kęstutis pa-
kvietė   kartu su ansambliu „Tolimi ai-
dai” pagiedoti bažnyčioje. 

– Nors sakoma, kad apie pinigus
klausti nemandagu, tačiau smalsu. Išleis-
ti kompaktinę plokštelę kainuoja. Kaip Tu,
nedirbdama, gavai pinigų? 

– Man labai pasisekė. Esu labai dė-
kinga dideliam būriui mano dainavimo
gerbėjų. Jie suaukojo 25 000 dol., kai
apie tai, jog ieškome lėšų albumo iš-
leidimui,  paskelbėme  internete. Dar
5 000 plokštelei išleisti skyrė Čikagos
lietuvių Rotary klubas.  

– Tave Čikagoje (ir ne tik Čikagoje) jau
daug kas pažįsta. Tačiau vis tik įdomu, ko-
dėl pasirinkai dainavimą?  

– Man muzika visada patiko. Nuo
mažens skambinau pianinu, o dai-
nuoti pradėjau būdama 8 metų. Kartą
mama, tvarkydama namus, klausė-
si   Andrew Lloyd Weber įrašo, kur
skambėjo dainos iš žinomų jo    miu-
ziklų. Staiga šalia įrašo ji išgirdo dar
vieną balsą ir negalėjo suprasti, iš
kur jis. O tai buvau aš – kiek galima
garsiau traukiau patikusią melodiją.
Kadangi tuo metu pas dainininkę Nidą
Grigalavičiūtę lankiau pianino pamo-
kas,  mama  paprašė,  kad  ji  paklausy-
tų  mano  dainavimo. Ji mane išklau-
sė. Taip aš pradėjau mokytis dainavi-
mo.  

Esu laiminga, 
kad galiu dainuoti

– Tai nuo mažens patiko rimtesnė mu-
zika, ne vaikiškos dainelės? 

–   Mūsų namuose dažniausiai
skambėdavo klasikinė muzika. Mama
pasakojo, kad aš, būdama gal kokių 3
metukų, važiavau su ja mašinoje. Buvo
tylu. Ir staiga aš sakau: „Įjunk klasę,
įjunk klasę”.  Mama iš pradžių nesu-
prato, ko aš noriu. Pasirodo, aš norėjau
pasiklausyti klasikinės muzikos (juo-
kiasi).  

–  Esi dalyvavusi ne viename kon-
 kurse. Ką  duoda dalyvavimas konkursuo-
se? 

– Išmoko nugalėti baimę, davė dai-
navimo patirtį. Be to, susitinki naujų,
įdomių žmonių.  

– Koks konkursas Tau buvo įsiminti-
niausias? 

–  Vienas iš įsimintiniausių kon-
kursų – ,,American Protégé-2013”. Aš
laimėjau tris pirmąsias vietas – klasi-
kinėje, brodway ir bendroje kategori-
jose ir teisę dalyvauti koncerte gar-
siajame Carnegie Hall, New York. Man
buvo didelė garbė dainuoti tokioje sce-
noje. Supratau, kiek daug reikia dirb-
ti, kad tau būtų įteiktas toks laimėji-
mas.  

– O pas ką mokaisi dainavimo šiuo
metu?  

– Dainavimo mane moko Rachel
Olson. 

– O kaip Tu pasirenki repertuarą. Dės-
tytoja pataria, ar pati kažką surandi? 

– Repertuarą nulemia ir tai, kokie
koncertai laukia. Mokytoja man daž-
niau parenka kūrinius, kurie padeda
lavinti balsą. Kadangi daug koncer-
tuoju lietuviškuose renginiuose, mano
repertuare daug lietuviškų dainų, tiek
liaudies, tiek šiuolaikinių kompozito-
rių sukurtų.  

– Dainavimo mokytoja amerikietė, ar
neiškyla sunkumų, kai pasirenki lietuvišką
repertuarą?  

– Kai pasirenku sunkesnį reper-
tuarą, būna, kad reikia išsiaiškinti, nes
mokytoja nesupranta lietuviškai. Rei-
kia sudėlioti kirčius, kad išdainuo-
tum tikrai reikiamą  žodį. Nuo kirčio
vietos žodyje priklauso žodžio reikšmė.
Ne ten uždėtas kirtis gali iškreipti žo-
džio prasmę.  Prisimenu, kad ilgokai
reikėjo dirbti kartu su mokytoja, kai į
savo repertuarą įtraukiau lietuvių
liaudies dainą „Žirgelis”. 

– Tu šiuo metu tiek daug koncertuoji,
ar nebijai, kad gali „perdegti”? 

–  Gal sunkiausia būna šiuo metų
laiku. Labai daug koncertų, kvietimų.
Man labai smagu dainuoti. Tačiau,
manau, kad labai svarbu pažiūrėti į
save ir iš šalies – kaip tu jautiesi, ar ne-
pervargai. Jei pajautei, kad pavargai –
eik į lovą (juokiasi). Poilsis labai rei-

kalingas, reikia įsiklausyti į save.
Mane ir mama kartais prilaiko. Ji pui-
kiai mato, kada aš pavargusi, kada
man reikia poilsio. 

– Sakoma, žmogus planuoja, o Dievas
juokiasi. Tačiau vis tiek noriu paklausti, ką
tu žadi toliau gyvenime daryti? 

– Baigusi gimnaziją norėčiau stu-
dijuoti muziką kolegijoje ar universi-
tete. Tiksliai kur, dar nenuspendžiau,
bet, kad Dievas nesijuoktų, jų neat-
skleisiu... Pamąstymui dar turiu pu-
santrų metų. 

– Šiuo metu tu dainuoji soprano par-
tijas. Ar nebijai, kad Tavo balsas gali dar pa-
sikeisti? 

– To nebijau, svarbu, kad galė-
čiau dainuoti. Pastebiu, kad mano bal-
sas vis dar keičiasi. Štai prieš mėnesį
mano balsas pasidarė sodresnis. Kaip
sakiau, svarbu, kad galėčiau dainuoti.  

– Ar eidama į sceną turi kokį talisma-
ną? 

– Talismano neturiu, bet, prieš
prasidedant koncertui, su mama visa-
da pasimeldžiame. Malda man padeda
nusiraminti, nes prieš išeinant į sceną
labai jaudinuosi.  

– Esi Downers Grove South High
School 11 klasės gimnazistė. Ar toks  užim-
tumas netrukdo mokslams?  

–  Reikia prisipažinti, kad truputį
trukdo, bet man labai padeda mokyk-
loje dirbanti patarėja-konsultantė  Jen-
ny Franz. Esu jai labai dėkinga. 

– Ar esi vienišė? 
– Turiu keletą draugų, bet labai

daug man jų nereikia. Be to esu labai
užsiėmusi, neturiu ir laisvo laiko. Aš
suprantu, kad dainavimas – mano dar-
bas. Kai galiu, tai smagu su draugais
pabendrauti.  

– Konkursai, scena, pasirodymai. O
draugai mokykloje nepavydi? 

– Mokykloje aš nelabai kalbu apie
savo dainavimą. Kartais būna pavydo.
Stengiuosi nekreipti į tai dėmesio. Aš
žinau, kad esu laiminga, kad galiu
dainuoti, laiminga, kad turiu tokius tė-
velius, kurie mane skatina ir man
daug padeda. Ne visi turi tokias gali-
mybes ir tokius tėvus.  

– Ar bus galima įsigyti Tavo kompak-
tinę plokštelę?

– Taip, plokštelę, kurią ruošiant
daug padėjo K. Daugirdas, Phil English,
Ruairi O’Flaherty, galima bus įsigyti po
koncertų. Taip pat ji pardavinėjama
per ,,Amazon” ir ,,iTunes”. Taip pat no-
riu atkreipti dėmesį, kad vienas JAV
doleris nuo kompaktinės plokštelės
pardavimo skiriamas Čikagos lietu-
vių Rotary klubui labdaros tikslams.

– Agne, ačiū už pokalbį. Linkiu Tau kū-
rybinės sėkmės ir iki susitikimo koncerte.

Agnės Giedraitytės nauja kompaktinė plokštelė.

Agnė koncertuoja lietuviškame renginyje Navy Pier.  Asmeninio albumo nuotraukos
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Siūlo didinti NATO pajėgų parengtį
Vilnius/Briuselis (URM inf.) –

Prieš prasidedantį NATO Užsienio rei-
kalų ministrų susitikimą, ministras Li-
nas Linkevičius su vyriausiuoju Al-
janso pajėgų vadu Europoje gen. Cur-
tis M. Scaparrotti aptarė Lietuvos ir
kitų Baltijos šalių saugumo ir gynybos
stiprinimo klausimus.

L. Linkevičius pabrėžė, kad labai
svarbu kuo skubiau įgyvendinti Var-
šuvos viršūnių susitikime pasiektus su-
tarimus bei iniciatyvas, didinančias Al-
janso pajėgų parengtį ir gebėjimą itin
greitai reaguoti į galimą agresiją prieš
sąjungininkus. Lietuva taip pat tikisi
svarių rezultatų iš Briuselio viršūnių
susitikimo metu pasiektų susitarimų
oro gynybos stiprinimo klausimais –
tai ypač aktualu Aljanso pasienyje
esančioms  Baltijos valstybėms.

Lietuva deda visas pastangas stip-
rindama savo gynybą ir saugumą – įsi-
gyjamos vidutinio nuotolio oro gyny-
bos ir artilerijos sistemos, šarvuočiai
bei kita svarbi ginkluotė ir technika. 

Ministras pabrėžė, jog Lietuva ne-
seniai priėmė svarbų sprendimą, lei-
džiantį gynybai skirti 2 proc. nuo BVP.

„Remsime tik tas iniciatyvas, ku-
rios stiprins Transatlantinę vienybę,
solidarumą bei bendras visos Euroat-
lantinės bendruomenės pastangas gin-
ti mūsų šalis ir vertybes. 

Geras pavyzdys – NATO ir ES ben-
dradarbiavimas  kibernetinio saugumo
srityje,  bendri veiksmai didinant ener-
getinį NATO ir ES šalių saugumą,
prieš dezinformaciją ir hibridines
grėsmes nukreipti veiksmai”, – teigė
ministras L. Linkevičius ir pažymėjo,
kad Lietuva pasisako už Aljanso, kaip
pagrindinio Euroatlantinės erdvės gy-
nybos ramsčio stiprinimą ir mano,
kad Europos gynybinių pajėgumų  stip-
rinimas neturi dubliuoti NATO.

Susitikimo metu taip pat buvo ap-
tartas besitęsiančios Rusijos agresijos
Rytų Ukrainoje klausimas, ypatingą dė-
mesį skiriant agresyviems Rusijos
veiksmams Kerčės sąsiauryje. Minist-
ras L. Linkevičius pabrėžė, jog pasta-
rųjų dienų Rusijos veiksmai siekiant
paversti Azovo jūrą vidaus vandenimis
yra pavojingas precedentas, kuris Al-
janso turi būti rimtai įvertintas, įskai-
tant reikalingas atsako priemones.

Veikia partizanų dokumentų elektroninis archyvas
Vilnius (Mano vyriausybė) – Lie-

tuvos ypatingasis archyvas atidarė in-
terneto svetainę „Lietuvos partizanų
dokumentų elektroninis archyvasׅ” (E-
partizanų archyvas), kurioje skelbia-
mi suskaitmeninti Lietuvos partizanų
– 1944–1953 m. vykusio ginkluoto pa-
sipriešinimo sovietinei okupacijai da-
lyvių – dokumentai. 

Lietuvos partizanų dokumentai
saugomi įvairiuose muziejuose bei
privačiose kolekcijose ir yra skelbiami
daugelyje atminties institucijų bei is-
torijos entuziastų sukurtų interneto
svetainių ar socialinių tinklų pasky-
rose. Dėl skirtingose vietose saugomų
ir skelbiamų partizanų dokumentų
tyrinėtojams nuolat trūksta informa-
cijos apie dokumentus ir jų saugojimo
vietas, todėl jau seniai brendo būtinybė
surinkti ir vienoje vietoje paskelbti at-
skirose kolekcijose saugomus Lietuvos
partizanų dokumentus ir informaciją
apie juos.

Svetainėje E-partizanų archyvas,
vienoje vietoje bus skelbiami su-
skaitmeninti įvairiose Lietuvos at-
minties institucijose bei privačiose

kolekcijose saugomi Lietuvos parti-
zanų dokumentai, jų aprašymai ir in-
formacija apie dokumentų saugoji-
mo vietas. 

Atidarytoje svetainėje jau yra pa-
skelbta apie 1000 Lietuvos partizanų
vadovybės, visų sričių, apygardų ir
kitų junginių dokumentų, fotonuot-
raukų, spaudos leidinių, atsišauki-
mų, atvirukų ir kt. 

Šiuos dokumentus per 3–5 metus
numatoma aprašyti, suskaitmeninti ir
paskelbti E-partizanų archyve. Sie-
kiant plėsti skelbiamo Lietuvos parti-
zanų dokumentų skaitmeninį turinį, E-
partizanų archyve dokumentus gali tal-
pinti ir kitos partizanų dokumentus
saugančios atminties institucijos, pri-
vatūs kolekcininkai ir kt.

Prie E-partizanų archyvo projek-
to gali prisijungti visos Lietuvos par-
tizanų dokumentus saugančias at-
minties institucijos, privatūs kolekci-
ninkai ir žmonės, kurie savo asmeni-
niuose ar šeimų archyvuose turi Lie-
tuvos partizanų dokumentų, ir sve-
tainėje paskelbti saugomų dokumentų
skaitmeninius vaizdus.

D. Trump nori derybų su Putinu ir Xi Jinping 
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidentas Donald Trump pasiūlė su-
rengti derybas su Kinijos ir Rusijos ly-
deriais, per kurias būtų siekiama su-
stabdyti, anot jo, „dideles ir nevaldo-
mas ginklavimosi varžybas”.

„JAV šiemet išleido (šiuo tikslu)
716 mlrd. dolerių. Beprotiška!” – sa-
koma anksti ryte paskelbtoje prezi-
dento „Twitter” žinutėje.

Spalį D. Trump pareiškė, kad išves
Jungtines Valstijas iš 1987 metų Vi-
dutinio nuotolio branduolinių pajė-
gų sutarties (INF), ribojančios Mask-
vos ir Washingtono branduolinių ar-
senalų dydį.

Nors šis pažadas dar nėra išpil-
dytas, kritikai teigia, kad atsisakius
INF sutarties kiltų naujos ginklavi-
mosi varžybos su Rusija.

JAV prezidentas naujausią žinutę
paskelbė po savaitgalį Argentinoje vy-
kusio Didžiojo dvidešimtuko (G-20)
viršūnių susitikimo, kur jis surengė

derybas su Kinijos prezidentu. Abu ly-
deriai sutarė paskelbti paliaubas Was-
hingtono ir Pekino prekybos kare.

D. Trump atšaukė Buenos Airėse
planuotą surengti dvišalį susitikimą su
V. Putinu, bet įvyko „neformalus” jų
pokalbis.

JAV pasitraukimo iš sutarties
data dar nepaskirta, todėl išlieka erd-
vės šį dokumentą pertvarkyti ir galbūt
įtraukti Kiniją.

D. Trump sprendimas atsisakyti
INF sutarties sukėlė nerimą visame pa-
saulyje. Šis žingsnis yra būtinas, nes
Rusija sutartį jau seniai pažeidinėja.

Praeitais metais, pradėdamas savo
kadenciją, prezidentas tvirtino, kad
JAV kariuomenė kenčia nuo didžiulio
lėšų trūkumo ir žadėjo ginkluotųjų pa-
jėgų „didįjį atkūrimą”.

Jungtinės Valstijos gynybai skiria
daugiau lėšų, negu kitos septynios di-
džiausius gynybos biudžetus turin-
čios šalys kartu sudėjus.

NATO suteiks Rusijai paskutinę galimybę
Briuselis (ELTA) – NATO suteiks

Rusijai paskutinę  galimybę liautis pa-
žeidinėjus Vidutinio nuotolio bran-
duolinių pajėgų sutartį (INF). 

Šalių narių užsienio reikalų mi-
nistrai susitikime Briuselyje pirmą
kartą be apribojimų konstatuos, kad
Maskva, jų nuomone, kurdama naujas
sparnuotąsias raketas, pažeidžia su-
sitarimą. Tačiau konkrečių padari-
nių NATO lygiu bus imtasi tik tada, jei
Rusija ignoruos raginimus sunaikin-
ti naujas raketas. NATO reakcija, pa-
vyzdžiui, gali būti priešraketinės gy-
nybos plėtra Europoje.

Jei Rusija nenusileis, gali būti, kad
JAV pasitrauks iš INF sutarties su-
laukusi kitų sąjungininkių politinės
paramos. Galimas daiktas, kad JAV
valstybės sekretorius Mike Pompeo pa-

skelbs apie pradedamą išstojimo pro-
cesą, kad dar kartą padidintų spaudi-
mą Rusijai. Maskva tada turės šešis
mėnesius laiko nusileisti ir taip iš-
gelbėti susitarimą. Po šio termino
JAV, remiantis sutarties tekstu, galės
pasitraukti iš sutarties.

Tačiau NATO partnerės mano,
kad tai būtų fatališkas simbolis ir kad
tai gali sukelti naujas ginklavimosi var-
žybas. Todėl jos nori išnaudoti visas ga-
limybes, kad sutartis būtų išgelbėta.

INF sutartį 1987-aisiais sudarė
JAV ir tuometinė Sovietų Sąjunga. Ji
draudžia gaminti ir turėti iš sausumos
paleidžiamas branduolinį ginklą ga-
linčias nešti sparnuotąsias raketas, ku-
rių veikimo nuotolis – nuo 500 iki 5 500
km. Kartu sutartis draudžia gaminti ir
bandyti tokias sistemas.

Diskutuos dėl „Brexit” susitarimo
Londonas (ELTA) – Didžiosios

Britanijos parlamente prasideda pen-
kias dienas vyksiančios diskusijos dėl
šalies išstojimo iš ES susitarimo. 

Pradedant diskusijas Didžiosios
Britanijos ministrė pirmininkė The-
resa May kreipsis į Bendruomenių
rūmus (parlamento žemuosius rū-

mus). 
Diskusijos surengtos prieš kitą

savaitę planuojamą balsavimą dėl „Bre-
xit” susitarimo. Tai bus vienas svar-
biausių balsavimų, kada nors vykusių
Bendruomenių rūmuose, ir turės le-
miamos reikšmės Didžiosios Britanijos
ateičiai ir Th. May vadovavimui. 

NASA zondas pasiekė senovinį asteroidą
Canaveralo kyšulys,

Florida (BNS) – NASA ki-
bernetinis zondas „Osiris-
Rex” priartėjo prie seno-
vinio asteroido Benu po
dvejus metus trukusios ke-
lionės ir tapo jo pirmuoju
lankytoju nuo šio dangaus
kūno susiformavimo prieš
milijardus metų.

„Osiris-Rex” atsidūrė
už 19 km nuo plačios verps-
tės pavidalo asteroido, o at-
einančiomis dienomis dar
labiau prie jo priartės ir
gruodžio 31-ąją pradės
skrieti aplink jį. 

Kadangi Benu šiuo
metu yra už daugiau kaip
už 130 mln. km nuo Žemės tėra apie 500
metrų skersmens. 

Visureigio dydžio zondas asteroi-
dą lydės metus. Galiausiai jis turėtų pa-
imti grunto mėginį ir 2023 metais su-
grįžti į Žemę.

Numatoma, kad „Osiris-Rex” nuo

Benu paviršiaus paims mažiausiai 60
gramų dulkių ir akmenėlių. 2021 me-
tais konteineris su mėginiu atsiskirs
nuo zondo ir grįš į Žemę.

Benu laikomas potencialiai pa-
vojingu asteroidu, galinčiu ateityje
įsirėžti į Žemę.

„Osiris-Rex“ iš asteroido pargabens grunto pavyzdžius.
NASA nuotr. 

Lietuvos vaikai aplankė Kalėdų Senelį 
Rovaniemis, Suomija (Pre-

zidentūros inf.) – Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė kartu su dau-
giavaikių šeimų vaikais perdavė
Kalėdų Seneliui laiškus, kuriuos
rašė ir piešė visos Lietuvos vai-
kai.

Į susitikimą su Kalėdų Sene-
liu nuskrido 100 Lietuvos vaikų,
kuriuos burtų keliu atrinko visą
mėnesį savo svajones piešę ma-
žieji mūsų šalies gyventojai. 

Daugiavaikių šeimų atžalos
turėjo džiaugsmo susipažinti su
Kalėdų Seneliu, aplankyti haskių
ir šiaurės elnių parkus, pamaty-
ti poliarinio rato paslapčių kam-
barius ir pasivaikščioti po Rovaniemio
Kalėdų miestelį.

Pasak prezidentės, didelei daliai
vaikų iš gausių šeimų Laplandija at-
rodė kaip nepasiekiama svajonė, todėl
toks nuoširdus visos šalies įsitrauki-
mas į šią iniciatyvą rodo, kokia graži,

mokanti atjausti ir norinti padėti yra
jaunoji Lietuvos karta.

Akcija „Misija Laplandija” vyks-
ta antrus metus. Pernai į susitikimą su
Kalėdų Seneliu drauge su prezidente
nukeliavo 100 šalies globos įstaigų
auklėtinių.

Prezidentė su vaikais iš daugiavaikių šeimų ap-
lankė Kalėdų senelį. Prezidentūros nuotr. 
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VERSLO N AUJIENOS

Kaip pašalinti gamyklines programėles iš telefono?

Euro ir kitų valiutų santykiai (2018 metų gruodžio 5 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,88 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,64 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,67 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,12 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,61 €

Tarptautinė kapitalo rinkų ben-
drovė „Moody’s Corporation”, tei-
kianti kredito reitingų, rinkos tyrimų
ir kitas paslaugas, planuoja atidaryti
padalinį Vilniuje. 

„Moody’s” padalinys orientuosis
į analitikos paslaugas. 

„Moody's” atstovai jau lankėsi Vil-
niuje ir domėjosi plėtros galimybėmis,
tačiau dar nepradėjo ieškoti patalpų. 

„Moody’s Corporation” turi du
pagrindinius padalinius – „Moody’s In-
vestors Service”, teikianti kredito rei-
tingų ir skolos priemonių bei verty-
binių popierių tyrimus, bei „Moody’s
Analytics”, teikianti programinės įran-

gos, konsultavimo paslaugas ir tyri-
mus kredito ir ekonominės analizės bei
finansinių rizikos valdymo srityse.

Bendrovės padaliniai veikia 42
valstybėse, juose dirba maždaug 12,6
tūkst. žmonių

New Yorko vertybinių popierių
biržoje kotiruojamos  „Moody’s Cor-
poration” pajamos 2017 metais siekė 4,2
mlrd. JAV dolerių (apie 3,7 mlrd.
eurų). 

„Moody’s” nuolat nustato Lietuvos
Vyriausybės bei daugelio šalies ko-
mercinių bankų kredito reitingus.

„Verslo žinios”

„Moody’s“ planuoja įsikurti ir Lietuvoje 

Didžiausia Lietuvoje žaidi-
mų kūrimo studija „Nordcur-
rent” pristatė naują savo darbą
–  detektyvinį nuotykių žaidi-
mą „Murder in the Alps” (liet.
Žmogžudystė Alpėse). Žaidimą
per pirmą savaitę atsisiuntė mi-
lijonas vartotojų. Bet dalis jų ne-
patenkinta per dideliu spaudi-
mu pirkti dalykus žaidime.

Šis žaidimas yra tarsi ko-
miksas, paįvairintas interakty-
viais elementais. 

Norint sužinoti, kas bus to-
liau, žaidėjui dažnai tenka imtis įvai-
rių veiksmų: ieškoti paslėptų daiktų,
spręsti galvosūkius ir pan.

Žaidimas yra vadinamojo freemium
tipo. Jis – nemokamas, bet kūrėjai siū-
lo žaidime įsigyti tam tikrų resursų, ku-
rie leidžia jį žaisti ilgiau. Esminis re-
sursas yra energija. Bet bet už pinigus
jų galima įsigyti daugiau ir nelaukti,
kol energijos resursai atsistatys. 

Dalis žaidėjų „Google Play” par-
duotuvės komentarų skiltyje skun-
džiasi, kad spaudimas pirkti energiją

yra per didelis. Esą ji baigiasi vos po ke-
lių minučių žaidimo. Be to, esą trūksta
galimybių energijos gauti nemokamai,
pavyzdžiui, žiūrint reklamas. Nepa-
isant to, žaidėjai „Nordcurrent” kūrinį
vertina gerai (4,4 žvaigždutės).

Įmonė pernai gavo apie 11,6 mln.
Eur pajamų. 2016 m. įmonės apyvarta
siekė kiek daugiau nei 9,1 mln. Eur. O
konsoliduotos grupės pajamos, įskai-
tant ir Jungtinės Karalystės padalinį,
apie – 42 mln. Eurų. 

„Lietuvos žinios” 

Lietuvių žaidimas sulaukė milijono žaidėjų

JAV įsikūrusi tarptautinė vieš-
bučių verslo milžinė „Marriott In-
ternational” paskelbė, kad apie 500
mln. klientų, pasinaudojusių jos val-
domo viešbučių tinklo „Starwood”
paslaugomis, duomenys galėjo būti pa-
vogti. 

Viešbučių tinklas pranešė, kad į
dukterinės įmonės „Starwood” sve-
čių registravimo sistemą buvo įsi-
laužta. Nusikaltėliai galėjo pavogti
duomenis, kauptus nuo 2014 metų. 

Įmonė ketina informuoti visus,
kurių duomenys galėjo būti nutekinti.
„Starwood's” priklauso šie viešbučių
tinklai: „W Hotels”, „Sheraton”, „Le
Méridien”, „Westin Hotels & Resorts”
ir „Four Points by Sheraton”. 

Nusikaltėliai galėjo pavogti to-
kius duomenis: klientų vardus, el. paš-
to adresus, telefono numerius, pasų nu-
merius, banko sąskaitų informaciją.

BNS

Iš „Marriott” tinklo pavogti klientų duomenys 

Lietuvių sukurtas žaidimas jau per pirmąją savai-
tę sulaukė milijono žaidėjų. Mob. org nuotr.

Dažniausiai nusipirkus mums patikusį
išmanųjį telefoną – žinome apie jį pa-
kankamai daug. Tačiau kartais tenka
nusivilti dėl įvairiausių programėlių, ku-
rios jūsų naujajame įrenginyje atsi-
randa pagal nutylėjimą. Tokios prog-
ramėlės dažniausiai jums būna nerei-
kalingos, tačiau jūs jų negalite visiškai
pašalinti.

Pateikiame trumpą gidą kaip tvar-
kytis su tokio tipo programėlė-
mis ir kaip maksimaliai jas visas

panaikinti ar paslėpti. Taigi, pažvel-
kime į galimus veiksmus kovojant
prieš gamintojo įrašytas programė-
les.

Programėlių išjungimas

Dauguma gamintojo įrašytų prog-
ramų naudoja telefono resursus, nors
ir nėra aktyviai naudojamos. Visgi
nuo pat „Android 4.0” atsiradimo, yra
galimybė jas išjungti.

Keliaukite į  Nustatymai – Prog-
ramos (Settings – Applications)

Daugumoje telefonų rasite tris pa-
sirinkimus: Visos programos/Įgalin-
tos/Išjungtos (All apps/Enabled/Di-
sabled)

Paspaudę ant kai kurių progra-
mėlių matysite, kad jos gali būti iš-
diegtos. Tokį pasirinkimą turės visos
programos, kurias esate parsisiuntę
patys, tačiau, kai kurias jau įrašytas
aplikacijas taip pat galima išdiegti.

Žinoma, ne visos programos gali
būti išdiegtos. To pavyzdys – Nustaty-
mų programėlė. Ji yra gyvybiškai
svarbi telefono veikimui, tad jos iš-
trinti nepavyks.

Jei programėlė nepatenka nei į
vieną iš paminėtų kategorijų, ją dažnu
atveju galima išjungti. Visgi, kai kurie
gamintojai kartais sąmoningai ap-
saugo programas ir net to padaryti ne-
pavyks.

Pavyzdžiui, paspaudus ant „Talk-
Back” programos, galime ją  Išjungti
(Disable), o taip pat Ištrinti atnaujini-
mus (Uninstall updates). Taip progra-
ma bus grąžinta į gamyklinę būseną.

Jei, pavyzdžiui, naudojate trečios
šalies programą savo elektroninam
paštui, galite išjungti gamyklinę „And-
roid” el.pašto programą. Kiekvieną-
kart naudojant Disable funkciją, būsite

Pritarė siūlymams dėl sąžiningos prekybos 
Vyriausybės posėdyje pritarta Tei-

singumo ministerijos parengtoms Var-
totojų teisių apsaugos įstatymo patai-
soms, kurias priėmus Seime bus už-
tikrinta veiksmingesnė vartotojų in-
teresų apsauga.

Naujosios pataisos Valstybinei var-
totojų teisių apsaugos tarnybai leis at-
likti prekių ir paslaugų kontrolinius
pirkimus, kuomet bus pasitelkiami
slapti pirkėjai. Tai leis efektyviau vyk-
dyti šios tarnybos funkcijas vykdant
reklamos priežiūrą, nesąžiningos ko-
mercinės veiklos kontrolę, vartotojų ap-
saugos interneto prekybos srityje prie-
žiūrą, taip pat ir nesaugių produktų pa-
šalinimo iš rinkos priežiūrą.

Priėmus įstatymo pataisas, bus
galima inicijuoti pardavėjų ir paslaugų
teikėjų interneto svetainių, kuriose

šiurkščiai pažeidžiami vartotojų ap-
saugos reikalavimai, blokavimą. 

Vis dažniau pasitaiko atvejų, kai in-
terneto svetainėse sistemingai pažei-
džiamos vartotojų teisės, dažnai tokias
svetaines valdo subjektai, kurie įsteig-
ti ne ES valstybėse narėse, tačiau jų
vykdoma veikla būna nukreipta į Lie-
tuvos vartotojus. Atkreiptinas dėmesys,
kad elektroninių parduotuvių svetainės
galės būti blokuojamos tik gavus teis-
mo leidimą.

Įstatymo projekte numatytas ir
baudų  už  vartotojų  apsaugos  reika-
lavimų pažeidimus pardavėjams, pa-
slaugų  teikėjams padidinimas iki 500
– 5 000 eurų (šiuo metu nustatytų 144 –
1 448 eurų).

Mano vyriausybė

Bus galima palyginti maisto gaminių kainas 
Jau netrukus kiekvienas pirkėjas

galės matyti dar daugiau viešai skel-
biamų svarbiausių maisto gaminių
kainų, kurias nusistatė didieji prekybos
tinklai. Kiekvieną savaitę atnaujinamas
žinias bus galima sužinoti specialioje
interneto svetainėje www.produktu-
kainos.lt.

Be to, joje bus skelbiama ne tik ga-
minių krepšelio kainos skirtingose
parduotuvėse, bet ir kokia tos kainos
dalis atitenka gamintojams ir preky-
bininkams.

Apie šią Vyriausybės patvirtintą
naujovę praėjusią savaitę diskutavo

Žemės ūkio ministerijos ir didžiųjų
prekybos tinklų atstovai.

Skelbs skirtingų prekių grupių
kainas. Tai yra: duona ir grūdų pro-
duktai; mėsa; žuvis ir jūros gėrybės; pie-
nas, sūris ir kiaušiniai; aliejus ir rie-
balai; vaisiai; daržovės; cukrus, uogie-
nė, medus, šokoladas ir saldumynai; ne-
alkoholiniai gėrimai. Šiose prekių gru-
pėse bus lyginami visiškai vienodo
kiekio, pakuotės produktai.

Atnaujintas puslapis www.pro-
duktukainos.lt bus pasiekiamas nuo
kitų metų pradžios.

Mano vyriausybė

įspėti, jog išjungus programą, kitos
programos gali neveikti tinkamai, tad,
jei išjungiama programa susieta su
kitomis jums reikalingomis, derėtų
atkreipti dėmesį į šį įspėjimą.

Visgi, jei laikinai išjungę progra-
mą apsigalvosite, visada galitę ją su-
grąžinti. Nors programėlės ir nebe-
matysite meniu, ją galite rasti Išjung-
tų programų skyriuje Nustatymuose
(Settings – Apps – Disabled). 

Žinoma, išdėstymas gali skirtis
priklausomai nuo kiekvieno gaminto-
jo naudojamos operacinės sistemos,
tačiau procesas panašus visuose iš-
maniuosiuose telefonuose.

„Samsung” vartotojo sąsaja šiek
tiek skiriasi nuo įprastinės „Android”.
Tam, kad išjungtumėte, arba, jei įma-
noma ištrintumėte programas, užten-
ka ilgiau palaikyti paspaudus ant jos
pagrindiniame meniu, iki kol atsiras
papildomas meniu su keliais pasirin-
kimais. Jei norėsite išjungti programą,
tereikės spustelti ant Disable opcijos. 

Jei bus galimybė programėlę iš-
trinti, matysite ir Uninstall pasirinki-
mą.

Kaip ištrinti gamykliškai 
įrašytas programas

Visgi, kai kurie vartotojai ieško
būdų, kaip ištrinti gamykliškai įrašy-
tas programėlės, kurias telefono siste-
ma leidžia tik išjungti. Jeigu ir jūs no-
rite atsikratyti tokių programų kaip
„Samsung Pay” ir nebijote pažeisti
įrenginio garantijos sąlygų, sprendimo
būdu gali tapti „System App Remover
(ROOT)” programėlė. 

Kas nutinka su programėle, kai 
ji yra išjungiama

Išjungus (Disable) programėlę, ji
nustoja veikti fone bei nebepriima at-
naujinimų, tad iš esmės nešvaisto te-
lefono resursų bei atminties. Taip pat
kartu su išjungta programėle nustoja
veikti ir nuo jos priklausomos prog-
ramos. Pavyzdžiui, išjungus „Goog-
le  Play Services”, nustos veikti dau-
guma „Google” aplikacijų. Ko gero,
kai kurios su „Google” iš pažiūros ne-
susijusios programėlės taip pat pradės
veikti netinkamai. 

Sugedo.lt 
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Kraują stingdanti keršto drama

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Balsas, balsas, balsas ir be pertrūkio be-
siliejančios nuostabios melodijos, ku-
riose išsikristalizuoja herojų jausmai. Pri-
dėkite dar dramatiškus chorus – ir tai
bus Giuseppe Verdi Il Trovatore (1853).
Opera, kurią iš pirmo karto pamilsta
naujokas, ir į kurią mielai kaskart su-
grįžta žiūrovai veteranai. Nenuosta-
bu, kad šios operos pastatymų Lyric sce-
noje istorija – taip pat ilga ir turtinga,
pradedant 1955 m., kai joje dainavo du
nuostabūs Verdi meistrai – Maria Cal-
las ir Jussi Björling. Per pastaruosius
dvylika metų prie šio kūrinio sugrįžta-
ma jau trečią kartą. Iš tikrųjų tai vis ta
pati režisieriaus Sir David McVicar in-
terpretacija, pirmą kartą pristatyta
2006/2007 metų sezoną ir pakartota
2014/2015 metais. Šiemetinio, atnau-
jinto pastatymo režisierius – Roy Rallo,
dirigentas – Marco Armiliato.

Tamsus operos tonas užduoda-
mas jai dar neprasidėjus – nuo
scenos užuolaidos į mus žvelgia

siaubo perkreipti veidai (tai spektak-
lio scenografo Charles Edwards tapy-
ba). Pirmoji operos scena dar giliau
įveda į mistikos, keršto ir aistrų pa-
saulį, iš kurio taip paprastai neišei-
nama. Kapitonas Ferrando pasakoja
kareiviams šiurpią istoriją apie tai,
kaip kadaise jų valdovo, Grafo di Luna
mažąjį broliuką Manrico užkerėjo či-
gonė – už tai ji buvo sudeginta. Keršy-
dama už motiną čigonės duktė Azuce-
na pavogė berniuką – vėliau buvo ap-

tikti smilkstantys vaiko kauliukai. 
Ši kraupi priešistorė operos eigo-

je toliau vystosi ir atsiskleidžia. Pasi-
rodo, kad į laužą Azucena įmetė ne di-
dikų, o savo nuosavą vaiką ir Manrico
užaugino kaip savą. Negana to, abu
broliai myli tą pačią moterį – Leonora,
o apie savo giminystę nieko nežino. Su-
žino tik tragiškos atomazgos metu,
kai di Luna nužudo Manrico, ir Azu-
cena atskleidžia paslaptį. Leonoros
auka – siekdama išgelbėti mylimąjį
Manrico ji nutaria atsiduoti Grafui,
prieš tai išgėrusi nuodų – dar viena tra-
giška baigtis.

Režisieriaus Sir David McVicar
viziją įkvėpė Francisco Goya paveiks-
lai. Veiksmą iš XV a. inkvizicijos laikų
Ispanijos jis perkelia į XIX a. Pastaty-
mas, kaip minėjome, jau dvylikos metų
senumo, bet jam gyvybės ir jėgos įkve-
pia puikus jaunų solistų dainavimas.
Šiame Il Trovatore – net trys įsiminti-
ni debiutai: lenkų baritono Artur Ru-
ciński lygus, ,,šilkinis” dainavimas
pakeri ir netgi sušvelnina Grafą di
Luna; italų boso Roberto Tagliavini tur-
tingas, raiškus ir aiškus balsas labai
tinka kapitono Ferrando vaidmeniui;
amerikietės soprano Tamara Wilson
kuriama Leonora – jausminga ir išraiš -
kinga. Čigonės vaidmenį atlieka mez-
zosopranas Jamie Barton, ir jos Azu-
cena tikrai stingdo kraują. Trubadūro
Manrico partija patikėta tenorui Rus-
sell Thomas, kuris gal nėra labai su-
btilus ir romantiškas aktorius, bet jo
stipraus pilnaverčio tenoro tikrai ma-
lonu klausytis. Garsusis Enrico Caru-
so, pats kažkada dainavęs Manrico, yra
pasakęs, kad viskas, ko reikia šios
operos sėkmei – tai keturių ,,geriausių

Scena iš Lyric Il Trovatore. Lemtingasis trikampis (iš k.): Russell Thomas (Manrico), Tamara Wilson (Leonora) ir Artur-
Rucinski (Grafas di Luna). Todd Rosenberg nuotraukos Roberto Tagliavini – Ferrando.

pasaulyje” solistų. Tik! Partijos iš tik-
rųjų nėra lengvos, kiekviename cha-
rakteryje grumiasi kontrastingi jaus-
mai, bet Lyric spektaklio solistai pui-
kiai susitvarko su nelengvomis už-
duotimis. Iš tiesų tai puikus šio pasta-
tymo atnaujinimas ir gera galimybė su-
sipažinti su auksiniu Verdi periodu.
Juolab kad šį sezoną šią pažintį bus ga-
lima ir pratęsti – vasario mėnesį šioje

scenoje matysime kitą kompozitoriaus
perliuką – La Traviata. Bet prieš tai –
iki sausio 20 d. – Čikagos  Lyric  sce-
noje karaliaus Jules Massenet Cinde-
rella. 

Il Trovatore dar galima pamatyti gruo-
džio 6 ir 9 dienomis. Teatro adresas –20 N.
Wacker Dr., tel. 312-827-5600, internetinė
svetainė – www.lyricopera.org

Jamie Barton – dramatiškoji Azucena.

Pražūtingos aistros kaista. Artur-Rucin ́ski – di Luna (k.)., Tamara Wilson – Leonora ir Rus -
sell Thomas – Manrico (d.).
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MANO  VIRTUVė

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

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 
Susitarti galima 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

Bulvių pyragėliai 
su grybų įdaru

„Draugo” prenumeratoriai gali skaityti „Draugą”
internete be jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org
ir gauti „log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite „Draugą” greičiau!

Reikės:

2 saujų džiovintų grybų

1 kg bulvių (2 svarų)

1 svogūno

4 šaukštų sviesto

2 kiaušinių trynių

2 kiaušinių

1 šaukšto miltų

sviesto

druskos 

šviežiai maltų juodųjų pipirų

džiūvėsėlių

lydyto sviesto kepimui

grietinės

Grybus paruošti iš anksto –
už pilti vandeniu, kad apsemtų ir pa-
likti mirkti per naktį. Grybus išvirti
tame pačiame vandenyje, kuriame
jie mirko, atvėsinti ir supjaustyti
mažais kubeliais.

Svogūną supjaustyti šiaude-
liais.

Į keptuvę dėti sviestą ir šiau-
deliais pjaustytą svogūną. Kepinti,

kol gražiai pagels, tada suberti
smulkintus grybus, sumaišytus su
miltais, pagardinti druska, pipi-
rais. Viską išmaišyti ir dar patroš-
kinti. Po to  – ataušinti.

Kruopščiai nuplautas bulves
su lupena išvirti pasūdytame van-
denyje iš vakaro. 

Kitą dieną, jau ruošiant pyra-
gėlius, bulves nulupti ir sumalti. Į
gautą masę įpilti šaukštą išlydyto
sviesto, įmušti 1 kiaušinį, sudėti
kiau šinio trynius, įberti druskos.

Gerai išminkyti tešlą, kad ji bū -
tų vientisa. Iš tešlos daryti paplo-
tėlius, į vidų dėti grybų įdaro, kraš-
tus gerai sulipinti, suteikiant py-
ragėliams pusmėnulio formą.

Pyragėlius aptepti plaktu kiau-
šiniu, apvolioti džiūvėsėliuose ir iš-
kepti tirpintame svieste.

Tokius pyragėlius galima ga-
minti ir su daržovių įdaru.

Valgyti su grietine.

Skanaus!

Jūsų Indrė

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas pa-
deda išlaikyti mūsų lietuvišką, katali-
kišką „Draugo” laikraštį. Prisiminkite
Draugo fondą savo testamente. Ke-
letas stambesnių palikimų užtikrins
„Draugo” laikraščio gyvavimą daugelį
metų! 

www.draugofondas.org
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http://draugokalendorius.org

� Gruodžio 21 d., penktadienį, 7 val. v. pa-
saulinės muzikos klube SHRINE vyks Simo-
nos Minns Kalėdinis džiazo koncertas. Simonos
džiazo trio groja pianistė iš Izraelio Rinat Tre-
german ir kontrabosistas iš Latvijos Maksim
Perepelica. Simona pristatys savo originalias
world-jazz kompozicijas dainuodama ir pri-
tardama lietuviškomis kanklėmis. Įėjimas
nemokamas. Adresas: SHRINE, 2271 Adam
Clayton Powell Jr Blvd, New York, NY
10030. 

� Tradicinė  Čikagos ateitininkų Kūčių
šventė įvyks gruodžio 22 d., šeštadienį, 4 val.
p. p. Ateitininkų namuose, Lemonte. Agapė
prasidės šv. Mišiomis. Raginame svečius pa-
skubėti registruotis  – vietų likę nedaug, o ne-
užsiregistravusių negalėsime priimti dėl vie-
tos stokos. Daugiau informacijos suteiks
Ona Daugirdienė tel. 630-325-3277 (n.),
630-400-1302 (mob.) arba el. paštu: odau-
girdas@hotmail.com.

� Gruodžio 23 d., sekmadienį, po 11 val. r.
šv. Mišių maloniai visus kviečiame prie ben-

dro Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos
Kūčių stalo. Kartu giedosime Kalėdines gies-
mes. Kaina suaugusiems – 20 dol., vaikams
iki 10 metų – nemokamai. Vietas užsisaky-
ti iki gruodžio 17 d. tel. 773-776-4600 (Aud-
ra).

� Norinčius drauge švęsti Kūčias maloniai
kviečiame gruodžio 24 d. 6 val. v. rinktis Pa-
saulio lietuvių centro (14911 E. 127th St.,
Lemont, IL) didžiosios salės vakarinėje daly-
je. Registracija vyks iki gruodžio 20 d. misi-
jos raštinėje arba tel. 630-243-1070. Auka
suaugusiems – 25 dol. 

� 2019 m. sausio 3 d.12 val. p. p. David
Geffen Hall, Lincoln Center (10 Lincoln Cen-
ter Plaza, New York, NY 10023) koncertuos
New York Philharmonic, dalyvaujant violon-
čelininkui Gautier Capućon. Orkestrui diriguos
Mirga Gražinyte-Tyla. Programoje – Antonín
Dvořák Concerto for Cello in B minor, Op.104.

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

PAS MUS
IR

APLINK MUS

http://draugokalendorius.org

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

California Lithuanian Credit Union
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Juozo Skiriaus knygą
„JAV lietuvių darbai Lietuvai
1918–2018 metais”
kurią šiemet išleido  Draugo fondas, galima įsigyti ,,Drau-

go” knygyne, 4545 W. 63th Str., Chicago, IL. Kaina – 50 dol.

Pridėtinis Illinois valstijos vertės mokestis – 9,25 proc. arba

4,63 dol. Persiuntimo mokestis – 5 dol.

Pasiteirauti tel. 773-585-9500.

www.linoslithuanianfood.com

- Rye Bread
-Multigrain Bread
-Milk Curd Cheese
-Smoked Meats
-Cakes and Cookies
-Šakotis  Raguolis

Our produce can be shipped to your desired location.

Toms River, NJ
973-722-9733 | 973-615-9739

Allow us to decorate your table
for any occasion or special event.
Our Lithuanian creations bring 

authenticity and beauty 
to enchance your

everyday dinner table.
We create all of our goods

from scratch and dedicate our time
to perfect each individual meal.

Check our website for more goods.

 

Kviečiame įsigy� kalėdaičių zakris�joje prieš ir po Mišių, ir misijos raš�nėje. 
 

Kalėdinis visų misijos chorų koncertas  
sekmadienį, gruodžio 2 d., 1:00 val. p. p., bažnyčioje 

 

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventės Mišios 
šeštadienį, gruodžio 8 d., 9:00 ir 11:00 val. r., ir 6:00 val. v. 

 

Advento rekolekcijos su broliu Pranciškumi Nekrošiumi CSJ 
šeštadienį, gruodžio 8 d., 9 val. r., Atei�ninkų namuose 

 

Mokomosios šv. Mišios ir agapė 
šeštadienį, gruodžio 8 d., 6 val. v., bažnyčioje 

 

Bendruomeninės Susitaikinimo pamaldos (išpažintys) 
gruodžio 14 d. (penktadienį) 7:00 val. v., gruodžio 17 d. (pirmadienį) 7:00 val. v., 

gruodžio 18 d. (antradienį) 11:00 val. r. 
 

Asmeninės išpažintys 
kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 5:00-6:00 val. v.   

 

Kūčių vakaro šv. Mišios 
4:00 val.p.p. ir 10:00 val. v. (Bernelių Mišios) 

 

Misijos Kūčių vakarienė 
Pirmadienį, gruodžio 24 d., 6:00 val. v. (prašome registruo�s iki gruodžio 20 d.) 

 

Kalėdų šv. Mišios 
gruodžio 25 d. (antradienį) 9:00 val. r. ir 11:00 val. r. 

 

Biblinė vaikų stovykla 
gruodžio 27–28 d. (ketvirtadienį ir penktadienį) nuo 9:00 val. r. iki 5:00 val. v., Atei�ninkų namuose  

 

Šventoji Šeima – šv. Mišios 
gruodžio 30 d. 9:00 ir 11:00 val. r., ir 6:00 val. v. 

 

Naujųjų metų išvakarių šv. Mišios 
gruodžio 31 d. (pirmadienį) 6:00 val. v. 

 

Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji Metai) – šv. Mišios 
sausio 1 d. (antradienį) 9:00 val. r., 11:00 val. r. ir 6:00 val. v. 

 

Kristaus apsireiškimas (Trys karaliai) – šv. Mišios 
sausio 6 d. (sekmadienį) 9:00 val. r., 11:00 val. r. ir 6:00 val. v. 

 

Laukiame Jūsų visų! 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misija 

tel.: (630) 257-5613 matulai�smission@gmail.com 

 

Adventas ir šv. Kalėdos  

Mišių ir šven�nių renginių tvarka  

2018–2019 metai 


