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ŠIAME NUMERYJE:

Kaip kalbėjo lietuviai Amerikoje
prieš 100 metų – 10 psl.

Dažnai pakanka ir vieno žodžio, kad pasirodytum išmintingas arba kvailas – Konfucijus

GIEDRĖ VENCIUS

Metai skaičiuoja paskutiniąsias dienas, o šv. Ka-
lėdų stebuklai su nekantrumu rikiuojasi prie durų,
laukdami savo eilės. Eglutės iš miško jau par-
brido į miestus, džiugindamos širdis ir laukda-

mos, kada bus papuoštos girliandomis. Tokiu ramiu ir su-
sikaupimo kupinu Advento laikotarpiu rašome atvirukus,
dėliojame dovanėles ir kepame imbierinius sausainius. Na-

mai pakvimpa cinamonu... Būtent šiuo laikotarpiu gal-
vojame apie praėjusius, galvojame apie ateinančius, bū-
tent dabar laukiame stebuklų ir jais tikime. 

Meno ansamblis „Dainava” gruodžio 21 d., šeštadienį,
7 val. vak. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Či-
kagoje klausytojus pakvies stabtelti ir muzikos garsuo-
se pasisemti prieškalėdinės ramybės, susikaupimo, pa-
justi šv. Kalėdų stebuklo laukimą, pasiruošti artėjančioms
šventėms. – 6 psl. 

DIANA ALEKNAITĖ

Kalėdos – tai dalijimosi
me tas. Jau tampa tradi-
cija, kad pirmąjį gruo-

džio savaitgalį Pasaulio lietuvių
centras (PLC) kviečia visus įženg-
ti į kalėdinį laikotarpį. Daugelį
metų vykstanti Kalėdinė mugė
pritraukia gausybę svečių iš
mūsų lietuviškos bendruomenės
bei aplinkinių rajonų. Smagu,
kad žmonės atkeliauja čia, ieško -
dami originalių dovanų savo ar-
timiesiams ir draugams bei lie-
tuviškų skanėstų savo šventi-
niam stalui.

Dar prieš mugę, penktadienio
vakarą, jau ketvirtus metus iš ei-
lės PLC pakvietė mažiausius ben-
druomenės narius pabūti kartu,

Kalėdų stebuklas
svarbu 
norėti
ir tikėti

Kalėdų magiją kūrė ir grakščios Egle’s Danceworld Studio šokėjos.
Egidijaus Gedmino nuotr.

pasidžiaugti šventine programa,
apdovanojo mažuosius simbolinė-
mis dovanėlėmis. Banys šeimos

salė suskambo vaikų klegesiu, su-
spindėjo burtais ir šypsenomis tė-
velių veiduose. – 4 psl. 

Pasitikime šv. Kalėdas su ,,Dainava”

D. Polikaitis: koncertuoti bažnyčioje yra didelis malonumas. S. Ščedrinos nuotr.



leidžia mums, kurie žinome tikrąją šv. Kalėdų pras-
mę, susikaupti, trukdo pasninkauti, trukdo ramiai
laukti, visaip viliodami žibančiomis vitrinomis, rek-
lamomis, renginiais? 

Žinoma, tarpukariu buvome gerokai biednesni,
ir tikrai ne visi išgalėjo pasipuošti eglutę savo na-
muose, o ir dovanoti ką nors šios šventės proga ne-
buvo mados, nes ką gi apčiuopiamo padovanosi
Tam, kurio gimtadienis švenčiamas? Sovietmečiu tai
apskritai jokių kalbų ir regimų ženklų apie pasi-
ruošimą šv. Kalėdoms negalėjo būti: didmiesčiuose
namų užuolaidos aklinai užtrauktos nuo piktų akių
ir net kaimynų, kas turėjo automobilius, paslapčia
miške būdavo kokią eglės šaką nusilaužia ir papuo-
šia keliais žaisliukais, beje, dažniausiai tik Kūčių die-
ną, o dovanos – viso labo plotkelis, šiandien vadina-
mas kalėdaičiu, dėl visa ko ne savo parapijos bažny-
čioje įgytas, o dažnai net iš Lenkijos ar kitų Vakarų
šalių atsiųstas, kurį šeimos nariai lauždavo ir pada-
lindavo, pasakydami vienas kitam palinkėjimus. 

Pasaulis pasisavino ne tik Adventą, bet šv. Ka-
lėdas. Taip nepastebimai ir  neįprastai greitai, kad
nespėta net apsižiūrėti. Pasaulis diktuoja savąjį ka-
lėdinio laikotarpio protokolą, kuriame vietos Jėzui
nėra, kaip nebuvo ir anuomet, kai Juozapas su Ma-

rija beldėsi į duris, ieškodami de-
ramos vietos jo gimimui. Betliejaus
žvaigždės šviesą pakeitė šachmatų
karalienės figūra ant kalėdinės eg-
lės Lietuvos sostinės Katedros aikš-
tėje, o keturias Advento žvakes – ga-
lybė elektros lempučių girliandų
privačiuose butuose ir  namuose,
rungtyniaujant, pas ką daugiau ir
gražiau. Galime padejuoti  ilgėda-

miesi savo senelių šv. Kalėdų su Advento pasninku,
ramybe, maldomis. Eidami į Piemenėlių Mišias ar-
kikatedroje, puikiai žinome, kad tų laikų jau nesu-
grąžinsi, o su „senoviška” nuostata galime likti Ka-
lėdų pakraštyje, piktindamiesi ir bambėdami ant be-
sišypsančių, laimingų ir patenkintų bendrapilie-
čių, likusių arkikatedros pašonėje. Bažnyčioje per
visą Adventą ne sykį girdime, kad Žmogaus Sūnus jau
čia pat, jis ateis, kai mes to net nesitikėsime. 

Kas žino, gal ateis ir pas tuos, kurie taip ir neį-
žengė pro katedros duris? Viešpats mums liepia
skaityti ženklus. Tai gal toji šachmatų karalienės ka-
rūna ant kalėdinės eglės Vilniuje irgi yra ženklas, ku-
ris perspėja, pranašauja, o gal net kviečia skelbti ži-
nią apie tikrąją šviesą, kuri ne tik apšviečia, sušildo,
bet ir pagydo? Sunku būtų patikėti, kad Viešpats šia-
me kalėdiniame žaidime leistų šachą ir matą žiniai,
kuriai paskelbti atsiuntė savo Sūnų. Taigi budėkime
ir laukime, o gal ir mums, kaip tiems piemenims
anuomet, pasirodys Viešpaties angelas ir tars: „Ne-
bijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris
bus visai tautai. Šiandien jums gimė Išganytojas”,
kviesdamas kartu su dangaus kareivija giedoti: Gar-
bė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems
žmonėms. (Lk, 2, 8–13)

Dar visai neseniai, iki sovietų okupa-
cijos, jos metu, o ir iki pat nepri-
klausomybės atkūrimo Lietuvoje šv.

Kalėdų laukimas buvo gerokai papras-
tesnis ir ramesnis: jokios skubos ar mil-
žiniškų eilių prekybos centruose, jokio
galvosūkio renkantis tą vienintelę, pačią
gražiausią eglutę iš daugybės pardavimui
išrikiuotųjų įvairiausiose miestų aikšte-
lėse, jokių kalėdinių vakarėlių darbovie-
tėse, vaikų darželiuose ir mokyklose su neišven-
giamu galvos skausmu dėl nustatyto aprangos kodo,
reikalaujančio papildomų išlaidų. Ir nors kunigai
bažnyčiose uždegdami pirmąją, antrąją ir galiausiai
ketvirtąją advento vainiko žvakę primena, kad šios
keturios savaitės iki šv. Kalėdų yra atsivertimo, lau-
kimo, susimąstymo laikas, šiandien jų žodžiai į dan-
gų neina. Atsivertimas – reiškia atverti savo piniginę,
laukimas – laukti automobilių spūstyje prie įva-
žiavimo į parduotuvę arba eilėje prie kasų ir ga-
liausiai nupirkti visiems kalėdinių dovanų, o susi-
mąstymas – dažnai apie tai, kada pagaliau galėsiu
pailsėti??? 

Anksčiau viskas buvo paprasčiau jau vien todėl,
kad šv. Kalėdas šventė tie, kurie žinojo, ką švenčia,
t.y. Jėzaus, Dievo sūnaus užgimimą šiam pasauliui.
Dabar jas švenčia ir tie, kurie niekada nėra buvę baž-
nyčioje, kurie atvirai sako, kad Jėzaus gimimas yra
krikščionių išgalvota pasaka, kuria tiki bemoksliai
ar keistuoliai. Pamėgink paaiškinti, kad tas kūdikis
ėdžiose yra lyderis, užgimęs išgelbėti pasaulio. Už-
juoks negyvai. Ir tada pagalvoji, kodėl jie teikia vie-
ni kitiems dovanas Kalėdų proga? Kodėl užkemša
miestų gatves ir parduotuves, ieškodami kalėdinių
dovanų, kodėl puošia savo namus angelais? Kodėl ne-
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Nusavintos
šv. Kalėdos
JŪRATĖ KUODYTĖ

DRAUGO REDAKCIJAI

Gruodžio 10 d. mus pasiekė spalio
15 d. Draugas,  kartu su lapkričio 14-tos
laida. Spalio numeryje dėmesį pa-
traukė Audronės Škiudaitės straipsnis
„Apie blogio šaknis”. Prisiminiau, kad
panašių dokumentų apie Leniną gali-
ma rasti prieš kelis metus mirusio is-
toriko Richard Pipes knygoje The Unk-
nown Lenin: From the Secret Archives
(1996).  Apie Lietuvą medžiagos yra, pa-
vyzdžiui, 1920 m. liepą rašytas Čičeri-
no laiškas Leninui apie taikos derybas
su Lietuva (psl. 85–88). Įdomi Lenino pa-
staba laiško paraštėje: „Mes pirma tu-
rime Lietuvą sovietizuoti ir tik tada ją
grąžinti lietuviams.”  Paties Pipes iš-
vada: nustatant Lietuvos atžvilgiu po-
litiką, lietuviai komunistai nevaidi-
no vaidmens (psl. 8).

Įdomus 1918 m. rugpjūčio 14 d.
Lenino laiškelis, rodantis, kad bolše-
vikai vertėsi vokiečių pinigais (psl.
53). Daug pasakanti Lenino 1918 m. lie-
pos 16 d. telegrama daniškam laikraš-
čiui, paneigianti gandus apie caro nu-
žudymą (psl. 47). Telegramą jis pasi-
untė žinodamas, kad caras ir jo šeima
bus nužudyti už kelių valandų.

Kęstutis Skrupskelis
Wagener, SC 

Kaunas – vienas iš
perspektyviausių
miestų turizmui

Naujausiame „Financial Times” lei-
džiamo žurnalo „fDi Magazine” rei-
tinge „Patraukliausios ateities turiz-

mo vietovės 2019/2020” Kaunas pripažintas
vienu perspektyviausių miestų turizmui.
Pelnyta devinta vieta kategorijoje „Tie-
sioginių užsienio investicijų strategija”. Be
to, vieni įtakingiausių pasaulinių reitingų
sudarytojų atkreipė dėmesį į Kauno pasie-
kimus ir dar penkiose srityse.

„Džiaugiuosi, kad prestižiniame rei-
tinge buvo įvertintas nuoseklus Kauno
miesto augimas ir dedamos pastangos. Tu-
rizmo skatinimas – vienas iš prioritetų,
ypač svarbus miesto ekonominio ir strate-
ginio augimo faktorius. Siekiame ir toliau
plėtoti šias sritis, didindami Kauno vardo ži-
nomumą kultūros, sporto ir konferencijų tu-
rizmo srityse, gerindami susisiekimą, to-
bulindami infrastruktūrą ir kurdami nau-
jus traukos objektus. Norime, kad kiekvie-
nas čia apsilankęs svečias pajustų kaunas-
tišką mūsų miesto dvasią!”, – sako Kauno
miesto savivaldybės meras Visvaldas Mati-
jošaitis.

„Financial Times” leidžiamas žurnalas
„fDi Magazine” kasmet pristato reitingus
skirtingose kategorijose, kurie tarptauti-

niams investuotojams neretai
tampa vienu iš įrankių, leidžian-
čių įvertinti vietovės patrauklu-
mą ir potencialą investicijoms,
bei padeda priimti pamatuotus ir
ilgalaikius sprendimus verslui.
Vienas tokių reitingų – Patrauk-
liausios ateities turizmo vietovės
(angl. Tourism Locations of  the
Future 2019/20), skirtas pastebė-
ti ir sutelkti dėmesį į daugiausiai
žadančius turizmo sektoriaus
miestus ir regionus visame pa-
saulyje.

Pastaraisiais metais Kaunas
turizmo srityje pelnė ne vieną

reikšmingą apdovanojimą. Lie-
tuvoje jis buvo pripažintas kaip
„Sėkmingiausia 2016 metų tu-
rizmo traukos kryptis”. Po metų
„Kaunas IN” išrinktas sėkmin-
giausiu Lietuvos turizmo infor-
macijos centru, o jo „Kaunastic”
projektas įvertintas „Login 2017”
apdovanojimuose. Tais pačiais
metais Kauno vardas pirmą kar-
tą nuskambėjo Japonijos turizmo
apdovanojimuose – už VšĮ „Kau-
nas IN” išleistą žemėlapį, pri-
statantį diplomato Chiune Sugi-
haros atminimą Kaune.

Parengta pagal ELTA

Lietuvoje viešintys svečiai mėgsta aplankyti Kauną.                      Eltos nuotr.
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1949 m. birželio 14 d. Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo
komitetas: „Lietuvių tauta – užsigrūdinusi amžių
kovose dėl teisės laisvai ir nepriklausomai gyventi savo
tėvų žemėse, vieninga valia siekia savo gyvybę, kal-
bą, tautines bei valstybines tradicijas išlaikyti, kurti
ir ugdyti, kad savo tautine kultūra visuotinei žmonių
giminės pažangai bendradarbiaudama, vykdytų Vi-
sagalio valią ir laisvo žmogaus pašaukimą. Lietuvių
Tautos amžinųjų siekimų vardan skelbiama ši Lietu-
vių Charta. Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė.
Niekas negali būti prievartaujamas savo ryšį su tau-
tine bendrija nutraukti. Pasaulyje pasklidę lietuviai
sudaro vieningą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę”. To-
kiais žodžiais, citatomis iš Lietuvių Chartos 2019 m.
lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos prezidentūroje
buvo pradėtas „Globalios Lietuvos” forumas ,,Lietu-
vių chartai 70: Diaspora – Nepriklausomai Lietuvai”. 

Forumo tikslas – aptarti diasporos vaidmenį Lie-
tuvos nepriklausomybės atgavimo istorijoje bei
modernios Lietuvos kūrime. Forumo dalyvius pa-

sveikino Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas
Nausėda, Prezidentas Valdas Adamkus, Lietuvos Res-
publikos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis,
Lietuvos Respublikos Seimo-Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės (PLB) komisijos pirmininkas, Seimo
narys Antanas Vinkus, PLB valdybos pirmininkė Da-
lia Henke.

Prezidentas G. Nausėda kalbėjo: „Nėra Lietuvos
lietuvių ir užsienio lietuvių – visi mes esame viena
tauta. Kur begyventų ir ką beveiktų, lietuviai yra
glaudžiai susiję su mūsų valstybe. To-
dėl privalome telkti jėgas, veikti kryp-
tingai ir vieningai. Turime ir toliau lai-
kytis Lietuvių Chartos dvasios. Todėl
kviečiu Jus visus: darbu, mokslu, ži-
niomis ir pasiaukojimu kurkime Lie-
tuvos valstybę ir visų lietuvių gerovę”.

Anot šalies vadovo, žinome, jog ne
visiems užsienio lietuviams pavyksta
išlaikyti tvirtą asmeninį ryšį su Lie-
tuva, ypač vėlesnėse kartose, kai ji
tampa pasakojimu apie seniai prabė-
gusias tėvų ir senelių jaunystės dienas.
Ne visi gali sugrįžti į Lietuvą. Tačiau
kiekvienas lietuvis, kokia kalba jis be-
kalbėtų ar kiek tradicijų žinotų, yra
svarbi mūsų šalies jungtis su plačiuo-
ju pasauliu. Prezidentas pabrėžė, kad
daugiau dėmesio reikia skirti ir į Lie-
tuvą grįžtančių lietuvių problemoms
spręsti. Mūsų valstybė turi ne tik juos
kviesti, bet ir iš tiesų laukti bei priim-
ti. Būtina užtikrinti sklandžią vaikų
mokymosi integraciją, nes tai dažnai

Lietuvių Chartoje – mūsų ištakos

lemia jaunų šeimų apsisprendimą. Tai taps rimtu iš-
šūkiu Lietuvos švietimo sistemai ir atskiroms savi-
valdybėms.

„Vienos Lietuvos idėją aš kėliau rinkimų kam-
panijos metu. Ir toliau ketinu siekti, kad nyktų
viso pasaulio lietuvius skiriantys barjerai ir kad mes
visi galėtume dirbti vardan tos Lietuvos. Nes nėra
Lietuvos lietuvių ir užsienio lietuvių – visi mes esa-
me viena tauta”, – sakė Prezidentas.

Ne visada lengva išlikti lietuviu

Šią tiesą savo gyvenimu ir darbais pagrindė Pre-
zidentas Valdas Adamkus. „Džiaugiuosi, kad jis [V.
Adamkus] šiandien yra čia, su mumis, ir kad toliau
liudija mums, kiek daug pilietiška ir aktyvi lietuvių
diaspora gali duoti mūsų šaliai. Lietuvos išeivija, apie
kurią mes šiandien kalbame, formavosi daugiau nei
šimtą metų. Prie to prisidėjo daugelis veiksnių: ka-
rai, okupacijos, politinės ir ekonominės suirutės. Kar-
tais – noras pažinti ir išmokti, kartais – viltis, kad ge-
resnį gyvenimą sau ir savo šeimai pavyks susikur-
ti užsienyje”, – sakė G. Nausėda.  

Savo kalboje Prezidentas pabrėžė lietuvių dias-
poros vaidmenį atkuriant šalies nepriklausomybę:
„Užsienyje gyvenantys lietuviai savo kapitalu, ži-
niomis, ryšiais ir pilietiniu aktyvumu prisidėjo
prie Lietuvos valstybės kūrimo. Jie padėjo siekti tarp-
tautinio pripažinimo, nacionalinio saugumo, socia-
linio ir ekonominio augimo. ...Kiekvienas lietuvis,
kokia kalba jis bekalbėtų ar kiek tradicijų žinotų, yra
svarbi mūsų šalies jungtis su plačiuoju pasauliu.
Šiuos ryšius mes privalome puoselėti bei tinkamai
išnaudoti”, – sakė valstybės vadovas. 

„Džiaugiuosi galėdamas šiandien būti kartu su
šia garbinga auditorija minint nepaprastą sukaktį
– būtent – 70 metų nuo Lietuvių Chartos paskelbimo
ir ta pačia proga minint diasporos įnašą Nepri-

Pirmasis „Aukso Vytis” įteiktas Prezidentui V. Adamkui.

Forume dalyvavo garbingi svečiai. LR prezidentūros kanceliarijos, URM nuotr.

klausomai Lietuvai”, – forumo dalyvius pasveikino
Prezidentas Valdas Adamkus.

Prezidentas kalbėjo, kad džiaugėsi matęs, kaip
Lietuvių Charta buvo įgyvendinta: „Bus teisūs tie, ku-
rie sakys, kad tai – ištisas žmogaus gyvenimas, išti-
sa epocha, per kurią mūsų valstybė atgavo valsty-
bingumą ir jau beveik trisdešimt metų gyvena lais-
vėje.

Bet bus teisūs ir tie, kurie sakys, kad septy-
niasdešimt metų – ne taip jau daug. Ypač kai asme-
niškai prisimeni tuos, atrodytų, tolimus 1949-uo-
sius. Tai, kas šiandien surašyta istorijos vadovėliuose
ir dokumentuose, man teko matyti iš labai arti:
VLIK’as Lietuvių Chartą parengė 1949-ųjų birželio 14-
ąją, ir netrukus ji buvo paskelbta PLB leidinyje
Augsburge – mieste, kur buvo paskutinis mano su-
stojimas prieš kelionę į Jungtines Valstijas. 

Tais pačiais metais, kitą Lietuvai ir lietuviams
lemtingą dieną – rugpjūčio 23-ąją – aš jau išlipau iš
laivo New Yorke, kur pradėjau naują savo gyvenimo
lapą kartu su tūkstančiais tautiečių. Tada labiausiai
ir supratau tikrąją Lietuvių Chartos paskirtį.

Tada dar kartą įsitikinau Lietuvių Chartoje su-
rašytų vertybių prasme ir būtinybe.  Prabėgo 70
metų, bet ir šiandien tai neprarado aktualumo. Vis-
kas, ką jaučiame ir galime pasakyti apie tautinį įsi-
pareigojimą, telpa Lietuvių Chartos pirmajame
punkte: ‘Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vienin-
gą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę’. Taškas.

Čia yra mūsų tautinio solidarumo esmė, čia
yra mūsų tautinio solidarumo alfa ir omega. Tuo tu-
rime remtis, to turime laikytis, tai turime realizuo-
ti įstatymais, dokumentais, bendravimu ir gyveni-
mu”, – sakė V. Adamkus. 

Lietuvis visur yra lietuvis

PLB pirmininkė Dalia Henke pasveikino forumą:
„Paskelbdamas Pasaulio lietuvių metus
LR Seimas taip įprasmino Lietuvių
Chartos 70-metį, kurios pagrindu su-
sikūrė ir Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menė, jungianti 47 valstybėse esančias
Lietuvių Bendruomenes, 230 ir daugiau
lituanistinių mokyklų, lietuviškus cho-
rus, tautinių šokių kolektyvus, skautus,
ateitininkus, lietuvių centrus, netgi
profesionalų klubus”. 

Toliau D. Henke sakė, kad kilusi
įtampa tarp išeivijos ir Lietuvos nie-
kam nereikalinga ir bevaisė, o emig-
racija iš šalies nėra vien tik blogis:
„Svarbu ir patartina nuimti įtampą, su-
sidariusią kalbant apie emigraciją.
Visi ir šiais laikais ‘švytuoja’, taip,
kaip nuo senų laikų. VU istorijos dės-
tytojo dr. Norberto Černiausko įžvalgos
apie Pasaulio lietuviją, kuriai skai-
čiuojama mažiausiai 150 metų, tai pa-
deda suprasti. 

Nukelta į 5 psl.PLB skirtą apdovanojimą ministras L. Linkevičius įteikė pirmininkei D. Henke
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Labiausiai norisi pasidžiaugti da-
lyvavusių programoje vaikų bei jų va-
dovų pastangomis. Jie sukūrė stebuk-
lingą muzikinę kelionę. Savo šokiais
stebino tautinių šokių ansamblio ,,Suk-
tinis” vaikų grupės bei Eglė’s Dance-
world Studio šokėjai. Šventės dalyviai
dainavo kartu su popchoro ,,Svajonė”

Kalėdų stebuklas: svarbu norėti ir tikėti
Fėja ir burtininkas – Aušra ir Ramūnas Paulauskai. Dalyvius sveikina PLC direktorius Artūras Žilys.  Egidijaus Gedmino nuotraukos

mergaitėmis bei Agnės Giedraitytės ir
Martyno Matučio duetu. Džiaugiamės
šių mums labai mielų vaikų entuziaz-
mu, jų pastangomis ir talentais. Di-
džiuliame vaikų sambūryje galbūt at-
sirado ir tokių vaikučių, kuriems tokia

programa – šiame technologijų amžiuje
– sužadino norą prisijungti prie muzi-
kuojančių grupių. Labai norisi, kad
vaikai matytų savo bendraamžius įvai-
riausioje veikloje bei vieni kitus įkvėp-
tų. Taip ugdome jautrius, atsakingus,
muzikalius ir kūrybingus bendruo-
menės narius. Sukurdami stebuklingo
miško aplinką siekėme priminti vai-
kams tikėti stebuklais – juk viskas
gyvenime prasideda nuo norų ir tikė-
jimo. Net ir patys nepatikliausi vaikai
negalėjo atsispirti pagundai apkabin-
ti į salę įžengusį Kalėdų senelį. Šoko-
me kartu su juo, važiavome susikibę
nesibaigiančiu vaikų traukinuku, juo-
kavome. Na ir, žinoma, kokia gi Kalė-
dinė šventė be dovanų – vaikai išėjo
namo nešini spindinčia stebuklinga
lazdele.

Nebūtume galėję įgyvendinti savo
idėjų be šaunių ir darbščių savo elfų.
Šventę parėmė ir PLC papuošė Kniežų,
Karnatkų ir Miežlaiškių šeimos. Tik-
ras kalėdinis stebuklas surasti ben-
draminčius, kurie kasdien dirba su vai-
kais ir aktyviai dalyvauja lietuvių
bendruomenės veikloje. Jie ne tik pa-
sirūpino vaikų dovanėlėmis, bet ir
gražiai papuošė PLC kalėdinėmis švie-
selėmis. Net ir tamsiausią vakarą PLC
kviečia jus iš toli sustoti, apsilankyti,
dalyvauti programose, užsiėmimuo-
se, koncertuose, parodose ir dar dau-
gybėje kitų įvairiausių veiklų. 

Kalėdų proga linkime visiems ši-
lumos ir meilės, sveikatos ir stipry-
bės, bendrumo ir negestančių tradi-
cijų. Su šventėmis visus sveikina ant-
rieji jūsų namai – Pasaulio lietuvių
centras!

,,Suktinio” vaikų grupės šokėjėliai.

Popchoro ,,Svajonė” mergaitės.

Svarbu ne tik pasirodyti, bet ir savo menu
įkvėpti kitus vaikus.

Mažieji tarsi užburti sekė stebuklus scenoje.Jaunieji dainininkai – Agnė Giedraitytė ir Martynas Matutis.
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Lietuvoje 
vis geriau
– sako Elona Vaišnienė, pakalbinta
15min.lt žurnalisto, kai buvo atvykusi
dalyvauti Kaune vykusiame Pasau-
lio lietuvių mokslo ir kūrybos sim-
poziume. Amerikos lietuvaitė pa-
pasakojo dar vieno gyvenimo isto-
riją. 

Elona į JAV kartu su tėvais atvyko
po Antrojo pasaulinio karo. Visas
jos sąmoningas gyvenimas praėjo

Connecticuto valstijoje. Užauginusi
vaikus ji dar spėjo padaryti ir karje-
rą – JAV prezidentas Jimmy Carter ją
buvo paskyręs komisare tarptautinei
prekybai, diplomatijai ir nacionali-
niam saugumui, bet ne mažiau dė-
mesio ji skyrė ir lietuviškai veiklai –
kartu su bendraminčiais rengė de-
monstracijas Baltijos šalims siekiant
atgauti laisvę.

Kaip pasakoja E. Vaišnienė, Ame-
rikoje jos šeima atsidūrė, kai vienai
lietuvių parapijai prireikė vargoni-
ninko, o jos tėvas buvo Valstybinės
operos vyriausias dirigentas, mokėjęs
groti ir vargonais. Jos tėvas vargo-
navo toje bažnyčioje, kurioje buvo
pakrikštytas Adolfas Ramanauskas-

Vanagas, nors tuomet jie to nežinojo.
Tėvas dar dėstė universitete. 

E. Vaišnienė yra apsigynusi dok-
toratą iš prancūzų literatūros. Į klau-
simą, ar jos vaikai kalba lietuviškai,
ji atsakė: „Iškilo toks klausimas: jei aš
eisiu savo karjeros keliu, tai mano vai-
kai neišmoks lietuviškai, nes vyras
dirba. O kas prižiūrės vaikus? Ten,
kur mes gyvenome, lietuvių buvo la-
bai mažai. Teko rinktis: ar aš noriu,
kad vaikai lietuviškai kalbėtų, ar no-
riu karjeros? Aš norėjau abiejų, bet ne-
buvo kaip suderinti. Tada nuo karje-
ros bėgių perėjau ant lietuviškų bėgių.
Kol vaikai buvo maži, rašiau lietu-
viškai spaudai. Kai jie paaugo, tada
pradėjau dirbti Yale universiteto in-
žinerijos departamento redaktore. 22
metus ten dirbau ir išėjau į pensiją.
Bet tuo pat metu buvau įsijungusi į lie-
tuvišką savanorišką veiklą. ...Turiu
sūnų Gintarą ir dukrą Vaidą, abu jau
suaugę, turi savo gyvenimus. Sūnus
vedęs amerikietę. Jie turi sūnų, kurio
vardas Šarūnas. Abu mano vaikai
kalba lietuviškai, net tarp savęs. Ki-
taip nekalba, tik lietuviškai. Mano sū-
nus su savo vaiku, mano anūku, irgi
kalba lietuviškai. Jo žmona pritaria
tam, be to, sūnaus žmona mokosi lie-
tuvių kalbos. Ji dainuoja lietuvių
meno ansamblyje ‘Dainava’. Kai jis
koncertavo Lietuvoje, ji irgi buvo at-
vykusi. Buvo viena iš tų, kur dainavo
ilgus tekstus. Bet tai reikalauja labai
daug pastangų. Pavyzdžiui, jie savo

sūnų vežioja į lietuvišką Montessori
mokyklą. Tris kartus per savaitę, ke-
lionė į vieną pusę iki mokyklos trun-
ka valandą. Dabar anūkui šešeri me-
tai. Jei nori, kad vaikas kalbėtų – rei-
kia labai daug pastangų. Nes kitaip
kalbos nebus. Vaikų kalba labai grei-
tai išnyksta, jeigu jie nežino žodžių”. 

Kai E. Vaišnienės vyras moksli-
ninkas buvo pakviestas padirbėti Lie-
tuvoje,  ji turėjo progos įvertinti so-
vietinio gyvenimo sistemą, ir tai ją pa-
skatino veikti: „Išvažiuodama pagal-
vojau, koks skirtumas tarp ameri-
kietiškos visuomenės ir tarybinės
Lietuvos? Nutariau, kad skirtumą le-
mia tai, jog amerikietiškoje visuo-
menėje yra individas ir yra valdžia, o
per vidurį kunkuliuoja įvairiausia
savanoriška veikla. Lietuvoje to trūko,
tas nebuvo leidžiama. Gali būti orga-
nizuojamos talkos, bet viskas yra nu-
leista iš viršaus. Tai ne tai. Trūksta vi-
durio. ...Kai grįžau atgal į Ameriką,
galvojau, kad pilietiškumas, savano-
riškas savo aplinkos gerinimas yra
turtas, todėl man būtina tai pasakyti
amerikiečiams. Tai labai svarbu. Nu-
tariau, kad reikia nuolat apie tai kal-
bėti. Nuėjau pas mūsų miesto laik-
raščio, kurio tiražas siekė apie 100
tūkstančių egzempliorių, redaktorių
ir tai paskiau. Pasakiau, kad būtina
įsteigti tokią skiltį. Man pasiūlė ją ir
rašyti. Dariau tą ketverius metus: ra-
šiau apie įvairią savanorystę. Skiltį
pavadinau ‘Jums priklausančiu laiku’.

Pvz., nerašiau apie savanoriavimą li-
goninėse, nes vi si tą žino. Rašiau apie
tai, kaip žmonės prisideda prie bet ko
jiems priklausančiu laiku. Savano-
rių įtaka gyvenime yra didžiulė. Po to
mane ėmė kviesti pokalbiams radijas,
televizija. Ši veikla iš dalies man pa-
dėjo patekti ir į prezidentinę komisi-
ją. Jos tikslas buvo išstudijuoti si-
tuaciją ir JAV prezidentui Jimmy
Carter patarti, ką reikia taisyti. Sritys
buvo trys: diplomatija, tarptautinė
prekyba ir nacionalinis saugumas”, –
sakė E. Vaišnienė. 

Parengta pagal 15min.lt

Atkelta iš 3 psl.

Lietuviai jau seniai migruoja po platųjį pasau-
lį, parsiveždami patirtis ir kapitalą, garsina ir gina
Lietuvos vardą. Atskaitos taškas ne tik nuo tada, kai
parašyta Lietuvių Charta. Ten glūdi lietuvybės ži-
diniai ir ištakos. Iš ten atsivežtos patirtys. Sužymė-
ti lietuvybės pėdsakai”.

„Norint suprasti Lietuvos diasporą ir jos reikš-
mę Lietuvos raidai, turime matyti visumą ir prie lie-
tuvių miestų priskaičiuoti Čikagą, Augsburgą, Rygą,
Montevideo, San Paulo, tą patį Hamburgą ar Voro-
nežą. Ten glūdi lietuvybės židiniai ir ištakos. Iš ten
atsivežtos patirtys. Sužymėti lietuvybės pėdsakai”,
– sakė PLB vadovė. 

Neapleiskime Chartos 
dvasios

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pa-
brėžė Lietuvos saugumą, jos matomumą ir girdi-
mumą pasaulyje: „Visur, kur yra lietuvių, ten taip pat
yra Lietuva. Negalime skirstyti vieni kitų į ‘ateivius’
ir ‘išeivius’. Visi turime vieną gimtinę. Šiemet šven-
čiame ES ir NATO narystės sukaktis, tad prisimin-
kime, kad kai siekėme narystės, svajojome, kad
mūsų vaikams atsivers sienos ir atsiras galimybės
mokytis, dirbti, gyventi svetur. Tad išvykę Lietuvos
žmonės jokiu būdu nėra problema, tai – galimybė.
Mus  vienija  vienas  bendras prisirišimo prie pro-
tėvių žemės jausmas. Jei sukursime tinkamas sąly-

Elona Vaišnienė 15min.lt

gas, išvykusieji parvyks namo”, – sakė užsienio rei-
kalų ministras Linas Linkevičius, pabrėžęs nuo-
seklios ir kryptingos valstybės diasporos politikos –
,,Globalios Lietuvos” – svarbą.

„Mums reikia išlaikyti ryšius su diaspora, nes
Lietuva – tai pirmiausia jos žmonės. Kur begyven-
tų ir ką beveiktų, lietuviai priklauso vienai tautai ir
yra glaudžiai susiję su mūsų valstybe. Todėl priva-
lome telkti jėgas, veikti kryptingai ir vieningai. Tu-
rime ir toliau laikytis Lietuvių Chartos dvasios. To-
dėl kviečiu Jus visus: darbu, mokslu, turtu ir pasi-
aukojimu kovokime už nepriklausomą Lietuvos
valstybę ir visų jos žmonių gerovę!” – kalbėjo mi-
nistras L. Linkevičius. 

Siekiant įvertinti diasporos indėlį į lietuvybės
puoselėjimą ir Lietuvos kūrimą, forumo metu buvo
pristatytas Užsienio reikalų ministerijos įsteigtas ap-
dovanojimas – dviejų laipsnių garbės ženklas ,,Už pa-
saulio lietuvių nuopelnus Lietuvai”. 

Įteikti 
naujai įsteigti apdovanojimai

L. Linkevičius forumo sveikinimo kalbą baigė
taip: „Šiemet dvi progos – Pasaulio lietuvių metai ir
Lietuvių Chartos 70-metis – Lietuvos Respublikos už-
sienio reikalų ministerija įsteigė naują apdovano-
jimą, skirtą pasaulio lietuviams už nuopelnus. Tai
„Aukso Vytis” – aukščiausias apdovanojimas ir me-
dalis. 

„Patį pirmąjį iš pačių pirmųjų ‘Aukso Vytį’
jūsų akivaizdoje leiskit įteikti žmogui, kuris di-
džiąją savo gyvenimo dalį praleido ne Lietuvoje –
Jungtinėse Amerikos Valstijose, pasiekė karjeros
aukštumų, tačiau didžiausias jo laimėjimas, be abe-
jo, buvo ne postai, o tai, kad ir protu, ir širdimi vi-
sada buvo Lietuvoje. Ir ne nuostabu, kad grįžus į Lie-
tuvą tapo Lietuvos Respublikos Prezidentu ir dabar
yra vienas garbingiausių žmonių Lietuvoje – Valdui
Adamkui”.  

Antrasis ‘Aukso Vytis’ skirtas Pasaulio Lietuvių
Bendruomenei – jis įteiktas PLB valdybos pirmi-
ninkei Daliai Henke. 

„Aukso Vytis” atiteko taip pat Vilniaus arki-
vyskupui metropolitui Gintarui Grušui, Lietuvos gar-
bės  konsului JAV Stanley Balzekui, jaunesniajam,
ir  Lietuvos  vyskupų konferencijos delegatui už-
sienio lietuvių sielovadai, prelatui Edmundui Put-
rimui.

Parengė Vitalius Zaikauskas

Lietuvių Chartoje – mūsų ištakos

Forumo dalyvius pasveikino Prezidentas Gitanas Nausėda.
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Atkelta iš 1 psl.

Koncertas ir apmąstymai Advento ir šv. Ka-
lėdų proga „Gimė mums žodis” – tai baigiamasis
akordas praėjusiame, labai įtemptame sezone,
apie ką mielai sutiko pasikalbėti ,,Dainavos”
meno vadovas ir dirigentas Darius Polikaitis.

Džiugu pastebėti, kad štai vėl, po tam tikros pertraukos,
grįžtate į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią. Kas Jus
čia traukia?

Pirmiausia traukia šios šventovės nuostabi
akustinė ir vizualinė erdvė – šioje bažnyčioje kon-
certuoti yra didelis malonumas, nes pati aplinka
įkvepia bei uždega, suburia tautiečius ypač švenčių
metu. Ši šventovė yra nepaprastai svarbi Čikagos ir
apylinkių lietuviams, kurie išsisklaidę po visą mies-
tą ir priemiesčius. Be to, ši bažnyčia vilioja archi-
tektūriniu grožiu, o tuo pačiu ir istoriniu palikimu,
orumu ir iškilmingumu. Todėl esame labai dėkingi
šiai parapijai ir ypač jos klebonui kun. Jauniui Kelp-
šui, kad taip mielai ir šiltai mus priima ir leidžia tuo
visu gėriu naudotis.

Šv. Kalėdų koncertas – tai kaip finalinis akordas, sim-
bolizuojantis metų pabaigą. Kokie jie buvo ansambliui?

Praeinantis meno ansamblio „Dainava” sezonas
buvo tikrai išskirtinis. 2018 m. rudenį JAV Lietuvių
Bendruomenės (LB) dėka dalyvavome Čikagoje ro-
dytame garsios Lietuvos choreografės Anželikos Cho-
linos istorinio miuziklo „Žygimanto Augusto ir
Barboros Radvilaitės legenda” pastatyme. Tai buvo
renginys, pareikalavęs išskirtinio pasiruošimo ir
daug pastangų, laiko ir drąsos. Nes chorui reikėjo ne
tik dainuoti, o taip pat tapti ir aktoriais. Gera, kad
į Čikagos Auditorium teatrą susirinko gausus būrys
žiūrovų. Jų audringi plojimai svečiams iš Lietuvos
ir „Dainavos” nariams buvo didžiausias triūso įver-
tinimas.

Po tokio įtempto laikotarpio repetuojant „Žygimanto
Augusto ir Barboros Radvilaitės legendą” bei 2018 m. ren-
ginių maratono minint Lietuvos 100-metį, dalyvaujant Dai-
nų šventės koncertuose Kaune ir Vilniuje, būtų buvę vi-
sai priimtina kurį laiką skirti poilsiui.

Gal ir būtų (juokiasi), tačiau jau 2019 m. kovo 2 d.
suskambėjo „Dainavos” koncertas „Sustok... pasi-
klausyk”. Po visų jau išvardintų renginių, kuriuose
dalyvavome, norėjosi nors trumpam stabtelti ir su-
grįžti prie grynos, neapsuptos pompastika chorinės
dainos. Tame koncerte iš esmės atlikome lietuvių kom-
pozitorių kūrinius, o taip pat kartu su kameriniu or-
kestru ir solistais – devynioliktojo šimtmečio pradžios
melodijos meistro, dainos karaliumi tituluojamo
austrų genijaus Franz Schubert „Mišias Nr. 2 G-dur”.

Gal sezonas buvo džiugus ir staigmenomis?
Sezono pabaigą vainikavo neįprastas pasiūly-

mas. Po pasisekusio spektaklio Čikagoje mus pa-
kvietė  prisijungti prie miuziklo „Žygimanto Augusto
ir Barboros Radvilaitės legenda” pastatymo Kauno
„Žalgirio” arenoje balandžio 3 d. Tai mums buvo di-
delė garbė ir didžiulis įpareigojimas bei įvertinimas.
Tad po anksčiau minėto koncerto dainaviečiams ne-
buvo kada ilsėtis – vėl kibome į darbą. Spektaklis
Kaune puikiai pasisekė. Buvo ypač gera, kai tokiu
jungtiniu renginiu (nes visi kiti atlikėjai buvo iš Lie-

Grįžkime prie artėjančio koncerto. Kun. K. Trimako kū-
rybos fragmentas – „Dievo Žodis išėjo ieškoti, kas buvo pra-
rasta”, – nedviprasmiškai simbolizuoja ir jūsų, ansamblio,
paieškas dar nerastų, o gal netikėtai jau prarastų akimirkų?

Turiu prisipažinti, jog renkantis šį fragmentą
kartu su bendraminčiais Liudu Landsbergiu ir Vytu

Pasitikime šv. Kalėdas su „Dainava”
Koncerto „Sustok… pasiklausyk” akimirka. ,,Dainavos” archyvo nuotraukos          Po šventinio koncerto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje praėjusiais metais.

D. Polikaitis ir dainaviečiai dėkoja klausytojams už šiltą priėmimą. 

Čuplinsku galvojome ne tiek apie ansamblio paieš-
kas, o labiau apie gilią šv. Kalėdų prasmę. Šis kon-
certas savo forma bus panašus į Anglijoje išsivys-
čiusią gražią tradiciją, vadinamą „Lessons and Ca-
rols”. Ten kelis vakarus prieš šv. Kalėdas bažnyčio-
se chorai gieda kalėdines giesmes, o tarp giesmių
skaitomos ištraukos iš Šv. Rašto. Mes tą tradiciją pri-
taikysim mūsų lietuviškos visuomenės poreikiams.
Taigi be Šv. Rašto skaitinių skambės ir lietuviškos
poezijos ištraukos. O skaitinius sups įvairūs chori-
niai kūriniai – tradicinės lietuviškos kalėdinės ir Ad-
ventinės giesmės, grigaliniai choralai, klasikinė

Kalėdų stebuklas yra daugiau nei graži pasaka apie
kūdikį, gyvūnus ir piemenėlius. Tai yra Dievo meilės
išraiška – pats Dievas nusižemina ir tampa žmogumi,
kad padėtų žmonėms atrasti tai, ką patys sugebėjo pra-
rasti. Todėl koncertą pavadinome „Gimė mums Žodis
– chorinė muzika ir apmąstymai Advento ir šv. Kalėdų

proga”. Ir dar pridėjom ištrauką iš
kun. Trimako eilėraščio „Naktį gimė
Kūdikis” kaip antraštę. 

Tad kokias giesmes atrinkote?
Klausytojams pateiksime jiems

gerai žinomų giesmių, pavyzdžiui,
Advento giesmes „Rasokit dangūs”
ir „Veni, veni Emmanuel” („Ateik,
ateik, Viešpatie”). Beje, mūsų prieš
šešerius metus panašiam koncerte
atlikta pastaroji giesmė „Youtube”
yra susilaukusi 14,000 peržiūrų!
Skambės Juozo Naujalio harmoni-
zuotos tradicinės kalėdinės gies-
mės bei Vaclovo Augustino ir Jono
Govėdo kūriniai. „Dainava” ir ka-
merinis orkestras taip pat atliks iš-
traukas iš vieno geriausiai žinomų
bei dažniausiai atliekamų vakarie-
tiškos muzikos šedevrų – kompozi-
toriaus George Frideric Handel „Me-

sijo”. Kadangi kompozitorius šį kūrinį sukūrė gy-
vendamas Londone, mes jį atliksime anglų kalba. 

Kas pagelbės choristams?
Džiugu, kad tarp choristų turime ir puikių so-

listų – Agnę Giedraitytę, Dainą Underwood bei Mar-
tyną Matutį, kurie dainuos šio kūrinio arijų ištrau-
kas. Ypač jautriai žada nuskambėti kompozitoriaus
Craig Hella Johnson sukurtas tradicinės Advento
giesmės „Roželė pražydėjo” junginys su populiaria
estradine daina „The Rose”. Šį kūrinį kartu su „Dai-
nava” atliks ir šiai progai suburtas merginų choras

tuvos) galėjome parodyti, jog nėra jokio skirtumo, kur
gimėme. Visi esame tos pačios Lietuvos vaikai, ir te-
reikia daugiau tokių tiltų, jungiančių mus visuose pa-
saulio kampeliuose. Spėju, kad choristams pačios įsi-
mintiniausios sezono patirtys liko susijusios su
„Legendos” spektakliais Čikagoje ir Kaune. O man
pačiam ir kovo mėnesio koncertas atnešė didelį pa-
sitenkinimą. 

muzika, taip pat ir šiuolaikiniai kūriniai chorui. 

Įdomu būtų sužinoti, kaip Jums šie žodžiai suskam-
bėjo koncertinio repertuaro fone?

Renkant giesmes ir skaitinius koncertui pakar-
totinai pradėjo reikštis Žodžio, kaip Dievo veiksmo iš-
raiškos sąvoka. O taip pat mintis, kad žmonija nuolat
sugeba sujaukti tai, kas buvo Dievo sukurta ir kad šv.

Miuzikle ,,Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda” choristai tapo
svarbia spektaklio dalimi.
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Sondra Radvanovsky – Anne Boleyn.
Todd Rosenberg nuotraukos

Roberto Devereux finalas. S. Radvanovsky –
Elizabeth I.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Trys operos per 90 minučių. Savo-
tiškas stebuklas, ar ne? Net nesi-
žavintis šiuo muzikiniu žanru ga-

lėtų neskausmingai ,,iškęsti” tokį ne-
ilgą laiką teatro salėje. Tačiau tik retas
atlikėjas tegali įveikti tokį
,,maratoną” per vieną vakarą
– ypač turint galvoje, jog trys
sudėtingi ir intensyvūs Gae-
tano Donizetti operų finalai
yra didžiulis iššūkis daini-
ninkui. Ir štai mums, klausy-
tojams, viskas pateikta kaip
ant delno. Anna Bolena. Maria
Stuarda. Roberto Devereux.
Trys Tudoro laikų karalienės.
Valdingos, emocingos. Šiuos
personažus scenoje įkūnijo
tarptautiniu mastu pripažinta
Sondra Radvanovsky. Gimusi
ne kur nors Italijoje ar Pran-
cūzijoje, o čia pat Berwyne,
netoli lietuviškos Šv. Antano
parapijos Cicero, čeko ir danės
emigrantų šeimoje. Lyric ope-
ros rūmai praėjusį šeštadienį,
gruodžio 7 d., buvo įsielektri-
nę.

Pastaraisiais metais virš
Windsor rūmų nuolat pakim-
ba įvairūs skandalų debesys,
tačiau sekdami mums pateik-
tas trijų karalienių istorijas, jų
tragiškus likimus suvokiame,
kad ankstesniais šimtmečiais
karalių ir didikų gyvenimai
buvo kur kas pavojingesni. Mirties
nuosprendžiai buvo išrašomi lengva
ranka, o monarchų širdies reikalai
palikdavo gilius randus. Šekspyras
apie tai pasakojo daug, tačiau jo dė-
mesys buvo sutelktas į sostą užėmusius
vyrus. Tuo tarp Donizetti operos iš-
ryškina moterų pergyvenimus ir jų li-
kimus šiuose karališkųjų emocijų ver-
petuose.

Lyric scenoje skambėjo trys pa-
našūs, bet tuo pačiu ir skirtingi Doni-
zetti operų finalai. Karaliaus Henriko
VIII sutuoktinė Anne Boleyn sulaukė
itin nepalankaus likimo – ji pasmerk-
ta mirčiai savo vyro. Ne ką šviesesnė ir
Maria Stuarda (škotų karalienės Mary
Stuart) gyvenimo pabaiga – jai mirties
nuosprendį paskelbė jos priešininkė
Elizabeth I. Trečiojoje operoje, Rober-
to Devereux, tragedija laukia pačios ka-
ralienės Elizabeth I – praradusi gero-
kai už save jaunesnio bajoro meilę ir
pasiuntusi jį mirčiai, ji atsisako ir
savo karūnos. 

Šio pastatymo sumanytojas yra
solistės Radvanovsky kūrybinis ben-
dradarbis, bel canto žinovas Riccardo
Frizza, kuris pats ir dirigavo orkestrui.
Režisierius Matthew Ozawa minima-
listinėmis mizanscenomis akivaizdžiai
siekė neatitraukti žiūrovo dėmesio

nuo pagrindinės dainininkės ir trijų jos
kenčiančių herojų.

Radvanovsky pilna to žodžio pras-
me scenoje buvo ,,grande dame”, ir prie
to labai prisidėjo ištaigingos ano laik-
mečio suknelės, kurias sukūrė ameri-
kiečių dizaineris Rubin Singer. Vieni už
kitą puošnesni ir sudėtingesni dau-
giasluoksniai rūbai, buvo tarsi spalvų
pliūpsniai juodos choristų ir kitų atli-
kėjų aprangos fone. Tačiau, žinoma, ne
vien scenine apranga Radvanovsky
sužavėjo žiūrovus. Svarbiausia buvo jos
intensyvus dainavimas ir ta emocinė
įkrova, kuriai ji negailėjo jėgų. Ypač
stiprus buvo Maria Stuarda finalas.

Vienintelis keistas ir kvailokai at-
rodęs dalykas šiame spektaklyje buvo
sumanymas ekrane virš scenos su-
glaustai pateikti siužeto santraukas –
kiekvieno finalo priešistorę. Kai kam
gal šis Chris Maravich projektas pati-
ko, man tai atrodė primityvu ir nerei-
kalinga.

Chacun à son goût? 

Sondra Radvanovsky – Maria Stuarda.

Trys karalienės – trys dramatiški likimai

– tai iš esmės mano vadovaujamo „Vy-
turio” choro aštuntokės ir absolventės.
Programoje taip pat dalyvaus skaito-
vai. Kai kuriuos skaitinius skaitys pa-
tys choristai, o kitus atliks įvairūs
choro bičiuliai, mūsų mieli ilgame-
čiai talkininkai. Kai kurios giesmės
bus atliekamos a capella (t. y. be akom-
panimento), o kai kurias palydės ka-
merinis orkestras, kurį suburia smui-
kininkė Linda Veleckytė. Koncerte
taip pat dalyvaus mūsų ilgametė kon-
certmeisterė Lisa Kristina. 

Planuojame pasinaudoti ne tik
nuostabia akustika, bet ir bažnyčios
„vizualinėmis” ypatybėmis. Tad cho-
ras giedos iš bažnyčios priekio, o kai
kuriems choristams gal teks lipti ir į
balkonus virš altoriaus. Koncertas
ruošiamas vakare, kad žvakėmis ir ap-
švietimu sukurtume susitelkimo nuo-
taiką. Tai pat turiu paminėti, kad
koncerto metu bažnyčios aikštė ir
visa apylinkė bus saugoma Illinois
Homeland Security tarnybos. Tai su-
organizavo JAV LB Socialinių reikalų
taryba.

Kad ansambliui yra įkandami ir ypa-
tingo sunkumo kūriniai, ne kartą teko įsi-
tikinti, bet Jūs parinkdamas sunkesnio po-
būdžio kūrinius, neretai sąmoningai stumiate
choristus tobulėti ir augti. Ar reikalaujančių
daugiau praktikos ir įgūdžių kūrinių išgirsime
šiame koncerte?

Tokiam koncertui pasiruošti prieš
pat šventes yra nelengva, nes šiame lai-
kotarpyje kartais sunku susikaupti,
„spaudžia” įvairūs darbeliai ir įsipa-
reigojimai. Antra vertus, koncerto re-
pertuaro paruošimas suteikia dvasinio
peno patiems choristams. Choristams
tenka susitaikyti su tuo, kad aš visada
parenku bent kelis kūrinius, prie kurių
reikia smarkiai padirbėti. Tai darau to-
dėl, kaip Jūs jau pastebėjote, kad tai
ugdo chorą ir pačius choristus. Nors tai
ir reikalauja choristų laiko, pasišven-
timo ir pasiaukojimo. Pvz., vieną lapk-
ričio šeštadienį suruošėme seminarą
(angliškai vadinamą „workshop”). Pa-
sikvietėme Northwestern universiteto
balso fakulteto pedagogę solistę Karen
Brunssen su mumis padirbėti. Pralei-
dome popietę gilindami vokalo žinias
ir įgūdžius, o vakare suruošėme choro
linksmavakarį. Nelengva tokiam di-
deliam ansambliui susiburti neįpras-
tą repeticijos dieną. Bet tokie susibū-
rimai, ypač su tokio aukšto lygio pro-
fesionale, yra be galo vertingi, nes jie
praturtina choristus ir paruošia chorą
tolesniems uždaviniams ir išbandy-
mams.

Koks kūrinys tapo iššūkiu choristams?
Turbūt didžiausi iššūkiai šiame

koncerte bus Handel „Mesijo” ištrau-
kose, ypač melisimų atlikime. Melisi-

Gera girdėti apie artėjantį „Dai-
navos” jubiliejų. Jam artėjant
apie tai papasakosime ir skai-

tytojams. Dėkojame  už pokalbį, o
skaitytojams primename, kad bilietus
galima įsigyti: Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo parapijoje Marquette Park bei
Lemonte, Pal. Jurgio Matulaičio misi-
joje, Pasaulio lietuvių centro raštinė-
je, taip pat internetu www.dainava.us
bei paskambinus tel. – 800-838-3006.

Koncerto lankytojai galės nemo-
kamai statyti mašinas Holy Cross Hos-
pital (Švento Kryžiaus ligoninės) au-
tomobilių garaže (įvažiavimas iš 68-tos
gatvės).

Bilietų kaina: 25 dol. – iš anksto,
30 dol. – koncerto dieną, 10 dol. – jau-
nimui iki 17 metų (vaikams iki 9 m. ne-
rekomenduojama).

Sutikime šv. Kalėdas kartu su
„Dainava”!

ma yra ilga virtinė natų, dainuojamų
vienu skiemeniu, dažniausiai labai
greitu tempu, nors, tiesą pasakius,
kiekvienas kūrinys turi savų iššūkių.
Net ir paprasčiausią kūrinį gražiai
atlikti reikia repeticijos, susikaupi-
mo ir įsijautimo.

Koks Jums pačiam gražiausias būsimo
koncerto kūrinys?

Čia galima atsakyti panašiai, kaip
tėvai atsako apie savo vaikus – jie man
visi lygiai brangūs. Nors tai sakau
juokais, yra tame ir tiesos. Tik sugal-
voju kurį įvardinti kaip gražiausią,
tuoj pat prisimenu kitą nuostabų mo-
mentą kitame kūrinyje. Šiame kon-
certe bus labai daug gražios ir įdomios
muzikos. Man bus labai gera šiems kū-
riniams diriguoti. Manau, kad ir cho-
ristams bus malonu giedoti, o audito-
riją šių kūrinių sąskambiai turėtų
perkelti į ramybės ir susikaupimo bū-
seną.

Prisiminimai prisiminimais, bet labai
smalsu sužinoti ir kokių tikitės ateinančių,
kokie koncertai planuose ar jungtiniai pro-
jektai?

Po koncerto truputį pasiilsėję vėl
kibsime į darbą. Kovo 29 d. mūsų lau-
kia koncertas su Lietuvos folk-roko
grupe „Žalvarinis”. Manau, kad ne-
trukus spaudoje pasirodys skelbimai ir
daugiau informacijos. Taip pat atei-
nančios Šokių šventės Philadelphijoje
meno vadovas Gintaras Grinkevičius
paprašė mūsų įrašyti kelis kūrinius
šiai šventei. Audio įrašų paruošimas vi-
sada būna įdomus užmojis. Na, o kitą
sezoną mūsų laukia didelė šventė –
„Dainavos” choro 75-metis! Smulkesnė
informacija apie tai turėtų pasirodyti
pavasario pradžioje. 

Dainų šventėje Lietuvoje praėjusią vasarą.
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LIETUVA Ir PAsAULIs

Ragina vetuoti įstatymo pataisas
Vilnius (ELTA) – Seimas nuleido

kartelę parlamento rinkimams iki 3
procentų partijoms ir 5 procentų koa-
licijoms.

Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija
ragina šalies vadovą Gitaną Nausėdą
vetuoti Seimo rinkimų įstatymo pa-
taisas, kuriomis drastiškai sumažinta
rinkimų riba partijoms ir jungtiniams
kandidatų sąrašams patekti į Seimą. 

„Valstiečių” dominuojamas par-
lamentas į kadencijos pabaigą virto
vieta, kurioje nebeliko vietos racio-
naliai diskusijai, o bet kokia idėja
tampa tik dar vienu įrankiu konjunk-
tūrinėms valdančiųjų manipuliaci-
joms, – įsitikinęs Liberalų sąjūdžio
frakcijos narys Simonas Gentvilas. –
Nuoširdžiai pikta, kad mano siekis
suvienodinti Seimo ir savivaldos rin-
kimų barjerus galiausiai virto vienu
savanaudiškiausių valdžios sprendi-
mų: per Lietuvos parlamentarizmo is-
toriją dar nebuvo prieita prie situaci-
jos, kuomet valdantieji bijotų nepatekti

į Seimą ir dėl to mažintų kartelę. Aki-
vaizdu, kad šiuo atveju reikalingas ne-
dviprasmiškas šalies vadovo įsikiši-
mas”. 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos frakcijos seniūnas Ramūnas
Karbauskis mano, kad šiuo sprendimu
yra padidintas demokratijos laipsnis
Lietuvoje.

Seimo narys konservatorius Jur-
gis Razma sakė tikįs, kad prezidentas
G. Nausėda vetuos Seimo rinkimų
įstatymo pataisas.

„Manau, kad ir be Seimo narių
kreipimosi prezidentas su savo pata-
rėjais gali įvertinti pasekmes, ir tiki-
mės, kad vetuos”, – sakė J. Razma.

Šiuo metu partijos kandidatų są-
rašas gali gauti Seimo narių mandatų
tik tada, jeigu už jį balsavo ne mažiau
kaip 5 proc. rinkimuose dalyvavusių
rinkėjų, o jungtinis kandidatų sąrašas
mandatų dalybose dalyvauja tik tada,
jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip 7
proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų.

Kovoje su korupcija Lietuva buksuoja
Vilnius (ELTA)  – „Transparency

International” Lietuvos skyriaus va-
dovas Sergejus Muravjovas teigia, kad
korupcijos prevencijos srityje Lietuva
buksuoja. 

„Jau ketvirtus metus iš eilės  kal-
bame apie tai, kad korupcijos suvoki-
mo indeksas Lietuvoje yra 59 balai –
esame 38 vietoje. Galime sau pripa-
žinti, kad buksuojame vietoje, kai kal-
bame apie antikorupciją” , – teigė jis. 

Pasak S. Muravjovo, Lietuvoje
būtina didinti antikorupcinės politikos
tempą, nes šis, pabrėžė jis, pastaruoju
metu sulėtėjęs. Jo teigimu, šalyje ne-
potizmas lieka dažniausia korupcijos
forma. 

„Būtina padidinti antikorupci-
nes apsukas, nes šiuo metu, atrodo,
šiek tiek sulėtinome tempą. Būtent dėl
to privalome kalbėti ne tik apie tai, kad
kyšininkavimas Lietuvoje vis dar eg-
zistuoja, bet ir apie tai, kad didžiausia
korupcijos forma ir labiausiai papli-
tusi korupcijos forma yra nepotiz-
mas – giminių ir bičiulių protegavi-
mas”, – aiškino „Transparency Inter-
national” Lietuvos skyriaus vadovas.

S. Muravjovas atkreipė dėmesį,
kad būtina daugiau dėmesio skirti
vadovų atsakomybei bei konkrečių

Vyks renginys, neigiantis armėnų genocidą
Vilnius (LRT.lt) – Lietuvos moks-

lų akademija (LMA), spaudžiama Tur-
kijos, davė leidimą jai surengti rengi-
nį, neigiantį armėnų genocidą.

Tai Turkijos atsakas į Armėnijos
ambasados organizuotą LMA renginį,
kuris atskleidžia Turkijos dezinfor-
macijos kampaniją, neigiančią armė-
nų genocidą. Renginį moderavo prof.
Egidijus Aleksandravičius. Turkijos
ambasada reikalavo LMA stabdyti šį
renginį, atakavo ir Užsienio reikalų mi-
nisteriją, ir Seimo narius.

„Nesu girdėjęs, kad toks demaršas
vyktų Europoje. Tai tas pats, jei LMA
leistų savo patalpose Holokausto ne-
igėjams rengti Holokausto neigimo
konferenciją”, – sako žurnalistas, ak-
torius ir rašytojas Arkadijus Vinoku-
ras.

2005-ais metais Lietuva, Seimo
nutarimu, pripažino armėnų naiki-
nimą genocidu. Tai padarė 30 pasaulio

šalių. Lietuvos įstatymai draudžia tiek
Holokausto, tiek valstybės okupaci-
jos neigimą, todėl minėtas renginys ati-
tinkamai prieštarautų įstatymams,
sako A. Vinokuras.

„Dabar įsivaizduokite, kad LMA
duoda leidimą organizuoti renginį
Lietuvos okupacijos neigėjams, arba
‘savi šaudė į savus’ teigėjams, arba
tiems, kurie visus iki vieno partizanus
vadino žydšaudžiais. [...]

LMA prezidentas, profesorius Jū-
ras Banys tikina, kad organizuodama
minėtą renginį Seimo ir Jungtinių
Valstijų Kongreso pripažintų oficialių
istorinių faktų LMA neigti neketina. Jo
aiškinimu, LMA yra atvira moksli-
nėms diskusijoms, todėl čia gali pasi-
sakyti įvairių nuomonių atstovai.

Turkai kreipėsi į Užsienio reikalų
ministeriją, bandydami stabdyti šį
renginį. Anot J. Banio, nereikėtų pai-
nioti politikos su mokslu.

D. Trump rengiami du apkaltos straipsniai
Washingtonas (BNS) – JAV de-

mokratai turėtų paskelbti du prezi-
dento Donald Trump apkaltos straips-
nius.  Straipsnius ketinama paskelbti
po vykusių klausymų, per kuriuos de-
mokratai pristatys savo argumentus už
prezidento apkaltą, nes jo elgesys ke-
lia „aiškią ir realią grėsmę” naciona-
liniam saugumui.   

Apkaltos straipsniai bus susiję su
piktnaudžiavimu įgaliojimais ir truk-
dymu Kongresui. 

Atstovų Rūmai dėl apkaltos
straipsnių turėtų balsuoti ateinančią

savaitę, o tada apkaltos procesas per-
sikels į Senatą.    

Dėl trečio apkaltos straipsnio –
trukdymo vykdyti teisingumą – dar
diskutuojama. 

Praėjus keturiems mėnesiams po
informatoriaus pranešimo, išprovo-
kavusio tyrimą D. Trump atžvilgiu
dėl jo galimai neteisėtų veiksmų sie-
kiant asmeninės politinės naudos iš
Ukrainos, demokratai pareiškė, jog
esama pakankamai įrodymų, kad pre-
zidentas kyšininkavo, piktnaudžiavo
įgaliojimais ir trukdė tyrimui.

Rusijos vėliavą tarptautinėse varžybose – žemyn
Lozana (BNS) –

Rusijai paskelbtas
ketverių metų drau-
dimas dalyvauti tarp-
tautinėse sporto var-
žybose, įskaitant
olimpines žaidynes;
dėl to nuspręsta pir-
madienį per Pasaulio
antidopingo agentū-
ros (WADA) susitiki-
mą Lozanoje.

WADA vykdoma-
sis komitetas pritarė
savo Atitikties verti-
nimo komiteto reko-
mendacijai ketveriems metams su-
spenduoti Rusiją dėl kaltinimų Mask-
vai suklastojus laboratorijos dopingo
duomenis, anksčiau šiemet perduotus
tyrėjams.

Toks sprendimas reiškia, kad Ru-
sijos sportininkai dar turės galimy-
bę varžytis Tokijo olimpinėse žaidy-
nėse su neutralia vėliava, tačiau tik
tuo atveju, jeigu jiems pavyks įrodyti,

V. Zelenskis ir V. Putinas susitiko Paryžiuje
Paryžius (ELTA) – Rusijos prezi-

dentas Vladimiras Putinas ir Ukrainos
prezidentas Volodymyras Zelenskis
susitarė dėl visiško ugnies nutraukimo
Rytų Ukrainoje, tai numatyta įgyven-
dinti iki metų pabaigos. Gruodžio 9 die-
ną V. Putinas ir V. Zelenskis susitiko
pirmą kartą. 

Tačiau Ukrainos prezidentas, ku-
rio prioritetas, kaip pats sako, yra iš-
spręsti konfliktą ir nutraukti karą,
perspėjo, kad ne vienos paliaubos su
Rusijos remiamais separatistais jau
yra žlugusios.

Abu lyderiai, taip pat deryboms
tarpininkavusi Vokietijos kanclerė
Angela Merkel ir Prancūzijos prezi-
dentas Emmanuel Macron pripažino,
kad pažanga politiniais klausimais,
siekiant užbaigti penkerių metų konf-
liktą, buvo mažesnė, nei viltasi. 

Nebuvo išspręstas rinkimų sepa-
ratistų kontroliuojamose teritorijose
klausimas: V. Zelenskis teigia, kad,
pirma, Kijevas turi atgauti pasienio su
Rusija kontrolę ir tik tada gali įvykti
rinkimai, o V. Putinas reikalauja, kad
viskas vyktų atvirkštine tvarka. 

E. Macron gyrė V. Zelenskį už jo
„politinę drąsą ir ryžtą” ir teigė tikė-
jęsis didesnės pažangos, tačiau tai esą
bus galima pasiekti per antrą viršūnių
susitikimą po keturių mėnesių. 

Lyderiai taip pat susitarė dėl ka-
linių apsikeitimo, nuspręsta, kad iki
metų pabaigos abi pusės turėtų paleisti
visus sulaikytuosius dėl konflikto. 

Taip pat sutarta patraukti karius
iš dar trijų teritorijų konflikto zonoje
ir įsteigti daugiau išvažiavimo-įva-
žiavimo punktų, kuriais galėtų nau-
dotis gyventojai.

Kompensacijos už sovietinę okupaciją tema baigta
Maskva (ELTA) – Rusija uždarė

teritorijų aneksijos ir kompensacijos
Estijai už tariamą sovietinę okupaci-
ją temas kartą ir visiems laikams. Tai
pareiškė Rusijos ambasadorius Estijoje
Aleksandras Petrovas.

„Pasiremsiu oficialiais Rusijos at-
stovų pareiškimais, jog bet kokie ra-
ginimai, kad Rusija grąžintų Estijai
esą ‘aneksuotas’ teritorijas, yra ne-
priimtini. Tą patį galima pasakyti ir
apie reikalavimus, kad mūsų šalis iš-
mokėtų kažkokias kompensacijas už
‘sovietinę okupaciją’. Šios temos už-
darytos kartą ir visiems laikams”, –
teigė Rusijos ambasadorius.

Prie Estijos teisingumo ministe-
rijos sudaryta komisija žalą, kurią ša-

liai padarė sovietinė okupacija, įver-
tino 1,2 milijardo eurų.

Anksčiau Estijos VRM vadovas
Mart Helme pareiškė, kad Rusija iki
šiol negrąžino Estijai 5,2 procento te-
ritorijos. Ministras pabrėžė, kad Esti-
ja pasirengusi laukti, kol šis klausimas
bus išspręstas tarptautinės teisės pa-
grindu.

Pagal 1920 metų Tartu sutartį, ku-
rią sudarė Estija ir Rusija, dalis Pe-
čiorų rajono ir Janilino miestas (Ivan-
gorodas) priklausė Estijai, bet po jos
aneksijos 1940 metais šios teritorijos
atiteko Rusijai.

Rusijos URM ne kartą pareiškė,
kad Estijai „prisijungus” prie SSRS,
Tartu taikos sutartis neteko galios.

Rusijos sportininkai, įrodę savo „švarumą“, tarptautinėse var-
žybose ketverius metus galės dalyvauti  su neutralia vėliava.

SCANPIX nuotr.

„Transparency International“ Lietuvos sky-
riaus vadovas S. Muravjovas teigia, kad su
korupcija kovojama per lėtai.  Alfa.lt nuotr.

kad jie neturi nieko bendra su tuo, kas,
WADA nuomone, yra valstybės finan-
suojama dopingo sistema.

2016 metais nepriklausomo tyrėjo
Richard McLaren paskelbtoje ataskai-
toje rašoma, kad 2011–2015 metų lai-
kotarpiu daugiau nei 1 000 rusų atletų,
atstovaujančių įvairioms sporto ša-
koms, dalyvavo šioje dopingo progra-
moje.

iniciatyvų kovoje su korupcija kūri-
mui.

„Skaidrumo siekti yra žymiai pa-
prasčiau negu kovoti su korupcija,
siūlyčiau pradėti nuo šito”, – apibend-
rino S. Muravjovas.

Prezidentūra pranešė, kad ketina
siūlyti naują su Specialiųjų tyrimų
tarnyba parengtą Korupcijos preven-
cijos įstatymą, kuriuo atsakomybė už
kovą su korupcija būtų nuleidžiama
institucijų vadovams.
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spausk ENTEr

Euro ir kitų valiutų santykiai (2019 metų gruodžio 10 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,90€
1 AUD (Australijos doleris) – 0,61 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,19 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,59 €

„Checkmarx” saugumo tyrimų ko-
manda atrado saugumo spragas, ke-
liančias pavojų „Google” ir „Samsung”
išmaniųjų telefonų saugumui ir galin-
čias paveikti šimtus milijonų operacinės
sistemos „Android” naudotojų, rašo
forbes.com. 

Pasirodo, programišiai gali už-
valdyti išmaniojo telefono ka-
merą valdančias programėles ir

nuotoliniu būdu fotografuoti, filmuo-
ti, slapta klausytis jūsų pokalbių juos
įrašydami, nustatyti jūsų buvimo vie-
tą ir t. t. Visi šie neteisėti veiksmai būtų
tyliai atliekami fone, ir naudotojas
ničnieko neįtartų. 

„Google” ir „Samsung” kameros
programėlių saugumo spragos „Check-
marx” saugumo komandai pradėjus
analizuoti programėlę „Google Came-
ra”, įdiegtą išmaniuosiuose telefonuo-
se „Pixel 2XL” ir „Pixel 3”, buvo rastos
kelios saugumo spragos. Jos yra susi-
jusios su trūkumais, leidžiančiais prog-
ramišiams apeiti naudotojo teises. 

„Mūsų komanda rado būdą mani-
puliuoti tam tikrais veiksmais ir keti-
nimais, – sakė „Checkmarx” saugumo
tyrimų vadovas Erez Yalon. – Bet kuri
programėlė gali valdyti „Google Ca-
mera” net neturėdama konkrečių tei-
sių.” 

Atsižvelgiant į „Google” ir „Sam-
sung” išmaniųjų telefonų populiarumą
bei skaičių, šios saugumo spragos ke-
lia rimtą pavojų šimtams milijonų
naudotojų. 

Dėl minėtųjų saugumo spragų ken-
kėjiška programėle galima nuotoliniu
būdu perimti kameros ir mikrofono
duomenų srautą bei GPS vietos infor-
maciją. 

Tokių veiksmų padariniai yra pa-
kankamai rimti, nes „Android” skirtos
atvirosios programinės įrangos pro-
jekto (angl. „Android Open Source
Project”) dalyviai specialiai sukūrė
keletą teisių, kurių naudotojo turi pa-
prašyti bet kuri programėlė, norinti
gauti prieigą prie telefono kameros ir
vietos informacijos. 

„Checkmarx” komanda parengė
kibernetinės atakos scenarijų, paremtą
programėlės „Google Camera” nau-
dojimu kai kurioms teisėms apeiti.
Tyrėjai sukūrė kenkimo programėlę,

Kompiuterio kamera gali jus sekti – nedelsiant atnaujinkite saugumo pataisas.
Delfi.lt nuotr.                                                     

išnaudojančią vieną dažniausiai pra-
šomų teisių – gauti prieigą prie duo-
menų kaupiklio. 

„Išmaniajame telefone su „And-
roid” operacine sistema veikianti ken-
kimo programėlė, kuri turi teisę nu-
skaityti SD kortelę, gauna prieigą ne
tik prie anksčiau padarytų nuotraukų
ir vaizdo įrašų – naudojant naująją me-
todologiją, galima fotografuoti ir fil-
muoti”, – pasakojo E. Yalon. 

Kaip programišiai galėtų pasinaudoti
šiomis programėlės „Google Camera” sau-
gumo spragomis? 

„Checkmarx” sukūrė saugumo
spragą išnaudojančią koncepcinę prie-
monę – orų prognozių programėlę,
kurios įvairiausios atmainos be galo
populiarios „Google Play Store”. Prog-
ramėlė neprašo suteikti jokių specia-
lių teisių, išskyrus prieigą prie duo-
menų kaupiklio. 

Kadangi ši teisė yra įprasta visoms
programėlėms, naudotojams nekiltų jo-
kių įtarimų, juk programėlė neprašo
nieko keisto. 

Visgi „Checkmarx” kūrinys nėra
toks nekaltas, kaip gali pasirodyti iš
pirmo žvilgsnio. Jį sudaro dvi dalys:
kliento programėlė, veikianti išma-
niajame telefone, bei komandų ir val-
dymo serveris, prie kurio programėlė
prisijungia, kai programišiai nu-
sprendžia imtis piktų kėslų. Įdiegus ir
atvėrus programėlę, sukuriamas nuo-
latinis ryšys su komandų ir valdymo
serveriu, o tada programėlė laukia
nurodymų. Užvėrus programėlę, ryšys
nenutraukiamas. 

Kokias komandas gali siųsti progra-
mišiai ir kokius veiksmus atlikti? 

Padaryti nuotrauką išmaniojo te-
lefono kamera ir nusiųsti ją į koman-
dų ir valdymo serverį. Filmuoti išma-
niojo telefono kamera ir nusiųsti vaiz-
do įrašą į komandų ir valdymo serve-
rį. Palaukti, kol bus pradėtas pokalbis,
stebint išmaniojo telefono artumo ju-
tiklį (taip galima nustatyti, kada tele-
fonas pridedamas prie ausies), ir įra-
šyti pokalbį. 

Slapta klausomų pokalbių metu
programišiai taip pat galėtų vienu
metu įrašinėti garsą ir filmuoti nau-
dotoją. Užvaldyti visų padarytų nuo-
traukų GPS žymes ir jas naudoti tele-

„GooGle” patvirtino sauGumo spraGą: 
kLauSoSI PokaLbIų, fILMuoja IR Seka PaveIktI šIMtaI MILIjonų naudotojų

„Microsoft” pristatė naują „Office” prog-
ramėlę  „iOS” bei  „Android” platfor-
moms, kuri sukombinuoja „Word”, „Po-
werPoint” ir „Excel” programų funkcijas.

Programėlėje yra ir kitų funkcijų,
kaip, pavyzdžiui, dokumentų
skenavimas, užrašų fiksavimas

bei veiksmų sekcija. 
„Office” programėlė  „iOS” ir

„Android” prietaisams.
Naujoje „Office” programėlėje ga-

lima rasti visų  „Office” komplekto
programėlių funkcijas, tačiau taip pat
buvo pridėtos kelios naujos naudingos
funkcijos, kurios kūrybiškai pasinau-
doja telefono kamera. Programėlės
pradiniame ekrane yra visi doku-
mentai, rekomenduojami dokumen-
tai, media ir priklijuojami lapeliai.
Vartotojai gali pasirinkti bet kurį do-
kumentą, kad jį redaguotų neišėję iš
programėlės.

Didelis pliuso mygtukas apačioje
yra naudojamas trims tikslams. 

Pirmasis pasirinkimas leidžia var-
totojams sukurti priklijuojamus lape-
lius, antrasis pasirinkimas atidaro ka-
merą ir leidžia vartotojams skenuoti

„MiCrosoFT” sujuNgė „ExCEL”,
„WorD” ir „PoWErPoiNT” į viENą

„oFFiCE” PrograMėLę
nuotraukas, kad būtų sukurti nauji do-
kumentai. Rankiniu būdu sukurta
arba atspausdinta lentelė gali būti nu-
skenuota ir importuota į „Excel” pus-
lapį, dokumentas gali būti nuskenuo-
jamas ir importuotas į „Word”, o nuo-
trauka gali būti nufotografuota ir im-
portuota į „PowerPoint”. 

Vartotojai taip pat gali pasinaudo-
ti „Office Lens” funkcija vizitinių kor-
telių ir panašių dokumentų skenavimui.
Trečias pasirinkimas leidžia vartoto-
jams sukurti dokumentus senamadišku
būdu, naudojantis  „Word”,  „Power-
Point” arba „Excel”.

„Office” programėlėje yra veiksmų
sekcija, kurioje galima rasti keletą nau-
dingų funkcijų, tokių kaip QR kodo
skaitytuvą, dalinimąsi dokumentais ar
PDF failo sukūrimą. Šios užduotys ne-
retai reikalauja naudotis keliomis prog-
ramėlėmis vienu metu, tačiau veiksmų
sekcijoje jos sudėtos į vieną vietą.

„Office” programėlė yra panaši
į  „Google Drive” programėlę. Kaip
ir „Google Drive”, naujoje programė-
lėje taip pat galima rasti neseniai at-
naujintus dokumentus bei pasidalintus
failus.

Sugedo.lt

fono savininko buvimo vietai nustatyti.
Gauti prieigą ir kopijuoti kaupiklyje
saugomas nuotraukas ir vaizdo me-
džiagą, taip pat atakos metu padarytas
nuotraukas. Veikti nepastebimai, su-
mažinus išmaniojo telefono garsą, kai
fotografuojama ir filmuojama, kad ka-
meros skleidžiami garsai neatkreiptų
naudotojo dėmesio. Fotografuoti ir fil-
muoti galima neatsižvelgiant į tai, ar
išmanusis telefonas yra užrakintas,
ar atrakintas. 

Programėlės „Google Camera”
saugumo spragų atskleidimo eiga In-
formacijos apie aptiktas saugumo spra-
gas atskleidimas buvo suderintas su
„Google” ir „Samsung”, siekiant už-
tikrinti, kad abi įmonės spėtų išleisti
pataisas saugumo spragoms užkam-
šyti. Vis dėlto neoficialiai informacija
apie saugumo spragas pradėjo sklisti
liepos 4 d., kai „Checkmarx” pateikė
pažeidžiamumo ataskaitą „Google”
komandai, atsakingai už „Android”
saugumą. 

Liepos 13 d. nurodytas saugumo
spragas „Google” įvertino kaip vidu-
tinio grėsmės lygio, tačiau, gavus dau-

giau informacijos iš „Checkmarx”,
liepos 23 d. grėsmės lygis buvo pa-
keistas į aukštą. Rugpjūčio 1 d. „Goog-
le” patvirtino, kad saugumo spragos
paveikia platesnę „Android” naudoto-
jų dalį, įskaitant kitų gamintojų iš-
maniųjų telefonų turėtojus, o minėto-
sios saugumo spragos gavo savo įrašą
duomenų bazėje (CVE-2019-2234). Rugp-
jūčio 18 d. buvo susisiekta su keliais
prekiautojais išmaniaisiais telefonais,
o rugpjūčio 29 d. „Samsung” patvirti-
no, jog naujosios saugumo spragos ke-
lia pavojų jų prietaisams. 

2019 m. liepos mėnesį „Play Store”
atsirado atnaujinta „Google Camera”
versiją, taip pat visi partneriai gali at-
sisiųsti pataisą.” 

Taigi, jei turite naujausią savo ka-
meros programėlės versiją, esate ap-
saugoti nuo pirmiau aprašytos atakos. 

Tiesa, dėl viso pikto patariame at-
naujinti „Android” versiją ir įdiegti
naujausias saugumo pataisas. Žinoma,
taip pat įsitikinkite, kad kameros
programėlės versija irgi yra naujau-
sia. 

Delfi.lt
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Lietuvius suburiantis laikraštis

DALIA CIDZIKAITĖ

– Neatrodo taip jau grynas, pilkas
ar biednas, o vis tiek grinorium visi va-
dins, kol prasigyvens.

– Taigi, – pritarė jai tetulė, – ir ap-
sirėdęs gražiai.

Žodį grinorius, matyti, jiedvi išve-
dė iš „gryno, pliko, neturtingo”. Bet aš
taip atrodyti, rodos, negalėjau, nes vil-
kėjau trumpu paltuku, papuoštu „ba-
ronėlio” apykakle, ir avėjau naujais
pusbačiais, kuriuos nusipirkau Eitkū-
nuose.

– Gudbai, – mosavo ranka šeimi-
ninkei mano tetulė.

– Gudbai, misele, gudbai, – mosa-
vo ranka šeimininkė mudviem abiem.  –
Gud lak grinoriui, – pridėjo.

Ėjome per pačią Waterburio lietu-
vių naujokyno širdį. Galėjo būti apie 4
val. popiet, tai žmonių šaligatvyje buvo
reta. Vis dėlto mano tetulė susitiko vie-
ną kitą pažįstamą. Jie buvo gražiai ap-
sirengę, ir tuo labai skyrėsi nuo Lietu-
vos žmonių. Skyrėsi jie ir savo kalba,
kuri man buvo nauja ir nesuprantama.

Taip savo pirmuosius mėnesius Wa-
terbury mieste, Amerikoje, aprašė
pirmosios JAV lietuvių emigraci-

jos bangos atstovas (dar žinomų „gry-
norių” pavadinimu) nuo Eitkūnų dr.
Algirdas Margeris [tikr. vardas Kons-
tantinas Šeštokas – D. C.] 1956 m. Či-
kagoje išleistoje knygoje Amerikos lie-
tuviai ir angliškųjų skolinių žodynas.
Knyga prasideda trumpu autoriaus
pasakojimu „Pirmieji mėnesiai Ame-
rikoje”, kuriuo siekta ne tiek parody-

ti iš Lietuvos į kitą šalį atvykusiojo
džiaugsmus ir vargus, kiek pailiust-
ruoti lietuvių emigracijos pirmosios
bangos atstovų kalbą, kuri autoriui
buvo ir nauja, ir nesuprantama. Todėl
A. Margerio pasakojime ypač gausu
angliškų skolinių. Vieni jų nesunkiai
atpažįstami, kaip antai, rič (angl. rich
– turtingas), karas (angl. car – auto-
mobilis), senvičius (angl. sandwich –
sumuštinis), elekšinai (angl. elections
– rinkimai), seifas (angl. safe – seifas,
nedeganti spinta pinigams ar kito-
kioms vertybėms laikyti), kiti – sun-
kiau, pavyzdžiui, trubelis (angl. troub-
le – nemalonumas, bėda), dobal (angl.
double – dvigubas), faitas (angl. fight –
muštynės), liukė (angl. luck – sėkmė,
laimė), šaur bet (angl. shower bath – du-
šas) ir kt.

Įdomi knygos autoriaus apžvalga
„Amerikos lietuvių laikraščių ir kny-
gų kalba”, kurioje jis aprašo tokių to
meto garsių JAV lietuvių visuomenės
veikėjų kaip Jonas Šliūpas, Juozas
Adomaitis-Šernas, Antanas Ališauskas
(Olszewskis, Olis), Domininkas T. Bač-
kauskas (Boczkauskas), kun. Alek-
sandras Burba, Antanas Lalys, kun.
Antanas Kaupas kalbą ir jų darbus lie-
tuvių kalbos srityje. Dėmesio verti 3, 4
ir 5 skyriai, skirti to meto lituanisti-
niam švietimui JAV. Skyriuje „Lietu-
vių kalba svetimose mokyklose” A.
Margeris rašo apie lietuvių kalbos
kursus Valparaiso universitete, lietu-
vius studentus ir jų lietuvišką veiklą
Šv. Kirilo ir Metodijaus seminarijoje,
Šv. Marijos kolegijoje, lituanistikos
kursą St. Bede kolegijoje ir kitose ma-

„GUD LAK, GRINORI”:
pirmieji lietuvio mėnesiai Amerikoje

žesnėse JAV aukštosiose mokyklose.
Skyriuje „Lietuvių kalba savose mo-
kyklose” autorius supažindina su „Auš-
ros” mokykla Čikagoje ir jos įkūrėju
Vincu Mišeika, lietuvių socialistų įkur-
ta mokykla Roselande [Čikagos prie-
miestis, kuriame gyveno lietuviai – D.
C.)], Juozo Oleko įkurta privačia Ame-
rikos lietuvių mokykla, lietuvių kalbos
mokyklomis 18-os ir Halsted gatvių
rajone, Leveckio mokykla Bridgeporte
[dar vienas tarp lietuvių buvęs popu-
liarus Čikagos rajonas – D. C.], lietuvių
korespondencine mokykla Čikagoje ir
mokyklomis kituose Amerikos mies-
tuose ir miesteliuose. Penktas skyrius
„Lietuvių kalba parapinėse mokyklo-
se” apžvelgia lituanistinį švietimą lie-
tuviškose ar lietuviams ir lenkams
priklausančiose parapijose.  

Tačiau bene labiausiai A. Margerio
kaip lituanisto mėgėjo ambicijas at-
skleidžia daugiau nei 200 puslapių ap-
imties žodynas, kuriame surašyti gry-
norių vartoti angliški skoliniai. Žody-
no autorius pateikia ne tik skolinį ir jo
vertimą į lietuvių kalbą ar lietuvišką
atitikmenį, bet ir bent pora to žodžio
vartojimo atvejų, kurių dauguma pa-
imti ar paties autoriaus sugalvoti iš

kasdienės kalbos, pavyzdžiui, posa-
kiui fifti-fifti (pipti-pipti) A. Margeris pa-
rinko tokį sakinį: „Mudu su boba gy-
vename fifti-fifti: abudu dirbame ir
abudu pinigus atskirai seiviname” (p.
213). Trumpoje žodyno įžangoje auto-
rius rašo, jog viena iš priežasčių, kodėl
jis sudarė tokį „savotišką, nepaprastą
ir keistą žodyną” yra ta, kad jis norėjo
savo tautiečiams parodyti, jog vietoj jų
vartojamų angliškų skolinių lietuvių
kalba gali pasiūlyti dar gražesnių ati-
tikmenų.

Kita priežastis – palikti nors šiokį
tokį lituanistinį ženklą apie, pasak A.
Margerio, trečdalį Amerikoje gyve-
nančios lietuvių tautos, nes „turint
galvoj, jog kada nors ir kas nors rašys
A. lietuvių gyvenimo, žinoma, ne tikrai
medžiaginio, bet ir kultūrinio, istoriją,
kyla labai svarbus klausimas: ar pa-
rašys ir apie jų kalbą? Bendrai apie kal-
bą parašys, kur gi ne, bet tos kalbos žo-
dyno tai jau, tur būt, tikrai niekas ne-
rašys.” „Juk, – toliau argumentuoja au-
torius, – į auzą, naktaizą, byrą, karą,
laikinu, fylinu, šiur, dacol, dacit ir daug
kitų lietuviškai angliškų žodžių jie
taip giliai įprato ir juos pamėgo, kad,
juos tardami, daugiau pasakė, dau-
giau save parodė, nei būtų pasakę bei
parodę tardami savus: namus, kakla-
raištį, alų, automobilį, mėgstu, patinka,
myliu, jaučiu, tikrai, gana, viskas…” (p.
148).

Paskelbta Lietuvos nacionalinės bibliotekos
Lituanistikos skyriaus tinklaraštyje.

Lietuvių vestuvės, Chicago C. J. Pansirnos nuotr.
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Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo tes-
tamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas
4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 • tel. 773-585-9500 

www.draugofondas.org

BENDRAUKIME
www.facebook.com/draugolaikrastis

MANo VIrTUVė

Brokolių pyragėliai

Tešlai reikės:
1 puodelio + 2 šaukštų miltų
žiupsnelio druskos
70 g (2,5 oz) atšaldyto sviesto
5–6 šaukštų labai šalto vandens
2 kiaušinių trynių
6–7 formelių neaukštais kraštais
sviesto formelėms ištepti

Įdarui:
500 g (1 sv.) šviežių arba šaldytų
brokolių 
1/2 puodelio grietinėlės
4 šaukštų tarkuoto Parmesan sū-
rio
1 šaukšto išbrinkintos želatinos
česnakinės druskos, 
džiovintų čiobrelių 
džiovinto baziliko
2 kiaušinių baltymų

Šaltą sviestą sutarkuoti ir su-
berti į persijotus, su druska sumai-
šytus miltus. Trupinti tarp pirštų, kol
gaunasi biri kaip smėlis tešla. Įmuš-
ti kiaušinių trynius, įpilti vandens ir
suformuoti tešlos rutulį.

Tešlą plonai iškočioti, išspausti
didesnius nei formelė tešlos skritulius
ir jais iškloti formeles, išteptas svies-
tu. Gerai apspausti formelės dugną ir
kraštelius. 

Įdarui skirtus brokolius pavirti
pasūdytame vandenyje, kol su-
minkštės. Sudėti į sietelį ir perpilti la-
bai šaltu vandeniu, kad daržovės ne-
prarastų savo sodrios žalios spalvos.
Nuvarvinti ir sutrinti.

Želatiną ištirpinti ir sumaišyti su
brokoliais. Įpilti grietinėlės, suberti
tarkuotą sūrį, džiovintus čiobrelius ir
baziliką, česnakinę druską. Gautą
masę supilti į formeles su tešla.

Kiaušinių baltymus išplakti iki
standumo ir po šaukštą uždėti ant bro-
kolių.

Kepti iš anksto įkaitintoje iki
220 C (425 F) orkaitėje, kol baltymai pa-
gels.

Pyragėliai skanūs ir
karšti, ir šalti.

Pyragas su porais
ir sūriu

Tešlai reikės:
1 puodelio + 2 šaukštų
miltų
150 g (5,3 oz) sviesto
2 trynių
4 šaukštų labai šalto
vandens
žiupsnelio druskos
1 kg (2 sv) žirnių
Įdarui:
1 + 1/2 puodelio riebios
grietinėlės

700 g (25 oz) porų (baltosios dalies)
2 šaukštai fermentinio sūrio
2 šaukštų kietojo sūrio
2 šaukštų sūrio su melsvaisiais pe-
lėsiais
2 svogūnų  
2 skiltelių česnako
1 šaukšto miltų
3 kiaušinių
1 arb. šaukštelio cukraus
2 šaukštų aliejaus
šviežio raudonėlio

Miltus persijoti su druska. Vi-
duryje padaryti duobutę, įtarkuoti bu-
rokine tarka šaltą sviestą, sudėti
kiaušinių trynius, įpilti vandens. Vis-
ką sujungti ir suformuoti tešlą. Su-
vynioti ją į maistinę plėvelę ir bent
pusvalandžiui dėti į šaldytuvą.

Didelėje keptuvėje įkaitinti alie-
jų ir pakepinti jame smulkintą svo-
gūną. Suberti smulkintus porus, čes-
naką ir kaitinti pamaišant ant silpnos
ugnies, kol daržovės suminkštės. At-
vėsinti.

Tešlą iškočioti ir įkloti į apvalią
kepimo formą su neaukštais kraštu-
kais, išteptą sviestu. Gerai apspaus-
ti, dugną subadyti šakute.

Ant tešlos viršaus uždėti kepimo
popieriaus lakštą ir ant jo užpilti 1 kg
žirnių (kad tešla kepdama nekiltų).
Kepti įkaitintoje iki 180 C (350 F) or-
kaitėje 15 min., tuomet nuimti po-
pierių su žirniais (žirnius atvėsinti,
supilti į stiklainį ir panaudoti kitą
kartą).

Į troškintas daržoves suberti mil-
tus, pusę tarkuoto fermentinio ir
pusę kietojo sūrio, įmušti kiaušinius,
pilti grietinėlę, dėti kubeliais su-
pjaustytą pelėsinį sūrį ir gerai iš-
maišyti.

Įdarą sukrėsti į pyrago formą,
viršų pabarstyti likusiu sūriu ir dėti
kepti 180 C (350 F) temperatūroje 40–
45 minutes.

Skanaus!
Jūsų Indrė

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

A † A
S. ALGIMANTAS GEČYS

Mirė gruodžio 6 d. Philadelphijos apylinkėje, sulaukęs 86 metų
amžiaus. 

Liūdesyje paliko gyvenimo draugę Teresę Gečienę, su kuria kar-
tu pragyventa 60 metų; dukrą Gintarę su vyru George Akerley ir
sūnumi Kristijonu; dukrą Aušrą su vyru Peter Gause; svainę Dan-
guolę Navickienę su dukra Rymante Vizgirdaite bei sūnumi Ta du
Vizgirda ir jo šeima Lietuvoje.                                  

Algimantas su tėvais pasitraukė iš Lietuvos 1944 m. Gyveno ir
lankė gimnaziją Hanau DP stovykloje. 1949 m. su šeima emigravo
į Ameriką. Bakalauro ir magistro laipsniais baigė inžinerijos mok-
slus Drexel universitete ir dirbo toje srityje iki pensijos. Visą gy-
venimą laisvu laiku dirbo Lietuvos išlaisvinimui ir jos labui. Tris
kadencijas buvo JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pir-
mininku, 1981–1984 m. ėjo  Pasaulio Lietuvių Bendruo me nės val-
dybos vicepirmininko pareigas. 1988–1992 m. buvo Pen n syl  va nijos
lietuvių kilmės gyventojų atstovas, tarpininkavo tarp jį paskyrusio
valstijos gubernatoriaus administracijos ir Lie tu vių Bendruo-
menės. Nuo 1994 m. iki nepriklausomybės atkūrimo bu vo Lietu-
vos ambasados Jungtinėse Amerikos Valstijose konsul tacinės ta-
rybos narys. Buvo vienas pagrindinių žmonių, kuris in ten syviai
dirbo, kad būtų išsaugotas tuometinis Lietuvos Ats to vy bės Was-
hingtone pastatas (dabar ambasada). Bendradar bia vo lie   tuvių spau-
doje. 

Už savo prasmingą lietuvišką veiklą ir „Už nuopelnus Lietu vai”
apdovanotas Lietuvos Komandoro kryžiumi ir Lietuvos Sei mo me-
daliu.

Laidotuvės bus šeštadienį, gruodžio 14 dieną. Šv. Andriejaus lie-
tuvių  parapijoje, 1913 Wallace St., Philadelphia, PA 19130, nuo 10
val. iki 11 val. ryto – šermenys ir atsisveikinimas. 11 val. ryto – ge-
 dulingos šv. Mišios, po kurių a. a. Algimantas bus palaidotas Pri-
 sikėlimo kapinėse, Bensalem, PA.

Laidotuves tvarko Charles Roman per John Murray Funeral
Home, Flourtown, PA.

Vietoje gėlių šeima kviečia aukoti Šv. Andriejaus lietuvių pa-
 ra pijai arba organizacijai „Vaiko vartai į mokslą” (www.childga-
te.org).

Nuliūdusi šeima

Netekome veiklaus Lietuvių Bendruomenės nario, at-
 kak laus Tėvynės laisvės gynėjo ir aktyvaus lietuvybės
puoselėtojo 

A † A
S. ALGIMANTO GEČIO

Nuoširdžiai užjaučiame žmoną TERESĘ, dukras GIN-
TARĘ ir AUŠRĄ su šeimomis, artimuosius, bičiulius
ir bendraminčius. 
Šviesus a. a. Algimanto atminimas išliks visų jį paži-
no  jusiųjų atmintyje kaip Lietuvą nuoširdžiai mylėju-
sio, kilnaus žmogaus pavyzdys. 

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba
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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@midwaylegal.com

PAs MUs
IR

APLINK MUs

Jeigu norite prisidėti prie pasaulio taršos mažinimo ir atsisakyti plas-

tikinių maišelių, galite įsigyti iš audinio pagamintą pirkinių maišelį ,,Drau-

gas”. Sulankstytas jis lengvai telpa į rankinę ar automobilio daiktinę,

o išskleistas jis yra talpus, patogus ir elegantiškas. 

,,Draugo” pirkinių maišelis – puiki dovana sau, 
draugui ar šeimos nariui artėjančių Kalėdų proga.

Už 10 dol. jį įsigysite užsukę į ,,Draugo” redakciją

Arba siųskite čekį: DRAUGAS

4545 W. 63rd. Str., Chicago, IL 60629

Siuntimas į kitą valstiją – 2 dol., Illinois – 3 dol.
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Taip pat galite įsigyti lipduką ,,Draugaukime”.
Jo kaina – 2 dol., siuntimas – 50 cnt.

� Ateitininkų Kūčios Čikagoje yra ren-
giamos jau daugiau kaip 30 metų! Ateiti-
ninkai rengia, bet kviečiame visus. Tą dieną
esame viena glaudi šeima. Kūčios vyks
gruodžio 14 d., šeštadienį, 4 val. p. p. Atei-
tininkų namuose. Kun. Lukas Laniauskas
atnašaus šv. Mišias, po kurių bus tradicinė
Kūčių vakarienė. Dėl ribotų vietų apie da-
lyvavimą būtina pranešti registratorei Onai
Daugirdienei: 630-400-1302 arba odau-
girdas@hotmail.com.

� Gruodžio 14 d. 1:30 val. p. p. Atlantos
lietuviai kviečiami į lietuviškas Mišias St.
Ann’s Church (4905 Roswell Rd., Marietta
GA 30062), kurias aukos kunigas Gintaras
Jonikas. Nuo 12:30 val. p. p. bus klausomos
išpažintys. 3:30 val. p. p. visi laukiami No-
lan Hall salėje (toje pačioje bažnyčioje),
kur vyks Kūčių vakarienė, Atlantos LB me-
tiniai  apdovanojimai, meninė programa.

� Gruodžio 15 d., sekmadienį, 11 val.
ryto Mišiose Švč. M. Marijos Gimimo baž-
nyčioje (Marquette Parke) dalyvaus pop-
choras „Svajonė”. Po Mišių parapijos sa-
lėje – Kalėdinis koncertas. Laukiame visų!

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL) gruodžio 15 d. 10 val. r.  švęsime
trečiąjį Advento sekmadienį. Eucharistijos
šventimą atnašaus kun. Gediminas Ker-
šys.  Po šv. Mišių galėsite įsigyti pašven-
tintų kalėdaičių savo Kūčių vakarienės sta-
lui. Maloniai kviečiame visus dalyvauti. 

� Gruodžio 22 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi-
joje – Kūčių pietūs prie bendro stalo. Vie-
tas užsisakyti iki gruodžio 15 d.

NEW FLAVORS AVAILABLE – TRY THEM ALL!

PLAIN, (NO SALT ADDED), CARAWAY, GARLIC & ONION, 

JALEPENO, CHIVE, DILL, BASIL & HERB

HORSERADISH & SMOKED, FETA

Floridos lietuviai kviečiami į Kalėdines šv. Mišias 
gruodžio 25 d., trečiadienį, 1:15 val. p. p.

Šv. Jėzaus Vardo bažnyčioje, 
5800 15th Ave. S., Gulfport, FL.

ASK FOR US AT YOUR FAVORITE DELI OR VISIT ONLINE
www.andrulischeese.com  1-877-6CHEESE
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