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Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 161 diena!

Didžiausia nedorybė – imtis darbo, kurio nemoki – Napoléon Bonaparte 

ŠIAME NUMERYJE:

Ginčai apie madas – 3 psl.

Atgimsta St. Petersburgo Lietuvių
Bendruomenė – 5 psl. 

Mokytojos džiaugiasi gražiais vaikų darbeliais. Iš k.: Ona Stučkienė, Rita Clemens, Lina Giusti, Auksė Motto ir Rasa Lukošienė. 
Jav lB Švietimo tarybos archyvo nuotr.

Vaikų kūryboje Tėvynės meilė
NauJais Mokslo Metais – žvilgsNis į praėJusius

Simona Minns

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais, rugpjūčio
5–11 dienomis į pranciškonų sodybą Kennebunk-
porte, Maine valstijoje, į studijų ir poilsio savaitę

suvažiavo ateitininkai iš įvairių valstijų. Šiais metais
stovykla džiugino dalyvius praturtinta programa, pas-

kaitomis, diskusijomis bei koncertais. Organizatorių
komitetą sudarantys Monika ir Paulius Sabaliai bei Eli-
gijus Sužiedėlis įdėjo daug triūso, kad programa būtų
įvairi, naudinga, patraukli ir kitokia. Programos tur-
tingumas pritraukė daug svečių, dalyvių ir žiūrovų. Šie
metai buvo ypač sėkmingi!

– 4 psl. 

Neliks duonos su druska – liks Tėvynė 
J. Marcinkevičius 

2016–2017 mokslo metais JAV Lietuvių Bendruomenės (LB)
Švietimo tarybos paskelbtame konkurse „Iš močiutės skry-
nios” dalyvavo 23 JAV lituanistinės  mokyklos. 

Močiutės skrynioje – visas pasaulis. Ten daug neiš-
senkančių lobių – margaspalvių drobių, tautinių kostiu-

mų, dainų, pasakų ir žaidimų. Ten ir meilė Lietuvai, pa-
garba jos simboliams – vėliavai, herbui, tautiškai giesmei...
Ten geros ir šviesios mintys, kurių, vieną dieną pristigę,
galėtumėte pasisemti iš šios skrynios… 

Rašinių komisijos koordinatorė, Čikagos lituanistinės
mokyklos direktorė Vida Rupšienė su savo komanda pa-
rinko aktualias temas, susijusias su Lietuvoje   paskelb-
tais 2017 metais kaip Tautinio kostiumo, Lietuvių kalbos
kultūros, Sporto bei Piliakalnių metais.                  – 6 psl. 

Į pranciškonų sodybą Maine valstijoje, Kennebunkporte, suvažiavo ateitininkai sendraugiai iš įvairių valstijų. 

Renginių įvairovė 
Ateitininkų sendraugių stovykloje Maine
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AUŠRA STANAITYTĖ

Graudžiai gražios, gėlių žiedais pada-
bintos Marijos šventės nuo gegužinių
pamaldų ir Žolinės iki Šiluvos ir Aušros
Vartų atlaidų traukia maldininkų minias
prie garsiųjų Mergelės paveikslų ar
šiais laikais atnaujintų paprastų pake-
lės koplytėlių, kur neretai matome,
kaip pasakytų išlavinto skonio vertin-
tojas, turgaus meno lygio jos atvaizdus
– masiškai tiražuojamas saldaus gra-
žumo statulėles, aptaisytas baltu rūbu
ir dangiškai žydru apsiaustu.

Net neabejotinai meniški Aušros
Vartų, Šiluvos, Trakų Dievo Mo-
tinos paveikslai ar Sapiegų Ma-

dona Vilniaus arkikatedroje vis dėlto
nėra dideli šedevrai, jei lyginsime juos
su Rafaelio madonomis.       

Išvydę baigtą Gailestingojo Jė-
zaus paveikslą, dailininko Eugenijaus
Kazimirowskio 1934 m. nutapytą pagal
sesers Faustinos papasakotus regėji-
mus, šventoji sesuo ir jos dvasios tėvas
Mykolas Sopočka, užsakęs dailinin-
kui šį paveikslą, liko nusivylę, kad
nutapytas Kristus ne toks gražus, kokį
jį regėjo Faustina. Mano jauna kolegė,
subtilaus skonio humanitarė, ne per
daug besidominti tikėjimo dalykais,
„darbo tvarka” susidūrusi su šiuo pa-
veikslu, tiksliau, jo reprodukcija, kone
krūptelėjo matydama tokį, jos akimis,
kičą. 

Jau šiomis dienomis lenkų daili-
ninko Zbigniewo Gierczako nutapy-
tas Palaimintojo Teofiliaus Matulionio
kanoninis paveikslas panašių išgyve-
nimų sukėlė, rodos, nemažai daliai
kompetentingų dailės vertintojų – tur-
būt ne vieno jų mintis spaudoje išsakė
dailininkas Vaidotas Žukas (priminsiu
– pats nutapęs sakralinio turinio pa-
veikslų): šis kūrinys esąs „kažkoks
saldžiarūgštis literatūrinis plepalas
su religine ambicija. Kratinys” (Ber-
nardinai.lt, 2017 liepos 24). 

Gal šiandien kam nors atrodys
keista, tačiau žiauriausias epitetas šia-
me pasaže, rodos, yra žodis „literatū-
rinis”. Tais laikais, kai Vaidotas Žukas
buvo dar visai jaunas tapytojas, kaip ir
visi jaunystėje, imliausias autoritetų žo-
džiui, tai yra kai intensyviausiai for-
mavosi jo estetinės pažiūros, „litera-
tūriškumas” tikrajame meno olimpe
kalbant apie dailės kūrinius buvo be-
veik keiksmažodis, mirties nuospren-
dis dailės kūriniui. Literatūrišku anuo-
met buvo vadinamas paveikslas, ku-
riame siužetas, pasakojimas dominavo
prieš formą. O tai reiškė, kad paveiks-
lo autorius greičiausiai nėra stiprus bū-
tent kaip dailininkas, kliaujasi ne pa-
čia dailės kalba, o antrinį vaidmenį joje
vaidinančiu „literatūriniu”, pasako-
jamuoju elementu.   

Toks požiūris iš esmės universalus
ir nesenstantis, tačiau svarbu prisi-
minti, kad Vaidoto Žuko meninėje jau-
nystėje jis buvo itin akcentuojamas mi-
nėtame tikrajame meno olimpe, suvo-
kiančiame save kaip opoziciją primi-
tyviai propagandinei sovietinei ideo-
logijai ir jai pataikaujantiems, tiesiai
kalbant – parsiduodantiems meninin-
kams. Parsiduodantiems už valstybi-
nius užsakymus, didelius honorarus,
garbės vardus, kur kas patogesnę bui-
tį, negu buvo pasiekiama „paprastam
tarybinam žmogui”, kuris galbūt dabar
taip skausmingai nereaguotų į turtinę
nelygybę, jei anuomet būtų turėjęs ga-
limybę pamatyti skirtumą tarp savo ir
ano meto išrinktųjų gyvenimo. 

Tad štai sovietų išrinktieji daili-
ninkai savo didesnius ar mažesnius ta-
lentus ir atidavė „literatūriškumui”, tai
yra oficialiai palaimintiems komu-
nistinei ideologijai priimtiniems siu-
žetams, perteiktiems iliustratyviomis
detalėmis. „Nesuprantamų” formos
eksperimentų komunistai meno pri-
žiūrėtojai nekentė kaip pernelyg aki-
vaizdaus iššūkio savo pačių ir „pa-
prastų tarybinių žmonių” (kuriems
neva ir tarnavo sovietinė valstybė)
primityviam skoniui, be to, tie ekspe-
rimentai buvo suvokiami kaip „ke-
liaklupsčiavimas prieš supuvusius Va-
karus”. 

Galiausiai abstraktesnė, simbo-

liškesnė forma meno prižiūrėtojų buvo
suvokiama kaip potenciali antisovie-
tinių idėjų priedanga. Dėl to „litera-
tūriškumo” besikratantys dailininkai
per visą sovietinį laikotarpį buvo val-
džios ir jos parankinių terorizuojami
– tiesa, bėgant laikui kito taikomų
represinių priemonių sunkumo laips-
nis, sovietinius ledynmečius keitė ge-
rokai trumpesni atšilimo laikotarpiai
ir atvirkščiai. 

Taigi Vaidoto Žuko atsiliepime apie
Teofiliaus Matulionio kanoninį
paveikslą įvardijamas jo literatū-

riškumas yra blogiausias nuosprendis,
faktiškai tas kūrinys prilyginamas va-
dinamajam socialistiniam realizmui.
Ne veltui Žukas teigia, kad tai „visuo-
menės estetinio skonio gadinimas”.

Tą pačią dieną tame pačiame  tink-
lalapyje skelbtame pokalbyje su Baž-
nytinio paveldo muziejaus direktore,
menotyrininke, tapytoja Sigita Mas-
lauskaite-Mažyliene, stojančia į kano-
ninio Teofiliaus paveikslo pusę, skai-
tome, kad religinėje dailėje reta pa-
vyzdžių, kai dera menas ir pamaldi pa-
garba šventam atvaizdui. Primena-
mas senas posakis, kad dar niekas
nėra uždegęs žvakės prieš Raffaello
Madoną. Menotyrininkė ir tapytoja
svarsto, kad šis paradoksas galbūt yra
iššūkis „mūsų protui ir mūsų meni-
ninkų puikybei”.

IR AŠ UŽ „LIETUVOS HIMNĄ”

Lietuvos himno pavadinimo klausimu mūsų spaudoje
balsų pasigirsta vis dažniau ir dažniau, o ypač, kai atei-
na Valstybės diena – Liepos 6-oji. Mane nemažai nustebino
liepos 6-osios „Drauge” tilpęs Lietuvos Respublikos Pre-
zidentės kreipimasis į pasaulio lietuvius Valstybės dienos
proga. Cituoju jos ten juodu ant balto parašytus du saki-
nius: „Pasisemkime iš Liepos 6-osios vienybės jėgos. Tos
vienybės, kuri skambės šventinį vakarą giedant ‘Tautiš-
ką giesmę’ drauge su tautiečiais visame pasaulyje”. Jaut-
rūs žodžiai, bet kodėl pati Lietuvos valstybės galva Lie-
tuvos himną pasirinko vadinti „Tautiška giesme”? Galbūt
per neapsižiūrėjimą jos kalbų rašytojai įrašė tuos žodžius?
Ne, gink Dieve, nenoriu įžeisti a. a. Vinco Kudirkos, ku-
ris  savo garsųjį eilėraštį „Tautiška giesmė” parašė dau-
gelį metų iki Lietuvai tampant nepriklausoma. Jis ir sap-
ne nesapnavo, kad tas eilėraštis kada nors taps Lietuvos
ar Tautos himnu. Ir aš dar neradau nė vieno lietuviško ei-
lėraščio, kuris užimtų jo vietą, nors jau daug kas bandė
įsiūlyti kelias mūsų tautos dainiaus Maironio populiarias
dainas ar kitų poetų parašytas, – kaip kad Marija Remienė
paminėjo savo š. m. liepos 23 d. „Draugo” numeryje til-
pusiame laiške. Ten ji visai pagrįstai piestu stojasi prieš
tuos, kurie pamiršo istorinį faktą, kad „1919 m. gegužės
15 d., kol Seimo pirmininkas Aleksandras Stulginskis, vi-
siems atstovams atsistojus, paskaitė deklaraciją, atstovai
taip pat stovėdami sugiedojo himną. Tai buvo oficialus Ku-
dirkos giesmės pripažinimas Tautos himnu”. Tad ko
daugiau reikia? Tautos atstovai taip nutarė, tad taip ir pa-

likime. Atmintyje dar vis tūno romėnų posakis „Lex est
quod notamus” – tai, ką patvirtino notaras, tampa įsta-
tymu. Tarp kitko, Mariją Remienę pažįstu jau nuo tų senų
laikų, kai baigiantis Antrajam pasauliniam karui, toje pa-
čioje kolonoje Lietuvos žeme traukėmės į Vakarus, o vė-
liau lankėme tą pačią lietuvių gimnaziją Hanau stovyk-
loje bei skautavome, Lietuvos himną giedojome įvai-
riuo se minėjimuose.

Tikiuosi, šio rašinio skaitytojų nenuvarginsiu pa-
teikdamas šį tą asmeninio, susijusio su Lietuvos himnu.
Nenoriu pasirodyti pagyrų puodas, bet galiu pasigirti, kad
ant mano salono sienos jau daugelį metų kabo nemažo
rankšluosčio dydžio audinys – gobelenas su visais ketu-
riais himno posmais, įaustais į medvilninį audeklą. Ge-
rai nebeprisimenu kas, bet, manau, jį man padovanojo kaž-
kas iš mano giminių prieš daugelį metų lankantis Lietu-
voje. Neišvengiu kasdien į jį pažvelgti, nes jis kabo tiesiog
virš televizoriaus. Tik ne per seniausiai atkreipiau dėmesį,
kad himnas neužvardintas ir neturi autoriaus. Peršasi įta-
rimas, kad galbūt tas gobelenas buvo austas tarybiniais
metais, ir gamintojas vengė tuometinės valdžios draudi-
mo tokias erezines mintis skleisti, o ypač, kad tai yra Lie-
tuvos himnas. Audeklą dar puošia tautiniai raštai aplink
tekstą, o viršuje – Gedimino stulpai. Neabejotina, kad visa
tai išausta kompiuterinės technikos pagalba, nes, mano
nuomone, paprastomis staklėmis jokia lietuvė audėja ne-
būtų turėjusi kantrybės tokį komplikuotą audeklą išausti
– gal net ir ta mūsų garsioji gobelenų gamintoja Anasta-
zija Tamošaitienė... 

Nukelta į 5 psl.

Šventasis naivumas

Šias mintis paremia ir pasakoji-
mas apie Gailestingojo Jėzaus pa-
veikslo atsiradimo istoriją. Kaip rašė
sesuo Faustina, vėliau Kristus jai pa-
sakęs, kad jos regėjimą vaizduojantis
paveikslas nebūtinai turi būti gražus.
Tikrasis paveikslo grožis – tai per jį pa-
tiriamas dieviškas palaiminimas. 

Net masiškai tiražuojamos Mari-
jos statulos ir statulėlės su lelijų bal-
tumo ir dangaus žydrumo drabužiu,
kurių autorystė bežinoma jau tik dai-
lės istorikams, gali būti pačių šven-
čiausių, tyriausių kreipinių į dangiš-
kąją Motiną laidininkės, regimas pa-
žadas, kad mus visus Ji kantriai ir mei-
liai gobia savo apsiaustu.

Sakysite – nejaugi šalia šventąjį
naivumą įkūnijančių atvaizdų tikin-
čiojo gyvenime iš tikrųjų nėra vietos
genialiam menui? „Mano Tėvo na-
muose daug buveinių”, – girdėjome sa-
kant Sūnų ir galime neabejoti, kad
ant tų kambarių sienų yra kur pagar-
biai pakabinti genialius menininkų
kūrinius, tiesiogiai gimusius iš die-
viškos kibirkšties.
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Ginčai apie madas
VITALIJA DUNČIENĖ

Rugpjūčio 15 d. „Drauge” Audro nė V. Škiudaitė
savo straipsnyje „Gin čuose gimsta tiesa” kviečia
pasig inčyti. Man susidarė įspūdis, kad siūloma gin-
čytis, ar Lietuva dar tebėra madoje, ar jau ji turi už-
leisti vietą moderniam pasauliui.  

Straipsnyje kalba sukasi apie Lukiškių aikštės
paminklą. 1991 m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje, Le-
nino aikštėje, buvo nuversta Lenino statula. Tie,

kuriems ši statula simbolizavo sovietinę vergovę,
džiūgavo – pasijuto laisvi ir drąsūs. Tie, kurie Leni -
ną ir jo statulas garbino, matydami visos tautos va-
lią ir ryžtingumą, nedrįso prieštarauti. Lenino sta-
tula atsidūrė panašių stabų parke, o Lenino aikštė
pakeitė pavadinimą ir tapo Lukiškių aikšte. Bet čia
ir už strigome, nes... lietuviai susiskaldę, pakrikę, ne-
vieningi. Liaudies patarlė sako: „Kur du mušasi, tre-
čias laimi”.

Jau 26 metai lietuviai ginčijasi, kas vietoje Le-
nino turėtų stovėti, ir niekaip negali „išgimdyti tie-
sos”. Liberalai/globalistai/modernistai (nežinau,
kaip tiksliai pavadinti vieną už „tiesą” kovojančių
piliečių grupių) siūlo dar „palaukti” su tuo pa-
minklu: „...jeigu nesutariame ir kad vieni kitiems
akių ir širdies nedraskytumėme, palaukime”. O man
labai norėtųsi paklaust:  kiek dar metų reikėtų pa-
laukti ir kokio rezultato tikimasi sulaukt? Prisimi-
 nus, kiek per 26 laisvos Lietuvos me tus sumažėjo Lie-
tuvoje lietuvia kal bių lietuvių, darosi aišku, kokio re-
zultato tikisi sulaukti laukimo propagandistai.

Norėdama įsitikinti, ar tikrai lietuviai taip jau
nesutaria, kokį kūrinį jie norėtų matyti Lukiškių
aikštėje, klausinėju sutiktų lietuvių nuomonės.
Jaunas lietuvaitis pareiš kia, kad visiems priimtinas
paminklas galėtų būti krepšinio sviedinys be jokio
užrašo. Vidutinio amžiaus lietuvis su ironiška šyp-
sena tvirtina, kad jis Lukiškių aikštėje norėtų ma-
tyti pusplikės moteriškės figūrą, ant kurios būtų už-
rašyta – Europa, ir viena jos kūno pusė žindytų lie-
tuviukus, o kita – gundytų ir viliotų į savo glėbį pa-
augusius Lietuvos vaikus. Kitas atkakliai tvirtina:
„Lie tuva jau turi modernišką, nacio naline premija
apdovanotą meninį vamzdį prie Neries, kurį tik rei-
kia perkelti į Lukiškių aikštę, kad vi siems primin-
tų, jog Lietuva, kaip niekam nereikalingas daiktas,
buvo nuleistas tualetiniu vamzdžiu į atlie kų kon-
teinerius. Aišku, kad nuomo nės labai skirtingos.
Kyla abejonių, ar tikrai daugiau ginčų pagimdys tie-
są, juk net liaudies išmintis perspėja: „Dėl skonio NE-
siginčijama”.

Gal kartais šią problemą padėtų išspręsti spren-
dimas mažiau galvoti apie save; savo nepriekaištingą
„pla čiai pramerktų akių” meno suvokimą ir savo no-
rus. Mums niekas ne drau džia bet kokius meno kū-
rinius statyti savo kieme, balkone, ant palangės ir ti-
kėtis svečių liaupsių mūsų neprie kaištingam sko-
niui. Jeigu pradėtume galvoti, koks simbolis ge-
riausiai įprasmintų praėjusių, esamų ir bū simų kar-
tų pasiaukojimą Lietuvai; kokį simbolį Lukiškių
aikštėje no rėtų matyti žmonės, paaukoję savo gy-
vybes už Lietuvos laisvę, – gal būtų lengviau visiems
sutarti ir nutarti, koks simbolis būtų prasmin-

giausias Lietuvai ir lietuviams.
Deja, skaitant panašius straipsnius supranti,

kad „ginčai” dėl Lietuvos paminklų kokybės yra tik
nereikšmingas pavyzdys iš liberalų/modernis-
tų/globalistų pastangų, naikinant pačią Lietuvą.  

Anksčiau minėtame straipsnyje teigiama, kad
dail. A. Sakalauskas pa siūlė Lukiškių aikštėje pa-
statyti Vytį – raitelį ant žirgo. Vyčio realistinis pa-
minklas autorei ir visiems modernistams/globalis -
tams kelia siaubą: „Kaip mes atrodytume prieš
mies to svečius, jeigu Lietuvos sosti nėje būtų du pa-
grindiniai paminklai, ir abu skirti – arkliui”. Iš tik-
rųjų, kaip gi mes atrodytume...???  

Visų pirma Katedros aikštėje esantis paminklas
karaliui Mindau gui ir Vytis nėra paminklai skirti
arkliui. Tokie autorės pasakymai, mano nuomone,
rodo didžiausią ne pagarbą Lietuvos istorijai. Bet pri-
 leiskim, kad autorė nuspėja ateitį – Vilniuje ir visoje
Lietuvoje atsiras daug paminklų „arkliui”. Paspėlio -
kime, kokį „siaubą išgyventų dėl to užsienio svečiai.
Spėsiu, kad jie sa kytų: įdomu... originalu... matyti,
kad lietuviai labai mylėjo ir tebemyli savo arklius,
žirgus, juodbėrėlius... Ir ar toks apibūdinimas visai
neatspindėtų lietuviško charakterio? Lietuvos is-
torijos?  

Nemanau, kad normalus, kultū ringas svečias pra-
dėtų tyčiotis iš šeimininkų namų, aprangos, ap-
linkos... Ar jūs nuvažiavę į svečius rėžiate kri-

tiką į kairę ir dešinę „nekultūrin giems” šeiminin-
kams? Jeigu taip, tai to nedarykite. Gerbkite kito
žmogaus supratimą, pasirinkimą, išraišką ir nebus
jokių problemų. Tragiška bū tų, jeigu visos tautos
kviestųsi tuos pačius „užsienio ekspertus”, kurie ke-
liautų iš vienos šalies į kitą, kurdami „teisingas, ma-
dingas, modernias” skulptūras, panaikindami bet ko-
kią tautinės išraiškos įvairovę – kurdami vieną tei-
singą ir modernią pasaulinę kultūrą. Žinoma, tokiu
atveju nebebūtų problemos su svečių reakcija, nes
nebebūtų svečių, kurie keliauja į kitas šalis pama-
tyti originalių, tam kraštui būdingų statinių, išgirsti
skirtingos muzikos, paragauti kito kio maisto.

Mano apylinkių žmonės 2002 m. sugalvojo įam-
žinti angliakasių ir jų padėjėjų mulų, vandens ka-
nalais gabenančių iškastą anglį, sunkų darbą ir pla-
čioje apylinkėje, įvairiausiose vietose pastatė 175 mu-
lus. Žinoma, visada „meno žinovai”, ku rie nėra gir-
dėję, kad „dėl skonio nesiginčijama”, gali piktintis:
„Pras ta, nekultūringa, kičas, nešiuolaikiška, ne-
praustaburniška, IX–X amžiaus realybei vieta tik
muziejuose...”  Galbūt visa tai tiesa, bet mes di-
džiuojamės tomis mulų/arkliukų skulptūromis – jos
tapo vietovės, čia gyvenančių žmonių, ypač vaikų gy-
venimo dalis. Ir nesigirdėjo, kad kokie nors (meno
ekspertai, žurnalistai, turistai) kovotų prieš tų
mulų statulų egzistenciją ar piktintųsi neišmanėliais
meno vartotojais.

Teko lankytis Rygoje ir matyti parke akmenis
(vienas akmuo skirtas vienam asmeniui), ant kurių
buvo užrašytos 1991 m. sovietų nužudytų latvių pa-
vardės. Man toks paminklas žuvusiems (aš nežinau,
ar yra jiems skirtas paminklas kitoje vietoje) padarė
labai didelį įspūdį. Toks pa minklas visada tarp
žmonių, visada tarp turistų – kasdienis priminimas...
Ar tą patį poveikį padarytų labai brangus, labai me-

niškas paminklas žuvusiems pastatytas ten, kur
žmo nės užklysta tik ypatingomis progo mis 1–2 kar-
tus per metus?  Man  atrodo, kad – ne. Todėl drįstu
teigti,  kad tikrą meilę, nedirbtinę pagarbą, nuošir-
dų dėkingumą savo tautos didvyriams galima iš-
reikšti labai pa prastomis, nebrangiomis priemonė-
 mis, be užsienio ekspertų pagalbos ir didelių ginčų,
kad tik modernisti nė mis priemonėmis tai galima pa-
daryti. 

Straipsnio autorė reiškia susirū pinimą, kad pa-
stačius (neteisin gą/ne tinkamą) paminklą Lukiškių
aikštėje, ji turėtų aiškintis svečiams iš Rytų ir Vakarų
„kodėl Vilniuje leido statyti XIX–XX stiliumi su-
kurtą paminklą”. Visų pirma tokio klausimo laisvo
krašto žmogus neklaus, nes nesitiki, kad dar yra ša-
lių, kur išra šinėjami (arba ne) leidimai pamink-
lams statyti..., kad egzistuoja teisingi ir neteisingi
meno kūriniai..., kuriems leidimus statyti gali išra-
šyti tik teisingai meną suprantantys „ekspertai”. Ant-
ra, normalūs svečiai nei klaus, nei piktinsis, nei pra-
šys pasiaiškinti, kodėl nebuvo pakviestas jo šalies eks-
pertas pastatyti teisingo paminklo. Trečia, jeigu at-
važiavęs svečias tikrai piktinasi viskuo, ką yra sukūrę
Lietuvos žmonės, visada tokiems svečiams galima pa-
rodyti duris.

Straipsnyje autorė teigia, kad reikia kviestis „už-
sienio ekspertus”, kad jie atvažiavę pastatytų lietu-
viams „teisingą/tinkamą” paminklą Lukiškių aikš-
tėje: „...jeigu negalime nuspręsti patys ir rasti išeities,
ieškokime nešališkų teisėjų”. Mano nuomone, tokie
užsienio ekspertų ieškojimai yra absoliutus pasity-
čiojimas iš kiekvieno Lietuvos žmogaus, Lietuvos is-
torijos, Lietuvos kūrėjų, Lietuvos didžių vyrų ir
moterų. Ar jums teko girdėti, kad lenkai, ame rikie-
čiai, prancūzai, latviai... ieškotų užsienyje nešališkų
ekspertų/teisėjų (pvz., lietuvių), kad tie galėtų pa-
statyti jiems „teisingą” paminklą? Man neteko. Žmo-
nės patys kuria tai, ką sugeba, tai, ką nori matyti, ir
tai yra JŲ originali, nepakartojama tautos istorijos
dalis.  

Noras kviesti „užsienio ekspertus” statyti lie-
tuviams paminklus; įvairiausios baimės – ką pasakys
atvažiavę užsienio svečiai, rodo baisų lietuvių nevi-
savertiškumo kompleksą ir begalinį norą sunaikin-
ti viską, kas nors mažumėlę primintų lietuviškumą,
tautiškumą. Visi ginčai ir nesutarimai dėl Lukiškių
aikštės paminklo yra tik vienas iš simptomų savi-
žudiškos nevisavertiškumo ligos. Problema yra daug
didesnė ir skau desnė – daugeliui lietuvių sąvokos Lie-
 tuva, lietuviškumas, tautiškumas... yra tapę nebe-
reikalinga mu ziejine seniena.  

Nors Lietuvos Konstitucijoje yra įrašyta, kad „Su-
verenitetas priklauso Tautai”, bet liberalai/globa-
listai/mo dernistai bijo tautiškumo kaip velnias kry-
žiaus, nes tai trukdytų jiems kurti modernistinę pi-
lietinę visuo menę. Jų siekis ir svajonė, kad pa-
 saulyje neliktų tautų; neliktų kul tūrinių skirtumų
tarp valstybių. Ir to siekiama visais įmanomais bū-
dais: priešinantis blaivybę įtvirtinamiems įstaty-
mams, keičiant lietuvių abė cėlę, kad patenkintų
kaimynų pageidavimus; statant paminklus nieko
bendra su Lietuva neturintiems už sieniečiams (Frank
Zappa); išstumiant lietuvius uždarbiauti į užsienį; at-
iminėjant iš išvykusių lietuvių pri gimtinę Lietuvos
pilietybę. Pvz., Latvijos vyriausybė turėjo drąsos pri-
imti sprendimą, kad neatiminės iš latvių Latvijos pi-
lietybės ir juos laikys savais piliečiais, nors jie ir būtų
priėmę gyvenamos vietovės pilietybę. Ir dar neteko
girdėti, kad kitataučiai Latvijos piliečiai labai pik-
tintųsi ar kad Europos Sąjunga dėl šio Latvijos po-
litikų poelgio Latviją ragintų išstoti iš ES. Tuo tar-
pu Lietuvos valdžia jau 26 metai naikina savuosius,
kurpdama visokiausius iliuzinius „lietuvio pažymėji -
mus”, kad tik neįžeistų pilietinės vi suomenės kūrė-
jų. Rafinuotai susidorota su profesoriumi (Vytautu
Radž vilu), atsisakiusiu garbinti Europos Sąjungos sta-
bą. Valdžios pasiūlymas papuošti Lietuvos vaikus tau-
tiniais drabužiais sukėlė globalistams/modernis-
tams isterijos prie puolį.  

Ginčai dėl Lukiškių aikštės pa minklo yra visiš-
ka smulkmena, palyginus su tuo, kad ir šiandien te-
beformuojamas „moderniškas” idealus žmogus, apie
kurio sukūrimą svajojo komunistų partijos ideologai.
Tau tiškumą, tikėjimą, prieraišumą, šei myninius
ry šius, istorinę atmintį praradę žmonės – pigi, mobili
ir lengvai manipuliuojama darbo jėga, parsiduo-
danti už maistą, šnapsą ir pigias linksmybes.
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Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Atkelta iš 1 psl.

Dalyvių įsiliejimas į programą

Šiais metais stovyklos dalyviai
buvo raginami įsilieti į stovyklos veik-
lą ir prisidėti savo talentais, gebėjimais
ir iniciatyva, kad savaitė taptų visų da-
lyvių kūriniu. Stovyklautojai dalyva-
vo knygų klube, giedojo specialiai sto-
vyklos metu suburtame chore, rengė
„vaišių valandėlę” neformaliam pa-
bendravimui, skaitė lietuviškus skai-
tinius rytinėse Mišiose, užsakinėjo šv.
Mišias, aktyviai diskutavo ir reiškėsi
diskusijų metu. Savaitės dvasinis ka-
pelionas buvo pranciškonas kun. Au-
relijus Gricius OFM. Renginiuose lan-
kėsi ir vyskupas pranciškonas Paulius
Baltakis.

Laisvu nuo paskaitų ir užsiėmimų
metu dalyviai turėjo galimybę džiaug-
tis šiltu oru ir paplūdimiu bei jūros
vandens baseinu, priklausančiu pran-
ciškonų vasarvietei. Tradiciškai kar-
tą per savaitę buvo paruošta vėžių va-
karienė, o kitomis dienomis svečių
pilvus lepino šeimininkės Aldonos
gausus lietuviškų patiekalų pasirin-
kimas.

Paskaitų įvairovė

Stovyklos smagumai ir poilsis
įgauna daugiau svorio ir prasmės, jei-
gu paraleliai praturtinama ir siela.
Šių metų stovykla išsiskyrė paskaitų
įvairumu ir aktualumu. Sekmadienį
paskaitų seriją pradėjo Vidos Bladykos
pranešimas apie piliakalnių padavi-
mus, legendas ir istoriją. Poetė ir dra-
maturgė Vida taip pat pasidalijo eilė-
raščiais, sukurtais būtent tų piliakal-
nių ir su jais susijusių istorijų tema. 

Sekmadieninę vakaro programą
papildė išsamus pranešimas apie Kazio
Bradūno šimtmečio sukakties minėji-
mą, jo gyvenimą ir kūrybą. Pranešimo
metu buvo rodomas Arvydo Reneckio
filmas ir klausomasi net pačios Kazio
Bradūno jauniausios dukros Lionės
Kazlauskienės prisiminimų apie tė-
velį. Paskaitą chronologiškai ir isto-
riškai pristatė savaitės organizatorius
Eligijus Sužiedėlis. Eligijus apžvelgė
Kazio Bradūno gyvenimą, kūrybinį

augimą, pagrindinius darbus ir iššū-
kius. 

Pirmadienį savaitės dalyviai tu-
rėjo galimybę pasiklausyti dr. Aurelie
Hagstorm, Providence kolegijos te-
ologijos fakulteto profesorės, praneši-
mo apie katalikų pasauliečių vaidme-
nį bažnyčios gyvenime. Dr. Hagstorm
apžvelgė penkis dešimtmečius po II Va-
tikano susirinkimo ir dokumento ak-
tualumą šiandieną.

Ketvirtadienio vakarą ilgametis iš-
eivijos Ateitininkų federacijos vadas ir
visuomenininkas inžinierius Juozas

Polikaitis pristatė išsamią išeivijos at-
eitininkijos sugrįžimo į Lietuvą  isto-
riją. J. Polikaitis iškėlė klausimą dėl at-
eitininkijos istorijos ir kronikos ruo-
šimo. Tiek dalyviai, tiek paskaitos ve-
dėjas sutiko, kad labai svarbu turėti for-
malų istorinį leidinį, apžvelgiantį iš-
eivijos ateitininkų veiklą, raidą ir įta-
ką to meto politiniam bei visuomeni-
niam kontekstui. 

Paskaitų ciklą penktadienį užbai-
gė JAV Lietuvių Bendruomenės Kraš-
to valdybos (LB KV) pirmininkė Sigi-
ta Šimkuvienė, pristatydama jos va-

dovaujamą LISS (Lietuvių išeivijos
studentų stažuotė) projektą Lietuvoje
bei bendrą situacijos Lietuvoje ap-
žvalgą. Sigita džiaugėsi, kad JAV ir Ka-
nados jaunimas galėjo ne tik atlikti
praktiką Lietuvos įmonėse bei uni-
versitetuose, tačiau ir prisidėti prie ša-
lies vystymo.

Diskusijos ir pristatymai

Naudinga ir įdomu klausytis svar-
bių pranešimų, bet visada yra smagu
ir patiems dalyvauti diskusijoje, iš-
reikšti nuomonę, prisidėti prie argu-
mentų. Tokių progų Ateitininkų sto-
vykloje būta gausiai! Pirmadienį buvo
surengta neeilinė apvalaus stalo dis-
kusija „Asmeninio dvasingumo be-
ieškant”, kurioje dalyvauti buvo pa-
kviesti ypatingi svečiai: dr. Aldona
Lingertaitienė, dr. Tomas Girnius ir dr.
Algirdas Lukoševičius. Diskusiją ku-
ruojantys svečiai pasidalijo savo vizi-
ja, patirtimi ir dvasinį augimą skati-
nančiais šaltiniais. Tuo pačiu į jų pa-
sisakymus reagavo ir savaitės dalyviai,
dalindamiesi asmenine patirtimi ir
įžvalgomis apie dvasinio augimo eta-
pus, iššūkius ir raidą. 

Šią savaitę būta net dviejų knygų
pristatymų! Antradienį „Draugo” JAV
Rytų pakrantės naujienų puslapio „Ry-
tys” redaktorė, JAV LB Maine apylin-
kės „Atlantas” pirmininkė ir knygos
autorė Vaida Lowell pristatė savo ir ko-
legės Gerdos Butkuvienės knygą „Ti-
taniko lietuviai”. Į Lietuvoje prieš ke-
lerius metus, „Titaniko” katastrofos
šimtmečiui išleistą, tačiau pirmą kar-
tą JAV organizuotą knygos pristatymą
gausiai susirinko ateitininkai ir Mai-
ne bendruomenės nariai. Susirinku-
sieji išgirdo apie „Titaniku” keliavusių
lietuvių likimus bei bendrą tragiškos
„Titaniko” laivo katastrofos istoriją.
Pristatymo pabaigoje susirinkusieji
knygos autorei uždavė daug klausi-
mų.

O ketvirtadienį rašytoja, daugelio
knygų autorė Laima Vincė pristatė
savo knygą „Backwaters of  the Heart”.
Laimos knygos ištraukos buvo išda-
lintos savaitės pradžioje, kad dalyviai
turėtų galimybę pasiskaityti ir pa-
ruošti autorei klausimų. Laima mielai

Renginių įvairovė 
Ateitininkų sendraugių stovykloje Maine

„Minns Jazz Quintet” muzikantai atliko daug nuotaikingų kūrinių. Iš kairės: Vlade Guig-
ni, Anastassiya Ana Petrova, Dorsey J Minns, Simona Minns ir Carlo de Biaggio. 

organizatorių archyvo nuotraukos

Savaitės koncertų programą pradėjo klasikinės muzikos koncertas. Iš k.: akompaniato-
rė – pianistė Beverly Soll, pianistė Frances Covalevsky,  iš Lietuvos atvykusi operos dai-
nininkė Greta Keraitė ir tenoras Antanas Meilus.

Ateitininkų savaitėje pirmą kartą JAV buvo pristatyta knyga „Titaniko lietuviai”, kurios
pristatymo paklausyti susirinko ir Maine Lietuvių Bendruomenės „Atlantas” nariai.   Iš k.:
Laima Žukienė, Giedrė Butienė, Monika Sabalys, Rima Daudaravičienė, Tomas Dundzila,
knygą pristačiusi Vaida Lowell,  Laima Vincė, Paulius Sabalys ir Vaida Labžintytė.

Pasiklausyti savaitės koncertų gausiai rinkosi žiūrovai.

.



2017 rugsėJo 7, ketvirtaDieNisDRAUGAS 5

RŪTA PETRAITIS 

Keletą metų JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) St. Petersburgo
apylinkė Floridoje nevykdė jokios veiklos. Tam buvo prie-
žasčių. Sustabdyti buvusią labai aktyvią LB veiklą privertė
ilgametės pirmininkės Vidos Meiluvienės išėjimas į amžinybę
ir keleto vyresnio amžiaus apylinkės narių ligos. Lietuvių klu-
bas puikias tradicijas tęsia ir dabar. Sujungėme visas kūry-
bines jėgas ir daugiau įsitraukti pakvietėme jaunus lietuvius,
– nuo to visiems bus tik geriau.

Tad pavasarį, gegužės mėnesio pabaigoje, buvo su-
kviestas susirinkimas St. Petersburgo Lietuvių klube
– pasitarti ir nuspręsti, kaip pasielgti su šia JAV LB apy-

linke: ar uždaryti, ar tęsti veiklą. Kadangi senjorai yra gar-
bingo amžiaus ir jiems jau per sunku vykdyti veiklą, buvusi
LB valdyba atsistatydino. Atvykus JAV LB Krašto valdybos
(KV) pirmininkei Sigitai Šimkuvienei, kurios kelionę į Flo-
ridą parėmė Lietuvių Fondas (LF), vyko diskusija apie apy-
linkės išlikimą ir ar bus naujų veikėjų čia tęsti gražias tra-
dicijas.

JAV LB KV pirmininkė pirmą dieną aplankė litua-
nistinės mokyklėlės vaikus, stovyklaujančius kartu su mo-
kytojais ir tėveliais, pasidomėjo, kaip sekasi mokyklos ve-
dėjai ir mokytojoms. Ji pakvietė tėvelius atvykti į klube vyk-
siantį susirinkimą. Kitą dieną į susirinkimą atvykusiems
jaunesniems, neabejingiems lietuviškai veiklai žmonėms,
S. Šimkuvienė paaiškino LB organizacijos struktūrą ir veik-
los principus.

Buvo nuspręsta birželio 4 d. sukviesti St. Petersburgo
tautiečius į Lietuvių klubą ir pažiūrėti, ar atsiras neabejingų
savanorių, kurie tęs LB veiklą. Po skelbimo „DALYVAUK”,
kurį sukūrė Irmantas Lukošiūnas, į Lietuvių klubą atvy-
ko 26 žmonės, kurie iškart tapo LB nariais.  

Ilgametė LB veikėja Angelė Karnienė papasakojo apie
ankstesnę LB veiklą St. Petersburgo apylinkėje. Joje buvo
daug energingų ir noriai dirbančių lietuvių, kuriems buvo
svarbi Lietuvos ateitis ir noras puoselėti lietuvybę už At-
lanto. Šiame susirinkime buvo išrinkta LB valdyba, kuri
pasiskirstė pareigomis.   

St. Petersburgo LB pirmininke išrinkta Rūta Petraitis,
vicepirmininku tapo Akvilinas Kovera, sekretoriumi – Ir-
mantas Lukošiūnas, iždininke – Gražina Faulkner; 4 val-
dybos nariai: Svajūnas Grucė, Zita Goleman, Alvydas Va-
ranauskas ir Monika Bardziliauskaitė. Praėjus mėnesiui
po pirmojo susirinkimo, LB apylinkės valdyba aptarė
savo veiklą ir sudarė ateities darbų planą. Nors mūsų apy-
linkė dar negausi narių, užmojai dideli – kviesti visus jung-
tis į apylinkę. 

Rugpjūčio 26 d. vyko šeimų piknikas, kuriame pa-
bendravome ir linksmai leidome laiką. Susirinko apie 50 lie-
tuvių ne tik iš St. Petersburgo, bet ir iš aplinkinių vietovių.

JAV LB St. Petersburgo bendruomenė pasirengusi augti ir stiprėti. Į rugpjūčio pabaigoje organizuotą pikniką susirinko net apie 50 lie-
tuvių. agnės Zabukaitės nuotr.

Atgimsta Saint Petersburgo 
Lietuvių Bendruomenės veikla

Buvo labai malonu matyti jaunas poras, atvykusias iš
Tampos, kurios tapo mūsų LB narėmis.

Svarbus ir kitas naujos valdybos ruošiamas renginys –
Jurgos Šeduikytės, populiarios Lietuvos dainininkės, kon-
certas, kuris Lietuvių klube vyks rugsėjo 26 dieną. Kviečiame
atvykti ir kitų vietovių lietuvius.

Tad energingų savanorių lietuvaičių ir Dievo pagalbos
dėka St. Petersburgo LB apylinkė pradėjo veikti. Stengsimės
bendrauti su kitų valstijų LB apylinkėmis, dalintis patirtimi
ir naujais projektais.

Rūta Petraitis – JAV LB St. Petersburgo apylinkės pir-
mininkė.

dalijosi patirtimi, kaip ji, nuvykusi su
„Fulbright” stipendija, gyveno Lietu-
voje ir ėmė interviu iš nuo sovietų nu-
kentėjusių moterų. 

Trečiadienis buvo tikra meno dirb-
tuvių diena! Tautodailininkas Donatas
Astras pristatė savo mamos Uršulės
Astrienės meną: šiaudinukus ir kiau-
šinių tapybą, amato vystymą, darbš-
tumą ir kasdienį pritaikymą. Na, o va-
kare Donatas visus išmokė iš šiaudų
pasidaryti kalėdinį žaisliuką. Šiaudi-
nukų paskaitoje dalyvavo ne tik sa-
vaitės dalyviai, tačiau ir vietiniai Ken-
nebunkporto gyventojai bei vasarvie-
tės svečiai.

Koncertai – nuo džiazo
iki klasikos

Stovyklos metu nuskambėjo trys
koncertai. Pirmasis, sekmadienį sto-
vyklą atidaręs koncertas – tai pianis-
tės Frances Covalevsky pianistės re-
čitalis, palydėtas tenoro Antano Mei-
laus ir iš Lietuvos atvykusios jaunos
operos dainininkės Gretos Keraitės.
Antanui ir Gretai akompanavo pia-
nistė Beverly Soll. Sekmadienio kon-
certe skambėjo Benjamin Britten, An-
tonio Vivaldi, George Frederic Handel,
Wolfgang Amadeus Mozart ir Stasio
Šimkaus kūriniai. 

Antradienį sausakimšą žiūrovų
salę gerai nuteikė „Minns Jazz Quin-
tet”, kuriame grojo tarptautinis džia-
zo kvintetas: lietuvė Simona Minns, jos
vyras amerikietis Dorsey J Minns, iš
Kazachstano atvykusi pianistė Anas-
tassiya Ana Petrova, iš Italijos atvykęs
bosistas Carlo de Biaggio ir iš Domi-
nikos Respublikos – būgnininkas Vla-
de Guigni. 

Džiazo kvintetas atliko populia-
riausias svingo dainas, parašytas kom-
pozitorių: George Gershwin, Thelo-
nious Monk, Morgan Lewis, Victor
Young ir bossa nova (braziliškos mu-
zikos žanras su samba, džiazo, bliuzo
elementais, išpopuliarėjęs 1950–1960
m. – Red.) meistras Antonio Carlos Jo-
bim. 

Savaitę uždarė iškilmingas smui-
kininkės Eglės Jarkovos koncertas su
kolegomis violončelininku Aristides
Rivas ir pianistu Victor Cayres. Sa-
vaitės uždarymo neaptemdė prieš pat
koncertą prie pranciškonų sodybos
įvažiavimo įvykusi avarija, nuvers-
tas elektros stulpas ir į aplinkkelius nu-
kreiptas eismas. Organizatoriams kar-
tu su priešgaisrinės apsaugos dar-
buotojais teko tikras išbandymas –
paleisti elektros generatorių, mat toje
miestelio dalyje elektros tiekimas nu-
trūko kelioms valandoms.

Talentingas trio atliko Ludwig
van Beethoven, Astor Pantaleon Piaz-
zolla ir Felix Mendelssohn kūrinius, o
susirinkusieji negailėjo plojimų.

Po kiekvieno koncerto susirinku-
sieji vaišinosi gardžiais užkandžiais ir
vynu. Ateities savaitės koncertai pri-
traukia ir nemažai Kennebunkporto
miestelio gyventojų bei svečių. Tai
matyti iš kasmet didėjančių klausyto-
jų gretų.

Stovykla auga 
su kiekvienais metais

Su kiekvienais metais stovykla
auga, tobulėja ir sulaukia naujų daly-
vių. Šiais metais stovykla buvo ypa-
tinga savo turiniu ir įvairumu. Pas-
kaitos, koncertai, diskusijos, knygų
klubas, šv. Mišios, „vaišių valandėlė”
neformaliam pabendravimui, lietu-
viški patiekalai ir nuostabi gamta, –
viskas šiai stovyklai teikia nepapras-
to žavesio, dvasinio tobulėjimo, lietu-
viško bendravimo bei kūniško poilsio.

Atkelta iš 2 psl.

O, tiesa, dar reikia pridurti, kad mano aprašyto go-
beleno trečiajame posme yra pakeisti du žodžiai: „Lie-
tuvos” pakeistas į „Lietuvoj”, o žodis „tamsumas” – į „tam-
sumus”. Mano nuomone, tie pakeitimai nėra reikšmin-
gi, nes ir viena, ir kita iš esmės reiškia tą pačią mintį. Tai
niekniekis, dėl kurio neverta ginčytis. Ir taip gerai, ir ki-
taip neblogai. Atmenu kažkada skaitęs apie mėginimus
tame trečiajame posme esantį žodį „saulė” pakeisti į „Die-
vas”. Nesijausčiau pakankamai kompetentingas tokia
tema plačiau komentuoti, tad paliksiu mokslingesniems
galvočiams apie tai prasitarti.

Tikėkite ar ne, Liepos 6-ąją ir aš paminėjau viena mi-
nute, vienišai atsistojęs prieš čia aprašytą Tautos himno
gobeleną, ranką priglaudęs prie krūtinės su visais pa-
saulio lietuviais pagerbdamas tą šventę. Prisipažinsiu,
kad net keletas ašarų nuriedėjo... Man tai nieko naujo –
jau nuo vaikystės dienų taip daros, beveik kiekvieną kar-
tą užgiedojus ar išgirdus Lietuvos himną. Akyse susi-
tvenkia ašaros ir nutrūksta žodžiai, ypač paskutinį pos-
mą giedant.

Pabaigai dar noriu viešai pasigirti, kad mano rūsio
svečių kambaryje (ret. room) ant sienos kabo kitas go-
belenas, dvigubai didesnis už pirmąjį. Tai Vytis, Lietuvos
valstybės herbas, jį prieš keliolika metų mums, tėvams,
padovanojo vyriausia duktė Vaiva, įvairenybių krautu-
vėje nupirkusi kažkur Minesotoje. Jį prieš keletą dienų
atnaujinau, atsargiai siurbliu išsiurbdamas ant jo nusi-
stovėjusias dulkes. Tai kitas neįkainojamas šedevras, ne-
apsakomai kruopščiai ir detaliai išaustas kompiuteriniu
audimu. Nuostabu – kaip dabar Lietuvoje mėgstama sa-
kyti.

Jonas Šarka
Omaha, Nebraska

LAIŠKAI
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Džiaugdamiesi sėkmingais konkur-
sais ir nekantriai laukdami pasirodant mo-
kinių kūrybos knygos supažindiname
su kai kuriais konkurso nugalėtojų dar-
bais – rašiniais ir piešiniais.

tarp 2–3 skyrių moksleivių 1 vietą už
rašinius tema ,,aš ir tautinis kostiumas”
pasidalijo Skaiva Purvytė (Čikagos li-
tuanistinė mokykla, 2 sk.) ir Erika Good-

man (,,saulėto kranto” lituanistinė mo-
kykla Floridoje, 3 sk.). už rašinį anglų kal-
ba tema ,,aš ir tautinis kostiumas” 1 vie-
ta paskirta New Yorko Maironio litua-
nistinės mokyklos mokinei Eleonorai
Nemickas (3 sk.).

AŠ IR TAUTINIS KOSTIUMAS

SKAIVA PURVYTĖ

Praeitą vasarą aš buvau Lietuvo-
je. Ten man mama nupirko tikrus lie-
tuviškus tautinius rūbus. Man jie labai
patinka. Man labai patinka ilgas pūs-
tas sijonas, balti marškiniai, liemenė
ir vainikas. Kai aš dėviu tautinius rū-
bus, jaučiuosi labai graži.

Aš nešioju tautinius rūbus tris
kartus per metus: rugsėjo mėnesį, Va-
sario 16-ąją ir Kovo 11-ąją. Tai yra Lie-
tuvos nepriklausomybės šventės.

Tautiniai rūbai man – ypatingi,
nes jie pasako, kokia sena ir ypatinga ša-
lis yra Lietuva. Pavyzdžiui, Amerika ne-
turi savo tautinių rūbų. Jie atskleidžia
Lietuvos istoriją. Tautiniais drabužiais
puošdavosi Lietuvos moterys.

PRISIMINIMAI…

ERIKA GOODMAN

Vėjo varpeliai. Tai mano prisimi-
nimai iš laiko praleisto su močiute.
Taip dažnai, ryte ir vakare, sėdime su

močiute verandoje, aidint užburtų švel-
nių varpelių skambesiui.

Močiutė žino, kad aš atvažiuoju.
Vos įvažiuojam į keliuką link močiutės
namų, išsyk matau ją sėdinčią vėjo var-
pelių šešėlyje. Akys užmerktos, ji už-
burta vėjo varpelių muzikos.

Aš bėgu pas močiutę. Ir jau laukiu
momento, kai liksime dviese ir prieš ei-
nant miegoti žiūrėsime skubančius
pro šalį varpelių užsūpuotus garsus.

Kartais netyčia išgirstu vėjo var-
pelių muziką, mano mintys nuskrenda
pas močiutę. Mano močiutė, vėjo var-
pelių muzika ir praleistas laikas išliks
mano prisiminimuose.

vyresnieji, 4–6 skyrių mokinukai,
galėjo pasirinkti iš dviejų temų: ,,sportas,
tai kalba…” ir ,,gera, kai galiu pasipuoš-
ti tautiniu rūbu”. 1 vieta pasidalijo Emi-
lia Venckutė iš Šv. kazimiero lituanistinės
mokyklos los angeles (5 sk.) ir Elžbieta
Kungytė iš New Yorko Maironio litua-
nistinės mokyklos (4 sk.).

GERA, KAI GALIU

PASIPUOŠTI TAUTINIU RŪBU

EMILIA VENCKUTĖ

Kai aš matau, kad kas nors nešio-
ja lietuviškus tautinius rūbus, aš jau-
čiu didžiulį ryšį su Lietuva. Mes visos
su gražiais vainikėliais  ant galvų, at-
rodome kaip princesės.

Labai svarbu, kad kraštas turėtų

tautinių rūbus. Per juos gali parodyti
kultūrą, tradicijas, gamtą, istorija.
Gali pasakyti iš kur tu esi kilęs.

Lietuvos tautinis kostiumas pilnas
įvairumų. Daug ką sako raštai, spalvos,
juostos, medžiagos. Visi šie dalykai
skiria Lietuvos regionus: Aukštaitiją,
Žemaitiją, Suvalkiją, Dzūkiją. Vilkint
tautinį rūbą gali juo parodyti  iš kur tu
– iš kaimo ar iš miesto.

Aukštaitijos rūbų spalvos yra rau-
dona, žalia, juoda ir violetinė. Aukš-
taitijos tautiniai  rūbai languoti, kelių
spalvų, su balta prijuoste. Mergaičių
galvas puošia kaspinų karūna, o mo-
terų jau būna baltas nuometas. 

Dzūkų rūbuose naudojamos spal-
vos – tai žalia, geltona, pilka ir sama-
nų spalva. Jų tautiniai rūbai išilgai
dryžuoti, štampuoti ir languoti,  mo-
terų galvas dengia spalvingos skaros ir
baltos drobulės. 

Suvalkiečių rūbuose dominuoja –
geltona, mėlyna, žalia, balta ir juoda
spalvos. Rūbai yra su įvairiaspalviais
dryžiais tamsiame fone. O galvas ap-
dangalas, tai galionas, kepurėlės ir
drobinės skaros.  

Gyvendami JAV mes puošiamės
tautiniais rūbais, juos velkamės tik per
lietuviškas šventes. Rūbai mums sim-
bolis – mes LIETUVIAI. Mergaitės ne-
šioja čia ilgus sijonus, baltas palaidines
su rastais, prijuostes ir vainikėlius.
Berniukai  apsivelka  javo spalvos kel-
nes,  baltus  marškinius  ir   riši juos-
tas. 

Man labai patinka vilkėti tautinius
rūbus, nes man patinka, kai visi mato
kad aš lietuvė!

Vaikų kūryboje Tėvynės meilė
NAuJAIS MOKSLO METAIS – ŽVILGSNIS Į PRAėJuSIuS

Atkelta iš 1 psl.

Konkurse dalyvavo 2–10 kla-
sių mokiniai. Rašinių buvo daug,
komisijai teko padirbėti, bet
drauge buvo džiugu matyti, kaip
nuostabiai JAV gyvenantys lie-
tuviukai dėsto savo mintis. Nu-
galėtojus rinko vertinimo komi-
sija, sudaryta iš Čikagos litua-
nistinės mokyklos mokytojų.

Ne mažiau sudėtingas dar-
bas laukė ir piešinių konkurso
vertinimo komisijos – jai reikėjo
atrinkti geriausius net iš 535
nuostabių darbelių, kuriuos at-
siuntė 23 lituanistinių mokyklų
vaikai. Vertinimo komisijos koor-
dinatorė – mokytoja Rita Cle-
mens (,,Lietuvėlės” lituanistinė
mokykla, Jackson, NJ) su komi-
sijos nariais piešinius vertino
pagal konkurso reikalavimus:
temos atitikimą, kūrybiškumą,
atlikimo kokybę ir išbaigtumą.

Abiejų konkursų nugalėtojai
buvo apdovanoti piniginėmis
premijomis, pagyrimo raštais, o
rugsėjo mėnesį jiems bus įteiktos
meno knygelės ,,Iš močiutės skry-
nios”, į kurias sudėti jų piešiniai
ir rašiniai. Premijų mecenatas –
Lietuvių Fondas (LF). Knygos
,,Iš močiutės skrynios” projektą
parėmė LF ir Lietuvos Respubli-
kos Švietimo ir mokslo ministe-
rijos Užsienio lietuvių skyrius
(Virginija Rimkevičienė).

Didžiuojamės visais moki-
nukais, dalyvavusiais konkur-
se. Šaunuoliai! Tegul nors mažytė
dalelė ,,Iš močiutės skrynios” vi-
sada primins, iš kur esate kilę.

Auksė Motto,
JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė
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,,GERA, KAI GALIU

PASIPUOŠTI TAUTINIU RŪBU”

ELŽBIETA KUNGYTĖ

Lietuvos tautiniai rūbai man yra
gražūs ir elegantiški. Patinka dėl to,
kad Lietuva turi daug jų visokiausių. 

Žemaičių rūbai išsiskiria iš kitų
regionų, nes moterys dėvi skaras. Bet
labiausiai patinka, kad jų sijonai yra
audžiami iš penkių kontrastingų spal-
vų ir dominuojanti dažniausiai būna
raudona. Mažojoje Lietuvoje arba Klai-
pėdos krašte moterų rūbai labai išsi-
skiria iš kitų, nes moterų rūbuose sti-
lingos kišenės, kurios vadinamos del-
monu. Delmonai būna raštuoti ir lini-
niai, jie rišami prie juosmens.

Suvalkijos tautinai rūbai skyrėsi
iš kitų savo raštų gausumą. Prijuostės
turėjo visas spalvas – nuo šviesiausios
iki tamsiausios. Buvo ryškios.

Dzūkų rūbuose buvo labai gražios
marškinių detalės su daugybe juoste-
lių.

Aukštaitija, kaip didžiausias re-
gionas, turi languotus sijonus ir sudė-
tingus rišamus nuometus.

Mano mama iš Aukštaitijos, todėl
mano tautiniai rūbai, kuriuos aš dėviu,
yra aukštaitiški. Sijonas mano yra
raudonas, žalias ir languotas. Liemenė
raudona, ji vienos spalvos. Mano pa-
laidinės rankovės išsiuvinėtos su rau-
donais siūlais, kaip ir apykaklė. Prie
rūbo priderinta balta prijuostė, o juos-
ta ryšiu su visomis trimis Lietuvos
spalvomis – raudona, žalia ir geltona.

Kai aš apsivelku tautinius rūbus,
aš didžiuojuosi. Lietuva yra labai gra-
ži ir didi šalis, kuri yra patyrusi daug
kančių, bet išlaikius savo kalbą, kul-
tūrą. Todėl, kai juos vilkiu Vasario še-
šioliktąją ir Sausio tryliktą, aš jau-
čiuo si nepakartojamai graži, lietuviš-
ka ir išdidi.

7–8 skyrių mokiniai taip pat rinkosi
iš dviejų temų: ,,kalba gimtoji – mano tur-
tas” ir ,,tautinio kostiumo paskirtis XXi
amžiuje”. geriausiu buvo išrinktas Mo-
nikos Mikuckas Maironio lituanistinės
mokyklos, il, 8 kl. moksleivės rašinys.

,,Tautinio kostiumo 
paskirtis XXI amžiuje”

MONIKA MIKUCKAS

Lietuviai turi daug ypatumų. Mes
esame labai ypatinga tauta. Mūsų tau-
ta pasižymi unikalumu, savo istorija ir
poezija. Bet reikia nepamiršti ir apie

tautos spalvas. O tai lietuviški tautiniai
rūbai – jie tokie spalvingi, languoti,
dryžuoti. Tokius rūbus tik ir tenešiojo
visi lietuviai. Patys vargdavo ausdami,
siūdami sau rūbą. Deja, šiais laikais lie-
tuviai kasdien nenešioja tautinių rūbų.
Juos velkamės dabar tik per lietuviškas
šventes. Būtų smagu gatvėje pamatyti
būrius žmonių vilkinčius tautinius
rūbus sakykim Vasario 16 d., ar Kovo
11 d., ar Sausio 13 d. Vaikšto sau žmo-
nės gatvėmis, oi, kaip būtų smagu. Ir aš
tautinius rūbus vilkiu tik per lietu-
viškas šventes. Bet kai mes juos ne-
šiojame, visiems skelbiame kokie mes
esame išskirtiniai, parodome kad tu-
rime savo savitumą. Tada dar stipres-
nis lietuvybės jausmas spurda širdyje.
Jei matytų mūsų protėviai, kurie ko-
vojo už Lietuvos, mūsų laisvę jie di-
džiuotųsi mumis. Ne visos tautos turi
tokius gražius, spalvotus ir puošnius,
kupinus istorijos tautinius rūbus.

Tautiniai rūbai tai mūsų pasidi-
džiavimas. Tad nešiokime juos, kai
tik yra proga, rodykime, kokia mūsų
Lietuva išskirtinė ir spalvinga.

9–10 klasių mokiniai rašė rašinius šio-
mis temomis: ,,Neliks duonos su druska
– liks tėvynė” (J. Marcinkevičius) ir ,,tau-
tinio kostiumo paskirtis XXi amžiuje”. 1
vieta skirta Ievai Dubinskas (Čikagos li-
tuanistinė mokykla, il, 10 kl.) ir Kamilei
Dirčys (Maironio lituanistinė mokykla, il
9 kl.). 

„NELIKS DUONOS SU DRUSKA –
LIKS TĖVYNĖ” 

(J. MARCINKEVIČIUS)

KAMILĖ DIRČYS

Mažame namelyje netoli Klaipėdos
uosto lietuviška šeima vakaroja drau-
ge.

Mažiausias broliukas žiūri
televizorių, vidurinysis žaidžia
su mama, o vyresnioji duktė ruo-
šia namų darbus.  Tėvelis pažvel-
gęs į dukrytę Viliją pamato, ją
sunerimus.

– Kas nutiko, bitute? – klausia
tėtis.

– Nesuprantu – atsako ji. – Ne-
suprantu lietuvių kalbos litera-
tūros.

– Gal aš galiu padėti?
Tada Vilija pasilenkia ir pa-

siima iš kuprinės sąsiuvinį ir pa-
rodo tėveliui.

– Man reikia parašyti apie
tėvynę, ką ji man ir kitiems reiš-
kia. Kad pagelbėtų pamąstymui,
mokytoja davė klausimus – tėvy-
nė tai teritorija, ar tai kalba, ar tai
žmonės. Aš nesuprantu.

Tėtis pakviečia likusius šei-
mos narius ir sako:

– Turiu idėją, kaip padėti Vi-
lijai su jos namų darbais.

Tėtis susodina visus ratu – Vi-
liją, Joną, Klevą ir mamą.

– Pagalvokime visi, kas yra tėvynė.
Vidurinis brolis iškart sako:
– Tėvynė – tai mūsų gimtasis kraš-

tas, tėvynė tai mūsų Lietuva.
– Ją reikia ginti ir mylėti, – sako

mažasis.
– Taip, tai mūsų gimtinė, bet pa-

galvokime labiau. Pamąstykime, – sako
mama.

Tada tėtis apeina visus namus ir
prirenka visokiausių daiktų – knygų,
žaislų, įsimintinų dalykėlių, gaublį ir
duonos. 

– Ką tu čia, tėti, surinkai? – klau-
sia mažiausias Klevas. 

– Čia įvairiausi daiktai, kuriais jūs
naudojatės kasdien, kad jūsų gyveni-
mai būtų geresni. Ką jūs manote,  ko-
kia šių daiktų paskirtis.

Man reikia žaislų, kad aš būčiau
laimingas, – sako Jonas.

– Man reikia  knygų, kad sužino-

čiau apie kitų gyvenimus ir kad iš-
mokčiau naujų dalykų, – tarė Vilija.

– Gaublys mums primena, kur
esame mes ir kur gyvena kiti. Jis
mums padeda sužinoti geografiją. Duo-
na reikalinga žmogui išgyventi,  – pa-
aiškina mama. 

– Bet pagalvokite, jei neliktų visų
šių daiktų – nebūtų žaislų, knygų ir
duonos.

Vilija greit pasako:
– Na, nieko nenutiktų.
– Ne, nutiktų,  – tyliai taria tėtis.

Liktų tik tėvynė. Tėvynė yra vienin-
telis dalykas, kuris niekad nepasikeis
ir neišnyks. Ji buvo mūsų – tavo, jo ir
jos. Vakar, šiandien ir rytoj. Ji reiškia
amžina žinomybė. Va kas yra, Vilija,
TĖVYNĖ. Ji nekinta, ją turime kiek-
vienas, ji mūsų – kurios niekas nepa-
keis, neatims ir ji mums duota am-
žiams, – pratęsė tėtis.

Nukelta į 10 psl.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIetuVA Ir PAsAuLIs

Žvalgyba informuos apie saugumą regione
Vilnius (BNS) – Seimo Naciona-

linio saugumo ir gynybos komitetas
(NSGK) prieš kitą savaitę prasidė-
siančias Rusijos ir Baltarusijos karines
pratybas „Zapad” išklausys Valstybės
saugumo departamento ir Antrojo
operatyvinių tarnybų departamento
informaciją apie saugumo situaciją
regione.

NSGK pirmininkas Vytautas Ba-
kas sako, kad didesnį nerimą jam ke-
lia ne tiek situacija išorėje, kiek si-
tuacija šalies viduje. „Mes matome
tam tikrų žmonių grupių bandymą
įsitraukti į tam tikras destruktyvias
veiklas, parodyti valstybę, kuri pažei-
dinėja žmogaus teises, kad čia mažai
teisingumo. Mano būtų kvietimas šiuo
laikotarpiu nepasiduoti tokioms vi-
dinėms provokacijoms ir tokiam vidi-
niam bandymui supriešinti visuome-
nę viduje”, – trečiadienį po uždaro

Seimo NSGK posėdžio žurnalistams
sakė V. Bakas.

Jis pažymėjo, kad Rusijos gink-
luotųjų pajėgų pasirengimo kokybė
taip pat yra išaugusi, tačiau gerokai
yra išaugę ir mūsų gynybiniai pajė-
gumai bei mūsų žmonių sąmoningu-
mas.

Maskva skelbia, kad pratybose
dalyvaus mažiau nei 13 tūkst. karių,
tuo metu Vakarų žvalgyba sako, kad
šiose puolamojo pobūdžio pratybose
dalyvaus apie 100 tūkst. karių.

Lietuvos karinės žvalgybos teigi-
mu, labai tikėtina, kad pratybų „Za-
pad” scenarijuje bus numatytas gink-
luotas konfliktas su NATO. Dalis mo-
kymų rajonų bus greta Lietuvos vals-
tybės sienos, todėl Lietuvos pareigūnai
neatmeta incidentų ir provokacijų ti-
kimybės.

Vilnius (Švietimo ministerijos
info) – Švietimo ir mokslo ministerijos
interneto svetainėje, atsižvelgiant į
poreikį ir siūlymus, atidarytas vie-
nas langelis – skiltis „Grįžtantiesiems
į Lietuvą”. Joje pateikiama informacija
apie švietimo ir mokslo galimybes į
Lietuvą grįžtantiems tautiečiams.

Tėvai, auginantys ikimokyklinio
ar mokyklinio amžiaus vaikus, vienoje
vietoje ras informaciją apie priėmimą
į švietimo įstaigas, papildomą lietuvių
kalbos mokymą, išsilavinimo pripaži-
nimą. Taip pat surinkta informacija
grįžtantiems mokslininkams bei no-
rintiesiems studijuoti.

Interneto skiltyje nurodyti konk-
retūs žingsniai, ką tėvai turi daryti,
kur kreiptis, jeigu nori užregistruoti
vaiką į darželį ar mokyklą, kokia pa-
galba suteikiama atvykusiam moki-
niui. Mokyklose laikomasi nuostatos,

kad grįžę iš užsienio Lietuvos piliečių
vaikai integruojami į klases pagal
amžių ir jiems teikiama individuali pa-
galba. Jeigu atvykę vaikai visiškai
nemoka lietuvių kalbos, jie gali mo-
kytis išlyginamojoje klasėje.  

Informacijos apie paramą ir leng-
vatas ras ir norintieji studijuoti. Švie-
timo ir mokslo ministerija, skatinda-
ma jaunus lietuvius atvykti studijuo-
ti į Lietuvą, jiems siūlo lengvatas – sto-
jant į aukštąsias mokyklas pridedamas
vienas papildomas konkursinis balas.
O lietuviai, baigę užsienyje lietuviškas
bendrojo ugdymo mokyklas, gauna
dar vieną papildomą balą. Studijuo-
jantiems Lietuvos aukštosiose mo-
kyklose užsienio lietuviams taip pat
teikiama finansinė parama.

Statistikos departamento duome-
nimis, šiemet į Lietuvą iš emigracijos
sugrįžo apie 14 tūkst. Lietuvos piliečių.

Naujovės sugrįžtantiesiems į Lietuvą

Vilnius (Mano vyriausybė) – Lie-
tuvoje viešintis Pasaulio žydų kong-
reso viceprezidentas Robert Singer
apsilankė Vyriausybėje ir susitiko su
ministro pirmininko patarėju užsienio
politikos klausimais Deividu Matu-
lioniu. 

Susitikime  aptarta  kova  su   anti-
semitizmu, bendradarbiavimo užsienio
ir saugumo srityje perspektyvos, kiti
žydų bendruomenei Lietuvoje aktualūs
klausimai.

Kalbėta ir apie Vilniaus sporto

rūmų likimą. R. Singer informuotas,
kad 2009 metais pasiektas sutarimas su
Lietuvos žydų bendruomene ir Euro-
pos žydų kapinių išsaugojimo komitetu
dėl senųjų žydų kapinių Šnipiškėse ap-
saugos sąlygų. Patikinta, kad buvusių
sporto rūmų vietoje įrengiami kong-
resų rūmai bus statomi griežtai lai-
kantis šio susitarimo. 

D. Matulionis pabrėžė Vyriausy-
bės siekį  užkirsti  kelią  bet  kokioms
antisemitizmo  apraiškoms   Lietuvo-
je.   

Lankėsi garbinga žydų pasaulio figūra

Vilnius (ELTA, BNS, „Draugo”
info) – Visai Lietuvai svarbi Lukiškių
aikštė bus atidaryta lapkričio 3 dieną.
Pirmą kartą per visą Nepriklausomy-
bės laikotarpį vykusi aikštės rekonst-
rukcija užtruko pusantrų metų ir lapk-
ričio pradžioje įgaus visiškai naują
vaizdą: naujai išvedžioti takeliai, vi-
siškai pakeista aikštės granitinė danga,
įrengti nauji suoliukai, pasodinti me-
džiai, įrengti nauji šviestuvai, vėliavų
stiebai.

„Aikštė tampa reprezentatyvi jau-
ki miestiečių susibūrimų vieta, kurio-
je bus daug žaliųjų erdvių ir vietos iš-
kilmingoms Lietuvos šventėms, minė-
jimams”, – sako projekto vadovas, Vil-

niaus miesto savivaldybės Miesto ūkio
ir transporto departamento direkto-
rius Virginijus Pauža.

Aikštės naujovė – interaktyvus
fontanas, neturintis analogų Baltijos ša-
lyse. Fontanas prisitaikys prie žmogaus
judesių, dinamiškai keis srovių formas
ir aukščius, vandens srovės bus ap-
šviestos spalvas keičiančiais šviesos
diodų (LED) šviestuvais.

Kultūros ministerija ir Šiuolaikinis
meno centras šiuo metu vykdo memo-
rialo, kuriuo būtų įamžinti kovoję ir
žuvę už Lietuvos laisvę, atranką – iš jau
atrinktų 5 geriausių darbų tikimasi dar
šiemet atrinkti geriausiąjį.

Lukiškių aikštę atidarys lapkričio 3-iąją

Šiaurės Korėjos „dovana” JAV
Ženeva (ELTA) – Šiaurės Korėja

naujausią savo branduolinį bandymą
pavadino „dovana” Jungtinėms Valsti-
joms.

„Pastarosios mano šalies savigynos
priemonės yra dovana, adresuota ne
kam kitam, o JAV, – pareiškė šalies
ambasadorius Jungtinėse Tautose (JT)
Han Tae Song. – JAV gaus dovanų iš
mano šalies tol, kol kliausis beatodai-
riškomis provokacijomis ir betiksliais
mėginimais, kad darytų spaudimą Ko-

rėjos Liaudies Demokratinei Respubli-
kai”.

Šiaurės Korėja paskelbė išban-
džiusi vandenilinę bombą. Tai buvo
šeštasis ir iki šiol didžiausias Pchenja-
no atominis bandymas. JAV, reaguoda-
mos į naujausią bandymą, pagrasino
„masyviu kariniu atsaku”. 

Rugsėjo 11 dieną JT Saugumo ta-
ryba spręs dėl galimų naujų baudžia-
mųjų priemonių. 

Pekinas (ELTA) – Rusijos prezi-
dentas Vladimiras Putinas įspėjo dėl
pasaulinės katastrofos, jei nepavyks pa-
siekti diplomatinio sprendimo dėl
Šiaurės Korėjos branduolinės krizės.
Tačiau, V. Putino manymu, tolesnės
sankcijos Pchenjanui neturėtų jokios
naudos.

Trečiadienį Rusijos prezidentas
susitiko su Pietų Korėjos vadovu Moon
Jae-in. Po susitikimo V. Putinas pa-

smerkė Šiaurės Korėjos raketų ban-
dymus, o šiai krizei spręsti paragino
surengti derybas. V. Putinas teigė, kad
Šiaurės Korėjos krizės neįmanoma iš-
spręsti vien sankcijomis ir spaudimu.

„Be politinių ir diplomatinių prie-
monių dabartinėje situacijoje pada-
ryti pažangą neįmanoma. Tiksliau,
apskritai neįmanoma”, – bendroje
spaudos konferencijoje su Pietų Korė-
jos vadovu sakė V. Putinas. 

V. Putinas įspėja dėl pasaulinės katastrofos

Maskva (ELTA) – Tebesi-
tęsiant nesantaikai tarp Was-
hingtono ir Maskvos, Rusijos
prezidentas Vladimiras Puti-
nas pagrasino iš šalies išsiųsti
dar iki 155 JAV diplomatus.

Maskva anksčiau nurodė
Jungtinėms Valstijoms iki rug-
sėjo 1 d. savo diplomatų skaičių
Rusijoje sumažinti iki 455. Tiek
pat Rusijos diplomatų yra Jung-
tinėse Valstijose. Tačiau Rusijos
lyderis pareiškė, kad JAV dip-
lomatų skaičius gali būti dar la-
biau sumažintas – iki 300.

Be kita ko, Rusija buvo pri-
versta apleisti savo konsulatą
San Francisce ir dvi diplomatines
įstaigas New Yorke bei Washingtone. 

Kaip jau skelbta, JAV įsakė Rusi-
jai uždaryti savo konsulatą San Fran-
sisce ir du pastatus Washingtone bei

New Yorke, kuriuose veikia prekybos
misijos. Taip Washingtonas reagavo į
kiek anksčiau Maskvos duotą įsakymą
sumažinti savo diplomatų skaičių Ru-
sijoje.

Rusija išsiųs dar 155 JAV diplomatus

Londonas (Alfa.lt) – Vienas iš
Londono simbolių – Big Benas nutilo
ketveriems metams dėl rekonstrukci-
jos darbų. Atėjo laikas bene žymiausią
laikrodį pasaulyje patikrinti ir patai-
syti susidėvėjusias dalis. 

Laikrodžio mechanizmą mecha-
nikai gali sutvarkyti greičiau nei per
ketverius metus ir jau dabar žada
išimtis – laikrodis muš valandas per
Naujuosius metus bei Pirmojo pasau-

linio karo aukų atminimo dieną.
Tai didžiausias ir ilgiausiai truk-

siantis remontas nuo pat bokšto ir
laikrodžio pastatymo, kainuosiantis
apie 30 milijonų svarų.

Big Benas skamba nuo 1859 metų,
kai pirmą kartą pasikeitusią valandą
pranešė suskambėję varpai. Trum-
pam jie buvo nutilę 2007-aisiais ir nuo
1983 iki 1985 metų.

Big Benas nutilo

Washingtonas (ELTA) – JAV pre-
zidentas Donald Trump atšaukia savo
pirmtako Barack Obama programą,
kuri saugojo nuo išsiuntimo iš šalies
šimtus tūkstančių nelegalių imigran-
tų sūnų ir dukterų. Tokį Prezidento
sprendimą antradienį paskelbė JAV ge-
neralinis prokuroras Jeff  Sessions. Ši
programa yra antikonstitucinė, pa-
reiškė šis. Esą turi būti paisoma Įsta-
tymo. Programa bus atšaukta pa-
laipsniui.

Ši programa apima apie 800 000
žmonių, daugelį kurių tėvai atsivežė į
JAV, kai jie dar buvo vaikai. B. Obama

2012 metais pasirašė dekretą, apsau-
gantį šiuos vadinamuosius „svajoto-
jus” ir suteikiantį jiems teisę mokytis
ir dirbti. Baltieji rūmai dabar argu-
mentuoja, kad Prezidentas tada per-
žengė savo kompetencijos ribas. 

Šiuo metu programos saugomi
imigrantai mažiausiai šešis mėnesius
nejaus šio sprendimo poveikio, tačiau
nuo šiol nebus galima pateikti naujų
prašymų.

Buvęs JAV prezidentas B. Obama
kreipdamasis į Kongresą teigė, kad
šis sprendimas yra žiaurus ir netei-
singas.

,,Svajotojai” liks be apsaugos

Prieš palikdami ambasadą San Francisce, jos dar-
buotojai degino dokumentus, kurių nebuvo gali-
ma saugiai pergabenti į Rusiją. 

Justin sullivan / aFp nuotr.



9DRAUGAS 2017 rugsėJo 7, ketvirtaDieNis

VersLo N AuJIeNos

Vyresni darbuotojai jaučiasi ne-
pakankamai vertinami, neretai biure
neturi draugų, galiausiai dažnai darbe
jaučiasi tiesiog nelaimingi.

Tokios išvados daromos atlikus ty-
rimą Jungtinėje Karalystėje. Žmogiš-
kųjų išteklių bendrovė „Robert Half
U.K” apklausė daugiau nei 2000 JK
darbuotojų. 

Išanalizavus respondentų atsaky-
mus paaiškėjo, kad 1 iš 6 JK vyresnis
nei 35 m. amžiaus darbuotojų prisipa-
žino, kad darbe jaučiasi nelaimingas.
Tokių nelaimingųjų dvigubai daugiau
nei darbuotojų iki 35 m. amžiaus gru-
pėje. Beveik trečdalis vyresnių nei 55
m. darbuotojų paminėjo, jog nesijaučia
vertinami darbovietėje. 16 proc. ap-
klaustųjų pripažino, kad neturi nė
vieno bičiulio darbe, tyrimo duomenis
cituoja „Bloomberg”.

Pastebima, kad darbuotojams
įtampą kelia atsakingų pareigų našta
arba priešingai, savigrauža, kad taip ir

nepavyko pakankamai aukštai palypėti
karjeros laiptais. Kita vertus, darbo ir
asmeninio gyvenimo balansas jau ne-
bereiškia vien asmeninio komforto,
daugiau dėmesio imama skirti vai-
kams, šeimai.

„Ilgainiui suprantama, kad tie-
siog nepavyko pasiekti svaiginančių
aukštumų ir darbas per daug išsunkė.
Arba pripažįstama, kad šeima tampa
prioritetu. Tuomet žmogus vis daž-
niau ima savęs klausinėti: „Kodėl iš
viso tai darau?”, – aiškina Cary Cooper,
darbo rinkos tyrinėtojas, dirbantis
„Manchester Business School”.

Penktadalis vyresnių JK darbuo-
tojų mano, kad darbdaviai įvairių am-
žiaus grupių specialistus vertina ne-
vienodai, skelbia „City&Guilds Group”
atlikta apklausa. O trečdalis darbuo-
tojų virš 55 m. jaučiasi jaunesnių spe-
cialistų šešėlyje, skelbia „Capita Re-
sourcing” tyrimas.

„Verslo žinios”

Vyresni žmonės ima nekęsti savo darbo

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų rugsėjo 6 d.)

1 usD (Jav doleris) – 0,84 €
1 auD (australijos doleris) – 0,69€
1 CaD (kanados doleris) – 0,68 €
1 gBp (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,09 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,61 €

Vyresni nei 35 metų darbuotojai labiau galvoja apie šeimą, nei apie savo darbą.
123rf.com nuotr. 

SEB bankas pradėjo bendradar-
biauti su lietuvių startuoliu „Dea-
loyal”, kurio komanda sukūrė pir-
mąją su bankų kortelėmis susietą lo-
jalumo programėlę, padedančią var-
totojams susigrąžinti dalį pirkiniams
išleistų pinigų. Tikimasi, kad iki
metų pabaigos ji jau turės 100 tūkst.
aktyvių naudotojų. Programėlės kū-
rėjai pabrėžia, kad šis sprendimas yra
ne tik tiesioginę naudą pirkėjams
nešanti programėlė, bet novatoriška
rinkodaros platforma verslui.

Planuojama „Dealoyal” progra-
moje dalyvaujančių įmonių skaičių
šiais metais išauginti keliais kartais.
Startuolio kūrėjai aktyviai veda de-
rybas su prekybininkais ir paslaugų
teikėjais, o SEB banko verslo klientai
kviečiami „Dealoyal” išbandyti ne-
mokamai.

Pirkėjams pasinaudoti progra-
mėlėje skelbiamais pasiūlymais yra
labai paprasta: tereikia atsisiųsti
programėlę į išmanųjį telefoną ir nu-
rodyti joje keturis paskutinius turi-
mos bet kurio banko mokėjimo kote-

lės numerio skaitmenis. „Dealoyal”
partnerių pasiūlymai bus taikomi
tiems, kas atsiskaitinės už prekes ir
paslaugas programėlėje užregistruo-
ta kortele. Turintys daugiau negu
vieną kortelę, galės užregistruoti jas
visas. 

Sprendimo kūrėjai sako, kad vir-
tualus formatas pakeis populiarumą
prarandančias plastikines įvairų pre-
kės ženklų dalijamas lojalių klientų
korteles. 

Lietuvos banko info 

Sujungs banko ir lojalumo korteles 

ES piliečiai svarsto po „Brexit” palikti šalį
Beveik pusė Didžiosios Britanijos

maisto tiekimo grandinėje dirbančių
įmonių teigia, kad Europos Sąjungos
šalių darbuotojai, dėl su „Brexit” su-
sijusios nežinomybės, svarsto gali-
mybę palikti šalį. 

Maisto perdirbimas sudaro di-
džiąją dalį britų gamybos sektoriaus
bei yra stipriai priklausomas nuo
imigrantų. Nepaisant to, minėtasis
sektorius „Brexit” diskusijose didelio
dėmesio nesulaukė, o politikai pa-
grinde diskutavo, pavyzdžiui, apie au-

tomobilių pramonę ar aviaciją.
47 proc. britų maisto tiekimo gran-

dinėje veikiančių įmonių teigia, kad jų
ES darbuotojai dėl 2016 m. birželio
„Brexit” balsavimo svarsto galimybę
palikti šalį. Beveik trečdalis respon-
dentų teigia, kad kai kurie jų darbuo-
tojai iš ES jau paliko Didžiąją Britaniją.

Nors šalies ekonomika šiemet ge-
rokai sulėtėjo, įrodymai, kad „Brexit”
balsavimas padarė įtaką darbo rin-
kai, kol kas nėra itin ryškūs.

ELTA

Ispanai neapsikentė turistų 
Šiaurės Ispanijoje, San Sebastian

buvo surengtas protestas prieš turistų
srauto didėjimą. Baskų krašto mieste
jau pasirodė grafičiai, kuriais reika-
laujama, kad atvykėliai nešdintųsi,
nes turizmas esą skatina korupciją, iš-
naudojimą ir vergovę. Keturių radi-
kalių kairiųjų organizacijų rengia-
mas eitynes baskų krašto vyriausybė
pavadino nepriimtinu nepakantumo
rodymu.

Tačiau protestų ir kitokių akcijų
banga nuo rugpjūčio pradžios ritasi
per visą Pietų Europą – nuo Barcelonos
ir Bilbao iki Venecijos ir Dubrovniko.

Kai kur vietos gyventojai renkasi į pro-
testus, kitur turistai sulaukia net už-
gauliojimų.

Barcelonoje, kur turistų kasmet
apsilanko septynis kartus daugiau
negu yra gyventojų, praėjusią savaitę
apie šimtą žmonių blokavo populiarų
paplūdimį miesto centre. Jie piktino-
si dėl siautėjančių pramogautojų ir pa-
kilusių nekilnojamojo turto kainų.

Šiemet per pirmąjį pusmetį Ispa-
niją aplankė 12 procentų daugiau žmo-
nių negu pernai.

Alfa.lt

Lietuvos turistai užsienyje išlaidauja 
Po užsienio šalis keliavę turis-

tai iš Lietuvos pirmąjį šių metų ket-
virtį ten išleido 168,4 mln. eurų – 6,6
proc. daugiau nei 2016 metų sausį-
kovą, kai išlaidos sudarė 157,9 mln.
eurų.

Po Lietuvą su viena ir daugiau

nakvynių keliavę vietiniai turistai
šiemet pirmąjį ketvirtį išleido 29,4
mln. eurų, arba 10,1 proc. daugiau nei
pernai tuo pačiu metu, išankstinius
duomenis pranešė Statistikos depar-
tamentas.

BNS

Ateina laisvai samdomų darbuotojų laikas
Laisvai samdomi darbuotojai

Jungtinėse Amerikos Valstijose suda-
ro 35 proc. darbo jėgos. Europos Są-
jungoje – 16,1 proc. Įvertinus pokyčius
darbo rinkoje, galima daryti išvadą,
kad laisvai samdomų darbuotojų kas-
met vis daugės.

Kaip skelbia „World economic fo-
rum”, EBPO (Ekonominio bendra-
darbiavimo ir plėtros organizacija)
priklausančiose šalyse daugiausia lais-
vai samdomų darbuotojų yra paslaugų
sektoriuje (50 proc. vyrų, 70 proc. mo-
terų). Likusieji specialistai pasiskirs-
tę po įvairias sritis: nuo virtualių asis-
tentų iki architektų, dizainerių ar fo-
tografų.

Pastebėtina, kad dauguma EBPO
šalyse dirbančių laisvai samdomų dar-
buotojų žongliruoja veiklomis, t. y.
laisvai samdomas darbas tik papildo
nuolatinį. Taigi ir gaunamos pajamos
gali iš esmės skirtis. Pavyzdžiui, kelias
valandas per mėnesį po pagrindinio
darbo paskyrus tekstų redagavimui,
pajamos bus vienokios, o kasdien tei-
kiant konsultacijų paslaugas įmonėms
– kitokios. 

Rinkos pokyčiai

Laisvai samdomą darbą, rašo
„World economic forum”, dažniausiai
renkasi žmonės, kurie nenori dirbti

tradicinėmis darbo valandomis – nuo
9 iki 5. Dauguma laisvai samdomų
darbuotojų sako, kad toks darbo mo-
delis suteikia daugiau laisvės: tiek
renkantis darbo valandas, o taip pat ir
vietą, iš kurios dirbama. Įdomi detalė,
kad tik 37 proc. laisvai samdomų dar-
buotojų JAV pripažino, jog taip dirba
tik iš būtinybės. 2014 m. specialistų, ku-
rie pasirinko laisvai samdomo dar-
buotojo kelią, nes nebuvo kitos išeities
skaičius buvo didesnis – 47 proc.

Be abejo, tai nereiškia, kad atėjo
darbo nustatytomis valandomis pa-
baiga. Taip vis dar dirba dauguma
įmonių įvairiose šalyse. Visgi „World
economic forum” atkreipia dėmesį,
kad modernėjant technologijoms, ben-
drovėms ateityje reikės mažiau dar-
buotojų. Ir tai nebūtinai reiškia iš-
augsiantį nedarbą. Labiau tikėtina,
kad darbo rinką užkariaus laisvai
samdomi darbuotojai, kurie susiburs
tik atskiriems projektams ir gebės
prisitaikyti prie nuolat kintančios rin-
kos.

Didėjantis laisvai samdomų dar-
buotojų skaičius, transformuos ir dar-
bo rinką. Jei dabar laisvai samdomi
specialistai samdomi pavieniams pro-
jektams, tai ateityje tokių darbuotojų
įmonėse daugės, o jiems patikimi pro-
jektai didės.

„Verslo žinios”

Bus galima pamiršti lojalumo kortelių gau-
sybę piniginėje. „Dealoyal” nuotr.
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mANo VIrtuVė

Ir šviečia, ir šildo kaip saulė
Tiršta moliūgų sriuba

Reikės:
1 sv. moliūgo minkštimo
1 didelio svogūno
2 šaukštų sviesto
2 šaukštų alyvuogių aliejaus
4 kupinų šaukštų kieto tarkuoto sū-
rio (pvz. šveicariško Gruyere)
2 lauro lapelių
1 puodelio grietinėlės
saujelės smulkintų kalendros lape-
lių (coriander)
1,5 litro (6–7 puodelių) daržovių
sultinio arba verdančio vandens
jūros druskos
baltųjų pipirų
moliūgo sėklų, apkepintų sausoje
keptuvėje (nebūtinai)

Didelį puodą įkaitinti, įdėti svies-
to, įpilti alyvuogių aliejaus.

Svogūną nulupti, stambiai su-
pjaustyti ir apkepti, kol bus peršvie-
čiamas, bet nepradės ruduoti.

Stambiais gabalais supjaustytą
moliūgą, be žievės ir sėklų, bulves (jei
naudojate), sudėti į puodą, kuriame ke -
pė svogūnas, ir patroškinti kelias mi-
nutes. Daržoves užpilti verdančiu sul-
tiniu arba vandeniu, pasūdyti, įberti pi-
pirų, įmesti lauro lapelius.

Virti 25–30 minučių, kol moliūgas
suminkštės. Išvirtą moliūgą sutrinti
trintuvu, po truputį įpilant sultinio
(nuo sultinio kiekio priklauso sriu-
bos tirštumas).

Prieš patiekiant sriubą pašildyti,
įpilti grietinėlės, pavarstyti tarkuotu sū-
riu ir smulkintais kalendros lapeliais.
Supylus į lėkštes sriubą galima pa-
puošti kepintomis moliūgų sėklomis.

Skanaus!
Jūsų Indrė

Mažutėlis didžiu buvo
sutiktas gimtinėje
Gyvam esant jam nebuvo skiriamos
knygos, garbės lentos ar paminklai. Jo
paminklai bus geri, iš širdies padaryti
darbai, daugelio žmonių gerovė ir švie-
sesnis gyvenimas. 

Mečislovas Algirdas Čepėnas,
gimęs Lietuvoje, dabartinėje
Utenos apskrityje, Daugailių

Šv. Antano Paduviečio parapijoje, 2017
m. rugpjūčio 14 d. mirė Čikagoje. Rugp-
jūčio 27 d. jo palaikų urna buvo palai-
dota gimtinės parapijos kapinėse, šalia
tėvelių, Nikodemo ir Anelės Čepėnų.
Pamoksle parapijos klebonas Saulius
Kalvaitis, minėdamas visus tą dieną
prisimintus mirusius, ištarė įprastą
frazę: jie palieka laikinuosius ir išeina
į amžinuosius namus. Toks pasakymas
a. a. Mečislovui Algirdui tinka ypač –
nes Amerika jam buvo laikinieji na-
mai. Atgimimo metais grįžęs į tėviškę
ir lankydamas tėvelių kapus, jis iš-
reiškė norą atsigulti šalia jų – grįžti
namo. Taigi jis tiesiogine prasme grį-
žo į amžinuosius namus savo gimtinė-
je, kuriai skyrė visą savo sąmoningą
gyvenimą. Nesukūręs savo šeimos ir
nesusikrovęs turto, jis jį sudėjo į arti-
mųjų, gimtinės ir Tėvynės gerovę.

Jo brolis kun. Juozas Čepėnas
savo sudarytoje knygoje apie Čepėnų
giminę („Velaikių Čepėnai”, 2012, Vil-
nius) taip rašo: „Jo nuoširdumą, at-
jautą patyrė ne tik artimieji, kaimynai,
bet ir jo nemačiusieji. Amerikoje įsi-
traukė į aktyvią Lietuvių Bendruo-
menės veiklą, ir šiandien dar talki-
ninkauja dienraščio ‘Draugas’ rengi-
niuose, Jaunimo centre, kurio yra ta-
rybos narys. Buvo nuolatinis ir nepa-
ilstantis BALF’o talkininkas, skyriaus
iždininkas. Algirdas, visad būdamas
kuklus, nuoširdus krikščionis katali-
kas, nenori tuščios garbės ar pagyrimų.
Tačiau gausybės padėkos lapų aiškiai
byloja apie didžią Algirdo sielą ir kil-
nią, pilną artimo meilės širdį”.

Čia įterpsime ne kartą girdėtą fra-
zę, kad geras žmogus ne profesija.
Bent jau šiuo atveju reiktų papriešta-
rauti – ir dar kaip profesija, tiesiog mi-
sija – daryti gera. Juk pasaulis laikosi
ant gerų žmonių. Atsisveikinimo Mi-
šiose dalyvavusieji Daugailių bažny-
čioje jautėsi atsidūrę ne tik dvasinėje,
bet ir kultūros šventovėje – jos sienos,

Netrukus prasidės moliūgų derlius. Ne tik turguose, bet ir parduotuvėse
dabar jų galima nusipirkti pačių įvairiausių rūšių, spalvų ir dydžių. Kažkada bu-
vusi daržovė-piemenė, dabar ji – tikra stalo karalienė.

Pradžiuginkite namiškius šia rudeniška sriuba. Moliūgas – labai vertinga
daržovė. Jei norite, kad sriuba būtų sotesnė, įdėkite 1–2 bulves.

Mecenatas Mečislovas Algirdas Čepėnas.

lubos ir net kolonos yra restauruotos
įspūdingomis medžio inkrustacijomis.
Tai nepaprastai brangus – tiesiog ju-
velyriškas darbas. Kitos tokios pra-
bangios medinės bažnyčios Lietuvoje
neteko matyti, – o iki restauravimo ji
buvo eilinė, paprastutė bažnytėlė, ir
dar per karą bedievių sušaudyta. Ir tam
grožiui sukurti Lietuvai atkūrus Ne-
priklausomybę lėšas Amerikoje rinko
būtent Algirdas Čepėnas ir jo pusbro-
lis Bronius Kviklys. To niekas nežino
– netgi besimeldžiantieji, nes apie tai
nerašė laikraščiai nei Lietuvoje, nei
Amerikoje. Apie tai žinojo jau taip pat
a. a. tuometinis parapijos klebonas
mons. Petras Baltuška, kuris ir įvykdė
bažnyčios restauravimo projektą. Jau
vien ši bažnyčia gali būti a. a. Algirdui
paminklas, o kur dar kiti geri darbai. 

Kun. J. Čepėnas minėtoje knygoje
taip rašo: „Algirdas Čepėnas yra dos-
nus mecenatas. Straipsnio apie mece-
navimą autorius Bronius Juodelis 2000
m. ‘Draugo’ dienraštyje minėjo du ypa-
tingus mecenatus: žemaitį Antaną Va-
lavičių ir aukštaitį Algirdą Čepėną. Al-
girdas straipsnio autoriui yra sakęs: ‘Aš
sąrašų neturiu, bet iki 1990 m. siunti-
nių siunčiau tiek, kiek ir Antanas,
maždaug už 350 000 dol. Nupirkau tris
automobilius. Per 6 keliones į Lietuvą
išleidau 60 000 dol. Nupirkau gimi-
nėms tris butus. Nuo 1990 m. iki dabar
kas metai pasiunčiu 50 siuntinių. Per
10 metų tai susidarė 100 000 dol. Sudė-
jus visą paramą Lietuvai per 44 metus,
išeitų 560 000 dol.’ ”. (Reikia priminti,

Jaunimo centro Čikagoje tarybos ir valdybos nariai 2008 m. Sėdi iš k.: Milda Šatienė, Vac-
lovas Momkus, Rūta Jautokienė. Stovi iš k.: Algirdas Čepėnas, Antanas Paužuolis, Jonas
Tamulaitis ir Viktoras Jautokas.                                                      Jaunimo centro archyvo nuotr.

Atkelta iš 7 psl.

„NELIKS DUONOS SU DRUSKA –
LIKS TĖVYNĖ” 

(J. MARCINKEVIČIUS)

IEVA DUBINSKAS

Kas tai yra tėvynė? 
Jei pamąstai, tai yra žmogaus gim-

tasis kraštas. 
Tėvynė gali būti širdyje? 
Tėvynė žmogaus širdyje yra ryš-

kiausios spalvos blyksnis, kuris nie-
kada neišnyksta. Kai paprastas ar pats
žinomiausias žmogus pasaulyje pa-
galvoja apie tėvynę, tada jis prisimena
pačius gražiausius dalykus apie ją,
net jei ji būtų apsupta sprogimų, karų.
Jis primintų paukštelį, čiulbantį me-
dyje, ir gražią pavasario dieną. To-
kios smulkmenos dega, gyvena žmo-
gaus širdyje ir smegenyse. Mylėti tė-

vynę – tai kvėpuoti tuo oru, kur daugelį
metų žmonės kentėjo ir klestėjo. Tai
dirbti žemę, kuri buvo sukruvinta,
kad būtų palikta laisva. Tai mylėti
medžius, kurie buvo peršauti, sužeis-
ti per gynybą ir susišaudymus. O lie-
tuvių kalba, išlikusi tiek daug tūks-
tančių metų, kinta. Tas jausmas širdyje
– ilgėjimosi, gryno oro, tų medžių, ku-
rie kentėjo, bet vis tiek augo, tos žemės
pagirdytos krauju. Šis jausmas yra
skaudus. Jis žingsniuoja patyliukais į
žmogaus širdį ir priverčia galvoti apie
paukščiuką ar apie tą žalią obuoliuką
su kirmeliuku viduje. Tą verkiantį
gintarėlį. Tuos banguojančius ežerus,
ieškančius krantų ir žmonių links-
mybių. Gaila mąstyti apie smulkmenas
tačiau jos yra gryniausia tėvynė žmo-
gaus širdyje.

Kas tai yra tėvynė? Tai yra žmo-
gaus gimtasis kraštas. 

Tėvynė gali būti širdyje?

Lituanistinių mokyklų mokinių rašinių ir
piešinių konkursas
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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

A † A
DANGUOLEI VITKIENEI D.D.S.

išėjus Amžinybėn, reiškiame užuojautą jos vyrui
ALEKSUI VITKUI, ilgamečiam ,,Draugo” bendradar-
biui, Draugo fondo nariui ir rėmėjui, visai šeimai bei
artimiesiems.

Suteik, Viešpatie, jai Dangaus ramybės po visų gy -
venimo kelionių.

,,Draugo” taryba, Draugo fondas, 
redakcija ir administracija

Prisiminkime 
A. A. Mary Krauchunas

Rugsėjo  30 dieną, šeštadienį, 1 val.
p. p. Balzeko lietuvių kultūros muzie-
juje (6500 s. pulaski rd., Chicago, il)
ren giami muziejaus moterų gildijos
narės, tautodailininkės a. a. Mary krau -
chunas atminimo ir paminėjimo pietūs.
tuos, kurie pažinojo a. a. Mary krau chu -
nas, kviečiame atvykti ir kartu su vi sais
pasidalinti prisiminimais apie ją.

Planuojančius dalyvauti renginyje
kviečiame registruotis iki rugsėjo 15 dienos el. paštu: wine-
beri@att.net. arba tel. 908-500-8517.     

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 
susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 s. pulaski rd., 
Chicago, il 60629

Tel. 773-582-4500
valandos susitarus

ADVOKATAI

kad minėtasis B. Juodelio straipsnis
kaip tik ir buvo bandymas suskai-
čiuoti, kiek išeivija okupacijos metais
materialiai padėjo savo artimiesiems,
ir įvardijo spėjamą 3 milijardų dolerių
sumą.)

Brolis Juozas rašė, kad Algirdas
siuntė siuntinius ir gimtosios parapi-
jos mokykloms – Daugailių, Vajesiškio,
Baibių. Yra parėmęs Broniaus Kviklio
kapitalinį leidinį „Lietuvos Bažny-
čios”. 20 metų aktyviai talkino
BALF’ui, buvo aktyvus ir nuoširdus
„Draugo”, Lietuvių operos, socialinio
centro „Seklyčia” ir kt. talkininkas. Už
mecenatišką veiklą Tėvo Broniaus
Krištanavičiaus SJ, fondas, kurio šūkis
– „Viskas laisvei ir Nepriklausomai
Lietuvai”, yra suteikęs fundatoriaus ti-
tulą. Taip pat buvo „Lituanus” žurna-
lo, „Tėviškės žiburių” (Kanadoje) rė-
mėjas, rėmė tautininkų laikraštį „Vil-
tis”, karitatyvinę Lietuvos Dukterų
draugiją, katalikiško jaunimo stovyk-
lą Dainava, buvo lietuviško švietimo rė-
mėjas ir kt. Be kita ko, „Draugą” skai-
tė visa plati Algirdo giminė Lietuvoje.

Atsisveikindamas su dėde Dau-
gailių kapinėse sūnėnas verslininkas
Kęstutis Čepėnas kalbėjo: „Kai man
buvo penkeri, senelė lauždavo mums
šveicarišką šokoladą ir sakydavo: ‘Čia
Menčiaus šokoladas’. Tas Menčiaus
šokolado skonis taip ir liks visam gy-
venimui. Kai aš mokiausi, domėjausi
biologija, jis man siųsdavo knygas
apie gamtą, zoologiją, biologiją, gyvū-
nus, paukščius, ir tas pasaulis labai
įkvėpė mane. Kai baigiau mokslus ir
pirmą kartą išvykau už ‘geležinės už-
dangos’, į Švediją, ir iš gatvės automato
galėjau paskambinti dėdei į Ameriką,
man buvo stebuklų stebuklas. O į Šve-
diją aš važiavau už dėdės pirmąjį man
1 tūkst. dolerių čekį. Ką tuo noriu pa-
sakyti – kad dėdė Algirdas kiekvienam
iš mūsų, plačiai mūsų giminei, žino-
davo kuo būti naudingas. Jis buvo di-

džiulis mecenatas Lietuvos kultūrai, is-
torijai, pagaliau Bažnyčiai. Pats bū-
damas be galo kuklus, tylus žmogus,
savo dvasia jis buvo ‘Caritas’ žmogus.
Jis mano širdyje toks ir liks. Dėde, Tu
tais sunkiais laikais mums padėjai iš-
likti oriais žmonėmis, nes savo pagal-
ba Tu suteikei viltį ir galimybę jaustis
šiek tiek padoriau. Ačiū Tau už tai”.

Mečislovui Algirdui Čepėnui, kaip
ir daugeliui jo kartos žmonių, teko
žiauri dalia. Jis baigė Salų žemės ūkio
mokyklą, ruošdamasis perimti tėvų
ūkį Velaikių kaime. Deja, netrukus
su dviem broliais  – Pranu ir Vytautu
– turėjo trauktis nuo artėjančios rau-
donosios armijos. Žemaitijoje, prie Se-
dos, su nepaprastų gabumų broliu Pra-
nu, kuris netrukus žuvo per bombar-
davimą prie Nemuno, prisidėjo prie Tė-
vynės apsaugos rinktinės, bandžiu-
sios pasipriešinti raudonajam marui.
Pasitraukęs į Vokietiją įsigijo dar tris
specialybes, vis tikėdamasis, kad jos
bus reikalingos Lietuvai. Deja. Bet
Amerikoje jis vis tiek rado būdą padėti
Lietuvai ir savo tautiečiams.

Velionio brolis kun. Juozas atsi-
sveikinimo žodyje kalbėjo apie Algir-
do patirtus sunkumus gyvenime. Bet
dar didesnį vargą vargo likusieji Lie-
tuvoje. Tėvai buvo išvežti į Sibirą.
Jaunesni broliai Povilas ir Juozas
slapstėsi pas gimines, o norėdami mo-
kytis, buvo priversti badmiriauti. Juo-
zui net 10 m. buvo trukdoma tapti ku-
nigu, o ir tapęs juo buvo persekiojamas.
Dėdė kun. dr. Juozapas Čepėnas buvo
įkalintas... Mečislovas Algirdas sunkiai
išgyveno sunkią artimųjų padėtį, todėl
labai stengėsi jiems padėti nors mate-
rialiai. 

Lietuvoje šis mažutėlis sutiktas
kaip didi asmenybė. Taip jis tikriausiai
bendražygių bus paminėtas ir Ameri-
koje. 

Audronė V. Škiudaitė

Atsisveikinimo su Mečislovu Algirdu Čepėnu apeigas Daugailių kapinėse veda kun. Juo-
zas Čepėnas (k.) ir parapijos klebonas Saulius Kalvaitis.                            a. girininko nuotr.

A † A
JUOZAS ŠULAITIS

Gimė 1921 m. birželio 29 d. Lietuvoje.
Mirė 2017 m. rugpjūčio 29  d. St. Petersburg, FL.
Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau LaGrange Park, IL ir Ci-

ce  ro, IL.
Nuliūdę liko: duktė Dalia Remienė su vyru Edmundu; brolis Ed-

vardas (Cicero, IL), kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje.
A. a. Juozas buvo vyras a. a. Aldonos Balčiūnaitės.
Priklausė Lithuanian American Club, St. Petersburg, FL.
Velionis bus pašarvotas penktadienį, rugsėjo 15 d., 9 val. ryto

Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69 th St., Chicago, Mar-
quette Park, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo
sielą. Po šv. Mišių a. a. Juozas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapi-
nėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti Lithuanian American Club, 4880
46th Ave. N., St. Petersburg, FL, 33714.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak road. 

Tel. (773) 847-7747

� Trijų koplytstulpių šventinimo iškilmės
įvyks rugsėjo 16 d., šeštadienį, Ateitininkų
namuose Lemonte. 5 val. p. p. – šv. Mišios
Ateitininkų namų sode, po Mišių – koplyts-
tulpių šventinimas ir kukli vakarienė. Maloniai
kviečiame visus dalyvauti.  

� Rugsėjo 17 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. Lietuvos Dukterų draugijos valdybos na-
rės Pasaulio lietuvių centro (Lemonte) di-
džiojoje salėje rengia ,,Rudens pietus” ir kvie-
čia visus kuo gausiau juose dalyvauti. Tokiu
būdu paremsite šios kilnios organizacijos
veiklą. Bus skanaus maistas, vyno, puiki me-
ninė programa bei loterija. Vietas užsisakyti
tel. 630-272-9131 (Gražina Kazėnienė). 

� Rugsėjo 24 d., sekmadienį, seselės ka-
zimierietės rengia metinius pietus – 97th Au-
xiliary Banquet. Jie vyks Mama Luigi’s
Restaurant, 7500 S. Harlem Ave., Bridge-
view, IL. Renginio pradžia – 12 val. p. p.,
pietūs – 1:30 val. p. p. Vietas užsisakyti iki
rugsėjo 15 d. tel. 773-349-8060. Kaina as-
meniui – 35 dol. Visi labai laukiami.

�  Spalio 1 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. PLC pokylių salėje Lemonte vyks Pal. J.
Matulaičio misijos rudens pietūs. Vietas ga-

lima užsisakyti misijos raštinėje arba tel.
630-888-5013. Nuoširdžiai kviečiame mi-
sijos narius ir svečius dalyvauti.

� Visuotinis Pal. J. Matulaičio misijos na-
rių susirinkimas vyks spalio 15 d., sekma-
dienį, 12:15 val. p. p. Laukiame visų.

� Spalio 21 d., šeštadienį, 3 val. p. p. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje įvyks kny-
gos „Thought We’d Be Back Soon” sutiktu-
vės, dalyvaujant knygos sudarytojoms Da-
liai Cidzikaitei, Laimai Petrauskas Van-
derStoep ir Daliai Stakė Anysas bei aktoriams
Audrei Budrytei ir Kęstučiui Nakui.

� Spalio 22 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. kviečiame į organizacijos „Vaiko vartai į
mokslą” kasmetinius lėšų telkimo „Derliaus
pietus” Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.
Skaniai pavalgysite. Bus trumpa muzikinė
programa ir loterija. Prisidėsite prie paramos
dešimčiai dienos centrų Lietuvoje, kuriuos
lanko vaikai iš rizikos grupės šeimų. Vietas
užsisakyti pas Rūtą Šmulkštienę (r.l.smulks-
tys@sbcglobal.net, tel. 630-243-1089)
arba Ramunę Kubiliūtę (rkkubilius@ya-
hoo.com, tel. vakarais 847-869-1042).

Šių metų rugsėjo 22 dieną, penktadienį, 7 val. v. kviečiame į
Balzeko lietuvių kultūros muziejų (6500 s. pulaski rd., Chicago,
il) klausytis teisininko, istoriko, pedagogo ir kolekcininko Richard
Jasinski paskaitos ,,Lietuviai kariai Napoleono Bonaparto
Imperatoriškosios gvardijos gretose“. atvykusieji bus vaišinami
lietuviškais ir prancūziškais užkandžiais. Apsilankymo kaina10
dol.; muziejaus nariams – nemokamai. kviečiame iš anksto regist-
ruotis el. paštu: info@balzekasmuseum.org arba tel. 773-582-
6500.
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Vardinių stipendijų įteikimas

2017 metų rugsėjo 24 dieną,
12:30 v.p.p.,

Lietuvių Dailės muziejuje  „Siela“
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, IL 

• akademinė dalis 
• meninė programa:

Agnė Giedraitytė ~ Linda Veleckytė ~ Elytė Rėklaitytė
• vaišės


