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PERIODICALS

Kaina 1.50

Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 98 dienos!

Valstybės 100-mečiui – per tūkstantis renginių

Dainiaus Labučio nuotr.

A

Kitąmet Lietuvai minint valstybės atkūrimo
šimtmetį visoje šalyje laukia per tūkstantį renginių, dar per septyniasdešimt jų vyks užsienyje.

ŠIAME NUMERYJE:

ntradienio pavakarę, likus šimtui dienų iki Vasario 16osios, iš Vilniaus traukinių stoties pajudėjo traukinys.
Vadinamasis ,,šimtmečio ekspresas” išvyko į Šilutę. Keleiviai buvo kviečiami parašyti „Ačiū” atviruką, t.y. skirti padėką šaliai ar asmeniškai svarbiam žmogui, istorikai keleiviams skaitė paskaitas apie šalies šimtmetį. Tuo metu trečiadienį Prezidentūroje pakabintas laikrodis, kuris skaičiuos
likusias dienas iki Vasario 16-osios.

Pasak šimtmečio programos koordinatorės Neringos
Vaisbrodės, renginiams numatytos trys kryptys – pažink,
kurk, švęsk, taip pat 11 pagrindinių veiklų: filmai, parodos,
informacinės kampanijos, įtraukta ir Dainų šventė, Vasario
16-osios programa ir kitos. Planuojama parodyti 17 filmų,
surengti 9 parodas – dauguma jų prasidės 2018-aisiais, dalis renginių prasideda jau šią savaitę.
Pagrindinės renginių datos bus Vasario 16-oji bei birželio 30 – liepos 6, kuomet vyks Dainų šventė. Be dalyvavimo
renginiuose, piliečiai raginami kurti istoriją ir patys, t.y. skirti laiko savanorystei kaip šimtmečio dovaną valstybei.
– 3 psl.

70 metų jubiliejaus šventė

Kennebunke vyko Šv. Antano vienuolyno

R

Vaižganto relikvija grįžo į
tikruosius namus – 2 psl.

Į Šv. Antano koplyčią gausiai susirinko tikintieji.

PLC atšventė 30-mečio
jubiliejų – 6 psl.

MONIKA MIDVERYTĖ

ugsėjį sukako 70 metų, kai lietuviai broliai pranciškonai apsigyveno rytinėje Jungtinių
Amerikos Valstijų pakrantėje, Kennebunk miestelyje, Maine valstijoje.
Lietuvos pranciškonams nukraujavus nuo Sovietų Sąjungos vykdytų
represijų ir išsibarsčius po užsienio
šalis, Kennebunko vienuolyne jie susirinko toliau tarnauti Dievui ir savo
tautiečiams, palaikyti išeivių ir okupuotoje Tėvynėje likusių lietuvių dvasią. Bėgant dešimtmečiams, Šv. Antano vienuolynas ir jame gyvenantys
broliai stipriai įsiliejo į vietinę bendruomenę ir tapo nebeatskiriama jų
tapatybės dalis.
– 4 psl.

Vienuolyno broliai yra dėkingi Portlando vyskupui
J. E. Robert Deeley (kairėje) už nuolatinį dėmesį ir
palaikymą. Viduryje – brolis Carlo Bertagnin, dešinėje – Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras brolis Algirdas Malakauskis OFM. Gedimino Numgaudžio nuotraukos

Žmogus privalo būti savo valios valdovu ir savo sąžinės vergu – Marie Ebner Von Eschenbach
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Rašytojo jubiliejui bus restauruoti kai kurie
muziejaus baldai ir daiktai. Kanapa, ant
kurios sėdėjo Maironis ir kiti literatūros
šviesuoliai.
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Vaižganto rašomasis stalas, kurį grąžino muziejui prof. Aldonos Vaitiekūnienės dukra Aušra Vaitiekūnaitė.
Zenono Baltušio nuotr.

Legendiniai Vaižganto kailiniai į muziejų grįRasos Sėjonaitės nuotr.
žę iš Amerikos.

Klajojusi Vaižganto relikvija grįžo į tikruosius namus
RASA SĖJONAITĖ
Moderniame pasaulyje šiandien populiarėja šiuolaikiniai – virtualūs muziejai, kurie skubančiam žmogui per keliolika minučių gali pasiūlyti susipažinti su
vos ne visos šalies kelių epochų istorija. Tačiau aptaki
ir bedvasė informacija taip ir lieka virtualioje sąmonėje be didesnio įspūdžio ar gyvasties. Gal todėl lankytojų itin mėgstami tie pasaulio muziejai, kuriuose
gali pajusti laiko dvasią, prisiliesti prie istorijos, fiksuojant praeities mintį, kartu su stebimais daiktais gali
išgyventi tai, kas toje daiktų istorijoje buvo svarbiausia
ir giliausia.

V

ienas tokių muziejų yra Kaune. Tai šiemet jubiliejinius metus minintis iškilaus mūsų tautos rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus, kuris yra itin lankomas ir mėgstamas ne tik literatūros tyrinėtojų,
Vaižganto kūrybos gerbėjų, bet ir žmonių, kuriems
tiesiog smalsu pamatyti erdvę, kurioje kūrė, gyveno, kasdienėms pamaldoms ruošdavosi ir čia pat
įsteigtoje zakristijoje po Mišių priiminėdavo parapijiečius Lietuvos rašytojas, spaudos darbuotojas, literatūros istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas ir kunigas J. Tumas-Vaižgantas. „Daugybė
pas jį žmonių ateidavo. Net neabejoju, kad būtent šitoje zakristijoje išgirstos lankytojų istorijos atgulė
siužetiniais epizodais ne į vieną rašytojo kūrinį. Pavyzdžiui, ‘Nebylys’ yra tikros istorijos fabula, o ir moterų portretai buvo sakraliai sukurti sekant tikinčiųjų išpažintimis. Juk kaip J. Tumas-Vaižgantas yra
sakęs, pats nebuvo moters pažinęs, o lietuvių literatūroje yra sukūręs patį gražiausią, patį paslaptingiausią moters portretą”, – sako antrą dešimtmetį
muziejuje lankytojus pasitinkantis Maironio lietuvių literatūros muziejaus skyriaus vedėjas, lituanistas, poetas Alfas Pakėnas.
Kauno Aleksoto gatvėje dešimtuoju numeriu pažymėtame praėjusio šimtmečio gydytojo Petro Musteikio name iškilusis mūsų tautos rašytojas 1922–1930
metais nuomojosi keturių kambarių butą. Paskirtas
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Vietoj šio virtuvinio stalo stovės grižęs Vaižganto rašomasis
stalas.
kunigu Vytauto bažnyčioje J. Tumas-Vaižgantas čia
praleido ryškiausią ir kūrybingiausią savo gyvenimo laikotarpį. Pasiligojęs, keli mėnesiai prieš mirtį, nusikėlė gyventi į Žaliakalnį, į diplomato, istoriko Petro Klimo namus, o po jo mirties visi rašytojo
asmeniniai daiktai ir baldai buvo patalpinti Vytauto Didžiojo universiteto muziejuje. Karo metais šiame bute kurį laiką gyveno studentės, vėliau vienuolės, atkūrus Nepriklausomybę įsikūrė kunigas
Ričardas Mikutavičius. Būtent šio kunigo ir poetės,
prozininkės, muziejininkės Aldonos Ruseckaitės
pastangomis lygiai prieš dvidešimt metų po beveik
septynių dešimtmečių į istorinį butą grįžo visi J.
Tumo-Vaižganto asmeniniai daiktai, baldai, knygos.
Pagal nuotraukas buvo atkurta autentiška buto aplinka: sienų apmušalai, į tas pačias vietas sustatyti
baldai, sukabinti paveikslai, parinktos to laiko užuolaidos, o narvelyje įkurdintos kanarėlės, kurių čiulbėjimą labai mėgo rašytojas.
Prieš mėnesį memorialinis butas-muziejus, minėdamas garbingą 20 metų jubiliejų, sulaukė dar vienos svarbios dovanos. Į muziejų grįžo Vaižganto ra-

šomasis stalas. „Tai rašytojo darbo stalas, ant kurio
parašyti jo kūriniai ‘Dėdės ir dėdienės’, ‘Nebylys’, ‘Žemaičių Robinzonas’, jo romanai ‘Audra’, pradėti rašyti ‘Šeimos vėžiai’. Mes labai norėjome šio ‘klajoklio’ stalo, kurio istorija labai paini. Atsidūrė VDU
muziejuje, kuriam vadovavo rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas. Po jo išvykimo profesoriauti į Vilnių stalas iškeliavo kartu su juo. Vėliau atsidūrė
dabartinio Edukologijos universiteto literatūros
kabinete. Sovietmečiu senovinis, raižytomis kojomis,
ištaigingas stalas tenykščiams vadovams pasirodė
per didelis ir norėta jį tiesiog išmesti. Ačiū mano dėstytojai, amžiną atilsį Vaižganto kūrybos tyrinėtojai profesorei Aldonai Vaitiekūnienei, kuri priglaudė stalą savo namuose ir taip išsaugojo vertingą
relikviją”, – pasakoja A. Pakėnas. Muziejininkas be
galo dėkingas profesorės dukrai Aušrai Vaitiekūnaitei, sutikusiai perduoti stalą muziejui. Būtent A.
Pakėno rūpesčiu Vaižganto kūrybos stalas, kuris šiuo
metu restauruojamas, pagaliau grįš į savo pirminę
vietą.
Muziejaus jubiliejaus proga svarbi dar viena dovana – gautos Vaižganto ranka rašytos dedikacijos.
Viena jų – ant rašytojo 14-ojo „Raštų” tomo. Vertingas palikimas buvo netyčia rastas Kunigų seminarijos archyvuose. Toji knyga buvo antspauduota ir nurašyta kaip nereikalinga, ir taip pat galėjo atsirasti
šiukšlyne, tačiau pastabus kunigas, aptikęs vertingą radinį, atnešė jį į muziejų. Kitą Vaižganto „Raštų” tomą, biografinę rašytojo knygą, kurioje pusę
puslapio Vaižgantas ranka yra prirašęs informacijos apie savo apdovanojimus, muziejus pirko iš bibliofilo.
2019 metais Lietuva minės garbingą Vaižganto
150 metų jubiliejų, todėl pasiruošiamieji darbai
vyksta jau dabar. Valstybė žada skirti pinigų buto renovacijai. Kol vyks remonto darbai, kiekvienas baldas turės būti išskirtinai prižiūrimas pačių muziejininkų. Restauratorių dėmesio turėtų sulaukti ir kai
kurie Vaižganto asmeniniai daiktai. Jau šiuo metu
restauruojama rašytojo, kunigo sutana, o štai legendiniai Vaižganto kailiniai dar tik laukia eilės.
„Jiems jau 95-eri metai.
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Vieną kartą liaukimės
kaltinę lietuvius
GINTARAS VISOCKAS

Nemėgstu šiandieninių mitingų, protesto akcijų. Dabartiniai
piketai, skirtingai nei Sąjūdžio, Atgimimo laikais, dažniausiai
Naujausias J. Tumo Vaižganto ekspona- dirbtini, nenuoširdūs. Švelniai tariant, nepajėgūs stiprinti valstas fonduose. Rašytojo ranka rašyta detybės. Mat reikalingi tik saujelei rėksnių, kurie trokšta jaustis
dikacija kun. Juozui Bylai.
reikšmingais, svarbiais ir dideliais, tik nežino, ko griebtis.
Ši muziejinė vertybė turi įdomią
istoriją. Jaunesnės kartos ‘Draugo’
skaitytojams verta priminti, kad istoriniai rašytojo kailiniai atkeliavo
net iš Amerikos. Po Vaižganto mirties, 1937 m., kailinius aukcione nupirko rašytojo Antano KriščiukaičioAišbės sūnus Kazimieras Kriščiukaitis už 700 litų. Karui baigiantis jis
pasitraukė į Vakarus, vėliau apsigyveno Amerikoje, išsivežė ir kailinius, o po jo mirties jie pateko į
ALKA Putname. Kai įsikūrė Vaižganto muziejus, kailiniai buvo sugrąžinti į Lietuvą.
Netrukus į muziejų užsuko moteris, nešina didele metaline dėže.
Moteris pažinojo Kriščiukaičių šeimą ir žinojo, kad toji dėžė yra iš jų
buto. Pasirodo, buto naujakuriai
metalinę aukštą ovalo formos dėžę išmetė kaip nereikalingą daiktą. Tuo
tarpu buvę šeimininkai šioje dėžėje
vasaromis brangius kailinius slėpė
nuo kandžių”, – pasakoja A. Pakėnas.
Muziejininkas pastebi, kad restauruoti reiktų ir kilimą, ir senovinę kanapą, kurie nuo laiko tėkmės
pamažu praranda savo pirminę išvaizdą. „O juk ant šios sofos sėdėjo
didysis lietuvių literatūros mohikanas Maironis, tada dar visai ‘žali’ jaunieji kūrėjai Miškinis, Aistis ir daugelis kitų tarpukario intelektualų ir
šviesulių”, – sako A. Pakėnas.
Neguodžia mintis, kad amžino
nieko nėra, nors muziejininkų pastangos matomos ir nuolat lankytojų įvertinamos. Būtent čia per asmeninius rašytojo daiktus, per jo
aplinką lankytojai prisiliečia ir prie
Vaižganto kūrybos, jo minčių, kadaise užrašytų žodžių, kurie besąlygiškai lieka pavaldūs amžinumui.
Vaižganto memorialinio buto-muziejaus vedėjas Alfas Pakėnas džiaugiasi, kad Vaižganto kūryba domisi
vis daugiau jaunų žmonių, juos atveda mokytojai, kurie supranta, kas
tas Vaižgantas ir koks jis savo patriotizmu ir meile Lietuvai yra svarbus, koks aktualus yra šiai kartai,
šiems laikams

T

ačiau lapkričio 17-ąją, jei nekils nenumatytų trukdžių, pavyzdžiui, sostinės nesupurtys galingas žemės drebėjimas,
pietų metu ketinu ateiti į Lukiškių aikštę Vilniuje. Negaliu neateiti, nes tądien didingo Laisvės paminklo šalininkai organizuoja, mano supratimu, prasmingą susibūrimą. Jie
dar sykį bandys įtikinti visas Lietuvos valdžias, kad be įspūdingo lietuvio kario paminklo ši aikštė bus tuščia ir nyki, tegul ir su nuostabiausiais fontanais, žaliomis vejomis ar kalneliais.
Taigi eidamas į aikštę demonstruosiu pritarimą tiems,
kurie įsitikinę, jog viešosiose Lietuvos miestų ir miestelių erdvėse pirmiausiai turi stovėti aiškiai, ryškiai, suprantamai
mūsų istoriją bylojantys paminklai. Kodėl – lengva paaiškinti:
tokių paminklų mums statyti ilgai neleido. Šią spragą dabar
privalome užpildyti. Kai užpildysime rusų, vokiečių, lenkų
okupacijų metais patirtas spragas – kai pasivysime kitas tautas, tada galėsime imtis ir vadinamųjų laisvųjų temų. Ir visai nesvarbu, koks šiandien amžius – 19-ojo pabaiga ar 21-ojo
pradžia. Šimtmečiai bėga, o žmogaus dvasia ar keičiasi? Ar
keičiasi tautų, nacijų lūkesčiai?
Tiesa, ne itin tikiu, kad susibūrimo organizatoriams pavyktų globalistus, liberalus bei vadinamojo šiuolaikinio
meno gerbėjus perkalbėti. Noras kuo greičiau atsikratyti visko, kas bent mažumėlę primintų Lietuvą, – labai stiprus. Dabar madinga nebūti lietuviu, nemylėti Lietuvos. Bent jau iki
šiol nesu girdėjęs, kad jie, kaltinantys mus bjauriausiomis
nuodėmėmis (jų akimis žvelgiant, esame atsilikėliai, nesusipratėliai), patys bent sykį viešai būtų susimąstę, o gal klysta jie – gal jų gyvenimai beprasmiai? Argi garsiojo Čingizo
Aitmatovo romanuose aprašyti mankurtai panašūs į pažangius žmones?
Štai „Lietuvos žiniose” viena panelė rašo: „Vyties monumentas Lukiškėse tiek turistui, tiek lietuviui pasakytų lygiai ... nieko”. Bandant perprasti tokias „gilias” mintis apima neviltis. O kas tada turistui ir lietuviui gali tapti kelrode žvaigžde? Krantinėje suraitytas kanalizacijos vamzdis?
X X X
Regis, prieš lietuvius sukilęs visas pasaulis. Lietuviai –
patys blogiausi šiame pasaulyje. Mes nieko nemokame, nieko nesuprantame, nieko neveikiame – vien tik skriaudžiame
kitus.
Prie lietuvius kaltinančiųjų jau priskiriu ir Seimo narį
Mantą Adomėną, tame pačiame „Lietuvos žinių” dienraštyje
pasipiktinusį, esą kai jam kilo mintis rekonstruoti unikalią
Žiežmarių sinagogą, atsirado „daug atvirai burbančiųjų”. Bet
kas čia nuostabaus? Tokia nuomonė – negalima? Demokratinėje Lietuvoje taip manyti – kriminalinis nusikaltimas? Parlamentaras M. Adomėnas norėtų užkimšti burnas visiems,
kurie mano, jog „Žiežmarių sinagoga – Izraelio reikalas?”
Parlamentaras pergyvena, kad Lietuvos žydai, gyvenę čia

jau daugiau kaip 600 metų, kūrę bendrą
mūsų istoriją, tebėra laikomi „svetimais”,
ne mūsų istorijos dalimi. Ir vėl, sprendžiant iš parlamentaro užuominų, kalti tik
mes, lietuviai. Jis nematąs jokios žydų kaltės.
Skaitant lietuviams žeriamus parlamentaro priekaištus sunku suvokti logiką:
jei dar Vytautas Didysis suteikė žydamas
privilegiją kurtis Vilniuje, kas kam turime
jausti dėkingumą? Mes – žydamas, kad šie vis tik teikėsi apsigyventi Vilniuje, ar žydai – mums, kad Lietuvos karaliai ir
didieji kunigaikščiai jiems leido apsigyventi Vilniuje?
Parlamentaras M. Adomėnas ginčija net lietuvių atsaką
į Lietuvos partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą apjuodinusios Rūtos Vanagaitės išpuolį – esą atkirtis greičiausiai nebuvo užtektinai skaitlingas, kaip bando parodyti kai kurie entuziastai. Parlamentaras rašo: „vieningumas
gali būti tik menamas”, „vienybė neturėtų mums sukelti klaidinančios iliuzijos, kad ji atspindi visų ar net daugumos piliečių sąmoningumą”.
Parlamentaras M. Adomėnas norėtų, kad mes, lietuviai,
taptume dar nuolankesni? Bet ar begalima dar nuolankiau?
Skaitydamas jo straipsnį pasigedau bent vieno mažutėlio, bent
vieno simbolinio priekaišto žydams. Ką jau bekalbėti apie sudėtingesnes, rimtesnes temas. Sakykim, kodėl žydai oficialiai, viešai ir demonstratyviai neatsiriboja nuo nacių medžiotojo Efraimo Zuroffo, „kaltinančio lietuvius žydšaudyste” ir visiškai nekreipiančio dėmesio į faktus, kaip pasiaukojančiai lietuviai, rizikuodami savo gyvybėmis, gelbėjo žydus nuo mirties? Dar viena pastaba – kada JAV, Europos ir
Izraelio žydai atsiribos nuo lietuvius žudžiusių savo tautiečių? Omenyje turiu ne tik mūsų partizanų vadą A. Ramanauską-Vanagą kankinusį budelį Nachmaną Dušanskį, bet
ir Klepočių ar Rainių tragedijas. Kadaise dirbdamas „Valstiečių laikraštyje” esu specialiai važiavęs į Klepočius apklausti likusių gyvų liudininkų. Ir straipsnį esu išsamų parašęs. Liūdna, graudi, iki šiol nutylima, ignoruojama istorija,
nes nepalanki žydams.
X X X
Tiesa, Seimo nariui M. Adomėnui, regis, nusispjauti, kad
žaidžiama tik į vienus vartus. Jam nė motais, kad ši tema gyvybiškai svarbi visai Lietuvai. Štai Aleksandro Stulginskio
universiteto filosofijos, psichologijos ir profesionaliosios
edukologijos katedros lektorius Edvardas Čiuldė internetiniame leidinyje Propatria.lt pastebi: „Savo ruožtu tautiečiai
palieka Lietuvą ne tik dėl to, kad ieško geresnio uždarbio ar
pagarbesnio požiūrio į žmogų, bet, regis, dar ir dėl to, jog nenori būti liudininkais to nešvankaus veiksmo, kai tėvynę dergia, ant visos tautos tuštinasi visi, kas netingi, o ypač Nachmano Dušanskio idėjiniai palikuonys. Tokia apdergta tėvynė praranda traukos jėgą”.
Nuo Lietuvą dergiančių, žeminančių neapsisaugosime.
Jų bus ir ateityje. Bet lietuvius žeminantys ir niekinantys autoriai turėtų sulaukti atkirčio. Geriausia būtų, žinoma, kad
atkirtį tokiems išsišokėliams duotų jų tautiečiai.
Štai Prancūzijos kraštutinių kairiųjų lyderis Jean-Luc
Melenchon neseniai šūkaliojo prancūziškoje spaudoje, esą
„neturįs kažką bendro su Baltijos šalimis”, esą „lietuviai prancūzams ne daugiau artimi nei šiaurės afrikiečiai”... Kad šis
prancūzas prišnekėjo nesąmonių, – nieko keisto. Būtume kvaili, jei norėtume, kad visi prancūzai mylėtų lietuvius. Tačiau gražu, kad jo tvirtinimai sulaukė ... būtent prancūzų
atkirčio būtent prancūziškoje spaudoje. Vienas prancūzas
net šitaip pagyrė Lietuvą: prancūzai skolingi lietuviams,
nes „lietuviai apsaugojo Europą nuo mongolų-totorių invazijos”.

Valstybės 100-mečiui – per tūkstantis renginių
Atkelta iš 1 psl.
„Vasario 16-osios ypatingas akcentas bus ‘Gloria Lietuvai’ projektas, kur 12:30 val. p. p. visoje Lietuvoje skambės varpai, kartu Vilniuje bus
parodytas specialus muzikinis kūrinys
iš šimto svarbiausių Lietuvos bažnyčių
varpų. Šis kūrinys bus atkartojamas
pagrindiniame koncerte Operos ir baleto teatre ir susijungs su koncerto tęsiniu Katedros aikštėje”, – žurnalistams sakė N. Vaisbrodė.
Pagrindiniais akcentais užsienyje
taps Baltijos šalių simbolizmo dailės
paroda Paryžiaus D’Orsay muziejuje,
keliaujanti Kauno modernizmo paroda,
dirigentės Mirgos Gražinytės-Tylos

diriguojami koncertai New Yorko, Berlyno, Birminghamo, Stokholmo salėse,
Martyno Levickio koncertai, styginių
kvarteto „Mettis” ir pianisto Gabrieliaus Aleknos pasirodymai. Lietuvos
vardas skambės ir Londono knygų
mugėje, kultūros festivalis Italijoje.
Savo ruožtu Turizmo departamentas pristato maršrutą „Keliauk ir
pažink”, kuris apima šimtą istoriškai
svarbių objektų – užsieniečiams pritaikytas ir trumpesnis, 20-ies stotelių
maršrutas. Departamentas žada rengti šimtmečio renginių reklamines kampanijas Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje,
tarptautinėse turizmo parodose.
Pasak profesoriaus Alfredo Bumb-
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lausko, svarbios Lietuvai yra ir Mindaugo karūnavimo data liepos 6-oji,
taip pat ir Nepriklausomybės atkūrimo
diena – Kovo 11-oji, tačiau Vasario 16oji, pasak jo, išsiskiria iš kitų, nes
žymi moderniosios Lietuvos pradžią.
„Šimtmetis yra mūsų šimtmetis –
mes nedarome minėjimo, mes neminime tik tos kartos žmonių, kurie buvo Vasario 16-ąją, bet ieškome atspirties visam šimtmečiui”, – teigia profesorius.
Istorikas Norbertas Černiauskas
pabrėžė, kad nors istorikai ir bandė sudėlioti garsiausių asmenybių šimtuką,
to nepavyko padaryti, nes Lietuvos
herojų yra kur kas daugiau.
„Šimtmečio herojai yra visi žmo-

nės, apsisprendę laisvei ir ištikimi Lietuvai. Todėl manau, kad kiekvienas
galite laikyti save herojais ir kurti naujo šimtmečio Lietuvą”, – teigė N. Černiauskas.
Šimtmečio programai biudžete
šiemet numatyta 3,66 mln., kitąmet –
dar per 7,5 mln. eurų, daugiausia lėšų
bus skirta filmų kūrimui ir parodoms.
Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis šių metų kovą
Vokietijos užsienio reikalų ministerijos archyve aptiko ranka rašytą nutarimą dėl nepriklausomos valstybės atkūrimo lietuvių ir vokiečių kalbomis
su 20 signatarų parašais.
Istorikai mano, kad 1918 m. vasario
16 d. galėjo būti pasirašyti keli dokumentai, kitų buvimo vieta nėra žinoma.
BNS
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RY T YS

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

Kennebunke vyko Šv. Antano vienuolyno 70 metų jubiliejaus šventė
Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

Šventė prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis.
Atkelta iš 1 psl.
Spalio 1 d. Kennebunko Šv. Antano
vienuolyne vyko iškilminga šventė šiai
sukakčiai paminėti. Šventėje dalyvavo
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv.
Kazimiero provincijos ministras brolis
Algirdas Malakauskis OFM, provincijos vikaras brolis Andrius Nenėnas
OFM ir visi definitoriai. Taip pat atvyko Toronto Prisikėlimo parapijos

Gedimino Numgaudžio nuotraukos
klebonas brolis Jonas Šileika OFM.
Jubiliejaus šventėje taip pat dalyvavo ir sveikinimo kalbas sakė garbingi svečiai iš Mažesniųjų brolių ordino: generalinis definitorius brolis
Caoimhín Ó Laoide OFM, Nekaltojo
Prasidėjimo provincijos (JAV) ministras Robert Campagna OFM, ir jo vikaras brolis Patrick Boyle OFM, Švč.
M. Marijos ėmimo į Dangų provincijos
(JAV) ministras James Gannon OFM,

Šv. Antano vienuolyne vyko iškilminga šventė 70 metų sukakčiai paminėti.
ir jo definitorius brolis Edward Tlucek
OFM. Šventėje taip pat dalyvavo Lietuvos generalinis konsulas New Yorke
Julius Pranevičius. Iš viso Kennebunke buvo susirinkę per 200 svečių iš visos Šiaurės Amerikos.
Šventė prasidėjo iškilmingomis šv.
Mišiomis, kurias aukojo Portlando vyskupas J. E. Robert Deeley, koncelebravo vyskupas emeritas brolis Paulius
Baltakis OFM. Po šv. Mišių renginys tę-

sėsi pietumis ir koncertu pranciškonų
svečių namuose. Koncertinę programą atliko džiazo dainininkė ir kompozitorė Simona Minns kartu su vyru
trombonistu Dorsey Minns. Skambant
kanklėms duetas atliko lietuvių liaudies
ir populiarias dainas. Šv. Antano vienuolyno jubiliejaus svečiai taip pat
buvo supažindinti su lietuvių pranciškonų istorija tarpukariu bei rytinėje pakrantėje po Antrojo pasaulinio karo.

Šv. Antano pranciškonų vienuolyno istorija

1948 m. J. E. Portlando vyskupas augziliaras Danielis J. Feeney iškilmingai pašventino vienuolyną ir koplyčią.

Dėl sovietų okupacijos Antrojo pasaulinio karo metu mažesnieji broliai, studijavę užsienyje, nebegalėjo grįžti į
Lietuvą ir kūrėsi JAV. Plėsdamiesi 1946
m. tinkamą sau vietą rado Kennebunke, Maine valstijoje. Įsigiję dvarą ir žemės sklypą įkūrė vienuolyną. Čionai
buvo perkelta komisariato būstinė.
lgainiui vienuolynas tapo žmonių
mėgstama rekolekcijų, stovyklų ir
atostogų vieta. Kennebunko broliai padėjo dieceziniams kunigams ne
tik Maino valstijos parapijose, bet ir kitose valstijose, ypač lietuvių parapijose, kur vesdavo rekolekcijas ir vadovaudavo misijoms. 1948 m. iškilmingai
pašventintas vienuolynas ir koplyčia,
dedikuoti Šv. Antano garbei. 1951 m.
prie Mažesniųjų brolių vienuolyno
Brooklyne, New Yorke, atidaryta spaustuvė, daugelį dešimtmečių spausdinusi Lietuvai itin svarbius leidinius. Vėliau broliai įsitraukė į rezistencinę
kovą, spausdindami „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką”. 1952 m. vienuolyno žemėse šv. Antano garbei pastatyta šventovė, 1956 m. iškilmingai atidaryta Šv. Antano gimnazija lietuviams
kandidatams į pranciškonus ugdyti,

Šv. Antano gimnazijoje buvo meldžiamasi lietuviškai bei mokomasi lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos.

1958 m. pašventinti nauji jos pastatai.
Kai 1969 m. gimnazija buvo uždaryta,
patalpos tapo viešbučiu ir rekolekcijų
centru. 1976 m. Kennebunko Šv. Antano vienuolynas tapo kandidatų į pranciškonus ir naujokų ugdymo centru. Iki
1983 m. įžadus davė 14 mažesniųjų brolių. 1989 m. Lietuvos mažesnieji broliai
išėjo iš pogrindžio ir grįžo į Kretingos
Apreiškimo vienuolyną. 1992–1995 m.

I

1996 m. pirmieji nepriklausomoje Lietuvoje įstojusieji broliai davė įžadus Kennebunke.

Kennebunko vienuolyne noviciatą atliko pirmosios Lietuvoje į Ordiną įstojusių naujokų grupės. Taip Amerikoje
įsikūrę lietuviai pranciškonai įgyvendino savo pagrindinę misiją – išsaugojo Lietuvos šv. Kazimiero provinciją ir
visaip palaikė lietuvių dvasią, kol galiausiai pranciškonai galėjo atsikurti
laisvoje Lietuvoje.
Šiuo metu Šv. Antano vienuolyne
gyvena 5 mažesnieji broliai. Vienuolynas yra vyskupijoje pripažintas kaip
žmonėms atvira šventovė. Broliai sudaro tikintiesiems galimybę dalyvauti šv. Mišiose ne tik sekmadieniais, bet

ir darbo dienomis. Čia kasdien galima
atlikti išpažintį ar tiesiog atvykti dvasiniam pokalbiui. Prie vienuolyno taip
pat veikia pasauliečių pranciškonų
brolija, čia renkasi Maine lietuvių
bendruomenė „Atlantas”, ateitininkai sendraugiai, organizuojamos pašaukimų dienos „Franciscan Day”,
ikonografijos kursai.
Parengta pagal
Pranciškonų Mažesniųjų brolių
ordino Lietuvos Šv. Kazimiero
provincijos leidinį „Kenebunkas – už
Atlanto plakanti lietuvybės širdis”.

Radijo laida pasakoja vienuolyno istoriją
ietuvos krikščioniška jaunimo radijo laida „Druska”, transliuojama
kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį 5:30 val. p. p. (Lietuvos laiku) per „LRT Klasika” programą, parengė laidą apie šiemet 70 metų
jubiliejų švenčiantį lietuvių pranciškonų vienuolyną Kennebunke, Maine
valstijoje. Apie tai, kodėl JAV Rytų pakrantėje iki šiol tarnauja lietuviai pranciškonai, ir kodėl išeivijoje Kennebunke įsikūręs Šv. Antano vienuolynas
vadinamas kitų vienuolynų „motina”, pasakoja pranciškonas kunigas Astijus Kungys. Pasiklausyti radijo laidos galite internete:
http://www.kpjt.lt/radijo-laida-druska-2017-10-26/.
„Draugo” info

L

Mažesniųjų brolių ordino vadovybė pavedė tėvui Justinui Vaškiui OFM, įkurdinti išsklaidytus brolius JAV.

Pranciškonų vienuolynas atviras kiekvienam
DRAUGAS
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Atviras žmonėms visą dieną

„Pirmą kartą Kennebunk išvydau
1990 metų pabaigoje, – pasakoja brolis
Astijus Kungys OFM. – Mane labai palietė brolių atsidavimas žmonėms. Kennebunko vienuolyne buvo parašyta,
kad jis atidarytas žmonėms ‘from sunrise until sunset’ – tai yra, kad kiekvienas yra laukiamas nuo saulės patekėjimo iki laidos. Vėliau matydavau, kaip broliai atrakindavo vienuoBrolių pranciškonų
lyną dar prieš saulės patekėjimą, o
prieglobstis pokariu
užrakindavo jau po saulės nusileidimo.
Šis vienuolynas buvo kaip motina,
Kaip nutiko, kad rytinėje JAV pakuri laukia kiekvieno ateinančiojo
krantėje, į šiaurę nuo Bostono, iki
taip, kaip jo laukia pats Jėzus. Jis taip
šiol tarnauja lietuviai broliai pranpat buvo motininis mūsų provincijos
ciškonai? Likimas juos ten nubloškė po
vienuolynas, iš kurio broliai sklido
Antrojo pasaulinio karo. 1940 m. užėjus
po visą Šiaurės Ameriką ir Kanadą”.
sovietų okupacijai, Katalikų BažnyPasak brolio Astijaus, Kennebunčiai, o kartu ir Mažesniųjų brolių orko tėvai pranciškonai laukė sugrįždino Lietuvos šv. Kazimiero provincitančių ne tik amerikiečių katalikų, bet
jai prasidėjo persekiojimų laikotarpis,
ir naujosios kartos brolių. „Broliams
išdraskęs tik pradėjusius atsigauti
pasitraukus iš Lietuvos, mes, naujai
vienuolynus. Sovietų okupacijos išužgimę Brežnevo ir Gorbačiovo laikų
vakarėse Lietuvos mažesniųjų brolių
pranciškonai, neturėjome vidurinioprovincijai priklausė 6 vienuolynai,
sios kartos, jungiančiosios grandies.
kuriuose gyveno 139 pranciškonai: 25
Taigi mes kaip anūkai atvažiavome pas
kunigai, 34 klierikai, 70 brolių ir 10 nosavo senelius. Įdomiausia, kad sugrįžome į Lietuvos pranciškoniškąją šeimą per
Kennebunką.
Kad ir kaip
būtų keista, tuo
metu mūsų, lietuvių pranciškonų,
tėviškė
tikrai
buvo ne Lietuvos
žemėje, bet ten,
kur gyveno mūsų
šeima. O Kennebunko tėvelių meilė mums buvo tokia didelė, taip sus i d r a u g avo m e,
kad niekas daugiau nebegalėjo
mūsų išskirti”, –
prisimena brolis
Astijus Kungys.
Broliai pranciškonai 1944 metais įsigijo ūkį Greene, Maine valsti- Nors Mažesniųjų
joje.
Provincijos archyvo nuotraukos brolių ordino vadovybė ir norėjo,
kad Amerikoje gyvenantieji broliai
vicų. Jų vienuolynai buvo nacionaliįsijungtų į Šiaurės Amerikos pranzuoti, broliai išvaryti. Pranciškonų
ciškonų provinciją, o jaunoji karta
gimnazija ir spaustuvė Kretingoje
atsikurtų Lietuvoje, tačiau tuometinis
buvo uždarytos, visi ūkiniai pastatai
generolas vokietis Hermanas Schabei vandens malūnas atimti.
luckas OFM, patikėjo lietuvių brolių
Tuo tarpu daugiau nei 30 mažesargumentais, jog atskirti nuo senųjų
niųjų brolių, studijavusių užsienyje,
tėvų jie bus lyg medis be šaknų ir nenebegalėjo grįžti į Lietuvą, o dalis
turės ateities.
okupuotoje Lietuvoje persekiojamų
brolių per karą slapčia pasitraukė į VoLietuviško pranciškoniškumo
kietiją ir tarnavo tautiečiams pabėgėpuoselėtojai
lių stovyklose Vakarų Europoje. Mažesniųjų brolių ordino vadovybė pri„Jie mus mokė lietuviško pranpažino, kad broliams neįmanoma grįžciškoniškumo”, – pasakoja brolis Asti į okupuotą Lietuvą, ir pavedė tėvui
tijus. – Mūsų pranciškoniškumas viJustinui Vaškiui OFM, įkurdinti išsada buvo labai susietas su tauta. Jeisklaidytus brolius JAV.
gu pažvelgtume į bet kurį amžių, maLietuvių išeivių padedamas, jis
tytume, jog pranciškonai visada gynė
atidarė laikinuosius brolių namus
Lietuvos nepriklausomybę, dalyvavo
Pittsburghe, Pennsylvanijoje, o 1944 m.
1831 ir 1863 m. sukilimuose, o užėjus soįsigijo ūkį Greene, Maine valstijoje. Tavietinei okupacijai slapčia padėjo parčiau brolių bendrijai didėjant, Greene
tizanams.
įsigytas ūkis pasidarė per mažas, ir
Mūsų pašaukime yra susipynęs
broliai ieškojo naujos gyvenamosios
tarnavimas Dievui ir Tėvynei. Tai atvietos. Tinkamas namas buvo rastas
sispindi ir per liaudiškų pamaldumo
Kennebunk gyvenvietėje, Maine, prie
formų, tokių kaip Žemaičių Kalvarijos
Atlanto vandenyno. Į naująjį šv. Antakalnai, puoselėjimą. Išeivijoje brono garbei pavadintą vienuolyną Kenliams taip pat labiausiai rūpėjo du danebunke iškart buvo perkelta provinlykai – Dievas ir Tėvynė. Tėveliai
cijos būstinė, penkiems dešimtmepranciškonai mums perdavė, kad tučiams tapusi lietuvių pranciškonų
rime išsaugoti savo šaknis, apglėbti
bendruomenės širdimi už Atlanto.
Rytinėje JAV pakrantėje yra lietuviškas pajūris, kuriame stovi „Kretinga”, „Šventoji”, „Nida”. Tiesa, tai ne
miestai, bet svečių namai prie brolių
pranciškonų Šv. Antano vienuolyno
Kennebunk, Maine. Šis lietuviškas kampelis JAV šiemet švenčia 70 metų jubiliejų.
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dangų ir žemę, o žemė nėra bevardė, tai
sudarė sąlygas puoselėti lietuvių kalyra mūsų tėvynė Lietuva”.
bą ir lietuviškai mąstyti. Jų mąstymas
Kennebunke gyvenantys broliai
gražiai persidavė lietuvių bendruodarė viską, kad pritrauktų išeivijos
menei diasporoje. Manau, kad Lietulietuvius. Jie tęsė Kretingos katalikišvoje tokio lygio žurnalo ir straipsnių
ko ugdymo tradiciją, įsteigdami Šv.
dar greitai nebus”.
Antano gimnaziją Kennebunke. Kas„Lietuviška spauda buvo atsvara
met į rekolekcijas Kennebunke susiagresyviam sovietiniam melui, kuris
rinkdavo ateitininkai.
Ir ten gyvenantys broliai, ir ateitininkai turėjo bendrą tikslą –
visa atnaujinti Kristuje. Tad Kennebunkas visada buvo vieta,
kurioje gali susitikti
tie, kas myli Dievą ir
Tėvynę.
Pasak brolio Benedikto Jurčio, kuris
pirmą kartą apsilankė Kennebunke dar
1990 m. vasarą, jį labai nustebino išpuo- Kennebunke gyvenantys broliai darė viską, kad pritrauktų išselėta vienuolyno eivijos lietuvius. Iš kairės: tėvas Placidas Barius OFM, tėvas Pranerdvė. „Lietuviai bro- ciškus Giedgaudas OFM, brolis Ramūnas Mizgiris OFM ir broliai buvo labai prak- lis Andrius Nenėnas OFM.
tiški. Jie nusipirko
didelį žemės sklypą labai gražioje vie- ėjo iš tarybų Lietuvos ir kuriam buvo
toje Rytinėje pakrantėje bei sumaniai pajungti Lietuvoje gyvenantys inteliir išmintingai tą erdvę įvaldė. Jie pa- gentai, rašytojai ir žurnalistai, – teigia
sikvietė iškiliausių to meto lietuvių brolis Astijus Kungys. – Negaliu nemenininkų, kurie sukūrė lietuvišką paminėti Albinos Žumbakis, kuri net
oazę su skulptūromis ir koplyčiomis. penkiasdešimt metų dirbo ‘DarbininŽmonės iš visos Amerikos važiuodavo ko’ redakcijoje. Jiedu su tėvu Prančia pasigrožėti Vytauto Kašubos, Vy- ciškumi Gedgaudu atsidavę dirbo ten
tauto Kazimiero Jonyno ir kitų autorių iki pat paskutinio numerio”.
darbais, visa architektūra ir galų gale
pabendrauti su pačiais broliais”, – atVėl laukia sugrįžtančių
siminimais dalijasi brolis B. Jurčys.
„Pirmą kartą lankantis KenneRezistencinės lietuviškos
bunke man didelį įspūdį paliko tai, jog
spaudos leidėjai
visi broliai buvo žymūs, svarbūs, einantys atsakingas pareigas, – pasakoja
Pasak brolio A. Kungio, lietuviams brolis A. Kungys. – Leonardas Andpranciškonams Šiaurės Amerikoje riekus buvo meno žmogus, tėvas Jurbuvo labai svarbu kovoti su ta didžiu- gis Gailiušis – ilgametis provincijolas,
le neteisybe – Lietuvos okupacija. Juk tėvas Gabrielius Baltrušaitis atsajie prarado tėvynę ir nežinia kuriam kingas už svečių namus, brolis Berlaikui papuolė į priverstinę tremtį. nardinas Grauslys – charizmatiškas
Tad tik įsikūrę New Yorke jie atidarė evangelizuotojas, dirbantis su jaunispaustuvę ir perėmė socialistinį laik- mu. Mačiau, kad jie visi pilni gyvybės,
raštį „Darbininkas”, ėjusį po Pirmojo entuziazmo, kad jų pašaukimas būti
pasaulinio karo ir gerai žinomą Rytų broliu yra gyvybingas. Man jie visi atpakrantėje. Nusipirkę tą laikraštį, jie rodė tartum prisirpę savo pašaukisusitelkė į tris spaudos barus: plačia- me, galėjau juo skonėtis”, – atsimena
brolis Astijus. Jis atkreipia dėmesį, kad
broliai nebuvo vienodi, bet turėjo net labai
skirtingus pomėgius
ir charakterius. „O kokie jie buvo skirtingi! Nors vienas kitą
ir per dantį patraukdavo, bet sutardavo
tarpusavyje, išgyveno
tikrą brolystę. Ta brolija buvo it muzikinė
dermė su skirtingoPranciškonų spaustuvėje Brooklyne, New Yorke, buvo lei- mis natomis, kurios
džiama lietuviška spauda.
išsimėčiusios po penkjai auditorijai skirtą laikraštį „Darbi- linę sukuria vieną gražią melodiją”, –
ninkas”, Lietuvos inteligentijai skirtą palygina brolis A. Kungys.
Pasak brolio Astijaus, tėvai pranžurnalą „Aidai” ir knygų leidybą.
Kaip teigia brolis B. Jurčys, apsi- ciškonai ir vėl laukia savo brolių. „Kai
lankius Brooklyno pranciškonų spaus- naktį žiūriu pro langą Kennebunke,
tuvėje jam didžiulį įspūdį paliko bro- matau, kaip tolumoje po vieną užgęslių darbštumas: „Broliai buvo visiškai ta miestelio namų šviesos. Pagalvoju,
atsidavę savo darbui – geriau nepa- kad jau užgeso tėvo Jurgio, Leonardo,
valgyti, nepamiegoti, pavėluoti į mal- Placido, Gabrieliaus namukai, jų žedą, bet laiku išspausdinti leidinį. Ma- miškosios buveinės. Ir tada, kai žemėje
nau, jog viena iš svarbiausių ‘Aidų’ mi- užgęsta namukų šviesa, mūsų akys pasijų buvo ne tiek išspausdinti kažkokį kyla į dangų, kur ryškiai šviečia
konkretų straipsnį, kiek palaikyti ra- žvaigždės. Ir dabar gyvendamas kešančiųjų žmonių bendruomenę, kad jie liu akis į dangų, kur mūsų tėveliai
nesiasimiliuotų su svetimomis kultū- pranciškonai vėl laukia mūsų sugrįžromis ir kalbinėmis grupėmis. Broliai tant”.
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Čikagos lietuvių ruduo šiais metais
mirgėti mirga įvairiausiais svarbiais
renginiais. Kai tokia pasiūla, nelengva išsiskirti ir pritraukti svečius į savo
renginį.
u didžiausiu džiaugsmu dėkojame visiems 430 Pasaulio lietuvių centro (PLC) jubiliejinio
vakaro svečių! Jūs buvote patys gražiausi, nuostabiausi ir dosniausi.
Sulaukėme garbingų žmonių
sveikinimų nuotoliniu būdu: iš ekrano PLC pasveikino Jos Ekscelencija prezidentė Dalia Grybauskaitė,
LR Seimo narys Žygimantas Pavilionis bei buvęs LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas su
žmona Gintarija. Sveikinimo žodį
tarė dabartinis LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius,
padėką Centro steigėjams, savanoriams, visiems per 30 metų Centro
veikloje dalyvavusiems ir rėmusiems
Centrą tarė PLC tarybos pirmininkas
Jurgis Riškus bei PLC direktorius
Artūras Žilys.
Turbūt ne tik simbolinė 30 metų
proga, bet ir R. Riškus sporto salės
„persikūnijimas” į pokylių menę
lėmė tokią pakilią vakaro nuotaiką.
Už kūrybingumą, aukotą savo ir savo
šeimos laiką, už įdėtą darbą ir už moterišką spindesį dėkojame organizaciniam komitetui. Esame sužavėti
komiteto, vadovaujamo PLC tary-

S

Iš k.: PLC direktorius Artūras Žilys, Prezidentas Valdas Adamkus ir LR gen. konsulas Čikagoje
Mantvydas Bekešius.
Sandros Ščedrinos nuotraukos

Pokylyje dalyvavo Alma ir Valdas Adamkai, stovėję prie Pasaulio lietuvių centro įkūrimo
ištakų.

Pavykusiu renginiu džiaugiasi PLC direktorius Artūras Žilys, organizaciniam komitetui vadovavusi PLC tarybos narė Lina Smilgienė ir tarybos pirmininkas Jurgis Riškus.

bos narės Linos Smilgienės, beribe išmone ir neišsemiama energija.
Negalime nepaminėti ir svarbių
šio puikaus vakaro vyrų. Vakaro
programą vedęs Vytas Čuplinskas
nustebino savo kūrybingumu ir išmone, su kuria jis įkvėpdavo svečius
aukoti Centrui. Kiekvienas PLC paaukojęs svečias gavo simbolinį „perlą” – baltą balioną. Širdis džiaugėsi
matant visą salę užsipildančią baltais
oro burbulais. Žmonių dosnumas
viršijo visus lūkesčius. Šio vakaro
metu Pasaulio lietuvių centro šildymo sistemos projekto, kuris buvo
baigtas įvykdyti vos prieš kelias dienas, skolos likučiui padengti buvo surinkta beveik 60,000 dol.! Aukciono
metu, kuriame buvo per 30 puikių
prizų, suaukotų įvairių asmenų ir organizacijų, papildomai buvo surinkta
dar 7,500 dol.
Na ir kaip gi nepaminėsime
mūsų linksmosios kultūrinės dalies
– „Dainavos” vyrų vieneto, vadovaujamo Dariaus Polikaičio, jų muzikinio svečio Sauliaus Gylio, saksofonisto Ryto Vyganto bei vakaro
įgarsinimu ir apšvietimu pasirūpinusiais Sauliumi ir Žygiu.
Tikimės, kad linkėjimai gyvuoti dar bent 30 metų bus pranašingi ir
ilgainiui PLC taps jūsų visų gyvenimo, tradicijų ir kasdienybės dalimi.
PLC info

Darbščiosios ir išmoningosios renginio komiteto narės.

:

Kur ,,Dainavos” vyrai – ten linksma!
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,,Die Walküre”: tobula menų sintezė
peroje ,,Die Walküre” gilinamasi į veikėjų jausmus,
išgyvenimus: brolio ir sesers meilė, pamynusi
žmonių įstatymus, valkirijos Brünnhilde asmeninė
drama. Net dievas Wotan išgyvena žmogaus jausmus
– nerimą dėl Reino aukso, pyktį dėl Brünnhilde neklusnumo.
Mūšyje sulūžta Siegmund ginklai. Jis randa prieglobstį Sieglinde namuose, nežinodamas, kad ji – jo
dvynė sesuo. Sieglinde vyras Hunding jaunuolyje atpažįsta vieną iš savo priešų. Svetingumas reikalauja jį
apnakvindinti, tačiau rytą svečio laukia dvikova su šeimininku. Gyvenanti su nemylimu tironu Sieglinde papasakoja Siegmund apie į uosio kamieną įsmeigtą stebuklingą kardą, kurio ištraukti dar niekam nepavyko.
Siegmund jį ištraukia. Tarp jo ir Sieglinde įsiplieskia nevaldoma aistra.
Wotan siunčia vyriausią dukterį valkiriją Brünnhilde (valkirijos – karo dievaitės; mūšyje žuvusius karius jos ant savo galingų žirgų nuneša į Valhalą, kur jie
tampa Wotan kariais) padėti Siegmund dvikovoje. Tačiau jo žmona Fricka, šeimos židinio globėja, už baisią nuodėmę reikalauja Siegmund nubausti mirtimi.
Wotan negali pasipriešinti jos valiai – Brünnhilde turi padėti Hunding. Tačiau Brünnhilde pasigaili jauno didvyrio ir padeda Siegmund. Įpykęs dievas sudaužo
jo kardą. Siegmund žūsta, bet Wotan nužudo ir Hunding. Brünnhilde surenka kardo skeveldras ir įteikia
jas Sieglinde. Tačiau ją pačią ištinka tėvo rūstybė. Už
nepaklusnumą Wotan lemia jai tapti žemės moterimi;
ji užmigdoma stebuklingu miegu ir apsupama ugnies
žiedu. Tas, kas tą žiedą peržengs ir Brunhildą pažadins,
taps jos vyru.

D

„

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

ie Walküre” (lietuviškai ,,Valkirija”) – monumentali muzikinė drama, garsiosios vokiečio
kompozitoriaus Richard Wagner operų tetralogijos ,,Der Ring des Niebelungen” („Nybelungų žiedas”) antroji dalis. Ši tetralogija yra ambicingiausias
kūrinys operos istorijoje, pareikalavęs iš kompozitoriaus net 26 metų darbo!
Wagner iki šiol provokuoja visus, kas prisiliečia
prie jo kūrybos. Nes ,,šiek tiek” pamėgti Wagner nepavyks: jūs arba pasinersite į jo begalinių melodijų,
siautulingų varinių pučiamųjų, meilės, atgailos ir
kosminės logikos pasaulį, arba liksite jam abejingi,
galbūt net priešiški. Nors pastarojo varianto aš nesuprantu.
Iki šių dienų stulbina šio maištingo operos reformatoriaus gebėjimas valdyti žiūrovų dėmesį.
Vėlyvosios Wagner muzikinės dramos trunka keturias, penkias valandas (tarp jų ir ,,Die Walküre”),
tačiau kompozitorius, pasitelkęs įtampos kupiną siužetą, užburiantį begalinių melodijų audinį, vizualius
reginius, kuriuos scenoje sukuria režisieriaus ir dailininkų išmonė, pavergia klausytoją. Panyri į spektaklio visumą lyg į savotišką sapną ar viziją, kur kitoks laikas, kitokia erdvė, kitokia logika. Ir, tiesą sakant, – nenori iš jos išnirti.
Po lapkričio 5 d. dieninio spektaklio sustojus
mėgstamoje maisto parduotuvėje kasininkė nusistebėjo: ,,O, jūs buvot toj ilgoj operoj…” Ilgoj, bet neprailgusioj. Atvirkščiai – gaila, kad ji baigėsi. Jei dar
nesate panirę į nuostabų Wagner pasaulį, galiu patarti: sekmadieninis dieninis spektaklis – idealus
sprendimas nugalėti bereikalingai susikurtą baimę,
kurią kelia ,,ilgos” operos (tokiu dieniniu spektakliu dar galėsite grožėtis lapkričio 26 d.).
Pernai pirmoje tetralogijos dalyje, ,,Das Rheingold”, dainavęs bosas-baritonas Eric Owens ženkliai
tobulėja. Šiemet jo Wotan nuskambėjo kaip tikrai autoritetingas herojus. Amerikietė sopranas Christine
Goerke, praėjusį sezoną padovanojusi mums atmintiną Cassandra ,,Les Toyens”, šiame pastatyme
– impulsyvioji Brünnhilde. Solistė pademonstravo didžiulę vokalinę jėgą, švelnias lyrines scenas kaitaliodama su ugningais muzikiniais pasažais. Čikagoje
debiutuojanti švedė sopranas Elisabet Strid – stebuklinga Sieglinde, suspindėjusi aukštesniu vokaliniu registru ir jautria vaidyba. Amerikiečių pa-

Christine Goerke – Brünnhilde, Brandon Jovanovich –
Siegmund ir Elisabet Strid – Sieglinde.

Eric Owens – Wotan.

miltas tenoras Brandon Jovanovich tvirtai ir
temperamentingai atliko savo partiją, nors galbūt
norėjosi jo Siegmund matyti kiek šiltesnį. Nieko
neprikiši vokietei Tanja Ariane Baumgartner – jos
puikus mecosopranas ir aristokratiška laikysena
suteikė žavesio Fricka personažui. Maloni staigmena buvo Lyric scenoje debiutavęs, tačiau Europoje jau žinomas, Estijoje gimęs bosas Ain Anger. Jis sukūrė barbarišką Hunding portretą. Pastatyme antrą kartą šiame sezone matėme latvę
mecosopraną Zanda Švēde – ji buvo viena iš valkirijų, Grimgerde (Verdi ,,Rigoletto” Švēde atliko
Maddalena vaidmenį).
Švedė, estas, latvė… Kaip malonu būtų buvę
išvysti Lyric scenoje ir lietuvį dainininką ar dainininkę. Juk turime nepakartojamą ne tik Sieglinde, bet ir Fricka ar Brünnhilde vaidmenų interpretatorę – Violetą Urmanavičiūtę-Urmaną.
Pasak Chicago Symphony Orchestra dirigento Riccardo Muti, ji, ,,ko gero, gražiausias mecosopranas
pasaulyje”. Laimingi nors tiek, kad turėjome galimybę grožėtis Urmana ,,Tosca” pastatyme. Nors
tai jau buvo senokai.
Spektaklį režisavo, kaip ir pernai ,,Das Rheingold”, garsus britų režisierius David Pountney. Jo
meistriškai vedama ,,Die Walküre” pasakojimo
eiga yra labai žmogiška, nors visa aplinka – diValkirijų scena.
dinga kaip kosmosas. Tartum pats Wagner
vestų tave per žmogaus (ir dievų) sielų labirintus. Įdomu, kad nors dievai ir gyvena kitame išmatavime, nors jie ir turi daugiau galių nei mirtingieji, jų vidinis pasaulis – labai panašus.
Neįtikėtina, kaip greiai bėga laikas.
Seras Andrew Davis debiutavo Lyric scenoje jau beveik prieš 30 metų – 1987 m.
lapkričio 30 d. jis dirigavo Wolfgang
Amadeus Mozart ,,Figaro vedybas”. Po trijų dešimtmečių ši legendinio teatro ir genealaus dirigento ,,santuoka” tebeklesti ir
tebežydi nuostabiausiais žiedais. Jubiliejaus proga maestro ,,Vėjų miesto” melomanams įteikė dar vieną nuostabią dovaną!
Nenurašykite Wagner į savo ,,nemėgstamų” kompozitorių sąrašą – juolab
jo net nepažinę. Jis gali – ir nori – padovanoti jums tokią muzikinę dramą, kokios
joks kitas kompozitorius operos istorijoje iki šiol nesugebėjo sukurti. Priminsime,
jog ,,Die Walküre” pastatymai tęsiasi iki
lapkričio 30 d. Bilietus galima įsigyti teatro kasoje, 20 N. Wacker Drive, tel. 312-8275600 arba internetu: www.lyricopera.org Elisabet Strid – Sieglinde

Cory Weaver nuotraukos
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Pirks amerikietiškų šarvuotų visureigių
Vilnius (KAM info) – Lietuvos
kariuomenė planuoja įsigyti ne mažiau
kaip 200 JAV gaminamų šarvuotų visureigių.
Suomijoje su JAV gynybos sekretoriumi James Mattis susitikęs Lietuvos
krašto apsaugos ministras Raimundas
Karoblis informavo jį apie Krašto apsaugos ministerijos Gynybos resursų tarybos sprendimą kreiptis į JAV vyriausybę dėl galimybės įsigyti kompanijos „Oshkosh defence” šarvuotus visureigius Lietuvos kariuomenei.
JAV vyriausybei pritarus, šarvuoti visureigiai L-ATV (angl. Light
Combat Tactical All-terrain Vehicle)
būtų gaminami kartu su JAV ir kitų šalių ginkluotosioms pajėgoms skirtais
visureigiais.
Kovinės paramos ir bendrosios
paskirties šarvuoti visureigiai papildys ir atnaujins šio tipo Lietuvos kariuomenės visureigių parką ir bus
skirti įvairiems Lietuvos kariuomenės
vienetams. Projekto kaina ir pristaty-

mo terminai priklausys nuo būsimos
sutarties sąlygų, bet planuojama, kad
jų pristatymas į Lietuvą galėtų prasidėti nuo 2021 metų.
Šį projektą nuspręsta pradėti sąlyginai anksti, nes pirkimo procedūros
gali užtrukti iki dvejų metų, o visureigiai yra svarbi Lietuvos kariuomenės mechanizacijos programos, kuri
apima ir pėstininkų kovos mašinų
„Vilkas/Boxer” pirkimą, dalis.
„Vertindama potencialias grėsmes ir tokio tipo technikos panaudojimą tiek krašto gynybos užduočių
vykdymui, tiek dalyvavimui tarptautinėse operacijose, Lietuvos kariuomenė identifikavo šarvuotų visureigių
trūkumą. Šis trūkumas atsirado dėl natūralaus esamo visureigių parko susidėvėjimo ir didėjant jų poreikiui dėl
kariuomenės plėtros”, sakė krašto apsaugos ministras R. Karoblis.
Šiuo metu Lietuvos kariuomenėje
naudojami HMMWV ir Toyota „Land
Cruiser 200” šarvuoti visureigiai.

Paskirtos stipendijos užsienio studentams
Vilnius (Mano vyriausybė) – Švietimo ir mokslo ministerija paskyrė šešias valstybines Kazimiero Būgos stipendijas užsienio šalių studentams,
studijuojantiems baltistikos ir lituanistikos disciplinas užsienio universitetuose. Taip skatinama užsienio piliečius aktyviau domėtis lietuvių kalba ir jos studijomis, prisidedama prie
lituanistikos studijų programų plėtros.
Stipendijos dydis – 304 eurai per mėnesį. Šios Lietuvos skiriamos stipendijos ne tik skatina užsienio piliečius domėtis lietuvių kalba, mūsų šalimi, bet
ir formuoja teigiamą Lietuvos įvaizdį.
Į stipendiją kasmet gali preten-

duoti užsienio šalių aukštųjų mokyklų studentai, pagal lituanistikos ar
baltistikos studijų programas lietuvių kalbą studijuojantys ne trumpiau
kaip vienerius metus. Studentus turi
rekomenduoti dėstytojai. Atrenkant
stipendininkus, atsižvelgiama į jų studijų rezultatus, mokslinius interesus,
lietuvių kalbos studijų pasirinkimo
motyvaciją ir tikslus.
Konkursą Švietimo ir mokslo ministerija skelbia kasmet nuo 2007 metų.
Iki šiol K. Būgos stipendiją jau yra gavę
penkiasdešimt devyni užsienio šalių
piliečiai.

Naikins žemės įsigijimo saugiklius
Vilnius (LRT.lt) – Seimas ketina
panaikinti prieš kelerius metus įstatymu įtvirtintus žemės įsigijimo saugiklius, numatančius kvalifikacijos
reikalavimus žemės pirkėjams.
Šių veiksmų imtasi Europos Komisijai pradėjus pažeidimo procedūrą
prieš Lietuvą. Pagal dabar galiojančią
tvarką, be apribojimų galima įsigyti iki
10 ha žemės. Perkant daugiau, reikalaujama tam tikrų profesinių įgūdžių –
kad pirkėjai trejus metus būtų ūkininkavę, deklaravę žemės ūkio naudmenas,

įregistravę savo ūkį, turėtų žemės ūkio
specialybės diplomą, o juridiniai asmenys iš žemės ūkio veiklos gautų
daugiau kaip pusę visų pajamų. Pataisomis siūloma atsisakyti šių nuostatų.
Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Kazys Starkevičius
sako, kad taip siekiama, jog žemę lengviau įsigytų tie, kurie ją tikrai dirbs.
Tačiau dalis parlamentarų prieštarauja tokiems siūlymams.
Švelninti žemės įsigijimo saugiklius ragina Europos Komisija.

Kauno modernizmo architektūra – pasauliui
Vilnius (BNS) – Paryžiuje kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson
susitiko su UNESCO pasaulio paveldo
centro direktore Mechtild Rossler ir
aptarė UNESCO ekspertinės pagalbos galimybes bei Kauno modernizmo
architektūros įtraukimą į Pasaulio
paveldo sąrašą.
Lietuva siekia, kad Kauno tarpukario modernioji architektūra būtų
įtraukta į Paveldo sąrašą, šių metų sausį ji įrašytą į preliminarųjį paveldo sąrašą (angl. tentative list). Tai pirmas
žingsnis Kaunui patekti į Pasaulio paveldo sąrašą.
Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įrašomi išskirtinę visuotinęs vertę
turintys kultūros ir gamtos paveldo objektai ir vietovės.
Taip pat kalbėta apie UNESCO
patariamąją misiją, kuri vyks Vilniuje lapkričio 21–22 dienomis dėl Misionierių ansamblio Vilniuje. Vilniaus
istoriniame centre, UNESCO saugo-

D. Trump: kantrybė Šiaurės Korėjai baigėsi
Tokijas (ELTA) – „Strateginės
kantrybės” Šiaurės Korėjos atžvilgiu
laikas jau baigėsi, pareiškė JAV prezidentas Donald Trump, užsitikrinęs
Japonijos palaikymą savo politikai
neatmesti nė vienos galimybės Šiaurės Korėjai pažaboti.
D. Trump yra ne kartą teigęs,
kad Washingtonas gali neapsiriboti
vien diplomatinio būdo Šiaurės Korėjos branduolinio ginklo ambicijoms pažaboti paieškomis ir svars-

tyti karinės intervencijos galimybę.
Šiaurės Korėjos branduolinė programa kelia „grėsmę visam civilizuotam pasauliui ir pasaulio taikai bei
stabilumui”, antrąją vizito Azijoje
dieną sakė D. Trump.
Šiaurės Korėjos agentai minėtuoju laikotarpiu pagrobė nemažai
eilinių Japonijos piliečių, norėdami išmokyti savo šnipus japonų kalbos ir
supažindinti su šalies kultūra.

Belgijos teismas paleido C. Puigdemont
Briuselis (ELTA) – Belgijos teismas paleido buvusį Katalonijos prezidentą Carles Puigdemont ir keturis
buvusius jo ministrų kabineto narius.
Politikai buvo paleisti su sąlyga,
kad neišvyks iš šalies. Be to, jie įpareigoti suteikti informaciją apie savo
gyvenamąją vietą Belgijoje.
Katalonijos politikai patys pasidavė Belgijos policijai po to, kai Ispanijos teismas išdavė Europos arešto orderį juos suimti.
C. Puigdemont į Belgiją pabėgo
Madridui Katalonijoje įvedus tiesioginį
valdymą. Tai buvo centrinės Ispanijos
valdžios reakcija į neteisėtą referen-

dumą dėl regiono nepriklausomybės
bei į vėliau įvykusį nepriklausomybės
paskelbimą.
Buvęs Katalonijos vadovas teigė į
Ispaniją grįšiąs tik tuo atveju, jei bus
užtikrintas teisingas jo bylos nagrinėjimas.
Belgijoje šiuo metu esantį Katalonijos politikų penketą Ispanija kaltina
maištu, antivyriausybine veikla ir
valstybės lėšų švaistymu.
Tikimasi, kad politikai prieš Belgijos teismą turėtų stoti per ateinančias
15 dienų. Briuselis gali juos grąžinti Ispanijai per 60 dienų, tačiau, jei jie nepateiks teisinių prieštaravimų, tai gali
įvykti žymiai greičiau.

P. Manafort lieka namų arešte
Washingtonas (ELTA) – Teismas
atsisakė paleisti iš namų arešto už užstatą buvusį Donald Trump rinkimų
kampanijos vadovą Paul Manafort.
Teisėja Amy Jackson pareiškė neturinti „pakankamos informacijos”
apie kaltinamojo ir jo verslo partnerio
Rick Gates finansinę būklę, kad galėtų panaikinti namų areštą. Jiems
abiem draudžiama palikti JAV teritoriją, be to, jie turi nešioti specialius daviklius, perduodančius informaciją
apie jų buvimo vietą.

Pasak teisėjos, ji tikisi gauti daugiau informacijos apie abiejų kaltinamųjų finansinius reikalus bei tikrąjį jų
turto dydį ir grįš prie šio klausimo kitame posėdyje, kuris paskirtas gruodžio 11 d.
P. Manafort namų areštas buvo
paskirtas prieš savaitę. Jam ir jo verslo partneriui R. Gates pateikti kaltinimai pagal 12 punktų, įskaitant pinigų plovimą ir mokesčių vengimą.
Teismas nustatė P. Manafort 10
milijonų dolerių užstatą.

Texaso žudikas įsigijo ginklą, nors buvo teistas
New Yorkas (Alfa.lt) – Lapkričio
5 dieną skerdynes baptistų bažnyčioje
Saderland Springs miestelyje Texaso
valstijoje surengęs 26 metų Devin Patrick Kelley įsigijo ginklą, nors JAV
įstatymai draudžia parduoti ginklus asmenims, teistiems už smurtą.
Vyras paskui tikriausiai nusišovė
savo automobilyje.
Remiantis teisėsaugos institucijų
atstovais, D. P. Kelley 2016 metų balandį
San Antonio įsigijo pusiau automatinį
šautuvą „Ruger AR-556”, nors 2012

metais jis buvo teisiamas už savo žmonos ir vaiko užpuolimą. 2014 metais D.
P. Kelley buvo atleistas iš JAV karinių
oro pajėgų už nestatutinį elgesį ir nuteistas 12 mėnesių kalėti.
Užpuoliko motyvai kol kas nežinomi.
Šaudynės Texase įvyko praėjus
vos mėnesiui po kruviniausių šiuolaikinėje JAV istorijoje šaudynių Las
Vegase – tada užpuolikas nušovė 58 muzikos festivalio dalyvius, o šimtus sužeidė.

Estijoje sulaikytas Rusijos FST agentas

Kauno architektūra. Kultūros ministerijos nuotr.
moje teritorijoje, statomas gyvenamųjų namų kompleksas „Misionierių
sodas”. Dalis paveldosaugininkų ir
vietos bendruomenė laikosi pozicijos,
kad daugiabučio statybos žaloja Vilniaus istorinio centro vaizdą.
L. Ruokytė-Jonsson Paryžiuje taip
pat susitiko su d’Orsay Orsė muziejaus
administracijos vadovybe aptarti bendrą Baltijos šalių parodą „Baltijos šalių simbolizmo dailė”, skirtą valstybių
šimtmečiui paminėti.

Talinas (Diena.lt) – Estijos pareigūnai Narvos pasienio poste sulaikė Rusijos pilietį, mėginusį palikti šalį. Prokuratūros duomenimis, jis yra Federalinės saugumo tarnybos (FST) agentas ir galėjo rengti kibernetinius nusikaltimus prieš Estijos valstybines įstaigas.
Rusijos pilietis buvo sulaikytas

praėjusį savaitgalį.
Rusas įtariamas nesmurtiniais
veiksmais prieš Estijos Respublikos
nepriklausomybę ir teritorijos vientisumą. Jam taip pat pateikti įtarimai
rengus kibernetinius nusikaltimus.
Pasak Valstybinės prokuratūros atstovų, Rusijos piliečio veiksmų taikinys
buvo Estijos valstybinės įstaigos.

JAV Turkijoje vėl išduoda vizas
Stambulas (BNS) – Jungtinės
Amerikos Valstijos atnaujino neimigracinių vizų išdavimą Turkijoje, po
beveik mėnesį laiko trukusio diplomatinio ginčo tarp dviejų NATO narių,
pirmadienį sakė diplomatinis šaltinis.
JAV sprendimas priimtas dieną po
to, kai Turkijos premjeras Binali Yil-

dirim atvyko vizito į Washingtoną,
per kurį jis susitiks su JAV viceprezidentu Mike Pence.
Washingtonas pranešė stabdantis
vizų išdavimą, kai buvo sulaikytas
vienas JAV konsulate Stambule dirbantis turkas, esą dėl saugumo įvertinimo.
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Už ką vartotojas pasirengęs mokėti
maksimalią pinigų sumą?

Prabangos prekės: malonumas ar statusas?

Pripažinkite, jog kartais piktina vitrinose
išrikiuotos nepaprastai brangios prekės.
Apžiūri iš vienos, iš kitos pusės – ir nieko, kaip toje reklamoje „pienas yra
pienas”. Suknelė kaip suknelė. Nieko
ypatingo, išskyrus kainą. Keturženklę...
ė vienas kalbintas rinkodaros
„guru” negalėjo atsakyti, kodėl
vieni produktai tampa prabangos prekėmis ir pirkėjai moka didžiulius pinigus, o kiti ne. Banalus atsakymas: „Šis ženklas – tiesiog gyvenimo būdo dalis”. Reklama, patrauklus
logotipas ir pan.
Jei taip, kodėl „Coca-Cola”, kurios ženklas įaugęs į kraują, nėra elitinis gėrimas? Ar gali prabangos preke tapti, pavyzdžiui, avižinė košė?
Dauguma elitinių prekių sektoriaus verslininkų juokauja, jog veikia
burtai.
Mes visgi bandysime rasti atsakymus į, kas apskritai gali būti brangus, kas ne ir kaip tai įvyksta. Už ką gi
žmogus pasiruošęs mokėti, neatsižvelgdamas į turimų pinigų kiekį ir
sveiką protą?

N

Statusas
Pirmasis veiksnys, lemiantis, ar
daiktas gali tapti brangus, – demonstravimas.
Yra daug produktų, kurių nepaslėpsi: drabužiai, rūkalai ir jų aksesuarai, automobiliai, mobilūs telefonai, juvelyriniai dirbiniai ir daug daugiau. Esmė juose ta, kad jų naudojimo
ar turėjimo nepaslėpsi. Pagal tuos turimus daiktus aplinkiniai vertina žmogų, o šis pats save.
Mes turime suprasti ir pripažinti,
jog žmogus yra socialinis gyvūnas,
todėl jam svarbu suvokti, kokią vietą
užima socialinėje hierarchijoje. Tą
vietą, dažnai ir nurodo turimi daiktai.
Net sovietmečiu, kai lyg ir nebuvo
prekės ženklų, žmonės savo statusą demonstruodavo privilegijomis, kilimais,
mašinomis, krištolu ir t.t.
Žmogus negali gyventi be simbolių demonstracijos, parodančių jo padėtį hierarchijos sistemoje ir tuos simbolius jis visada suras.
Tad marketingo užduotis – pa-

MG Baltic nuotr.
teikti jam tuos simbolius, paruoštus ir
pritaikytus vartoti.

Malonumas
Kaip minėjome skyriuje prieš tai,
vartotojas pasiruošęs mokėti už demonstracijos veiksnius, tačiau pasitenkinimą kelia ne tik tai. Antras faktorius, už kurį žmonės ne tik moka, bet
ir permoka – išskirtinumas, malonumas. Tai yra, malonumas gaunamas iš
ten, ko negali sau leisti dirbančioji
liaudis, kas išskirtina ir reta. Tad, jeigu produktas ar paslauga paprastai
nėra būtina gyvenime, tuo daugiau galimybių, jog ji gali tapti išskirtine ir
brangia. Pavyzdžiui: brangūs alkoholiniai gėrimai, antikvariatas, meno
kūriniai ir pan.
Mums patinka save lepinti ir džiuginti. Kuo džiugesys sunkiau randamas, tuo jis brangesnis.

Prabanga ir vertė
Susipažinus su nagrinėtais dviem
veiksniais, galime apibendrinti, koks
produktas ar paslauga gali tapti elitiniu, tai yra kainuoti brangiau nei analogai rinkoje.
Beje, statusas ir prabanga – ne tas
pats. Pagrindinė statusą parodančio
produkto vartojimo priežastis – socialinės hierarchijos demonstravimas,
prabangos prekės – suteikti sau malonumą. Pavyzdžiui, „Audi A8” – statusą parodantis produktas, o sportinė
mašina – prabangos elementas. Visgi
dažnai statusas ir prabanga susipina
ir, jei produktas suteikia tiek vieną,
tiek kitą – jo kaina bus didžiulė.
Jei norite, kad produktas rodytų statusą – jo vartojimas turi būti
demonstruojamas. Jei norite, kad
produktas rodytų prabangą – jo vartojimas turi teikti kuo daugiau malonumo.
Suvokus šias taisykles, galima išvengti galybės klaidų, kurias daro
verslininkai ir rinkodarininkai, ieškodami būdų, kaip padidinti vartojimą
ir tuo pačiu pelną.
Visasverslas.lt

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų lapkričio 8 d.)
1 USD (JAV doleris) – 0,86 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,66 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,14 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,60 €

Per 15 tūkst. automobilių savininkų
teisis su „Volkswagen“
Per 15 tūkst. dyzelinių automobilių savininkų į Vokietijos teismą padavė ieškinį prieš automobilių koncerną „Volkswagen” dėl skandalo, susijusio su kenksmingų medžiagų rodiklių machinacijomis.
Kolektyvinį ieškinį į Braunschweigo apygardos teismą 15 tūkst. 374
įmonių vardu padavė juridinė įmonė
Myright.de. Bendra reikalaujamų kompensacijų suma sudaro per 350 mln.
eurų. Ieškovai pažymi, kad jie „nėra
antrarūšiai klientai” ir „kad jie turį tokias pat teises ir pretenzijas, kokių turi

JAV automobilių savininkai”.
Vokietijos automobilių milžinę
Jungtinėse Valstijose skaudžiai pakirto 2015 m. į viešumą iškilęs emisijų skandalas. Tada paaiškėjo, kad į dyzelinius „Volkswagen” automobilius
buvo diegiama programinė įranga,
skirta apeiti emisijų testus. Nuo to laiko, kai prieš porą metų „Volkswagen”
pripažino apeidinėjęs emisijų testus,
koncernas iš viso atšaukė apie 11 mln.
automobilių.
ELTA

Nedarbo lygis JAV krito iki žemiausio lygio
Nedarbo lygis spalį Jungtinėse
Valstijose krito iki žemiausio lygio
per beveik 17 metų, o darbo vietų kūrimo tempas po uraganų sugrįžo į
įprastą lygį, penktadienį skelbia šalies
Darbo departamentas.
Darbo neturinčių žmonių procentas JAV, palyginti su rugsėju, smuktelėjo 0,1 proc., iki 4,1 proc. Tai yra žemiausias nedarbo lygis nuo 2000 m.
gruodžio.
Tuo tarpu viešojo ir privataus
sektoriaus darbdaviai per mėnesį sukūrė 261 tūkst. naujų darbo vietų po to,
kai rugpjūčio pabaigoje bei rugsėjo

pradžioje siautusių uraganų ,,Irma” ir
,,Harvey” darbo rinka Jungtinėse Valstijose patyrė smūgį. Vis dėlto spalio
skaičiai gerokai atsiliko nuo analitikų
prognozių.
Pranešime pakoreguoti ir rugsėjo
duomenys – anksčiau buvo skelbta,
kad darbo vietų skaičius rugsėjį sumažėjo 33 tūkst., bet naujausi Darbo departamento skaičiavimai rodo, jog
uraganų smarkiai paveiktą mėnesį
JAV naujų darbo vietų buvo sukurta 18
tūkst.
ELTA

Lietuviai gamins naujovišką lokomotyvą
Vilniaus lokomotyvų remonto
depe iškilmingai paskelbta pirmojo suskystintomis gamtinėmis dujomis
(SGD) varomo lokomotyvo gamybos
pradžia.
Susisiekimo ministras Rokas Masiulis pažymėjo, kad projektas jau
dabar susilaukia užsienio rinkų dėmesio.
„Malonu matyti, kad suskystintų
gamtinių dujų plėtra Lietuvoje įgauna
pagreitį. Lokomotyvas, varomas SGD
ir elektrine baterija yra unikalus ir jau
dabar šis projektas yra stebimas įvairių pasaulio rinkų. SGD plėtros projektuose dalyvauja ir universitetai, o
tai rodo, kad mes galime kurti ir esa-

me konkurencingi”, – kalbėjo R. Masiulis.
Skaičiuojama, kad SGD varomo lokomotyvo kuro sąnaudos būtų iki 40
proc. mažesnės, o į aplinką išmetamo
anglies dioksido kiekis – 25 proc. mažesnis. SGD nėra sieros, azoto oksidų,
jas deginant nesusidaro kietosios dalelės, kurios tampa pagrindine smogo
priežastimi.
Planuojama, kad lokomotyvas bus
paruoštas eksploatuoti iki 2020 metų ir
bus naudojamas manevruoti Klaipėdos
jūrų uosto teritorijoje.
„Mano vyriausybė”

Kinijoje prekiaus lietuvišku sūriu
Viena didžiausių šalyje pieno perdirbimo grupių „Rokiškio sūris” netrukus į Kiniją eksportuos daugiau nei
800 tonų mozzarella sūrio. Susitarimą
su kinais padėjo pasiekti į įmonę investavusi Naujosios Zelandijos pieno
perdirbimo milžinė „Fonterra”.
„Mes į Kiniją stengiamės parduoti ir mums nelabai sekėsi. Leidimą Lietuva turi jau beveik dvejus metus. Dabar mums pavyko sutarti dėl labai didelio kontrakto, tik padedant „Fonterrai” ir naudojant jų kanalus bei užtikrinimus Kinijos pusei, kad tai gera
ir rimta kompanija. Mums nebereikia
to įrodinėti ir siųsti bandomąsias partijas”, – sakė „Rokiškio sūrio” valdybos
pirmininkas Dalius Trumpa.
„Fonterros” atėjimas jau davė tiesioginės naudos”, – pridūrė D. Trumpa.
Anot jo, sandoris su pirkėjais Kinijoje jau yra sudarytas, o pirmoji
produkcijos partija turėtų būti išsiųsta
dar šią savaitę.
Į Kiniją jau eksportuoja trys šalies
pieno įmonės: „Rokiškio sūris” šių
metų kovą eksportavo 300 tonų lakto-

zės, Vilkyškių pieninė sausį – apie 20
tonų mocarelos, „Marijampolės pieno
konservai” loiepą – apie 100 tonų konservuoto nesaldinto pieno.
„Rokiškio sūris” pasirašė akcijų
pirkimo-pardavimo sutartį su „Fonterra” – pastaroji už daugiau nei 7 mln.
eurų įsigijo apie dešimtadalį bendrovės
akcijų. Sandoris, pasak D. Trumpos, iš
esmės baigtas.
„Mes mąstome, kad sandoris baigtas spalio 13 dieną, kada buvo visos sutartos sąlygos, o dabar yra sandorio
vykdymo etapai. Dar reikia užregistruoti registre”, – kalbėjo D. Trumpa.
D. Trumpa anksčiau yra sakęs,
kad strateginė partnerystė su „Fonterra” leis modernizuoti įmonę, perimti pasaulinę verslo valdymo patirtį,
didinti specialistų kvalifikaciją, plėsti asortimentą aukštos ir atverti naujus eksporto kanalus.
„Fonterra” užima 85 proc. Naujosios Zelandijos pieno gamybos ir perdirbimo rinkos, ji kasmet perdirba
apie 22 mln. tonų pieno, eksportuoja 95
proc. produkcijos.
„Mano ūkis”
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Kaip ilgiau išlaikyti šviežius
vaisius ir daržoves?

A

tėjus rudeniui gamta ne tik pasipuošia gelsvomis bei rusvomis
spalvomis, bet ir apdovanoja vaisių
bei daržovių gausa. Kaip yra žinoma,
vaisiai ir daržovės – viena pagrindinių
žmogaus maisto raciono dalių. Kaip ilgiau
juos išlaikyti šviežius, kur ir kaip laikyti prinokusius bei neprinokusius vaisius? Apie
tai pasakoja po ilgesnės pertraukos į ,,
Draugo” puslapius sugrįžusi dr. Ona
Radzevičienė.
Vaisių ir daržovių
laikymo taisyklės
Neplaukite vaisių ir daržovių prieš
dėdami į spintelę ar šaldytuvą. Jei yra nešvarumų, nuvalykite juos sausu rankšluoščiu. Vanduo nuplauna natūralią
apsaugą nuo puvimo ir pelėsių.
Neprinokusius vaisius laikykite kambaryje. Vaisiai, tokie, kaip nektarinai,
persikai, kriaušės bei slyvos, greičiau
prinoksta laikomi kambario temperatūroje. Nepalikite jų uždaruose plastikiniuose maišeliuose. Tai sulėtina jų
nokimą bei pagreitina puvimą, atsirandantį plastikiniuose maišeliuose
dėl kaupimosi anglies dvideginio bei
trūkumo deguonies.
Prinokusius vaisius laikykite šaldytuve. Prinokusius vaisius ir daržoves galima laikyti šaldytuve, 40 F temperatūroje. Siūloma juos laikyti atskiruose stalčiuose, nes vaisiai išskiria etileno dujas, kurios sutrumpina daržovių vartojimo laiką. Kai kurios daržovės išskiria specifinį kvapą, kurį
gali absorbuoti vaisiai, ir tai pablogina jų skonį. Laikydami šaldytuve vaisius ir daržoves naudokite specialius
maišelius, turinčius skylutes, arba
pradurkite skylutes paprastuose maišeliuose (20 skylučių vidutinio dydžio
maišeliui). Uždaruose maišeliuose
greičiau gali augti pelėsiai ir bakterijos.
Primename: Skirtingi vaisiai ir
daržovės reikalauja skirtingos laikymo
temperatūros bei drėgmės. Kai kurie
vaisiai išlaiko geresnes skonines savybes laikomi kambario temperatūroje. Tai bananai, melionai, pomidorai,
svogūnai, bulvės, saldžiosios bulvės,
žieminiai moliūgai. Citrusinius vaisius, obuolius, kriaušes ir vynuoges
taip pat patartina laikyti kambario
temperatūroje. Parinkite jiems sausą, gerai vėdinamą vietą, apsaugotą
nuo tiesioginių saulės spindulių. Kadangi nuo drėgmės vaisiai greičiau
vysta, į stalčių ar dėžę įtieskite popierinį rankšluostį. Jis sugers drėgmę.
Taip pat venkite vietų, kuriose ruošiami mėsos produktai.

Įvairių vaisių ir daržovių
laikymo sąlygos
*Pomidorai laikomi nenuplauti, koteliais į viršų kambario temperatūroje ant spintelės ar lentynėlės. Laikomi
šaldytuve jie praranda skonines savybes (saldumą) ir konsistenciją. Prinokę ar supjaustyti pomidorai laikomi
2–3 dienas šaldytuve, orą praleidžian-

čiuose induose, žemo drėgnumo stalčiuose. Prieš vartojimą, išimami iš
šaldytuvo ir palaikomi kambario temperatūroje. Pomidorus galima užšaldyti, bet atšildyti jie praranda konsistenciją, todėl tinka tik padažams ar
sriuboms. Neprinokusius pomidorus
siūloma laikyti ruduose popieriniuose maišeliuose, pridėjus keletą prinokusių vaisių. Tai pagreitina nokimo
laiką.
*Agurkai gali būti laikomi vėsioje
patalpoje arba šaldyvuve. Juos siūloma
suvynioti į drėgną audinį, įdėti į orą
pralaidų maišelį ir patalpinti į šaldytuvą. Laikomi aukšto drėgnumo (angl.
High humidity) stalčiuje. Agurkų nelaikyti kartu su pomidorais, obuoliais,
avokadais ar bananais. Agurkų negalima užšaldyti.
*Morkos gali būti laikomos šaldytuve. Siūloma palikti originalioje pakuotėje ar įdėti į orui pralaidų maišelį ir patalpinti šaldytuve aukšto drėgnumo stalčiuje. Nuplaunamos prieš
vartojant. Supjaustytas morkas siūloma laikyti šaldytuve vandenyje. Morkas tinka užšaldyti. Šaldikliuose laikomos virtos bei žalios supjaustytos
morkos orui nepralaidžiuose indeliuose. Apvytusias morkas patariama
pamerkti į indą su lediniu vandeniu ir
patalpinti į šaldytuvą.
*Bulves geriausiai laikyti sausose,
gerai vėdinamose vietose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių, 45–
55 F temperatūroje. Tokią vietą namuose yra sunku surasti, todėl siūloma jas laikyti popieriniuose maišuose
ar kartoninėse dėžutėse šalčiausioje
virtuvės dalyje, rūsyje ar garaže. Tačiau, jei perkate tik keletą svarų, galite laikyti bet kur, kur nėra šviesos. Šaldytuve bulvės nelaikomos.
*Burokėliai gali būti laikomi šaldytuve. Jie išlaiko šviežumą nuo 7 iki
10 dienų. Prieš dedant į šaldytuvą jų
siūloma neplauti, atskirti žalius lapus, paliekant 2,5 cm stiebo, sudėti į
orui pralaidžius maišelius ir patalpinti
į aukšto drėgnumo stalčius. Burokėlius
tinka užšaldyti. Pilnai išvirti, supjaustyti burokėliai, atšaldomi lediniame vandenyje ir sudedami į šaldymui skirtus maišelius.
*Šparagai (smidrai) turi būti laikomi šaltai, nes šiltoje patalpoje jie kietėja. Todėl vos parnešti iš parduotuvės
dedami į šaldytuvą. Siūloma jų kotelių
apačias pamerkti į indą, į kurį įpilta
apie 2.5 cm vandens, ir patalpinti į šaldytuvą. Galima laikyti suvyniojus į
drėgną popierinį rankšluostį ir suvartoti per savaitę. Šparagus galima
užšaldyti.
*Baklažanai išlaiko šviežumą apie
1 savaitę. Jų nepatariama laikyti šaldytuve, nes praranda skonį, atsiranda
rudos dėmės ir pradeda pūti. Baklažanus galima užšaldyti. Peraugę baklažanai yra kartoki, todėl siūloma juos
apipilti druska, kuri ištraukia kartumą.
*Brokolius, kalafiorus galima laikyti šaldytuve. Laikomi originalioje pakuotėje jie išlaiko šviežumą 5–7 dienas.
Nuplaunami tik prieš vartojimą. Bro-

kolius ir kalafiorus tinka užšaldyti.

dytuvo dalyje. Tinka užšaldyti.

*Ridikėliai, patalpinti į šaldytuvą, išlieka švieži 1–2 savaites. Nuplaunami
tik prieš vartojimą. Netinka užšaldyti.

*Saldžiosios bulvės laikomos 1–2 savaites kambario temperatūroje. Nuplaunamos prieš vartojant. Užšaldyti
tinka virtos bei keptos. Siūloma neperkepti.

*Salierus galima laikyti šaldytuve
2 savaites. Jie laikomi įmerkus kotelius
į vandenį arba atvirame plastikiniame
krepšelyje. Sušaldyti salierai suminkštėja, todėl tinka tik pertrintoms
sriubos gaminti.
*Svogūnai ir česnakai laikomi sausoje, tamsioje, gerai vėdinamoje patalpoje krepšeliuose ar medžiaginiuose maišeliuose. Nelaikykite plastmasiniuose maišeliuose, nes pradės pūti.
Netinka dėti į šaldytuvą. Nulupti bei
supjaustyti svogūnai gali būti laikomi
šaldytuve.

*Cukinijos tinka laikyti šaldytuve.
Laikomos aukšto drėgnumo stalčiuose orui pralaidžiuose maišeliuose. Cukinijos išlieka šviežios apie 5 dienas.
Tinka užšaldyti.
*Salotos bei prieskoniniai augalai, išskyrus bazilikus, tinka laikyti šaldytuve.
Jos išlieka šviežios apie savaitę laiko.
Kai kurie prieskoniniai augalai, tokie,
kaip rozmarinai bei čiobreliai, išsilaiko šaldytuve daug ilgiau. Prieskonius
galima užšaldyti su alyvuogių aliejumi
ar be jo, o taip pat sudžiovinti.

*Grybai, laikomi šaldytuve, išlaiko
šviežumą apie savaitę laiko, nors juos
siūloma suvartoti kaip galima greičiau. Nuplaunami tik prieš vartojimą. Šaldytuve laikomi originalioje pakuotėje ant žemutinių šaldytuvo lentynėlių. Šaldomi tik apvirti.

Nepamirškite, kad vaisiai, daržovės bei prieskoniniai augalai praturtina jūsų mitybą ne tik vitaminais,
mikroelementais, skaidulomis, bet ir
pasižymi antioksidaciniu poveikiu –
kovoja su laisvaisias radikalais.

*Imbierai laikomi šaldytuve nuo 1
iki 2 mėnesių. Jie laikomi orui nepralaidžiuose induose arba tamsioje šal-

Paruošta remiantis: www.safe the
food.com, www.delfi.lt

Mano ViRTUVė

Ruduo –– idealus metas įvairiems apkepams,
prancūziškai vadinamiems gratin.
Moliūgų apkepas
Reikės:
3 šaukštų sviesto (nesūdyto)
1 vidutinio dydžio svogūno, susmulkinto
1 arb. šaukštelio šviežio čiobrelio,
susmulkinto
1 nedidelio kvapiojo moliūgo (butternut squash), nulupto ir supjaustyto kubeliais
1 nedidelio japoniško moliūgo
(kabocha squash), nulupto ir supjaustyto kubeliais
česnako skiltelės, susmulkintos
1/4 arb. šaukštelio malto muskato riešuto
druskos, pipirų
1 puodelio vištienos arba daržovių
sultinio (nesūraus)
1/2 puodelio riebios grietinėlės
1/4 puodelio džiūvėsėlių
2 šaukštų tarkuoto Parmesan sūrio
2 šaukštų susmulkintų šviežių
petražolių
1/2 puodelio tarkuoto Gruyere sūrio (apie 2 oz)
Įkaitinti orkaitę iki 400 F. Didelėje karščiui atsparioje keptuvėje

ant vidutinės ugnies ištirpint 2
šaukštus sviesto. Suberti svogūną ir
čiobrelius ir kaitinti pamaišant, kol
svogūnas suminkštės, apie 5 minutes.
Moliūgų kubelius apvirti, nusausinti. (Galima suberti juos į mikrobanginei krosnelei skirtą indą,
užpilti puodeliu vandens ir įkišti į
mikrobanginę krosnelę 5 minutėms).
Suminkštėjusius moliūgus ir česnaką sudėti į keptuvę, pabarstyti muskatu, druska ir pipirais. Pamaišant
kaitinti apie 3 minutes. Įpilti sultinio
ir kaitinti dar apie 5 minutes, kol daržovės beveik sugers skystį. Įmaišyti
grietinėlę ir pakaitinti, kad viskas
sutirštėtų, apie 2 minutes.
Likusį šaukštą sviesto ištirpinti nedideliame puodelyje (galima
mikrobanginėje) ir sumaišyti su
džiūvėsėliais, Parmesan sūriu bei
petražolėmis, padruskinti, papipirinti. Mišinį užbarstyti ant moliūgų,
ant viršaus uždėti tarkuoto Gruyere.
Kepti orkaitėje, kol gražiai apskrus,
apie 30 minučių. Ištraukus iš orkaitės palikti gratin bent 5 minutėms
prieš supjaustant ir patiekiant.
Skanaus!
Jūsų Indrė

DRAUGAS
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A†A
MILDA TAMULIONIENĖ
po sunkios ligos mirė 2017 m. lapkričio 4 d. St. Petersburge,
FL.
Nuliūdę liko: vyras Stasys, brolis Vaidotas Daukantas su žmona Raimonda, giminės Lietuvoje ir Amerikoje.
Nuliūdusi šeima
Pranas Povilaitis (trečias iš kairės) Lietuvos krikščionių demokratų partijos konferencijoje,
1997 m. rugsėjis.
Antano Tumėno nuotr.

Išėjo atlikęs visus savo darbus

P

2017 m. lapkričio 5 d. žemišką kelionę staiga baigė visuomenės veikėjas
išeivijoje Pranas Povilaitis.
ranas Povilaitis (g. 1924.12.08. Šunkarių-Valakbūdžio k., Sintautų
vls., Šakių apskrityje). Visuomenininkas, Lietuvos patriotas, Tautos
fondo tarybos narys, Tautos fondo įgaliotinis Čikagoje, vicepirmininkas,
Tautos fondo rėmėjas.
Pradžios mokslus ėjo gimtinėje ir
Šakiuose, kur 1937 m. įstojo į „Žiburio”
gimnaziją ir ją baigė 1944 m. (Vokiečių
okupacijos laikais jos vardas buvo pakeistas į Šakių gimnaziją.) Karo metu
atsidūrė Vokietijoje, pirma Berlyne, vėliau Bavarijoje. Ten 1946 m. Friedrich
Alexander universitete Erlangene pradėjo studijuoti humanitarinius mokslus. Suviliotas stipendijos studijuoti
Amerikoje, vienam semestrui belikus
iki mokslų baigimo, 1949 metų rudenį,
atvyko į JAV ir Helenos mieste, Montanos valstijoje, pradėjo studijuoti ekonomiką bei administracijos mokslus,
kuriuos baigė 1951 m., įsigydamas BA
diplomą. Universitete su ten studijuojančiu Vytautu Žvirgždžiu pradėjo organizuoti lietuvius studentus ir išleido bene pirmą pokarinį lietuvių studentų Amerikoje leidinėlį, kurį vėliau tęsė Čikagos studentai. 1952 m. Čikagoje pradėjo dirbti stambioje plieno
pramonėje finansininku. North Westerno universitete vakarais lankė seminarus ir konferencijas, gilindamas
žinias. Išdirbęs 37 metus išėjo į pensiją.
Jau nuo gimnazijos laikų dalyvavęs ateitininkų gretose, vos tik apsigyvenęs Čikagoje įsijungė į visuomeninę veiklą. Tuojau buvo išrinktas ateitininkų studentų skyriaus pirmininku. Atsikūrus „Kęstučio” korporacijai buvo jos narys ir kurį laiką pirmininkavo. Vėliau įstojo į Sendraugių
organizaciją, dalyvavo Amerikos Romos katalikų federacijos veikloje, ypač
pasidarbavo įkuriant Pasaulio lietuvių
katalikų bendriją, buvo jos vykdomojo komiteto pirmininkas ir vedė susi-

rašinėjimą su jo nariais kituose kraštuose.
Darbavosi ALT’e, o ypač VLIK’e, jo
tarybai persikėlus iš New Yorko į Čikagą. Buvo vienas iniciatorių įkuriant
Krikščionių demokratijos studijų klubą, kuris išaugino būrį jau Amerikoje
mokslus baigusių politikų. Krikščionių
demokratų eilėse darbavosi nuo 1962
m. Nuo 1979 m. rašė ir redagavo Krikščionių demokratų sąjungos biuletenį.
Nuo 1989 m. – išeivijos LKD sąjungos
generalinis sekretorius, po LKDS pirmininko Česlovo Masaičio mirties
2007 m. – krikščionių demokratų išeivijoje vadovas. 1989 m. atstovavo LKDS
pasaulio krikščionių demokratų suvažiavime Gvatemaloje. Suredagavo
paskutinį išeivijoje „Tėvynės sargo”
numerį (mirus red. A. Kasulaičiui) ir
1992 m. žurnalą perdavė tęsti į Lietuvą.
Nuo 1994 m. lankėsi Lietuvoje ir nuolat rėmė Lietuvos krikščionių demokratų veiklą, jų spaudą, dalyvavo Lietuvoje atsikūrusios LKDP suvažiavimuose, buvo išrinktas LKDP tarybos
nariu. 2006 m. buvo prel. M. Krupavičiaus palaikų perlaidojimo Lietuvoje
Visuomeninės komisijos pirmininkas
ir dalyvavo perlaidojimo renginiuose
Vilniuje ir Kaune.
Į Lietuvą, Istorijos instituto archyvą, perdavė daug metų savo namuose saugotą prel. Mykolo Krupavičiaus ir išeivijos krikščionių demokratų archyvą. Buvo iniciatorius, bendraautoris ir fundatorius monografijų
apie išeivijos ir Lietuvos krikščionis
demokratus (daugiau kaip 2000 psl.).
Daug metų buvo „Draugo” leidėjų
tarybos narys, pastaruoju metu – garbės narys.
Išėjo laimingas, nes sulaukė laisvos Lietuvos ir dar turėjo galimybės jos
labui padirbėti.
Liko liūdinčios seserys – Teresė
Kučienė, Monika Kabliauskienė su
šeima, sesers Česlavos dukra Linda Veleckytė, giminės Lietuvoje, bendraminčiai išeivijoje ir Lietuvoje.
„Draugo” info

Chirurgai

akiŲ ligos

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

Tel. 331-221-9004

DantŲ gyDytojai

ADVOKATAI

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL

Tel. 773-582-4500

Tel. 708-422-8260

Valandos susitarus

Amerikos lietuvių išeivija neteko dar vieno iškilaus
visuomenininko, krikščionio ir mylinčio tėvynės asmens.
,,Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga.
Brangiausi žmonės ima ir palieka,
Tačiau nuo jų nusidrieka šviesa
Ir atminty, ir širdy gyvi išlieka”

A†A
Inž. PRANAS POVILAITIS
buvo pašauktas į Viešpaties poilsio namus lapkričio
5 d. po šv. Mišių bažnyčioje.
Šią tamsią valandą tebūnie suteikta jėgų, paguodos,
dvasios stiprybės ir tvirtybės liūdinčioms jo seserims
TERESEI KUČIENEI ir MONIKAI KABLIAUSKIENEI,
jų šeimoms bei visiems mirusio artimiesiems.
Prisiminsime Praną Povilaitį savo maldose.
,,Draugo” tarybos direktoriai
Draugo fondo taryba
,,Draugo” redakcija ir administracija
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■ Lapkričio 12 d., sekmadienį, 1:30 val.
p. p. Pasaulio lietuvių centre Lemonte, posėdžių kambaryje vyks susirinkimas, kuriame bus aptarta Valstybės atkūrimo 100-mečio šventė, rengiama Friendship Botanic Garden, Michigan City, IN. Šventė vyks 2018
m. rugsėjo 23 d. Šventės rengimo komiteto pirmininkė Rima Kašubaitė Binder kviečia dalyvauti komiteto narius ir visus susidomėjusius.
■ Lapkričio 14 d., antradienį, 7 val. v. ,,Music Box” kino teatre, 3733 N. Southport Ave,
Chicago, IL, vyks rež. Juris Pakalniš dokumentinio filmo ,,Master Plan” peržiūra. Dalyvaus Lietuvos ir Latvijos generaliniai konsulai Čikagoje, Mantvydas Bekešius ir Robert Blumberg.
■ Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL) lapkričio 19 d. po 10 val. r. lietuviškų
šv. Mišių parapijos salėje vyks ,,Popietė su

solistu Arnoldu Voketaičiu”. Bus rodomas apie
dainininką sukurtas filmas, JAV LB Brighton
Parko apylinkės valdyba ruošia pietus.
■ Gruodžio 11 d., pirmadienį, 7 val. v. New
Yorko Modernaus meno muziejuje (MoMA,
11 W 53rd Street, Theater 2, New York, NY)
vyks vakaras su Kęstučiu Naku. Serijoje ,,Modern Mondays” bus pristatytas K. Nako multimedinis spektaklis ,,Channel D”. Bilietai parduodami nuo lapkričio 27 d., muziejaus tel.
212-708-9400.
■ Gruodžio 15 d., penktadienį, 6:30 val.
v. Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA)
meno galerijoje (307 W 30th Street, New
York, NY) vyks John Maciuika paskaita ,,Resonant Patterns: The Art of Kazys Varnelis
in the Context of Bauhaus Modernism”. Šiais
metais minime 100-ąsias tapytojo ir kolekcionieriaus Kazio Varnelio gimimo metines.
Daugiau informacijos tel. 347-415-6379
arba el. paštu: zybuokle@ gmail. com.

Lapkričio 16 d., ketvirtadienį, 7 val. v.
LR generalinis konsulatas New Yorke kviečia
į litvakų muzikinio paveldo koncertą, kurį atliks
smuikininkė Dalia Dėdinskaitė, violončelininkas Gleb Pyšniak,
pianistė Simona Zajančauskaitė ir vibrofonininkas Marius Šinkūnas.
Konsulato adresas: 420 5th Ave., 3 a., New York, NY.
Užsiregistruoti: ny.renginiai@urm.lt

Gruodžio 3 d., šeštadienį, 10 val. r.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje,
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL, rengiama pamoka, kurios metu menininkas Donatas Astras ir jo žmona
Kathy mokys, kaip iš šiaudelių sukurti
tradicinį lietuvišką Kalėdų eglutės papuošalą. Pamokos kaina – 25 dol.,
muziejaus nariams – 10 dol.

Vilniuje, Vingio parke bėgimas ,,In Memoriam” vyks trečią kartą.
Alfredo Pliadžio nuotr.

Bėgimas „In Memoriam” – ir Čikagoje

Š

į šeštadienį, lapkričio 11 dieną, Vilniaus Vingio parke jau trečią kartą organizuojamas bėgimas „In Memoriam”, skirtas atminti ir pagerbti šiemet mirusius karius.
Bėgimo metu suaukotos lėšos bus perduotos mirusių karių šeimoms paremti.
Šiemet bėgimas vyks ne tik Vilniuje, bet ir kituose miestuose. Taip pat – ir Čikagoje.
Prisijungti prie bėgikų Lietuvos sostinėje Čikagos lietuviu bėgimo klubui pasiūlė
šiuo metu JAV viešintis kariškis iš Lietuvos Egidijus Čiūtas. Bėgime dalyvaus Čikagos
lietuvių bėgimo klubo, Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje nariai. Taip pat kviečiami
visi norintys. Bėgimas prasidės lapkričio 11 d., šeštadienį, 6:30 val. r. Lemonte. Tai
nebus varžybos, kiekvienas galės nubėgti arba nueiti pasirinktą atstumą. Po to visi
vaišinsimės šaulių išvirta kareiviška koše, arbata bei kava.
Daugiau informacijos el. paštu: ausrabutkeviciute@yahoo.com arba tel. 847-7495451.

Čikagos lietuvių bėgimo klubo info

KVIETIMAS Į DRAUGO FONDO
METINĮ NARIŲ SUVAŽIAVIMĄ

2017 m. lapkričio 11 d., šeštadienį, 10 val. ryte
,,Draugo” patalpose
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629

Maloniai kviečiame visus Draugo fondo narius dalyvauti metiniame narių suvažiavime Čikagoje. Jei negalite asmeniškai suvažiavime
dalyvauti, panaudokite ,,proxy” kortelę ir įgaliokite kitą DF narį arba
direktorių suvažiavime už Jus dalyvauti.
Marija Remienė
Tarybos pirmininkė

Pastaba: DF nario pažymėjimus reikia turėti asmeniškai arba su
įgaliojimu dalyvauti suvažiavime.

Kviečiame visus į Jan Maksin koncertą ,,Po Angelo sparnu”, kuris vyks lapkričio 19 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje,
6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629. Bilietus galima įsigyti ,,Old
Vilnius”, ,,Lithuanian Plaza” ir koncerto dieną prie durų.

Lapkričio 12 d., sekmadienį, 3 val. p. p. Trinity Lutheran Church
(6850 W. 159th St, Tinley Park, Illinois 60477) vyks iškilmingas
koncertas ,,SOLI DEO GLORIA: Lietuva ir Reformacija”.
Programą atliks ,,Dainavos” choras (meno vadovas Darius Polikaitis), solistė Nida Grigalavičiūtė, gitaristas Jonas Kublickas, varinių pučiamųjų kvartetas, skambės ypatingas vargonų solo, dalyvaus skaitovai.
Bilietai: suaugusiems – 25 dol., jaunimui iki 18 m. – 15 dol., vaikams
iki 10 m. – nemokamai. Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos tel.
708-422-1433.

Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

Mutual Federal Bank,

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747

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

