
Pagaliau sulaukėme! Valio!

Pasaulinė ,,Ashes in the snow” (rež. Marius Markevi-
čius) raudonojo kilimo premjera sukvietė daugybę lie-
tuvių ir besidominčių lietuviška kinematografija į Va-

karų pakrantę, į Los Angeles (LA) kino festivalį dalyvau-
ti ir pasidžiaugti pirmąja oficialia filmo, sukurto pagal Rū-
tos Šepetys romaną ,,Between Shades of Gray”, peržiū-
ra. Pirmieji žiūrovai atvyko net porą valandų prieš filmo
seanso pradžią, jau prieš valandą rikiavosi į poros šimtų
žiūrovų eilę. Buvo smagu, kad pirmieji eilėje buvo lietu-

viai iš Los Angeles Vitalija ir Alfredas Virbukai bei Inga ir
Feriandas Greblikai iš San Diego. Deja, pirmojo eilės nu-
merėlio kažkodėl nebuvo, bet 2, 3 ir 4 numerėliai tikrai juos
nudžiugino, nes į raudonojo kilimo premjerą buvo galima
patekti tik griežtai pagal eilės numerį. Filmo premjera su-
kvietė daugybę svečių iš visos Californijos ir net viso pa-
saulio – dalyvavo visa tarptautinė prodiuserių komanda
(Žilvinas Naujokas atskrido iš Lietuvos, Prithvi Chavan –
iš Mumbai, Indijos), aktorė Ieva Andrejevaitė, sukūrusi pa-
grindinį vaidmenį panašios tematikos filme ,,Emilija iš Lais-
vės alėjos”, taip pat į LA filmų festivalį atvyko iš Lietuvos. 

– 5  psl. 

Vėl sveikinasi 
,,Atžalynas”! – 6 psl.
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Dirbk ne dėl pinigų – stenkis įgyti patirties – Robert Toru Kiyosaki 

„Ashes in the snow”
premjera LA kino
festivalyje

      

Iš k.: scenaristas Ben York Jones, prodiuseris Žilvinas Naujokas, rašytoja Rūta Še pe -
tys, režisierius Marius Markevičius ir prodiuseris Jonathan Schwartz. 

Marijos Grajauskaitės nuotr.

INGA GREBLIKIENĖ

Vienybė – geriausias saugumo garantas
Mūsų tvirtybė ir saugumas – būti išvien, Iš k.: CEPA viceprezidentas Edward Lucas, Lenkijos užsienio reikalų ministras Jacek Czaputowicz
ir Lietuvos diplomatijos vadovas Linas Linkevičius. LR ambasados Washingtone nuotr.

2018 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius transatlantinio saugumo forume Was-
hingtone aptarė Europos ir Šiaurės Amerikos šalių ben-
dradarbiavimą reaguojant į bendrus iššūkius saugumui.

„Svarbiausia žinia, kurią Lietuva nori pasiųsti – tran-
satlantinė vienybė išlieka esminiu faktoriumi spren-
džiant prieš mus kylančius saugumo iššūkius. Nors
transatlantinės vienybės svarba nėra naujiena, tačiau vi-
suomet svarbu prisiminti, kodėl NATO ir ES buvo su-
kurtos ir kokios vertybės vienija transatlantinę šei-

mą”, – sakė Lietuvos ministras.
Lietuvos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad sau-

gios ir vieningos Europos išsaugojimui būtina stipri ir
solidari NATO bei aktyvus JAV įsitraukimas į mūsų že-
myno saugumo reikalus.

L. Linkevičius Washingtone dalyvavo Europos po-
litikos analizės centro (angl. Center for European Policy
Analysis CEPA) diskusijoje apie glaudų bendradarbia-
vimą su JAV stiprinant Europos gynybą,   NATO pa-
stangas užtikrinti atgrasymą ir kolektyvinę gynybą da-
bartinių grėsmių akivaizdoje.                                  – 3 psl. 



toją atskleidė netikėtą faktą: Lietuva vis dar sieja ir
priima savo laisvės dovaną kaip Dievo dovaną ir už ją
nori, moka padėkoti. Lietuviai nebijo viešai pareikš-
ti apie savo tikėjimą pasauliui ir pasaulio žiniasklai-
da tai pastebėjo, pažymėdama jaunos ir ambicingos
valstybės pamatus – tikėjimą ir pasitikėjimą Dievo ap-
vaizda. 

Būtent tikėjimas ir padėjo mūsų tautai ištverti pa-
tirtus persekiojimus, komunistinio režimo ir nacių bai-
sybes, Sibiro tremties kančias. Popiežius Pranciškus
tai pabrėžė melsdamasis prie Holokausto aukoms skir-
to paminklo Vilniuje ir pats asmeniškai įsijungdamas
į praeities istorinius įvykius, nusileisdamas į kanki-
nimų ir sušaudymų kameras KGB kalėjime, malda pa-
gerbdamas tremtinius, politinius kalinius ir kanki-
nius. Į KGB kalėjimą jis atėjo ne pro paradines duris,

bet pro tuos pačius vartus, pro ku-
riuos įveždavo ir myriop pa-
smerkdavo kovotojus už Lietu-
vos laisvę. 

Ir vis dėlto savo kalbose po-
piežius ne kartą pabrėžė, kad
praeityje užsidaryti negalima,
kad patirtos kančios ir skausmas
gali ir turi tapti galimybe kurti ki-
tokią ateitį, kurioje nepasikar-
tos kitaip manančio ir kitaip ti-

kinčio žeminimas, kad Lietuva su tokios praeities pa-
tirtimi gali tapti pavyzdžiu, „švyturiu” Europai. Ne-
svarbu, kas laimi, svarbu, kad būtume Dievo pusėje. 

Įkvepianti, bet ir sunki užduotis, kaip ir pamo-
kymai dvasininkams, susirinkusiems į Kauno ka-
tedrą, kur popiežius griežtai smerkė dvasininkų
pomėgį būti nelyginant valdininkais raštinėje; kvie-
tė eiti pas žmones, o ne laukti jų, kol patys ateis, ne
smerkti juos dėl jų nuodėmių, bet būti gailestingais
tėvais ir motinomis: „Jei tokie būsite, pasenę turė-
site nuostabią šypseną ir spindinčias akis”. Gražus
palinkėjimas, tinkantis ne tik pašauktiesiems. Dar
ilgai „virškinsime” popiežiaus išsakytas mintis ir gal-
būt bent kai kurias jų pavyks paversti kūnu tiek vals-
tybės, tiek asmeniniame gyvenime? Manau, verta pa-
mėginti. 

Po dviejų dienų vizito Vilniuje ir Kaune popiežiui
Pranciškui išvykus daugelis tikinčiųjų, o net ir
iki tol abejingų krikščionybei pasijuto tarsi
vaikai, palikti tėvo. O kas dabar bus? Kaip
mes be jo?  Ar prisiminsime visus tuos dalykus,
kurių jis mus mokė, į kuriuos ragino atkreipti
dėmesį? Ir kas mums primins, jeigu užmiršime
– juk nepaskambinsime į Vatikaną ir nepa-
klausime! 

Gali pasirodyti, kad tokia nuoroda į tėvo ir vai-
kų santykį vizito metu yra kiek supaprastin-
ta, tačiau peržvelgus popiežiaus kalbas įvai-

riems visuomenės sluoksniams: jaunimui ir seno-
liams, valdžios atstovams ir dvasininkams, šimta-
tūkstantinei piligrimų miniai Kauno Santakoje ma-
tyti, jog šv. Petro įpėdinis elgėsi kaip pirmieji apaštalai,
kurie paprastai palyginimais iš žmonių kasdienio gy-
venimo skelbė Evangeliją, skelbė ir priminė Jėzaus
mokymą  apie tai, kaip gyventi, kaip elgtis, kad ne tik
tau asmeniškai, bet ir šalia tavęs esančiam, o ir visai
tautai būtų geriau. Jo kalbos ir nenumatyti protoko-
le veiksmai buvo labai konkretūs receptai, kaip stip-
rinti Lietuvos imunitetą – dvasinę sveikatą. Štai keli
pavyzdžiai. 

Kai popiežius po oficialaus susitikimo prezi-
dentūroje vyko maldai į Aušros Vartus, šventovės pri-
eigose susitiko su dviejų kitų krikščionių Bažnyčių
Lietuvoje vadovais. Daugelį tiesiog pribloškė, kai jis
nusilenkęs priėmė stačiatikių arkivyskupo Inoken-
tijaus palaiminimą. O juk Lietuvos stačiatikiai pri-
klauso Maskvos patriarchatui! Maskvos, su kuria po-
litiniai santykiai patiria ilgalaikę įtampą, ir katalikų
padėtis Rusijoje nėra lengva. Ką byloja toks gestas ir
apie ką kalba evangelikų liuteronų vyskupo Mindaugo
Sabučio pasveikinimas ir įsijungimas į maldą prie
Gailestingumo Motinos Marijos paveikslo? Popiežius
primena Kristaus troškimą tegul visi bus viena, ir dar
ne sykį ragins savo kalbose priimti vieni kitų skir-
tumus, būti atviriems, nespoksoti į veidrodį ir džiaug-
tis savimi, bet žiūrėti plačiau: Žvelgdami į šių dienų
pasaulį, kai girdėti vis daugiau balsų, kurie, pasi-
naudodami nesaugumu ar kylančiais konfliktais, sėja
susiskaldymą ir susipriešinimą ar tvirtina, kad sau-
gumą užtikrinsime ir savo kultūrą išsaugosime tik ban-
dydami atsikratyti kitais, juos sutrypti ar išguiti, jūs,
lietuviai, turite tarti savo žodį: „Priimti skirtumus. Pa-
sipriešinkime tam individualizmui, kuris atriboja
mus nuo kitų, padaro mus egocentriškais, pasipūtu-
siais, besirūpinančiais tik savo įvaizdžiu ir savo ge-
rove. Negražus gyvenimas stovint priešais veidrodį. Bet
gražus gyvenimas su kitais – šeimoje, su draugais, ko-
vojant kartu su tauta, – mokė Lietuvą Pranciškus, ir
tas mokymas buvo skirtas ne tik tikintiesiems.

Popiežius kviečia bendrojo gėrio receptų ieško-
ti Evangelijoje. Beje, jis pats parodė, kaip tai padaryti
konkrečiais darbais, netikėtai sustodamas prie vie-
nintelio, deja, Lietuvoje hospiso, kuriame dirbantys
savanoriai išnešė prie gatvės keturiolika lovų su pa-
skutines dienas šiame pasaulyje gyvenančiais ligo-
niais. Įtemptoje vizito programoje jis nesilaikė pro-
tokolo, jam buvo svarbu sustoti prie kenčiančių savo
kaimenės narių ir palaiminti juos, palydėti link su-
sitikimo su dangiškuoju Tėvu. 

O jaunimas jau nekantriai laukė popiežiaus Ka-
tedros aikštėje. Laukė nuo pat ryto, kaip ir žmonės
Kaune, kurie per visą naktį anaiptol ne vasariškame
ore budėjo, laukdami susitikimo. Atrodytų, galėjo pa-
togiai įsitaisyti prie televizorių ar kompiuterių ekranų
ir stebėti vizitą, gerdami arbatą, gamindami pietus ar
megzdami, bet ne. Tas jaunų ir pagyvenusių, neįga-
lių ir atvykėlių iš atokiausių Lietuvos ir užsienio vie-
tovių žmonių noras gyvai išgirsti Vyriausiąjį gany-
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Popiežiaus Pranciškaus 
užduotys Lietuvai
JŪRATĖ KUODYTĖ

Prezidentė kviečia keisti Jungtines Tautas
Lietuvos Respublikos
Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė išvyko darbo
vizito į New Yorką. Jos
darbotvarkėje – kalba
73-iojoje Jungtinių
Tautų (JT) Generalinės
Asamblėjos sesijoje, va-
dovavimas aukšto ly-
gio pasaulio moterų ly-
derių diskusijai „Eko-
nominis augimas per
moterų įgalinimą”, su-
sitikimas su JAV sena-
toriaus John McCain
našle Cindy, kuriai perduos senatoriui skirtą Lie-
tuvos valstybinį apdovanojimą.

Šių metų debatų tema – „Kaip paversti Jung-
tines Tautas reikalingas visiems: globali ly-
derystė ir įsipareigojimai taikioms, teisingoms

ir tvarioms visuomenėms”. Čia pasisakys 108 pa-
saulio valstybių ir 46 vyriausybių vadovai.

Pasak Prezidentės, iš tarptautinių instituci-
jų tikimasi, kad jos padės apsaugoti tarptautinę
teisę, šalių suverenitetą, teritorinį vientisumą, at-
remti ekonomines audras. Tačiau pasaulyje kylant
karinei agresijai, globaliai prekybinei įtampai, ne-
slopstant ginkluotiems konfliktams, akivaizdu –
daugiašalė diplomatija išgyvena krizę.

Todėl savo kalboje Prezidentė atkreipė pa-
saulio dėmesį į būtinybę stiprinti JT ir kitas vals-
tybių sukurtas tarptautines organizacijas, kad jos
realiai padėtų spręsti didžiausius šiandienos iš-
šūkius. Šalies vadovė pabrėžė kiekvienos vals-
tybės pareigą prisiimti atsakomybę už tarptau-
tinės teisės išsaugojimą ir pasaulio ateitį.

New Yorke Moterų lyderių tarybai vadovau-

janti Prezidentė surengs aukšto lygio renginį
tema ,,Ekonominis augimas per moterų įgalini-
mą”. Visame pasaulyje vidutiniškai moterys gau-
na beveik ketvirtadaliu mažesnį atlygį nei vyrai.
Paskaičiuota, kad jei visose šalyse būtų panaikinti
diskriminaciniai, dėl lyčių skirtumo kylantys bar-
jerai, pasaulio ekonomiką iki 2025 m. papildytų 28
trilijonai dolerių.

Prezidentės iniciatyva Jungtinėse Tautose
bus tariamasi, kaip panaikinti diskriminacinius
įstatymus, skatinti moterų lyderystę, verslumą,
stabdyti smurtą prieš moteris.

Vizito New Yorke metu šalies vadovė susitiks
su JAV senatoriaus J. McCain našle Cindy, kuriai
bus perduotas jos vyrui skirtas Lietuvos valsty-
binis apdovanojimas. Pasak Prezidentės, J.
McCain Lietuvos žmonių atmintyje visada išliks
kaip ištikimas Lietuvos draugas, nuosekliai pa-
laikęs mūsų šalies laisvę ir nepriklausomybę,
daug prisidėjęs prie paramos telkimo mūsų šaliai,
jos gynybai ir piliečių saugumui.

Prezidentės spaudos tarnybos inf. ir nuotr.



ta Europos geografijoje: „Bergoglio apie tai kalbėjo
Angelo maldoje šimtui tūkstančių maldininkų pa-
sibaigus pirmosioms mišioms Balkanų šalyse”.
Balkanų? 

Kitas įtakingas Italijos dienraštis – Turino „La
Stampa” aprašo popiežiaus apsilankymą Vilniaus
žydų geto teritorijoje, emocingai pasakoja apie tai,
kaip jėzuitas argentinietis Jorge Bergoglio buvusį
KGB kalėjimą lanko lydimas lietuvio Sigito Tam-
kevičiaus: „jėzuito, kuris KGB kamerose neišdavė ti-
kėjimo bičiulių”.

„La Stampa” savo skaitytojams primena ir ne
itin malonius dalykus – apie „vietinio nacionalistų
fronto kolaboravimą”. Tačiau užsimena ir apie tuos
lietuvius, kurie gelbėjo žydus nuo nacių teroro.

Katalikų dienraštis „Avvenire” buvo turbūt vie-
nintelis Italijos dienraštis pirmuosiuose pusla-
piuose nušvietęs apaštalinį vizitą Baltijos šalyse. „Av-
venire” išsiskyrė iš kitų leidinių ir tuo, kad nepa-
iniojo Baltijos su Balkanais, Vilniaus su Ryga, pa-
brėžęs Pranciškaus žodžius susitikime su jį lydin-
čiais žurnalistais skrydžio iš Romos į Vilnių metu:
„Šios valstybės (Lietuva, Latvija, Estija) – panašios,
bet jos yra skirtingos. Taigi, jūsų dėmesiui, – „un bel
lavoro”, – smagus darbas” – perspėjo žiniasklaidą
Pranciškus.

Vizito proga „Avvenire” savo skaity-
tojams pateikia apžvalgininko Giorgio
Ferrari straipsnį „Maskva ir toliau kelia
baimę”, kuriame bando analizuoti šio reiš-
kinio priežastis. „Trys Baltijos Respubli-
kos, trys trapios valstybės, kurias vienija
ta pati drakono Kaščėjaus – rusiškų pasa-
kų personažo – gūdžios ir nenugalimos blo-
gio personifikacijos baimė” – tokiais žo-
džiais pradeda savo analizę italų apžval-
gininkas. 

Jo nuomone, nei Briuselio, nei NATO,
nei pritingusios sąjungininkės JAV pati-
kinimai nepajėgia išsklaidyti šios giliai įsi-
šaknijusios baimės.

G. Ferrari ne tik vardija istorines Bal-
tijos valstybių požiūrio į rusišką „mešką”
priežastis, bet pasakoja ir apie dabartį, apie
kone kasdien iš Kaliningrado bazių ky-
lančius Rusijos karinius orlaivius, ban-
dančius NATO teritoriją saugančių są-
jungininkų nervus ir kantrybę.

15 min
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PAULIUS JURKEVIČIUS 

Ką apie Lietuvą ir lietuvius rašė popiežių Pranciškų
lydėję žurnalistai? Ar Lietuva atsidūrė pirmuosiuo-
se dienraščių puslapiuose? Kas labiausiai domino re-
liginę ir pasaulietinę žiniasklaidą, televiziją? Ar
Roma vis dar painioja Rygą su Vilniumi, Latviją su Lie-
tuva? 

Atsakymas į paskutinį klausimą: taip, deja, vis
dar painioja. Pirmadienį Italijos nacionalinės
televizijos RAI TRE kanalas žinių laidoje nu-

švietė Pranciškaus kelionę į Latviją ir apmaudžiai
pakartojo klasikinę klaidą: stambiu planu rodė
Vilniaus katedrą, tačiau pasakojo apie liuteroniškąją
Rygos „Doms” bažnyčią.

Keistokas buvo ir įtakingo Romos dienraščio
„La Repubblica” redakcijos sprendimas. 50 pus-
lapių sekmadienio laida išėjo su stambia Pranciš-
kaus nuotrauka pirmojo puslapio centre. Tačiau Vil-
niuje viešintis pontifikas įamžintas raudonos vė-
liavos su penkiomis žvaigždėmis fone. Šventąjį
Tėvą sveikino ne Lietuvos, o Kinijos maldininkai.

Kodėl? Situaciją paaiškino „La Repubblica”
specialusis korespondentas Vilniuje: „Pirmąją ap-
aštalinio vizito Baltijos šalyse dieną dėmesį „pavo-
gė” Vatikano ir Pekino susitarimas dėl vyskupų sky-
rimo”. Visas dvyliktasis dienraščio puslapis skirtas
Vatikano ir Kinijos santykių normalizavimo prob-
lemai. Į Vilnių atskridęs spec. korespondentas apie
prasidėjusį Pranciškaus vizitą Vilniuje sekmadie-
nį neparašė nieko. Tiesa, laikraštyje vis tik atsira-
do vietos popiežiaus nuotraukai tarp Lietuvos vai-
kų.

Didžiausias Italijos dienraštis – „Il Corriere
della Sera” sekmadienį išėjo 312 tūkstančių eg-
zempliorių tiražu. Specialiojo korespondento straips-
nis iš Vilniaus pasirodė dešimtajame puslapyje, bet
pasakojo ne apie Lietuvą, o apie Kinijos ir Vatika-
no užsienio reikalų viceministrų pasirašytą istori-
nį susitarimą, kuriuo popiežiui Kinijoje bus leista
nominuoti vyskupus (Kinijoje iš viso yra 10 milijonų
katalikų). 

Šiek tiek daugiau dėmesio apaštaliniam vizitui
Milano dienraščio žurnalistas skyrė pirmadienį: try-
liktajame puslapyje pasirodė straipsnis „Popiežius
meldžiasi už Vilniuje nužudytus žydus”. Autorius
primena: „Vilnius buvo Šiaurės Jeruzalė, čia buvo
kalbama jidiš, iš 200 tūkstančių Lietuvos žydų 96 pro-
centai buvo nužudyti”. 

Dienraščio žiniomis, atkreipti Pranciškaus dė-
mesį į žydų tragediją Lietuvoje vizito išvakarėse pra-
šė Italijos žydų asociacijos prezidentė.

Tiesa, kiek toliau „istoriniu” tituluojamas 1876
metais įkurtas Milano dienraštis gėdingai pasime-

Atkelta iš 1 psl.

„Bet kokiomis pastangomis gynybos sri-
tyje ES ir NATO neturėtų dubliuotis ar kon-
kuruoti. Bendradarbiavimas ir koordinavi-
mas yra esminis tokių pastangų sėkmės ga-
rantas; o šios pastangos turėtų būti nu-
kreiptos tam, kad užpildyti esamus trūkumus
gynybos srityje”, – pabrėžė ministras.

CEPA vyriausiojo viceprezidento Ed-
ward Lucas vestoje diskusijoje taip pat da-
lyvavo Rumunijos vicepremjerė Ana Bir-
chall, Lenkijos ir Slovakijos užsienio reika-
lų ministrai Jacek Czaputowicz ir Miroslav
Lajčak.

CEPA Forumo metu Lietuvos ir Lenkijos
užsienio reikalų ministrai bei CEPA vicep-
rezidentas E. Lucas  taip pat dar kartą at-
kreipė tarptautinės bendruomenės dėmesį į
Rusijoje neteisėtai kalinamą Ukrainos reži-
sierių Olegą Sencovą, reikalaudami paleisti
jį į laisvę.

LR ambasados Washingtone info

Italijos žiniasklaida – apie popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje 

Pauliaus Jurkevičiaus nuotr. 

Vienybė – geriausias saugumo garantas

Europos politikos analizės centro surengta diskusija ES ir JAV bendradarbiavimo tema.       LR ambasados Washingtone nuotr.
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Skulptūras 
laiko arti savęs

Netrukus po mokslų V. Babušytė-Venckūnienė
pradėjo dalyvauti parodose, daug menininkės skulp-
tūrų galima rasti Lietuvos muziejuose, meno fon-
duose, jos kūrinių yra įsigiję privatūs asmenys Lie-
tuvoje, Italijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Danijoje, JAV
ir kt. Menininkės skulptūros yra metaforiškos, sti-
lizuotos, supaprastintų formų, ji tarsi palieka erdvės
žiūrovo vaizduotei. Skulptorė yra du kartus po dve-
jus metus gavusi valstybinę stipendiją bei tris mė-
nesius praleidusi menų rezidencijoje Strasbourge.
„Priklauso nuo to, ar tai parodinė skulptūra, ar už-
sakymas aikštei ir t.t. Daugelis didesnių darbų su-
kuriama simpoziumuose, pleneruose”, – apie darbų
kūrimą ir užsakymus kalba menininkė. Vis dėlto
skulptorei labiausiai patinka kūrinius laikyti arčiau
savęs: „Mėgstu savo skulptūras turėti prie savęs... Jos
keliauja po parodas”. 

Žodį paverčia trečiąja 
dimensija

Nemažai menininkų, tarp jų ir Virginija, gam-
tą laiko pagrindiniu įkvėpimo šaltiniu. Pasak me-
nininkės, gamta nuolatos mus atkuria ir pripildo ži-
nių. Nors rūkas ir jūra pašnekovei teikia nuosta-
biausio įkvėpimo, tačiau netgi pasakytą žodį ar
žvilgsnį menininkė gali paversti trečiąja dimensija.
Be to, skulptorės kūryboje reikšmingą vietą užima
poezija. „Kūriniai pagal užsakymą negimsta – ar tai
New Yorkas, ar Kaunas...” – apie būtinybę jausti įkvė-
pimą pasakoja pašnekovė. Menininkė yra aktyvi kū-
rėja, ji nuolatos ieško ir eksperimentuoja. Būdama
New Yorke ji lanko galerijas, naujus architektūrinius
objektus bei žavisi vis besikeičiančiu miestu. Šios
viešnagės metu Virginija žada „pasikrauti” naujos
energijos bei neišdildomų įspūdžių. 

V. Babušytės-Venckūnienės mažosios skulptūros
paroda „Post-” SLA meno erdvėje, New Yorke dar ga-
lima spėti pamatyti – ji veikia iki rugsėjo 28 d.

Menininkai nesiilsi – jie budi 

JOVITA BELIAK

„Menininkai nesiilsi – jie budi”, – tokiais žodžiais savo
gyvenimą apibūdina kaunietė skulptorė Virginija
Babušytė-Venckūnienė, rugsėjo pradžioje savo ma-
žosios skulptūros parodą pristačiusi New Yorke, Su-
sivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) pastate. Skulp-
torės paroda „Post-” pristato du gyvenimus – praei-
tį ir dabartį. Per skulptūras menininkė išreiškia savo
emocijas ir išgyvenimas, todėl parodos lankytojai ne-
tiesiogiai gali susipažinti ir su skulptūrų autorės vi-
diniu pasauliu. 

Tai ne pirmas kartas, kuomet V. Babušytė-
Venckūnienė lankosi ir pristato savo darbus
Amerikoje – dar 2013 m. vyko jos personalinė

paroda „Sentimentalus kelias” Lietuvos generali-
niame konsulate New Yorke, vėliau ji dalyvavo gru-
pinėje parodoje „Milk & Night” kartu su niujorkie-
tėmis menininkėmis galerijoje „Sensei”, taip pat New
Yorke; skulptorės darbai buvo pristatyti meno mu-
gėje „Art Basel-Miami”, Miami, FL. „Gyvenu Kau-
ne, tačiau New Yorke lankau savo dukrelę, kuri čia
baigė mokslus”, – apie viešnagę šiame didmiestyje
pasakoja pašnekovė. Surengti savo parodą sugundė
ir bičiuliai, iš kurių Virginija sulaukia didelio pa-
laikymo. Atsiradus šiai galimybei skulptorė pristato
savo kūrinius iš bronzos, medžio bei aliuminio.
„Labai puikus atidarymas, puikūs šeimininkai. Su-
laukiau daugybės komplimentų. Buvau labai nuo-
širdžiai priimta. Labai pagelbėjo ruošiant parodą Lie-
tuvos Respublikos kultūros atašė, Aljanso darbuo-
tojai”, – parodos atidarymo sėkme džiaugiasi skulp-
torė. 

Vienintelė mergina, baigusi 
skulptoriaus-pedagogo specialybę

V. Babušytė-Venckūnienė visą savo gyvenimą
kūrė ir buvo apsupta meno, nors šeimoje nei vieno
profesionalaus menininko nebuvo. „Tėtis mėgo lie-
ti akvarelę, pas senelį buvo daug meno žurnalų: ‘Il-
lustration’ – prancūziškas, ‘Atlantis’, ‘Kūryba’ ir kt.
Be to, mama buvo labai kūrybinga – nepaprastai ge-
rai siuvo, todėl visos draugės buvo išpuoštos”, – savo
šeimos narių meninius pomėgius vardija pašneko-
vė. Dar 1974 m. baigusi Vilniaus dailės akademiją
(VDA) ir įgijusi skulptoriaus-pedagogo specialybę (be
to, ji buvo vienintelė mergina tarp devynių vyrų, bai-
gusių šią specialybę!), ji iš karto pradėjo intensyviai
dalyvauti parodose bei dėstyti: 1974–1976 m. dėstė Ste-
po Žuko taikomosios dailės technikume Kaune (da-
bar J. Vienožinskio kolegija), nuo 1998 m. – VDA Kau-
no dailės institute, o šiuo metu yra Lietuvos daili-
ninkų sąjungos (LDS) Kauno skyriaus tarybos narė.

Rugsėjo 9 d. įvykusiame JAV Lietuvių Ben-
druomenės (LB) New Yorko apygardos me-
tiniame susirinkime buvo išrinkta New Yor-

ko apygardos valdyba 2018–2021 m. kadencijai. Ją
sudaro 10 asmenų: Rasa Savičiūtė-Sprindys (iš-
rinkta apygardos pirmininke), Jonas Jankauskas
(vicepirmininkas), Eglė Redikaitė (sekretorė), An-
gelė Miknius (iždininkė), Rasa Mitrulevičienė  (Ry-
tinio Long Island pirmininkė), Tomas Mitrulevi-
čius, Laura Vidžiūnaitė, Gelmina Martinson, Ra-
mutė Žukaitė (Artimojo Long Island pirmininkė)

ir Skirmantė Philippon (Rochester pirmininkė). NY
apygardos internetinės svetainės kuratorius – Sau-
lius Žilinskas.

Dėkojame Algirdui Grybui už didelį indėlį LB
veikloje sukuriant ir kuruojant New Yorko apy-
gardos interneto svetainę bei ,,Facebook” pasky-
rą.

Linkime sėkmės visiems kartu dirbant ir pa-
laikant lietuvišką dvasią toli nuo Lietuvos! 

New Yorko apygardos valdybos inf.

Linkime sėkmingo darbo!

Iš k.: A. Miknius, R. Žukaitė, R. Mitrulevičienė, R. Savičiūtė-Sprindys, J. Jankauskas, E. Redikaitė, T. Mitrulevičius. Nuo-
traukoje nėra L. Vidžiūnaitės, G. Martinson ir S. Philippon.                                                       Laimos Šileikytės-Hood nuotr. 

Parodos svečiai noriai fotografavosi prie menininkės dar-
bų. Skulptorės asmeninio archyvo nuotraukos

Įdomus pokalbis prie vyno taurės.

Parodos atidarymo akimirka.
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Premjera vyko penktadienio popietę ir, deja, tai
įtakojo pagrindinių aktorių ir kai kurių ypatingų sve-
čių dalyvavimą. Linos vaidmens atlikėja Bel Powley
(GOTHAM apdovanojimas už geriausią aktorės vaid-
menį filme „Diary of  a teenage girl”) dėl ypač įtemp-
to ir paskutinę savaitę šiek tiek pakeisto filmavimosi
tvarkaraščio (vietoje Montrealio filmavimai buvo per-
kelti į Paryžių) paskutinę minutę atšaukė skrydį, o
Martin Wallstrom (Mr. Robot) turėjo įsipareigojimų
Europoje ir tiesiog negalėjo penktadienį atskristi į
LA. Visų mūsų gerbiama ir mylima žavioji Holyw-
woodo ikona Rūta Lee taip pat turėjo dalyvauti ki-
tame svarbiame renginyje Palm Springs ir nespėjo
atvykti į premjerą Culver City…

„Ashes in the snow” premjera LA kino festivalyje

2018 m. rugsėjo 26 d. „Ashes in the snow” bus pri-
statytas Briuselyje, NATO būstinėje (privati peržiū-
ra su diskusijomis);

2018 m. rugsėjo 27 d. – pristatymas ir peržiūra Eu-
ropos Parlamente; 

2018 m. spalio 9 d. – „Tarp pilkų debesų” prem-
jera Vilniuje;

Nuo 2018 m. spalio 12 d. filmas pradedamas ro-
dyti Lietuvos kino teatruose;

Nuo 2019 m. sausio 11 d. „Ashes in the snow” bus
galima pamatyti kino teatruose JAV.

Tai jau ne pirmasis M. Markevičiaus sąlytis su
Lietuvos istorija, ir kiekvieną kartą tai jis daro
gvildendamas mums svarbias temas kitokiu, netra-
diciniu būdu – sukurdamas dokumentinį pasakoji-
mą apie monumentalius Lietuvos krepšinio įvy-
kius „The Other Dream Team” ir ekranizuodamas R.
Šepetys bestselerį ypač skaudžia Lietuvai okupaci-
jos ir trėmimo tema.

Talentingosios rašytojos R. Šepetys romanas
„Between Shades of  Gray” žaibiškai užkariavo JAV
rinką, tapo bestseleriu, nagrinėjamas vidurinės mo-
kyklos (middle school) literatūrinėse programose.
Lietuviškos šaknys turbūt ir suartino du kūrėjus. M.
Markevičius, perskaitęs šį istorinį romaną,  iš kar-
to suprato, koks tai „kinematografiškas” kūrinys. Re-
žisierius turėjo viziją ekranizuoti šią istoriją su-
prantama emocijos kalba visam pasauliui, o ne tik
Lietuvai, tad subūrė tarptautinę prodiuserių, sce-
naristų ir aktorių komandą. Kartu su R. Šepetys (ji
yra ir vykdomoji filmo prodiuserė) nutarė, kad filmo
scenarijų turi rašyti amerikietis scenaristas, taip pat
išplėsdamas globalųjį filmo akiratį. Ir išties M. Mar-
kevičius jau keliolika metų nuosekliai vykdo savo mi-
siją – parodyti ir iškelti Lietuvą pasauliniame isto-
rijos ir šiuolaikinio gyvenimo žemėlapyje, neužsi-
sklendžiant tarp keturių sienų siaurame keistoko pi-
lietiškumo supratimo šulinyje.

Filmavimas truko 45 dienas Lietuvoje – Nidoje, Pa-
langoje ir Vilniuje, ir tai buvo „tiesiog neužmirštami
momentai ir istorijos”, – sako M. Markevičius. Įsi-
mintiniausia buvo, kad pagrindinių vaidmenų atli-
kėjai atvyko iš įvairių šalių – Norvegijos, Švedijos, Di-
džiosios Britanijos, ir jie visi tiesiog atsidavę studijavo
Lietuvą ir viską apie Lietuvą. Tremtinių vaidmenims
buvo parinkti tikrieji išgyvenę tremtiniai ir jų vaikai,
sustiprinantys filmo autentiškumą. Linos Vilkas pa-
grindiniam moters vaidmeniui buvo pateikta daugiau
kaip 100 aktorių paraiškų. Aktorė Bel Powley dalyvavo
atrankoje pati pirmoji. Kaip žinome, pirmasis atlikėjas
dažniausiai neturi jokių galimybių, bet „negalėjau už-
miršti jos akių – Linos akių”, – sakė Marius. Ir nors
peržiūrėjome visas aktores, visada grįždavome prie
Bel. Taip ji tapo pagrindinio vaidmens atlikėja. Filmo
scenoje, kur Lina priversta piešia vado portretą, dia-
logas yra kuriamas aktorės Bel akimis – per visą sce-
ną ji ištaria tik vieną žodį. 

Filmas yra sukurtas anglų kalba, remiantis pa-
sauline patirtimi, kad svarbias istorines dramas rei-
kia pristatyti pasauliui ta kalba, kuria kalba dau-
giausia filmo žiūrėjimui skirtos auditorijos. Vis dėl-
to vienas iš stipriausių filmo momentų buvo išve-
žamų gyvuliniuose vagonuose nekaltų žmonių –
vaikų, moterų ir vyrų – a capella lietuviškai užgie-
dotas Lietuvos himnas, kurį per vieną vakarą be jo-
kio atlyginimo įdainavo Kęstučio Daugirdo vado-
vaujamas Los Angeles lietuvių choras „Los Angelai”.
Šalia manęs sėdėjusi amerikietė festivalio žiūrovė ty-
liai paklausė, ar mes turėtume atsistoti, juk tai tur-
būt skamba mūsų himnas...

Ir nors Archlight kino salė buvo pilnutėlė, viso fil-
mo metu buvo visiška tyla ir buvo aišku, kad filmas,
kaip ir knyga, savo pasakojama istorija visiškai už-
valdo žiūrovą. Laptevų jūros vaizdai (nors ir filmuo-
ti vasario mėnesį ant užšąlusių Kuršių marių) tiesiog

gniaužė kvapą. Sužavėjo filmo pabaigoje nuskambė-
jusi Bob Dylan daina „Ring them bell”. Ir, be abejo,
net keletą kartų – audringi plojimai filmo kūrėjams.

Po filmo buvo trumpas „Q&A”, kurio metu kny-
gos autorė, taip pat vykdomoji prodiuserė R.  Šepe-
tys, režisierius M. Markevičius, scenarijaus autorius
Ben York Jones ir visi filmo prodiuseriai: Ž. Naujo-
kas, P. Chavan , Jonathan Schwartz, Chris Coen pa-
sidalijo savo vizijomis ir inspiracijomis, tačiau ne-
spėjo atsakyti į žiūrovų klausimas, nes dėl įtempto
festivalio grafiko salės jau laukė kito filmo peržiū-
ros žiūrovai.

Vėliau filmo autoriai ir premjeros svečiai per-
sikėlė į „Ashes in the snow” premjeros dūzges šalia
esančiame istoriniame „Culver” viešbutyje. Buvo
smagu, nes vakarėlį rėmė lietuviškas „Švyturio”
alus, svečiai taip pat buvo vaišinami Health-Ade kom-
bucha, kurios kūrėjai yra lietuvė Daina Šlekys-
Trout ir jos vyras Justin Trout. Filmo kūrėjai va-
karėlyje noriai bendravo su svečiais, atsakėjo į
klausimus, fotografavosi. Buvo įdomu pasikalbėti su
filmo prodiuseriu iš Indijos P.  Chavan, kuo jį sudo-
mino šio filmo scerijus ir kodėl jis norėjo prisidėti
prie šios sudėtingos istorijos pasakojimo. Prodiuseris
atsakė, kad tai jo trečias prodiusuojamas filmas (pir-
masis – muzikos dokumentika apie žymius kompo-
zitorius, kitas – NETFLIX „Sun dogs”). Jį sudomino
filmo scenarijus, nes, atrodo, kad tokios nedidelės ša-
lies žmonės turi tokią sudėtingą istoriją, kuri vis dar
neužmiršta, kur žmonės turi savo teisybę ir už ją ko-
voja be ginklo, savo emocijos, tikėjimo ir valios jėga.
Lietuvis prodiuseris Ž. Naujokas (prodiusavęs ir
„Tadą Blindą”) sakė, kad jis tiesiog privalėjo būti šios
ekranizacijos dalis, kuriant pasakojimą pasauliui
apie Lietuvos išgyvenimus. Knygos autorė ir filmo
vykdomoji prodiuserė R.  Šepetys sakė, kad pati is-
torija parašė šią knygą – kartais atrodo, kad pasau-
lis jau užmiršo šiuos įvykius – bet ne, pasaulis tik-
rai neužmiršo, jis tik dar nežinojo šitos istorijos...

Puiki  kūrėjų komanda pasauliui pasakoja šią is-
toriją. Tad tikime režisieriaus ir prodiuserio M. Mar-
kevičiaus vizija, kad „Ashes in the snow” bus pir-
masis filmas, kuris vėl padės atrasti Lietuvą žemė-
lapyje ir viso pasaulio žmonių sąmonėje bei širdyse.
Tai bus pirmasis visame pasaulyje išplatintas me-
ninis filmas angliškai apie Lietuvą, pasakojantis is-
toriją, kurios pasaulis dar nežinojo.

Tad praėjusį penktadienį, rugsėjo 21 d., svariu
„Ashes in the snow” pasirodymu sausakimšai už-
pildytoje salėje prasidėjo Los Angeles kino festivalis.
Visi bilietai į premjerą buvo parduoti per pirmąsias
minutes, todėl organizatoriai suorganizavo papildo-
mą filmo peržiūrą dar ir pirmadienio vakarą. Nuo
1995 m. šis festivalis vyksta kiekvieną rugsėjį Los An-
geles ir pristato brandžiausius ir patraukiančius
dėmesį meninius, dokumentinius, trumpametražius
ir muzikos video filmus. Nuo 2001 m. šį festivalį or-
ganizuoja nepriklausoma nepelno organizacija „Film
Independent”. Per devynias festivalio dienas per-
žiūrima apie 200 filmų, muzikos video ir kitų epizo-
dų. Kiekvienas filmas, pateiktas festivaliui, yra per-
žiūrimas „Film Independent” organizacijos specialaus
skyriaus, kuris įvertina kiekvieną peržiūrą, ieško-
damas naujausių ir pačių įdomiausių pristatymų
Amerikos ir pasaulinėje kinematografijoje. Šio fes-
tivalio metu įvyksta ir daug pasaulinių premjerų, tad
turbūt neatsitiktinai filmo režisierius M. Markevičius,
gimęs ir užaugęs Los Angeles, savo filmo premjerai
pasirinko šį pasaulinės kinematografijos miestą. 

Vitalija ir Alfredas Virbukai bei Feriandas Greblikas (v.), pirmieji patekę į kino salę. 
I. Greblikienės nuotr.

Iš k.: rašytoja Rūta Sepetys, režisierius Marius Markevičius ir LR garbės konsulė Daiva Na-
varrette. M. Grajauskaitės nuotr.

Raudonu kilimu žengia Feriandas Greblikas, Janina Čeka-
nauskienė ir Inga Greblikienė.

I. Greblikienės archyvo nuotr.
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M O K I N I Ų  K Ū R Y B A

AT Ž A LY N A S

Lietuvių mokykla Vašingtone Rugsėjis Nr. 19

„Auk, žydėk, klestėk ir savo Tėvynę mylėk!” 
Stiebkimės, tieskime rankas į viršų lyg žali medžiai į dangų, aukime savo mintimis
ir tobulėkime savo dvasia, gerais darbais puoškime save ir garsinkime Tėvynę.

Redaktorės žodis 

Rugsėjo 1-ąją dieną  mokykla pradėjo ketvir-
tuosius mokslo metus. Tai reta galimybė šeš-
tadieninei mokyklai švęsti mokslo metų pradžią

būtent Mokslo ir Žinių dieną, švenčiamą Lietuvoje. Jau-
tėme pakylėjimą, nes žinojome, jog švenčiame su visa
Lietuva.

Džiaugiamės, jog nuo įkūrimo pradžios mokyk-
la išaugo beveik dvigubai. Šiais mokslo metais mokysis
17 naujai atvykusių mokinių iš 11 šeimų. Daugiausia
mokykloje mažųjų, todėl mokyklai pranašaujame
gražią ateitį ir didžiuojamės atsakingomis šeimomis,
besirūpinančiomis išlaikyti gimtąją kalbą ir ją perduoti
savo vaikams. 

Mokykla pasiruošusi gražiai sutikti 2019 metus,
paskelbtus Pasaulio lietuvių metais. Rugsėjis skirtas
draugystei puoselėti ir pagarbai ugdyti. Pagrindinis
mokykloje darbo ir veiklos įrankis yra žodis, todėl pra-
dėjome gražų projektą „Žodžių žiedynas”. Kiekvieną
šeštadienio rytą pražysta naujas žiedas su labai svar-
biu žodžiu. Skiriame didesnį dėmesį raiškiajam skai-
tymui, kad pajustume žodžio grožį ir skambesį. Įkūrėme
skaitytojų klubą, stengsimės perskaityti visas biblio-
tekoje esančias knygas.

Mokytoja Marija Dainienė

MANO LIETUVA

Mokytoja Birutė Ona Grašytė, atvykusi dirbti į mūsų mokyklą,
pasakoja apie save, bet visa tai, ką ji parašė, yra apie Lietuvą,
o ji – Lietuvos dalis. Lietuva užaugino puikią mokytoją, litera-
tę, poetę, žurnalistę.

Esu kilusi iš mažo kaimelio netoli Tauragnų – Grašių.
Turėjome didelį sodą, kuriame augo ir saldžių, ir
rūgščių obuolių, kūdrą, pilną karosų. Pavasariais pro

virtuvės langą matydavau, kaip į tą kūdrą iš miško van-
dens atsigerti ateina briedis. Paprašyta papasakoti
apie save, jaučiu, kad šituos dalykus man būtina pasa-

kyti.
Visada labai mėgau

skaityti. Viena mano mėgs-
tamiausių vaikystės autorių
buvo Vytautė Žilinskaitė.
Skaičiau ją ir suaugusi. Vai-
kišką vaizduotę budino dai-
lininko Stasio Eidrigevičiaus
iliustracijos, nė kiek nenu-
sileidžiančios tekstui. Taigi
nesuabejojusi sakau, kad
mano didžiausias pomėgis
ir džiaugsmas – skaitymas,
literatūra. Ypač – poezija.
Dar labai mėgstu nuoširdų ir
šiltą bendravimą, šachma-
tus ir žvejybą, žaviuosi tuo,
kas autentiška ir turi savitą,
išskirtinę istoriją, mėgstu

gilius pokalbius, o kartais – tylą. 
Pirmoje ar antroje klasėje auklėtoja Aldona Bud-

reikienė liepė visiems parašyti, kuo norime būti užau-
gę. Prisimenu, parašiau, kad noriu būti mokytoja.
Tada turbūt daugiau negu pusė klasės mergaičių norėjo
būti mokytojomis, tačiau mano likimui tas vaikiška ran-
ka užrašytas sakinys tapo lemtingu. Po mokyklos stojau
į Vilniaus pedagoginį universitetą (Lietuvos edukologijos
universitetą) lietuvių filologijos specialybę. Vėliau Vil-
niaus universitete baigiau literatūros antropologijos ir
kultūros magistrą, tyrinėjau lietuviškosios tapatybės

Mokyklos bendruomenės šventės akimirka. Trygve Olson nuotr.

Mokytoja 
Birutė Ona Grašytė

Sauliaus Vasiliausko nuotr.

Paula tęsia savo istorijų ciklą 
apie gyvūnų likimus.

Laiko kilpa

Afrikoje, plačioje savanoje, laimingai gyveno
mama gepardė su dviem jaunikliais: Keitu ir
Fangu. Vieną dieną, kai mama medžiojo, jau-

nikliai, jos laukdami, žaidė aukštoje žolėje. Po ku-
rio laiko jiems pasidarė neramu: jau temo, mama
užtruko ilgiau negu paprastai. Jai nesisekė me-
džioti, o grįžti be grobio nesinorėjo.

Kol Keitas ir Fangas laukė, medžioklę pradė-
jo hienų gauja. Hienos užuodė gepardės jauniklius
ir ėmė juos sekti. Greitai jaunikliai pajuto, kad tam-
su, aplink daug plėšrūnų. Keitas nusprendė nu-
snūsti. Jis jautė pavojų, bet nelabai ką tegalėjo pa-

daryti. Fangas irgi ban-
dė užmigti, tačiau jam
nepasisekė. Jis išgirdo
triukšmą krūmuose,
nuėjo pažiūrėti, kas ten.
Tai buvo hienos. Kei-
tas išgirdo savo brolio
klyksmus, bet sustingo
iš baimės. Vėliau grį-
žusi mama terado tik
vieną jauniklį. Ji ir Kei-
tas labai liūdėjo dėl
Fango mirties. 

Prabėgo keleri me-
tai, Keitas suaugo į stip-
rų, drąsų gepardą. Vie-
ną dieną jis nusprendė
nueiti iki kaimo, ku-
ris buvo netoliese. Ten jis pamatė senį, sėdintį lūš-

nelėje ant kilimo. Keitas pasisveikino. Se-
nis pasižiūrėjo į gepardą, atsakė į pasvei-
kinimą ir paaiškino:

Aš parduodu stebuklingus antpilus,
laiko akmenis ir kitus nepaprastus daiktus.

Laiko akmenis? – paklausė Keitas.
Taip. Jie padeda grįžti į praeitį
Kiek man kainuotų toks akmuo?
Penkis auksinus.
Aš neturiu pinigų, – pasakė Keitas.
Šit kaip? Tada atnešk man tris kibirus

vandens.
Tais laikais buvo sunku rasti vandens,

artimiausia oazė buvo už trijų mylių. Kai
Keitas grįžo su trečiuoju kibiru, senis jam
padavė akmenį: „Pagalvok, į kokį laiką ir
vietą norėtum sugrįžti?” Keitas pagalvojo
ir, kai atmerkė akis, buvo atsidūręs ten, kur
norėjo: savanos žolėje, kurioje kažkada

Paula Martinson, 4b klasė
Šeimos albumo nuotr.

GEPARDĖ. Paulos Martinson piešinys 

raišką Argentinos lietuvių pasakojimuose. 
Pirmame kurse užsirašiau į universiteto lite-

ratų draugiją „Literatų arka”, susibičiuliavau su
rašančiais ir skaitančiais pora kursų vyresniais
studentais. Pradėjome organizuoti literatūrinius
renginius, leidome lituanistų laikraštį „Žosmė”,
pati pradėjau rašyti. Kaip autorė dalyvavau di-
džiausiuose literatūros festivaliuose „Poezijos pa-
vasaris”, „Poetinis Druskininkų ruduo”, „Litera-
tūrinės slinktys”, „Vilniaus lapai” ir kituose.
Ėmiau publikuoti savo eilėraščius kultūrinėje
spaudoje.

Būdama trečiame kurse pradėjau dirbti in-
terneto dienarštyje Bernardinai.lt kultūros ir jau-
nimo temų žurnaliste, vėliau, Lrt.lt, dirbau mo-
kyklose, jau šeštus metus dėstau Lietuvių kalbos
ir kultūros centro organizuojamuose Vasaros kal-
bos ir kultūros kursuose, skirtuose užsieniečiams.
Lietuvių kalba man – stiprybė, o jos tvirti skie-
menys padeda skaityti pasaulį. Esu laiminga tu-
rėdama galimybę su Vašingtono lietuvių mokyk-
la pasidalyti sukaupta profesine patirtimi ir mei-
le lietuvių kalbai. 

Mokytoja Birutė Ona Grašytė
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N O R I U  P A P A S A K O T I
žuvo Fangas. Keitas tikėjosi, kad dabar
jis sugebės sustabdyti hienas. Bet pa-
keisti praeitį buvo dar sudėtingiau,
negu jam atrodė. Keitas pamatė save ir
savo brolį Fangą jaunus, labai apsi-
džiaugė, bet nieko negalėjo Fangui pa-
sakyti. Keitas bandė prie brolio prisi-
artinti, bet netyčia sujudino krūmo ša-
kelę, hienos išgirdo triukšmą ir pasi-
ruošė pulti. Tada Keitas suprato, kad
niekada negali pakeisti praeities, ypač
jei pats ją sukūrei. Jis suprato, kad tai

jis pats pajudino krūmus ir netyčia pa-
rodė hienoms, kur yra Fangas. Jis ir
pats buvo kaltas dėl to, kas vaikystėje
atsitiko. 

Tada  Keitas  nusprendė  užbrauk-
ti  praeitį  ir grįžti  į dabartį.  Jis  nu-
ėjo į oazę,  kur  buvo  vandens,  įmetė
į šaltinį  akmenį ir žiūrėjo, kaip akmuo
grimzta  į  vandenį  vis  giliau  ir gi-
liau. 

Paula Martinson, 4b klasė

Sakmės

Mergaitės kuria nau-
jas versijas apie gam-

tos reiškinių atsiradimą
pagal moralės principus.

Kodėl žaibuoja?
Nuo neatmenamų

laikų Dangaus karalys-
tėje gyvena Dievas. Kiek-
vieną dieną jis stebi ge-
rus ir blogus žmones, vis
žiūri, ką jie veikia.

Vieną dieną Dievas
stebėjo tokią mažą šei-
mą: mamą, tėtį ir mažą
berniuką, kurio vardas
Tomas.

Tomas buvo labai
protingas vaikas, bet kar-
tais darė blogus dalykus.
Kartą mokykloje jis nuskriaudė kitą
vaiką, todėl mama turėjo eiti į mokyklą
aiškintis situaciją.

Mama klausia sūnaus:
Tomai, ar tu nuskriaudei šį ber-

niuką?
Tomas atsako:

Ne, mamyte.
Jis pamelavo mamytei, kad nieko

blogo nedarė, galvodamas, kad visi
greitai pamirš šį įvykį.
Bet Dievas niekada nieko
nepamiršta. Nepamiršo
ir šio berniuko melo, su-
pyko, kad toks protingas
vaikas taip blogai pasiel-
gė. Dievas nusprendė jį
pamokyti.

Virš Tomo namų pa-
kilo juodas debesis, pra-
dėjo dundėti griaustinis,
dangų perskėlė galingas
žaibas. Ilgai žaibavo. To-
mui buvo labai baisu ir
jis pradėjo verkti.

Mama jam paaiški-
no, kad pradeda žaibuoti
tada, kai kas nors kažką

bloga padaro, tada Dievas supyksta.
Tomas prisipažino, kad nuskriau-

dė vaiką, sumelavo mamai. Daugiau
niekada nedarė nieko blogo. 

Tai žinokite, kodėl atsirado žaibas,
ir niekada nedarykite nieko blogo.

Sofija Vorobjova, 7 klasė

Sofija Vorobjova
Mokyklos archyvo nuotr.

Mes su šeima keliavome į Kaliforni-
ją, į Yasemite parką. Dalis parko

degė raudonomis liepsnomis, nors mes
buvome saugūs, bet vaizdas buvo stul-
binantis. Lipom šešias mylias į labai
aukštą kalną. Labai pavargau, atrodė,
atsisėsiu, tik užmerksiu akis ir už-
migsiu iš nuovargio. Kai mes įkopėme
pusę kelio, atsivėrė nepaprasto grožio
reginys: skaidrūs mėlyni vandens
kriokliai, aukštos žalios palmės, pilnos
kokosų, minkštas baltas smėlis ir žyd-
ras dangus. O kai įkopėm į pačią vir-
šūnę, ten buvo taip gražu, kad negalė-
jau atsižiūrėti. Grožėjomis įvairias-
palve augmenija, miesto panorama:
buvo toli toli matyti, kiek tik akys ap-
rėpė. Visiems siūlyčiau čia apsilanky-
ti.  

Karolina Ličkūnaitė, 7 klasė 

Kaip 
prasidėjo lietus?

Seniai seniai gyveno mergaitė, vardu
Lilija. Ji gyveno su senele ir jos abi

buvo neturtingos. Kartą senelė sako:
Lilija, prašau, eik į

pilį ir paklausk karaliaus,
gal priimtų tave dirbti,
kad gautum pinigų ir
maisto.

Gerai, močiute, eisiu,
– sakė Lilija.

Lilija nuėjo į kara-
liaus rūmus ir prašo:

Karaliau, karaliau,
prašau, duok man darbo,
kad aš užsidirbčiau pini-
gų.

Gerai, mergaite, aš
duosiu tau darbo. Prašau,
sutvarkyk pilį, – pasakė
karalius.

Lilija skubėjo tvar-
kyti, greitai išėjo į bal-
koną surinkti prikritu-
sių lapų. Ji pajuto, kad ant jos krenta
vandens lašai, bet nesuprato, kas čia
darosi, ir pažvelgė į dangų. Buvo gied-
ra ir saulėta.

Saule, Saule, kodėl tu verki? –
klausia mergaitė.

Aš noriu girdėti muziką, bet čia
niekas negroja, niekas nedainuoja, – at-
sako Saulė.

Aš galiu dainuoti! – sušuko Lilija
ir pradėjo dainuoti.

Ačiū, mergaite, kad tu mane pra-
džiuginai. Aš tau duosiu sėklų, nešk
namo ir sodink, mergele, sodink, – pa-
sakė Saulė.

Jų pokalbį išgirdo karalius ir at-
ėjęs klausia:

Su kuo tu kalbėjai?
Nieko aš nekalbėjau, aš dainavau.
Na, gerai, aš tau užmokėsiu už

darbą 5 eurus, – pasakė karalius.
Kai Lilija parėjo namo, skubiai

puolė sėti sėklas. O močiutė ją klausia:
Ar tu gavai pinigų?
Taip! Ir sėklų.

Kaip gerai! – nu-
džiugo močiutė.

Lilija ėjo į karaliaus
rūmus ir kitą dieną. Ji
daug ir ilgai dirbo, kol
sutemo. 

Kada ji išėjo į balko-
ną, pajuto, kad ant galvos
jai vėl krenta daug van-
dens lašelių. Ji pakėlė
akis į dangų, o iš ten į ją
žvelgė liūdnas Mėnulis.
Mėnulis verkė.

Kodėl verki, Mėnuli?
– klausia mergaitė.

Aš noriu pasiklau-
syti pasakos, o čia niekas
neseka pasakų.

Lilija skubiai pradė-
jo sekti pasaką, pačią

gražiausią, kokią mokėjo.
Ačiū, mergaite, aš duosiu tau lie-

taus iš savo sesers debesėlio. Debesėlis
verks iš laimės, kad yra tokių gerų vai-
kų šioje žemėje, ir tau dovanos laimę.

Ačiū, Mėnuli.
Ir visą kitą dieną lijo šiltas smul-

kus lietutis, palaistė Lilijos pasėtas
sėklas. Sudygo ir užaugo augalai: vai-
siai, uogos, daržovės. Lilija su močiu-
te turėjo ką valgyti – jos buvo laimin-
gos.

Dabar todėl ir lyja, kad žemė būtų
drėgna ir derlinga, kad viskas augtų,
kad visi būtų laimingi ir sotūs.

Patricija Pupinė, 6 klasė

Patricija Pupinė
Mokyklos archyvo nuotr.

Vasaros įspūdžiai
Vasara buvo visiems vaikams puiki.

Mokiniai su šeimomis daug keliavo,
daug pamatė, daug sužinojo – patyrė
malonių įspūdžių, kuriais dalinasi su
skaitytojais.

Aš su šeima buvau Lietuvoje. Mes
aplankėme daug miestų, bet man la-
biausiai patiko Trakuose. Kokia di-
dinga Trakų pilis! Aš vaikščiodama
jaučiausi tokia maža, nes reikėdavo pa-
kelti galvą į viršų, kad pamatyčiau
bokštų viršūnes. Po ežerą plaukiodami
laivu žvelgėme į pilį iš šono. Pilis sau-
go svarbią Lietuvos istorijos dalį. 

Renata Sujeta, 6 klasė Renata Sujeta

Aš skridau į Paryžių. Skrydis
buvo ilgas – visą naktį. Lėktuvas

sklandė virš baltų debesų, o aš jau-
čiausi kaip Piteris Penas. Po de-
šimties skrydžio valandų nusilei-
dome. Vaikščiojome miesto gatvė-
mis ir gėrėjomės: visas miestas pa-
skendęs žieduose, gėlės kabo prie
kiekvienos palangės, namai svei-
kinosi mus atvertais langais. Va-
kare, nusileidus saulei, užsidegė
visi miesto žiburiai. Eifelio bokštas
degė kaip švyturys tamsoje. Rytą
užlipome į bokšto viršūnę, iš kur
matėsi visas miestas: raudoni
namų stogai, žali medžiai, gėly-
nai, didžiausi rūmai ir gražiau-
sios aikštės. Paryžius yra stebuk-
lingas miestas.  

Izabelė Vilimas, 7 klasė Izabelė  Vilimas

Karolina Ličkūnaitė

Jūs jau skaitote 
,,Draugą”? Puiku! 

Bet nepamirškite ir savo senelių bei kitų

giminių Lietuvoje – užsakykite ,,Draugą” ir jiems! 

Paprastu paštu – 120 dol., 

internetinė prenumerata – tik 99 dol.

150 įdomių ir spalvingų numerių per metus! 

www.draugas.org
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

D. Grybauskaitė giria popiežiaus drąsą
Vilnius (BNS) – Prezidentė Dalia

Grybauskaitė sako, kad Baltijos šaly-
se vizitą baigęs popiežius Pranciškus
nusipelno pagyrų už pastangas refor-
muoti Katalikų bažnyčią, nepaisant di-
džiulio pasipriešinimo.

„Aš mačiau vadovą, ant kurio pe-
čių yra didžiulė atsakomybės našta ne
tik už mus visus, bet ir už Bažnyčią, ir
už jos praeitį, ir už jos klaidas”, –
sakė prezidentė.

„Šis žmogus dabar neša didžiulį
kryžių ir naštą už visus, kas padarė

klaidų, už tai, kad jas reikia taisyti. Ir
šis popiežius nebijo to daryti. Jis nebijo
apie tai kalbėti, jis mato didžiulį pasi-
priešinimą ir Bažnyčios viduje, ir išo-
rėje. Ir jam nėra lengva”, – pridūrė D.
Grybauskaitė.

Katalikų bažnyčią pastaraisiais
mėnesiais krečia kunigų seksualinio
išnaudojimo skandalai.  Jungtinėse
Valstijose  ir Europoje neseniai pa-
skelbti sukrečiantys  duomenys apie
tai, kaip dvasininkai išnaudojo vaikus
ar dangstė tokius išnaudotojus.

Prof. L. Mažylis dalyvaus EP rinkimuose 
Vilnius (BNS) – Vasario

16-osios aktą atradęs Vytauto
Didžiojo universiteto profeso-
rius Liudas Mažylis sieks eu-
roparlamentaro mandato kaip
Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų kandi-
datas.

64 metų chemijos mokslų
daktaras pernai Vokietijos už-
sienio reikalų ministerijos dip-
lomatiniame archyve surado
nutarimo dėl Lietuvos Vasario
16-osios Nepriklausomybės pa-
skelbimo originalą. 

Rinkimai į Europos Parla-
mentą vyks kitų metų gegužės
26 dieną.

R. Pakso pasisakymai gąsdina ekspertus 
Vilnius (ELTA) – Neseniai suma-

nymą organizuoti referendumą dėl
lito sugrąžinimo deklaravęs europar-
lamentaras Rolandas Paksas politi-
kus ir politologus nustebino dar vienu
pareiškimu. Šį kartą R. Paksas siūlo ra-
dikaliai pasukti Lietuvos užsienio po-
litikos kursą ir iškėlė idėją demilita-
rizuoti NATO aljansui priklausančias
Baltijos valstybes bei labiausiai mili-
tarizuotą Europos dalį – Rusijai pri-
klausančią Kaliningrado sritį.

Tačiau tiek politikai, tiek eksper-
tai tokią europarlamentaro iniciatyvą
vertina ne tik kaip utopišką, bet ir la-
bai pavojingą. 

Pasak Lietuvos karo akademijos
(LKA) docento Giedriaus Česnako, to-
kios R. Pakso kalbos nebetelpa į po-
pulizmo rėmus ir tiesiog kelia grėsmę
nacionaliniam saugumui. Tarptauti-
nės politikos ekspertas svarsto, kad pa-
staraisiais savo pareiškimais euro-
parlamentaras sąmoningai ar ne, bet
siūlo kelius, kaip suorganizuoti fi-
nansinę ir saugumo katastrofą šalyje.

R. Paksas tvirtino, kad neseniai
priimtas partijų susitarimas didinti iš-
laidas gynybai neprisideda prie šalies
saugumo didinimo, todėl, pasak jo,
reikėtų įgyvendinti kitą strategiją –
stiprinti saugumą apskritai atsisa-
kant ginklų valstybėje ir ieškoti susi-
tarimo su Rusija.

Politologui G. Česnakui R. Pakso
svarstymai pasirodė ne tik utopiški, bet
ir keliantys grėsmę nacionaliniam
saugumui. Įvertinęs neseniai viešojo-
je erdvėje pasirodžiusį europarlamen-
taro pasvarstymą, kad reikėtų surengti
referendumą dėl lito grąžinimo, LKA
docentas teigė, kad galima pagalvoti,
jog R. Paksas sąmoningai ar ne, bet yra
suinteresuotas šalyje sukelti finansinę-
ekonominę ir saugumo katastrofą. 

Pasak G. Česnako, tokios R. Pakso
kalbos ištrūksta iš tradicinio populiz-
mo ribų ne tik dėl to, kad tiesiogiai ke-
lia grėsmę nacionaliniam saugumui,
kvestionuojant Lietuvos narystę
NATO, bet ir vargu ar atspindi tai, ką
žmonės nori girdėti.  

R. Juknevičienė vadovaus NATO Asamblėjai
Vilnius (KAM inf.) – Lietuvos

Seimo narė konservatorė parlamen-
tarė Rasa Juknevičienė nuo rugsėjo 24
dienos pradeda eiti NATO Parlamen-
tinės Asamblėjos prezidentės parei-
gas.

Politikė pabrėžė, kad šalims susi-
duriant su „beprecedenčiais iššūkiais”
ši sąjunga ir transatlantiniai ryšiai yra

nepaprastai svarbūs.
R. Juknevčienė NATO Parlamen-

tinėje asamblėjoje, kaip Seimo dele-
gacijos vadovė, dirba nuo 1999 metų,
2008–2012 m. ji buvo krašto apsaugos
ministrė ir Asamblėjos veikloje tie-
siogiai nedalyvavo. 2016-aisiais ji iš-
rinkta Asamblėjos viceprezidente, šių
metų kovą – prezidente.

Visuotinė karo tarnyba kol kas per brangi
Vilnius (ELTA) – Premjeras Sau-

lius Skvernelis mano, kad visuotinis
karių šaukimas šalies krašto apsaugos
biudžetui šiuo metu būtų per didelė
našta. Pirmiausia, pasak premjero,
reikia modernizuoti įrangą ir baigti pa-
jėgų komplektaciją.

„Lieku prie nuomonės, kurią man
suformavo karybos profesionalai. Šiuo

metu mums reikia modernizuoti gink-
luotąsias pajėgas. Kariuomenės vadas
konstatuoja, kad mūsų kariuomenė
buvo aprūpinama labdaros pagrindu –
ką atliekamo duodavo kuri nors NATO
valstybė. Mums reikia modernizuotis.
O privalomas vaikinų šaukimas yra la-
bai brangus - bent 120 mln. papildomų
eurų”, – sakė ministras pirmininkas.

Skandalai verčia nusigręžti nuo Katalikų bažnyčios
Vatikanas (ELTA) – Jaunus žmo-

nes atstumia Katalikų bažnyčią kre-
čiantys seksualinės prievartos ir fi-
nansų skandalai, rugsėjo 25 dieną tei-
gė popiežius Pranciškus.

„Dalis jų tiesiai šviesiai sako pa-
likti juos ramybėje, nes Bažnyčios bu-
vimas jiems atrodo įkyrus ar net erzi-
nantis”, – vizito Estijoje metu kalbėjo
popiežius.

„Juos piktina seksualiniai ir eko-
nominiai skandalai, į kuriuos nėra
reaguojama aiškiu pasmerkimu, mūsų
nepasirengimas iš tiesų įvertinti jau-
nimo gyvenimus ir jausmus”, – pri-
dūrė Šventasis Tėvas, paskutiniąją vi-
zito Baltijos šalyse dieną kreipdamasis
į Talino liuteronų bažnyčioje susirin-
kusį jaunimą. 

Katalikų bažnyčia susiduria su
pasauline krize, kilusia dėl įtarimų,

kad ji tinkamai nereagavo į praneši-
mus apie kunigų pedofiliją.

Rugsėjo 25 dieną Vokietijos kata-
likų bažnyčia pateikė ataskaitą, ku-
rioje teigiama, kad 1 670 kunigų – nuo
1 946 iki 2014 metų Vokietijoje išnau-
dojo 3 677 žmones.

Dauguma aukų – nepilnamečiai
berniukai. Vienas iš šešių atvejų su-
sijęs su kaltinimais išprievartavimu.

Ataskaitoje teigiama, kad išaiš-
kinus prievartos atvejus, dauguma
įtariamųjų būdavo tiesiog perkelia-
mi į kitas parapijas, apie tai neinfor-
muojant bendruomenių. Daugiau kaip
60 proc. atvejų kunigai likdavo nenu-
bausti.

Ataskaitą pristačiusi Vokietijos
katalikų bažnyčia atsiprašė kunigų
prievartos aukų ir teigė, kad kaltieji
turi būti atsakyti už savo veiksmus. 

Rusija perspėja JAV dėl ginkluotės kosmose 
Maskva (BNS) – Maskva perspė-

jo Washingtoną nedislokuoti kosmose
puolamosios ginkluotės.

„JAV kosmoso doktrinoje aiškiai
parašyta, kad JAV imsis visų įmanomų
pastangų, kad visais įmanomais bū-
dais dominuotų kosmose. Ir mokiniui
aišku, kas turima omeny: prireikus jie
paleis į orbitą puolamųjų priemonių ir

šalins iš jos bet kokius jiems nepagei-
dautinus kitų valstybių objektus”, –
Maskvoje pareiškė Rusijos užsienio
reikalų ministerijos Ginkluotės ne-
platinimo ir kontrolės departamento
direktorius Vladimiras Jermakovas.

Jis pažymėjo, kad ginkluotės dis-
lokavimas kosmose gali nuvesti iki
naujų ginklavimosi varžybų.

D. Trump kalba JT prajuokino 
New Yorkas (BNS) – JAV prezi-

dentas Donald Trump, savo kalboje
Jungtinių Tautų Generalinėje Asamb-
lėjoje pareiškęs, kad jam vadovaujant
jo šalis klesti „kaip niekada anks-
čiau”, prajuokino susirinkusius pa-
saulio lyderius.

Pasak D. Trump, JAV ekonomika
„klesti kaip niekada anksčiau”, o jo ad-
ministracija per trumpiau nei dvejus
metus pasiekė daugiau nei bet kuri
kita ankstesnė administracija. Jo pa-
gyros prajuokino daugybę pasaulio
lyderių, suvažiavusių į New Yorką,
kur antradienį prasidėjo kasmetinė JT
Generalinė Asamblėja.

„Tokios reakcijos nesitikėjau, bet
nieko”, – į kolegų juoką sureagavo
JAV vadovas.

D. Trump pareiškė, kad JAV yra

„stipresnė, saugesnė ir turtingesnė
šalis” nei 2017-ųjų sausį, kai jis tapo
prezidentu. „Giname Ameriką ir Ame-
rikos žmones, taip pat giname pasau-
lį”, – sakė JAV lyderis.

Estija atmetė dėl dvigubos pilietybės įstatymą
Talinas (ELTA, „Draugo” inf.) –

Riigikogu (Estijos Respublikos vie-
nerių rūmų parlamentas, aukščiau-
sias šalies įstatymų leidybos, valsty-
binės valdžios ir valstybės finansų
kontrolės organas) balsų dauguma
atmetė  Reformų partijos inicijuotą
įstatymo projektą, leidžiantį Estijos
piliečiams tuo pat metu turėti ES ša-
lių, JAV, Australijos, Kanados, Švei-

carijos ir Naujosios Zelandijos pilie-
tybę.

Svarbiausias gegužę pasiūlyto
įstatymo projekto tikslas buvo suteikti
galimybę atgauti Estijos pilietybę žmo-
nėms, kurie anksčiau gavo šalių, ku-
riose gyvena, pilietybę ir dėl šios prie-
žasties prarado Estijos pilietybę, taip
pat išsaugoti šių žmonių ryšius su is-
torine tėvyne.

„Facebook“ užblokavo per 400 programėlių
New Yorkas (ELTA) – „Facebook”

darbuotojai nuo šių metų kovo po
skandalo, susijusio su bendrove
„Cambridge Anlytica”, nutraukė dau-
giau kaip 400 programėlių darbą so-
cialiniame tinkle, nerimaudami dėl
vartotojų asmeninių duomenų sau-
gumo.

„Nuo savo tyrimo pradžios išsa-
miai išnagrinėjome tūkstančius prog-
ramėlių. Ir atsisakėme daugiau nei 400
iš jų, nerimaudami dėl to, kaip galėjo
būti panaudoti duomenys, kuriuos
žmonės teikė programėlėms. Dabar
atliekame daug išsamesnį tyrimą”, –
pažymi „Facebook” pranešime.

Šių metų kovą „Facebook” atsi-

dūrė skandalo centre po „The New
York Times” publikacijos apie socia-
linio tinklo duomenų perdavimą ben-
drovei „Cambridge Analytica”. Įvai-
riais vertinimais, tyrimų bendrovė
GSR, pasamdyta įmonės „Cambridge
Analytica” socialinio tinklo vartotojų
duomenims rinkti, galėjo gauti netei-
sėtą prieigą prie beveik 87 mln. socia-
linio tinklo vartotojų asmeninių duo-
menų. Socialinio tinklo „Facebook”
įkūrėjui bei generaliniam direktoriui
Mark Zuckerberg teko liudyti prieš
JAV Kongresą. Verslininkas patikino
įstatymų leidėjus, kad nuo šiol „Face-
book” rūpestingiau elgsis su asmeni-
niais vartotojų duomenimis. 

Prof. L. Mažylis sieks europarlamentaro posto.
Etaplius nuotr.

D. Trump gyrė savo šalį ir save.          
US Today nuotr.
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VERSLO N AUJIENOS

Dirba viršvalandžius apie tai net nesusimąstydami

Euro ir kitų valiutų santykiai (2018 metų rugsėjo 26 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,85 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,62 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,66 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,12 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,56 €

Atlyginimų augimą pastaraisiais
mėnesiais iš viso pajautė 27,1 proc. gy-
ventojų, iš jų didžiajai daliai (23,4 proc.)
atlyginimas padidėjo iki 10 procentų.
Atlyginimo padidėjimo per paskuti-
nius mėnesius dažniau sulaukė 25–45
metų, aukštesnio, išsimokslinimo res-
pondentai, didesnių pajamų atstovai.

Didžioji dalis apklaustųjų – 39,2
proc. – nurodė, kad jų pajamos nepa-
sikeitė. Dar 30,4 proc. apklaustųjų nu-
rodė, kad nedirba: tai ir pensininkai,
dalis studentų, bedarbiai. Dalis ap-
klaustųjų nurodė, kad atlyginimas
jiems sumažėjo, tačiau tokių – vos 3,3
procento.

„Matosi, kad atlyginimai keitėsi į
aukštesnę pusę. Gal ne tiek daug, bet
tendencija yra, kad nemaža dalis pa-
jautė atlyginimų didėjimą. Galima ke-
lis segmentus išskirti: tai yra jaunes-

nio amžiaus profesionalai, turintys
aukštą išsimokslinimą, gerai įvaldę
kompiuterines technologijas. Tuo tar-
pu mažiausios pajamos mažiau ir kyla,
nes matyt žmonės dirba paprastesnius
darbus ir ne didmiesčiuose. Ten ir
verslas sunkiau laikosi ir galimybių,
turbūt, ne tiek turi pakelti atlyginimą”,
– komentavo „Spinter tyrimų” vadovas,
sociologas Ignas Zokas.

Naujausiais Statistikos departa-
mento duomenimis, vidutinis paskai-
čiuotas (bruto) darbo užmokestis Lie-
tuvoje, išskyrus individualias įmones,
antrąjį šių metų ketvirtį buvo 926,7
euro – 10,5 proc. daugiau nei 2017-ųjų tą
patį ketvirtį. Vidutinis išmokėtas
(neto)  atlyginimas  šalyje palygina-
muoju laikotarpiu išaugo 9,5 proc. iki
721,8 euro.

BNS

Atlyginimų augimą pajautė 27 proc. gyventojų 

Italijos mados namus „Versace”,
įkurtus prieš 40 metų, ruošiasi įsigy-
ti JAV prabangos drabužių ir akse-
suarų grupė „Michael Kors” grupė.

JAV mados grupė sutiko įsigyti
Italijos bendrovę už 1,7 mlrd. eurų.

Versace šeima vis dar valdo 80
proc. bendrovės. Prieš ketverius metus

ji pardavė 20 proc. akcijų JAV privataus
kapitalo grupei „Blackstone”. 

Pernai „Michael Kors” įsigijo le-
gendinę avalynės gamintoją „Jimmy
Choo”, įkurtą Londone, už beveik 900
mln. svarų.

ELTA

Parduodami „Versace“ mados namai

Tokius Ekonominio bendradar-
biavimo ir plėtros organizacijos duo-
menis cituoja Pasaulio ekonomikos
forumas.

Lietuvoje aukštąjį išsilavinimą
minėto amžiaus žmonių gretose turi
55% žmonių (2016 m. duomenimis).
Trečią vietą pagal šį rodiklį užima
Japonija su 60% diplomuotų 25-34 m.
asmenų. Antroje vietoje – Kanada
(61%), o pirmoji – Pietų Korėja (70%).

Bet yra ir „bet”. 
Lietuvoje ne vienerius metus kal-

bama apie universitetinio išsilavinimo
devalvaciją, mat aukštojo mokslo įstai-
gų finansavimo dydis priklauso nuo

priimtų studentų kiekio.
Universitetai kritikuojami, kad į

studijas priima studentus, kurie ne-
atitinka aukštojo mokslo standartų.
Pastaruoju metu bandoma taisyti si-
tuaciją keliant minimalų stojimo į
aukštąsias mokyklas balą. Šiemet uni-
versitetuose jis pakeltas nuo 3 iki 3,6,
o kolegijose – nuo 1,6 iki 2 balų.

Tai reiškia, kad stojantieji į uni-
versitetus privalo būti išlaikę keturis
brandos egzaminus su ne mažesniu nei
6 iš 10 balų prilygstančiu rezultatu, o
į kolegijas – ne prastesniu nei 4 iš 10
prilygstančiu balu.

„Verslo žinios”

Lietuva – 4-ta pasaulyje pagal diplomuotųjų skaičių

Bendrovė „Amazon” svarsto
galimybes iki 2021 metų atidaryti
iki 3000 naujų parduotuvių be ka-
sininkų.

Jungtinių Valstijų elektroni-
nės prekybos milžinės generalinis
direktorius Jeff  Bezos bando apsi-
spręsti dėl geriausio šio drąsaus ir
brangaus sumanymo formato.

JAV bendrovė tokias parduo-
tuves be kasininkų, kuriose būtų ga-
lima nusipirkti šviežiai paruoštų
maisto produktų ar įsigyti kokį už-
kandį, pavadino „Amazon.Go”.

Šiose parduotuvėse pirkėjai atsi-
skaito už pasirinktas prekes per iš-
maniojo telefono mobiliąją progra-
mėlę. Norint čia apsipirkti, svarbiau-
sia turėti išmanųjį telefoną su įdiegta
mobiliąja programėle. Pridėjęs jį prie
turniketo šalia įėjimo, pirkėjas galės
laisvai įžengti į parduotuvės teritori-
ją ir imti jį dominančias prekes. Prog-
ramėlė, naudodamasi tokiomis funk-
cijomis kaip kompiuterinis vaizdų at-

pažinimas, daviklių sistema bei vadi-
namojo giliojo mokymo algoritmai,
surenka informaciją apie pasirinktus
produktus, o pirkėjas, išėjęs iš par-
duotuvės, gauna žinutę, kad pirkiniai
apmokėti per banko kortelę, susietą su
jo išmaniuoju telefonu.

„Amazon” tokią parduotuvę kūrė
ketverius metus. Pirmoji tokio pobū-
džio parduotuvė atidaryta Seattle 2018
metų sausį.

„Verslo žinios”

„Amazon“ atidarys 3000 parduotuvių be kasininkų

Kokybiškas interneto ryšys suteikia
galimybę darbuotojams dalį užduo-
čių atlikti pakeliui į biurą. Vadybos
specialistai mano, kad šį laiką vertėtų
skaičiuoti, kaip oficialias darbo valan-
das.

Jei anksčiau traukiniais ar auto-
busais į darbą keliaujantys žmo-
nės dažniausiai skaitė laikraščius

arba knygas, tai dabar bene visų va-
žiuojančiųjų akys įsmeigtos į kom-
piuterių ar telefonų ekranus.

Tyrime, kurį atliko University of
the West of  England), dalyvavo 5 000
traukiniais į darbą Londone vykstan-
čių žmonių. 54% respondentų sakė, kad
kelionės metu rašo ir siunčia su darbu
susijusius elektroninius laiškus.

Detalizuojama, kad važiuojantys į
darbą dažniausiai stengiasi parašyti
laiškus, kuriuos reikės išsiųsti darbo
dieną ir taip taupo laiką, o grįžtantie-
ji priešingai – stengiasi padaryti tai, ko
nespėjo prie darbo stalo.

„Kelionės laiko išbraukti iš dienos
nenoriu, taigi stengiuosi išnaudoti jį
produktyviai. Važiuodama namo pa-
baigiu dienos darbus ir vakarais na-
muose nebedirbu”,– cituoja darbuoto-
ją, kuri kasdien važiuoja iš Birmin-
gamo į Londoną.

Tyrėjai analizavo, kokį poveikį
keliautojų įpročiams turėjo bevielio
interneto ryšio pagerinimas trauki-
nių maršrutuose tarp Londono ir
Birmingamo bei Londono ir  Ayles-
burio. 

Paaiškėjo, kad pagerinus inter-
neto prieigą, keleiviai dažniau nau-
dojosi kompiuteriais bei mobiliaisiais
telefonais ir taip prasitęsė darbo va-
landas. Pastebėta, kad keleiviams, ku-
rie turi mažų vaikų, kelionė traukiniu
yra tarsi galimybė „persijungti” – at-
sitraukti nuo šeiminių reikalų ir pa-
sinerti į darbinius reikalus. 

Dalis tyrimo dalyvių akcentavo,
kad keliaujant ne tik dirba, bet ir pa-
ilsi, nusiteikia laukiančiai dienai.

Noras efektyviai leisti laiką – su-
prantamas dalykas, tačiau tyrėjai ke-
lia klausimą, ar toks darbo dienos iš-
tęsimas neiškreipia darbuotojų asme-
ninio gyvenimo ir darbo balanso. Mat

12 prekybos tinklų pakviesti investuoti Lietuvoje 
Lietuvos premjeras kviečia 12 Eu-

ropos didžiųjų prekybos tinklų inves-
tuoti Lietuvoje. 

„Premjeras kviečia potencialius
investuotojus apsvarstyti galimybes
plėsti veiklą ar pradėti ją vykdyti ir
Lietuvoje”, – sakė premjero atstovas
spaudai Tomas Beržinskas. 

Anot jo, sąraše yra prekybos tink-
lai, veikiantys Europoje ir kitur, tačiau
jų pavadinimai neatskleidžiami. 

S. Skvernelis praėjusią savaitę
pranešė siūlysiantis dvylikai didžiųjų
ES prekybos tinklų investuoti Lietu-
voje, nes, pasak jo, Vyriausybės spren-
dimai leidžia „drąsiai investuoti, turėti
saugias investavimo sąlygas, turėti
gerą grąžą”. 

Svetainės retail-index.com duo-
menimis, didžiausi prekybos mažme-
nininkai Europoje yra Vokietijos
„Schwarz”, Prancūzijos „Carrefour” ir
Jungtinės Karalystės „Tesco”. Toliau
sąraše yra Vokietijos „Aldi”, „Metro”,

„Edeka”, „MediaMarkt” ir „Rewe”,
Prancūzijos „E.Leclerc”, „Auchan” ir
ITM, Jungtinės Karalystės „Sainsbu-
ry” ir „Morrisons”, JAV „Walmart”,
Šveicarijos „Migros”. 

S. Skvernelis, neseniai susitikęs su
Vokietijos kanclere Angela Merkel,
pakvietė į Lietuvą ateiti  Vokietijos
mažmeninės prekybos grupės
„Schwarz Gruppe” valdomą prekybos
tinklą „Kaufland”.

Šalyje nuo 2016 metų veikia tos pa-
čios grupės valdomas Vokietijos pre-
kybos tinklas „Lidl”. 

Vyriausybės idėją pasikviesti į
Lietuvą didžiuosius Europos prekybos
tinklus kai kurie ekspertai vadina
utopija. Kiti analitikai mano, jog tai lo-
giškas sprendimas, siekiant didinti
konkurenciją prekybos rinkoje, tačiau
jis neturėtų būti pristatomas kartu
su planais griežtinti didžiųjų tinklų
verslo sąlygas.

BNS

Pirmoji „Amazon Go“ parduotuvė jau veikia
Seattle. The Verge nuotr.

žmogus jau dirba dar tik vykdamas į
darbovietę, o uždaręs biuro duris, vis
dar darbuotojasi keliaudamas namo.

Jeigu kelionė į darbovietę tapo
darbo dalimi, ar reikėtų kelyje pralei-
džiamą laiką traktuoti kaip darbo va-
landas?

Juliet Jain, tyrėja, aiškina, kad iš-
manieji telefonai bei mobilusis inter-
netas tarsi ištrynė ribas tarp darbo ir
asmeninio gyvenimo.

„Taigi dabar sunku aiškiai api-
brėžti, ką tiksliai vadiname darbu”, –
atkreipia dėmesį J. Jain ir priduria,
kad įskaičiavus į darbo valandas ir lai-
ką, kuris sugaištamas keliaujant į biu-
rą, „žmonės galėtų efektyviau išnau-
doti laiką, ypač kalbant apie piko va-
landas”.

Pastebėtina, kad tokiu atveju darb-
daviai irgi norėtų daugiau atskaito-
mybės iš darbuotojų, ką jie iš tiesų nu-
veikia iki atvyksta į biurą.

Darbdaviai sutinka, kad sudėtin-
ga nustatyti aiškias ir griežtas ribas,
kada darbuotojas gali atsakyti, pa-
vyzdžiui, į darbinį elektroninį laišką. 

Kuo toliau, tuo labiau mažės dar-
boviečių, kuomet darbuotojai dirba
nuo skambučio iki skambučio, t.y. la-
bai aiškiai gali apibrėžti darbo laiką ir
laisvalaikį. Vis dėlto ir darbdaviams,
ir darbuotojams teks atrasti būdų,
kaip reguliuoti darbo valandas, pasi-
keitusioje darbo rinkoje.

„CVonline”

Pakeliui į darbą jau nemažai nudirbama.
IMechE nuotr.
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Draugai – pažįstami ir nepažįstami
Kelionės dienoraščiai (V)

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

TĘSINYS. PRADŽIA – RUGSĖJO 18 D.
NUMERYJE

Lankydamasis Lietuvoje neapsiribo-
jau meno parodomis – juk vykau tam,
kad pajusčiau Šimtmečio dvasią. Vieną
šaltą (o kaip kitaip apibūdinti tuometinį
Vilnių!) vidurdienį Pilies gatve pasukau
link Signatarų namų. Muziejus apmiręs
– žmonių viduje nebuvo. Tarnautoja pa-
stebėjo, kad apsilankiau geru laiku – po
pietų atvyksta mokinių ekskursijos.

Pastato labirintais pradėjau ke-
lionę į praeitį. Eksponatai su-
maniai ir profesionaliai išstaty-

ti. Aprašymai trumpi ir aiškūs. Kilau
laiptais, kiekviename aukšte smagu-
riaudamas tai, ką mačiau. Galų gale
priėjau „tą” kambarį. Jame stovėjo

du ginkluoti kareiviai. Norėjau atsi-
klaupti, tarsi prisiartinęs prie alto-
riaus. Susilaikiau (ką tie sargybiniai
būtį pagalvoję?), bet širdis plakė ne-
apsakytu greičiu, pradėjo riedėti aša-
ros… Sustingęs, lėtai mintyse skai-
čiau kiekvieną Akto skiemenį. Galvo-
jau – kodėl užtruko taip ilgai, kol šis do-
kumentas vėl atsidūrė lietuvių rankose
(nors ir ne visam laikui)? Šaunu, kad
atsirado toks Vytauto Didžiojo uni-
versiteto profesorius iš Kauno Liudas
Mažylis, kuris, kaip tikras kolekci-
ninkas įrodė visiems „netikintiesiems
Tamošiams”, kad mūsų Aktas TIK-
RAI EGZISTUOJA – reikia tik su-
prasti, kur jo  ieškoti. Ir buvo teisus!

Nuo drąsių signatarų 
iki maištingų baskų

Išėjęs iš Signatarų namų buvau
neapsakytai pakiliai nusiteikęs! Net
žvarbūs vėjai, atrodė nebaisūs. Norėjau

lankęs daugiau, jei ne „piktų” orų sta-
tomos sąlygos. Nors ir labai norėjau, ta-
čiau Šimtmečio jubiliejaus išvakarėse
į Justino Marcinkevičiaus „Mindaugą”
Rusų dramos teatre nenuėjau.

Kiek sustiprėjęs, kitą savaitgalį nu-
tariau vienu šūviu nušauti du paukš-
čius. Nors kasdien trankydavausi į
„Litexpo” rūmus, kuriuose vyko Kny-
gų mugė, vakarais eidavau į teatrą. Va-
sario 23 d. ėjau pasižiūrėti savo senos
pažįstamos Dalios Ibelhauptaitės re-
žisuoto Charles Gounod „Fausto”, kurį
ką tik buvau matęs Čikagos Lyric ope-

Sargybinis prie Signatarų namų, kuriuose eksponuojamas 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos
nepriklausomybės akto originalas. Asmeninio archyvo nuotr.

kažkaip atšvęsti tą akimirką. Didžiojo-
je gatvėje dėmesį patraukė reklaminė
lenta: Baskų dienos pietūs – 12 eurų. Vit-
rinoje perskaičiau restorano pavadini-
mą – „El Mercador”. Liuks – ispaniškas
restoranas Senamiesčio širdyje! Minti-
mis nostalgiškai grįžau į pamiltą
San Sebastian (Donostia), kur jau
porą kartų su didžiausiu malonumu
atostogauta. O geresnės virtuvės už
baskų pasaulyje turbūt nerasi – tuo
jau teko įsitikinti. Žvilgtelėjau vidun
– patrauklus, šiltas interjeras. Tiesa,
lankytojų nedaug. Kaip neapvaini-
kuoti baskiškais patiekalais taip
šventiškai prasidėjusios dienos? Juo-
lab kad niekur neskubu.

Priėjus simpatiškam padavė-
jui, užsisakiau taurę sauso balto
vyno. Netoliese buvo atviros durys
į virtuvę, kur skambėjo kulinarinės
simfonijos. Pradžiai užsisakiau pul-
po a la gallega – aštunkojį su bul-
vytėmis ir rūkyta paprika. Dieviš-
kas valgis! Pagrindinis patiekalas –
solomillo de ternera (brandintos jau-
tienos išpjova) – tirpo burnoje. O de-
sertui – gaivinantis baskų citrinis
keksas. Kaip gera turėti tokią nuo-
stabią kulinarinę užuovėją tarp
kaip grybai po lietaus dygstančių,
bet nelabai patikimų sushi barų ir
nykstančių lietuviškų patiekalų res-
toranų Geležinio Vilko mieste!

Užgavėnių šėlsmas Vilniaus 
neaplenkė

Užgavėnės – sena šventė, žinoma
visose Europos šalyse,  švenčiama likus
7 savaitėms (46 dienoms) iki Velykų.
Jos paskirtis – išvyti žiemą, paskatin-
ti greičiau ateiti pavasarį. Gaila, kad
nepavyko nukakti į liaudies buities
muziejų Rumšiškėse – paskutinį kartą
buvau ten seniai, 1977 metų vasarą, o
žiemą, ir dar per Užgavėnes – nete-
ko. Tačiau Užgavėnių šėlsmą paty-
riau beveik savo kieme!

Vasario 13 d. Vilniaus mokytojų
namai tradiciškai sukvietė visus,
didelius ir mažus, miesto gyventojus
bei svečius švęsti Užgavėnių. Man į
renginių kiemelį Vilniaus g. 39 nu-
bėgti teužtruko 5 minutes. Tik įėjus
pro vartus pasitinka degantis laužas
ir kepamų blynų aromatas. Šiais
metais Užgavėnės buvo ypatingos –
susirinkusieji dalyvavo šimtmečio
vestuvėse. Vyko Lašininių ir Kana-
pinių šeimų jungtuvių puota, gimi-
nės vestuvių ritualas bei kitos tra-
dicinės apeigos. Galėjai prisižiūrėti
įvairiausių įdomių aprėdų ir kaukių.
Mano „kaukė” – paraudonavusi nuo
slogos nosis, bet vis tiek buvau at-
pažintas. Triukšmingoje minioje
kažkas šaukė mano vardą ir iš tolo
energingai mojavo. Pasirodė, tai – vi-
suomet besišypsanti (kitaip jos neį-
sivaizduoju) kolegė žurnalistė iš Či-
kagos Stefa Tamoševičienė. Pasida-
linome naujienomis, pasipasakojo-
me, kokie šaltukai mus atpūtė į sostinę.
Stefa atvyko aplankyti savo sesers, su
kuria tuoj pat ir susipažinome. Atmi-
nimui įsiamžinome prie deginamos
Morės. Malonu netikėtai sutikti kai-
mynę iš savo „kaimo”.

Jo didenybė Teatras

Spektaklių ir koncertų Lietuvos
sostinėje niekada netrūko. Būčiau jų

Mažais žingsniais į didelę sėkmę! Nepriklausomybės akto atradėjas prof. Liudas Mažylis.

Šį dievišką baskų patiekalą sudorojau nesiskųsdamas…

Jaukus „El Mercado” interjeras pasitinka kiek-
vieną, peržengusį Didžiosios g. nr. 3 slenkstį.

roje. Ar „Vilnius City Opera” (VCO)
būtų galima pavadinti meno laborato-
rija? Kūrybinių bandymų židiniu? Ne-
žinau, tik akivaizdu, kad tarp VCO ir
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto
teatro (LNOBT) vyksta stipri konku-
rencija ir gal net trintis. D. Ibelhaup-
taitės pastatymams diriguoja Gintaras
Rinkevičius, kurio vadovaujamo Lie-
tuvos valstybinio simfoninio orkestro
buveinė yra Kongresų rūmai. Čia vyks-
ta ir VCO spektakliai. Griozdiškas,
nefuncionalus pastatas, prastai pri-
taikytas teatro pastatymams, bet kitų
namų jie neturi. Mane, kaip recen-

zentą iš JAV, „pagarbiai” patupdė „ga-
liorkoje” – nors ten nesuprasi, kur
parteris, kur balkonas… Sunku buvo
ką nors matyti – teko tik klausytis ir gė-
rėtis Edgaro Montvydo bei Laimono
Pautieniaus dainavimu. „200 kostiumų
ir 30 sekundžių persirengti”… „Faus-
tas – išskirtinis, labai svarbus, kertinis
pastatymas”… „Faustas – brangiausias
VCO spektaklis”… Nepaisant visų
skambių reklamų, šis spektaklis buvo

Užgavėnių šventė sostinėje buvo plačiai rek-
lamuojama.
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draugas.org/kalendorius

REMKIME DRAUGO FONDĄ

www.draugofondas.org

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

Chirurgai akiŲ Ligos

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

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

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

A † A
Plk. ALGIMANTUI V. GARSIUI

staiga iškeliavus į Amžinuosius namus, reiškiame
giliausią užuojautą jo mylimai žmonai LIUCIAI, duk-
 rai RIMAI, sūnums GYČIUI, GINTUI, LINUI, DARIUI,
seseriai JŪRATEI DRUKTENIENEI, anūkams, uoš-
vienei IRENAI RIMAVIČIENEI bei kitiems gimi-
nėms ir artimiesiems.

Pasiilgsime jo šypsenos, entuziazmo ir protingų pa  -
ta rimų.

Liūdime kartu su jumis.

Tusė ir Tulė Petrušiai
Mikas ir Jennifer Petrušiai su šeima

Tina ir Linas Udriai su šeima

kančia. Kvailokai nuskambėjo ir reži-
sierės „pasigyrimas” žiniasklaidoje,
kad tai „opera su baletu” (nors kas tuo
būtų galėjęs patikėti – baletas Kong-
resų rūmų scenoje!?).  Norėtųsi savo pa-
žįstamai, kurią prisimenu dar studi-
juojančią Maskvoje 1989-ųjų žiemą,
pasiūlyti: nenuvertinkite savo kūry-
binių pajėgų. Jei net už pinigus jums
prieglobsčio neteikia LNOBT, kurkite
alternatyvią, egzilinę VCO – kad ir
tame pačiame Londone, kur režisierė
gyvena daug metų!

Susitikimas su Muzika ir Mūza

Kitą vakarą nutariau kiek su-
trumpinti savo kasdieninę viešnagę
Knygų mugėje, anksčiau grįžti į savo

Mūsų kultūros ambasadorė Mūza Rubackytė visada žavinga ne tik scenoje, bet ir gyve-
nime.  Dmitrijaus Matvejevo nuotr. 

Scena iš Vilniaus City Opera „Fausto” pastatymo.                    Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

dur KV 488 ir Frederic Chopin kon-
certu fortepijonui nr. 1 op. 10. Nuo pir-
mųjų akordų buvo aišku – prie forte-
pijono ypatinga menininkė! Maloniai
nuteikė ir Arvydo Malcio „Paukščių ta-
kas” styginiam orkestrui (smagu salėje
buvo matyti ir patį kompozitorių). 

Dar vienas tą vakarą nuskambėjęs
kūrinys vertas ypatingo paminėjimo.
Mūzos bičiulį Pierre Thilloy sužavėjo
lietuvių liaudies dainos, sutartinės ir
žinomiausios lietuviškos pasakos „Eglė
– žalčių karalienė” teogoninis mitas.
Prieš penkerius metus Lietuvoje nu-
skambėjo Thilloy oratorija „Eglė žalčių
karalienė” chorui ir orkestrui, o šįsyk
girdėjome versiją styginiam orkest-
rui.  Naująjį opusą kompozitorius de-
dikavo Mūzai Rubackytei, Lietuvos

kameriniam orkestrui ir Lie-
tuvai. Sujaudino mane tas fak-
tas, kad po kūrinio atlikimo į
sceną užlipo kuklus, neryškios
išvaizdos kompozitorius. Bet
kokia išraiškinga buvo jo mu-
zika! Nuostabu buvo matyti
du nuostabius talentus Lietu-
vos padangėje! Koncertą diri-
gavo Robertas Šervenikas. 

Po koncerto nuėjau į už-
kulisius pasveikinti Mūzos – ji
nuoširdžiai nustebo (nors liki-
mas mus suveda kartas nuo
karto – tai Vilniuje, tai Čika-

goje, tai Paryžiuje). Manau, tokių ger-
bėjų kaip aš įvairiose pasaulio šalyse
Mūza turi labai daug, bet vis tiek ma-
lonus jos dėmesys… Šįkart Vilniuje
Mūza trumpai, jau kovo 8 d. du Lietuvos
kultūros ambasadoriai – Rubackytė ir
Šervenikas – išskubėjo į Prancūziją at-
likti ką tik matytos programos Pary-
žiaus „Gaveau” salėje. Tiesa, nepaisant
riboto pianistės laiko, su Mūza dar tu-
rėjome progos pasikalbėti prie arbatos
puoduko jos  bute Vilniuje – ten pat, kai-
mynystėje Vokiečių   gatvėje. „To catch
up”, kaip sako amerikiečiai…

Gera turėti tokių draugų, kurių ad-
resas – ne Vilnius, ne Paryžius, ne Že-
neva, o  visas pasaulis! 

Bus daugiau

pastogę Vokiečių gatvėje, atgauti jėgas,
pasipuošti savo ištikimu Armani ir nu-
kakti į netoliese esančią Filharmoni-
ją. Ėjau tarsi į didingą šventę, nes tą va-
karą buvo mano senos ir mielos bi-
čiulės, lietuviškosios kultūros amba-
sadorės Paryžiuje Mūzos Rubackytės
koncertas. Daug kartų esu peržengęs
šio garbingo istorinio pastato slenks-
tį. Foje ir salėje pamačiau pažįstamų
veidų: tai ir pačios Mūzos Mamytė su
gėlių puokšte dukrai, simpatiškas pia-
nistės vyras šveicaras Alain Golay,
politikės Kazimieros Prunskienės bro-
lis, buvęs Seimo narys Rimantas Stan-
kevičius, muzikologė Audronė Žigai-
tytė-Nekrošienė ir kt. Programa di-
dingai pradėta Wolfgang Amadeus
Mozart koncertu fortepijonui nr. 23 A-

Susitikimas su čikagiete Stefa Tamoševičienė per Už-
gavėnes buvo netikėta staigmena.
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� A. a. Aušra Laurušonytė Paronienė, su-
laukusi 61 metų, staiga mirė antradienį, rug-
sėjo 25 dieną. Apie laidotuves bus praneš-
ta vėliau. Laidotuvių direktorius – Donald M.
Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkus-
funeralhomes.com

� Kviečiame į filmo ,,The Other Dream
Team” peržiūrą, kuri įvyks spalio 7 d. 5 val.
p. p. LR garbės konsulate West Palm Beach,
44 Cocoanut Rpw, Palm Beach, Fl. Įėjimas
nemokamas. Daugiau informacijos tel. 914-
433-7766.                                 

� Spalio 21 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje

(Lemonte) vyks kasmetiniai organizacijos „Vai-
ko vartai į mokslą” lėšų telkimo „Derliaus pie-
tūs”. Dalyviai pamatys trumpą muzikinę prog-
ramą, išbandys laimę loterijoje. Pietų pelnas
padės jau 20 metų veikiančiai organizacijai
toliau remti 10 pomokyklinių dienos cent-
rų Lietuvoje, kurie dirba su rizikos grupės šei-
mų vaikais. Vietas užsisakykite pas Ritą Venc-
lovienę – venclovas@comcast.net, tel. 630-
243-1228 arba Ramunę Kubiliūtę – rkku-
bilius@yahoo.com, tel. 847-869-1042.
Bilietus taip pat bus galima įsigyti Pal. Jur-
gio Matulaičio misijos prieangyje prieš ir po
9 val. r. bei 11 val. r. šv. Mišių rugsėjo 30,
spalio 7 ir 14 d.

California Lithuanian Credit Union
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Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

Lietuvių Opera Čikagoje pristato

Rugsėjo 30 d. 1 val. p. p. 
Švč. M.  Marijos Gimimo bažnyčioje
6812 S. Washtenaw Ave. Čikagoje

pasaulyje žinomas tenoras 

VAIDAS VYŠNIAUSKAS
(Kristian Benedikt) 
Dalyvauja 
Lietuvių Operos Čikagoje choras ir solistai  

V. Vyšniauskas – vienas iš ryškiausių Otello ir Samsono vaidmenų atlikėjų. Pa-
vydžiojo mauro partiją jis atliko Miuncheno, Vienos operose, Salzburgo Velykų fes-
tivalyje, Samsono – prestižiniame Pekino nacionaliniame menų centre, o
2018–2019 m.  sezoną dainuos New Yorko Metropolitan Opera scenoje. Daini-
ninkas sėkmingai debiutavo ir Londono Covent Garden teatre, o neseniai dainavo
,,Tosca” Llangollen festivalyje kartu su legendiniu Bryn Terfel ir Kristine Opolais.
V. Vyšniauskas bendradarbiavo su daugybe garsių režisierių ir dirigentų. Jis nie-
kada nepraleidžia progų pasimokyti iš garsiųjų kolegų, tobulinasi pas žymųjį ita-
lų tenorą Gianfranco Cecchele ir net poilsį derina su darbu.

Auka prie įėjimo 25 dol.    Tel. 708-250-4590 

www.facebook.com/draugolaikrastis

Pasidalinkite nuomone

Nijolė Etzwiler

Madisono-V i l -
niaus susigimi-
niavusių mies-

tų draugija kasmet su-
ruošia pikniką pietinė-
je Wisconsino dalyje
gyvenantiems lietu-
viams. Šiemet piknikas
vyko rugsėjo 15 dieną
Fitchburg McGaw par-
ke. Tikėtasi pasidžiaugti
maloniu besibaigian-
čios vasaros oru, ta-
čiau teko švęsti stipriame karštyje ir su
uodų pulkais. Nepaisant nepageidauja-
mų ,,svečių”, vaikai ir suaugusieji malo-
niai praleido vakarą, gardžiuodamiesi
skaniais užkandžiais, džiaugdamiesi
vieni kitų draugija ir žaisdami vandens
žaidimus. Milwaukee gyventoja Jolanta
Juozaitytė kartu su jaunomis padėjėjo-
mis Gabriele Sweeney ir Laela Warner
surengė smagią šventę, kurioje dalyva-

vo ne tik Wisconsino bei Il-
linojaus lietuviai, bet ir iš
toliau atvykę svečiai (tu-
rėjome viešnią net iš North
Carolina!). Palankaus oro
negalime užsakyti, bet su-
gebame pasidžiaugti vi-
sais lietuviškais subuvi-
mais, kurie mus suartina.  

Lietuvių piknikas Madisone

Jolantos Juozaitytės nuotraukos


