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Mes esame atsakingi ne vien už tai, ką darome, bet ir už tai, ko nedarome – Molière

Simboliniame bėgime pagerbti Lietuvos laisvės gynėjai

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 176 dienos

Žygį per Ameriką pradėjo režisieriaus Mariaus Mar-
kevičiaus sukurtas filmas ,,Ashes in the Snow” pa-
gal Rūtos Šepetys romaną ,,Between Shades of

Gray” (lietuviškai išleistas pavadinimu „Tarp pilkų de-
besų”). Kad šio žygio pradžia sėkminga, rodo Los An-
geles leidinio „LA Times” kino apžvalgininko Mi-
chael Schaub rekomendacija – jis tarp septynių geriau -
sių filmų-knygų ekranizacijų įvardija ir šį – pasakojantį
apie žiaurią lietuvių patirtį sovietinės okupacijos me-
tais – šeimos tremtį į atšiaurųjį Sibirą. M. Schaub klau-
sia: „Ar jūs peržiūrėjote visus prestižinius 2018-ųjų fil-
mus? Taip. Taigi dabar laikas planuoti, ką žiūrėsite ar-
timiausius keletą mėnesių iš labiausiai lauktinų kny-
gų ekranizacijų. Štai septyni filmai – komedijos, dra-
mos ir veiksmo filmai, kurie buvo sukurti rašytojų gal-
vose prieš perkeliant juos į sidabrinį ekraną. Pirmasis –
,,Ashes in the Snow”. Marius Markevičius sukūrė
dramą apie lietuvių šeimą, kuri 1941 m. buvo išdraskyta
Stalino valdžios teroro. Pagrindinė herojė Lina, jauna
paauglė, kurią vaidina anglų aktorė Bel Powley, yra de-
portuota į Sibiro darbo stovyklą kartu su motina ir bro-
liu. Šis filmas yra pastatytas pripažinimo 2011 m. su-
laukusio Rūtos Šepetys romano ‘Between Shades of
Gray’ pagrindu”.

O filmo pasisekimą tarp žiūrovų parodė jo demonst -
ravimas Čikagoje, Woodridge, IL, kino teatre pirmąjį
savaitgalį. Tai buvo tikras triumfas. Sausio 12 d. va-
karinio seanso žiūrovų įspūdžius pasakoja „Draugo” ko-
respondentė Audronė Kižytė.                                       – 6  psl.

Filmo „Ashes in the Snow” 
sėkminga pradžia Amerikoje

Lietuvos ambasada Washingtone Laisvės gy-

nėjų dieną surengė simbolinį pagarbos bė-

gimą „Gyvybės ir mirties keliu”, skirtą pagerbti

Sausio 13-osios didvyrius. Bėgime dalyvavo

gau sus būrys JAV gyvenančių lietuvių, Lietuvos

draugų ir Lietuvos bei kitų šalių diplomatų, ku-

rie vienijosi kartu su Vilniuje ir kitose pasaulio ša-

lyse jau 28 kartą rengiamo bėgimo dalyviais, pri-

si mindami ir padėkodami Lietuvos laisvės gynė -

jams. – 7 psl.

Pūgos nepabūgę  bėgikai  Washingtone prie A. Lincoln memorialo.                                                                       LR amabasados JAV nuotr.
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Filosofo Leonido Donskio jau dveji metai
nėra tarp mūsų, bet jo mintys, net ir iš-
dėstytos prieš dešimtmetį, gyvos ir ak-
tualios. Tinklalapis ,,Delfi” paskelbė šį L.
Donskio straipsnį, pirmą kartą išspaus-
dintą prieš 12 metų ,,Klaipėdoje”. Skai-
tykime, tai – apie mus.

Mes gyvename skubėjimo, laiko neturėjimo ir vi-
suotinės infliacijos laikmečiu. Kas geriau-
siai apibūdintų mūsų laikmetį? Turbūt sku-

bėjimas ir laiko neturėjimas gyventi bei džiaugtis
kasdienybe. Daugelio darbų dirbimas vienu metu.
Nuolatinis užimtumas ir laiko neturėjimas sau,
mylimoms knygoms ir draugams.

Mūsų akyse baigia išnykti savaitgalis – ir kaip
sąvoka, ir kaip reiškinys. Savaitės pabaiga tampa ge-
riausiu laiku vienus darbus pakeisti kitais arba vie-

L. Donskis: 
Kaip grąžinti
gyvenimo
prasmės pojūtį
beprasmybėje

nas įtampas kitomis. Savaitgaliai tampa puikia ga-
limybe rengti seminarus, konferencijas ir mokymus.

Mes viską darome greitai. Greiti dalykai dažnai
esti menkaverčiai – pavyzdžiui, greitas maistas. Ne
veltui vienas iš pačių įdomiausių antiglobalistinių
kultūrinių sąjūdžių nūdienos Europoje yra Giacomo
Moioli sukurtas tarptautinis sąjūdis „Lėtas maistas”
(Slow Food International).

Kartu tai ir greitas bei lengvas vartojimas – įskai-
tant ir meno kūrinių vartojimą. Greitas skaitymas.
Greitas rašymas. Greitas kalbėjimas – juk lėtas kal-
bėjimas pamąstant gali nusibosti laiko neturinčiai
TV žiūrovų auditorijai. Greitas bendravimas, neiš-
skiriant ir artimųjų bei draugų.

Sykiu tai infliacijos metas. Mūsų akyse sparčiai
ir nuolat nuvertėja viskas. Nuvertėja pinigai, sąvo-
kos, žodžiai, priesaikos ir rekomendaciniai laiš-
kai – kažkada jie buvo rašomi itin retai, puikiai su-
vokiant savojo žodžio ir reputacijos vertę, o šiandien
jais švaistomasi į kairę ir į dešinę.

Nuvertėja moksliniai straipsniai ir knygos, į ku-
rių kokybę bei turinį vis mažiau besigilinama. Visa
tai paprasčiausiai suskaičiuojama, o ne skaitoma.
Akyse nuvertėja architektūra ir meno kūriniai, ku-
rių vertę vis dažniau nustato pati vulgariausia pinigų
kalba ir finansinė galia.

Mūsų universitetuose mokslinė kūryba atviru
tekstu vadinama produkcija ir skaičiuojama visiš-
kai taip pat, kaip sovietmečiu buvo skaičiuojami grū-
dų centneriai arba pieno išmilžis pavyzdiniuose
kolūkiuose.

Iš dalies tai globalinė tendencija. Kažkada Eu-
ropoje vieno ar poros gerų straipsnių rimtame
mokslo žurnale pakako, kad žmogus gautų akade-
minę poziciją universitete. Šiandien viskas skai-
čiuojama publikacijų šūsnimis ir lankų arba ženk-
lų skaičiais, bet ne turiniu, idėjomis ar jų tarptautine
sklaida.

XX a. pirmojoje pusėje tokie mąstytojai kaip Otto
Weininger  ar Ludwig Wittgenstein galėjo viena kny-
ga pakeisti visą Europos intelektinį gyvenimą. Šian-
dien jiems niekas nesuteiktų akademinės pozicijos
nei Vakaruose, nei juolab Lietuvoje – mat esą ne-
produktyvūs žmonės. Per lėtai ir per mažai rašė. 

Maratono bėgikai 

Ypač šie globalizacijos bruožai jaučiami Lietu-
voje ir į mus panašiose šalyse. Vienas mano buvęs stu-
dentas Helsinkio universitete, filosofijos doktoran-
tas iš Rygos, kartą pašmaikštavo, kad Suomijos gy-
venimo tempas yra amžina sekmadienio popietė, o
Baltijos šalių – nuolatinis pirmadienio rytas. 

Mes džiaugiamės tuo, kad pasie-kiame finišo tie-
siąją ir kad sėkmingai įveikiame distanciją. Tik ne-
susimąstome, kad mūsų gyvenimas tą akimirką su-
vedamas į distancijos įveikimą, nuoširdžiai įtikėjus,
kad visa gyvenimo prasmė ir vertė slypi startiniame
jaudulyje ir finišavime.

O gal viskas yra priešingai? Gal vertingiausia
yra būtent tai, ko mes ne– akimirkos ir epizodai,
žvilgsniai ir veidai, kurių nebematome? Ir kodėl mes
nesusimąstome apie tai, ar apskri tai verta bėgti? 

Šį moderniosios civilizacijos primestos bepras-
mybės ir dvasinės tuštumos pojūtį genialiai atvėrė
JAV kino režisieriaus ir aktoriaus Sydney Pollack
1969 metais sukurtas filmas „They Shoot Horses,
Don’t They?” (Lietuvoje išverstas ir rodytas kaip „Nu-
varytus arklius nušauna, tiesa?”).

Ko čia daugiausiai esama? Globalizacijos nu-
lemto visuotinio vertės ir prasmės pojūčio praradi-
mo, vertę ir prasmę siejant tik su galia, sėkme, ma-
tomumu, intensyvumu ir greitu pripažinimu? Kraš-
tutinės kapitalizmo formos su jai būdinga brutaly-
be ir apskritai moderniąja barbarybe, visą meną ir
kultūrą redukuojant į rinką? Ar pokomunistinių vi-
suomenių mitologizuotos sąmonės su jos apverstu
marksizmu, kuris nieko rimtai netraktuoja, kas ne-
susiję su rinka ir finansine galia?

Ar mūsų neeksploatuoja mūsų pačių džiaugs-
mingai prisiimtas gyvenimo būdas, kurį fatalistiš-
kai laikome kažkuo, kam neįmanoma pasipriešinti
ir kas susiję su pačia laiko dvasia? 

Alternatyva: neskubėti 

Pamėginkime pagalvoti apie alternatyvą. Visų
pirma reikėtų aiškiai susivokti, ką daryti greitai, o
ką lėtai. Greitai reikėtų daryti tą, kas susiję su
mūsų veiklos priemonėmis, bet jokiu būdu ne su tiks-
lais ar juolab prasmės šaltiniais.

Pavyzdžiui, reikėtų retai ir greitai posėdžiauti.
Greitai rašyti ataskaitas. Greitai ir nedaug kalbėti
apie darbą – juk jį reikia dirbti, o ne aptarinėti. Grei-
tai ir kaip galima mažiau bendrauti su biurokratais.
Greitai skaityti laikraščių ir interneto portalų žinias.
Visai neskaityti destruktyvios ir lėkštos informaci-
jos – juk gyvenimas per trumpas, mes nespėjame per-
skaityti, išgirs ti ir pamatyti to, kas yra vertingiau-
sia.

Tuo pat metu būtina sugrąžinti lėtą geros lite-
ratūros skaitymą nuolat sugrįžtant prie didžiųjų teks-
tų; pakartotinį mėgstamų spektaklių ir filmų žiū-
rėjimą; lėtą bendravimą su draugais ir šeimos na-
riais. Reikia neskubant mėgautis mylimais peizažais
ir muziejais. 

Svarbiausia – sugrąžinkime vertę sąvokoms, žo-
džiams, priesaikoms, kūriniams, moralinei reputa-
cijai ir gyvenimo formoms. Iki šiol mes gyvenome vi-
suotinės infliacijos pasaulyje. Kodėl gi nepamėginus
defliacijos? Tam reikia, kad vertė ir prasmė visų pir-
ma sugrįžtų į žmonių sielas.

Kam šlovinti gyvenimą, kuriame viskas nuver-
tėja ir netenka prasmės? Gal geriau pamėginti gy-
venti kitaip? Tada nereikės savo gyvenimų laikyti au-
komis, sudėtomis ant globalizacijos aukuro ar kokiais
kitais mitologizuotos pažangos instrumentais. Ne-
reikės ir laužyti galvų, ar egzistuoja slaptas globa-
lizacijos architektų projektas, siekiantis užvaldyti
mūsų visų sielas.

Tad mažiau fatalizmo ir žvalgymosi į pasaulio ga-
lios centrus. Daugiau laisvės ir drąsos neskubėti, įsi-
gilinti, lėtai skaityti ir išgyventi kiekvieną savo bu-
vimo akimirką. 

„Klaipėda” 2007 m. sausio 8 d. 

Leonidas Donskis. K. Čachovskio nuotr. 
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N U O M O N Ė S   I R   K O M E N TA R A I

ALGIS KAZLAUSKAS

Stebime masinę emigraciją, kuri Lie-
tuvai yra didžiausias blogis. Lietuvių Lie-
tuvoje mažėja. Jie išvažiuoja į kitus
kraštus, nes algos Lietuvoje kelis kartus
mažesnės nei kitose Europos Sąjungos
(ES) šalyse. Tačiau Lietuva yra toje pa-
čioje ES ekonomikos zonoje, tad kodėl
atlyginimai ten mažesni?

Kyla klausimas, ar  minimali mė-
nesio alga (MMA)  naudotina pa-
sivyti ir ES algas? Pasiunčiau su-

rinktą medžiagą Seimo nariams ir Vy-
riausybei, bet rezultatas nulis – į siū-
lymus – nieko arba banalybės. Lieka
klausimas – kaip Lietuvos atlygini-
mams pasivyti ES atlyginimus. Jau esa-
me dalimi ES ekonomikos ir kainos be-
veik susilygino? Girdime protestų dėl
kainų? Bet jos tiktai stengiasi vytis ES.
Juk pervežant prekes per sienas mo-
kesčių nėra.

Ar tikrai nėra iš ko kelti 
minimalią mėnesio algą?

Dažnai girdimas atsakymas – nėra.
Ar tikrai taip?

Pažiūrėkime, kokia dalis  Lietuvos
pajamų patenka į darbuotojų rankas
kaip atlyginimas už darbą, ir  kiek lie-
ka investitoriams kaip užmokestis
vien už tai, kad jie turi ką investuoti?
Lietuvos statistika viso krašto 2016
m. gamybą suskirsto šitaip:

Viso krašto produktai ir paslaugos
vieniems 2016 m., vadinasi, Bendrasis
vidaus produktas (BVP) – 38 668 mili-
jonai eurų = atlygis darbuotojams 16
929 + bendrasis likutinis perteklius 15
240 + bendrosios mišriosios namų
ūkių pajamos 2 492 + gamybos ir im-
porto mokesčiai 4 636 –  valdžios su-
bsidijos 629.

Didieji skaičiai – tai algos dar-
buotojams – 16 929 ir likutinis pertek-
lius – 15 240. Kiti keturi skaičiai – ben-
drosios mišriosios namų ūkių pajamos,
gamybos ir importo mokesčiai bei val-
džios subsidijos kur kas mažesni. Pa-
liksim juos nuošaly, čia neaptarę. Di-
džiosios dalys valstybės produkto, BVP,
tai atlyginimai ir likutis. Jos beveik ly-
gios. Bet darbuotojų yra 1,364 mln. In-
vestitorių, gaunančių likutį, yra kur
kas mažiau. Investuok, ir tuomet rink.
Tad yra Vyriausybei iš ko kelti MMA,
kuri dabar – tik 430 eurų.

Ar nederėtų šiuo metu didesnei da-
liai Lietuvos pajamų plaukti į dar-
buotojų rankas vietoje investitorių ir
artėti algoms arčiau Europos vidurkio?
Kylant MMA, kyla ir kitos algos bei
bendrasis vidaus produktas (BVP).
Lietuvai atsiranda daug pliusų. Gy-
ventojai daugiau perka. Daugiau pro-
gų verslui steigtis ir bujoti. Kyla ūpas
ir pasitikėjimas ateitimi. Didėja noras
modernioms bendrovėms į tą kraštą at-
sikelti. Didėja darbuotojų našumas.

Manytume, kad bendrovių vadovų
atsakomybė yra gaminti ir teikti pa-
slaugas sumokant darbuotojams bent
ES vidutinę algą, bet ne ¼ jos kaip da-
bar. Bet koks tinginys gali rinkoje kon-
kuruoti mokėdamas darbuotojams tik
¼ Europos vidurkio. Kai aplinkiniai
kraštai moka 4 kartus daugiau, nega-
lima patenkintai sėdėti rankas sudėjus
ir džiaugtis savo „uždirbtu” pelnu.

Ar Lietuvos minimali mėnesio alga atitinka ES minimumą?
Dabar tai yra didžiausia žaizda

Lietuvoje. Nuo algų priklauso daugu-
mos žmonių gyvenimo gerovė. Pa-
skelbus MMA greito kėlimo kalendo-
rių, visiems būtų suteikta viltis pado-
riai gyventi.

MMA –
įrankis pasivyti ES

Praėjusį kartą svarstant MMA
keli Seimo nariai priminė, kad laukė
Trišalės tarybos susitarimo. Tačiau
valdžia, turinti įgaliojimus, galutinai
nustatė, kiek ir kada kelti atlygini-
mus. O valdžia turėtų atsižvelgti ir į
krašto žmonių ekonominius poreikius.
Tad turi būti atsakomybė greitai išly-
ginti šią ES ekonomikos padarytą Lie-
tuvai žaizdą.

Trišaliai nesutarimai vyko dėl
MMA pakėlimo iki 40 nuoš. Lietuvos vi-
dutinio darbo užmokesčio (VDU).
MMA galima kelti kur kas sparčiau ir
turint tikslą algoms pasivyti ES vi-
durkį. Trišalis ankstesnis susitarimas
vien atsižvelgti į VDU neatitinka Lie-
tuvos dabarties. Lietuvos žmonės sie-
kia ir tiki Seimo narių pažadais gyve-
nimo gerovę sulygti su ES. Kiti lietu-
viai nebesulaukia ir masiškai palieka
kraštą. Su euru esame vienoje Europos
ekonomikos zonoje. Tačiau algos pačios
nepajėgia kilti adekvačiai. Algų vi-
durkis – tik ¼ ES, o Lietuvos gamyba
– 78 nuoš. Daug kur pasaulyje išlaiko-
mas algų ir gamybos balansas keliant
MMA – pvz., Australijoje, Pietų Korė-
joje. Ekonomika nepajėgia sekti eko-
nomisto Adam Smith parašyta teorija
prieš daugiau nei du šimtus metų.
Žmonės nesilaiko teorinių taisyklių.
Jie randa būdų apeiti ir lobti. O mes tu-
rime įsisąmoninti, kad Lietuvos eko-
nomika yra dalis ES erdvės. Ir mums
dera panašūs MMA dydžiai, nes esame
toje pačioje erdvėje.

Dabartinė minimali alga žudo Lie-
tuvą. Esmė yra pradėti spartų MMA kė-
limą turint tikslą, kad minimali alga
greitai pasivytų mūsų krašto gamybą
ir bendrąją ES rinką.

Algas didinti yra iš ko

Keturiasdešimt tūkstančių lietu-
vių kasmet ryžtasi palikti tuščius na-
mus ir bendrataučius ir išvažiuoti.
Tai nesibaigiantis Lietuvos mirtinas
kraujavimas. Žmonės išvažiuoja dėl
neįtikėtinai mažų algų, nors ir gyvena
bendroje ES ekonominėje zonoje.

Darbuotojo vidutinė kaina darb-
daviui 2017 m. – gamyboje, statyboje ir
aptarnavimo srityje (neįskaitant dir-
bančių valdiškus darbus ir krašto gy-
nyboje):

ES (28 nariai) – 28,8/val.
Lietuva – 8,0
Tad darbdavys Lietuvoje mo -

ka 28,8/8,0 = 3,4 kartus mažiau nei ES
darbdavių vidurkis.

Statistinius duomenis apie dar-
buotojų vidutinės valandos kainą Eu-
ropoje  galima rasti čia:  http://ap-
psso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.d
o?dataset=lc_lci_lev&lang=en

Paskaičiuokime, koks tai asmeni-
nis ekonominis praradimas žmogui
ar šeimai. Taip pat ir bendrajai eko-
nomikai. Prarasti namus ir žemę, pra-
rasti kalbą ir mokytis nežinomą, pra-
rasti įgytą profesiją, prarasti gimines,
papročius ir pažįstamą aplinką. Gud-
riau būtų, jeigu Vyriausybė keltų algas
Lietuvoje, turėdama tikslą susilyginti
su ES.

Kiek reiktų kelti algas kas šeši mė-
nesiai, kad vidurkis pasiektų ES ro-
diklius per 5 metus?  –  12 nuoš. O jei
per 10 m. – tai kas 12 mėnesių. Sausį su-
eina metai,  kai atlyginimai nekilo. Pa-
kėlė tik iki 430 eurų.  Tai 7.5 nuoš. per
12 mėnesių. Tokiu tempu keliant truk-

tų 20 m., kol algos pasiektų ES vidurkį.
Toks ilgas laikotarpis žmonėms ne-
priimtinas. MMA yra Vyriausybės ir
Seimo tiesioginis įrankis pasivyti ES
lygį. Atrodo, kad be visuomenės akci-
jos politinės partijos nesiryžta daryti
to, kas bado akis.

MMA pakėlimus ir datas nuo 1996
m. iki dabar radau svetainėje -
http://www.tagidas.lt/savadai/9003/
Tiesioginiai pakėlimai buvo ir 43 nuoš.,
ir vos 3,5 nuoš. O pagal tai metiniai iš-
vestiniai – nuo 64 nuoš. iki 2 nuoš. Pa-
gal buvusią praktiką valdžia turi lais-
vas rankas nustatyti kėlimo dydį.

Lietuva 2017 m. eurais pagamino
50 nuoš. ES vidurkio. ES valstybių
BVP vienam žmogui tiesioginiais eu-
rais ieškokime https:// ec.europa.eu/ -
eurostat/tgm/refreshTableAction.do?t
ab=table&plugin=1&pcode=tec00001&l
anguage=en

Tačiau atsižvelgus į Lietuvoje pro-
duktų ir paslaugų žemesnes  kainas,
Lietuva realiai pagamino 78 nuoš. Rea-
lios gamybos palyginimai –  https:
//ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?t
ab=table&init=1&language=en&pco-
de=tec00114&plugin=1

Tad yra iš ko kelti algas.
Dalis tautos atstovų dabartinio iš-

sivaikščiojimo priežasties panaikinimą
laiko svarbiausia savo pareiga. Kiti gin-
čijasi ir nenori pripažinti tiesos. Vi-
siems turbūt verta atsižvelgti į tautos
ūkio vystymosi rodiklius ir būtinybę
algoms pavyti ES vidurkį, o ypač MMA.
Vyriausybei neparodžius ryžto visuo-
menei belieka viešai svarstyti šį Lie-
tuvai žalingą ekonomikos pasireiškimą
ir tikėtis paramos iš ekonomistų. Tai
būtinas indėlis į tautos gerovę.

Prašome patikslinimų ir pasisa-
kymų dėl būdų, kurie Lietuvoje veik-
tų sparčiau. Ar yra tokių? Pasisakykite
tie, kuriems Lietuvos gerovė yra svar-
bu. Gal išgirs ir Vyriausybė?

Pirmadienio, sausio 14 d. pavakarę Kaune, Prezi-
dento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje,
surengtos Kazio Almeno atsiminimų knygos

„Anuomet”, kurią išleido „Versus” leidykla, sutiktuvės.
Renginyje dalyvavo profesoriai Dalia Kuizinienė, Egi-

dijus Aleksandravičius, taip pat Žygimantas Menčen-
kovas. 

Knyga „Anuomet” skaitytoją nukelia į gana tolimą
praeitį, joje – autoriaus vaikystės atsiminimų fragmentai
šeimai gyvenant Kaune, tėvo su dviem mažais sūnu-
mis pasitraukimas iš Lietuvos ir gyvenimas pereina-
mosiose Vokietijos DP stovyklose, nelengvas įsikūrimas
Amerikoje bei studijų metai University of Nebraska. 

Kazys Almenas (1935–2017) – Vytauto Didžiojo uni-
versiteto (VDU) atkuriamojo senato narys, universite-

to garbės daktaras, aktyvus Santaros-Šviesos orga-
nizacijos narys. Tai ne tik rašytojas, bet ir fizikas, bran-
duolinės energetikos specialistas, universitete vadovavo
doktorantams, organizavo vadovėlių aukštosioms mo-
kykloms leidybą.

Atsiminimai parašyti lengvu, ironija ir humoru pri-
sodrintu stiliumi. Autorius nevengia išplėstų pasakoji-
mų apie vieną ar kitą jo vaikystės ar jaunystės įvykį, su-
tiktus asmenis. Jis moka išlaikyti siužetinę intrigą, kuri
„prikausto” prie teksto šių atsiminimų skaitytoją, įtrau-
kia jį į praeities įvykių svarstymą. Praeities įvykis yra ver-
tinamas iš laiko distancijos, iš intelektualaus žinojimo
konteksto, keičiant požiūrį, žvelgiant į patirtus įvykius,
juos papildant jau susiformavusia kultūros ir istorijos
samprata. ELTA

Kaune pristatyta K. Almeno knyga „Anuomet”

VDU nuotr.
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T E L K I N I A I

ŽIVILĖ GURAUSKIENĖ

2018 m. gruodžio 15, 21 bei 22 d. Lemonte esančios
Maironio lituanistinės mokyklos (MLM), vienos di-
džiausių išeivijoje, moksleivius prie Lietuvių Fondo (LF)
salėje įrengtos prakartėlės buvo subūrusi muzikinė
šventinė programa ,,Kalėdinė dvasia gyva mumyse”. 

Gruodžio 15 d. į LF salę sugužėję 3, 4, 5, 6 kla-
sių mokinukai džiaugsmingai šėlo scenoje, o
po salę pabirę nykštukai, lėlytės, zuikučiai ir

angeliukai nepaprastą Kalėdų naktį stebuklingu
traukinuku vyko į tikėjimo, vilties ir džiugesio šalį,
kur galėjo patirti Kalėdų stebuklus tik tuomet, kai
supras, ką reiškia kelionės bilietai, ant kurių užra-
šyta: šiluma, dosnumas, viltis, džiaugsmas ir t. t.
Traukinukas stoja Žaislų parduotuvės, Šalčio išdai-
gų, Linksmųjų kepėjų, Angelų, Čiuožyklos stotelėse.

Kaip gali atsirasti tokių vaikų, kurie netiki Ka-
lėdų stebuklu? – mojo rankutėmis pasakų persona-
žai, rodydami, kiek daug nykštukų pakuoja dovanas. 

Įsiklausykite ir išgirsite Kalėdų varpelio skam-
besį! Kas neišgirs Kalėdų varpelio, netiki Kalėdų ste-
buklu. Kad kelionė įgautų prasmę, klausykite ir ti-
kėkite stebuklu! Vaikai, stovintys vagonėliuose, at-
sisuka į žiūrovų pusę ir iškelia bilietus, ant kurių pa-
rašyta – tikėjimas, meilė, gerumas, džiaugsmas, vil-
tis… Ir linki vieni kitiems džiaugsmingų šv. Kalėdų
– meilės, džiaugsmo, vilties ir tikėjimo.

LEMONT,IL

Kalėdų varpelio 
aidai iš Maironio

lituanistinės 
mokyklos

Mažieji mokinukai džiaugsmingai šėlo scenoje, o po LF salę pabiro nykštukai, lėlytės, zuikučiai ir angeliukai.

Vyresniųjų klasių mokinių pasirodymai moky-
tojus ir tėvelius džiugino kūrybingumu ir išmone.
Mokiniai deklamavo eilėraščius ir giedojo kalėdines
giesmes, ,,Tyli naktis” atliko MLM abiturientė Aida
Skaraitė. 

MLM direktorė Goda Misiūnienė dėkojo pagrin-
dinei šventės koordinatorei mokytojai Sandrai Gu-
taravičienei, mokytojoms Gretai Germanaitei-Umb-
rasienei, Kristinai Vyšniauskienei, Živilei Rama-
šauskienei, Juritai Tamošiūnienei, jų padėjėjoms, dai-
navimo mokytojai Laimai Reilly, šokių mokytojai Vi-
talijai Ivinskienei, muzikos mokytojai Danguolei
Žibkutei-Pažemeckienei, aktoriams Linui Umbra-
sui, Gabijai Gutarevičiūtei, Barborai Miškinytei,
dainininkei  Martai Pranckūnas, pavaduotojai Astai
Čuplinskienei, Astai Alinkevičienei, nuostabiajam gar-
so operatoriui Romui Telinskui, visiems tėveliams bei
svečiams, atėjusiems pasidžiaugti vaikučių švente.
„Linkiu, kad šis bendrumo jausmas lydėtų mus ne tik
per gražiausias metų šventes ar gerumo akcijas, bet
ir kasdieniame gyvenime, – sveikino mokinius, jų tė-
velius ir į salę susirinkusius svečius su artėjančiomis
šventėmis mokyklos direktorė, – tegul Kalėdų džiaugs-
mas sušildo kiekvieno jūsų širdį, suartina šeimas, gi-

mines, draugus ir visą mūsų bendruomenę”.
Gruodžio 22 d., kaip įprasta, MLM aukštesniosios

mokyklos mokiniai susirinko į mokyklos rengiamą
Kalėdų pobūvį bei tą dieną, keliaudami iš vienos ka-
lėdinės stotelės į kitą, dalyvavo kūrybiniuose pro-
jektuose, užsiėmimuose, žaidė žaidimus, būrė bei kar-
pė snaiges. 

Iš Lietuvos atvykusi tautodailininkė, karpinių
meistrė Joana Imbrasienė supažindino su karpinių
iš popieriaus menu bei pakvietė į snaigių karpymo
dirbtuves. Ypatingo kruopštumo reikalaujantys po-
pieriaus karpiniai dažniausiai išlaiko archaišką ir
natūralų plastiškumą, geometrinę liaudies meno or-
namentiką. Tautodailininkė rodė, kaip pasidaryti
karpinio ruošinuką, pieštuku nupiešti aiškų ir tiks-
lų piešinį. Vaikai turėjo galimybę išbandyti pagrin-
dines karpinio konstravimo struktūras. Kūrybinių
projektų metu klasėse suplevenęs snaigių ažūras vai-
kams leido pajusti kūrybos magiją.

Tokias snaiges pamėgino iškarpyti ir mažieji
Maironio lituanistinės mokyklos ketvirtos A klasės
mokinukai su mokytoja Loreta Lagunavičiene ir ne-
nusivylė – delniukuose suplazdėję snaigių nėriniai
vaikus nuskraidino į stebuklingą kalėdinę pasaką. 

Snaiges pamėgino iškarpyti ir MLM ketvirtos A klasės mo-
kinukai.

Ketvirtos A klasės mokinukų delnuose suplazdėję snaigių nėriniai vaikus nuskraidino į ste-
buklingą kalėdinę pasaką.

Aukštesniosios mokyklos mokiniai, keliaudami iš vienos kalėdinės stotelės į kitą, dalyvavo
kūrybiniuose projektuose, užsiėmimuose, žaidė žaidimus, būrė bei karpė snaiges.

Kūrybinių projektų metu klasėse suplevenęs snaigių ažūras vaikams leido pajusti kūrybos magiją.
Živilės Gurauskienės nuotraukos
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Draugo fondo tarybos 2019 metų
posėdis įvyko sausio 9 d. „Draugo”
patalpose Čikagoje.  Dalyvavo: tary-
bos pirm. Marija Remienė, nariai Rūta
Jautokienė, Algis Norvilas, Ramunė
Račkauskienė, Aušrelė Sakalaitė, ta-
rybos iždininkas Leopodas von Braun
ir ex officio Draugo tarybos pirmi-
ninkas Vytas Stanevičius.

Posėdžio pradžioje V. Stanevi-
čius sukalbėjo maldą, paskai-
tydamas ištrauką iš pal. J. Ma-

tulaičio dienoraščio, R. Račkaus-
kienė perskaitė praėjusio posėdžio
protokolą.

Savo žodyje M. Remienė dėkojo
Tarybos nariams už atliekamus dar-
bus. Ji jautriai prisiminė neseniai
mirusį Tarybos narį a. a. dr. Augus-
tiną Idzelį. Lietuvių išeivija neteko
nuoširdaus patrioto, paskaitininko ir
kelių organizacijų nario, o svar-
biausia – ištikimo vyro ir mylinčio
tėvo.  

M. Remienė atkreipė dėmesį į
tai, kad „Draugas” skaičiuoja jau 110-
uosius metus.  Džiaugėsi, kad šią su-
kaktį savo  kalėdiniame interviu
paminėjo LR  prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė ir buvęs Lietuvos genera-
linis konsulas Čikagoje Marijus Gu-
dynas.  Ji taip pat apgailestaudama
pranešė, kad po daugelio metų pasi-
traukianti iš Draugo fondo pirmi-
ninkės pareigų ir kad fondui vado-
vauti reikės rasti kitą asmenį.  Vyko
diskusijos, o pereinamuoju laiko-
tarpiu nariai sutiko atlikti įvairias
užduotis. A. Sakalaitė pasisiūlė re-
gistruoti rėmėjų aukas, rašyti padė-
kas ir artimai bendradarbiauti su iž-
dininku von Braun. Iš savo pusės M.
Remienė sutiko pravesti Draugo fon-
do pavasario vajų, o Draugo tarybai
tenka rūpestis surasti naują pirmi-
ninką/kę šioms pareigoms. Baigda-
ma savo žodį M. Remienė padėkojo
atskirai kiekvienam DF tarybos na-
riui už bendradarbiavimą, už prita-
rimą išleisti istorinę knygą „JAV
lietuvių darbai Lietuvai 1918– 2018
metais”, kurią parašė istorikas Juo-

zas Skirius (knyga išleista aukų
dėka, be nuostolio), už talką prave-
dant pavasario ir rudens vajus ir tuo
būdu palaikant laikraščio leidybą.
Tik dirbant darniai įmanoma daug
ką atlikti, sakė ji. 

Kaip įprasta, L. von Braun pa-
teikė išsamią fondo finansų apy-
skaitą.  Praėjusiais metais fondas
„Draugui” suteikė 95,000 dol. para-
mą.  Viso aukų buvo gauta apie
74,000 dol.  Nuo įsikūrimo pradžios
fondas „Draugą” yra parėmęs
2,558,000 dol. suma.

V. Stanevičius išsamiai apibū-
dino  dabartinę „Draugo” padėtį.
„Draugas” šiuo metu turi 1,400, o
„Draugas News” 1,900 prenumera-
torių.  Leidybos išlaidos nemažos:
darbuotojų algos, draudimo mokes-
tis, patalpų priežiūra.  Vien  laik-
raščių spausdinimo išlaidos siekia
50,000 dol. per metus.  Dedamos visos
pastangos šių išlaidų nedidinti, o
kur įmanoma, sumažinti. Jis pasi-
džiaugė, kad „Draugo” kultūrinio
priedo redagavimas Lietuvoje su-
taupo nemažai pinigų. Draugo fondo
taryba kėlė klausimą, kas bus toliau
su laikraščiu mažėjant DF  rėmėjų
skaičiui...

Ir šį kartą iškilo „Draugo” lei-
dybos apimčių mažinimo klausimas:
gal vietoje dabartinių trijų laidų pa-
kaktų „Draugą” leisti du kartus per
savaitę? V. Stanevičius pasidžiaugė,
kad šį sprendimą dar galima atidėti,
nes „Draugas” susilaukė stambes-
nių aukų iš trijų aukotojų:  per a. a.
Raimondos Apeikytės iš Californijos
palikimą gauta 58,000 dol., Oak Tree
Philantropic Foundation (tai dr.  Ma-
ciūnų šeimos įsteigtas fondas) pa-
skyrė 30,000 dol., taip pat sulaukta
11,600 dol. paramos iš Spaudos rėmi-
mo fondo Lietuvoje.  Šių trijų stam-
besnių aukų dėka „Draugo”  leidyba
tris kartus per savaitę dar galės tęstis
bent iki šių metų spalio mėnesio.  

Nutarta, kad šio pavasario Drau-
go fondo vajaus šūkis – „‘Draugui’ –
110 metų”.  Posėdis baigėsi malda.

Draugo fondo tarybos info

Praėjus švenčių šurmuliui mokyklos
administracija ir Tėvų komitetas džiau-
giasi 2018 m. BLM kalėdiniu pasirody-
mu. Į jį buvo įtraukti visi – nuo mažiausių
– „pipiriukų” iki suaugusiųjų ir tėvelių.

Kiekviena klasė, vadovaujama
mokytojų, paruošė jiems skirtą
vaidinimo dalį, patys rūpinosi

kostiumais ir reikalingomis dekoraci-
jomis. Darbas vyko jau nuo lapkričio
mėnesio, visi labai noriai į jį įsitraukė.
Muzikinį pasirodymą režisavo ir pasi-
rengimą jam koordinavo muzikos mo-
kytoja Miglė Žaliukaitė su asistente
Asta Balandyte.  

Gruodžio 16 d. šventiškai nusitei-
kę į Bostono lietuvių piliečių klubo salę
sugužėjo tiek žmonių, kad salė vos ga-
lėjo sutalpinti. Kol visi nekantriai lau-
kė „Spragtuko” pasirodymo, galėjo nu-
sipirkti „Linos skanumynų” keptos
duonos, rūkytų mėsos gaminių, nese-
niai susikūrusios „Dvaro” mėsinės

gaminių, „Gema’s bees” medaus  ir vaš-
kinių angeliukų, Eriko Narkevičiaus
natūralios kosmetikos. 

„Spragtuko” pasirodymas pranoko
visų lūkesčius. Pabaigoje visi dalyva-
vusieji smagia daina pakvietė Kalėdų
senelį išdalinti lauktas dovanas. Kalė-
dinė nuotaika švietė salėje visą pus-
dienį, kol visi vaišinosi BLM tėvelių su-
neštais patiekalais. Vyko ir „Tylusis
aukcionas” bei kiekvienos klasės tė-
velių paruošti dovanų krepšeliai, ku-
riuos buvo galima laimėti įsigijus lo-
terijos bilietų.

Susumavę rezultatus BLM admi-
nistracija ir Tėvų komitetas įsitiki-
no, kad 2018 m. mokyklos kalėdinis vai-
dinimas – pats sėkmingiausias rengi-
nys, atnešęs mokyklai daugiausiai pel-
no. Bet svarbiausia – parodęs, ką gali
padaryti visų – mokytojų, mokinių ir
tėvelių – pastangos.

Rita Lapšienė
BLM direktorės pavaduotoja

BOSTON,MA

CHICAGO,IL

BoStono LItuanIStInėS 
MokykLoS kaLėdInIo vaIdInIMo

„SPRAGTUKAS”atgaRSIaI

Naujieji Draugo 
fondui žada permainas

,,Spragtukas”, ištrauka iš vaidinimo.

,,Spragtuko” spektaklis, kurį vaikai repetavo nuo lapkričio, pranoko vi sų žiūrovų lūkes-
čius....

Mokiniai, vadovaujami mokytojų, patys rūpinosi kostiumais ir dekoracijomis.
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Įspūdžiai po filmo: Lukas Sekona, mama Vilma Seko-
na ir Ieva Zigmantė. Lukui labai patiko: ,,Įspūdin-
ga”... Vilma Sekona yra Čikagos lituanistinės mokyk-
los mokytoja (sakė, kad filme buvo matyti daug mo-
kyklos mokinių su tėvais). Ji skaitė knygą ,,Between Sha-
des of Gray” ir pritarė, kad knygoje buvo daug daugiau
detalių. Vilmos abu seneliai buvo ištremti į Sibirą – la-
gerį, abu grįžo. Vienas – po 10 m. Senelis Kostas bu -
vo įkalintas 7 m. už spaudos platinimą. Jis buvo tos
spau dos rašytojas ir platintojas. Jis taip pat kūrė dai-
nas. Jai buvo įdomu pamatyti, ką jis išgyveno. Ji ma -
no, kad rusai parodyti per švelniai, lyginant su tuo, ką
pasakojo seneliai. Ieva sakė, kad filmas labai meistriš -
kas... Tik paminėjo, kad rusiškas akcentas nebuvo tiks-
lus. Nors ji pati gimusi Lietuvoje ir moka rusiškai, jai
kartais buvo sunku suprasti rusų kalbą filme ir ji turėjo
skaityti subtitrus.

Mane labiausiai 
paveikė

žmogaus 
vidinė stiprybė

AUDRONĖ KIŽYTĖ

Aš labai laukiau filmo „Ashes in the
Snow”, nes man be galo patiko knyga
,,Between Shades of  Gray”, pagal ku-

rią jis buvo pastatytas. Su knygos autore
Rūta Šepetys 2012 m. aš buvau susitikusi
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, kai ji
čia pristatė savo knygą. Muziejus dau-
giau kaip metus įvairiomis programomis
minėjo Lietuvos okupaciją. Šias programas
ir dabar galima matyti tinklalapyje
https://www.hopeandspirit.net. 

Prisimenu, kad Rūta pasakojo, kaip ji
rinko medžiagą šiai knygai – važiavo į Lie-
tuvą ir kalbėjosi su žmonėmis, kurie per-
gyveno okupaciją, komunizmą ir tremtį.
Kai ji pradėjo rašyti romaną kaip istorinį,
pateikdama tikrus žmonių išgyvenimus,
jos leidėjas prašė jos pasakojimą švelnin-
ti, nes tikri patyrimai buvo per žiaurūs.
Knyga nuostabi… Pradėjusi skaityti aš ne-
galėjau atsitraukti. Prisimenu, kad skai-
tydavau iki vėlumos vakare lovoj, kol akys
užsimerkdavo. Nors knygos turinys labai
sunkus, bet ją buvo lengva skaityti. Prisi-
menu, pagalvojau – koks mano gyvenimas
lengvas, palyginus su tuo, ką lietuviams
yra tekę išgyventi, ir aš pasiryžau daugiau
nedejuoti ir dėl nieko nesiskųsti… Žinoma,
tą savo pažadą dažnai užmirštu, nors būtų
gerai prisiminti...

Filmas puikus. Labai profesionaliai su-
kurtas. Aktoriai labai geri…

Žinoma, kad sunku į trumpą filmą su-
dėti visas knygos detales, bet mane jis taip
įtraukė, kad aš beveik nė sekundei nega-
lėjau užsimerkti ar nusisukti. Aš beveik ne-
galėjau kvėpuoti, verkti ar juoktis. Nors pa-
prastai gyvenime man tai lengvai sekasi...
Ypač susijaudinau filmo pabaigoje, kai
jaunoji Lina (pagrindinė herojė) labai ver-
kė… Per filmą nebuvo girdėti žiū rovų kal-
bų. Buvo taip tylu. Galėjai girdėti tik
šniurkščiojant nosimis ir tyliai verkiant…
Tik vienoje vietoje žiūrovai nusijuokė – kai
Linai buvo liepta nupiešti lagerio komen-
dantą... 

Manau, kad būtų reikėję pateikti dau-
giau istorinės informacijos kas vyksta. Pa-
vyzdžiui, jei kas nors nežino apie Staliną,
tiems nieko nesako jo statula ir ką tai reiš-
kia, kad Lietuva buvo užimta sovietų…
Turbūt jie nesuprato, kad mato rusiškus
užrašus mieste, o ne lietuviškus. Gal ir ko-
munistų vėliava ir pats komunizmas jiems
nieko nereiškė.

Filme buvo įdomu matyti žmogiškumą
ir pasiaukojimą vienas kitam iš vienos pu-
sės ir žmonių žiaurumą – iš kitos. Buvo pa-
rodytas vidinis žmogaus tvirtumas, ne-
pasidavimas nusivylimui ir depresijai.
Kaip baisu, kai žmogaus gyvybė nieko
nebereiškia, kai prarandama sąžinė. Mane
labiausiai ir paveikė ta žmogaus vidinė
stiprybė ir negęstanti viltis bei pasiryži-
mas kovoti už gyvybę ir gražesnę ateitį.
Nors aplinkui viskas sustingę ir žiauriai
šalta, žmonės sugebėjo švęsti Kalėdas,
puošė eglutę, pasidarę papuošalų, ir mel-
dėsi. Tikėjimas nebuvo prarastas… 

Filmo pabaigoje pateikiami rašytojo
Albert Camus, 1957 m. pelniusio Nobelio
premiją, žodžiai: „Žiemos glūdumoj aš pa-
galiau supratau, kad manyje slypi nenu-
galima vasara”. 

Kaip sugebėti tai suprasti ir nepra-
rasti?

Po filmo nesinorėjo kalbėti... mąstant
tyliai išeiti, – pakeistai ir dėkingai...

Žiūrovų įspūdžiai apie filmą „Ashes in the Snow” 
Pirmieji atvykę: Žibutė Prancke-
vičienė, Darius Siliūnas, Leonė
Kazlauskienė, Andrius Kazlauskas
ir Viktorija Siliūnienė. Andrius
iš tų, kurie  filmą jau matė (ir pa-
tys išgyveno šiuos įvykius), gir-
dėjo, kad jiems filmas patiko,
bet buvo perspėtas, kad  jis ,,sun-
kus”. Andrius sakė, kad knygos
,,Between Shades of Gray” autorė
Rūta Šepetys labai protingai pa-
darė, knygą ir dabar filmą ,,Ashes
in the Snow” išleisdama ir anglų
kalba, nes taip istorija bus  pri-
einama visai pasaulio visuome-
nei, ne tik lietuviams.

Gulnara ir Saulius Butnoriai, patys iš Lietuvos, bet
Amerikoje gyvena jau daug metų, labai domėjosi
filmu. Seniai girdėjo apie knygą „Between Shades
of Gray”, per „YouTube“ sekė filmavimą... Labai no-
rėjo pamatyti...

Laukia filmo pradžios: Laura Vyšniauskaitė iš Lemonto, Brigita Gerulskis
iš Plainfield ir iš tolesnio miestelio Round Lake atvykę Vesta, Žaneta ir Gin-
tautas Steponavičiai. Visos moterys mokytojauja arba daug metų moky-
tojavo Maironio lituanistinėje mokykloje...

A. Kižytės nuotraukos

Jau teatre laukia filmo pradžios: Romas, Kamilė ir Laura Statkevičiai. Lau-
ra skaitė knygą ,,Between Shades of Gray”, labai patiko. Knyga – ne tik
istorija, bet ir romanas.

Į filmą atvyko Stanevičių šeima: Rasa ir dukros Aus-
tėja ir Greta... Rasa skaitė knygą ,,Between Shades
of Gray”, labai patiko. Tremtis – baisus dalykas. Bet
skaityti knygą ir žiūrėti filmą – kitos emocijos. Ją la-
bai jaudino tai, kad galėjo skaityti apie lietu-
vius anglų kalba. Filmas ją sukrėtė. Priminė artimą
žmogų, kuris jai buvo kaip senelis – a. a. Petrą Ta-
mošiūną. Jis  buvo partizanas ir sovietai jį nušovė.
Pernai liepos 6 d. Lietuvoje P. Tamošiūnui po mir-
ties buvo įteiktas medalis. Ji prisiminė, kad jis Si-
bire išmoko megzti, nes reikėjo kaip nors pasirū-
pinti pirštinėmis. Rasą sujaudino filmo muzika, ypač
epizode,  kai laidojo Linos mamą... Rasos dukra Aus-
tėja sakė, kad skaitydama knygą labai verkė. Ji
mano, kad labai svarbu, jog knygą skaito ne tik lie-
tuviai. 

Visa Bagdady šeima (iškyrus Bridget) atvyko į teatrą žiūrėti filmo ,,Ashes
in the Snow”... Austin, Kazimir, tėvas Bryan, mama Irena ir Natalya. Nata-
lya skaitė knygą ,,Between Shades of Gray” prieš keletą metų, kai lankė Be-
net Academy. Mokykloje mokiniams buvo užduota šią knygą perskaity-
ti. Ji dabar ne viską prisimena, bet knyga buvo ,,sunki – graži istorija ir ge-
rai parašyta”. Austin skaitė, kad režisierius yra lietuvis. Jis atėjo paremti.
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Atkelta iš 1psl.

Simbolinio bėgimo Washingtone
trasa driekėsi nuo JAV Kapitolijaus
link Abraham Lincoln memorialo ir at-
gal. Šeimos su mažais vaikais bėgdami
ar eidami įveikė kiek trumpesnį nuo-
tolį iki Washingtono monumento.

Lietuvos ambasadorius Rolandas
Kriščiūnas prieš bėgimo pradžią per-
skaitė Sausio 13-ąją žuvusiųjų vardus
ir pavardes, o po bėgimo visiems da-
lyviams buvo įteikti atminimo meda-

liai, kuriuos gauna ir bėgikai Vilniuje
įveikę bėgimo „Gyvybės ir mirties ke-
liu” atkarpą nuo Antakalnio kapinių
iki Televizijos bokšto.

Kiekvienais metais sausio mėnesį
vykstantis bėgimas „Gyvybės ir mir-
ties keliu” pirmą kartą surengtas 1992
metais, minint pirmąsias Sausio 13-
osios metines. 9 km bėgimo trasa sim-
boliškai sujungia Antakalnio kapines,
kuriose palaidotos Sausio 13-osios au-
kos, ir Televizijos bokštą. Prieš startą
bėgimo dalyviai padeda gėlių ant žu-

vusiųjų kapų. Bėgimą Vilniuje orga-
nizuoja ir vykdo Lietuvos bėgimo mė-
gėjų asociacija kartu su Krašto ap-
saugos ministerija ir Lietuvos ka-
riuomene. Pastaraisiais metais pa-
garbos bėgimai „Gyvybės ir mirties ke-
liu” organizuojamai ne tik Vilniuje, bet
ir kitos pasaulio šalyse.

Sausio 13-osios išvakarėse Lietu-
vos ambasada Washingtone taip pat
prisijungė prie visoje Lietuvoje orga-
nizuojamos akcijos ,,Atmintis gyva, nes
liudija”. LR ambasados JAV inf.

Simboliniame bėgime pagerbti
Lietuvos laisvės gynėjai

Kaip ir kiekvienais metais kartu su lietuviais ir Lietuvos draugais visame pasaulyje prisiminėme ir pagerbėme Sausio 13-osios didvy-
rius bėgime „Gyvybės ir mirties keliu”.  Washingtone snigo ir  buvo gražus žiemiškas oras – kaip Lietuvoje.

LR ambasados JAV nuotr.

Pirmieji bėgo niujorkiečiai ...

New Yorko lietuviai ir jų draugai taip pat prisijungė prie iniciatyvos ,,Bėgimas Gyvybės ir mirties keliu”, skirtos pagerbti
Sausios 13-osios aukų atminimą. Bėgimas vyko sausio 12 d., šeštadienį, Centriniame parke. 

LR generalinio konsulato New Yorke nuotraukos 

Iš laiškų redakcijai

Brangieji,

Labai Jums ačiū už filmo „As-
hes in the Snow” garsinimą Čika-
goje. Mes buvome informuoti, kad
filmas sulaukė didelio susidomė-
jimo ir daug žmonių atėjo į kino te-
atrą, todėl filmo rodymas buvo pra-
tęstas dar vienai savaitei. Prašau
in formuoti lietuvių bendruomenę,
ir aš tikiuosi, jog jie paskatins sa -
vo draugus, studentus ir kolegas
pa matyti šį filmą Woodridge, IL per
papildomą savaitę. 

Aš esu labai dėkinga Jums ir
lietuvių bendruomenei už paramą!
Ir, žinoma, esu be galo dėkinga
Ma    riui už jo nepaprastą indėlį į Lie-
tuvos istoriją ir atminimo išsaugo -
jimą.

Vasario mėnesį aš pradėsiu
edukacinį šio filmo turą ir apie tai
teiksiu informaciją internete, kai tik
bus paskelbtos dienos.

Nuoširdžiai
Rūta

Laba diena! 

Aš taip pat noriu padėkoti be
galo stipriai lietuvių bendruomenei
Čikagoje, kuri  taip nepaprastai pa-
rė mė ,,Ashes in the Snow”. Pla-
tintojas pranešė, kad Woodrid ge,
IL, AMC  teatras pasiekė nepaly-
gi namai didžiausio savaitgalio lan-
komumo, lyginant su kitais 10
miestų, kur filmas buvo rodomas!

Be kino teatro peržiūrų kino fil-
mą taip pat galima nuomoti/atsi-
siųsti per iTunes, Amazon ir VOD
cable platformas. Jūs taip pat ga-
lite dovanoti filmą per iTunes. Mes
taip pat skatiname žmones lietu-
vių bendruomenėje dovanoti filmą
kam nors, ką jie pažįsta – ar tai bū -
tų lietuvis, ar ne, nesvarbu, kad tik
ši svarbi istorija ir žinia pasiektų
kuo daugiau Amerikos piliečių.

Štai iTunes nuoroda: 
https://itunes.apple.com/us/mo
vie/ashes-in-the-snow/id144714
7534

Mes labai vertiname Jūsų ne-
paprastą paramą filmui „Ashes in
the Snow”! 

AČIŪ! 
Marius Markevičius

Filmas „Ashes in the Snow” 
AMC, Woodridge, IL bus rodomas

iki sausio 23 dienos. – Red.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Paprasčiau taps politinių partijų nariais
Vilnius (ELTA) – Seimas priėmė

Teisingumo ministerijos parengtas
Politinių partijų įstatymo pataisas,
leidžiančias Lietuvoje gyvenantiems
kitų ES valstybių piliečiams lengviau
tapti mūsų šalies politinių partijų na-
riais. 

Iki šiol Lietuvos politinių partijų
nariais galėjo tapti tik 18 metų sulau-
kę kitų ES šalių piliečiai, įgiję teisę
nuolat gyventi mūsų šalyje ir čia pra-
gyvenę be pertraukos pastaruosius 5
metus. 

Seimui priėmus pataisas, Lietuvos
politinių partijų nariais galės tapti
kitų ES valstybių piliečiai, teisėtai at-
vykę į Lietuvą ilgesniam negu 6 mė-
nesių terminui, sulaukę 18 metų ir ne-
santys kitų šalių politinių partijų ar po-
litinių organizacijų nariais, išskyrus
narystę Europos politinėse partijose. 

Teisingumo ministerijos duome-
nimis, šiuo metu Lietuvos politinėms
partijoms priklauso 4 kitų ES šalių pi-
liečiai (politinių partijų nariai yra
apie 120 tūkst. asmenų).

Dėl „Huawei“ kreipėsi į VSD
Vilnius (ELTA) – Seimo nariai

kreipėsi į Valstybės saugumo depar-
tamentą (VSD) ir Nacionalinį kiber-
netinio saugumo centrą dėl Kinijos in-
formacinių ir ryšio technologijų kom-
panijos „Huawei” dalyvavimo plėtojant
5G ryšį Lietuvoje.

Parlamentarų teigimu, įvairios
valstybės, įskaitant Jungtinę Kara-
lystę, Vokietiją, Norvegiją, JAV yra pa-
reiškusios susirūpinimą dėl „Huawei”
technologijų naudojimo kuriant nau-
jos kartos 5G ryšio tinklus.

Neatmestina galimybė, kad „Hua-
wei” technologinėje įrangoje paliktos
vadinamosios „landos”, kurios ilgai-
niui gali būti panaudotos bandant pri-

eiti prie informacijos, šnipinėjimo ar
netgi sabotažo tikslams.

„Atsižvelgiant į visa tai, prašome
Lietuvos saugumo tarnybų įvertinti
„Huawei” technologinių produktų pa-
tikimumą kibernetinio saugumo po-
žiūriu, jų dalyvavimo naujos kartos
5G ryšio Lietuvoje diegimo proce-
suose rizikas ir paplitimą ypatingos
svarbos informacinės infrastruktūros
objektuose, t. y. norėtume sužinoti, ko-
kie konkrečiai ypatingos svarbos inf-
rastruktūros objektai remiasi „Hua-
wei” technologine įranga ir ar tai ne-
kelia grėsmės Lietuvos nacionali-
niam saugumui”, – klausia parla-
mentatai. 

Kur daugiausia skrido iš Lietuvos? 
Vilnius (BNS) – 2018-aisiais iš

Lietuvos daugiausia buvo skrendama
į Jungtinę Karalystę, Latviją ir Len-
kiją, o tranzitu per Lietuvą dažniausiai
keliauta į Rusiją, Vokietiją ir Suomiją.

Praėjusiais metais iš Lietuvos į
Jungtinę Karalystę atlikti 3,37 tūkst.
skrydžių, Latviją – 2,97 tūkst.,  Lenki-
ją – 2,84 tūkst., Vokietiją ir Daniją – ati-
tinkamai 2,79 tūkst. ir 2,01 tūkst. skry-
džių, pranešė oro navigacijos paslau-

gas teikianti valstybės įmonė „Oro
navigacija”.

Pagal miestus, daugiausia per-
nai iš Lietuvos lėktuvai kilo į Rygą –
2,9 tūkst. kartų, į Londoną – 2,53 kar-
tų (skrista į keturis Londono oro uos-
tus),  į Varšuvą – 2,49 tūkst. kartų.
Ketvirtą ir penktą vietas dalinasi ke-
lionės į Taliną ir Helsinkį – į šiuos
miestus įvykdyta 1,06 tūkst. ir 1,01
skrydžių.

„Brexit“ gena emigrantus grįžti į Lietuvą 
Vilnius/Londonas (15 min.) –

Pernai į Lietuvą iš Jungtinės Ka-
ralystės grįžo gyventi 7,6 tūkstančio
žmonių – tai trečdaliu daugiau nei
2017-aisiais, rodo oficiali statisti-
ka. 

Britų vyriausybės duomeni-
mis, per paskutinius trejus metus
norinčių dirbti lietuvių skaičius
Jungtinėje Karalystėje sumažėjo 40
procentų. Šie skaičiai atspindi žmo-
nes, siekiančius Britanijos nacio-
nalinio draudimo. 

Lietuvos užsienio reikalų mi-
nisterijos duomenimis, Jungtinėje
Karalystėje šiuo metu gyvena apie
200 tūkstančių lietuvių. 

Daug iš jų su nerimu stebi, kuo
baigsis chaotiškas Jungtinės Ka-
ralystės pasitraukimas iš ES. 

Grįžti į Lietuvą taip pat skatina
išaugęs kai kurių britų priešiškumas
užsieniečiams, krentantis svaro kursas
ir atlyginimų Lietuvoje kilimas. 

Tačiau dėl išliekančio algų skir-
tumo dalis lietuvių gali nuspręsti ne
grįžti, bet išvažiuoti į turtingesnes
ES šalis. 

„Yra grėsmė kad lietuviai, gyve-
nantys Jungtinėje Karalystėje, rinksis
ne grįžimą į Lietuvą, o migraciją į ki-
tas Europos Sąjungos valstybes, visų
pirma, Airiją, Skandinavijos šalis, Vo-
kietiją”, – teigė ekonomistas Žygi-
mantas Mauricas. 

Yra ir kita „Brexit” medalio pusė
– dalis lietuvių galutinai apsisprendžia

dar giliau įleisti šaknis Jungtinėje
Karalystėje. 

„Žmonės mato, kad situacija yra
sudėtinga ir pavojinga, todėl labai
rimtai galvoja apie britišką pasą”, –
tvirtino Jungtinės karalystė Lietuvių
Bendruomenės pirmininkė Dalia Asa-
navičiūtė. 

Po „Brexit” ketinama įvesti griež-
tesnę migracijos politiką, palankią
kvalifikuotai darbo jėgai. Iš atvyks-
tančiųjų planuojama reikalauti, kad
šie turėtų 30 tūkstančių svarų san-
taupų ir būtų užsitikrinę darbo sutartį,
pagal kurią jų atlyginimas siektų 30
tūkstančių svarų per metus. 

Sutartį dėl „Brexit“ sąlygų parlamentas atmetė
Londonas (ELTA) – Sausio 15 die-

nos vėlų vakarą Didžiosios Britanijos
parlamentas atmetė sutartį su Europos
Sąjunga dėl „Brexit” sąlygų. Per le-
miamą balsavimą 432 deputatai stojo
prieš sutartį, kurią Londonas ir Briu-
selis aprobavo praėjusių metų lapkri-
tį po pusantrų metų trukusių derybų.
Šį dokumentą, kurį priimti ragino mi-
nistrė pirmininkė Theresa May, parė-
mė 202 deputatai.

Tad sutartis su ES atmesta 230 bal-
sų skirtumu. Pasak stebėtojų, tai – di-
džiausias Jungtinės karalystės prem-

jero pralaimėjimas parlamente per
pastaruosius 95 metus.

Dabar beveik nebelieka šansų,
kad Didžioji Britanija 2019 metų kovo
29 d. ramiai pasitrauks iš ES. Tarp pa-
grindinių tolesnių įvykių variantų:
pasitraukimas iš ES be sutarties (tai
gali turėti katastrofiškų padarinių ša-
lies ekonomikai), „Brexit” datos ati-
dėjimas vėlesniam laikotarpiui, pir-
malaikiai rinkimai arba naujas refe-
rendumas, kuris teoriškai gali ap-
skritai atšaukti „Brexit”. 

Gedi Gdansko miesto mero
Varšuva/Vilnius (ELTA, „Drau-

go” inf.) – Tūkstančiai Lenkijos pilie-
čių išėjo į šalies gatves išreikšti savo
pasipiktinimą dėl Gdansko miesto
mero Pawel Adamowicz nužudymo
sausio 13 dieną labdaros renginio metu
ir pagerbti jo atminimą.

Demonstrantai ėjo nešini plaka-
tais, raginančiais stabdyti smurtą. Pa-
gerbiant politiko atminimą, žmonės žy-
giavo daugelyje Lenkijos miestų. Tūks-
tančiai žmonių žygiavo Gdanske neši-
ni žvakėmis.

Tą vakarą Gdansko miesto meras
P. Adamowicz dalyvavo baigiamaja-
me labdaros fondo „Didysis šventinės
pagalbos orkestras” koncerte. Pasa-
kęs kalbą miesto vadovas stovėjo sce-
noje, kai į ją įsiveržė 27 metų vyras ir,
matant tūkstančiams žiūrovų, kelis
kartus smogė jam peiliu. Sunkiai su-
žeistas meras buvo nugabentas į ligo-
ninę, atlikta operacija, tačiau politiko
gyvybės išgelbėti nepavyko.

Lenkijos institucijos užpuoliku
įvardijo 27 metų amžiaus Stefan, kuris
jau anksčiau buvo teistas. Užpuolimo
metu jis šaukė, kad buvo įkalintas,
nors buvo nekaltas, valdant Piliečių
platformos vadovaujamai vyriausybei. 

53 metų P. Adamowicz anksčiau

priklausė Piliečių platformos parti-
jai, kuri dabar yra didžiausia opozici-
nė jėga šalyje. Gdansko mero pareigas
jis ėjo nuo 1998 metų, buvo labai mė-
giamas už savo toleranciją. 

Rusija „pažeidinėja“ branduolinių ginklų sutartį
Ženeva, Šveicarija (BNS) – Rusi-

ja ir toliau „esmingai pažeidinėja” Vi-
dutinio nuotolio branduolinių pajėgų
(INF) sutartį, pareiškė Jungtinės Vals-
tijos, taip padidindamos tikimybę, kad
Washingtonas įgyvendins grasinimus
atsisakyti šios sutarties dėl įtariamų
Maskvos pažeidimų.

JAV ginklų kontrolės ir tarptau-
tinio saugumo sekretoriaus pavaduo-
toja Andrea Thompson sakė, jog susi-
tikimas Ženevoje, kurio tikslas buvo iš-

spręsti ginčą dėl pakto, „nuvylė,
nes  yra aišku, kad  Rusija toliau es-
mingai pažeidinėja šią sutartį”.

INF susitarimą 1987 metais pasi-
rašė tuometis JAV prezidentas Ronald
Reagan ir paskutinis Sovietų Sąjungos
lyderis Michailas Gorbačiovas. Ši su-
tartis draudžia Amerikai ir Rusijai tu-
rėti nuo žemės paleidžiamų raketų, ga-
linčių nuskrieti 500–5 500 kilometrų, ir
jų paleidimo sistemų.

Streikas palietė 0.5 mln. mokinių
Los Angeles (BNS) – Los Angeles

paskelbė streiką per 30 tūkst. viešųjų
mokyklų pedagogų, reikalaudami mo-
kėti didesnius atlyginimus, mažinti
moksleivių  skaičių klasėse ir įdar-
binti daugiau mokytojų.

Pirmas per pastaruosius 30 metų
organizuotas streikas paveikė maž-
daug 500 tūkst. mokinių šalies antro-
je pagal dydį mokyklų apygardoje, pa-
starąsias kelias savaites vedamoms
intensyvioms deryboms nedavus re-
zultato.

Šią akciją visoje šalyje atidžiai
stebi mokytojų profesinės sąjungos, be-
siderančios dėl palankesnių darbo są-
lygų ir taip pat svarstančios galimybę
skelbti streikus.

„Susirinkome šią lietingą dieną
pasaulio turtingiausioje valstybėje,
šalies turtingiausioje valstijoje, vienoje
mėlyniausių (demokratų kontroliuo-
jamų) valstijų – mieste, kur apstu mi-

lijonierių ir kur mokytojai priversti
streikuoti, kad parūpintų pagrindi-
nių dalykų mūsų mokiniams”, – kal-
bėjo Los Angeles mokytojų susivieni-
jimo vadovas Alex Caputo-Pearl.

„Kyla klausimas: ar marinsime
badu mūsų viešąsias apygardų mo-
kyklas, kad jos taptų privatizuotos,
ar pakartotinai investuosime į mūsų
viešąsias apygardų mokyklas savo
moksleivių ir klestinčio miesto la-
bui?” – klausė A. Caputo-Pearl.

Profesinės sąjungos ir Los Angeles
jungtinė mokyklų apygarda sutinka,
kad klasės, kai kada turinčios daugiau
kaip 40 moksleivių, turi sumažėti, mo-
kytojų algos turi kilti, o mokyklose turi
dirbti daugiau pedagogų.

Pateiktas siūlymas padidinti fi-
nansavimą mokykloms apytiksliai 24
mln. dolerių ir prieš kitus mokslo me-
tus įdarbinti 1 200 naujų mokytojų
buvo atmestas.

D. Asanavičiūtė mato lietuvių nerimą dėl atei-
ties. 15 min.lt nuotr.

Tūkstančiai žmonių žygiavo Gdanske.
Feisbuko nuotr. 
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Pagrindinės klaidos kalbantis telefonu

Euro ir kitų valiutų santykiai (2019 metų sausio 16 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,87 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,63 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,66 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,12 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,60 €

Išsiuntėte savo CV keturiems, de-
šimčiai ar šimtui potencialių darb-
davių ir manote, kad padarėte vis-

ką, ką galite? Lieka sėdėti ir laukti te-
lefono skambučio? Deja, ilgą laiką ka-
muoja spengianti tyla.

Turime nuvilti – telefonas gali
taip ir nesuskambėti... 

Personalo atrankos schema yra
taip sudėliota, kad patenkintų darb-
davio, o ne samdomo asmens poreikius.
Įprastos pastangos siekiant darbo šiais
laikais nebe tokios veiksmingos, kaip
kažkada. 

Iniciatyvesnis kandidatas, kol jūsų
CV gulėjo tarp krūvos kitų, buvo pa-
kviestas į pokalbį dėl darbo ar net jį
gavo.

Taigi, kaip jums aplenkti kitus? Iš-
siuntėte gyvenimo aprašymą, moty-
vacinį laišką – tada seka skambutis te-
lefonu, kurio metu turite laimėti po-
kalbį dėl darbo. Štai, kaip viskas turi
vykti.

Kodėl skambinti, o ne laukti
skambučio?

Apsvarstykite – jūs galite būti vie-
nas iš 100 kandidatuojančių į siūlomą
darbą ir vienas iš to būrio, paskambi-
nęs atrankos vadovui ar įmonės va-
dovui, kuris tariasi dėl pokalbio. Išsi-
untę CV skambinkite po 3 dienų. Jei-
gu tokio pokalbio metu tinkamai pri-
sistatysite, didelė galimybė, kad į po-
kalbį dėl darbo būsite pakviestas dar
tą pačią savaitę. Tuo tarpu kiti lauks
skambučio... Dabar ne laikas bijoti!

Kam reikia skambinti?

Niekada neskambinkite persona-
lo atrankos specialistams – šie žmonės
nėra suinteresuoti su jumis kalbėtis, jų
sukurta sistema veikia kitaip ir jie nie-
ko nelinkę keisti. 

Skambinkite tam žmogui, kuriam
rūpi pasamdyti gerą darbuotoją, tai
gali būti pats vadovas (paprastai ne-
didelių įmonių), tos įmonės darbuoto-
jų atrankos vadovas ar tam tikro įmo-
nės padalinio projekto vadovas, ku-
riam reikia pagalbininko. 

Sužinokite, kas yra tas asmuo,
kuriam turi patekti jūsų CV ir kuriam
turite paskambinti. Informacijos ieš-
kokite įmonės puslapyje, skambinkite
į pačią įmonę.

Jūs ieškote darbo, todėl jūs ir tu-
rite kontroliuoti šį procesą. Nežaiski-
te darbo rinkoje vyraujančių žaidi-
mų, galvokite savo taisykles ir veikite!

Visasverslas.lt

Ieškau darbo: skambutis darbdaviui

Kalbėdamiesi telefonu galite ne
tik įgyti, bet ir prarasti klientą.
Nesvarbu, kur atsiliepėte – biu-
re ar parduotuvėje, turėtumė-
te užtikrinti aukštos kokybės
klientų aptarnavimą. 

Klientai dažniausiai su-
sisiekia su įmonėmis
telefonu ir artimiausiu

metu tai nesikeis. Vadovauki-
tės geruoju modeliu ir venkite
blogųjų praktikų, kurios gali
sužlugdyti jūsų verslą.

1. Nesisveikinimas
Nieko nėra blogiau, nei kliento

pokalbis su neprofesionaliu konsul-
tantu. Nemandagus elgesys daro di-
džiulį neigiamą poveikį įmonės įvaiz-
džiui. Norėdami sudaryti gerą pirmą-
jį įspūdį, visada pradėkite pokalbį nuo
universalaus, neutralaus ir tinkamo pa-
sisveikinimo.

2. Vardo iškraipymas
Kai kas nors neteisingai ištaria

mūsų vardą ar pavardę, neretai jau-
čiamės įžeisti. Neleiskite, kad taip pa-
sijustų jūsų klientai. Pardavimų ir
klientų aptarnavimo specialistai turėtų
būti ypač atidūs, teisingai tardami
kliento vardą, kad be reikalo jo neuž-
gautų. Jei galite, prieš skambindami
klientui, garsiai perskaitykite jo vardą
ir pavardę. Taip išvengsite klaidų, kai
su juo kalbėsitės.

3. Neaiški ar per tyli kalba
Šnabždėdami, galite pritraukti

kliento dėmesį. Jei teiksite svarbią in-
formaciją, kalbėdami neaiškiai arba la-
bai tyliai, klientas tikrai klausysis ati-
džiau. Tačiau jei jis kažką neteisingai
supras, pvz., ne taip išgirs kainą ar ga-
minio charakteristikas, vėliau tikrai
sulauksite problemų. Teisingas tari-
mas labai svarbus. Pardavėjas visada
turi kalbėti aiškiai ir suprantamai.
Jokiu būdu negalima vartoti necen-
zūrinės leksikos ir nesuprantamo žar-
gono. Kalbėdami telefonu, visada tu-
rėtumėte kalbėti deramu tonu, kad iš-
vengtumėte klaidų.

4. Nuobodžiaujantis tonas
Net kalbantis telefonu dažnai aiš-

ku, ar pašnekovas šypsosi. Klientai
turi jausti darbuotojų dėmesį ir atsi-
davimą. Jei pardavėjo balse trūksta už-
tikrintumo ir entuziazmo, tai nepa-
skatins kliento pirkti. Klientas iškart
pajus pašnekovo pesimizmą, todėl po-
kalbio metu turite stengtis sukurti
teigiamą atmosferą, kad klientas gerai
jaustųsi. Juk norite, kad skambutis pa-
sibaigtų, klientui nusprendus įsigyti
prekę ar paslaugą.

5. Pašnekovo ignoravimas
Niekam nepatinka jaustis neįver-

tintu. Niekada nesudarykite pašneko-
vui įspūdžio, kad jo nesiklausote. Pa-
tvirtinkite tai, ką sako klientas, trum-
pais teiginiais: „taip”, „gerai”, „su-
prantu” ir „žinoma”.

6. Nepasiruošimas
Darbe telefonu besinaudojantys

asmenys visada turi būti pasirengę
kalbėtis! Nepriimtina, kai darbuotojas
negali atsakyti į paprasčiausius klau-
simus, pavyzdžiui, ar yra pageidauja-
mų prekių, kur yra įmonės biuras
arba koks jos darbo laikas.

Didžiausios rinkodaros klaidos
Žinoti svarbiausius rinkodaros dėsnius
– nepakanka. Ne veltui sakoma: „Pro-
tingas mokosi iš savų klaidų, išmintin-
gas – iš svetimų”.

Auditorija – visi. Nėra produkto,
kuris būtų skirtas absoliučiai
visiems. Orientuojantis į vieną

grupę, prarandamos kitos. Geriau būti
vieninteliu pasirinkimu 10 proc. rin-
koje, negu vienu iš dešimties pasirin-
kimų 100 proc. rinkoje.

Remtis racionalumu. Klaida gali
būti subtili, bet pavojinga. Rinkodaros
planai per dažnai remiasi kairiuoju
smegenų pusrutuliu, biudžetu ir stra-
tegija. Tačiau vartotojai nepriima
sprendimų remdamiesi vien logika ir
racionalumu.

Remtis rinkos tyrimais. Rinkoda-
rininkai pernelyg pasikliauna rinkos
tyrimais. Tiesa ta, kad vartotojai daž-
nai patys nežino, ką jaučia, ko nori ir
kokie tų norų motyvai. Rinkos tyrimai
gali būti naudingi bendram vaizdui su-
sidaryti, tačiau intuicija yra daug
svarbesnė.

Pažadėti per daug. Jei per daug įsi-
pareigosite, vartotojai tik ir lauks mo-
mento, kai parklupsite. Šiais laikais
pranešti apie blogą aptarnavimą ar ne-
kokybišką produktą – labai lengva.

Kopijuoti kitus. Jei konkurentai
sukūrė puikią reklaminę kampaniją,
kyla pagunda sukurti panašią. Vėlgi,
aklas kopijavimas retai duoda efektą.
Svarbiausia rinkodaros taisyklė: „Iš-
siskirk arba mirk”.

Įtraukti komitetą. Kuo daugiau
šeimos narių svarstys, kokį pyragą
naujųjų metų proga pirkti, tuo daugiau
sumaišties atsiras. Kiekvieno skonis
yra skirtingas. Lygiai tas pats galioja
ir kuriant reklamą. Į jos kūrimą neį-
traukite per daug žmonių. Kartojasi ki-
tas dėsnis – daugiau reiškia mažiau.

Taupyti kokybės sąskaita. Dažnai
mokėdami mažai, sumokame per daug.
Jei jūsų kuriama reklaminė kampanija
yra išties svarbi, negailėkite pinigų ge-
rai reklamos agentūrai. Žinoma, nerei-
kėtų ir perlenkti. Geriausia nusistatyti
tam tikrą pinigų sumą, skirtą rinkoda-
rai (ne reklamai) ir jos neperžengti.

Per daug planuoti. Neįtikėtina,
kiek daug laiko ir pinigų bendrovės
skiria plano „nublizginimui”, kai daž-
nai užtenka tiesiog pabandyti ir viskas
tampa aišku. Rašytojais tampama ra-
šant, o rinkodarininkais – įgyvendi-
nant rinkodaros kampanijas. Mažiau
planuokite, daugiau veikite!

Artūras Morkeliūnas, Verslas in

Darbo ieškote jūs, todėl ir iniciatyva – jūsų.
123rf.com nuotr.

Kalbėdami telefonu turėtumėte užtikrinti aukštos ko-
kybės klientų aptarnavimą. www.pxhere.com nuot.

7. Nežinomi klientų poreikiai
Pardavėjai labai dažnai daro vieną

klaidą. Jei pardavimo specialistas ne-
gali įtraukti kliento į pokalbį, bus sun-
ku patenkinti jo poreikius. Norėdami
dirbti efektyviai, turite uždavinėti tin-
kamus klausimus. Taip geriau supra-
site kliento pageidavimus ir pritaiky-
site produktą jo lūkesčiams.

8. Nepagrįsti klausimai
Jei daug klausinėjate kliento, įsi-

tikinkite, kad jis jaučiasi patogiai. Nie-
kam nepatinka būti tardomam ir jaus-
tis „puolamam”. Geriausia pagrįsti
klausimą, pavyzdžiui: „Aš klausiu,
nes noriu, kad mūsų pasiūlymas geriau
atitiktų jūsų lūkesčius”.

9. Neigiami teiginiai
Kalbėdami su klientu, turėtumėte

vartoti tinkamus išsireiškimus. Ven-
kite neigiamų teiginių, ypač išvardytų
toliau:

Ne. Trumpas, paprastas paneigi-
mas, kurį klientas priima kaip pašne-
kovo nenorą dalyvauti pokalbyje.

Nežinau. Klientas skambina tam,
kad gautų informacijos. Jei ko nors ne-
žinote pokalbio metu, būtinai išsiaiš-
kinkite ir vėliau perskambinkite.

Deja. Šis žodis yra ženklas, kad ne-
pavyko patenkinti kliento lūkesčių.
Niekada jo nevartokite.

Tai ne mano pareiga. Klientui, ku-
riam reikia pagalbos, šis pareiškimas
yra beprasmis. Klientas tikisi nedel-
siamo problemos sprendimo, tad su-
junkite jį su kuo nors, kas gali pateik-
ti atsakymą.

Tai ne mano kaltė. Bet tai juk ir ne
kliento kaltė. Turite pasiūlyti proble-
mos sprendimą. Net jei negalite pats to
padaryti, pasiūlykite alternatyvą. Ne-
leiskite, kad klientas kreiptųsi į kon-
kurentus.

Jūs manęs nesupratote. Taip saky-
dami, lyg užsimenate, kad klientas yra
kvailas. Pabandykite paaiškinti situa-
ciją mandagiai.

Mes turime problemą. Tai ženklas,
kad kažkas negerai, o klientas nenori
jokių problemų. Geriausias sprendi-
mas – paaiškinti situaciją ir sprendimų
galimybes.

10. Netaktas
Jokiais būdais nesakykite nieko

neigiamo, kol nepabaigsite pokalbio.
Neatidumo akimirka gali labai bran-
giai kainuoti. Prieš komentuodami
kažką, kas buvo pasakyta, būtinai pa-
dėkite ragelį, o neigiamus komentarus
išvis pasilaikykite sau. 

Jei darysite šias klaidas, prarasi-
te klientus. O to vengdami, užmegzki-
te su klientais draugiškus ryšius, taip
susilauksite jų simpatijų ir padidinsi-
te pardavimų apimtis.

Dzinga.com
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Slogi nuotaika, kankinanti tam-
siuoju metų laikotarpiu, dėl švie-
sos stygiaus sukelto liūdesio ap-

ima vis daugiau įvairaus amžiaus žmo-
nių. Ši nemaloni būsena dar vadinama
„žiemos depresija” („žiemos melan-
cholija”, „sezoninis afektinis sutriki-
mas”, angl. Sesional Affective Disorder –
SAD) – viena iš depresijos rūšių, atsi-
randanti ir pasibaigianti kiekvienais
metais tuo pačiu metu. Dažniausiai ji iš-
sivysto vėlai rudenį, tęsiasi žiemą ir
pasibaigia pavasarį padaugėjus saulė-
tų dienų. Kartais depresija atsiranda pa-
vasarį ir vasarą. Sezono pradžioje dep-
resijos požymiai yra gana silpni, bet pa-
laipsniui jie stiprėja.

Kokios priežastys lemia šio tipo
depresijos atsiradimą?

Specifinių priežasčių dėl ko išsi-
vysto ši depresija nėra nustatyta. Ma-
noma, kad žiemos depresijos pasireiš-
kimui turi įtakos paveldimumas, lytis,
amžius bei organizmo cheminės su-
dėties ypatumai. Tačiau keletas prie-
laidų, lemiančių šios depresijos išsi-
vystymui vis dėlto yra ištyrinėta:

* asmens biologinis laikrodis (cirka-
dinis ritmas). Kiekvienas asmuo turi
savo biologinį laikrodį, kuris ap-
sprendžia, kada eiti miegoti, kada ryte
keltis. Rudenį bei žiemą sumažėjus
saulės šviesai šis biologinis kūno laik-
rodis sutrinka kartu sujaukdamas ir
miego ritmą, o tai lemia depresijos iš-
sivystymą.

* serotonino lygis. Dėl nepakankamo
saulės šviesos kiekio sumažėja sero-
tonino lygis. Ši smegenyse išskiriama
cheminė medžiaga apsprendžianti nuo-
taiką, apetitą bei atmintį.

* melatonino kiekis. Sezonų kaita me-
tuose gali sutrikdyti melatonino pu-
siausvyrą, o taip pat  miegą bei nuo-
taiką.

Kaip atpažinti 
žiemos depresiją?

Sutrikus hormonų pusiausvyrai žmo-
gaus organizmas pradeda jausti:

* nuovargį ir energijos stoką;
* dirglumą;
* per jautrią reakciją į nesėkmes;
* bendravimo problemas;
* sunkumo jausmą rankose ir ko-

jose, tartum jos būtų „švininės”;
* mieguistumą;
* apetito pokyčius ir didesnę trau-

ką saldumynams;
* padidėjusį kūno svorį.

Šie žiemos depresijai būdingi po-
žymiai neretai labai panašūs ir į ben-
drus depresijai būdingus požymius,
kaip vienišumo ir beviltiškumo jaus-
mas; nesidomėjimas tuo, kas anks-
čiau džiugino; miego sutrikimas; ap-
sunkintas dėmesio sutelkimas; daž-
nos mintys apie mirtį ar savižudybę.

Priemonės kovai su
žiemos depresija

* rytinės vandens procedūros.
Vos pabudus iš miego rekomen-

duotinos vandens procedūros, bent 2
kartus dienoje (ryte ir vakare, bet ne

vėliau kaip 6–7 val. v.), kurių metu kū-
nas masažuojamas šalto vandens sro-
ve ar aptrinamas sūriu vėsiu vandeniu.
Po to energingai nušluostomas kuo
šiurkštesniu rankšluosčiu. 

* ryto saulės spinduliai.
Atsikėlus iš lovos patariama kuo

plačiau atitraukti užuolaidas ir leisti
kūnui pasimėgauti bundančios saulės
šviesa.

* tinkama mityba.
Pajutus, jog apninka liūdnos min-

tys į valgiaraštį siūloma įtraukti kuo
daugiau angliavandenių turinčių pro-
duktų (įvairių nesmulkintų grūdų ko-
šių, pupelių, makaronų). Siūloma val-
gyti riešutus, kiaušinius, vaisius ir
daržoves, ypač špinatus, žalialapias
salotas, gerti jų sultis. Mažinti raudo-
nos mėsos vartojimą, ją pakeisti paukš-
tiena, žuvimi. Nepersivalgyti, o jeigu
nėra apetito – prisiversti pavalgyti.

* buvimas gryname ore. 
Reguliarūs, kasdieniniai, bent pus-

valandžio trukmės pasivaikščiojimai
gryname ore skatina gerą nuotaiką su-
keliančių hormonų serotonino ir en-
dorfino gamybą. Nustatyta, jog ser-
gant žiemos depresija ypač naudinga
rytiniai ir vakariniai pasivaikščioji-
mai. Kai už lango puikus oras siūloma
daugiau laiko praleisti lauke, pasile-
pinti žiemos malonumais. Tai išva-
duoja nuo slogių minčių.

* mankšta ir atsipalaidavimas.
Reguliarūs fiziniai pratimai ne

tik stiprina kūną, bet kartu didina
energiją, gerina savijautą bei nuotaiką.
Užsiiminėjimas joga, Tai Chi, Qi Gong
palengvina depresijos ir nuovargio
požymius, kvėpavimo ir atsipalaida-
vimo pratimai išlaisvina nuo įtam-
pos. Kankinant depresijai sunku išei-
ti iš namų, todėl reikia pabandyti pri-
siversti palikti šiltą kambarį, įsijung-
ti į bendraminčių būrį, judėti, spor-
tuoti, o tai leis pasijausti daug stip-
resniais ne tik fiziškai, bet ir psichiš-
kai. Tyrimais nustatyta, kad aktyvus
sportas kartais yra veiksmingesnis
nei antidepresantai. 

* geras miegas.
Specialistai siūlo, kad nakties mie-

gas truktų ne trumpiau nei septynias
valandas. Pusvalandį prieš miegą pa-
tariama išgerti mėtų, valerijonų šaknų
ar ramunėlių arbatos, pasiklausyti
malonius prisiminimus keliančios mu-
zikos bei ką nors lengvo paskaityti.

Kada jau būtina kreiptis
į gydytoją?

Kelių dienų liūdnumas ar nuotai-
kos nebuvimas bei nuovargis dar nėra
ligos požymiai, bet jeigu tokia savijauta
tęsiasi ilgą laiką, ir pasidaro sunku at-
likti tuos veiksmus, kurie džiugino
anksčiau – būtina gydytojo konsulta-
cija. Pasitarti su gydytoju taip pat bū-
tina sutrikus miegui ir apetitui, jau-
čiantis beviltiškai ir kankinant min-
tims apie savižudybę.

Žiemos depresijos gydymas

Žiemos depresijai gydoma psi-
choterapiniu, medikamentiniu būdu
bei šviesos terapija. Nors manoma,
kad depresiją sukelia biocheminiai
pokyčiai organizme, kurių negali įta-
koti psichoterapija, tačiau tai gali pa-
dėti atpažinti bei pakeisti negatyvias
mintis ir poelgius, nulemiančius blogą

Žiemos depresija? Kas tai ir kaip su tuo kovoti?

savijautą, o taip pat sumažinti įtampą.
Kartais siūloma vartoti miego hor-
moną melatoniną, kuris skiriamas po-
pietinėms valandoms. Žiemos metu, ne-
pakankant saulės spindulių, būtina
vartoti padidintas dozes vitamino D,
nors pastaruoju metu šį vitaminą re-
komenduojama vartoti ir ištisus metus.
Sunkesniais atvejais yra priskiriami
antidepresantai, o neretai ir prieš pra-
sidedant depresijai, nes reikia laiko,
kol antidepresantai pradės veikti.

Gydymas šviesa

Šviesos terapija – tai gydymas in-
tensyviu šviesos srautu, naudojant
šviesos terapijos lempas, kurių sklei-
džiama šviesa, atsispindėjusi nuo spe-
cialių veidrodžių, sukelia gydomąjį
poveikį. Nustatyta, kad šiuo būdu gy-
dant žiemos depresiją žmogaus savi-
jauta pradeda gerėti po 2–4 seansų. Šios
terapijos metu šviesa sukelia smege-
nyse biocheminius pokyčius, taip pa-
keldama nuotaiką ir palengvindama ki-
tus depresijos požymius. Siūloma pa-
sėdėti 20–30 centimetrų atstumu nuo

lempos bent 40–50 minučių, priklau-
somai nuo lempos rūšies bei stiprumo.
Šią procedūrą rekomenduojama atlik-
ti rytais, nes tuo metu šviesos poveikis
yra efektyviausias, o vakare šios pro-
cedūros nepatariama naudoti, nes tai
sutrukdys normalų miego režimą.

Esant nestipriai išreikštiems dep-
resijos požymiams vartojama jonažo-
lių papildai (St. John’s Wort). Nors jo-
nažolės yra populiarus vaistas Euro-
poje, tačiau Amerikoje nėra FDA (Food
and Drug Administration) patvirtintas.
Jonažolė turėtų būti atsargiai varto-
jama su antidepresantais, HIV medi-
kamentais, kraują skystinančiais bei
chemoterapiniais vaistais.

Tad rūpestis sveikata, pakanka-
mas poilsis, atsipalaidavimas, įtam-
pos mažinimas, atsiribojimas nuo nei-
giamų minčių, sportas bei bendravi-
mas padės išvengti ar išsivaduoti nuo
žiemos depresijos.

Paruošta remiantis: 
www. mayoclinic.org, www.Web.MD,
www.mercola.com, www.realsimple,

www.informed.lt, www.15min.lt

„Žiemos depresija” – viena iš depresijos rūšių, atsirandanti ir pasibaigianti kiek-
vienais metais tuo pačiu metu. commons.wikimedia.org nuotr.
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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

40 METŲ MIRTIES SUKAKTIS

GYVENIMAS tai kaip graži kelionė – 
Išsirengi, keliauji ir grįžti atgal. 

Jonas Aistis 
(iš eil. ,,Kelionė”)

A † A 
PETRAS KUBILIUS

(1918.07.17 – 1979.I.16)

Petras Kubilius gimė
prieš šimtą metų – Lietu-
vos nepriklausomybės at-
gavimo metais, 1918 m. lie-
pos 17 d. Kubiliškės kaime,
Jurbarko rajone. Buvo jau-
niausias Jono ir Pranciš-
kos Kubilių penkių vaikų
šeimoje. Lankė ,,Aušros”
berniukų gimnaziją Kau-
ne ir spė jo baigti elektros
inžinerijos studijas Vy-
tauto Di džio jo universite-

te. Antrojo pasaulinio karo įvykiai jį nu bloškė į Vo-
kietiją, Angliją, Kanadą, kol su šeima atkeliavo gyventi
į JAV.  Į amžinybę pasitraukė Čikagoje prieš ketu-
riasdešimt metų – 1979 m. sausio mėn. 16 d.

Petras Kubilius dirbo elektros inžinieriumi, pri-
klausė ALIAS (Amerikos lietuvių inžinierių ir archi -
tek tų sąjungai), buvo lietuvių „Plieno” vyrijos inži nie-
 rių korporacijos narys, dalyvavo savo vaikų mo kyklų
tėvų komitetų veikloje, mėgo poeziją ir  foto gra fi ją, da-
lyvavo lietuvių fotografų parodose. 

Su žmona Karolina (Lukošiūte) užaugino keturis
vai kus. Šeima vasaros atostogų metu su palapine ap-
 keliavo daug gražių Amerikos vietovių. Gaila, bet jam
neteko pažinti šešių anūkų, kurių susilaukė už au gę ir
šeimas sukūrę vaikai. Prisiminėme a. a. Petrą šv. Mi-
šiose Žemaitijoje, jo gimtojoje parapijoje Varlau kyje,
ir Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemon te.  

Kvie čiame jį pažinojusius prisiminti a. a. Petrą sa -
vo maldose.

Karolina Kubilienė ir vaikai – Ramunė, Andrius,
Audra, Tomas su šeimomis

Kiaušiniai, įdaryti
tunu ir paštetu

Reikės: 
12 kietai virtų kiaušinių
1/2 puodelio majonezo + papildo-
mai papuošimui
1 šaukšto Dijon garstyčių
druskos
2 arb. šaukštelio juodųjų trumų
(truffle) pastos (nebūtinai)
4 oz skardinės tuno aliejuje, nu-
sunkto ir susmulkinto
3 šaukštų susmulkinto laiškinio
česnako (chives) + papildomai
papuošimui
5 oz foie gras – žąsų arba ančių ke-
penų pašteto, kambario tempera-
tūros
žiupsnelio trinto raudonojo čili
pipiriuko (nebūtinai).

Kiaušinius išlukštenti ir per-
pjauti per pusę išilgai. Arba – norint
suteikti šiuolaikiškesnę išvaizdą – nu-
pjauti baltymo kepurėlę iki trynio.
Išimti trynius. Baltymus panardinti
į vandenį. Trynius sumaišyti su ma-
jonezu, garstyčiomis, trupučiu drus-
kos ir ištrinti iki vientisos masės.
Įmaišyti juodųjų trumų pastos.

Į kiaušinių masę įmaišyti smul-
kintą tuną ir laiškinį česnaką. Su-
trinti šakute paštetą ir įmaišyti į
kiaušinių–tuno masę, nepalikti gu-
muliukų. Paragauti, ar užtenka drus-
kos.

Sudėti į plastikinį arba kulina-
rinį kremo maišelį ir atšaldyti šal-
dytuve – apie 1 val.

Išimti baltymus iš vandens, gerai
nusausinti ir į kiekvieną baltymo
puselę įspausti įdaro. Papuošti šla-
keliu majonezo, pabarstyti kapotu

laiškiniu česnaku ir čili milteliais.
Galima ant viršaus padrožti trumų!

Šie įdaryti kiaušiniai – baskų
krašto receptas. ,,Prabangiais” juos
daro ne tik foie gras ir trumų priedai,
bet ir naminis majonezas, kurio re-
ceptas pateiktas žemiau. Beje, baskai
labai mėgsta ir baltą mišrainę, kuri
vadinama Ensalada Rusa ir gami-
nama taip pat su tunu, o puošiama
alyvuogėmis. 

Majonezas 
(išeiga – 4 puodukai)

Reikės: 
2 trynių
1 šaukšto Dijon garstyčių
1 arb. šaukštelio druskos, ištir-
pintos 1/2 puodelio kambario tem-
peratūros vandens
2 puodelių šalto spaudimo aly-
vuogių aliejaus
2 puodelių Canola (rapsų) aliejaus
1–2 šaukštų citrinos sulčių

Elektriniu plaktuvu apie 20 sek.
plakti trynius, garstyčias su 2 šaukš-
tais pasūdyto vandens. Sumaišyti
aliejus ir maža srovele pilti į kiauši-
nius, vis plakant. Kai padažas pra-
deda tirštėti, įpilti dar šaukštą van-
dens.

Tuomet lėtai, vis plakant, vėl
pilti aliejų, dar vandens ir tada liku-
sį aliejų. Supilti citrinos sultis (jei
trūksta drus kos, jos įberti) ir greitai
viską išmaišyti.

Toks padažas šaldytuve laikysis
tris dienas. Beje, pridėjus smulkinto
česnako, gausis kitas padažas, ypač
mėgiamas prie žuves – aioli.

Indrė

Įdomių  kulinarinių bandymų  virtu-
vėje ir lauksime pasidalijant jais su mūsų
skaitytojais! – Red.
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� Sausio 18 d., penktadienį, 6 val. v. ,,Sie-
los” galerijoje (14911 E 127th St, Lemont,
IL 60439) – Palmos Jackevičiūtės tapybos
ant stiklo parodos atidarymas, o 7 val. v. vi-
sus kviečiame į Donatos Kielaitės monos-
pektaklį pagal Juditos Vaičiūnaitės eiles ,,Ke-
lionė”. 

� Sausio 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Jaunimo centro Jėzuitų koplyčioje pirmąsias
šv. Mišias naujaisiais metais aukos kunigas
Jaunius Kelpšas. Kviečiame visus atvykti. Ga-
lima užprašyti šv. Mišias už mirusius gimi-
nes ir draugus. Po šv. Mišių – vaišės Jau-
nimo centro kavinėje. Adresas: 5620 So.
Claremont Ave., Chicago, IL 60636.

� Vasario 1 d., penktadienį, 7 val. v. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje profesorius
Giedrius Subačius pristatys monografiją
„Simono Daukanto Rygos ortografija (1827–
1834)”. Bus galimybė knygą įsigyti. Mu-
ziejaus adresas: 6500 S. Pulaski Rd., Chi-
cago, IL 60629, tel. 773-582-6500.

�  Vasario 10 d. 3 val. p. p. Carl Sandburg
High School Performing Arts Center, 13300
S. La Grange Rd., Orland Park, IL vyks lie-
tuviško miuziklo ,,Šnekučiai” premjera. Dau-
giau informacijos tel. 630-640-9817 ir 773-
547-0520. 

� Vasario 12 d., antradienį, 7 val. v. Scan-
dinavia House, 58 Park Avenue, New York,
NY 10016, bus rodomas Roko Darulio ir Ro-
naldo Buožio dokumentinis filmas ,,Rūta” apie
olimpinę plaukimo čempionę Rūtą Meiluty-
tę. Kviečia LR generalinis konsulatas New Yor-
ke.

� Vasario 16 d. 7:30 val. v. Pasaulio lie-
tuvių centre Lemonte minėdami savo 25-
metį scenoje koncertuos Irena Starošaitė ir
Žilvinas Žvagulis. Informacija tel. 312-
731-4524.

� Vasario 22–24 d. Nevados lietuviai
kviečia slidinėti drauge South Lake Tahoe,
The Ridge Resorts 400 Ridge Club Drive Sta-
teline NV 89449. Daugiau informacijos –
el. paštu nvlietuviai@gmail.com arba tel.
775-303-4657.

� New Yorko miesto Lietuvių Bendruo-
menės apylinkės valdyba kviečia į ,,Lietu-
vos Nepriklausomybės pokylį – 101” kovo
10 d., sekmadienį, 12 val. p. p. restorane
,,Giando on the Water”, 400 Kent Avenue,
Brooklyn, NY 11249. Daugiau informacijos
tel. 347-415-6379 arba el. paštu:
ljhood@verizon.net

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

California Lithuanian Credit Union
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Sekmadienį, vasario 3d., po 11 val. šv. Mišių, meno galerijoje „Siela“
14911  E  127th St., Lemont, IL 60439

Jubiliejinių metų šventė
JĖZUITŲ MISIJAI LIETUVOJE – 450!

Kviečiame visus į jubiliejinių metų renginį –
kartu švęsti, sužinoti daugiau apie jėzuitų indėlį į Lietuvos 

istoriją, asivaišinti ir pabendrauti.

450
Baltijos jėzuitų 
plėtros projekto 
taryba

Palaimintojo
J. Matulaičio
Misija

Lietuvių meno ansamblis „Dainava” 
kviečia į koncertą ,,Sustok… pasiklausyk”

2019 m. kovo 2 d. 7 val. v.
Trinity Christian College Ozinga Chapel Auditorium

6601 W. College Drive, Palos Heights, IL 60463

Skambės Lietuvos klasikinės muzikos patriarcho Juozo Naujalio (švenčiant jo 150-
ąsias gimimo metines) bei kitų lietuvių kompozitorių kūriniai. Koncerto kulmina-
cija – ,,Dainavos”, kamerinio orkestro bei solistų atliekamos Franz Schubert Ant-
rosios Mišios. 

Nuoširdžiai kviečiame visus!
Sausio 13 dieną apie 6 tūkst. žmonių Čikagoje dalyvavo eisenoje ,,Už gyvybę”, tarp jų
buvo ir lietuvių. Asha Holuj nuotraukoje – Tomas Mackevičius su žmona Asta (d.), duk-
romis ir Zita Švedkauskiene (v.).

Merginos protesto akcijoje Čikagos centre. A. Kižytės nuotr.


