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Po vasaros atostogų vėl sveikinasi
,,Atžalynas” – 6 psl. 

Reikia nugyventi ilgą gyvenimą ir pasenti, kad suprastum, koks jis trumpas – Arthur Schopenhauer

Ar Rojuje bus šuniukų?

Mylimo kunigo
knygos sutiktuvių

dalyviai 
vos tilpo salėje

LAIMA SMILGYTĖ

Daugelį metų Čikagoje dirbęs, o dabar Lietuvoje Vil-
niaus Šv. Jonų bažnyčioje veiklą tęsiantis tėvas An-
tanas Saulaitis SJ savaitei atskrido į Čikagą.

Trumpos kunigo jėzuito viešnagės Čikagoje metu ne-
eilinę galimybę susitikti su mylimu kunigu ir užduoti jam

rūpimus klausimus turėjo Maironio lituanistinės mokyklos
(MLM) mokiniai. Praėjusį šeštadienį jie gausiai rinkosi
į Pasaulio lietuvių centre Lemonte vykusį naujausios  t.
Antano Saulaičio knygos vaikams „Kaip pradėti tikėti?”
pristatymą, kurį  surengė Daina Čyvienė ir MLM kate-
chetės: Birutė O’Brien, Grasilda Reinytė-Petkienė bei
seselė Laimutė Kabišaitytė.  – 4 psl.

Archyvas, saugantis dalį
Lietuvos istorijos

KARILĖ VAITKUTĖ

Kartais pagalvoju: jei, pažiūrėjus į mūsų planetą iš
aukštybių, būtų įmanoma išvysti ne gražų mėlynai-
žalią kamuolį, o pamatyti ir tuo pat metu išgirsti vi-

sus iki vieno tą minutę verkiančius jos gyventojus, tik-
riausiai apimtų begalinis siaubas. O juk kiekvieną minutę
mūsų planetą purto šimtų tūkstančių žmonių raudos.  Jie
rauda dėl įvairių priežasčių, bet daugiausiai ten, kur vyks-
ta karas, žūsta ir be žinios dingsta artimieji. – 5 psl.



2 2019�SPALIO�3�D.,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday 
and Saturday 

except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by
the Lithu anian Catholic Press Society, 

4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 
Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

GARBėS�PRENUMERATA $250.00
JAV – metams�$150.00 •�1/2�metų�$80.00 •�3�mėn.�$57.00

Pirma�klase�–$340.00 •�kartą�per�savaitę�$240.00
Į Kanadą –metams�$390.00 (USD) •�1/2�metų�$210.00 (USD) •�3�mėn.$110.00 (USD)

Į Lietuvą paprastu paštu –metams�$120.00 •�1/2�metų�$66.00
Internetinė prenumerata –metams $99.00 

TIK ŠEŠTADIEnIO LAIDA
JAV metams�$95.00 •�1/2�metų�$70.00 •�3�mėn.�$48.00

Į Kanadą–metams�$150.00 (USD) •1/2�metų�$120.00 (USD) •�3�mėn.$75.00 (USD)
Į�Lietuvą��– metams�$70.00

Mažindami pašto išlaidas, prenumeratos kvitų nesiunčiame. ,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.
Administracija�dirba�kasdien�nuo�9:00��iki�4:30,�šeštadieniais�nedirba.�
Redakcija�dirba�kasdien�nuo�8:00�iki�4:00,�šeštadieniais�nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė�Lapas

vyr.redaktore@gmail.com

Redaktorė – 
Virginija�Petrauskienė

Techninis redaktorius –
Jonas�Kuprys

Korektorė – 
Dalia�Sokienė

Už�skelbimų�turinį�ir�kalbą�neatsakome.�

Straipsnių�autorių�nuomonė�nebūtinai�
sutampa�su�redakcijos�nuomone.

Administracija –
skelbimai@draugas.org.,����administracija@draugas.org

Reklama –�Audronė�Kižytė,�
audreykizys@gmail.com,�630-805-1404

LAIMA APANAVIČIENĖ

Jau trisdešimtą kartą Lietuvoje ren-
giamas tarptautinis literatūros festi-
valis „Poetinis Druskininkų ruduo 2019”.
Šis kasmetinis literatūros festivalis,
nors ir skirtas pirmiausia poetams, kri-
tikams, literatūros tyrinėtojams ir lei-
dėjams, tačiau sutraukia nemažą skai-
čių klausytojų. Renginys prasidės Vil-
niuje „Poetinio Druskininkų rudens” al-
manacho pristatymu, o vėliau persikels
į Druskininkus. 

Šiemet „Poetinis Druskininkų ru-
duo”  ypatingas ne tik tuo, kad
švenčia savo 30-metį, bet ir todėl,

kad  jame pakviesti dalyvauti poetai iš
JAV –  kun. dr. Valdas Aušra, Sandra
Avižienytė ir Linas Umbrasas.  Šie
trys poetai gerai žinomi mums, JAV
lietuviams, tačiau Lietuvoje, išskyrus
gal S. Avižienytę, jie mažiau žinomi. 

JAV gyvenantys poetai kartu su ki-
tais renginio dalyviais dalyvaus susi-
tikimuose su Druskininkų mokiniais,
skaitys savo poeziją vakaro skaity-
muose penktadienį, spalio 4 d., ir vie-
no mėgstamiausio eilėraščio skaity-
muose šeštadienį, spalio 5 d., M. K.
Čiurlionio memorialiniame muziejuje
Druskininkuose. 

Poetinis Druskininkų ruduo – tai
tarptautinis kasmetinis literatūros
festivalis, pirmoje spalio mėnesio pu-
sėje rengiamas Druskininkuose ir Vil-
niuje. Tai festivalis-laboratorija, į kurį
maloniai kviečiama ne tik kuriantys,
bet ir tie, kurie domisi poezija. Šiemet
festivalio tema – „Kas rašo mano eilė-
raštį?”  Festivalyje yra teikiamos vie-
nos svarbiausių metų premijų už poe-
ziją – Jotvingių ir Jaunojo jotvingio
premijos. Šių metų iškilmingame bai-
giamajame poezijos vakare taip pat bus
įteiktos Antano A. Jonyno, žurnalo
„Nemunas” prizo „Poezija mus vieni-
ja ir jungia”, forumo „Šiaurės vasara”
„Tropo” premijos, vyks konkursų lau-
reatų apdovanojimas.

Pirmadienio, spalio 7 d. vakaras,
bus skirtas dar vienam JAV gyvenu-
siam ir kūrusiam poetui Alfonsui Ny-
kai-Niliūnui. Vakaras skirtas pami-
nėti Alfonso Nykos-Niliūno gimimo
šimtmetį. 

Per 30 metų lankėsi poetai iš visų
kontinentų ir įvairiausių šalių. Tarp jų
buvo ir JAV poetai Kornelijus Jazbutis
ir Eglė Juodvalkė. Smagu, kad naujo-
ji JAV gyvenančių ir kuriančių  poetų
karta įsijungė į šį festivalį. Festivalio
pagrindiniai rėmėjai – Lietuvos kul-
tūros taryba ir Europos Komisijos
programa „Kūrybiška Europa”.  

Trumpai pristatome JAV poetus,
dalyvausiančius „Poetiniame Druski-
ninkų rudenyje 2019”.

Kviečia „Poetinis Druskininkų ruduo” 

Sandra Avižienytė 

Sandra Avižienytė gimė Alytuje,
studijavo teisę Vilniuje, Su pagyrimu
baigė Baltimore (MD) universitetą,
kur įsigijo istorijos bakalauro laipsnį. 

Daugiau nei 50 Sandros eilėraščių
yra tapę dainomis. Jos skamba ne tik
lietuvių, bet ir Caroline Masiulytė-Pa-
liulis, Prancūzijos garbės legiono or-
dino ir ordino kavalieriaus vardo lau-
reatės bei bardo Vyganto Kazlausko
dėka, ir prancūziškai. 

Yra išleidusi 4 poezijos knygas:
„Kai akyse suspindi ilgesys”(2005 m. ir
2015 m. – antrasis papildytas leidi-
mas), „Ką vadinom vardais” (2016) ir „3
dienos, 4 naktys” (2017). Poezija įtrauk-
ta į įvairius rinkinius ir poezijos al-
manachus. Rašo ir anglų kalba. 

2017 m. lapkričio 18 d. JAV Lietu-
vių Bendruomenės (LB) Krašto valdy-
ba apdovanojo S. Avižienytę padėkos
raštu už lietuviškos poezijos kūrybą ir
indėlį į lietuviško žodžio sklaidą JAV.
2018 m. jai
skirtas Lietu-
vos universite-
tų moterų aso-
ciacijos (LU -
MA) apdova-
nojimas – gar-
bės raštas ir
garbės meda-
lis už poeziją,
skirtą Nepri-
klausomos Lie-
tuvos 100-me-
čiui paminėti.

Lietuvos 100-mečiui skirto Lietu-
vos radijo naujos originalios lietuviš-
kos dainos konkurse, eilėraštis „Susi-
tikimas”, virtęs daina, tapo I vietos lau-
reatu (muz. ir atl. Vygantas Kazlaus-
kas). Kūryba pristatyta daugelyje Eu-
ropos šalių, Azijoje, Australijoje ir
įvairiose JAV miestuose. 

S. Avižienytė – Lietuvių poezijos
pavasario JAV 2019 m. renginio orga-
nizatorė, knygos „Žemyna” sudaryto-
ja ir leidėja. 

Sandra Avižienytė  
Apie paklydusį kažkur 
laukuose nuoširdumą  

įsmigo spinduliai į miesto sienas –  
gatvių skambėjime paklydo tragiška  
buitis. 

pakelėse žolėj ilsėjos atvirumo dulkės   
ir blaškėsi kažkur žmogaus  
lemtis.

tarp realių jausmų ir  
nebesuderintų veiksmų  
ir žodžių  

nenuoširdumas klaidžiojo  
ir skersgatviuos  
siauruos  

nuo saulės slėpėsi  
viltis, pavargusi  
ieškoti sielos artimos 

sąžiningumas proto laisvę gynė  
nuo veidmainystės pašaipių  
minčių, 

kad miesto aikštėje,  
kada nubus spalvotos gėlės,  
tiesa –  

ne melas  
butų sakomas balsu.  
ką pagalvos? ir  

kaip kitiems atrodys?  
manipuliacijos  
pavirsta įrankiu aštriu –  

įsiklausyti  
į save tu pagaliau išmoki  
ir tapk pasitikėjimu šventu.

2019    

Nukelta į 10 psl.

Valdas Aušra  

Kunigas dr. Valdas Aušra gimė ir
augo Klaipėdoje. Pirmoje savo profe-
sinėje „inkarnacijoje” dirbo mokslinį
tiriamąjį darbą Lietuvos mokslų aka-
demijos Ekologijos institute. 

Daugiau kaip 20 metų gyvena JAV,
kunigauja Ziono lietuvių evangelikų
liuteronų parapijoje Čikagoje. Yra ke-
leto lietuviškų organizacijų narys, nuo
2018-ųjų rudens – JAV Lietuvių rašy-
tojų draugijos pirmininkas.  

2016 metais Lietuvoje išleido poe-
zijos ir fotografijos knygą-albumą „KE-
LIONĖ arba žodžiai ir vaizdai” (leidė-
jas: Naujosios Romuvos fondas). 2017
metais buvo išleistas antras šios kny-
gos leidimas. 2019 metais išleido eilė-
raščių vaikams rinktinę „Kokios avys
skraido?” („Eglės leidykla”). Abi kny-
gos buvo sėkmingai pristatytos 2017 ir
2019 metų Vilniaus knygų mugėse.
2019 vasarą Mažosios Lietuvos fondas
išleido, o „Petro ofsetas” atspausdino
jo naujausią knygą „paKVIETIMAS: …
ateik, o Viešpatie, į mano rojų…” 

Valdas Aušra

Nusvirusios rankos 

Pakelk nusvirusias rankas  
Nes noriu duoti dovanų  
Sulenk jas nors iki krūtinės  
Pridėsiu jas pilnas  
Gyvenimo džiaugsmų  
Ir meilės skausmo bei stiprybės 

Tau padalinsiu viską  
Ko tau reikia  
Gyvenimo keliu drąsiai keliauti  
Tik padaryki vietos sau glėby  
Kad aš turėčiau vietos  
Kur sukrauti  

Tu nesibaimink atlapot krūtinės   
Kad mano dovanos  
Tau prisilies prie nuogo kūno  
Tik atvira širdis galės priimt  
Be išankstinio teismo  

Viską viską, net dilgynes  

Tu tik pakelk nusvirusias rankas  
Kad viltį tau galėčiau duoti  
Ištieski savo rieškučias  
Pripildysiu gyvenimo sula  
Kuri pakels tave ir leis žingsniuoti  

Tik tu pakelk nusvirusias rankas...  

2018
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Atkelta iš 1 psl.

Mums, savo akimis karo nemačiusiems, sunku
įsivaizduoti, ką išgyvena žmogus, kurio artimieji din-
go be žinios. Net skaitant karo metų atsiminimus, neį-
manoma to pilnai patirti. O juk dar ne taip seniai ir
Europą degino karo gaisrai, milijonai žmonių žuvo,
neteko savo namų, dingo be žinios. 

Sunku patikėti, bet ir dabar, praėjus daugiau nei
septyniasdešimčiai metų, yra daugybė žmonių, ku-
rie nežino savo artimųjų likimo. Artimųjų, kurių gy-
venimus sugriovė Vokietijos nacionalsocialistų su-
keltas karas, kurie tapo pabėgėliais, išblaškytais po
visą pasaulį. Galbūt dar tik nedidelė dalis lietuvių
žino, kad toje pačioje Vokietijoje, Arolseno mieste yra
didžiulis archyvas, kurio patalpose – lentynose,
spintose, dėžėse, stalčiuose ir stalčiukuose – laikoma
informacija apie milijonų žmonių likimus. Sakau,
kad gal nedaugelis mūsų žino apie šį archyvą, nes pa-
ties archyvo statistika byloja, jog per 2018 metus į ar-
chyvą kreipėsi 1320 žmonių iš JAV, 3730 – iš Vokietijos,
2400 – iš Lenkijos, 1170 – iš Rusijos Federacijos. Ta-
čiau iš kitų šalių, kurių archyvas priskaičiuoja
apie 70, kreipimųsi dėl paieškos buvo gauta kur kas
mažiau, tik po kelis šimtus ar keliasdešimt.

Sukaupta 17,5 mln. 
asmenų duomenys

Tai kas gi tas Arolseno archyvas? Šis archyvas
gyvuoja jau nuo 1945 metų. Anksčiau jis vadinosi
Tarptautinė paieškų tarnyba (International Tra-
cing Service arba ITS), o prieš keletą metų ši insti-
tucija savo pavadinimą pakeitė į dabartinį – Arolseno
archyvas. Tarptautinis centras, tiriantis nacių per-
sekiotuosius (Arolsen Archives. International Cen-
ter on Nazi Persecution – lietuviškas vertimas nėra
oficialus, todėl pateikiu pavadinimą anglų kalba). 

Archyvo vadovybė teigia, kad pagrindinė ar-
chyvo užduotis per visą jo egzistavimo laiką buvo pa-
dėti išaiškinti dingusių be žinios asmenų likimus ir
šių asmenų ieškoti. Kasmet archyvo darbuotojai at-
sako į apytikriai 20 000 kreipimųsi. Tačiau teikti in-
formaciją apie dingusius asmenis – ne vienintelė ar-
chyvo paskirtis. Labai svarbia savo darbo dalimi ar-
chyvas laiko švietimą ir šiuolaikinės visuomenės in-
formavimą apie nacių padarytus nusikaltimus.
Arolseno archyvo darbui vadovauja tarptautinė ko-
misija, kurią sudaro vienuolikos valstybių-narių at-
stovai. Kiekvienais metais komisijai pirmininkau-
ja vis kitas narys. Tarptautinę komisiją sudaro at-
stovai iš šių šalių: Belgijos, Prancūzijos, Vokietijos
Federacinės Respublikos, Graikijos, Izraelio, Italijos,
Liuksemburgo, Nyderlandų, Lenkijos, Jungtinės
Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų.  2013 me-
tais Arolseno archyvas buvo įrašytas į UNESCO prog-
ramos ,,Pasaulio atmintis” registrą. 

Arolseno archyvas – išsamiausias pasaulyje ar-
chyvas, kurio kolekcijoje yra apie septyniolika su
puse milijono asmenų duomenys. Tie septyniolika

su puse milijono – tai nacių režimo aukos, tiek žu-
vusieji, tiek išgyvenę. Archyve sukaupti dokumen-
tai skirstomi į tris dalis: nacių biurokratijos sukurti
dokumentai koncentracijos stovyklose, getuose ir su-
laikymo vietose, valstybinių institucijų, įmonių ir
vietinių firmų dokumentai apie priverstinių darbi-
ninkų dislokavimą ir Antrojo pasaulinio karo šalių-
sąjungininkių sudarytos bylos dėl perkeltųjų asme-
nų aprūpinimo ir priežiūros po 1945 metų. Taigi, na-
cionalsocializmo aukoms priskiriami ir DP (displa-
ced persons) – išvietintieji asmenys – savo namų, savo
tėvynės netekę žmonės. Žinoma, galime galvoti,
kad mes visi žinome savo – lietuvių tautos – istori-
ją. Be abejo, žinome ir apie DP. Bet ar iš tikrųjų visi
žinome? O tie, kurie žinome, ar visi perduodame ži-
nias mūsų vaikams? Ar visi suvokiame, kokį siau-
bą išgyveno Lietuvos gyventojai karo ir pokario me-
tais? Arolseno archyve saugoma informacija padė-
tų tai suprasti.

Skaičius 20 000 yra iškalbingas. Jei į tiek krei-
pimųsi archyvo darbuotojai atsako kasmet, tai reiš-
kia, kad mažiausiai tiek žmonių nežino visko apie
savo artimuosius, kurių gyvenimus suardė karo aud-
ra. Arolseno archyve saugoma informacija daugeliui
šeimų suteikia galimybę surasti savo artimųjų kapus,
atgauti jų asmeninius daiktus, kadaise konfiskuotus
nacių, sužinoti savo šeimos istoriją. Daugiausiai į ar-
chyvą kreipiasi nukentėjusiųjų vaikai ir vaikai-
čiai. Turime suprasti, kad dalis nukentėjusiųjų,
net jei ir liko gyvi išgyvenę karo siaubą, nelinkę to
siaubo prisiminti ir pasakoti apie tai savo šeimoms,
nes vien prisiminimas sukelia baisias emocines
pasekmes. Be to, yra atvejų, kai šeimos nariai ne-
pasakoja savo praeities vaikams ar vaikaičiams dėl
įvairių dalykų, kuriuos norima išlaikyti paslaptyje,
pavyzdžiui – nesantuokinių vaikų gimimas, palikti
likimo valiai vaikai ar panašiai. Tai suprantama. Ta-
čiau taip pat suprantamas žmogaus noras sužinoti
savo šeimos istoriją.

Kaip pasinaudoti 
archyvo medžia ga?

Užklausą Arolseno archyvui galima pateikti
keliais būdais. Vienas jų – atsakyti į anketos klau-
simus internetu Arolseno archyvo svetainėje. Beje,
archyvo paslaugos yra nemokamos. Užpildant už-
klausos anketą, jūsų bus klausiama, kokiu tikslu ieš-
kote informacijos, kas jūs esate ieškomajam asme-
niui, koks ieškomojo asmens vardas, kokia pavardė,
kita asmeninė informacija. Taip pat bus prašoma pa-
teikti asmeninę informaciją apie jus patį.

Svarbi veiklos dalis yra ir išsamus internetinis
archyvas, kuriame asmenys patys gali ieškoti in-
formacijos apie artimuosius. Tiesa, internetiniame
archyve dar nėra patalpinti visi duomenys, todėl, jei
nerandate informacijos internetu, tai nereiškia,
kad archyvas tos informacijos neturi. Tuomet pa-
tartina kreiptis į archyvo darbuotojus.

Pateiksiu keletą pavyzdžių. Štai, tarkime, ieš-

kome asmens, kurio pavardė yra Adomaitis. Aišku-
mo dėlei pasakysiu, kad nepažįstu nė vieno Ado-
maičio ir neieškau konkretaus asmens. Tiesiog pa-
sirinkau dažną lietuvišką pavardę. Įrašau laukely-
je pavardę Adomaitis ir pažymiu varnele laukelį, kad
būtų įtraukti visi sinonimai. Rezultatas – 152 doku-
mentai, išduoti asmenims, kurių pavardės yra Ado-
maitis, Adomaitienė ir Adomaitytė. Štai, tarkime,
apie Oną Adomaitytę, gimusią 1896 metais Kybar-
tuose, skaitmeniniame archyve yra pateikiami de-
vyni dokumentai iš taip vadinamo ,,CM” archyvo.
,,CM” reiškia ,,Care and Maintenance” (priežiūra ir
išlaikymas). ,,CM” archyve laikomos įvairios anke-
tos, kuriose galima rasti tokią informaciją apie as-
menį ir jo šeimos narius: gyvenamąją ir darbo vie-
tą ar vietas per paskutinius 10–12 metų nuo anketos
užpildymo datos, išsilavinimą ir kalbų mokėjimą, fi-
nansinius išteklius, ateities planus, repatriacijos prie-
žastis, pageidaujamą emigracijos šalį. Taip pat ga-
lima rasti informaciją apie tai, ar buvo skirta IRO (In-
ternational Refugee Organization) parama bei prie-
žastis, dėl kurių buvo pasitraukta į Vokietiją. Daž-
niausiai ta priežastimi nurodoma baimė patekti į so-
vietų valdomą teritoriją ir būti ištremtiems į Sibirą.

Arba štai kitas pavyzdys: Stasys Adomaitis ir jo
šeima. Archyve saugomas dokumentas teikia in-
formaciją apie tai, kad 41 metų stalius Stasys Ado-
maitis, katalikas iš Lietuvos, ir jo šeima – žmona An-
tanina, duktė Janina ir sūnus Vidas – emigruoja iš
DP stovyklos Seligenstadt mieste į Jungtines Ame-
rikos Valstijas 1949  m. birželio 21 d. Šeimos spon-
soriai JAV bus NCWC (National Catholic Welfare
Conference), o galutinis adresas: Paterson miestas
New Jersey valstijoje.

Tai – tik keli pavyzdžiai. Kaip minėjau, iš-
vietintųjų arba perkeltųjų asmenų (DP) informaci-
ja yra saugoma trečiojoje archyvo dalyje, kuri vadi-
nama ,,DP, vaikų ir be žinios dingusių asmenų re-
gistracija ir bylos”. Čia yra 7.543.891 dokumentas.
Taip, septyni su puse milijono dokumentų. Toliau ši
trečioji archyvo dalis skaidoma į keletą skyrių: in-
formacija apie gyvenamąją vietą ir emigraciją (3.1),
informacija apie įvairių organizacijų suteiktą pa-
galbą ir paramą (3.2) bei informacija apie dingusių
be žinios vaikų paiešką (3.3). Dalyje 3.1 rasime in-
formaciją apie DP registraciją ir išlaikymą tiek DP
stovyklose, tiek už stovyklų ribų (3.1.1), DP gydymą
ligoninėse (3.1.2) bei DP emigraciją (3.1.3). Dalyje 3.2
pateikta informacija apie IRO ,,Care and Mainte-
nance” (Rūpinimosi ir išlaikymo) programą (3.2.1),
Tarpvyriausybinį europiečių migracijos komitetą ir
jo veiklą (3.2.2) bei JT komisiją dėl karo pabėgėlių rei-
kalų ir jos veiklą (3.2.3).

Beje, Arolseno archyve saugomi asmens doku-
mentai gali praversti ne tik šeimos istorijos spra-
goms užpildyti, bet ir gimimo ar gyvenamosios vie-
tos įrodymams.  O  tokių  įrodymų  kartais  prisi-
reikia,  norint įgyti ar atgauti Lietuvos pilietybę.
Arolseno archyvo internetinis adresas yra arolsen-
archives.org.

Archyvas, saugantis dalį Lietuvos istorijos
Onos Adomaitytės anketa kreipiantis dėl IRO pagalbos.

K.�Vaitkutės�nuotraukos
Informacija apie Stasį Adomaitį ir jo šeimą
emigruojant į JAV.

DP Magdalenos Adomaitienės užpildyta anketa.
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Atkelta iš 1 psl.

Dievas mus visą laiką myli visą

Kaip sakė knygos pristatymo mo-
deratorė MLM tikybos mokytoja Gra-
silda Reinytė-Petkienė, „Kaip pradėti
tikėti?” – tai jau antroji klausimų-at-
sakymų knyga vaikams, kurioje t. An-
tanas Saulaitis paprastai ir šiltai atsako
į sudėtingus vaikų klausimus apie
Dievą, tikėjimą, bažnyčią. Nemažai
atsakymų kunigas pateikė ir knygos
pristatymo metu. Moderatorės pa-
klaustas, kaip vaikams suprasti die-
višką trejybę, kunigas aiškino: „Mums
artimiausias žmogus – mama, taip pat
vienu metu yra trys viename. Ji – vie-
nas žmogus, bet savo vaikui ji yra
mama, vaiko tėčiui – žmona, o savo ma-
mai – dukra. Taip ir Dievas vienu

metu yra Dievas Tėvas, Jėzus Kristus
ir Šventoji Dvasia”.

Ar tikrai Dievas mus visą laiką ste-
bi, netgi tada, kai einame į tualetą? „Ge-
riau sakyti, kad Dievas mus visą laiką
myli. Jam rūpi, kad mes būtume geri,
padėtumėme tiems, kam reikia pagal-
bos”, – pasakojo t. Saulaitis.

Ar Dievas nepavargsta nuo mūsų
prašymų ir maldų? „Kaip ir mūsų drau-
gai ar šeimos nariai mums kažką duo-
da, kai gražiai paprašome, taip ir Die-
vas į kiekvieną iš mūsų žiūri su meile,
ir jam tikrai mūsų maldos teikia tik
džiaugsmą”, – kalbėjo kunigas jėzuitas.

Ar Dievas gali nubausti už mela-
vimą? „Dievas nebaudžia, tik jam gali
būti labai liūdna, jei kas negražiai el-
giasi. Dievui rūpi, kad mes suprastume
savo klaidas ir pasitaisytume”, – sakė
t. Saulaitis.

Ar Rojuje bus šuniukų?
Knygos sutiktuvės – su dideliais mažųjų klausimais, paprastais t. Saulaičio atsakymais.

Visi norėjo prisiglausti prie t. Saulaičio.

Rūpimus klausimus t. Saulaičiui galėjo užduoti visi susirinkusieji. Kairėje – G. Reinytė-Pet-
kienė, dešinėje – Asta Zimkus.

Nuoširdus pokalbis.
Knygelės autorius su popietės rengėjomis (iš k.): B. O’Brien, D. Čyviene ir G. Reinyte-Pet-
kiene.

,,Tėve mūsų” galima sukalbėti ir rankomis. Dainos�Čyvienės�nuotraukos

Sakoma, kad gyvūnai neturi sielos.
Ar tikrai Rojuje nebus šuniukų? „Visa
gyvybė ateina iš Dievo. Į šitą klausimą
atsakysiu, kaip sakė mūsų popiežius
Pranciškus: jei galvojate, kad Danguje
turi būti šuniukai, vadinasi jie ten
bus”, – aiškino kunigas.

Kas skaniau: moliūgų pyragas 
ar „Šimtalapis”?

Renginio metu rūpimus klausi-
mus galėjo užduoti ir visi susirinku-
sieji. Ketvirtokė Kamilė t. Saulaičio
klausė, ar daug vaikų Lietuvoje eina į
bažnyčią. Kunigas pasidžiaugė, kad
Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje, kurioje
dirba, vaikų tikrai gausu. „Mano ben-
druomenėje net 5 šeimos turi po 5 vai-
kus. Tai kai tos šeimos ateina, jau
pusė bažnyčios būna pilna vaikų. O kur
dar kiti? – juokėsi tėvas Saulaitis. – Su-
sirenka daug jaunų šeimų su mažais
vaikais. O kai jie dešinėje bažnyčios pu-
sėje sustato vežimėlius, atrodo kaip pil-
na automobilių aikštelė prie Pasaulio
lietuvių centro”.

Vienos mergaitės kunigo paklau-
sus, kur jam labiau patinka: ar Lietu-

voje, ar Amerikoje, tėvas Saulaitis
trumpam susimąstė ir atsakė: „Aš la-
bai mėgstu moliūgus. Šį rytą kaip tik
pusryčiams valgiau moliūgų pyrago.
Galvojau, kaip čia skanu ir gerai. Bet
Lietuvoje labai mėgstu pyragą ‘Šimta-
lapį’. Vis galvoju, bet dar negaliu nu-
spręsti, kur tie pyragai skanesni”.

O antrokas Aleksas kunigo jėzui-
to nieko neklausė, tik padėkojo: „Ačiū,
kad mane pakrikštijote!”. Tokia ber-
niuko padėka, privertė nusišypsoti ne
tik visus susirinkusius, bet ir patį ku-
nigą. „Matot, kaip gražiai vaikas auga,
tai didelis mano nuopelnas”, – sakė jis.

Baigiantis knygos pristatymui ku-
nigas dar visus pakvietė sukalbėti mal-
dą „Tėve mūsų” ne tik žodžiais, bet ir
vaidinant rankomis. Tačiau susirinku-
sieji nenorėjo skirstytis. Vieni stojo į eilę
nusifotografuoti su mylimu kunigu,
kiti norėjo tik jį apkabinti ar ranką pa-
spausti, treti laukė parašo ant naujo-
sios jo knygos „Kaip pradėti tikėti?”.  

Visas knygos pristatymas taip ir
praėjo – su dideliais mažųjų klausi-
mais, su paprastais tėvo Antano Sau-
laičio atsakymais, nepaprastu jo hu-
moro jausmu ir šiltu bendravimu. 
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RIMAS ČERNIUS

Kadaise jaukioje Jaunimo centro koplyčioje kas sek-
madienį susirinkdavo būrelis lietuvių tikinčiųjų šv. Mi-
šioms, kurias atnašaudavo Jaunimo centro vienuolyne
gyvenantys jėzuitai. Po šv. Mišių dalyviai užeidavo į
Jaunimo centro kavinę pasigardžiuoti kava su pyra-
gaičiais ir pabendrauti. Dabar Jaunimo centro vie-
nuolyno patalpose jėzuitų nebėra, o šv. Mišias kop-
lyčioje atnašauja kun. Jaunius Kelpšas, Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčios klebonas, bet tos šv. Mišios
atnašaujamos tik kartą per mėnesį. Todėl praėjusį sek-
madienį vykusi jėzuitų jubiliejinių metų šventė Jau-
nimo centre buvo džiugi retenybė. Jaunimo centro
koplyčią pripildė gausi maldininkų grupė, o šv. Mišias
koncelebravo net penki kunigai jėzuitai.

Atvykusieji į šv. Mišias, be abejo, pastebėjo pla-
katą prie koplyčios laiptų, kuris kvietė pažvelgti aukš-
tyn – į koplyčios fasadą. Jame yra reljefas, vaizduo-
jantis jėzuitų atvykimą į Vilnių 1569 m. Tas reljefas
priminė, kad šiemet švenčiamos jėzuitų misijos Lie-
tuvoje 450-osios metinės. 

Koplyčiai prisipildžius tikinčiųjų prasidėjo šv. Mi-
šios, kurias atnašavo dabartinis jėzuitų provincijolas
kun. Vidmantas Šimkūnas. Jam talkino keturi kon-
celebrantai: kun. Artūras Sederevičius, kun. Algis Ba-
niulis, kun. Antanas Saulaitis ir kun. Lukas La-
niauskas. Šv. Mišių skaitinius ryškiu balsu skaitė Vik-
toras Kelmelis. Pamokslą sakė kun. Antanas Saulaitis,
trumpai apžvelgęs jėzuitų misijos Lietuvoje ir kituose
kraštuose istoriją. Jaunimo centro koplyčios vitra-
žuose yra pavaizduoti šeši jėzuitai šventieji. Tad šia
jubiliejine proga susijungė jėzuitų praeitis ir dabartis.
Šventasis Ignacas Loyola ir kiti jėzuitai šventieji lyg
iš aukšto globojo Mišias atnašaujančius jėzuitus ku-
nigus ir visus jose dalyvaujančius tikinčiuosius. 

Po šv. Mišių visi dalyviai susirinko į Jaunimo
centro kavinę, kur laukė vaišės. Dalyvių gausa pri-
minė senus laikus, kada šioje kavinėje vykdavo įvai-
rūs renginiai, ir į juos prigužėdavo daug žmonių. Po
skanių pietų jėzuitų jubiliejinių metų šventės daly-

Džiugi retenybė:
jėzuitų jubiliejinių 
metų šventė
Jaunimo centre

viai buvo kviečiami į Čiurlionio galeriją pasižiūrė-
ti parodos ,,Misijų stotelės. Lietuvių jėzuitų misio-
nierių šimtmečio kelias”.

Čiurlionio galerijoje vyko trumpa programa,
kurią vedė kun. Lukas Laniauskas. Įžanginei maldai
jis pakveė prel. Edmundą Putrimą. Prelatas tarė svei-
kinimo žodį, pabrėždamas didelį jėzuitų įnašą į
krikščionybės ir lietuvybės skleidimą. Atvykusius
sveikino jėzuitų provincijolas kun. Vidmantas Šim-
kūnas, kuris pasidžiaugė dalyvių gausa. Šventės
dalyvius pasveikino ir atvykusiais iš Lietuvos jė-
zuitais svečiais pasidžiaugė Lietuvos Respublikos ge-
neralinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius.
Konsulas perdavė vyskupo Hanso Dumpio ir kun. Val-

Parodos eksponatus apžiūrintys popietės dalyviai turėjo daug klausimų t. Antanui Saulaičiui. Jono�Kuprio�nuotraukos

do Aušros sveikinimus. Šventės dalyvius sveikino
Lietuvos Respublikos garbės konsulas Michigano
valstijoje Algis Zaparackas. Jis priminė, kokį svar-
bų vaidmenį suvaidino jėzuitai Amerikoje, ypač pa-
brėždamas Jaunimo kongreso ruošą. Tėvas Lukas La-
niauskas padėkojo rėmėjams, tarp jų – Skautų są-
jungai, Lietuvių Fondui, Čiurlionio galerijai ir Li-
tuanistikos tyrimo centrui, LR gen. konsulatui Či-
kagoje.

Antrojoje programos dalyje buvo rodomas filmas,
sukurtas lietuvių jėzuitų misijos Lietuvoje 400 metų
sukakčiai paminėti. Įžanginį žodį apie filmą tarė Li-
tuanistikos tyrimo centro direktorė Kristina La-
pienytė. Ji atskleidė, kad filmą prieš daugelį metų su-
suko tėvas Algimantas Kezys SJ, o muziką sukūrė
kun. Bruno Markaitis. Filmas vaizdžiai pasakoja jė-
zuitų atvykimo į Lietuvą istoriją ir aptaria jėzuitų
veiklą tarp lietuvių kituose kraštuose, ypač Ameri-
koje. Turbūt daugelis vyresnio amžiaus šventės da-
lyvių su malonumu prisiminė ekrane pasirodžiusius
gerbiamus ir mylimus, jų gerai pažintus jėzuitus: ku-
nigus Gutauską, Raibužį, Kubilių, Vaišnį, Borevičių,
Tamošaitį, Kijauską, jėzuitą brolį Petrą ir kitus. O
kai ekrane pasirodė 1969 m. ką tik įšventintas jau-
nas kun. Antanas Saulaitis, filmo žiūrovai pradėjo

ploti tarp jų stovėjusiam, tik dabar jau pražilu-
siam, bet labai mylimam kunigui.

Filmui pasibaigus t. Saulaitis sutiko atsakyti į
klausimus. Dėl Jaunimo centro ateities jis pabrėžė,
kad viskas priklauso nuo mūsų, ir pasidžiaugė,
kad Centre tebeveikia lituanistinė mokykla, Čiur-
lionio galerija, vyksta renginiai. T. Saulaitis šventės
dalyvius kvietė apžiūrėti parodą, kuri buvo rodoma
dviejose šoninėse Čiurlionio galerijos erdvėse. Žiū-
rovai galėjo ne tik apžiūrėti parodą, bet kartu ir pa-
bendrauti, pasikalbėti su atvykusiais jėzuitais ir pri-
siminti, kiek daug pasiekė jėzuitų misija. 

Šventė vyko jėzuitų šūkio dvasioje – viską daryti
didesnei Dievo garbei. Ad majorem Dei gloriam.

Čiurlionio galerijos erdvė buvo pripildyta įdomių, nekasdieniškų daiktų.

Daina Čyvienė ir t. A. Saulaitis pristatė parodos katalogą.  

Po filmo peržiūros t. Saulaitis atsakinėjo į gausiai susirinkusių žiūrovų klausimus.  
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Redaktorės žodis
Kiekvieni mokslo metai vis kitokie: kuo brandesnė mokyklos bendruomenė, kuo

daugiau mokyklai metų, tuo darosi aiškiau, kaip organizuoti darbą, kaip planuoti veik-
lą, ko atsisakyti, ką kitaip daryti. Tiesiog – naujas žvilgsnis į penktuosius mokyklos gy-
vavimo metus. Svarbiausia naujiena, kad mokyklai vadovauti trejų metų kadencijai pa-
skirtas mokyklos direktorius Egidijus Paurys. Direktorius turi puikių idėjų, kaip paįvai-
rinti mokyklos veiklą, kaip sudaryti geriausias sąlygas vaikams mokytis gimtosios kal-
bos. Mokykloje dirbs devyni mokytojai, du mokytojų padėjėjai, mokysis penkiasdešimt
šeši mokiniai iš trisdešimt šeimų. Džiaugiamės, kad kiekvienais metais į mokyklą atvyksta
trejų, ketverių metų vaikučių, kurie, įsilieję į mokyklos bendruomenę, suteikia kolektyvui
žavesio. 

Šie mokslo metai skiriami knygnešiams: viską sužinosime ir išmoksime apie pa-
vojingus knygnešių kelius, apie svarbų jų darbą, įsidėmėsime pavardes, kurių negali-
ma užmiršti. Nulenksime galvas išsaugojusiems lietuvišką raštą ir paaukojusiems savo
gyvybes vardan Lietuvos. Mokiniai svarbias datas, žymių žmonių mintis, savo kūrybą
ir pastebėjimus surašys į kuriamas, rašomas knygas, ir patys, kas rytą atsinešdami į mo-
kyklą tas knygeles, jausis mažaisiais knygnešiais. 

Visus mokslo metus mokyklos šokių mokytoja Eglė Parker intensyviai mokys šok-
ti ir paruoš mokyklos kolektyvą JAV LB Šokių šventei, vyksiančiai Philadephijoje, mu-
zikos mokytoja Viktorija Zaborienė jau pradeda ruošti vaikus būsimai JAV lietuvių Dai-
nų šventei. Ir vėl bus įdomūs mokslo metai, vėl daug sužinosime ir išmoksime.

Marija Dainienė

AT Ž A LY N A S
Rugsėjis Nr. 28

„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.

MANO LIETUVA

Mokyklos 5-ųjų mokslo metų atidarymo šventės akimirka. Kęstučio�Vaškelevičiaus�nuotr.

Vadovauti mokyklai – džiaugsmas ir atsakomybė

Aš nuolankiai priimu galimybę tar-
nauti Vašingtono lietuvių mo-
kyklos direktoriumi ir  toliau plė-

toti ir stiprinti mūsų mokyklą.
Mano vaikai, vasaros atostogų Lie-

tuvoje įkvėpti, vėl buvo pasiryžę jau
ketvirtus metus paskirti šeštadienius
lietuvių mokyklai. Aš, maloniai nu-
stebintas jų pastangomis vartoti kiek-
vieną žinomą lietuvišką žodį Lietuvo-
je, taip pat norėjau aktyviau prisi-
jungti prie veiklos mokykloje. Nesiti-
kėjau, kad tas mano pasiryžimas bus le-
miamas mano naujoms pareigoms. 

Paskirtas mokyklos direktoriumi
greitai sužinojau, kad tai  nelengvas
darbas. Per ketverius metus pažinau
daug nuostabių žmonių, kurie aukoja
savo laiką dėl vaikų, anūkų ir kitų tau-
tiečių gimtosios kalbos mokymo ir
tautinių tradicijų puoselėjimo. Jų pa-
vyzdys ir dėmesys padėjo man ir mano
šeimai jaustis bendruomenės dalimi.
Norėčiau tą puikų jausmą perduoti ir
kitiems. Paremtas talentingo ir paty-
rusio mokytojų kolektyvo jaučiuosi
tvirtai.

Mokytojų darbas yra sunkus. No-
rėčiau, kad jų pastangos ir skiriamas
dėmesys mokiniams teiktų ir moky-
tojoms džiaugsmą, kad jos nesuabejo-
tų šio darbo prasmingumu. Mokytojo
ir mokinio ryšys ir pasitikėjimas yra
svarbiausia mokymo procese. Todėl
ieškosiu būdų, kaip palengvinti mo-
kytojoms darbą, kad vienų kitais pa-
sitikėjimas mokymo procese nebūtų
pažeistas. Mano, kaip vadovo, tikslas –
išlaikyti jau sukurtą jaukią aplinką
vaikams ir suaugusiems, kurioje vai-
kai  išmoktų ar pagal savo lygį tobu-
lintų lietuvių kalbą. Svarbu susivienyti
ir kartu spręsti su lietuvių išeivija su-
sijusias problemas. Malonu kartu švęs-
ti šventes ir džiaugtis lietuvių pasie ki-
mais pasaulyje. 

Mūsų mokykla šiais metais švęs
penkerių metų darbo ir veiklos su-

kaktį. Kitos JAV lituanistinės mokyk-
los šįmet švęs 60 ir 70 metų jubiliejus.
Labai smagu matyti, kad tų mokyklų
bendruomenės sugebėjo susivienyti
ir remti mokyklas, kad išlaikytų tiek
metų vis reikalingas. Tai yra ženklas,
kad lietuvių bendruomenei kalbos ir
kultūros puoselėjimas yra labai svar-
bus, kaip ir svarbus yra ryšio su Lie-
tuva palaikymas.

Norėčiau šiais mokslo metais ten-
kinti mokinių šeimų poreikius, kad kil-
tų vaikų žinių lygis, todėl ir toliau tę-
sime individualias pamokas moki-
niams, išvyksiantiems gyventi ir mo-
kytis į Lietuvą, atskirai mokysime
vaikus, kurie dar visai nemoka lietu-
vių kalbos, todėl skirsime to paties am-
žiaus vaikų klases į mažesnes grupes,
kad kiekvienam būtų patogu mokytis.
Kolektyvas iškėlė sau tikslą – kiek-
vieną mokslo metų dieną kreipti dė-
mesį į mokinių daromą pažangą ir
juos skatinti, mokyti džiaugtis savo pa-
siekimais.

Esu įsitikinęs, kad mokykla turi
atsižvelgti į mokinių ir tėvų tikslus ir
siekius. Šiuo metu mokykla yra labai
akademiška, bet mokydamiesi menų
vaikai gali atsipalaiduoti, išreikšti

Egidijus Paurys Sarah�Cramer�nuotr.����

save per jausmą. Mokykloje mokiniai
mokosi dainų, šokių, raiškaus skaity-
mo, teksto kūrimo paslapčių ir piešimo.
Visa tai mokoma ir kolektyvuose, ir in-
dividualiai.

Mokyklos bendruomenė įsilieja į
Washingtono apylinkių lietuvių ben-
druomenę, dalyvaudama Lietuvių Ben-
druomenės ir JAV ambasados organi-
zuojamuose renginiuose. Mes esame
vieni kitiems reikalingi: mokykla auk-
lėja jaunąją kartą, o vaikai ima pavyzdį
iš ilgamečių lietuvių bendruomenės
narių, išsaugojusių papročius ir tra-

dicijas, neužmiršusių tėvų kalbos. Mo-
kykla visada džiugins lietuvių ben-
druomenę savo renginiais. Mes esame
ypač  dėkingi JAV ambasados darbuo-
tojams už palaikymą ir paramą.

Dirbdamas direktoriumi, norė-
čiau sukurti naują mūsų mokyklos is-
torijos puslapį, visomis išgalėmis siek-
siu, kad mūsų mokykla klestėtų dau-
gelį metų.

Lietuvių m-los Vašingtone direktorius 
Egidijus Paurys

nus, tėvelio sulaužytus mažyčius pirš-
telius, bėgantį atnešti karšto vandens,
gerą studentą, promočiutės įtaką, dėdės
Prano gyvenimo istorijas.  Be galo di-
džiuojuosi močiute ir dieduko seseri-
mis, kurios prisidėjo prie Lietuvos ne-
priklausomybės atstatymo kasnakt
dirbdamos ryšininkėmis. Branginu
pasakojimus apie dieduką Joną Mac-
kevičių, kuris būdamas partizanu ko-
vojo už Lietuvą ir praleido šešiolika
metų lageriuose, kur buvo išsiųstos ir
jo seserys. Mintyse dėkoju močiutės
broliui Antanui, atidavusiam gyvybę
kovojant už Lietuvos nepriklausomybę.
Siurbiu tarsi per šiaudelį į savo sąmo-
nę, kad sugultų į atmintį, kiekvieną pri-
siminimą apie tėvelio išdaigas Sibire,
draugus, nuotykius ir sužalojimus.
Verkiu girdėdama pasakojimą, kaip
močiutė nusprendė leisti tėveliui grįž-
ti namo į Lietuvą be jos ir kaip pagaliau
grįžęs iš lagerių diedukas neatpažino
savo sūnaus. Kartais atrodo, jog mano
širdis galėtų tiesiog plyšti iš meilės Lie-
tuvai.

„Per žalią pievą, matau einantį
žmogų. Ir žinau, jog tai turi būti mano
tėtis...” 

Ta pati pieva, pilna violetinių lu-
binų, po to tapo mano, mano sesės ir

Mokyklos šeimų projektas „Rašau
savo šeimos istoriją – Aš ir Lietuva”.
Siūlome skaitytojams Aistės Mac-

kevičiūtės-Ray su didžiausia meile
parašytą pasakojimą apie garbingą
senelių kartą, liudijančią sudėtingą
Lietuvos istoriją. 

Mano šaknys ten, kur
siūbuoja violetiniai
lubinai

Mano Lietuva. Tavo Lietuva. Mūsų
Lietuva. Daug metų idealizuota,
daug naktų ilgėtasi, palaikoma

prisiminimais, jausmais ir išgyveni-
mais. Lietuva yra mano gimtinė. Lie-
tuva yra mano tėvų šalis. Lietuva yra
mano senelių ir prosenelių kraštas. My-
lėta, ginta ir sudrėkinta mūsų visų
krauju ir ašaromis.  

1951 m. rugsėjo 15 dieną mano mo-
čiutė Petronėlė Mackevičienė ir tik
penkių mėnesių tėvelis Rimantas buvo
tremiami į Sibirą.  Tiesiog įkvepiu ir
bandau įbrėžt kaip tatuiruotę į atmin-
tį pasakojimus apie gyvulinius vago-
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MOKINIŲ KŪRYBA

NORIU PAPASAKOTI

Antras iš dešinės yra mano prosenelis Andrius Mackevičius.
Jis buvo Lietuvos savanoris 1918 metais. 

Mūsų diedukas Jonas pirmas iš kairės. 

Pirmas iš kairės sėdi Viktoras Petkus – disi-
dentas, vienas iš  Lietuvos Helsinkio grupės
steigėjų. Diedukas stovi už jo (per vidurį).

Šeimos�albumo�nuotraukos���

mano brolio vasaros išdaigų liudininke.  Ta pati pieva, pil-
na lubinų, leido rasti ramybę po dieduko ir močiutės mir-
ties.  Nes ta pati pieva, pilna lubinų, dar ir dabar tebežydi,
jau daugelį metų po močiutės ir dieduko išėjimo į kitą pa-
saulį. Ji vilioja savo vasarišku siūbavimu.  Ir primena, kad

mano šaknys visgi ten.
Tad koks gi mano ryšys su Lietuva? Lietuva teka

mano venomis. Lietuva siūbuoja vėjyje violetiniuose lubi-
nuose. Aš esu paskendusi prisiminimuose.

Aistė Mackevičiūtė-Ray

Pristatome istorijos mokytoją Audrę

Gruodytę, pagal Švietimo mainų
programą atliekančią mūsų mokyk-
loje praktiką. Žavimės jauna moky-
toja, kuri turi tokią įdomią mokslo ir
veiklos patirtį.

Smalsumas ir žinių
troškimas yra vertybė

Nuo mažens domėjausi įvairiomis
meno formomis, o Montessori
darželio sistema skatino mano

smalsumą jas išbandyti. Lankiau mu-
zikos, dailės ir teatro mokyklas. Smal-
sumas ir žinių troškimas – ne yda, o
vertybė. Tokia koncepcija vadovau-
juosi ir šiandien. Žinojau, jog nenoriu
studijuoti filologijos be filosofijos, o fi-
losofijos be filologijos, todėl dvi spe-
cialybės man buvo būtinas pasirinki-
mas. Dalyvaudama tarptautiniuose
mainuose jau mokykloje, vėliau stu-
dijuodama Pizos universitete, suvo-
kiau, jog suprasti žmogų galime paži-
nę kultūrą, kurioje jis augo ir gyveno,
kuri padarė įtaką jo mąstymui.  

Pradėjusi savanoriauti kūrybinė-
je stovykloje „Lietuvos Atgaja” paju-
tau, ką reiškia būti lietuviu, kas yra lie-
tuvybė, tautos kultūra, palikimas. Koks
lietuvio vaidmuo šiuolaikiniame pa-
saulyje. Išvykusi studijuoti  į Italiją, pir-
mą kartą susidūriau su klausimu, ką
iš tiesų man reiškia faktas, jog esu lie-
tuvė. Pradėjau lankytis lietuvių kalbos
ir kultūros pamokose Pizoje, kad pa-
matyčiau, kas Lietuva yra pasauliui.
Neretai prisidėdavau prie dėstytojo
pasakojimų apie Lietuvos istoriją. Savo
patirties įkvėpta, parašiau straipsnį
žurnalui „Pasaulio lietuvis”, tai padė-
jo suprasti, kad aš, atstovaudama nau-
jajai kartai, neturiu rinktis tarp buvi-
mo pasaulio ar Lietuvos piliete. Esu
tiek viena, tiek kita. Supratau, jog ga-
liu derinti multikultūriškumą su  lie-
tuvybe, kadangi šie aspektai ne prie-
štarauja, o papildo vienas kitą.

Todėl pasirinkau studijuoti dvi
specialybes, todėl ir pradėjau dirbti su
vaikais švietimo srityje, nes norint
ateityje prisidėti prie pasaulio kūrimo,
pradžioje reikia jį suprasti, pamatyti,
kaip mes kuriame savitumą, savą kul-
tūrą už Lietuvos ribų. Nes neretai tas
išėjimas už ribų ir atskleidžia esmę. 

Tokia yra mano motyvacija ir
praktikoje: noras suprasti, kaip dir-
bama su pasaulio lietuviais, ir siekis
išeiti už savo asmeninių ribų. Manau,
visos mano kompetencijos, įgytos sa-
vanoriaujant, gyvenant italų šeimoje,

kai buvau šešiolikos (su mokykline
mainų programa), vykstant į jaunimo
susitikimus Prancūzijoje, studijuojant
Pizoje, rašant straipsnius, verčiant
tekstus ir filmus, dirbant kultūros at-
ašė asistente, stebint ir aktyviai daly-
vaujant skirtingų kultūrų akademi-
niame pasaulyje (VDU Academia cum
laude studentų draugija, įkurta profe-
soriaus Leonido Donskio; VDU stu-
dentų atstovybė; Lietuvos Maironiečių
draugija) buvo ta veikla, kuri veda
pažinimo link. Būdama Pizoje sava-
noriavau kalbų mokykloje El Comedor,
kur italų kalbos pagrindų su itale stu-
dente mokinome emigrantus iš Afri-
kos, Indijos, Brazilijos. Būdami skir-
tingų lyčių, kultūrų ir tikėjimų, visi
stengėmės vieni kitus suprasti. Tai
buvo didžiulis iššūkis, vertęs mane
mąstyti apie sienas atveriančio pa-
saulio vertę. 

Ir štai aš čia, Vašingtone, Lietuvių
mokykloje. Atgal į mokyklą rugsėjo pir-
mąją. Keista. Atgal į praeitį. Mokyklą
baigiau prieš penkerius metus. Todėl į
galvą šauna juokingas pokštas:

 – Audre, kelkis į mokyklą.
– Aš nenoriu į mokyklą.
– Audre, bet tu juk mokytoja.
Taip, dabar aš mokytoja! Kaip

smagu turėti „savo” klasę ir gauti gė-
lių nuo savo auklėtinių. Būdama dvy-
liktokė, besiruošianti gauti šimtuką iš
istorijos egzamino, sarkastiškai nusi-
juokčiau. Tačiau, kaip sako poetai, li-
kimas – dalykas rimtas. Šimtuko iš is-
torijos aš negavau ir labai gerai pa-
menu, ką tada man pasakė mokytojas:
„Kūrybingi vaikai, net jei turi daugiau
žinių, beveik niekada negauna maksi-
mumo.” Tada labai pykau, jaučiausi ne-
teisingai įvertinta. Bet netrukus su-
pratau, kad ne pažymiai svarbiausia.
Ir dabar tai skamba it kokia banalybė.
Bet istorija tapo mano langu į platesnį
savęs, kito žmogaus, pasaulio suvoki-
mą.  Aš niekada negalvojau apie tai, ką
reiškia būti lietuviu. Bet kai pradėjau
pažinti istoriją, negalėjau nustoti apie
tai galvojusi. Apie ritualus ir kultūri-
nį, istorinį, genetinį palikimą.  

Todėl mane taip žavi idėja, jog
žmonės turi dviejų ar net daugiau kul-
tūrų ypatumų. Laikau save pasaulio pi-
liete su tam tikrų kultūrų „priesko-
niais”. Kokia keista ir įdomi yra ta gy-
venimo kelionė – pažinti kitų šalių
kultūras. Daliai vaikų, kurie turi lie-
tuviškų šaknų, bet gimė ne Lietuvoje,
tai yra nepažinta. Tie vaikai Lietuvos
kultūrą tik įsivaizduoja. Kokia garbė ir
privilegija yra būti tuo žmogumi, ku-
ris supažindins juos su Lietuvos kul-
tūra ir istorija.

Įsidėmėjau tuos tėvų žvilgsnius ir
susižavėjimą: „O, jauna mokytoja iš
Lietuvos, kaip džiaugiamės.” „O, čia
jūs iš Lietuvos pas mus.” Akys pilnos
žavesio, lyg Lietuva būtų žmogus, kurį
esi įsimylėjęs, ar koks egzotiškiau-
sias pasaulio kraštas. Bendruomenė,
šaknys ir visa tai, kas žmogų auklėja
ir ugdo. To linkiu ir savo mokiniams.
Į galvą ateina mintis – elkis taip, lyg tai,
ką darai, galėtų pakeisti pasaulį į gera.
Atrasti, išrasti, surasti ir visais įma-
nomais būdais rasti save. Tą dalelę sa-
vęs, kuri prašmėžuoja tik kartais, kai
tėvai papasakoja istoriją apie mažą
šalį, pilną ežerų ir miškų, keistai me-
lancholiškų žmonių vietą, labiau už
viską mylinčių laisvę ir gamtą, iš ku-
rios jie kilę. 

Aš jau leidžiuosi į tą  kelionę su
vaikais, kurie panorės pažinti Lietuvą
iš arčiau, išgirsti istoriją iš pirmų

Audrė Gruodytė. Asmeninio�albumo�nuotr.

lūpų. Manau, tapsime draugais ir ben-
dražygiais, o Lietuva bus artima ir
my lima.

Audrė Gruodytė
Lietuvių mokyklos Vašingtone 
stažuotoja, istorijos mokytoja 

Ką man šnibždėjo Jūra?

Basomis kojomis bėgiojau po smėlį. Maži akmenukai išdykėliškai kuteno man
padus, o birus smėlis slėpė pajūrio turtus – geltonų atspalvių gintarą. Buvo
nepaprastai graži diena, toks žydras dangus, kurio spalva horizonte susi-

liejo su jūra. Branginu tokias dienas, todėl stengiausi kuo ilgiau  būti gamto-
je, viliojančioje savo grožiu. 

Jūra – mano draugė – dainavo savo dainą su besikartojančiu priedainiu ir
atidžiai prižiūrėjo  gamtos turtus: žarstė ir skaičiavo gintarus.

Aš, Jūros paviliota, pribėgau prie vandens, prie dūžtančios bangos pakrantėje
ir pliaukštelėjau per vandenį – taip pasisveikinau Jūrą. Jūra mane pastebėjo
ir linksmai apkabino kita gūrančia banga. Aptaškė ir nutolo palikusi mane visą
šlapią. Nusijuokiau ir paklausiau Jūrą:

– Kaip tamsta gyvenate?
Jūra atsiliepė ir pakeitė savo vandens spalvą, tapo skaidri žalsva.
– Oh, kaip gerai, – pasakiau ir kvatojausi negalėdama sustoti.
Jūra vėl aptaškė mane ir  sušnibždėjo:
– O kaip Jūs, mergaite, kaip Jūs gyvenate?
– Labai gerai, puikus oras maudytis! – garsiai sušukau.
– Žinoma, ateik ateik, – linksmai tarė Jūra.
Aš puoliau į Jūrą ir pasinėriau bangose. Nežinau, ar dabar Jūra mane ap-

glėbė, ar aš ją apkabinau.
Karolina Ličkūnaitė, 8 klasė

Nukelta į 11 psl.

Karolina Ličkūnaitė. Šeimos�albumo�nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

A. Adamkienė patyrė insultą
Vilnius (ELTA) – Prezidento Val-

do Adamkaus žmona Alma Adamkie-
nė nuo rugsėjo 29 dienos yra Vilniaus
Santaros klinikų intensyvios prie-
žiūros skyriuje, ji patyrė insultą.

„Esu automobilyje, pakeliui į li-
goninę. Bet tik prieš keletą minučių
kalbėjau su gydytoja. Gydytojai yra op-
timistiški, jie tikisi, kad nebus jokių
rimtų pasekmių. Jokių ypatingų pro-
cedūrų nedaroma, ji yra sekama, pri-
žiūrima ir reikia tikėtis, kad viskas
bus gerai”, – sakė Prezidentas.

Visoje šalyje gaudžia perspėjimo sirenos
Vilnius (BNS) – Lietuvoje prasi-

dėjus civilinės saugos pratyboms, tik-
rinama gyventojų perspėjimo sistema
– pradėjo kaukti sirenos, gyvento-
jams siunčiamos žinutės, informaci-
ją transliuoja LRT radijas ir televizi-
ja.

Šios pratybos truks keturias die-
nas, jos skirtos mokytis reaguoti į in-
cidentą Baltarusijoje esančioje Ast-
ravo atominėje elektrinėje.

Vidaus reikalų ministerija (VRM)
skelbia, kad ši gyventojų perspėjimo
sistema įprastai tikrinama dukart per
metus, tačiau šiemet tai – ir valstybi-
nio lygio pratybų dalis.

„Gyventojai girdės sirenų gausmą,
į telefonus bus siunčiami pranešimai
apie sistemos patikrinimą. Viena ži-
nutė, gauta laiku, gali padėti išvengti
nelaimės”, – sakė VRM ministrė Rita
Tamašunienė.

Buvo imituojama gyventojų eva-
kuacija – po 50 savanorių bus evakuo-
jama iš Švenčionių rajono į Zarasų ra-
joną ir iš Vilniaus rajono į Kalvarijos

savivaldybę. Taip pat vyko vadinama-
sis laikinasis perkėlimas, kai tiek pat
savanorių buvo perkelti iš Šalčininkų
rajono į Varėnos rajoną.

Per pratybas buvo imituojamas gy-
ventojų sanitarinis švarinimas, jiems
bus dalinamos jodo tabletės.

Numatoma radiacinė žvalgyba iš
oro, buvo pasitelkti du sraigtasparniai,
taip pat numatoma vykdyti antžeminę
žvalgybą.

Mokymuose dalyvavo apie 300 pa-
reigūnų, karių, tarnautojų iš šešių
savivaldybių – iš viso 24 institucijos.
Atvyko stebėtojai iš Jungtinės Kara-
lystės, Latvijos, Estijos ir Lenkijos.

Per pratybas tikrinta, kaip šalies
institucijos yra pasirengusios rea-
guoti ir vykdyti joms pernai atnau-
jintame Valstybiniame gyventojų ap-
saugos plane numatytas funkcijas.

Lietuvos Vyriausybė sako, kad
Astravo jėgainė netoli Lietuvos sienos
statoma nesilaikant saugumo ir ap-
linkosaugos reikalavimų. Baltarusi-
ja tokius priekaištus atmeta.

G. Nausėda apgynė L. Linkevičių
Vilnius (ELTA) – Prezidentas Gi-

tanas Nausėda atsakė į konservatorių
kreipimąsį dėl Astravo atominės elekt-
rinės. Taip pat, pasak jo, L. Linkevičius
siekdamas platesnio dialogo su Mins-
ku tinkamai atstovauja Lietuvos na-
cionaliniams interesams, o jo adresu
nukreipta konservatorių kritika neturi
pagrindo. 

Pripažindama būtinybę užtikrin-
ti, kad Astravo AE pagaminta elektros
energija nepatektų į Lietuvos terito-
riją, Prezidentūra teiks Seimui ru-
dens sesijoje svarstyti kelių įstatymų
pataisas, kurios sugriežtins licencijų
išdavimą elektros energijos rinkos
dalyviams. Nustačius, kad rinkos da-
lyvis prekiauja nacionaliniam saugu-
mui grėsmę keliančia elektros ener-
gija, jo veiklos licencija būtų panai-
kinama.

Rugsėjo 28 d. Vilniuje vykusiame
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščio-
nių demokratų tarybos posėdyje liejosi
kritika valdantiesiems dėl užimamos
pozicijos Baltarusijoje statomos Ast-
ravo atominės elektrinės atžvilgiu bei
dėl to, kokie turėtų būti Lietuvos san-
tykiai su šia kaimyne. Pristatę krei-
pimąsi į šalies vadovus dėl Astravo ato-
minės elektrinės, konservatoriai kal-
tino „valstiečius” pasyvumu, o užsie-

Šilalės rajone atidengta skulptūra A. Stulginskiui
Vilnius (BNS) – Šilalės rajone,

Kaltinėnuose, atidengta skulptūra tar-
pukario Lietuvos prezidentui Alek-
sandrui Stulginskiui atminti.

Antrasis Lietuvos prezidentas A.
Stulginskis Kaltinėnuose lankė liau-
dies mokyklą ir dirbo valsčiaus raš-

D. Trump paprašė Australijos pagalbos
Washingtonas (ELTA) – Donald

Trump paprašė Australijos padėti
diskredituoti jo prezidentavimą ap-
temdžiusį Rusijos tyrimą, o Australi-
jos premjeras Scott Morrison pripa-
žino sutikęs pagelbėti. 

Australijos vyriausybės atstovas
patvirtino, jog D. Trump paprašė S.
Morrison ištirti tam tikrus klausi-
mus, kuriuos iškėlęs Robert Mueller ty-
rimas. Pastaruoju buvo prieita išvados,
jog Rusija rinkimų rezultatus mėgino
apversti respublikonų naudai. 

Ši naujiena gali pakurstyti įtari-
mus, jog D. Trump netinkamai nau-
dojasi savo kabineto galia ir savo pa-
ties politiniams tikslams pasiekti ri-
zikuoja santykiais su ilgametėmis są-
jungininkėmis. Prezidentui jau gresia
apkaltos tyrimas dėl Ukrainos vadovui
mesto prašymo ištirti varžovo prezi-

Šiuo metu A. Adamkienė yra są-
moninga, jai atliekami tyrimai.

Šį mėnesį A. Adamkienė buvo pa-
tekusi į Santaros klinikas dėl krauja-
gyslių problemų. Tąkart Prezidentas
žmoną rado namuose nukritusią, ta-
čiau V. Adamkus patikino, kad žmona
nebuvo nualpusi, sąmonės ji nebuvo
praradusi.

Praėjusią žiemą A. Adamkienė
taip pat buvo atsidūrusi reanimacijoje.

A. Adamkienei šiuo metu yra 92
metai.

dento rinkimuose Joe Biden ir jo sū-
naus Hunter veiklą.

Artėjant 2020 metų rinkimams, D.
Trump R. Mueller tyrimą ir jo rezul-
tatus pavadino gilia valstybine kons-
piracija. D. Trump ragino Teisingumo
departamentą kuo greičiau pradėti R.
Mueller tyrimui priešingą tyrimą. 

Informuojama, kad Baltieji rūmai
apribojo prieigą prie D. Trump ir S.
Morrison pokalbio telefonu stenogra-
mos. Šiuo metu nagrinėjami dar keli D.
Trump ir užsienio lyderių, tarp jų ir
Vladimiro Putino, pokalbiai telefonu ir
susitikimai.

Taip pat pranešama, jog generali-
nis prokuroras Bill Barr turėjo kelis
kontaktus su pareigūnais ir šnipais
Australijoje, Didžiojoje Britanijoje ir
Italijoje, siekdamas ištirti R. Mueller ir
JAV žvalgybos išvadas.

Konservatoriai kaltina L. Linkevičių atsto-
vaujant ne Lietuvos interesus, po susitikimo
su V. Makėjumi (k.).        Kauno�diena�nuotr.

R. Giuliani domėjosi varžovų veikla Ukrainoje
New Yorkas (ELTA) – JAV prezi-

dento advokatas Rudy Giuliani ne kar-
tą domėjosi Donald Trump varžovų
veiklos Ukrainos teritorijoje detalė-
mis. Tai pranešė televizijos kanalas
CNN.

Kanalas cituoja buvusį Ukrainos
ambasados Washingtone darbuotoją
Andrijų Teliženką, teigiantį, jog šių
metų gegužę New Yorke R. Giuliani su-
rengė su juo šešias valandas trukusį
asmeninį susitikimą, per kurį jie ap-
tarė „įvairius klausimus, taip pat ir
Hunter Biden verslo aktyvumą Uk-
rainoje”, – cituoja A. Teliženkos žo-
džius CNN.

Buvęs Aukščiausiosios Rados de-
putatas Serhijus Leščenka kanalui
taip pat sakė, kad R. Giuliani domėjosi
J. Biden šeimos narių verslo aktyvu-
mu Ukrainoje. „Tai vienintelis dalykas
Ukrainoje, dominęs R. Giuliani. S.
Leščenka pridūrė neabejojąs, kad R.
Giuliani veikė D. Trump nurodymu.

Pastarosiomis dienomis kilo di-
delis skandalas dėl liepos mėnesį įvy-

Ukrainos aukšti pareigūnai patvirtino, kad
R. Giuliani ne kartą domėjosi J. ir H. Biden
verslo klausimais.   New�York�Times�nuotr.

tininko padėjėju.
A. Stulginskis yra Vasario 16-osios

akto signataras, yra ėjęs ministro, mi-
nistro pirmininko pavaduotojo parei-
gas, buvo išrinktas Steigiamojo Seimo
pirmininku. Lietuvos prezidento pa-
reigas jis ėjo 1920 – 1926 metais.

kusio D. Trump ir Ukrainos preziden-
to Volodymyro Zelenskio pokalbio te-
lefonu, kuris galiausiai davė dingstį
pradėti JAV prezidento apkaltos pro-
cedūrą. 

D. Trump mėgino įtikinti V. Ze-
lenskį pradėti tirti buvusio Amerikos
viceprezidento J. Biden sūnaus veiklą
Ukrainoje mainais į finansinę ir kari-
nę pagalbą Kijevui.

Ukraina boikotuoja Europos Tarybos sesiją
Kijevas (ELTA, BNS) – Protes-

tuodama prieš Rusijos grįžimą į Eu-
ropos Tarybą (ET), Ukraina boiko-
tuoja ET Parlamentinės Asamblėjos
rudens sesiją. Niekas iš Ukrainos de-
legacijos nedalyvauja plenariniuose
posėdžiuose.

Iš dvylikos delegacijos narių į
Strasbūrą išvyko tik keturi. Jie čia da-
lyvaus tik neformaliose konsultacijo-
se su kolegomis. Rusijos grįžimas esą
prieštarauja ET principams.

Rusija prieš kurį laiką atgavo vi-
sas teises kaip ET Parlamentinės
Asamblėjos narė. Jos suspendavimas
buvo reakcija į Maskvos įvykdytą
Krymo pusiasalio aneksiją bei Mask-

vos paramą prorusiškiems separatis-
tams Rytų Ukrainoje.

Tačiau Prancūzijos prezidentas
Emmanuel Macron pasveikino Rusijos
sugrįžimą į ET Parlamentinę Asamb-
lėją. Asamblėjoje sakydamas kalbą,
jis pareiškė remiąs tokį sprendimą.

ET buvo įsteigta 1949 metais. Jos
uždavinys yra stebėti žmogaus teisių
padėtį 47-iose šalyse narėse, tarp kurių
yra ir Turkija, Rusija bei Ukraina.
Valstybės dėl nusižengimų Europos
žmogaus teisių konvencijai gali būti
patrauktos atsakomybėn Europos Žmo-
gaus Teisių Teisme. 

ET nėra Europos Sąjungos insti-
tucija.

Šiaurės Korėja: rengiamos derybos su JAV
Seulas (BNS) – Šiaurės Korėja

paskelbė, kad šį šeštadienį surengs
darbines derybas su amerikiečiais
dėl Pchenjano branduolinės progra-
mos.

Tai reikštų, kad atnaujinamos la-
bai lauktos derybos, kurios nutrūko
vasario mėnesį žlugus JAV ir Šiaurės
Korėjos lyderių susitikimui.

Abi šalys susitarė dėl „prelimi-
naraus kontakto” spalio 4 dieną ir
darbinių derybų spalio 5-ąją, sakoma
Šiaurės Korėjos užsienio reikalų vi-
ceministrės Choe Son Hui pareiškime,

Derybų vietos užsienio reikalų vice-
ministrė nenurodė.

Pranešimas apie naujas derybas
gali liudyti, kad abiem pusėms pavyko
kuluaruose sumažinti nesutarimus,
sakė Seule įsikūrusio universiteto
„Dongguk” Šiaurės Korėjos studijų
profesorius Koh Yu-hwan. „Šiaurės
Korėja mainais į denuklearizacijos
žingsnius reikalavo saugumo garanti-
jų ir ragino JAV teikti naujus pasiūly-
mus. Abiem pusėms galbūt pavyko
rasti konsensusą šiuo klausimu”, –
sakė Koh Yu-hwan.

nio reikalų ministrą – prorusiškumu
bei ragino jį trauktis iš pareigų. 

Primenama, kad New Yorke vykęs
užsienio reikalų ministro L. Linkevi-
čiaus susitikimas su Baltarusijos už-
sienio reikalų ministru Vladimiru Ma-
kėjumi sukėlė TS-LKD kritiką. Kon-
servatoriai tvirtino, esą yra informa-
cijos apie ketinimus atsisakyti dabar-
tinės Lietuvos pozicijos vetuoti ES ir
Baltarusijos partnerystės susitarimą
dėl jos vykdomos nesaugios Astravo
AE statybos.

Ministras, komentuodamas kon-
servatorių jam metamus kaltinimus,
teigia, kad Lietuvos požiūris į šį ne-
saugiu laikomą objektą nesikeičia.
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DANGUJE IR ŽEMĖJE

S p a c e X  s k r i s  į  m ė n u l į . K ą  m e s  t e n  v e i k s i m e ?

Euro ir kitų valiutų santykiai (2019�metų�spalio�2�d.)

1�USD�(JAV�doleris)�–�0,91�€
1�AUD�(Australijos�doleris)�–�0,62�€
1�CAD�(Kanados�doleris)�–�0,69�€
1�GBP�(Didžiosios�Britanijos�svaras�sterlingų)�–�1,12�€
1�NZD�(Naujosios�Zelandijos�doleris)�–�0,57�€

Neįprastas ginčas tarp Prancūzijos ir Rusijos

Rugpjūčio 27-oji buvo įsimintina diena
žinomiausiam šių dienų inovatoriui ir
drąsių idėjų autoriui Elon Musk. Į viršų
pirmą kartą pakilo ir po minutės skry-
džio sėkmingai nusileido jo kompani-
jos SpaceX šiuo metu vystoma daug-
kartinio naudojimo Starhopper raketa.
Kodėl tai taip svarbu? 

SpaceX kelis pastaruosius metus
ypatingai reikšmingai priside-
da prie skrydžių į kosmosą prog-

reso. Visų pirma, vystydama pigias,
daugkartinio naudojimo technologi-
jas. 

Kodėl mums verta svajoti apie
Mėnulį? Ką jame veiktumėme?

Kodėl nuskridome, 
bet nebesugrįžtame? 

Šiemet žmonija atšventė ypatin-
gai reikšmingą jubiliejų – penkias-
dešimtąsias nusileidimo Mėnulyje
metines. 

Nusileidimą Mėnulyje iš tikrųjų
galime drąsiai vadinti vienu įspūdin-
giausių pasiekimų mokslo ir inžineri-
jos istorijoje. 

Tiesą sakant, jis toks įspūdingas,
kad iki šiol netrūksta žmonių, kurie pa-
prasčiausiai juo netiki bei kuria įvai-
rias sąmokslo teorijas. Aišku, čia rei-
kėtų pastebėti, jog jeigu joks nusilei-
dimas nebūtų įvykęs, SSRS apie tai
būtų tuoj pat ištrimitavę. 

Per ketverius metus Mėnulyje iš
viso pabuvojo šešios ekspedicijos ir
dvylika astronautų (turėjo būti ketu-
riolika, bet Apollo 13 ištiko katastrofa).
Jų metu nuveikta pakankamai nema-
žai: nusileista skirtingose palydovo
vietose, paimta uolienų mėginių, iki so-
ties prisifotografuota ir sukaupta dau-
gybė informacijos.

Pinigų klausimas 

Visgi po 1972 m. kelionės į Mėnu-
lį liovėsi. Viena vertus, atėjo neišven-
giama kosminių lenktynių pabaiga.
SSRS irgi turėjo savo Apollo programos
analogą. Netgi buvo numatyta ir kas
taps pirmuoju žmogumi Mėnulyje. Tai
turėjo būti Aleksėjus Leonovas, į isto-
riją įsirašęs ir kaip pirmasis, išėjęs į at-
virą kosmosą. 

Visgi įvairios bėdos lėmė atsiliki-
mą nuo JAV, o pastarosios sėkmė vėliau
tiesiog nubraukė visą suinteresuotumą
dirbti toliau. Savo ruožtu, amerikiečiai
irgi nebeteko motyvacijos taip smar-
kiai stengtis. NASA sutelkė dėmesį į ki-
tokio pobūdžio misijas. 

Kol tebevyko kosminės lenktynės
tarp komunizmo ir kapitalizmo, besi-
varžančios pusės mielai metė milijar-
dus į būtiniausius tyrimus, bet po nu-
sileidimo Mėnulyje paprasčiausiai ne-
beliko aiškaus „kito logiško tikslo”. 

Naujos kosminės lenktynės

XXI amžiuje mes turime progą
stebėti naujas kosmines lenktynes.
Tik šįkart jos jau atrodo visai kitaip nei
Šaltojo karo metais. Kosminius tikslus
sau kelti pradėjo ne kas kitas, o priva-
tus verslas. Gal iš pradžių tai ir atrodė
gana keistai, bet, geriau pamąsčius, tai
visiškai nestebina. 

Didžiulės korporacijos tikrai dis-
ponuoja tokiems tyrimams reikalin-
gais resursais. Tačiau dar svarbiau tai,

kad jos turi ypatingai daug kompe-
tencijų inžinerijoje. Būtent verslas pa-
siima mokslininkų sukurtus prototi-
pus ir dirba su jais tol, kol šie tampa
maksimaliai efektyvūs, patikimi ir pi-
gūs. Privačios kompanijos jau senokai
veikia kosminių tyrimų srityje, ga-
mindamos įvairius raketų, palydovų
komponentus. 

Tačiau tokie milijardieriai kaip
Elon Musk ar Jeff  Bezos tuo apsiriboti
neketino. Jų įkurtos SpaceX bei Blue
Origin pačios siekia sukurti savo
skrydžių programas. Be abejo, to-
liausiai čia pažengusi SpaceX. Jų tiks-
las nuo pat pradžių buvo daugkartinio
naudojimo raketa, gerokai sumažin-
sianti skrydžių kaštus. SpaceX sėk-
mingai naudoja raketas Falcon, o da-
bar testuoja ir dar ambicingesnę Star-
hopper, kuri turėtų padėti įgyven-
dinti E. Musk svajonę – pasiekti Mė-
nulį.

Ką SpaceX daro kitaip? 

E. Musk viešai deklaruoja ypa-
tingai ambicingą tikslą – 2023 m. su-
rengti ekspediciją, kurios metu raketa
su žmonių įgula apskrietų aplink Mė-
nulį. Priminsime, kad pati NASA ke-
tina 2024 m., po penkių dešimtmečių
pertraukos, jame vėl išlaipinti savo
astronautus. Taigi vos per du veikimo
dešimtmečius SpaceX ketina beveik pa-
vyti pačią NASA. 

Kaip privačiam verslui tai gali
pavykti? Visų pirma, jeigu NASA vie-
nu metu vysto daugybę projektų, tai
SpaceX gali susikoncentruoti į kelis
tikslus, kurių svarbiausias – daug-
kartinio naudojimo skrydžio techno-
logijų tobulinimas. Jo kompanija sie-
kė nuo pačių pradžių ir nuveikė labai
daug. Žema Falcon raketų kaina pa-
darė milžinišką įtaką kosminių kro-
vinių gabenimo rinkai, pastebimai su-
mažindama jos kaštus. Su Starhopper
būtų skrendama dar toliau ir, o tai visų
svarbiausia, su žmonėmis. SpaceX vil-
tis deda į naujos kartos Raptor varik-
lį, kuris naudoja daug lengvesnį kurą
iš metano ir skysto deguonies. Tai
leistų Starhopper ne tik skristi toliau,
bet būti daug mobilesniam, lengviau
valdomam ir universaliam nei iki šiol
naudojami aparatai.

Ką ten veiksime? 

Verslo dėka skrydžiai į kosmosą iš
tiesų pinga. Tačiau kodėl mes visgi ver-
žiamės į tą Mėnulį? Panašu, kad tiks-
las yra nuolatinė kolonizacija. Anks-
tesnės ekspedicijos ir kiti sukaupti
duomenys rodo, kad Mėnulyje esama
didelių vandens atsargų, o, kaip žinia,
vanduo gali būtų sėkmingai konver-
tuojamas į raketų kurą. 

Čia ir prasideda visas smagumas.
Kuro gamykla Mėnulyje yra neįtikėti-
nai patraukli idėja. Skrydžiams iš Že-
mės, kuri turi stiprią gravitaciją ir tan-
kią atmosferą, reikia siaubingai daug
kuro ir galingų raketų. Tuo tarpu Mė-
nulis neturi atmosferos ir pasižymi
menka gravitacija, todėl pakilti nuo jo
būtų nepalyginamai paprasčiau. Mūsų
palydovas galėtų tapti savotiška tar-
pine stotele, iš kurios būtų keliaujama
toliau. 

Tai iš esmės pakeistų žaidimo tai-
sykles. Marsas, asteroidų žiedas ar
netgi  dar  tolimesnis  kosmosas  stai-
ga tap tų nepalyginamai lengviau pa-

Prancūzija atsisako pakeisti mirties sertifi-
katą seniausiam pasaulio žmogui, nors Ru-
sijos mokslininkai tikina, kad jis neteisingas.

Jeanne Calment mirė 1997 metais
sulaukusi 122 metų, bet neseniai
atliktas Rusijos mokslininkų ty-

rimas teigia, kad iš tiesų ši moteris
mirė dar XX amžiaus 4 dešimtmetyje.

Rusai aiškina, kad seniausios pa-
saulio moters tapatybę pasisavino duk-
ra, kuri norėjo išvengti paveldėjimo
mokesčių.

Tačiau Prancūzijos mokslininkai
atremia šiuos argumentus ir sako, kad
J. Calment amžius buvo tiksliai doku-
mentuotas.

Rusų tyrėjai Valerijus Novoselovas
ir Nikolajus Zakas moksliniame žur-
nale „Rejuvenation Research” tikina,
kad tikroji J. Calment mirė sulaukusi

59 metų. O ja apsimetusi dukra Yvon-
ne mirė 1997 metais, sulaukusi 99
metų. 

Tyrėjai citavo oficialius doku-
mentus, kuriuose buvo teigiama, kad
seniausia pasaulio moteris iš pradžių
turėjo vienos spalvos, o vėliau kitos
akis. Tai, anot mokslininkų, rodo, kad
tai nebuvo tas pats asmuo. Taip pat ty-
rime cituojamas J. Calment miestelio
meras, kuris teigė, kad kaip 100 metė
ji atrodo žymiai jaunesnė.

Prancūzija po šio tyrimo pareiškė,
kad tai yra sąmokslo teorija, kuri re-
miasi netikrais faktais. Jie taip pat nei-
gia mokesčių faktą.

J. Calment gimė 1875 metais Pran-
cūzijoje, o žiniasklaidos dėmesio ėmė
susilaukti po to, kai jai suėjo 100 metų.

LRT.lt

Tikimasi, kad E. Musk SpaceX bus revoliucinis šuolis žmonijos istorijoje.

Nesutariama dėl tikrojo Jeanne Calment amžiaus. HuffPost�nuotr.

siekiamas. Galbūt Mėnulyje slepiasi ir
daugybė neatrastų išteklių. Kitaip ta-
riant, nuolatinė bazė Mėnulyje pradė-
tų visiškai naują kosminį amžių, pilną

dabar dar sunkiai suvokiamų galimy-
bių. Ir visa tai – gerokai arčiau, nei ma-
nome.

Inovacijubiuras.tele2.lt
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MANO  VIRTUVĖSVEIKATA

Obuolių pagardas (Chutney)

Reikės:
6 rūgštokų obuolių, tokių kaip
Granny Smith, nuluptų, su išimtais
sėklalizdžiais, supjaustytų nedide-
liais gabaliukais
1 puodelio geltonojo svogūno, su-
smulkinto
2 šaukštų šviežio sutrinto imbiero
1 puodelio šviežiai išspaustų apel-
sinų sulčių (iš 2 apelsinų)
3/4 puodelio obuolių acto
1 puodelio rudojo cukraus
1 arb. šaukštelio garstyčių sėklų 
1/4 arb. šaukštelio karčiosios pap-
krikos sėklų
1 1/2 arb. šaukštelio rupios druskos
3/4 puodelio razinų

Į didelį puodą sudėti obuolis, svo-
gūną, imbierą, apelsinų sultis, actą,
cukrų, garstyčių sėklas, papriką ir
druską. Kaitinti ant vidutinės ugnies,
kartas nuo karto pamaišant, kol už-
virs. Sumažinti ugnį ir virti, vis pamai -
šant, 50–60 minučių, kol beveik išga-
ruos skystis. Nuėmus puodą nuo ug-
nies supilti razinas. 

Ataušinti. Galima supilti į stik-
lainius ir užkonservuoti arba sanda-
riame inde laikyti šaldytuve iki dvie-
jų savaičių. 

Kriaušės vyne

Reikės:
1 citrinos
6 prinokusių, bet ne minkštų kriaušių
2 puodelių raudonojo vyno
½ puodelio vandens

Spalio 1-ąją buvo minima Tarptautinė pa-
gyvenusių žmonių diena. Šia diena siekia-
ma atkreipti dėmesį į senjorų gyvenimo są-
lygas, sveikatos gerinimą, ugdyti pagarbą
ilgus ir prasmingus metus gyvenantiems
žmonėms, jog dalintumėme vienas kitam
džiaugsmą.

Aktyviai gyvenanti ir kitus energija
užkrečianti vaistininkė Irena Bu-
lanovienė sako, kad niekas kitas

negali būti už mus laimingas ir pra-
smingos dienos proga garbingo am-
žiaus žmonės pataria nepamiršti ju-
dėti.

Ką tik po auksinių 
vestuvių šventės

Irena Bulanovienė yra žmogus,
kurios norisi klausytis ir mėgautis. Jos
skleidžiama energija taip įkrauna,
kad tik dar labiau norisi gerbti ir ža-
vėtis nebejaunu amžiumi.

Irena su vyru ką tik atšventė auk-
sines vestuves. Kaip pasakoja pati mo-
teris, vaikai ir anūkai suorganizavo to-
kią šventę, kad dabar jie su vyru pa-
sirengę laukti dar dešimt metų, nes
smalsu, ar dar įmanoma atšvęsti ge-
riau.

„Esu kilusi iš Švėkšnos, tad ten ir
buvo suorganizuota visa šventė. Iš
bažnyčios mes karieta keliavome iki
dvaro, kur ir įvyko mano su vyru pir-
masis šokis. Tiek daug metų prabėgo,
o mes tokie pat laimingi ir ta laime už-
krečiame visus”, – džiaugsmu dalina-
si moteris.

Irena yra vaistinės Naujojoje Ak-
menėje vadovė. Nors dirba ketvirtį
etato, jos pasimatymai su kolegomis vi-
suomet labai prasmingi.

„Kitais metais bus penkiasdešimt
metų kai vadovauju vaistinėms. Vos
baigusi studijas po pusmečio analitikės
darbo, tapau vadove. Ir prasidėjo ilgas
malonus vaistininkės darbas. Pamenu
dideles dešimčių žmonių vaistines,
kuriose patys gamindavom vaistus,
patys viskuo rūpindavomės. Dabar
vaistinė visai kitokia, joje kur kas pa-
prasčiau, rūpesčių kur kas mažiau, tu-
rime palaikymą ir pagalbą iš visos Lie-
tuvos, tereikia pranešti, ko mums

trūksta”, – dalijasi patirtimi moteris.
Ji pasakoja, kad pagrindinis jos il-

gos darbinės patirties variklis – reik-
lumas ir nuotaika. Moteris sako, kad
jai vadovaujant taisyklė apie gerą nuo-
taiką darbo vietoje buvo tvirta ir „ne-
laužoma”.

„Galime namuose būti kokie tik
norime, bet atidarę vaistinės duris
tampame profesionalais, kurie nori
padėti žmonėms pasijusti geriau. Jie to
ateina į mūsų vaistinę. Todėl čia mes
esame pačios geriausios nuotaikos ir
atviromis širdimis siekiame būti nau-
dingiausiais mūsų pacientams. Užda-
rę duris vėl būkime, kokie tik norim,
o vaistinėje – tik pakilūs, išklausantys
ir siekiantys padėti”, – savo požiūriu
dalijasi moteris.

Kiekviena diena
yra pati geriausia

Paklausta, iš kur gi ji pati tos po-
zityvios užkrečiančios energijos pasi-
krauna, Irena neslepia, jog niekas ki-
tas už mus būti laimingais negali, to,
pasak jos, turime ieškoti savyje.

„Negalvokime apie savo komp-
leksus, jie rūpi tik mums patiems,
žiūrėkime į priekį ir mėgaukimės šei-
ma, aplinkiniais, kasdien susikurkime
aplinką, kurioje jaučiamės gerai ir
šypsokimės. Supraskime, kad kiek-
viena diena yra geriausia, ką galime
turėti, todėl mėgaukimės tuo ir dalin-
kimės šiuo džiaugsmu”, – sako Irena.

„Eurovaistinės” vaistinės vado-
vė  pastebi, kad visgi kai kurie senjo-
rai yra linkę užsisklęsti, vis mažiau iš-
eina iš namų. O tai, pasak specialistės,
gali paskatinti net rimtas ligas.

„Aktyvumas ir bendravimas yra
nepamainomas variklis gerai nuotai-
kai užkurti, tai neleidžia jaustis vie-
nišiems, panirti į depresiją. Jeigu kas-
dien išeisite bent 20 min. pasivaikš-
čioti, tai gali padėti išvengti širdies ir
kraujagyslių susirgimų, pagerinti rau-
menų būklę, o prasidėjus rudeniui, ga-
lite net sustiprinti imunitetą prieš
peršalimo ligas”, – paprastu sveikesnio
ir ilgesnio gyvenimu receptu dalijasi
specialistė.

zenpr.lt

Džiaugiamės rudens derliumi
Ruduo – tai metas, kai šeimininkės  tradiciškai ruošdavo maisto atsargas
žiemai. Mūsų dienomis kompotų, uogienių virimo, agurkų rauginimo ar ma-
rinavimo laikai gal ir praėjo – dabar visko galima nusipirkti, – tačiau joks
prašmatnus pirktinis stiklainis nepakeis namų darbo padažo, užpilo ar pa-
gardo. Tad nors ir nedaug, vieną kitą stiklainiuką konservų pasiruoškime
žiemai patys. Štai kelios idėjos.

3 šaukštų cukraus
3 šaukštų medaus
2 gvazdikėlių
1 cinamono lazdelės
1 žvaigždinio anyžiaus (anise star)
plaktos grietinėlės arba creme fraiche
(nebūtinai)

Citriną perpjauti pusiau, nulupti
žievelę keliomis stambiomis juostelė-
mis. Kriaušes nulupti, paliekant šiek
tiek odelės aplink kotukus. Patrinti
citrinos puselėmis, kad neruduotų.
Išimti sėklalizdžius.

Iš pergamentinio popieriaus iš-
kirpti skritulį, kuris būtų tokio pat
skersmens kaip puodas. Ant puodo
dugno dėti 4 citrinos griežinėlius, cit-
rinos žieveles, suberti prieskonius, su-
pilti vyną, vandenį, įdėti medaus. Už-
virti. Tuomet sumažinti ugnį ir glaus-
tai sustatyti kriaušes kotukais į viršų
(nieko tokio, jei jos nebus visiškai ap-
semtos). Uždengti popieriniu skrituliu
ir dangčiu.

Kaitinti apie 15–20 minučių –
kriaušės turi būti minkštos, bet neiš-
tižusios (patikrinti galima peilio smai-
galiu – jis turi lengvai bestis). Perdėti
kriaušes į dubenį arba stiklainį (jei no-
rite laikyti ilgiau). Pavirti sirupą dar 5
minutes, išimti prieskonius. Užpilti
sirupą ant kriaušių. Galima valgyti šil-
tas, kambario temperatūros arba at-
vėsintas, jei norite – su plakta grietinėle
arba creme fraiche.

Sandariai uždarytos kriaušės gali
stovėti šaldytuve kelias savaites

Skanaus!
Jūsų Indrė

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

Linas Umbrasas  
Linas Umbrasas gimė 1980 m. Kau-

ne.  Baigęs vidurinę mokyklą su šeima
emigravo į JAV.  

Aktyvus JAV LB kultūrinėje veik-
loje. Linas –  Čikagos „Žaltvykslės” te-
atro aktorius, Čikagos tautinių šokių
grupės „Suktinis” šokėjas, JAV Lie-
tuvių rašytojų draugijos narys.  

Dalyvauja Čikagos poezijos pava-
sariuose.    2003-aisiais JAV kartu su
bendraautorėmis Vitalija Pulokiene ir
Sigita Šulaityte išleido poezijos knygą
„3 čia akis”.  

„Poetinis Druskininkų ruduo” 
Atkelta iš 2 psl. Linas Umbrasas  

***
ištemptas dangus  
lyg paskutinis  
foto juostelės  
kadras  

primerktomis  
akimis  
tempiu  
dangišką  
paklodę  
žemyn

vakaro fragmentas  
tampa  
skaidrus, kaip  
ledo kubelis/

gyvenimo  
dosnumas  
kaip tirpstantis  
ledas  
kaip neišryškintos  
gyvenimo  
nuotraukos  

2019 

„Pagyvenę” esame tik savo galvose

Vaistininkė I. Bulovienė kviečia džiaugtis gyvenimu.



A † A
ALDONA ŠILAITĖ 
KAMINSKIENĖT

Po sunkios ligos iškeliavo Anapilin
2019 m. spalio 1 d.

Gimė 1929 m. kovo 5 d. Lietuvoje
urėdo Petro Šilo ir mokytojos Rozali-
jos Ruigytės Šilienės šeimoje. Gelbė-
damiesi nuo sovietų, šei ma pasitrau-
kė į Vakarus ir gyveno Hanau karo pa-
bėgėlių sto vykloje. Atvykę į JAV, ap-
sigyveno Čikagoje. 1958 m. ištekėjo už
Ele  gijaus Kaminsko ir sukūrė šei-
mą. Buvo uoli skautė, dalyvavo San-
taros-Šviesos suvažiavimuose, mėgo
fotografuoti, vėrė gintaro papuošalus. Labai mylėjo Lietuvą, padėjo
ne vienam, atvykusiam iš tėvynės įvairiausiais sveikatos bei lab-
daros reikalais, nuolat prisidėjo prie išeivijos kovos už Lietuvos ne-
priklausomybę. Dirbo optometriste nuosavoje optikoje Marquette
Parke, vėliau dr. Lino Sidrio oftalmologijos kabinete. Aktyviai da-
lyvavo „Vaiko vartai į mokslą” veikloje. Buvo meniškos sielos, links-
ma ir nuoširdi, mėgo draugiją, visuomet padėdavo kitiems. 

Giliam liūdesy liko: dukra Rasa su draugu Bob ir dukra And-
rė  ja; anūkės Lina su vyru Kenny ir Daiva su vyru Matt;  brolio a.
a. Vytenio žmona našlė Vida su sūnumis Algiu ir Dariumi su šei-
momis; sesers a. a. Rasos vyras našlys Jonas Vazbys su dukra Gai-
le ir sūnumi Tomu su žmona Delia, daugelis artimųjų, drau gų, pa-
žįstamų Lietuvoje ir JAV.

A. a. Aldona bus pašarvota spalio 8 d., antradienį,  nuo 9 val. iki
10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kur 10 val. ryto
bus aukojamos šv. Mišios. 

Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.
Vietoje gėlių šeima siūlo aukoti Aušros Vartų-Kernavės skau-

 čių tuntui, organizacijai „Vaiko vartai į mokslą” arba Cure Al zhei-
mer’s Fund. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus bei pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse ir prisiminti a. a. Aldoną savo maldose. 

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com
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www.facebook.com/
draugolaikrastis

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

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

ADVOKATAI

www.DRAUGAS.ORG

http://draugokalendorius.org

Vasaros dienomis aš mielai leidau
laiką gamtoje, tik pasitaikius pro-
gai bėgdavau į kiemą. Dabar, iš lėto

sėlinant rudeniui, užmerkiu akis ir
prisimenu.

Auksinės Saulės spinduliai kaitina
mano kūną ir aš įdegu karameline
spalva. Debesėliai tingiai plaukia žyd-
roje padangėje lyg jūroje. Paukščiai
čiulba, o išmintingas vėjas pasakoja že-
mės istoriją. Jis man pasakoja apie
šimtametį miškų karalių ir apie gra-
žiausias girių princeses, kurios pui-
kavosi savo gražiais kaimiškais rū-
bais ir žaliomis karūnomis, apšviesto-
mis Saulės auksine šviesa.  Juntu,
kaip Vėjelis sūpuoja mane ir dainuoja
mano mėgstamiausią dainą. Jaučiu
švelnią žolę po basomis kojomis. Lėtai
atsigulu po beržo žalia skrybėle, o Vė-
jas vis  liūliuoja mane ir atneša rožių
kvapo dvelksmą. Klausau, kaip Vėjas
švelniai šnibžda man į ausį apie šiltas
dienas ir jo karštą meilę Vasarai. O Va-
sara priklauso ne jam vienam – ji myli
visus, ne tik Vėją. Vasara meiliai šildo
visą Žemę. Vėjas seka pasakas apie

Pilko varnėno giesmė

Ankstyvą  rytą mane  pažadino   pa-
ukščių balsai. Pabudusi atidžiau
įsiklausiau – čiulbėjo tik vienas

paukštis. Klausiausi tos gražios gies-
mės kaip skambančios dainos. Kilo
noras pama tyti tą giesmininką. Pa-
žvelgusi pro langą, pamačiau prie in-
kilo varnėną. Negalėjau  patikėti,  jog
toks  pilkas   paukš telis taip gražiai
čiulba. Klausiausi ir stebėjau, gerai įsi-
žiūrėjusi, pamačiau, kaip juda jo sna-
pelis, daugiau nieko nemačiau. Var-
nėnas pakelia galvą į viršų, pražioja
snapelį ir virpina pagurklį. Žmonės
sako, kad varnėnas švilpauja. Klau-
siausi prie atviro lango, o jau rudenė-
ja, net vėsu pasidarė. Kodėl jis taip vė-
lai, rudenėjant čiulba? Gal jis atsiliko
nuo saviškių, gal jis serga? Ir netikėtai
supratau, kad jis man skelbia žinią:
„Tylėk ir klausyk, ką aš tau pasakysiu:
žiūrėk, kokie tamsūs debesys per dan-
gų bėga, jie susikaupę ir rūstūs. Debe-
sys ant savo kuprų neša rudenį. Aš  tau
sakau tiesiog atvirai.”  Tai pasakęs var-
nėnas nuskrido. Tikrai greitai dangų
užslinko tamsūs debesys, nešantys kri-

MOKINIŲ KŪRYBA

Vasaros prisiminimai

Izabelė Vilimas            Šeimos�albumo�nuotr.

smagias Vasaros akimirkas, kai jiedu
šoko tarp išskleistų medžių šakų, pa-
sakoja, kad jie pasodino daugybę gėlių –
visą ramunių pievą, kurių gelsvos ake-
lės visiems šypsosi. Nuo Vėjo lengvai
šnara lapai virš mano galvos. Akys
merkiasi ir aš užmiegu po šiltais sau-
lės  spinduliais, švelniai užliūliuota ty-
lia Vėjo daina.

Izabelė Vilimas, 8 klasė

Atkelta iš 7 psl.

Renata Sujeta        Mokyklos�archyvo�nuotr.�

tulius. Netrukus pradėjo snigti tiesiog
ant parudavusios žolės, ant gelstančių
medžių lapų. Snaigės krito ir tirpo. Tą-
kart šnekantį varnėną mačiau pasku-
tinį kartą. 

Laukiu kito pavasario, kad vėl iš-
girsčiau jo giesmę.

Renata Sujeta, 7 klasė
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http://draugokalendorius.org
www.draugofondas.org

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@midwaylegal.com

PAS MUS
IR

APLINK MUS
� Baltimorės Lietuvių namuose šį šešta-
dienį,�spalio�5�d.,�7:30�val.�v.�koncertuos�le-
gendinis�Lietuvos�estrados�dainininkas�Ro-
mas�Dambrauskas.�Kviečiame�visus�smagiai
praleisti�šeštadienio�vakarą�kartu�dainuojant
,,Lietus�Lietuvoj”�ar�,,Rudeninį�paukštį”.�Geri
prisiminimai�ir�nostalgiška�nuotaika�garan-
tuota!� Karštas� lietuviškas� maistas� nuo� 5
val.�p.�p.,�šaltas�lietuviškas�alus�–�visą�naktį!
Adresas:�851�Hollins�Street,�Baltimore�MD,
21201.��Daugiau�informacijos:�Gintaras�Bui-
vys,�tel.�410-802-0001.�Išvakarėse,�spalio�4
d.,�R.�Dambrauskas�koncertuos�Philadelp-
hijos�Lietuvių�namuose� (inf.� tel.�215-739-
4831),�o�spalio�6�d.,�sekmadienį�–�Bothesda,
MD�(inf.�tel.�301-455-1175).�

�  Spalio 19 d., šeštadienį, Lietuvos šau-
lių�sąjunga�išeivijoje minės�savo�65-erių�metų
sukaktį.�4:30�val.�p.�p.�–�paminklo�šauliams
pašventinimas�Lietuvių�Tautinėse�kapinėse
(8201�S�Kean�Ave.,�Justice,�IL�60458).�6�val.
v.�–�iškilmingas�minėjimas�Pasaulio�lietuvių
centre,�Banys�šeimos�salėje.�7�val.�v.�–�pokylis
(vakarienė,�muzika,�šokiai).

� Sekmadienį, spalio 20 d., po 10 val. r. lie-
tuviškų�šv.�Mišių�Švč.�Mergelės�Marijos�Ne-
kalto� Prasidėjimo� bažnyčioje  (2745� W.
44th St.,�Chicago,�IL), JAV�LB�Brighton�Par-
ko�apylinkės�valdyba�ruošia�rudens�popie-
tę�–�Oktoberfest.�Bus�pietūs�ir�linksma�mu-
zikinė�programa,�kurią�atliks�parapijos�cho-
ras,�vadovaujamas�Algimanto�Barniškio. Ne-
praleiskite�progos�dalyvauti�šioje�džiugio-
je�šventėje.

Lietuvių Fondas ieško
Plėtros koordinatoriaus (-ės)

Lietuvių Fondas (LF), pelno nesiekianti organizacija, finan-
siškai remia lietuvybės ir lietuviškų vertybių išlaikymą ir stipri-
nimą. Siekiant padidinti tolimesnę LF  paramos įtaką ir povei-
kį, LF  ieško Plėtros koordinatoriaus (-ės) LF Strateginio plėtros
plano įgyvendinimui.

Darbo pobūdis: per  įvairias viešųjų ryšių iniciatyvas didinti
naujų LF narių, aukotojų ir rėmėjų skaičių, ieškoti kitų  donorystės
būdų, viešinti organizacijos vardo žinomumą ir išskirtinumą.
Pilną�darbo�aprašymą� (anglų�kalba)� rasite:
http://www.lithuanianfoundation.org/

LT/darbo-pasiulymas/

� Visuotinis Pal. Jurgio Matulaičio misijos
narių� susirinkimas� vyks� Pasaulio� lietuvių
centre�Lemonte�spalio�20�d.,� sekmadienį,
12:15�val.�p.�p.�Visi�kviečiami!

� Sekmadienį, lapkričio 3 d., 12:30 val. p.
p.�Pasaulio�lietuvių�centro�Banys�šeimos�sa-
lėje� vyks� kasmetiniai� org.� „Vaiko� vartai� į
mokslą”�lėšų�telkimo�„Derliaus�pietūs”.�Bus
trumpa�muzikinė�programa,�loterija.�Pietų
pelnas�padės�šiai�nuo�1998�m.�veikiančiai�or-
ganizacijai�toliau�remti�pomokyklinius�die-
nos�centrus�Lietuvoje,�dirbančius�su�rizikos
grupės�šeimų�vaikais.�Bilietus�galima�užsi-
sakyti� pas� Indrę:� iskeberdis@yahoo.com,
tel.� 708-691-3640;�arba�Redą:� re2bar@ya-
hoo.com,�tel. 630-835-9653.�Juos�taip�pat�bus
galima�įsigyti�Pal.�Jurgio�Matulaičio�misijos
prieangyje�sekmadieniais,�spalio�13,�20,�ir�27
d.�prieš�9�val.�r.�bei�11�val.�r.�šv.�Mišių�ir�po�jų.�


