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Neskaitykite gerų knygų, skaitykite geriausias – Victor Hugo 

JAV LB sesijoje – svarbūs nutarimai

Jau visą mėnesį Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmų lankytojai skuba ne tik ap-
žiūrėti atnaujintų ekspozicijų, bet ir gyvai pamatyti, kaip
vyksta archeologiniai tyrimai.

Valdovų rūmų muziejaus Archeologijos grupės va-
dovo dr. Povilo Blaževičiaus vadovaujama ar-
cheologų grupė istoriją, archeologiją ir architek-

tūrą pristatančiame pirmajame ekspozicijos maršru-
te atlieka archeologinius tyrinėjimus, kurie jau dabar
pateikė naujos ir įdomios medžiagos bei staigmenų. 

Mokslinių tyrimų centro vedėjas Gintautas Striš-
ka sakė, kad ši ekspozicijos dalis – tai vėlyvosios goti-
kos rūmų, išsiskyrusių ir ryškiais renesansiniais ele-

mentais, pietinio korpuso vakarinis rūsys. Jis turėjo ci-
lindrinį skliautą ir lauko akmenimis grįstą grindinį.
Greta sienoje išlikę paslaptingų sraigtinių laiptų frag-
mentai, pietų pusėje buvo pristatyta latrina (tualetas –
red.). Šioje rūmų zonoje XVI a. turėjo būti ypatinga re-
zidencijos vieta – privatūs valdovo apartamentai. 

Archeologų komanda dabar tyrinėja maždaug 20 kv.
m plotą, kuriame iki šiol buvo atkasti tik XVI a. sie-
kiantys kultūriniai sluoksniai. Buvo žinoma, kad šio-
je vietoje esančio rūsio sienos remiasi į ankstyvosios
mūrinės pilies XIII a. pabaigoje – XIV a. pradžioje tri-
jų statybos etapų metu sumūrytų gynybinių sienų
arba pastato pamatus.

–  7 psl. 

Valdovų rūmų teritorijoje – unikalūs radiniai

M. Kaminsko nuotr. 

JAV LB XXII Tarybos prezidiumas (iš k.): pirmininkė Nerija Orentienė, Artūras Žilys, Ingrida Misevičienė ir Rima Girniuvienė.  
Linos Žiogaitės nuotr.

Praėjusį mėnesį Čikagoje įvykusios JAV Lietuvių
Bendruomenės XXII Tarybos sesijos metu svarstyta
ir priimta nemažai svarbių nutarimų. Jie aktualūs visų
JAV gyvenančių kartų atstovams. Pirmą kartą išsa-
miau apie tai, kas nutarta, kokios svarbiausios JAV LB
komisijų veiklos kryptys – šiandien 2–3 psl. pasako-
ja JAV LB XXII Tarybos prezidiumo narė Rima Gir-

niuvienė. Tiems, kurie nemėgsta studijuoti įvairių do-
kumentų, siūlome pakeisti išankstinę nuomonę. R. Gir-
niuvienės straipsnyje aiškiai ir įdomiai surašytos
JAV LB veiklos gairės – nuo Lietuvos pilietybės iš-
saugojimo iki kovos su dezinformacija ir pažinties su
,,elfų” darbu.

– 2 psl.
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vius, turinčius LR pilietybę, dalyvauti ir aktyviai
balsuoti LR rinkimuose, taip pat ir artėjančiuose
2020-ųjų metų LR Seimo rinkimuose. Akivaizdu, kad
tokios iniciatyvos yra ne tik efektyvios, bet ir dera su
JAV LB tikslais. 

3. Dėl JAV lietuvių dalyvavimo Jungtinių Ame-
rikos Valstijų rinkimuose ir JAV politinėje veikloje: 

Kadangi –
Amerikos lietuvių aktyvumas, dalyvaujant JAV vi-

suomeniniame gyvenime, turi ilgametę istoriją, ir Ame-
rikos lietuvių balsas JAV gyvenime turi būti aiškiai gir-
dimas, kaip ir visų kitų Amerikos tautinių bendruo-
menių. Akivaizdu, kad JAV LB narių pilietinio sąmo-
ningumo ugdymas puikiai dera su JAV LB tikslais. 

Nutarimas: JAV LB Taryba įpareigoja KV VRT vi-
sais būdais inicijuoti pilietinę akciją, raginančią JAV
LB narius, kurie turi JAV pilietybę, dalyvauti ir ak-
tyviai balsuoti kituose JAV Prezidento, Kongreso ir
valstijų valdžios rinkimuose.  

Taip pat įpareigoja JAV LB KV VRT raginti JAV
lietuvius, kaip individus, būti veiklesniais Amerikos
politiniame gyvenime, ne tik balsuojant, bet daly-
vaujant savanoriais politinėse akcijose, kad Lietuva ir
lietuviai turėtų daugiau matomumo. 

4. Dėl paruošimo jaunesnių veikėjų visuomeni-
nei veiklai 

Kadangi  –
Nors JAV Jaunimo sąjunga yra labai patriotiška,

bet, deja, gerokai atitolusi nuo JAV LB visuomeninės
veiklos, o šis jaunimas turi energijos, gabumų dirbti
su kompiuteriais ir entuziazmo naudoti socialinius
tinklus, 

Nutarimas: JAV LB Taryba įpareigoja JAV LB KV
VRT, kartu su JAV Lietuvių jaunimo sąjunga sureng-
ti metinius savaitgalio seminarus, sukviečiant daug ža-
dančių ateities veikėjų pasiklausyti paskaitų ir daly-
vauti diskusijose, kurių metu jaunimas būtų supa-
žindintas su ne tik visuomeninių reikalų pagrindais,

bet ir veikimo metodais bei būdais juos pažinti.   

Siūlomi metodai: 
JAV LB VRT galėtų dirbti su ambasada ir konsu-

latais, kadangi apie tas problemas geriausiai galėtų pa-
pasakoti žmonės iš Lietuvos. Rezoliucijose turėtume
skatinti tokią veiklą su konsulatais ir ambasada. 

Su tokiomis žiniomis galėtume geriau kovoti
prieš dezinformaciją. Derėtų jaunimą mokyti atpažinti
dezinformaciją ir skatinti prieš ją kovoti padedant ge-
riems mentoriams.  Tos dezinformacijos apie Lietuvą
labai daug yra leidiniuose, į kuriuos Lietuvos priešai
siunčia dezinformaciją.   

5. Dėl šmeižto ir dezinformacijos  
Kadangi –
Tęsiama plati ir melaginga priešiškų jėgų sklei-

džiama dezinformacija, kuri juodina laisvės kovotojų
atminimą, kelia abejonių dėl Lietuvos genocido ir re-
zistencijos tyrimo centro kompetencijos.  

Įpareigoja JAV LB KV VRT ieškoti būdų diskre-
dituoti dezinformaciją bei neteisingus šaltinius, viešinti
ir aiškinti, pateikti tikrus faktus bei objektyvią istoriją
JAV ir kituose kraštuose, kur vyksta toks šmeižtas. Siū-
lo bendradarbiauti su LR valdžia ir diplomatais, kurie
turi geresnį prieinamumą prie pasaulinės žiniasklai-
dos. 

Siūlomi būdai:  
1.  Išsamiai susipažinti su Lietuvos „elfų” veikla

ir su jų mokymu bei globa; sukurti komandas žmonių,
kurie ieškotų dezinformacijos šaltinių ir faktais juos
viešai diskredituotų. Pakviesti „elfus” atvykti į JAV dės-
tyti paskaitas dalyvaujantiems visuomeninės veiklos
seminaruose (Rezoliucija #4) ir skaityti paskaitas
JAV LB apylinkėse. 

2.  Bendradarbiauti su kitomis Baltijos kraštų or-
ganizacijomis, tokiomis kaip JBANC (Joint Baltic
Ame rican National Committee), Baltic Call to Action,
CEEC (Central and Eastern European Coalition),
BAFL (Baltic American Freedom League) ir kt., kurios
rūpinasi Baltijos kraštų laisve, įvaizdžiu ir gerove.   

RIMA GIRNIUVIENĖ

JAV Lietuvių Bendruomenės (JAV LB) XXII Tarybos
II sesija vyko Čikagoje 2019 m. spalio 11–13 d. Se-
sijoje dalyvavo atstovai iš 20 Lietuvių Bendruo-

menių JAV bei svečiai – LR Seimo narių grupė, Lietuvos
Respublikos ambasadų ir konsulatų atstovai, nema-
žai garbės konsulų, Kanados Lietuvių Bendruomenės,
Lietuvių Fondo, Tautinių šokių instituto, JAV Lietuvių
jaunimo sąjungos bei Lietuvos šaulių sąjungos išei-
vijoje atstovai.

JAV LB Taryba yra vyriausias JAV LB organas, kurį
sudaro 60 asmenų, trejų metų kadencijai renkamų vi-
suotiniuose rinkimuose, bei 10 apygardų pirminin-
kų. Taryba nustato bendruomenės veiklos kryptį ir
veiklos būdus; jos nutarimus įgyvendina Krašto val-
dyba.

Šios, antrosios, sesijos metu (Taryba buvo išrinkta
2018 m.) Krašto valdyba, vadovaujama valdybos
pirmininko Arvydo Urbonavičiaus, pristatė metų
veiklos ataskaitą, o taip pat susitiko su apylinkių ir apy-
gardų pirmininkais bei atstovais aptarti poreikių bei
ateities planų.

Buvo pastebėta, kad šiemet minimas 70-metis,
kai buvo paskelbta Lietuvių chartija (dar vadinama
Lietuvių charta) – Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo ko-
miteto 1949 m. birželio 14 d. parengtas ir leidinyje „Pa-
saulio lietuvių bendruomenė” 1949  m.  Augsbur-
ge paskelbtas dokumentas, išreiškiantis lietuvių iš-
eivijos tautinio solidarumo principus.

Sesijos metu buvo priimti JAV Lietuvių Ben-
druomenės įstatų pakeitimai, bendruomenei aktua-
lūs nutarimai visuomeniniais, kultūros, švietimo, fi-
nansų, organizaciniais, jaunimo, socialiniais bei reli-
giniais klausimais.

Šiame  straipsnyje pristatomi kai kurie svar-
besni JAV LB XXII Tarybos II sesijos nutarimai su
paaiškinimais, pasiūlytais Krašto valdybos įgyven-
dinimui atskirų JAV LB Tarybos komisijų, ir priimti
JAV LB XXII Tarybos II sesijos metu. 

Visuomeninių reikalų 
komisijos nutarimai 

1. Dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo: 
Kadangi –
LR Pilietybės įstatymas apibrėžia atskirus at-

vejus, kuomet dviguba pilietybė galioja ir atskirų at-
vejų kiekybė nėra ribojama.  

Nutarimas: JAV  Taryba įpareigoja JAV LB at-
stovus LR Seimo ir PLB komisijoje kelti šį klausimą
ir prašyti LR Seimo nagrinėti būdus daryti piliety-
bės norinčių išlaikyti piliečių atranką, apsiribojant
tais, kurie gali įrodyti lietuviškos tapatybės išlai-
kymą savo šeimose ir geranorišką veiklą Lietuvos la-
bui. Tokia atranka žymiai apribotų atitinkančių są-
lygas pilietybės išsaugojimui skaičių ir patenkintų
LR Konstitucijos „atskirų atvejų” reikalavimą bei Pi-
lietybės įstatymo „išimties tvarkos” reikalavimą. 

2. Dėl JAV ir kitų užsienio lietuvių dalyvavimo
Lietuvos Respublikos rinkimuose:  

Nutarimas: Visais būdais raginti JAV lietu-

JAV Lietuvių Bendruomenės sesijoje – svarbūs nutarimai

Sesijos darbo akimirka. Nuotr. iš LR gen. konsulato Čikagoje FB
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3. Po pasaulį daugiau platinti informacijos apie
Baltijos kraštų nuoskaudas nacių ir sovietų okupa-
cijų metu. Tai turėtų padėti diskredituoti priešų sklei-
džiamą šmeižtą apie mūsų tautas.

6.  Dėl Astravo  
Atsižvelgiant į Lietuvos Prezidento raginimą

„siekti Europos Sąjungos lygiu apsisaugoti nuo tre-
čiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių kelia-
mų grėsmių, taip pat užtikrinti, kad nebūtų perka-
ma jose pagaminta energija”, įpareigoja JAV LB ra-
ginti JAV lietuvius kreiptis į JAV Kongresą bei da-
bartinę administraciją dėl paramos šiai Lietuvos po-
zicijai.

Kultūros komisijos nutarimai

Siūlydama pratęsti kai kuriuos nutarimus
(nes jie dar tebėra įgyvendinami), Kultūros komisija
priėmė šiuos naujus nutarimus:

1. Tęsti jau pradėtus pasiruošimo darbus 2020 m.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimt-
mečiui paminėti. 

2. Įsteigti komitetą, kuris kuruotų „Teatro kul-
tūrines dirbtuves”, skirtas vietinių teatro grupių kū-
rimuisi ir egzistuojančių ansamblių tobulėjimo ir
profesionalumo skatinimui. Siūloma išlaikyti JAV
ribose egzistuojančias teatro grupes, sudarant joms
sąlygas augti ir tobulėti.  

3. Skirti dėmesį lietuviškam tautiniam kostiu-
mui, kaip nacionaliniam simboliui. Siūlo ieškoti
būdų ir metodų prisidėti ir skatinti jaunimo tautinės
savimonės formavimąsi, pažįstant lietuvišką tauti-
nį kostiumą. 

4. Priimti po Kultūros tarybos, kaip skėtinės or-
ganizacijos, sparnu įvairias pavienes iniciatyvas ar
tęstinius kultūros renginius, siekiant išlaikyti tęs-
tinumą ir padėti gyvuoti tęstinėms iniciatyvoms, to-
kioms kaip „Poezijos pavasaris” ir pan. 

Tikslas – kuo plačiau pritraukti aktyvias gru-
pes jungtis prie JAV LB veiklos, auginant potencia-
lą, plečiant veiklos sritis, skatinant pasirodymus kuo
platesnei auditorijai.  

Švietimo komisijos nutarimai

1. Tiesioginė informacijos lituanistinių mo-
kyklų mokytojams apie mokymus ir kitus aktualius
klausimus iš JAV LB Švietimo Tarybos sklaida už-
tikrins, kad reikalinga informacija būtų gaunama lai-
ku.

2. Tęsti elektroninio „Naujienlaiškio” siuntimą
tiesiogiai lituanistinių mokyklų mokytojams. Tal-
pinti jame aktualią mokytojams informaciją, pateikti
nuorodas į informaciją, skelbiamą JAV LB Švietimo
tarybos puslapyje.

3. Kadangi ne visos JAV lituanistinės mokyklos
ir bendruomenės gali patenkinti suaugusiųjų poreikį
mokytis lietuvių kalbos, buvo priimtas sprendimas
JAV Švietimo tarybai ieškoti galimybių kurti nuo-
tolinio lietuvių kalbos mokymo programą suaugu-
siems. 

Organizacinių reikalų komisija įpareigojo
Krašto valdybą toliau vystyti Strateginio plano kū-
rimą ir nubrėžė tam darbo gaires. Strateginis planas
būtų tvirtinamas JAV LB XXII Tarybos trečios sesijos
metu. 

Taip pat komisija priėmė šiuos naujus nuta-
rimus:

1. Išversti ,,Kas yra JAV LB”, ”Ką veikia JAV LB
Taryba” ir ”JAV LB Krašto valdybos pareigybės” va-
dovėlius/leidinius į anglų kalbą ir kartu su vado-
vėliais lietuvių kalba platinti apylinkėse bei diplo-
matinėse atstovybėse. 

2. Skirti dėmesį JAV LB įvaizdžio formavimui. 
3. Įsteigti nuolatinį Lėšų telkimo komitetą, ku-

ris veiktų su tikslu rinkti lėšas sklandžiam ir sėk-
mingam KV veiklos ir Tarybos nutarimų vykdymui. 

5. Internetinėje erdvėje skelbti KV ir Tarybos ko-
misijų posėdžių protokolus, kad jie būtų pasiekiami
[tik] visiems Tarybos nariams. 

Jaunimo reikalų 
komisijos nutarimai

1. Komisija siūlo JAV LB Krašto valdybai suor-
ganizuoti Jaunimo atstovų sąskrydį 2020 m.  Sąsk-
rydžio tikslas – suaktyvinti jaunimo veiklą ben-
druomenėje, pakviečiant bent vieną atstovą iš apy-
linkės ar apygardos, LJS ir PLJS atstovus. Sąskrydžio
metu pravesti diskusijas apie jaunimo poreikius, jų
įgyvendinimą. Diskutuoti tapatybės išlaikymo klau-
simu. Organizuoti sporto ir kultūrinę programą. 

2. Komisija siūlo JAV LB Krašto valdybai su-
kurti jaunimo mentorystės programą. Šios progra-
mos tikslas – virtualiai, per socialinius tinklus ska-
tinti jaunimo profesionalią ir visuomeninę veiklą.
Mentorius gali padėti „mokiniui” surasti kontaktus,
susisiekti su kitais, gauti patarimų programų, sta-
žuočių klausimais.

JAV LB religinių reikalų
komisijos nutarimai

1. Padėti skleisti informaciją apie toliau iš-
vardintą numatomą veiklą:

1) Ekumeninės Taize pamaldas. Siūloma 2019 m.
advento pradžioje suruošti Taize pamaldas Lietuvos
evangelikų liuteronų „Tėviškės” parapijoje, 2020
m. gavėnios metu suruošti Taize pamaldas Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte. Kitos
siūlomos vietos, apjungiant JAV lietuvių bendruo-
menes, būtų Kennebunkport pranciškonų vienuo-
lynas Meine (ateitininkų savaitės metu), Los Ange-
les Šv. Kazimiero parapija (Lietuvių dienų metu), Det-
roito Dievo Apvaizdos lietuvių parapija (ruošiamos
kiekvieną gavėnią) ir kitose veikliose lietuvių ka-
talikų parapijose.

2) Krikščionių vienybės savaitę 2020 m. sausio 18-
25 d. Čikagoje siūloma suruošti ekumenines pa-
maldas Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje,
Marquette Park, Čikagoje.

2. Prisidėti rengiant ir bendradarbiauti su LF
dėl:

Krikščioniškų jaunimo dienų, kurios vyks 2020
m. rugsėjo 19-20 d. PLC, Lemonte. Būtų įtraukta Mai-
ronio lituanistinė mokykla, parapijos ir lietuviškos
organizacijos. 

3. Siekiant atsiliepti į jaunų šeimų ir asmenų
evangelizacijos poreikį ir siekiant skatinti arti-
mesnio ryšio su bažnyčių ir parapijų bendruome-

nėmis puoselėjimą, įpareigoja JAV LB KV: 
1) padėti surengti visose aktyviai veikiančiose

lietuvių parapijose kartą per mėnesį ar bent 6 kar-
tus per metus renginį „Kavutė (ar pusryčiai) su ku-
nigu” ar pan. Norima sudaryti progą moksleivių tė-
vams, mamoms ir artimiesiems jaukioje ir neįpa-
reigojančioje aplinkoje ir atmosferoje susitikti su ku-
nigu, pasišnekučiuoti, užduoti rūpimus klausimus.
Pavyzdžiui, Čikagoje renginys vyktų „Sielos” gale-
rijos, esančios PLC, skaitykloje Maironio mokyklos
pamokų metu.

2) padėti surengti Sielovados konferenciją, kuri
vyktų 2021 ar 2022 m; koordinuojant šį renginį su pre-
latu Edmundu Putrimu, Lietuvos Vyskupų Konfe-
rencijos (LVK) delegatu užsienio lietuvių katalikų sie-
lovadai.

4. Skatinti vaikų religinį arba etikos švietimą
JAV lietuvių mokyklose, sekant Lietuvos mokyk-
lų pavyzdžiu (paaiškinimas: Lietuvoje katalikams
vyksta religijos pamokėlės, netikintiems – etikos); 

5. Skatinti kurti tikinčio jaunimo grupes, vyk-
dant rekolekcijas, kuriose dalyvautų moksleiviai
ir jaunimas (derinant su aktyvių lietuvių parapi-
jų klebonais).

Socialinių 
reikalų komisija

Šiuo metu naujų pasiūlymų nebuvo. JAV LB KV
Socialinių reikalų komitetas laukia, kad apylinkės, ku-
rios dar nėra atsakiusios į apklausą, greitu laiku tai
padarytų, kadangi tos apklausos rezultatai didele da-
limi nulems tolesnius JAV LB Tarybos Socialinių rei-
kalų komisijos pasiūlymus tolesnei veiklai.

JAV LB XXII Tarybos II sesija vyko šiltoje ir drau-
giškoje aplinkoje. Tarybos nariams taip pat buvo
pristatyta 2020 m. Philadelphijoje (Pennsylvania)
vyksianti Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių
šventė, organizuojama JAV Lietuvių Bendruomenės
kartu su Kanados Lietuvių Bendruomene ir Lietuvių
tautinių šokių institutu. 

Į JAV PLB ir Seimo tarybą vietoje iš pareigų pa-
sitraukusio Kęstučio Eidukonio buvo išrinktas Vytas
Maciūnas. 

Iš įvairių Amerikos miestų susirinkę Tarybos na-
riai turėjo progos aplankyti lietuviškas Čikagos
vietas, susipažino su Pasaulio lietuvių centro veik-
la. Sesijos vakarai buvo skirti susipažinimui, pa-
bendravimui. Sesijos dalyviams ir svečiams buvo pri-
statyta muzikinė programa, kurioje dalyvavo „Dai-
navos” ansamblio vyrų sekstetas, tautinių šokių gru-
pė „Suktinis” ir kiti atlikėjai. Tris dienas trukusią
sesiją organizavo JAV LB Čikagos apylinkė. Maistą
teikė Čikagos „Kunigaikščių užeiga”; visi, kurie buvo
užprašę bet kokio lietuviško maisto, galėjo jį gauti,
netgi žemaitišką kastinį, jau nekalbant apie kugelį,
cepelinus, zrazus, mišraines, spurgas, ,,napoleo-
nus”, ,,skruzdėlynus” etc.

Ir, kaip lietuviai sako, ir aš ten buvau, alų,
midų gėriau, per barzdą varvėjo, burnoje nieko ne-
turėjau…

Rima Girniuvienė – JAV LB XXII Tarybos Prezidiu-
mo narė.

JAV LB XXII Tarybos antrosios sesijos dalyviai sprendė Amerikos lietuviams svarbius klausimus.                                                                                                                  Linos Žiogaitės nuotr.
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INDIANAPOLIS, IN

Lapkričio 3 d. Pasaulio lietuvių centre (PLC) Lemonte Čikagos lietuvių Ro-
tary klubo nariai susitiko su Kazickų šeimos fondo atstovėmis – New Yor-
ko biuro generaline direktore Neila Baumiliene, Vilniaus biuro generali-

ne direktore Agne Vertelkaite ir AKGP vadove Ginte Genender. Susitikime
buvo pristatyta abiejų organizacijų veikla, pasidalinta darbo patirtimi, išky-
lančiais sunkumais, aptartos bendradarbiavimo galimybės. Rotariečiai pa-
pasakojo apie dalyvavimą Jaunimo ilgalaikių mainų programoje (Rotary Youth
Exchange), Kazickų fondo atstovės pasidalijo mintimis, kokius labdaros pro-
jektus būtų reikalinga įgyvendinti Lietuvoje. Buvo pastebėta, kad abiejų or-
ganizacijų tikslas yra panašus – vadovaujantis labdaros principu padėti tiems,
kuriems tikrai ta pagalba reikalinga.

Čikagos lietuvių Rotary klubo inf.

JURGITA KAVALIAUSKAITĖ

Indianapolio lituanistinė mokykla
(ILM) spalio 19-os dienos vakarą pa-
kvietė Indianapolio lietuvių ben-

druomenės poezijos ir muzikos mylė-
tojus, išsiilgusius švelnumo, ramybės ir
romantikos į muzikos ir poezijos vaka-
rą ,,Poetiniai pašnekesiai…”. 

Salę papuošė ypatingos 
dekoracijos

Susitikimas su svečiais iš Čikagos
– poete Sandra Avižienyte, vokaliste Aura
Kižyte bei dainų autoriumi ir atlikėju Ri-
mantu Pažemecku – vyko Indianapolio li-
tuanistinėje mokykloje. Čia jau nuo pat
šeštadienio ryto buvo ruošiamos de-
koracijos, dėliojami meniniai akcentai,
paveikslai, žvakės. Buvo siekiama su-
kurti kuo šiltesnę atmosferą būsimam
vakarui. Ypatingą nuotaiką sukūrė
nuo lubų  žemyn besidriekiančios pla-
čios popieriaus juostos, ant kurių buvo
išrašyti poetės Sandros Avižienytės
eilėraščiai.  

Pasiklausyti lietuviškos poezijos
atvyko aplink Indianapolį gyvenan-
tys lietuviai su šeimomis. Kai kurie pa-
sikvietė ir anglakalbių draugų, ka-

Sandros Ščedrinos nuotr.

Aptarti bendri tikslai ir būsimi darbai

dangi atlikėjai buvo pasiruošę savo
kūrybą trumpai pristatyti anglų kalba.

Šventę pradėjo ir visus susirin-
kusius trumpai pasveikino ILM di-
rektorė Raimonda Balčiūnienė. 

Įkvėpimas – gimtinės ilgesys

Toliau vakarą vedė poetė Sandra
Avižienytė. Eilėraštis keitė eilėraštį...
Daina – dainą… Vyravo nepaprastai šil-
ta, atvirumu ir nuoširdumu persmelkta
atmosfera. Visi trys menininkai pasi-
dalijo savo gyvenimo bei kūry bos is-

torijomis, kurios tikrai yra labai ypa-
tingos. Tą vakarą jų kūryboje vyravo
meilės Lietuvai, gimtinės ilgesio mo-
tyvas. 

Štai ką apie save sakė poetė Sand-
ra Avižienytė: ,,Šiuo metu mano namai
– Čikaga, tačiau visada traukia į Lie-
tuvą, į gimtinę. Čia sugrįžusi, pasise-
miu jėgų ir energijos.” Lietuvoje Sand-
ra visas savo vasaras praleido kaime,
tarp Nemuno vingių, ten tebegyvena
gražiausi jos vaikystės prisiminimai,
kuriuos ji aprašo savo eilėraščiuose:
,,Jei duosi savo ranką, nuvesiu Tave į

Svečiai iš Čikagos Rimantas Pažemeckas, Aura Kižytė ir Sandra Avižienytė

žemuogių lauką, ten saulė apšviečia tą
prošvaistę auksiniu sidabru; po to pa-
rodysiu tau upę ir taką, vedantį prie
ežero miške.”

Sandros Avižienytės eilėraščiuose
labai ryški ilgesio bei bėgančio laiko
tema. ,,Laikas yra vienintelis ir neį-
kainojamas dalykas, kurį mes galime
iš tikrųjų duoti kitam. Visada linkiu iš-
naudoti jį prasmingai – praleisti su ar-
timiausiais ir brangiausiais žmonė-
mis. Labai gaila, kad sugrįžus, kai il-
gesys būna nepakeliamas, kai reikia iš
naujo atgimti, jau tik vietos belikę, ne
žmonės. Kad stovi jau tik senelių tro-
besiai” – rašo Sandra. Ir priduria: ,, jau-
čiu, jog mane, ir mane supančius žmo-
nes ten, kur gyvenu dabar, sieja ir jun-
gia bendras ilgesys… juk mes ,,išsiro-
vėme save iš gimtinės”.  

Neplanuota dalis – 
gausūs žiūrovų klausimai

Dalis poetės Sandros Avižienytės
eilėraščių jau yra virtę dainomis. Jas
vakaro metu atliko vokalistė Aura Ki-
žytė ir dainų autorius bei atlikėjas Ri-
mantas Pažemeckas. ,,Ar mylėsi mane,
kai pasensiu”, ,,Susitikimas”, ,,Ruduo
klajūnas”, ,,Palaidojau gėlą” – nepali-
ko abejingų. Ne vienas vakaro svečias
braukė ašarą, skambant Rimanto Pa-

Poetiniai pašnekesiai, pavirtę į atsivėrimus

Sandros eilėms bei Auros ir Rimanto dainoms abejingų nebuvo.                                                                                 ILM nuotraukos

žemecko dainai ,,Dukrai”. O paskutinę,
visiems gerai žinomą dainą ,,Išeinu” at-
liko Aura Kižytė. Jai pritarė visi vakaro
svečiai.

Nejučia atlikėjų pokalbis su klau-
sytojais pasisuko į labai atvirą daliji-
mąsi pamąstymais apie jautrias gyve-
nimiškas patirtis.

Susitikimas abejingų nepaliko.
Dar ilgokai po koncerto atlikėjai atsa-
kinėjo į žiūrovų klausimus. Ši dalis
buvo visiškai neplanuota. Tiesiog iš-
sivystė labai natūraliai, be jokių pa-
pildomų pastangų. Atlikėjai sakė, jog
taip jiems nutiko pirmą kartą.

,,Pažinimas yra skirtingas. Vie-
niems jis užtrunka dešimtis metų, ki-
tiems ateina greičiau. Dar kitiems – tai
būna labai retai – tereikia būti tinka-
moje vietoje ir tinkamu laiku. Pakan-
ka akimirkos, akimirkos, kurioje telpa
amžinybė” – rašo Sandra. 

Esame labai dėkingi vakaro sve-
čiams už apsilankymą Indianapolyje.
Sandros eilėraščiai ir Auros bei Ri-
manto dainų bei muzikos akordai dar
ilgai skambės kiekvieno atėjusio į šį
koncertą lietuvio širdyje. 

Ačiū

Taip pat esame be galo dėkingi
tiems, kurie prisidėjo, kad šis renginys
įvyktų. Nuoširdus ačiū Lietuvių Fon-
dui, JAV Lietuvių Bendruomenei bei
Kultūros tarybai už dosnią finansinę
paramą. Ačiū  Indianapolio lietuvių
bendruomenės žmonėms už tai, kad at-
ėjo į vakarą ir parėmė mūsų lituanis-

tinę mokyklėlę  paaukojimais. Ačiū vi-
siems lituanistinės mokyklos ben-
druomenei, prisidėjusiai prie poezijos
ir muzikos vakaro organizavimo ir
salės ruošimo. Ačiū atlikėjams, kurie
dosniai dalijosi savo talentu ir pado-
vanojo mums tikrai prasmingą vaka-
rą, persmelktą lietuvišku poetiniu žo-
džiu ir muzika. 

Dar viena citata iš Sandros Avi-
žienytės kūrybos: „Kiekvienas įvykis
gyvenime turi prasmę ar tikslą. Gy-
venant toli nuo gimtinės ar savo kraš-
to šaknų kartais apima neapsakomas
ilgesys, aplanko prisiminimai. 

Poezijos ir muzikos vakaras ,,Poe-
tiniai pašnekesiai..” kiekvienam at-
vykusiam į renginį leido nors trum-
pam mintimis sugrįžti į Lietuvą –
kraštą, kuris kiekvienam mūsų  yra be
galo brangus.

,,Ateis laikas ir mūsų nebebus.
Liks tik mano žodžiai, išspausti juo-
domis raidėmis baltame popieriuje,
emocijos, išrašytos natomis, ir pirštai
ant gitaros stygų. Prisiminimai, verti
amžinybės, ir gyvenimas, kuris galėjo
būti kitoks.”     Sandra Avižienytė

Jurgita Kavaliauskaitė – studentė
iš Lietuvos, atliekanti praktiką India-
napolio lituanistinėje mokykloje.
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Lapkričio 1-osios vakarą Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje paminėta
Visų Šventųjų diena. Žmonės rinkosi į šventovę, norėdami šią dieną pri-
siminti mirusius savo artimuosius. Dauguma susirinkusiųjų tą vakarą ne-

galėjo aplankyti Lietuvoje esančių savo šeimos kapų, todėl jiems norėjosi baž-
nyčioje uždegti žvakę, kuri simboliškai nušviestų kitoje vandenyno pusėje esan-
čią mamos, tėčio, brangaus giminaičio ar draugo amžinojo poilsio vietą. 

Prie bažnyčios durų visi norintys galėjo įsigyti žvakelių ir jas prie altoriaus
uždegti, mintyse pasimelsdami už išėjusius į amžinybę savuosius. Daugybė de-
gančių žvakių  nušvietė altorių. Nurimus šurmuliui, suskambo minorinė mu-
zika. Rimties pusvalandį prie altoriaus poetė Sandra Avižienytė skaitė eiles, skam-
bėjo vargonininko Ričardo Soko sukurta muzika, kurią atliko dainininkės Gi-
lija Krūmaitienė ir Agnė Giedraitytė. Šv. Mišias aukojo klebonas Jaunius Kelp-
šas, koncelebravo Gediminas Keršys. 

Meninę gėlių ir rudeninių lapų kompoziciją sukūrė gėlininkė Rūta Daukus.
Šis jos kūrinys susirinkusiems į šv.  Mišias priminė Lietuvoje paliktus artimųjų
kapus, kuriuos simboliškai nušvietė bažnyčioje uždegtos žvakės.

,,Draugo” inf.

Vėlų rudenį miršta medžiai, gėlės. Gamta pasirengia, kad pergyvenusi mitį,
vėl atgimtų. Žmonės panašūs į gamtą: gimsta, auga, pasensta ir miršta. To-
dėl prasminga, kad Vėlinės švenčiamos vėlų rudenį. 

Lietuviai visada gerbė mirusiųjų atminimą. Kapines laikė šventomis ramybės
vietomis, šimtmečiais išsaugojo ir iš kartos į kartą perdavė pagarbos mirusiems
ir jų atminimo papročius.

Kas yra Vėlinės? – kasmet paklausiu savo antrokų.  „Kai važiuojame į ka-
pines, deginame žvakutes”, – atsiliepia mažieji. Neretai, viena kita mergaitė nu-
braukia liūdną ašarėlę.  „Teisingai, bet ir kur kas daugiau”, – atsakau jiems.

Vėlinės minimos lapkričio 2 dieną. Šiemet ši diena kaip tik buvo šeštadie-
 nis.  Klasėse mokytojai vaikams pasakojo apie šios dienos apeigas Lietuvoje.   Bene
visa mokykla –  nuo 1-mo iki 10-to skyriaus – susirinko į koplyčią dalyvauti šv.
Mišiose. 

Kunigas Gediminas Keršys kvietė pasimelsti ir pagerbti mus palikusius ar-
timuosius, uždegti žvakutę jų atminimui.  Juk žvakės ugnis simbolizuoja gyvųjų
ir mirusiųjų ryšį. Žvelgdami į liepsną, mes trumpam pamirštame save ir susi-
liejame su praeitimi. Mes pajuntame šio pasaulio trapumą ir daromės geresni.

Smagu matyti, kad šv. Mišioms patarnavo mūsų mokyklos mokiniai:  Lau-
ra Aleksonis, Max Bruzga, Benas Mongirdas, Domas Rašymas.  Kaip visada, ČLM
dainavimo mokytojos ir choro vadovės Dalios Gedvilienės pianinu atliekama
muzika bei jaunųjų choristų balsai  papuošė Mišias.  

Iš koplyčios ne vienas išsinešėme tarsi žvakės įžiebtą ugnelę širdyje – at-
gaivintus prisiminimus apie Anapilin išėjusius artimuosius. Ugdome naująją,
dvasingą lietuvių kartą, kuri brangins protėvius, tradicijas ir papročius.

Daiva Juzėnas
Čikagos lituanistinės mokyklos 2 sk. mokytoja

Prisimename, ilgimės

Jau antrus metus lapkričio 1-ąją, Visų Šventųjų die-
ną, kamerinis choras „Ave Musica” pakviečia į Vė-
linių koncertą. Lemonte, Palaimintojo Jurgio Ma-

tulaičio misijoje, po iškilmingų šv. Mišių, geso šviesos,
skambėjo varpai, choro procesija tiesė žvakelių taką,
lydima moterų raudų. 

Ilgės. Mes ilgimės išėjusių artimųjų, gailimės
praradę per anksti. Ilgesys begalinis, kai gyveni toli nuo
tėvynės. Mes prisimename brangiausius, minime
draugus ir pažįstamus. 

Pernai pavasarį susikūrusio choro „Ave Musica”
dirigentė Jūratė Grabliauskienė bei meno vadovė ir re-
žisierė Daiva Guzelytė-Švabienė koncerto repertuare
jungė lietuvišką, liturginę, folklorą, pasaulinę muziką.  

Netikėta ir miela buvo klausyti legendinės roko
grupės „Antanėliai”, kūrusios  1966–1975 metais, dai-
nos „Šimtas vyrų”, kurią choras atliko puikiai:  Kai sau-
lė sulig medžiais patekėjo,/Jiems tik meilės vienos te-
reikėjo,/ Bet kažkas svetur panorėjo/ Meilė palauks – ka-
riaut išėjo.   

Koncerte skambėjo Carole Sager ir David Foster
daina „The Prayer”, širdis kėlė Mary Lynn Lightfoot
„Dona Nobis Pacem”. Graudžiai ir skausmingai aidėjo Giedriaus Kuprevičiaus dai-
na „Už tuos, kurie baigė”.  Specialiai koncertui choras parengė a capella atliktas gies-
mes „Kaip nuostabiai”, „Leisk priartėti, Dieve, prie tavęs”.          

Su „Ave Musica” dainavo puikios solistės: Nida Grigalavičiūtė, solo atlikusi „Re-
quiem” bei su choru – Jardeaux „Angele, mano”, ir Danguolė Žibkutė Pažemeckie-
nė, su choru padainavusi Rolf   Lovland ir Brendan Graham pasaulinį hitą – dainą
„You Raise Me Up”. 

Koncertmeisterė Lisa Kristina atliko vargonų ir fortepijono partijas. 
Poeziją bei prozos tekstus skaitė Vilma Kava. 
Žmonės plojo atsistoję, ovacijos ir „bravo” aidėjo misijos skliautais. Mes pabu-

vome visi drauge skausmingiausią metų dieną, paremdami vienas kitą pasiilgimo
mintyse, tradiciškai uždegdami žvakeles Kryžių kalnelyje Amžinybėn išėjusiems.

Ačiū, „Ave Musica”. 

Vilma Kava 
„Draugo” tarybos narė, rašytoja

Po Visų Šventųjų dienos ir Vėlinių paminėjimo Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčio-
je – kun. Jaunius Kelpšas (centre) ir atlikėjai (iš k.) S. Avižienytė, A. Giedraitytė, G. Krūmaitienė,
R. Sokas. Parapijos archyvo nuotr. 

Vėlinės Čikagos 
lituanistinėje mokykloje

Bažnyčioje – mintimis su 
mirusiais artimaisiais

ČLM antrokai ,,uždegė” Vėlinių žvakutes mirusiųjų atminimui. ČLM nuotr.

Akimirka iš choro ,,Ave Musica” Vėlinių koncerto, vykusio Lemonte, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje.

Choro vadovė Jūratė Grabliauskienė. Dainos Čyvienės nuotraukos
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MADOS SKRYNIA

Parengė Loreta Steffens

Savo straipsniams paprastai pasirenku netradicines
asmenybes. Man patinka drąsūs, kūrybingi ir stiprūs
žmonės, kurie, nepaisydami sunkumų, vis tiek įgy-
vendina savo svajones. Iš patirties žinau, kad tik pa-
tys stipriausi žmonės sugeba užverti duris į praeitį ir
atversti visiškai baltą lapą į ateities nežinomybę.
Prie tokių žmonių priskirčiau ir lietuviškos kompanijos
„Puoškis lietuviškai” įkūrėją ir šios kompanijos va-
romąją jėgą Karolį Valiukevičių. 

Norėčiau pradėti nuo ,,Puoškis lietuviškai” kompani-
jos atsiradimo. Ar prieš įkuriant kompaniją buvote susidūręs
su mada, rūbais, stiliumi?

Viskas prasidėjo gana netikėtai ir paprastai. Vy-
kome su žmona į Kanadą ir galvojome, ką norėtume
nuvežti lauktuvių. Galvojome apie paprastus, prak-
tiškus dalykus, kurie būtų naudojami, turėtų kokią
nors prasmę ir kažką pasakotų apie Lietuvą. Žinoma,
pamąstėme ir apie tai, kad būtų nesudėtinga tas lauk-
tuves transportuoti. Ir sugalvojome, kad labai prak-
tiška lauktuvė būtų lietuviški marškinėliai. Deja,
mums patinkančių taip ir nesuradome. Radome
daug marškinėlių su krepšinio atributika – visgi esa-
me krepšinio šalis. Taip pat buvo įvairių pasirinki-
mų su trispalve. Tačiau mums norėjosi kažko se-
nesnio ir gilesnio, kas primintų Lietuvos šaknis. Tai-
gi marškinėlių nenuvežėme. Bet grįžę nusprendėme
pasigaminti. Jeigu mums reikia, gal reikia ir kitiems.

Su mada, rūbais ar stiliumi iki tol niekaip ne-
buvome susiję. Aš dirbau statybinių medžiagų pre-
kybos srityje, žmona – teatro mokytoja. Bet labai ar-
timai buvome susiję su baltų kultūra ir religija. Bū-
tent tai ir paskatino kurti rūbus, puoštus baltų
ženklais. 

Kaip pasirinkote pavadinimą? 
Apie pavadinimą galvojome kurį laiką. Norėjo-

si ko nors paprasto, įsimintino ir labai aiškaus. Aiš-
kiau, negu ,,Puoškis lietuviškai”, nieko nebegalėjo-
me sugalvoti.

Prisiminkite, kokie buvo trys pirmieji žingsniai
link tikslo? 

Pirmiausia įsigijome įrangą spaudai gaminti ir
pasigaminome lipduką savo automobiliui. Vėliau dar
kurį laiką gaminome tik lipdukus automobiliams,
kompiuteriams, mobiliesiems telefonams, nes trūko
apyvartinių lėšų drabužiams ar kitai reikalingai įran-
gai. Drabužių patys nesiuvame iki šiol. Perkame jau
pasiūtus modelius. Patys atliekame spaudos darbus.
Taigi trečias žingsnis, ir jau galutinis, buvo pasi-
ruošimas mugei. Nebeprisimenu, kokia buvo mugė,
bet viena iš mažesnių. Norėjosi betarpiškai pa-
bendrauti su pirkėjais, sužinoti jų reakciją į kuria-
mą produktą, pamatyti, kas jiems patinka, ko tikisi.
Mugėse dalyvaujam iki šiol. Renkamės didžiąsias Lie-
tuvos muges. Taip pasitikriname, kiek dar esame ak-
tualūs, kiek pateisiname pirkėjų lūkesčius. Dažnai
užsuka nuolatiniai pirkėjai, kurie mielai pasidalina
patirtimi, kaip tarnauja įsigyti drabužiai. Norime iš-
girsti ne tik teigiamus atsiliepimus, bet ir neigiamus.
Kadangi rūbų patys nesiuvame, visada norime kuo
daugiau atgalinio ryšio, kaip tarnauja viena ar kita
spalva, ar rūbas neblunka, nesivelia. Gaudami tokią
informaciją galime išvengti nekokybiškų medžiagų.

Puoškimės lietuviškai
Karolis Valiukevičius su žmona Asta drąsiai nėrė į verslą, propaguojantį baltų kultūrą.          K. Valiukevičiaus asmenukė ,,Puoškis lietuviškai” marškinėliai.

Šis vyras sumanymą kurti drabužius su origi-
nalia baltiška atributika pavertė realybe ir sėk-
mingu šeimos verslu. „Puoškis lietuviškai” su-

geba suderinti gilią baltišką simboliką su drabužių
funkcionalumu ir puikia kokybe. Ši kompanija at-
sisako nupiginti ir supaprastinti tai, už ką mūsų tė-
vai ir protėviai taip aršiai kovojo ir gynė. Gerbiamas
Karolis atvirai sutiko pasidalinti savo išskirtine is-
torija. Galbūt perskaitę jo mintis ir jūs susimąstysite,
„Facebook” paskyroje pamatę jums brukamus marš-
kinėlius su Lietuvos vėliava, kuriuos už poros mė-
nesių jums atsiųs iš Kinijos, tačiau vietoj to apsi-
lankysite www.puoskislietuviskai.lt svetainėje, ku-
rioje galėsite įsigyti originalių, kūną bei sielą šil-
dančių drabužių.

Marškinėliai su baltų ugnies ženklu.
Victoria photography nuotr. 

Šeima – tėtis Karolis, mama Asta, dukra Gabija (nuotrau-
koje nėra sūnaus Jorio) Valiukevičiai – bendrovės ,,Puoš-
kis lietuviškai” darbo komanda. 

Asmeninio albumo nuotr.

Todėl manome, kad protarpiais dalyvauti mugėse ir
gyvai pasikalbėti su pirkėjais yra būtina.

Ar artimieji palaikė Jūsų planus?
Labai plačiai nesigyrėme. Pasitarėme šeimos vi-

duje ir pradėjome. Tikrai niekas neatkalbinėjo. Gal
šiek tiek daugiau diskusijų kilo, kai nusprendžiau
išeiti iš ankstesnio darbo ir visą laiką paskirti
„Puoškis lietuviškai” veiklai. Buvo visokių minčių,
neramu eiti ten, kur nežinai ar stabilu. Veiklą vyk-
dome beveik dvejus metus. Seniau pajuokaudamas
sakydavau, kad tai yra „popamokinė veikla”. Vaikai
po pamokų eina į būrelius, o aš po darbo užsiimda-
vau kitu darbu. Bet jau pusmetis kaip „popamokinė
veikla” tapo pagrindiniu užsiėmimu.

Kiek laiko prireikė, kad idėja galvoje virstų realybe? 
Labai nedaug. Apie veiklą pradėjome galvoti va-

sarą, o vasaros pabaigoje jau važinėjome savo lipduku
papuoštu automobiliu. Tai buvo pirmas mūsų ga-
minys.

Kiek šiuo metu yra žmonių „Puoškis lietuviškai” ko-
mandoje?

Šiuo metu mūsų visa komanda yra mūsų šeima:
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aš, mano žmona Asta, aštuonmetis sū-
nus Joris ir 16-metė dukra Gabija. Sū-
nus, žinoma, dar menkai prisideda
prie veiklos, tačiau dukra jau padeda
parengti spaudą, supakuoti prekes. Ji
turi ,,gerą akį”, todėl su ja visada pa-
sitariame dėl piešinių, spalvų, drabu-
žių modelių. Žmona yra mūsų kritikas,
kuris vertina produkciją, ruošia pro-
duktų aprašymus ir tekstus reklamai.
Ji yra mūsų komandos varomoji galia,
kuri neleidžia nukrypti nuo pagrindi-
nės mūsų idėjos ir pasaulėžiūros lini-
jos. Taip pat turime grafikos dizainerį
Mindaugą Tiknių, kuris norimus pie-
šinius paruošia spaudai. Taip pat turim
dar dviejų jaunų pagalbininkų ko-
mandą: prieš didžiąsias šventes ar mu-
ges mums skambina Tadas ir Martynas
– giminaičių vaikai – ir klausinėja, ar
bus darbo. Jie mielai prisideda prie ga-
mybos proceso ir taip pasipildo savo
santaupas.

Atkelta iš 1 psl. 

Per mėnesį trukusius tyrinėjimus archeologai pasiekė šį ankstyvąjį kul-
tūrinį sluoksnį ir itin nustebo aptikę daugybę vertingų radinių: arabiško stik-
lo auksuotų indų su tapytais kraštais fragmentų, juvelyrikos dirbinių, tarp
kurių – auksuotas žvangutis, keturlapio dobilo formos kaulinis apkalas ir
kt., Taip pat rasta gausybė maisto liekanų, tokių kaip žuvų žvynai, paukš-
čių, naminių ir laukinių gyvūnų kaulai ir t. t.

„Šie archeologiniai tyrinėjimai pateikė nemažai naujos ir įdomios me-
džiagos, kuri, beje, nustebino bei sužavėjo ir pačius archeologus. Žinoma, dar
anksti detaliau vertinti radinius, tačiau jau dabar matyti, kad dauguma jų
– labai unikalūs ir iškalbingi, puikiai papildysiantys Valdovų rūmų muziejaus
nuolatines ekspozicijas bei rinkinius. Kol kas kviečiame visus naudotis iš-
skirtine proga ir atvykti į Valdovų rūmus pažiūrėti, kaip vyksta archeolo-
giniai tyrimai, o artimiausiu metu, apibendrinę turimą informaciją, visą nau-
jausių radinių rinkinį išsamiai pristatysime ir visuomenei”, – sako ar-
cheologas dr. P. Blaževičius. 

Jeigu viskas vyks sklandžiai, manoma, kad archeologiniai tyrimai truks
iki lapkričio pabaigos – tuo metu planuojama visus radinius išsamiai pri-
statyti visuomenei. Vėliau jie kartu su laboratorijose atliktų tyrimų rezul-
tatais iškeliaus į Mokslinių tyrimų centrą, kur bus toliau atidžiai tyrinėja-
mi ir analizuojami moksliniuose darbuose.

Parengta pagal lrytas.lt

Valdovų rūmų teritorijoje –
unikalūs radiniai

M. Kaminsko nuotr. 

Subtilus baltiškas tunikos dekoras. 

Daug žmonių atpažįsta baltų ženklus ir džiaugiasi, kad jie iš naujo atsiranda gyvenime.
Victoria photography nuotr.  

Paslaptingi raštai intriguoja ir vilioja pirkti
drabužį.

Kokį prekių asortimentą galima rasti
Jūsų parduotuvėje? 

Kaip jau minėjau, pirmieji pro-
duktai buvo lipdukai. Jų elektroninė-
je parduotuvėje jau neberasite, bet pir-
kėjams pageidaujant mes vis dar jų pa-
gaminame. Pagrindiniai mūsų pro-
duktai yra laisvalaikio drabužiai: marš-
kinėliai ir džemperiai. Labai pavykęs
ir mus džiuginantis produktas – tuni-
kos. Visai neseniai pasiūlėme ir šal-
tesniam orui pritaikytą produkciją –
striukes. Artimiausiu metu planuoja-
me praplėsti vaikiškų drabužių asor-
timentą.

Kiekviena parduotuvė turi išskirtinių
bruožų, kurie formuoja nuolatinių klientų
ratą, kuo Jūsų parduotuvė yra išskirtinė?

Mes tikrai ne vieninteliai, kurie
gamina marškinėlius ar džemperius,
tačiau mūsų drabužiai išsiskiria būtent
tuo, kad juos puošia baltų ženklai. Yra
kitų parduotuvių, kurios turi baltiškų
gaminių, tačiau asortimente jie suda-
ro mažą procentą, gal net vienetus. O
mūsų parduotuvėje tai yra pagrindas.
Tai drabužiai žmonėms, kurie savyje
ieško to genetinio baltų kodo, kurie ne-
bijo būti kitokie, nes nešioti ant krū-
tinės archaišką ugnies ženklą visgi
reikia tvirtumo.

Ar daug sulaukėte susidomėjimo iš lie-
tuviškos bendruomenės?

Galime drąsiai sakyti, kad tikrai
daugėja žmonių, atpažįstančių baltų
ženklus, besidžiaugiančių, kad jie iš
naujo atranda vietą mūsų gyvenime, ir
tikrai nestokojame tautiečių dėmesio.
Labai džiaugiamės didėjančia ben-

druomene, skleidžiama gera emocija ir
pasitikėjimu.

Jūsų parduotuvė yra internetinė, o pla-
nų atidaryti gyvą ar turite?

Apie gyvą parduotuvę vis pa-
svarstome, pagalvojame, kokia ji turė-
tų būti, tačiau realių planų kol kas ne-
kuriame. Galbūt kada nors… Yra ke-
letas parduotuvių Lietuvoje, kurios
savo asortimente turi ir mūsų produk-
cijos. Artimuose planuose numatoma,
kad tokių parduotuvių būtų daugiau.
Galbūt ne tik Lietuvoje, bet ir kitose ša-
lyse, kuriose gyvena gausios lietuvių
bendruomenės. O tik po to jau galbūt
galvosime ir apie savo parduotuvę. 

Šiais laikais lietuviškos atributikos
daiktų galim užsisakyti netgi kinietiškose in-
terneto parduotuvėse, tačiau Jūsų kuriami
drabužiai pasižymi lietuviškos atributikos uni-
kalumu. Kaip pasirenkate dizainą savo ga-
miniams?

Dizainą kuriame patys, kartais
perdarome jau esamus simbolius. Ku-
riame jį tokį, koks mums patiems jis
yra artimas ir brangus. Galvojame ir
apie simbolius: ką jie reiškia, kodėl jie
yra tokie ir ne kitokie. Turime marš-
kinėlių, kurie niekad nebus jokios ki-
tos spalvos, tik žali. Nes piešinys sim-
bolizuoja Jorę – gamtos atbudimo šven-
tę, kuri net turi savo pasilabinimą
”Gyvo žalio”. Tai laikas, kada gamtoje
visa žaluma sprogsta vos per kelias die-
nas.  

Yra buvę ir kitaip. Kūrėme marš-
kinėlius ,,Bitelių staklės”. Kažkaip au-
tomatiškai pagalvojome apie medų ir
padarėme bandomą modelį ant gelto-
nos spalvos marškinėlių: marškinė-
liai geltoni, spauda juoda. Parodome
dukrai, o ji sako: bet tai korys juodas.
Tą pat akimirką visi supratome, kad
negerai. Simboliškai nieko gero juodas
korys nežada. Todėl tokių marškinėlių
mūsų parduotuvėje ir neatsirado. Mes
daug domimės baltų kultūra, tikėjimu,
ženklais, tradicijomis, papročiais, todėl
kurdami galvojame apie tai, kad ne-
padarytume kokios nors nesąmonės,
nedarnos, ko nors, prieštaraujančio
tai pasaulėžiūrai. Tai ir yra mūsų uni-
kalumas. Kuomet dirbame mugėse,
kartais nutinka, kad su kokiu pirkėju
ilgai užsikalbame apie ženklus ir jų
prasmes.

imti kitus. Smagiai papokštaujam, pa-
sierzinam, o draugams ir sau mėgsta-
me pagaminti ir tai, ko nėra mūsų
prekyboje, ką nors tokio specialaus
arba tiesiog kitaip. Sūnus visada di-
džiuojasi nešiodamas marškinėlius su
vyčiu. Dukra turi modelių, kurių nėra
internetinėje parduotuvėje, pavyzdžiui,
ant vieno iš jos mėgstamų džemperių
puikuojasi Žemaitės atvaizdas.

Ar yra toks Jūsų linijoje drabužis, ku-
riuo tikrai didžiuojatės? 

Kiekvieną kartą pagaminę naują
modelį juo didžiuojamės tol, kol gims-
ta naujas. Ir visada sakome ,,šitas labai
geras”. 

Ko galime tikėtis artimiausioje ateity-

je iš „Puoškis lietuviškai” kompanijos?
Jau vyksta darbai, kurie turėtų

pradžiuginti mūsų brolius latvius. Tai,
iš kur semiamės idėjų, yra bendras
mūsų ir latvių paveldas. Visada galvo-
jame, kad latviai, savo meile baltiškam
palikimui yra vienu žingsniu priekyje,
ir tikrai nuoširdžiai tuo džiaugiamės. Vi-
sai nenorime rungtyniauti, norime dirb-
ti kartu. Visada labai gera minioje sutikti
latvį. Tas abipusis broliškas jausmas ver-
čia šypsotis. Gera žinoti, kad mūsų is-
torija yra bendra, kad šaknys bendros,
kad kalba lengvai suprantama. Todėl ir
mąstant apie naujas idėjas žvilgsnis vis
krypo į Latviją. Taigi galime pasakyti,
kad latviai gali tikėtis mūsų elektro-
ninės parduotuvės, kurioje bus labiau
latviams pritaikyto asortimento.

Pats ar nešiojate savo produkciją?
Nešioju tuos gaminius, kurie labai

patinka, taip pat tuos, kurių padarytas
vos vienas gaminys ir reikia patik-
rinti, ar gerai skalbiasi, ar patvari
medžiaga, ar neblunka. Nieko neati-
duodame į prekybą neišbandyto. Tu-
rime namuose ir tokios savo produk-
cijos, kur patys gamindami padarėme
broką. Draugai juokauja klausdami, ar
mes dar skalbiam rūbus. Nes galbūt tu-
rim tiek, kad galime tiesiog keisti ir
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Su JAV generolu aptarė kariuomenės reikalus
Vilnius (KAM inf.) – Krašto ap-

saugos viceministras Eimutis Misiū-
nas susitiko su Jungtinių Amerikos
Valstijų sausumos pajėgų paramos
štabo vadu generolu majoru Jeff  Drus-
hal. Susitikime daugiausia dėmesio
skirta planuojamiems Lietuvos ka-
riuomenės  pirkiniams iš JAV, tolesnė
šios šalies parama Lietuvos pajėgumų
vystymui.

Lietuva plečia karinius poligo-
nus, gerina karinę infrastruktūrą,
kuri reikalinga tiek Lietuvos, tiek są-
jungininkų kariams treniruotis. „At-
likti infrastruktūros vystymo darbai
poligone didina čia galinčių treni-
ruotis sąjungininkų pasirengimą bei
sąveikumą su Lietuvos kariais”, –
sakė viceministras. 

Padedant JAV praėjusiais metais
Lietuvos kariuomenės Kazlų Rūdos
poligone buvo įrengta ir sertifikuota
NATO standartus atitinkanti aviacijos
šaudykla. Čia orlaiviai gali treniruo-
tis šaudyti į antžeminius taikinius, o
oro atakos vadovai veikti kartu su
aviacija. Poligone Pabradėje buvo
įrengta sunkiosios ginkluotės įšau-
dymo šaudykla, kurioje inertiniais
šaudmenimis gali šaudyti ir tankai.
Per 2017-2019 metus į Pabradės poli-
goną JAV yra investavusios apie 4,1
mln. JAV dolerių.

Su JAV generolu aptarė ir šiuo

Prezidentė D. Grybauskaitė vieši JAV
Arizona (Prezidentūros inf.) –

Prezidentė Dalia Grybauskaitė išvyko
į Phenixą Arizonos valstijoje, kur da-
lyvaus tarptautinės organizacijos, tel-
kiančios moteris lyderes, „Vital Voi-
ces” renginiuose.

„Vital Voices” yra remiama Jung-
tinių Tautų, taip pat ji yra ilgametė Pa-
saulio moterų lyderių tarybos (CWWL)
bendradarbiavimo partnerė.

Phenixe CWWL ir kitų tarptauti-

nių organizacijų atstovės aptars mo-
terų įgalinimo padėtį skirtingose ša-
lyse, lyderystės įgūdžių stiprinimą.  

Prezidentė, penkerius metus va-
dovavusi Pasaulio moterų lyderių ta-
rybai, pakviesta kalbėti „Vital Voi-
ces” forumo sesijose.

Nevyriausybinė „Vital Voices” or-
ganizacija per daugiau nei du veiklos
dešimtmečius sukūrė pasaulinį mote-
rų lyderių tinklą.

Kvitų žaidimo metu valstybė gavo 12 mln. eurų 
Vilnius (Mano vyriausybė) – Bai-

giantis dvejus metus trukusiam kvitų
žaidimui, skaičiuojama, kad jo metu
papildomai deklaruota 11,93 mln. eurų
pridėtinės vertės mokesčio (PVM).
Jame dalyvavo beveik 5 mln. kvitų, o
laimėtojams išmokėta daugiau nei
400 tūkst. eurų prizų. 

Pasak Valstybinės mokesčių ins-
pekcijos (VMI) vien viešojo maitinimo
sektoriuje per 2018 metus papildomai
deklaruota apie 3,2 mln. eurų PVM,
žaidime dalyvavo daugiau negu dvie-
jų trečdalių šių įmonių išduoti kvitai.

Šiemet sausio-rugsėjo mėnesiais,
palyginti su pernai tuo pat metu, pa-
pildomai deklaruota apie 8,73 mln.
eurų PVM.

Kvitų žaidimas pradėtas 2017-ųjų
lapkritį.

„Gyventojai žaidime užregistravo

V. Titovas neteks mandato
Klaipėda (Klaipėda.lt) – Už par-

tizanų vado Adolfo Ramanausko-Va-
nago paniekinimą nuteistas Viačesla-
vas Titovas neteks Klaipėdos miesto sa-
vivaldybės tarybos nario mandato. 

Savivaldybių tarybų rinkimų įsta-
tymas numato, kad savivaldybės ta-
rybos nario mandatas naikinamas įsi-
teisėjus teismo apkaltinamajam nuo-
sprendžiui.

Tyrimas dėl politiko veiksmų pra-

dėtas pernai liepą, kai V. Titovas dis-
kusijoje dėl A. Ramanausko-Vanago at-
minimo įamžinimo neteisingai pa-
reiškė, jog partizanų vado iniciatyva
buvo nužudyti 8 tūkst. piliečių ir vaikų.

V. Titovas tikina pasirėmęs sovie-
tų teismo sprendimu, tačiau istorikai
pabrėžia, kad tai buvo politinė sufab-
rikuota byla, o tiriant partizanų veik-
lą negalima remtis vien jų budelių
KGB bylomis.

metu vykdomus du Lietuvos pagrin-
dinius įsigijimų projektus – iš JAV Vy-
riausybės Lietuvos kariuomenei bus
nupirkta 200 šarvuotųjų kovinės para-
mos visureigių JLTV. Tuo siekiama su-
stiprinti esamus Lietuvos kariuomenės
pajėgumus, užtikrinti Lietuvos ka-
riuomenės mobilumą. Sutartį dėl vi-
sureigių įsigijimo Krašto apsaugos mi-
nisterija su JAV gynybos departamentu
planuoja pasirašyti dar šį mėnesį. 

Kitas svarbus projektas – Lietuva
iš JAV Vyriausybės planuoja įsigyti še-
šis sraigtasparnius UH-60 „Black
Hawk”. Įgyvendindama šį projektą
Lietuva siekia atsisakyti sovietinės
gamybos sraigtasparnių ir pereiti prie
vakarietiškos platformos. 

Derybos dėl sraigtasparnių įsigiji-
mo su JAV Vyriausybe bus pradėtos ar-
timiausiu metu, siekiant sutartį pasi-
rašyti iki 2020 m. pabaigos. Planuojama,
kad pirmieji sraigtasparniai UH-60M
Lietuvos kariuomenę pasiektų 2024 m.
pabaigoje. Naujieji universalūs kari-
niai sraigtasparniai būtų naudojami
paieškos ir gelbėjimo darbams, Lietu-
vos kariuomenės ir NATO priešakinių
pajėgų bataliono užduotims vykdyti.

JAV, įgyvendindamos paramos
saugumui programas Lietuvoje, yra
daug investavusios į karinius poligo-
nus ir kitą infrastruktūrą, Lietuvos ka-
rių rengimą, kt.

JAV traukiasi iš Paryžiaus klimato kaitos susitarimo
Washingtonas (ELTA) – JAV vy-

riausybė oficialiai paskelbė pasitrau-
kianti iš Paryžiaus klimato kaitos su-
sitarimo. Tai  pranešė valstybės sek-
retorius Mike Pompeo. JAV tarptau-
tinėse derybose ir toliau atstovaus
„realistiškai ir pragmatiškai pozici-
jai”, – sakė jis. JAV ir toliau bendra-
darbiaus su partneriais, „kad sustip-
rintų atsparumą klimato kaitos pa-
dariniams”.

JAV ekonomika toliau augs ir
kartu mažins savo emisijas, kalbėjo M.
Pompeo. JAV, anot jo, ir toliau naudos
įvairius energijos šaltinius, tarp kurių
yra iškastinis kuras, pavyzdžiui, ang-
lis ir nafta.

Jungtinės Tautos gavo JAV vy-
riausybės pranešimą apie oficialų pa-
sitraukimą iš sutarties. 

Oficialus prašymas pasitraukti
iš Paryžiaus klimato kaitos susitarimo
įteiktas praėjus daugiau kaip dve-
jiems metams po to, kai prezidentas
Donald Trump paskelbė apie atitin-

Įvedė sankcijas Irano valdininkams
Washingtonas (LRT.lt) – Per mi-

nimas 40-ąsias revoliucionierių fana-
tikų JAV ambasados Teherane už-
ėmimo metines, Washingtonas įvedė
sankcijas devyniems Irano aukščiau-
siojo lyderio ajatolos Ali Khamenei pa-
tarėjams.

Iždo departamentas sankcijas dėl
„represijų” šalyje ir „terorizmo eks-
porto” į užsienį įvedė devyniems A.
Khamenei aplinkos pareigūnams.

Sankcijos reiškia, kad pareigūnų

Premijuos už informaciją apie buvusį FTB agentą
Washingtonas (ELTA) –

Jungtinės Valstijos siūlan-
čios 20 mln. dolerių atlygį už
informaciją, galinčią padėti
rasti 2007 m. paslaptingomis
aplinkybėmis Irane dingusį
FTB agentą ir CŽA sutarti-
ninką Robert Levinson.

Buvęs FTB darbuotojas
Robert Levinson, dingęs Ira-
ne 2007 metais. 

R. Levinson dingo lanky-
damasis Irane 2007 metų
kovą, pastarąjį kartą jį matė
Kišo saloje.

JAV Valstybės sekreto-
rius ieškomą M. Pompeo R.
Levinson apibūdino kaip „il-
giausiai JAV istorijoje laiko-
mą įkaitą”.

R. T. Erdogan svarsto atšaukti vizitą į JAV
Ankara (ELTA) – Turkijos prezi-

dentas Recep Tayyip Erdogan gali at-
šaukti kitą savaitę turėsiantį vykti
vizitą į Washingtoną, teigia turkų pa-
reigūnai.

Taip R. T. Erdogan ketina pasielgti
protestuodamas prieš Atstovų Rūmų
sprendimą pripažinti masines armėnų
žudynes Osmanų imperijoje genocidu
ir siekti sankcijų Turkijai dėl šio pra-
dėtos karinės operacijos Sirijoje.

Donald Trump pakvietimu Tur-
kijos lyderio vizitas turėtų vykti lapk-
ričio 13 d., tačiau pats prezidentas jau
praeitą savaitę užsiminė, kad Atstovų
Rūmų sprendimas pripažinti armė-
nų genocidą kelia „klaustukus dėl pla-
nų” apsilankyti Washingtone.

Turkijos šaltinių teigimu, D.
Trump ir R. T. Erdogan ryšys yra tvir-
tas, nepaisant pykčio dėl Atstovų Rūmų

sprendimo paremti sankcijas Turkijai
dėl karinės operacijos Sirijoje ir įsi-
gyjamų rusiškų raketų sistemų S-400.

Visgi labiausiai Turkiją įsiutino
ne sankcijų grėsmė, o tai, kad Atstovų
Rūmai pripažino armėnų genocidą.
Turkija pripažįsta, kad Pirmojo pa-
saulinio karo metais daug armėnų
žuvo susirėmimuose su Osmanų im-
perijos pajėgomis, tačiau neigia, kad
armėnų žudynės buvo kruopščiai pla-
nuojamos ar kad tai buvo armėnų tau-
tos genocidas.

Prasidėjus Turkijos karinei ope-
racijai Sirijoje, D. Trump nusiuntė
laišką R. T. Erdogan, kuriame perspė-
ja, kad jis gali būti atsakingas už
„tūkstančių žmonių skerdynes”.

„Nebūk užsispyręs. Nebūk kvai-
lys!” – Turkijos prezidentui rašė D.
Trump.

Kvitų loterija atnešė šaliai beveik 12 milijonų
papildomų pajamų.  15 min.lt nuotr.

Siūlo atlygį už žinias apie R. Levinson.  
World News com nuotr. 

kamus planus. Jis dėl to sulaukė di-
delės tarptautinės kritikos. JAV pagal
šiltnamio efektą sukeliančių dujų iš-
metimą yra antra šalis po Kinijos.

Paryžiaus klimato kaitos susita-
rimas įsigaliojo prieš trejus metus –
2016-ųjų lapkričio 4 dieną. Per pir-
muosius trejus metus nė viena susi-
tarimą pasirašiusi valstybė negalėjo iš
jo pasitraukti. JAV pasitraukimas vėl-
gi įsigalios praėjus vienerių metų ter-
minui – JAV atveju tik po 2020 metų
lapkričio 3-iąją vyksiančių prezidento
rinkimų.

D. Trump 2017 metų birželį pa-
skelbė, kad trauksis iš sutarties. Tai
buvo vienas jo rinkimų kampanijos pa-
žadų. Prezidento nuomone, ši sutartis
yra per brangi ir kenkia šalies kon-
kurencingumui.

Paryžiaus klimato kaitos susita-
rimo tikslas yra klimato šilimą apri-
boti iki mažiau nei 2 laipsnių.

Susitarimą pasirašė 195 valsty-
bės.

Jungtinėse Valstijose laikomas turtas
bus įšaldomas, o šalyje su jais pasi-
rašyti finansiniai susitarimai bus
laikomi neteisėtais ir nusikalsta-
mais.

Sankcijos įvestos būtent per 40-
ąsias JAV ambasados Irane užėmimo
metines. 1979 m. fanatikai 444 dienas
laikė amerikiečių diplomatus įkaitais,
o tai privertė JAV visiškai nutraukti
santykius su Iranu, šalių santykiai
pašliję iki šiol.

beveik 5 mln. kvitų, iš kurių, įskaitant
būsimus šio vakaro laimėtojus, at-
rinkti net 4363 laimingieji kvitai. Iš viso
paskelbti 23 mėnesio ir 4340 savaitės
prizų laimėtojų. Per dvejus metus lai-
mėtojams tekęs prizinis fondas viršys
400 tūkst. eurų”, – teigia VMI.
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Netikri darbštuoliai  

Euro ir kitų valiutų santykiai (2019 metų lapkričio 7 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,90 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,62 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,16 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,58 €

Jūs priėmėte naują darbuotoją. Pir-
mais mėnesiais, atrodo, negalite pati-
kėti užgriuvusia sėkme. Darbuotojas pil-
nas iniciatyvos, sukasi kaip bitė: sava-
rankiškai imasi naujų užduočių, lieka
dirbti po darbo ir susilaukia kolegų,
klientų simpatijų. 

Neskubėkite džiaugtis! Gali būti,
kad jūs susidūrėte su netikro-
sios darbomanijos reiškiniu. 

Apsimesti darbštuoliu nėra taip sudėtinga. 123rf nuotr.

pats nesiskundžia, tai dar nereiškia,
kad nesiskundžia jo šeima. 

Taigi, ir tikrosios darbomanijos
negalime traktuoti kaip pozityvaus
reiškinio. 

Jeigu vadovas yra darbomanas,
galbūt ir iš pavaldinio tikėsis tokio pa-
ties darbštumo ir atsidavimo. Tokiu at-
veju darbuotojams bus iškelta per
aukšta kartelė. 

Dauguma žmonių, kuriuos laikome
darbomanais, yra pseudodarbomanai.

džius. Pavyzdžiui, prieš pat darbo die-
nos pabaigą jis paprašo staigiai pateikti
kokią nors ataskaitą, nors realiai tai
yra visai neskubu. Paprastai, tokio
vadovo aukomis tampa tie darbuotojai,
kurie darbe ilgiau nei reikia likti ne-
nori, skuba namo pas šeimą. 

Nepakeičiamasis Jis nepasitiki sa-
vimi, bet greičiausiai trokšta valdžios,
taigi darbas jam – nepasitikėjimo sa-
vimi kompensacija. 

Nepakeičiamasis dirba daug tam,
kad ištikus nesėkmei turėtų pasiteisi-
nimą – juk neįmanoma visko spėti! To-
dėl jis linkęs pasirinkti patraukles-
nes, lengvesnes užduotis ir prie jų pra-
leisti iš tiesų nemažai laiko. Nors jis su-
daro kompetentingo darbuotojo įvaiz-
dį ir aplinkiniams iš tikrųjų gali atro-
dyti, kad dėl jo firma „laikosi ant
kojų”, realiai jo veiklos efektyvumas
nėra didelis. 

Darbuotoją reikėtų vertinti pagal
konkrečius rezultatus, o ne pagal dar-
bovietėje praleistą laiką. 

Perfekcionistas Perfekcionistas re-
miasi nuostata, kad viskas turi būti pa-
daryta idealiai, dėl to jis sėdi ir po dar-
bo. 

Perfekcionizmas kaip charakte-
rio savybė atsiranda vaikystėje, tė-
vams giriant tobulai atliekamus veiks-
mus ir smerkiant mažiausius netobu-
lumus ir klaidas. 

Prisiminkime dažną tėvų frazę
„Daryk gerai arba iš viso nedaryk!” To-
kiems darbuotojams geriau skirti už-
duotis, kurias iš tikrųjų būtina atlikti
nepriekaištingai. 

Jei vadovas yra perfekcionistas,
pavaldiniams darbų ataskaitą reikia
pateikti „tvarkingai įvyniotą į po-
pierėlį” – svarbu ne tik ataskaitos re-
zultatas, bet ir jos „apipavidalini-
mas”. 

Gelbėtojas Jei reikalai klostosi ne-
kaip, gelbėtojas dirba viršvalandžius
tam, kad išgelbėtų situaciją. Tokių
veiksmų efektyvumas gali būti ma-
žas (geidžiamo rezultato nebūna), ta-
čiau širdis lieka rami – padariau viską,
ką galėjau. 

Jeigu vadovas organizuoja susi-
rinkimus po darbo argumentuodamas,
kad reikia gelbėti įmonę, reikėtų įver-
tinti „gelbėjimo” pagrįstumą. Jei tai
yra tik tuščias laiko praleidimas ir tai
nuolatos kartojasi, reikia imtis prie-
monių – gali tekti net išeiti iš darbo. 

Privalantysis Vaikystėje jis buvo
mylimas tada, kai atlikdavo tėvams pri-
imtinus, naudingus darbus, o kiti lai-
ko praleidimo būdai buvo vertinami
neigiamai. Susiformavo gyvenimo sce-
narijus, pagal kurį žmogus privalo
daug dirbti, nes tik tada jis gali save lai-
kyti geru. 

Privalantysis jaučiasi blogai, kai
nedirba. Toks darbuotojas paprastai pa-
siekia puikius rezultatus, tačiau nesi-
jaučia ir neatrodo laimingas, nes rea-

lizuoja gyvenimo scenarijų, o ne as-
meninį tikslą. Tokiam pseudodarbo-
manui būdingas perdegimo sindro-
mas. 

Privalantysis vadovas negali ne-
dirbti. Greičiausiai jis sukuria įmonėje
įtemptą darbo atmosferą. Jeigu jis iš-
važiuoja atostogauti, tai ilsisi 1–2 die-
nas, o paskui jau nerimauja, pradeda
skambinti į darbą. Tokio pseudodar-
bomano atvejo prognozės liūdnos. 

Nepasitikintysis Jis vadovaujasi prin-
cipu „Jeigu nori padaryti gerai, pada-
ryk pats!” Nepasitikintysis nenori per-
duoti darbų, nes mano, kad tik jis juos
gali atlikti gerai. Tokie darbuotojai
gali būti geri. Bėda ta, kad nepasiti-
kintįjį apkrauti darbais gali kolegos –
„padėk man, tu moki geriau tai pada-
ryti”. 

Nepasitikintis vadovas nemoka
teisingai paskirstyti darbų, jis net gali
pats perimti pavaldinių darbus, nes,
neva, šie nesugeba. Kai kurie pavaldi-
niai tuo manipuliuoja – tiesiog permeta
savo darbus vadovui, o patys dirba
„atostogų režimu”. 

Hiperatsakingasis Hiperatsakingąjį
daug dirbti verčia baimė padaryti klai-
dų. Dėl to jis dešimt kartų viską pa-
tikrina. Hiperatsakingasis panašus į
perfekcionistą, tik pastarasis tampa
darbomanu dėl įpročio viską daryti
idealiai, o hiperatsakingasis – iš bai-
mės suklysti, padaryti blogai. 

Nerimaujantis vadovas – tikra
bėda. Vadovas yra priverstas rizikuo-
ti, jam dažnai tenka apsispręsti esant
neapibrėžtoms sąlygoms, tačiau hipe-
ratsakingasis to nesugeba. 

Gaisrininkas Gaisrininkas dirba
daug, nes jam trūksta kompetencijos.
Jeigu žmogus nuolatos nesugeba atlikti
užduočių, jam reikėtų pasiūlyti tin-
kamesnes pareigas. Gaisrininku jis
vadinamas todėl, kad dirba neefekty-
viai ir nėra produktyvus, o į darbus
„neria” tada, kai pradeda „degti” –
terminai spaudžia ir nieko kito nebe-
lieka, kaip dirbti viršvalandžius. 

Toks vadovas, užuot nuosekliai
vykdęs darbus, pasirenka mėgsta-
mesnes sritis, o kitas sritis apleidžia. 

Sprendimas Taigi, jei save laikote
darbomanu, pagalvokite, dėl kokių
priežasčių taip stengiatės. 

Jei darbo metu mintyse keikiatės
ir nematote perspektyvų, tai tikėtina,
kad „sergate” pseudodarbomanija arba
tiesiog esate išnaudojamas. Pirmu at-
veju vertėtų spręsti psichologines prob-
lemas, antru – galbūt reikia keisti dar-
bą. 

O jei jūsų vadovas yra tikrasis ar
pseudodarbomanas, verčiantis jus dirb-
ti neadekvačiai daug, reikėtų įvertin-
ti darbo toje įmonėje perspektyvas.

Juris Belte, Medicinos
verslo akademijos konsultantas, 

Žurnalas „Aš ir psichologija”

Visuomenė daug dirbančius laiko
pavyzdžiais kitiems. Ne veltui sakoma,
kad tik sunkiai ir daug dirbant galima
ką nors pasiekti. 

Dažnas darbomanas pasižymi tuo,
kad sugalvoja niekam nereikalingos,
tiksliau, tik jam pačiam, o ne įmonei
reikalingos veiklos. O toks darbas, ti-
kėtina, veda prie vertės praradimo –
nuostolių. 

Darbomanais yra laikomi žmo-
nės, kurie turi priklausomybę nuo
darbo ir kuriems gresia „perdegimo
sindromas”. 

Tačiau darbomanija yra daugia-
lypis fenomenas. Tai, ką mes laikome
darbomanija, dažnai yra tik apsimes-
tinė darbomanija. Kaip atskirti tikrą
nuo netikro? 

Tikram darbomanui būdinga aist-
ra, atsidavimas darbui bei idėjų reali-
zavimui. Apie jį galima sakyti, kad jis
ne dirba, bet gyvena darbu. Tikras
darbomanas dirba efektyviai, pro-
duktyviai ir su entuziazmu. Jei tik „ne-
perlenkia lazdos”, jis jaučiasi gerai ir
nesiskundžia nei per dideliu krūviu,
nei atostogų nebuvimu, nei nepakan-
kamu įvertinimu. Žinoma, jeigu jis

Atsidavimas darbui – tai tik
fasadas, kaukė

Kam žmogui reikalinga ši kaukė?
Priežasčių yra daug – nuo nepasitikė-
jimo savimi, išmokto elgesio stereoti-
pų iki psichologinės gynybos mecha-
nizmų kompensuojant tam tikrus ne-
priteklius kitose gyvenimo sferose.
Pagrindinis požymis, pagal kurį gali-
ma atskirti tikrąjį darbomaną nuo ne-
tikrojo, yra tas, kad tikrieji darboma-
nai nelinkę skųstis darbu. 

Vienišius Darbe sėdi ilgai ne dėl to,
kad darbas patinka, o dėl to, kad na-
muose jaučiasi negerai. Tokiu atveju
darbuotojo produktyvumas gali būti
gana didelis. Išsprendus asmeninio
gyvenimo problemą, rezultatai darbe
greičiausiai pablogės, kitaip tariant, at-
sidavimas darbui sumažės. Pavyzdžiui,
neseniai skyrybas išgyvenęs vyras
gali būti itin atsidavęs darbui ir noriai
dirbti viršvalandžius, tačiau situacija
gali pasikeisti, kai jo gyvenime atsiras
nauja partnerė. 

Jeigu vadovas yra darbomanas
vienišius, greičiausiai jis tikisi, kad pa-
valdiniai, kaip ir jis, dirbs viršvalan-
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SVEIKATA

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ 

Marihuana – tai viena iš labiausiai pa-
plitusių narkotinių medžiagų, kurias
legaliai ir nelegaliai vartoja 180 milijo-
nų pasaulio gyventojų. Pastaruoju metu
apie marihuaną kalbama ne tik kaip
apie narkotiką, bet ir kaip apie vaistą,
malšinantį skausmą bei vartojamą įvai-
rių ligų gydymui. Panašiai du trečdaliai
JAV gyventojų remia marihuanos (ka-
napių) įteisinimą, ir valstijų įstatymų po-
kyčiai  atspindi šią žmonių nuomonę.
Medicininė marihuana šiuo metu yra
teisėta 33 valstijose bei Washingtone,
DC. Dešimtyje tų valstijų bei JAV sosti-
nėje vyresni nei 21 metų žmonės gali le-
galiai įsigyti marihuanos „rekreaci-
nėms (pramoginėms) reikmėms”. Nuo
2020 metų sausio mėnesio Illinois taps
11-ta Amerikos valstija, įteisinusia „rek-
reacinės” marihuanos vartojimą suau-
gusiems gyventojams.

Šiame straipsnelyje plačiau ap-
žvelgsime marihuanos poveikį
sveikatai, o kartu vartojimo bei

įteisinimo taisyklių praktinį pritai-
kymą. Marihuana – psichotropinė me-
džiaga, gaminama iš kanapių, turinčių
aukštą TCH (tetrahidrokanabinolio)
ir nežymų CBD (kanabinoidų) kiekį.
Marihuanos gamybai naudojami ka-
napių (Canabis sativa) lapai ir žiedai,
kurie gamybos procese išdžiovinami,
susmulkinami ir rūkomi cigarečių,
cigarų pavidalu bei vartojami kitais bū-
dais. TCH – pagrindinė psichoakty-
viai veikianti medžiaga, sukelianti
nuotaikos pagerėjimą ir net euforiją,
suintensyvinanti aplinkos dirgiklius,
paryškinanti spalvas ir sustiprinanti
garsus.

Marihuanos poveikis sveikatai

Jau šimtmečius dėl sudėtyje esan-
čių kanabinoidų marihuana buvo var-
tojama kaip skausmą malšinanti prie-
monė. Moksliniai tyrimai patvirtino,
kad kanabinoidai, veikdami tam tikrus
receptorius, ne tik sumažina skausmo
pojūčius, bet ir palengvina chemote-
rapijos sukeltą pykinimą bei vėmimą.
Įrodyta, kad kanabinoidai stabdo ląs-
telių vešėjimą, mažina uždegiminių
medžiagų išsiskyrimą, kovoja su už-
degimais, o sergant gliaukoma, suma-
žina spaudimą akyse. Mokslu patvir-
tinta, kad marihuana gali palengvinti
ir kai kuriuos neurologinius požy-
mius: sumažinti neuropatinį skaus-
mą, pagerinti miego kokybę, sergant iš-
sėtine skleroze – sumažinti raumenų
spastiškumą, slopinti epilepsijos prie-
puolius. Įrodytas teigiamas marihua-
nos poveikis gydant Alzheimerio, Par-
kinsono, Chrono ligas, depresiją, vė-
žinius bei kardiovaskulinius susirgi-
mus, diabeto komplikacijas. 

Be jau įvertintos naudos, neiš-
vengiami tiek pašaliniai, tiek ilgalai-
kiai bei trumpalaikiai marihuanos
vartojimo poveikiai, kurie pasijunta po
marihuanos pavartojimo praėjus vos
kelioms minutėms, kai TCH iš plaučių
patenka į kraujotaką bei pasiekia sme-
genis ir kitus organus. Nepriklausomai
nuo nuotaikos pagerėjimo ir atsipa-
laidavimo, gali sutrikti suvokimas,
trumpalaikė atmintis, sumažėti pa-

stabumas, pablogėti koordinacija ir
motorinės funkcijos. Marihuaną var-
tojantis žmogus tampa nekritišku, su-
trinka jo sugebėjimas vairuoti, priim-
ti sprendimus.

Mokslininkai vis dar aiškinasi il-
galaikį marihuanos poveikį. Tačiau
yra žinoma, kad kuo jaunesnio am-
žiaus yra žmogus, pavyzdžiui paauglys,
tuo didesnė neigiama marihuanos var-
tojimo įtaka jo akademinėms žinioms,
mąstymo gebėjimams, mokymuisi ir in-
telekto koeficientui. Ilgalaikis vartoji-
mas gali būti lėtinio bronchito, plaučių
infekcijų ar net vėžio išsivystymo prie-
žastimi. Pavartojus marihuaną gali
pagreitėti širdies ritmas (tęsiasi net 3
val.), todėl širdies ligomis sergantiems
žmonėms išauga širdies smūgio tiki-
mybė. Marihuana gali sukelti laiki-
nas haliucinacijas, paranoją, pykinimą
ir vėmimą. Asmenims, turintiems psi-
chinės sveikatos ir elgsenos proble-
mų, sergantiems šizofrenija, mari-
huana gali iššaukti ligos paūmėjimą.
Vartojant ilgai ir didelėmis dozėmis, pa-
šalinis neigiamas poveikis organizmui
stipresnis ir jo padariniai sunkesni.

Kokie gi vis dėlto yra 
marihuanos įteisinimo 

privalumai?

JAV vyriausybės pareigūnai pra-
dėjo siekti nacionalinio marihuanos
įteisinimo, remdamiesi ne tik tuo, kad
ji teigiamai veikia kai kurių ligų, tokių,
kaip epilepsija, psichozė, smegenų se-
nėjimas, gydymą. 

• Marihuanos legalizavimas  pa-
dėtų spręsti ir kai kurias ekonomines
problemas – atsirastų galimybė su-
kurti naujų darbo vietų.

• Šalies vyriausybė galėtų regu-
liuoti kanapių auginimą, būtų užtik-
rinta, kad šis ūkininkavimo būdas ne-
pakenktų aplinkai. 

• Ekspertų nuomone, kanapės pa-
dės nutraukti opioidų krizę ir nuo
narkotikų priklausantiems žmonėms
palengvins pasitraukimą iš narkotikų
liūno.

• Atsiranda galimybė sutaupyti
milijardus dolerių, išleidžiamų kovai
su nusikalstama veikla. Tikimasi, kad
narkotikų karteliams marihuana taps
nepatrauklia preke, o juodojoje rinko-
je sumažės smurto bei su juo susijusių
nusikaltimų. 

• Už pardavimą surinkti mokesčiai
bus skirti visuomenės gerovei. 

Kaip bus parduodama 
marihuana?

Illinois gyventojai, sulaukę 21
metų amžiaus, galės legaliai įsigyti 30
gramų kanapių žiedų (apie vieną un-
ciją) arba 5 gramus kanapių koncent-
rato. Valgomų kanapių produktų, tink-
tūrų bus galima įsigyti tokį kiekį, kad
juose esančios TCH, apsvaigimą suke-
liančios medžiagos kiekis, neviršytų
500 miligramų, o Illinois valstijos sve-
čiai galės įsigyti  50 procentų įteisinto
kiekio. Medicininės marihuanos var-
totojams bus leidžiama namuose vienu
metu auginti 5 marihuanos augalus.
Neturintiems leidimo, bus taikoma
200 dolerių bauda. 

Nuo 2020 metų sausio mėnesio
marihuanos produktus bus galima įsi-
gyti patvirtintose, leidimus turinčiose
vietose, tose, kuriose yra prekiaujama

medicinine marihuana, o ateityje bus
kuriamos naujos prekybos vietos. Iki
2020 metų planuojama įsteigti 295 ma-
rihuana prekiaujančias parduotuves.
Miestų ir savivaldybių valdžia turės tei-
sę apsispręsti, ar jie norės steigti tokias
parduotuves. Šiuo metu daug miestų
atsisakė prekiauti marihuana.

Kokie bus marihuanos įteisinimo
rezultatai, paaiškės ateityje. Reikėtų
pažymėti, kad medikus neramina ir tai,
jog šiandieninė marihuana nėra tokia

pati, kokia buvo 7-jame ar 8-jame de-
šimtmetyje. Per paskutinius dešimt-
mečius TCH koncentracija  kanapėse
ženkliai išaugo, ir dabar marihuana
yra stipresnė nei anksčiau. Todėl ją
vartoti reikėtų atsargiau, prisimenant,
tai gali sukelti priklausomybę, ypač pa-
augliams ir jauniems žmonėms.

Paruošta remiantis: www.illinoispoli-
cy.org, www.USA Today, abc7chicago.com,
www.aidas.US, www.diena.lt

Ar bus Illinois įteisinama „rekreacinė” marihuana ?

pxhere.com nuotr.
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti
,,Draugą” internete be jokio papildomo

mokesčio. Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 110 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 115 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS,  4545 W. 63rd. St., 

Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500       www.draugas.org

Vieta, kur susitinka JAV lietuviai

DRAUGAS
Seniausias lietuviškas laikraštis pasaulyje

Leidžiamas nuo 1909 m. 
Sužinokite vienas apie kitą

Susipažinkite su lietuviška veikla – nuo vandenyno iki vandenyno
XXI a. ,,Draugas” – laikraštis jums!

A † A
VIKTORAS KELMELIS JR

staiga ir netikėtai mirė 2019 m.
spalio 30 d., sulaukęs 60 metų am-
žiaus.   

Gyveno Brighton Park, Chica-
go, IL.

A. a. Viktoras buvo a. a. Vik-
toro ir a. a. Bronės Kelmelių sū-
nus.

Paliko visus, kuriuos mylėjo ir
brangino šiame gyvenime: se se rį
Aldoną Plačienę, švogerį Gintarą
Plačą, dukterėčias Julytę Kudir-
kienę su vyru dr. Andriumi ir
vaikais Ilona ir Luku; Kristą Fab-
rizio su vyru Tom; sūnėną Petrą
Plačą; tetą Danutę Mieliu lie nę;  pusbrolius, pusseseres ir jų šei-
mas  Amerikoje ir Lietuvoje.

Jis buvo veiklus Švč. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos
narys. Tarnavo lietuviškoms Mišioms, buvo choro narys, lektorius,
organizavo lietuviškus minėjimus bei parapijiečių suėjimus ir
šventes. Buvo Brighton Parko Lietuvių Bendruomenės pirmi nin-
kas ir Namų savininkų draugijos pirmininkas;  prisidėjo prie įvai-
rių kitų lietuviškų organizacijų. Buvo pasišventęs Lietuvos pa-
triotas, mėgo dainuoti ir vaidinti, visokeriopais būdais sten gė si
išlaikyti papročius ir kultūrą bei skatino visus kalbėti lietuviškai.
Buvo Dariaus ir Girėno lituanistinės mokyklos mokytojas; daly-
vavo muz. Fausto Strolios Lietuvos Vyčių vaidinimo grupėje „Vai-
va”;  Vyčių chore, Dainavos ansamblio chore ir vyrų oktete.

A. a. Viktoras bus pašarvotas  lapkričio 8 d., penktadienį, nuo
3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos Gaidas laidotuvių namuose, 11028 South-
west Hwy, Palos Hills, IL. Šeštadienį, lapkričio 9 d. nuo 9 val. r. vyks
atsisveikinimas Brighton Parko Švč. Marijos Nekalto Prasidėji-
mo parapijos bažnyčioje, 44th ir California Ave., Či ka goje, kurioje
10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero kapi nėse.   

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms. Galite savo mintimis
ir prisiminimais pasidalinti internetinėje svečių knygoje: www.pa-
losgaidasfh.com.   

Giliai liūdinti šeima

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba
www.palosgaidasfh.com

Mirus JAV LB Brighton Parko apylinkės pirmininkui

A † A
VIKTORUI KELMELIUI

Netektis tokia skaudi ir nepaguodžiama. Bet norime tar-
 ti užuojautos žodį ALDONAI PLAČIENEI ir jos šei mai,
netikėtai netekusiai mylimo brolio VIKTORO KEL ME-
LIO. Jei dar įmanoma jus paguosti, žinokite, kad širdys
mūsų gedi su jumis.
Nuoširdžiai užjaučiame seserį, gimines ir visus jį
pažinojusius.

JAV LB Brighton Park apylinkės valdyba  ir 
Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto

Prasidėjimo parapijos lietuviai

Mirus JAV Lietuvių Bendruomenės Brighton Parko
apy linkės pirmininkui 

A † A
VIKTORUI KELMELIUII

nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.
Liūdime netekę nuoširdaus lietuvybės puoselėtojo.

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba

Mirus JAV Lietuvių Bendruomenės Cicero apylinkės
pirmininkei  

A † A
BIRUTEI ZALATORIENEI

nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą ir artimuosius.
Liūdime netekę ilgametės lietuvybės puoselėtojos.

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba

Iškeliavus amžinybėn

A † A
VIKTORUI KELMELIUI

nuoširdžiai užjaučiame  jo artimuosius, taip pat visus
jį pažinusius ir mylėjusius. Amerikos lietuvių teatras
,,Viltis” neteko neeilinio talento aktoriaus.

Liūdintys teatro bičiuliai
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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

� Sekmadienį, lapkričio 10 d. 10 val. r.
Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44th St., Chicago, IL) minėsime Vėlines ir
mylimo Brighton Park Bendruomenės pir-
mininko Viktoro Kelmelio atminimą. Prog-
ramą atliks  Čikagos lituanistinės mokyklos
(ČLM) mokiniai ir jų tėveliai bei kiti Brigh-
ton Park bendruomenės nariai.  Po šv. Mi-
šių parapijos JAV LB Brighton Parko apy-
linkės  valdybos pietūs su programa.  Ma-
loniai kviečiame visus dalyvauti bei kartu
prisiminti netikėtai į amžinybę iškeliavusį
a.a. Viktorą Kelmelį,  jo  lietuvybės puose-
lėjimui skirtus darbus.

�  Toronto (Kanada) tautinių šokių an-
samblis ,,Gintaras” kviečia į koncertą, vyk-
siantį  lapkričio 16 d., 6 val. v. Jaunimo cent-
ro didžiojoje salėje.  Vakarienės metu bus
patiekta įvairių regioninių patiekalų. Po kon-
certo ir vakarienės – šokiai. Kviečiame už-
sisakyti vietas. Skambinant tel. 312-493-
8754 (Viktorija). Bilietai: 40 dol. su vakarie-
ne, 8 žmonės prie stalo; 20 dol. be vaka-
rienės, vietos balkone

�  Lapkričio 24 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Vytauto Didžiojo rinktinė kviečia visus į at-

kurtos Lietuvos kariuomenės 100-mečio pa-
minėjimą ir susitikimą su Artūru Jakuboniu.
A. Jakubonis – antrasis pasaulyje lietuvis, ofi-
cialiai pėsčiomis įveikęs Appalachian kelią
(3542 km). Apie kelionės sunkumus ir nuo-
tykius išgirsite atvykę į Šaulių namus, 2417
W. 43rd St., Chicago, IL, 60632. Renginys ne-
mokamas. Tel. pasiteirauti: 773-875-4531.

� Koncertas  Vivaldi ,,Metų laikai” vyks
lapkričio 30 d., šeštadienį, 7 val. v. Šv.
Onos bažnyčioje (Saint Ann of the Dunes
Church): 433 East Golfwood Rd., Beverly
Shores, IN 46301. Koncertas skirtas paremti
užsienio lietuviškas bažnyčias. Auka 10 dol.
Pasiteirauti  Daino ra  audryla @ame ri -
tech.net, Ruta rutasida@hotmail.com arba
skambinti tel. 219-512-3493

� Gruodžio 22 d., sekmadienį, 12:30 p.
p., po šv. Mišių PLC Banio pokylių salėje
vyks susitikimas su ekspedicijos ,,Misija Si-
biras” dalyve Marija Čyvaite. Tai išeivijoje
gimusi ir augusi lietuvaitė, laimėjusi Lie-
tuvoje rengiamą konkursą dalyvauti jau-
nimo ekspedicijoje į Sibirą, Kazachstaną
tvarkyti lietuvių tremtinių kapų. Susitiki-
mą organizuoja LB Lemonto apylinkės val-
dyba.

www.facebook.com/draugolaikrastis

Spalio 28 dieną Detroite vy-
kusiose Detroit ,,Pistons” ir
Indiana ,,Pacers” rungtynė-
se D. Sabonis buvo viena pa-
stebimiausių figūrų aikštėje
ir rezultatyviausias rungtynių
žaidėjas. Lietuvis žaidė net
39 minutes, pataikė pirmą
sezono tritaškį, surinko 21
tašką (7/16 dvitaškių, 1/2 tri-
taškių, 4/5 baudų), atkovojo
14 kamuolių, atliko rezulta-
tyvų perdavimą ir kartą su-
klydo.

Varžybų akimirkas užfik-
savo ir nuotraukas atsiuntė
,,Draugo” skaitytojai Jonas
Grigaitis bei Al Zaparackas. 

Draugo fondo narių metinis suvažiavimas įvyks lapkričio 10
d., sekmadienį, 12 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre Banys
šeimos salėje. Kviečiame dalyvauti visus Draugo fondo na-
rius.

Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija išsikelia į naują
šventovę, kurios adresas: Lithuanian Ev. Luth. Home Church (St.
John) 7214 S. Cass Ave., Darien, IL 60561. Pirmosios pamaldos nau-
joje šventovėje įvyks gruodžio 8 d., sekmadienį, 11:30 val. r. Pa-
maldos sekmadieniais ir toliau vyks mums įprastu laiku 11:30 val.
r. Dabartinis adresas: 5129 Wolf Rd, Western Springs, IL 60558

D. Sabonis – didelė grėsmė varžovams


